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Tautą Sąjungos 
Graikija Pasitiki Nugalėti 

kus Nac i ] onalis t u s 
S. V. REIKALAUJA LY

GAUS PADALINIMO MAN 
DATŲ. 

Anglija neatsakiusi Į S. V. \ 
nota. 

GRAIKAI SAKOSI ĮVEIK 
SIĄ KEMALISTUS. 

VOKIETIJA TIKISI NUS
KILSIĄ TALKININKAI. 

Kovos Vokiečiai atlyginimo 
klausime. 

Berlynas, Vas. 23. — Patir-
.jį?- - • 

Į fa, kad V,okietijo£. delegatai 
Londono konferencijoje, kuri 
praskilsianti Kovo 1 <£, pa

b e l s smarkią kovą atlyginimo 
klausime. Vokietijai ne taip 
svarbi yra* paskirtoji talkinin
ku angšta atlyginimo suma.j 
kaip reikalavimai 12 nuoš. 

šypsosi. 
Londonas, Vas. 23. — Orai-

Washington> Vas. 23. —-! kija pati viena galinti sutrus-
Suv. Valstijų vyriausybė Tau- 'kinti visus Turkus Mažojoj A-
tų Sąjungos tarybos suvažia- zijoj sekančiais trimis mėne-
vimui Paryžiuje pasiuntė notą. Į šiais. 
Reikalaujama, kad buvusiu! Tokios nuomonės yra Graiki 

P rancuz į generolas Į ta i tik v e r t * s « ž išvežamas svetur 
* : * I Vokiečiu prekes. i 

Vokietijos ir kitu teritorijų 
mandatai butų padalinti ly
giai visiems talkininkams ir 

N 

jos premjeras Xikolas Kalog-
eropoulas. JLs tą miomonę iš
reiškė čia talkininkų kcnferen 

sąjunginėms su talkininkais j ei joje, kurioje peržiūrima Se-
visoms valstybėms. Tai yra, vres (Turkijos) taikos sutar
tų teritorijų mandatus neturi J tis. - _ 
savinties vieni talkininkai, j Graikijos premjeras neklau-! j a g a u t i kuoaugščiausią karo 
bet mandatų turi tekti ir |sė talkininkų pjigelbos Graikų Į atlyginimą, Vokietija turi vil
toms šalims, kurios -bendrai i kovoje su Turkais įgyvendi- tįes, kad Londono konferenci-

nant t a ikos s u t a r t i . T ik pa re i - j j 0 j e suski l s v ienybe Angl i jos 
skė apie reikalingumą tam ti 

GRUZINAI SMARKIAI 
LAIKOSI, 

Konstantinopolis, Vas. 23 — 
Po kruvinų musių Tifliso gat
vėse bolševikams- pavyko į-
veikfi Gruzinus, užimti arsena
lą rr išskleisti raudonąją vė
liavą. , 

Tai įvyko praeitą šeštadie
ni- / to ' 

Gruzinai atsipeikėję pakėlė 
puolimą tf nuo bolševikų a,t-j 
ėmė, arsenalą. 

\ CIUCAGO. — Nelaimėjo, rinki
muose Lietuvis konclidatas p. Nor
kus j aklo įmanus 4-oje' vvardoje. 
AVardos: 4, 13, 24, 26 iv 29 turės 
antruosius nldormanu rinkimus 

Po šito prieš Tiflisaspasius-
Vokietija, kaip seniau buvo ^ d a l l g i a u bolševikų kariio-

skelbta, sutinka talkininkams ttnM&9 ii«.'lm« ^ . „ t f ^ 

NAUJAUSIOS.ŽINIOS. ! ŽADA VISU GERYBIŲ Iš 
LENKIJOS. 

išmokėti 130 milijardų auksi
nių markių ($36,000,000,000). 
Bet nesutinka jokiuo Inidu m 
tais 12 nuoš. - < 

Susiskaldymo viltis. 
L • 

Kadangi Anglija labjausia 
stovi už tuos 12 nuoš., nes ji 
bijosi -pokarinės Vokietijos 
konkureneijos pirklyboje, gi 
Prancuzija labjaus pageidau-' 

sn t a lk in inka i s ka r i avo . 

Praeitą Lapkriti tokio turi
nio nota buvo pasiųsta Angli
jai. Bet Anglija i tai pasirodė 
tiek nemandagi, kad net neda
vė atsakymo. 

Šiuo kart ik S. V. vvriausv-
bė tuo reikalu notą—j***iaute 
tiesiog tarybai. 
Suv. Valstijos nepakelia pro

testo prieš tokį nelygu dalini
mą mandatų, nes neturi tary
boje atstovo. Tečiau stato rei
kalavimą, kad visų mandatų 
nepasisavintų vieni talkinin
kai, kurie neturėtų but auk
štesni už kitas šalis. 

Reikalauti turi teisės. Nes 
Su v. Valstijos yra pas iras il
sios po Versailieso taikos su
tartimi. 

TARYBA L A U K U NOTOS. 

- Paryžius. Vas. 23. —> Kaip 
vakar Tautų Sąjungos tary
bos suvažiavimas buvo paši
le etines imti svarstyti manda
tų klausimą. 

Bet tarybai pranešta, kad 
Suv. Valstijų ambasadorius 
Prancūzijai yra gavęs iš Wa-
sbingtono notą mandatų klau
sime. / 

Gauta nota apdirbama ir iš-
vakaro busianti* indnota tary-
bai. -* 

Taryba tad mandatų klau
simą poliko ne»svarsčiusi. Nu
tarta^ palaukti Suv. Valstijų 
vyriausybės notoF. O tuo tarpu 
padiskusuoti kitus reikalus. 

Šveicarijos klausime taryba 
nusprendė pasiųsti laišką 

kslui ekonominės kooperacijos, 
ka Prancuzaiy aiškina reikalą-
vimu pinigų tai kampanijai. 4 

Pulk. Serriannis, Graikų ar-, 
mijos štabo viršininkas Mažo
joj Azijoj, intikino taHcininkų 
konferenciją, jog Graikai pa
tys vieni gali pajėgti Įgyven
dinti Sevres sutartį. Tuo tiks
lu jie rengjasi didelin puoli-
man įveikti naeijonalistus ir 
apvaldyti Anatoliją. 

Prancūzai kitokios nuomonės. 

Gen. Gouraud, kurs vado
vauja Prancūzų spėkoms Cili-Į 
ei joje, ir kurs mušėsi su Tur
kais Gallipoli puslausaly, per
spėjo konferenciją prieš tą 
Graikų optimizmą. 

J is sako, jog Graikai kovo
se jau nuilsę. Vargais-nega-
lais jie gali pasistumti pir
myn. Bet vidury Antolijos jie 
sutiks neįveikiamas Turkų.spė 
kas. Istorija paliudija bnvu-*. 
sius tokius įvykius. 

Gen. Gouraud tik nusišyp
sojo, kuomet Graikų delegatai 
pasakė, kad Graikija įveik
sianti Turkus sekančiais tri
mis mėnesiais. \\\ 

Paklausys Turkų nuomonės. 
aSevrOs tarkos sutarties re

vizija nėra joks menkas daik
ta s , " pasakė premjeras Briand 
pasibaigus sesijai. "Šiandie po 
pietų mes mėginkime sužinoti! V^sr* 
nuo d r a i k ų apie tikrąji ten* V B e t Je į 1 2 n u ( & b t l t u P a i i k^ 
stovį. Rytoj išryto Anglai, I-
talai, Japonai ir aš pats dis-
kusuosime šiandieninę sesiją. 

ta, Vokietija, sako, vargiai ga
ilėtų pakilti ant kojų, ypae 
prekyboje su Amerika. 

^ 

Šveicarijos vyriausybei, kodeljpaskiii mes paklausysime pa-
ji neleidžianti per savo terito- j flų TMrkų nuomonės. , , 

rijas keliauti Tautų Sąjungos j Mustaphos Kernai pašos at
siunčiamai karuomenei į Vii- j stovas Samy Bey taippat at-
niaus sritį. , ^ f Vyko Londonan. Bet Anglija 

Tarybos pogMfeiuose dar ne- dar nenusprendė, ar konferen-
pasibaigę gineai, ar tar>bos}eijon priimti Angoros ir Kon-
sprendimai turi but vieši, ar j*tantinopolio atstovus, ar 
slapti. Xes^ šitame klausime [jiems duoti progos pirmiau sa

vitarpiai susitaikinti. 
— 

Prieš VVilsono Armęniją. 

Samy Bey eia pareiškė, jog 
prezidento Wi]sono nustatyti 
Armėnijai rubežiai nesą tikri 
ir Turkai nacijonalistai nekuo-

mm*, 

met negalį jų pripažinti. 

suvažiavusių nuomonės pasi
dalinusios. 

Washin£ton, Vas. 23. — Ši
toje kongreso sesijoje senatas' 
galutinai neaptars kareiviams 
bonusų klausimo. Klausimas 
paliekamas specijalei sesijai. 

su Prancūzija. 
Vokietija įsitikinusi, kad 

tau turės įvykti šitoje konfe
rencijoje ar kiek paskiau. Bet 
kad tas *taip turės būti, tai 
nesama jokios abejonės. . 
, Jeigu tie skiriami nuošim

čiai w\ išvežamas prekes butų 
panaikinti^ Vcfetetija jaus tus 
atsiekusi savo tiksią. Nes per 
daugel] metų jai visvien ne-
prisieitų mokėti kontribucijos. 
Su laiku pasauly įvyktų ko
kios nors atmainos ir Prancū
zams netektų Vokiečių auksu 
pelnvties. 

• 

Daug vilties Suv. Valstijose. 

Vokiečiai žino, ką jie sako. 
J ie nurodo į pasaulio istoriją, 
į netolimą praeitį. Ilgas kas
metinis mokėjimas kontribuci
jos neduoda naudos laimėju
siam kontribuciją. Keletą me
tu valstvbė moka. Paskui 
pasauly pasitaiko kokių-nors 
svarbesniųjų įvykių /ir mokė
jimas, nutrųksta. Gaių-gale 
reikalavimai panaikinami. 

Vokietija tikisi daug ką ge
tą iš Suv. Valstijų, atsimai
nius tenai valdžiai. Ęe kitko 
nuomoniauja,/kad tarp Suv. 
Vaktijif uvAnglijos lengvai 
galės pakilti kivirčiai riyali-
zuojant su savo karo laivy
nais. Tokie kivirčai Vokteti-
ai parankus. J i tuomi naudo-

menės. Atakos atnaujintos. jculbert. 
Anot žinių, sekanti kruvinai 

kova už, Gruzijos sostinę. 
Gruzinų valdžia - iš Tifliso 

I 

persikėlusi Erivaniun, Armė-
ni jon. 

Gruzija skaito apie 100,000 
kareivių su atsargomis. Iš jų 
tik 30,000 gerai išlavintų. Tad 
prieš bolševikus atsilaikymais 
tiesiog negalimas. 

Bet Omtinai tiki, kad bol
ševikai prieš juos negalėsią 
pavartoti skaitlingos karttome-
nė.s> Nes t4 kitur jiorhs bn t i -
IUH i*eikalinga;s 

- ^ a r — 

K Ė L U S VALANDAS SU
LAIKYTAS AMBASADO-

RIUS. 

N$w Yorlę, Vas. 23. — Gar
laiviu Aąuitania į Suv; Valsti
j a i sugryžo Anglijos -ambasa
dorius - Suv. Valstijoms, Si r 
Geddes. Kelias valandas jis 
sn kitais keliauninkais buVo 
sulaikytas laive, kuomet gydy
tojai tyrinėjo ^ atkeliavusių 
sveikumą. 

Keliolika Lenkų ateivių at
rasta paliestų ligų ir 'pasiųs
ta HdfTman salon. 

— 

m 
Balandžiai") d. Bot 8 milijonu vdo-
liorių bondsus piliečiai pripažino. 

-\ 1 — 

/OLEDO, O. — Apskaitoma, 
kad su plėšikų pagrobtu čia au
tomobiliu su pasta praeitą savai
tę plėšikams turėjo tekti apie pu
santro milijono dol. bondsais ir 
pinigais. Suareštuotu broliu Jo-
seph ir Frank Urbaičiu ir Joseph 

LONDONAS. — 1* Be'rlyno 
pranešama, kad T'ernogorai >̂as-

bai rimta. 

COBLENZ, 

Vilniaus laikraščiai skelbia 
tokį oficijalį nanjos laikino
sios Lenkų valdvmo komisijos 

v . I-

primesimą: -
"Laikinoji ,Valdymo, Komi-

sija,-genėr. Zeligowskio naujo
je sudėty Sausio 16 <t. dekre
tu pakviesta, imt šalies valdžią 
sunkiomis aplinkybėmis, ku-
riosf nėra palankios ramiam 
kūrybos darbui.. Vos paken
čiami ne tik mūsų krašto, bet 
ir visuose Lenkuose maitini
mo sunkumai, pavojuj del plė
šikų esančioji gyventojų, nelie
čiamybė, visuomenės doros 
del ilgo karo nusilpnėjimas, 
pagaliau, neaiški politinė kraš 
to ateitis, visa tai kliudė' ligi 

BUSIMASIS HARDINGO 
KABINETAS. 

kelbę "šventąjį'' karą Serbams.! 
Du Serlm pulku okupavo -CernJd 
gariojs miestą Cetinje. Padėtis JLa-

| ūkio atstatymą. 
Vokietija. — Nors 

Rusijos bolševikai Kaukaze smar-

šiol ir kliudys toliau papra^J 
tojo visuomenes gyvenimą ir 

kauja, bet tenai jie turi nedau-
giausia karuomouės. Anot žinių, 
Lenki jos * fronte \ bolševikai t u r i 
sutrankę 600,000 kai*ūbmonės. 
Daugrausia to6 karuomenės yra 
Smolensko apylinkėse. Bolševikai 
grūmoja Zeligowskiui, kui*s vis 
dar laikosi -Vilniaus srity. 

• 

» 

/ 

i eia žinių, PARYŽIUS. —Gauta 
| kad Persijos bolševikų kazokai Va
sario 21 d. paėmę Persijos sos
tinę Tteheraną. Cermjos šachas 
laikomas nelaisviu. 

i 

RINKIKAI KUBOJE 
KOVO 10. 

• ^ 
. 

* • • ! 

KAIP ZELIOO^SKININ 
KAI PROVOKUOJA. 

• • i m .II . M M M j ą M j Į j Į 

v 
Sau-

. 

Havana, Vas. 23. — Kai-ku-
rįftse Kubos apskrityse bus 
patikrinti! rinkimai preziden
to. Tuo tįtalu piliečių balsa
vimai ivyts Kovo 10. 

T 
I ORAS. — Šiandie gražu ir šal
čiau; v rytoj apsiniaukę ir šil
čiau. 

anešimu iš fronto, 
sio 18 d., inusų sargyba sto-
vintf Gndakiemiuose girdėjo 
šamlymą Lenkų pusėje. Vėliau 
buvo patiišftinta, kad Lenkai 
provokiečių būdu btivo pri
siuntė 7 savo kareivius į ne-is 

itralinę zoną inscenizuoti iš 
t en v neva Lietuvių .puolimą 
ant savo sargybos Ežerėnų 
(Uzerancy) kaime. VcHiau Len 
kai privertė Ežerėnų gjryęnto-
jus pasirašyti pranešimą Zeli-
g0wskiui, kad Ežerėnų kaimą 
buvo užpuolę Lietuviai. 

Anot nurodymų, gautų pir
mame naujos komisijos posė 

\Ąj iš Vyriausiojo Vidurinės 
Lietuvos karuomenės Vado, 
pirmiausias ir svarbiausias 
Laik inos ios Valdojnosios FCo-
misijos uždavinys bus admi-
nistratinės valdžios sustipri-
nimas,-greitas teisingumo vyk
dymas, suėmimas ir apsauga 
nuo piktų gaivalų, kurie gre
sia gyventojų neliečiamybei, o 
taippat visuomenės tvarkai ir 
dorai; dratfge maitinimo sun
kumu mažinimas, gabenant iš 
LenKų daugiau maisto ir kitų 
vartojamųjų dalykų, pa v., 
druskos ^ir žibalo, prekių ve
žiojimo paleidimas ipio kliu
dančių įsakymų ir draudimų, 
pagaliau, nuo įvairių'rekvizi
cijų. Maitinimo sunkumų nu
galėjimas priklauso nuo pa
galbos iš Eenkų, su kuriais 
Laikinoji Valdomoji Comisija 
turės nuolatinių santikiu ir 

^ susitarimo, tarpininkaujant 
Lenkų respublikos delegatui 
Vilniuje. 

Lenkų pagelba padės Laiki^ 
na jai Valdomąjai Komisijai iš 

St. Augustine, Fla., Vas. 2.°». 
—r Pinnu kartu čia vaka^pre-
zidenta^-elektas Halding vie
šai paskelbė nuskirtus savo 
kabineto narius. Jie yra: 
ę Valstvbės sekretorius ±£ 
Obarles Evans rfugbes iš Xew 
Yorko. 

Pinigyno sekretorius — An
drei ' W. Mellon iš Pennsvlva-
nia, 

v 

Karo sekr. — Jobn W. AVee-
ks iš Massacbusetts. 

Generatis prokuroras -^- Ha-
rry M. Dougberty iš' Ohio. 

Generąlis posįmasteris (paš
tų sekr.) Will H. Hay* iš/In
diana. 
' Karo laivvnd sekretorius — 

EdAvin I)enby iš Micbigan. 
Vidujinių Vreikalų sekr. — 

Albert B. Fall iš New Mexico. 
^Žemdirbystės sekr. — Hen

ry C. Wallace iš Iowa. 
Komercijos sekr. — Herbert-

C. Hoover iš California. 
j Darbo sekr. — James J. Da-

vis i£ ^ e n n s y l v a n i a . 
Kalbama, kad apie pasky

rimą Hoover'io esama abejo
nės. 

— 
• 

NIEKO YPATINGA SU JA
PONIJA. 

• 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

mokėti nuostolius, Kurių' P ^ « - J Y 0 K I E T I S KAPITALISTAS 
ryta per paskiausius karo vei-

% 

ksmlis, ^uteįkti lig pavasario 
>sėjo> valstiečiams «ėklų, palen 
gvinti švietimo kėlimą, o taip 
pat sugriautų dirbtuvių atsta
tymą. Žemės dirbimo ir pra-

'' 
N E B U S I M A I KINUOS S U , n r f „ , e „ , Ta , y bo S .buvo i ^ S ^ ^ S ^ 

tiems, kurie jo reikalauja, bus 
antrasis Valdomosios Komisi
jos uždavinys. I 

JAPpNIJA. 

Kinija reijcalauįja atlyginimo. 

TALKININKŲ KOMISIJA 
APLEIDŽIA AUSTRIJĄ. 

i 

Vienna, Vas. 23. — Talki
ninkų Tnilitariną kontrolės ko
misija Austrijoje sakosi pa
baigusi jaį pavestą darbą ir 
apleidžiant! Vienną. 

, ,Turkai jiacijonalistai pada
rė taikos «utaftį su Armėnija 
pirm p^ros mėnesių, sakė na-
cijonalistų atstovas. Bet jis 
nepasakė, ar nacijonalistų val
džia yra pažadėjusi Armė
nams autonomiją. 

: į; t ^ 
^^^H 9IHS 

Pekinas, Kinija, Vas. 23. — 
Vietos Japonų pasiuntinybė 
Kinijos vyriausybei indavė 
reikalavimą, kad Kinija Japo
niją atsiprašytų "ir duotų rei
kalaujamą atlyginimą už/su-

i deginimą perniai rudenj Hun-
chune Japonų konsuliato ir už 
nužudymą keleto Japonų. TųOs 
Japonus nužudė ar patys Ki
nai ar Koreonai. Gana to, kad 
"mmchųn yra Maneli urijoje, gi 
pastaroji priklauso Kini,jai. 

Vedamos diskusijos. 

Po nuotikio Huų^Jiune, kur 
daugybė žmonių nužudyta ir 
daug trobesių sudeginta, Ja
ponija ten'pasiuntė v skaitlin
gą karaomen$. Tai padarė ne-
pasiklausiusi Kinijos. 

Del to tarp abiejų šlalių pa^ 
kilo diskugijos klausime, kad 
Japonija iš- ten atšauktų ka-

• 

mos keletą mėnesių. 
, Jįigaiiau Japonija atšaukė 
savo s'kaitlingą karuomenę, 
palikdama ten du batai i jonu. 
Kinija , norėjo pareikalauti 
mvo Jappnijds atlyginimo už 
tą miliįarinę okupaciją. Bet 
laukė ir tų' dviejų^batalijonų 
atšaukiant. A j 

Stato kon. ^ikaiavimus. 

jos uždavinys, j 
Stovėdama šalę partijų, rū

pindamos bešalingomo, išlai-
pkymu rinkimuose į seimą, pra
dėtuos dar^ prie anos Komisi
jos, Laikinoji Valdomoji Ko
misija naujoj sudėty s to ja ' į 
tolimesnį darbą, %urs privalo 
liųdhų prityrimų turinčiam 

\ Japonija, Vas. 23. — 
Suv. Valstijų karo laivyno A-
zijos vandenyse komendantas, 
admirolas Albert Gleaves, iš
keliavo į Suv. JValstijas gar-
laivu Empress of Rūsčia. 

Pirm iškeliausiant jis parei
škė, kad kaip Japonai, taip 
Kinai valdininkai jamv paro
dę daug mandagumo i r "pa
lankumo. 

Toliaus admirolas pažymė
jo jis esąs pilnai įsitikinės, jog 
nesama jokios pateisinamos 
priežasties pakilti nesutiki
mams Suv. Valstijų su Japo-
nja. Visų mintyse esanti tik 
viena taika. 

& kuomet Japonija padavė 
reikalavimus, ' t ad ir Kinija k r a š t u i ^ t i k r in t i paprastąsias 
suskato tą patį padarytiy gyvenimo ir triūso s ą l y g a " 

Pareikalavo^aponijos, kad — ~ ~ 
ši atsipraSytų nž .mleistin,} į- KAZOKAI UŽPUOLĖ TRO* 
si veržimą Mancliutijon ir duo-, " 
tų^ tinkamį atlyginimą už pa-f 
darytus nuostolius okupavimo 
metu. -* ' -. ^ >-, 

TZKY^ r 

Ryga, Vas. 23. — Iš Mask : 

Be to, Kini ja dar pareikala-j vos vakar pranešta, kad ant 
i Maskvos-Orąnbnrgo geležin 
kelio kazokai užpuolę trauki-

vo atsiprašymo > ir atlyginimo 
už nuskandinimą Kinų karo ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
laivo Amūro upėje. Taį padą- j nįy kuriuo^važiavęs sovietu ka
rė Japonab tuojaus po įvyku-^ro komisaras Trošky , 
sių skerdynių Nikolajevske. | Pakilusiame mūšyje keletas 
Su laivu žtivo apie 40 Kinų Trotzky'o traukinio ^areivių 
darbininke. , k {sužeista,- / . •^ {sužeista. -C' t 

EINA PAGBLBON LENI
NUI. 1 

^ 
— , 0 

Berlynas, Vas. 22. ^- Hugo 
Stinnes, žinomas industrijinis 
didikas, Sovietų Ęusijos val
džiai taigi Leninui,^ pasiųlė, 
kad (a valdžia' jam koncesi-
jon pavestų žinomas ^Briansko 
garvežių įstaigas. Stinnes ap-
sima apmokėti visas įstaigų, 
vedimo išlaidas ir bolševikams 
duoti vieną trečią dalį gryno
jo pelno. 

Anot Rusų laikraščio Golos 
Rossii, Stinnes sutinka pir
maisiais metais padirbdinti 70 
garvežių; antraisiais — 200; 
trečiaisiais — 1,200 garvežių; 
toliaus kas metaį po 8,000 gar
vežių ir 80,000 vagonų.^ 

P1N16Į1 KURSAS. " 
Svetimų salių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000 Vasario 22 
I buvo tojda pagal Merchants Lo-, 
an and Trulre Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.87 
Prancūzijos šimtui frankų 7.23 
Italijos šimtui lirų ^ ! 3.65 
Vokietijos šimtui -markių 1.64 
Lietuvos «iratui auksinų 1.64 
Lenkijos šimtui markių .13 

/ 
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D R A U G R S Ketvirtainis, Vas. % M 
— • . 

LUPTUV1V KATALTKC DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
•h>« kasdien* Išskyrus aedeldienliis. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams . . » • • • • ».».• • • • •j».»; 8̂.WO 
rtlliflt Metų , .$_•> *EFEEK£* • 4.00 

81 V. V ALST. 
Metaną •"•'• «TTt • • • • • • • • • ga.oo 
Pusei Metų • •••»*•*£!* v*P9 3.00 

Prenumerata mokasl iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užslrasymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti ISperkant krasoje ar ezprese "Mo-
ney Order" arba Įdedant pinLarua | 
registruota laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. 0 0 . 
2334 S. Oakley A ve., Ohicago. 

Tel. Roosevelt 7791 

Lietuva ir Lenkija. 
Pergalėjusi visus savo lais

vės priešus Lietuva dar neap
siginė <nuo Lenkų. Nors tie tu
ri mažiau jiegų už Vokiečius 
ir Rusus, tečiaus mums yra pa
vojingesni. Mus neprigulmybei 
apginti nuo Lenkų neužteks 
vienų žodžių, bet reikia labai 
geros sutarties ir labai išmin
tingo stipraus darbo. 

Mūsų sutartį visomis jiego-
mis Amerikoje trukdo libera
lų buvusių tautininkų partija. 
Jos organuose rašo žmogus, 
kuris didelius pinigus yra siū
lęs Lietuviams veikėjams, kad 
tik jie stabdintų Lietuvos ne-
prigulmybės judėjimą. Stebė
tinai nuolaidi Lietuvos valdžia 
tam žmogui davė pelninga 
vietą Kaune, bet puse metų iš
laikius turėjo jam padėkoti už 
tarnybą. Tas 'žmogus dabar 
šmeižia Lietuvos valdžią libe-
ralų-tautinimkų organe. 

Tas ir kiti tos partijos laik
raščiai Amerikoje neliauja er
zinę katalikų tautininkų vi
suomenę primetinėdanii jai 
palankumą Lenkams, nors to 
palankumo ne tik nėra, bet yra 
griežčiausias nenoras dėtis su 
Lenkais. 
v Bet Lietuvių padedančių 
Lenkams vis-gį yra. Ką Pilsud
skis, Sapiega, Kleczko\vskis ir 
kiti tarnauja Lenkams, to ne-
}>ereik nei minėti. Lenkams tar 
nauja visi Lietuvių erzintojai, 
pramanantieji šmeižtus ir 
trukdantieji sutartį. 

Mes turime raštų parodan
čių, kad Prancūzija norėjo Lie
tuvai įteikti p. Gabrį, taip kaip 
Venizelos tapo įteiktas Greki-
jaLLenkai beabejonės butų pa
sidžiaugę tuomi. P-nas Gabrys 
yra tokis jau tautininkas, 
kaip ir kiti tuo vardu vadina
mieji Lietuviai. Jis taip pat 
kaip jie nežiūri krikščionijos 
nei mintyse nei ax>sėjime. 

Tautininkvste ir laisvama-
nybe yra pasižymėjęs daktaras 
Jonas Staugaitis, Steigiamojo 
Seimo vicepirmininkas. Jo 
nereikia imti pervien su kun. 
Justinu Staugaičiu buvusiu 
Valstybės Tarybos vice-pirmi-
ninkmTai-gi daktaras Staugai
tis Amerikos laisvamanių tau
tininkų vienmintis nuvažiavo į 
Varšavą Lietuvos vardu tartis 
•& Lenkais. Tuo pačiu laiku 
Amerikos laikraščiuose paskli
do žinių, kad sutartis su Len
kais padaiyta. "Draugas" tus 
žinios nekartojo, bet klausė 
valdžios ar tiesa. Valdžia at
sakė tokios nutarties nežinant. 

^Tik dabar iš Kauno laikraš-
čių gauname -patirti, kad p-nas 
gtaugaitia, Amerikos liberalų 
-tautininkų vienmintis, kaip 

prie soeijalistų, niekeno neį
galiotas, 20 Gruodžio 1920 m. 
padarė Lenkams šįtuos pasiū
lymus: 1 Liuosą išėjimą į ju
rą per Lietuvą ir kitas eko
nomines sutartis. 2 Lenkams 
autonomiją Lietuvoje. 3 Ben
drą Lietuvių ir Lenkų Seimą. 
(Tokis buvo pats skaudžiau
sias Lietuviams paragrafas 
Liublino Unijoje.) 4 Bendrą^ 
sostinę. (To nei Liublino Uni
joje nebuvo). Prie tų p. Stai-
gaitis pridėjo dar vieną, tai 
bus penktą, Sutvarkyti Lietu
vą kantonais. Tą Lenkai jau 
senai norėjo padaryti. 

Liuosas Lenkijos išėjimas į 
jurą per Lietuvą reiškia Lenkų 
valdžią ant Klaipėdos ir jų šei
mininkavimą, visoje Lietuvos 
pirklyboje. 

Kuomet tokius daigtus libe
ralai tautininkai siūlo Len
kams, tuo pačiu laiku tie Jibe-
ralai-tautininkai uja katalikus 
Lietuvius už palankumą Len
kams. Reikia pripažinti libe
ralams apsukcuono. Kad visuo
menė nekaltintų jų, jie savo 
kaltę meta pirma ant kitų. To
kiu būdu pridengia savo suk
tybes naudingas jiems, bet 
kenksmingas jiems. 

Tiek Lenkai: Pilsudskis, 
Dmowskis ir kiti, tiek mūsiš
kiai laisvamaniai priklauso 
prie tos pačios tarptautinės 
galingos slaptos organizacijos, 
kuri labiau brangina Lenkijos 
reikalus, o Lietuviu tautvbe 
nesirūpina nei kiek. 

Žydų Reikalų Ministerija. 
T" 

(Spaudos Skyrius.) . [kaip vyras, taip1 ir moteris, 
jBydų spaudos balsas Vilniaus ĄxkTėi° b a l s (J teises. Rinkimai 

klausimu. 

Amerikos Žydų (soeijalistų) 
laikrašty ^Forver t s" iš 1920 miesto Taryboj negaus dau#u 

Pasisaugokite. 

m., Gruodžio 17 d., kuris išeina 
Naujorke, patalpintas šis p. 
Noviko straipsnis, vardu "Vil
nius, neatmezgamasai maz
gas, gali vesti prie naujo karo 
su Rusais:" 

Kodėl Rusai kišasi į klausir 
mą, kam turi prigulėti Vil
niaus sritis! 

Kodėl Lietuvos vyriausybė 
įsispyrusi ir nenori, kad Vil
niaus likimas butų nuspręstas 
balsavimu! - ' - , >. 

Rods, esmėj juk ir Lenkų 
reikalavimai yra teisingu Len-

buvo slapti, tiesiogini, lygus. 
Bet praktikoj pasirodo šiaip: 
lankai bijojo, jog jie Vilniaus 

kai reikalauja, kad Vilniuje* Bet Vilniuje tai buvo geriau-
butų padarytas Alsavimas, tai sia, kas galima buvo iš Lenkų 
kas-gi gali būti tet&ingiaul 
Kas gali būti demQ.kratingiau, 
negu pienas, kad patys Vil
niaus miesto ir apygardos gy
ventojai savo noru nuspręstu, 
kam jie nori "prigulėti": Lie
tuvai 'ar Lenkam f Ir kas jau 

. begali būti teisingiau kaip 
pienas, kacj *inėitralė armija' *, 
L y, Tautiį Sąjungos tarptau
tinė armija prižiūrėtų, idant 
balsavimas įvyktų tokiu keliu, 
kad nieks nebūtų skriaudžia
mas f 

Bet pasirodo, kad dalykas 
esąs netoks paprastas, .Tiesa, 
doras, teisingas nubalsavimas 
ištikrųjų yra geras dalykasJ 

mps ir jie prikergė Vilniaus 
miestui visą "gerų" sodžių ei
lę, esančių aplink miestą. Be 
to jie- padarę minėtų kontbi-
nuočių su rinkikų lapais ir 
kortelėmis. Rezultatas buvo-li*111^ ** s a k t ) -
toks, jog į Vilniaus miesto Ta
rybą buvo iSrinkta 34 Lenkai 
ir 14 Žydų. 

Niekas, žinoma, nesakys, jog 
tai yra teisinga Vilniaus mie
sto atstovybė, kur gyventojų 
Žydų esama veik pusė, o taip 
pat žymus Gudų, Lietuvių 
ir Rusų skaičius. 

Mieste East Des Moines val
stijoje Iowa yra pulkelis Lie-^ 
tuvių, bet jie neturi Lietuvio 
kunigo. Žmonės čionai geri 
ir norėtų katalikiškai gyven
ti, bet su Amerikiečiais kata
likų kunigais nedaugelis Lie
tuvių tesusišneka. 

Vietiniai Lietuviai nusipir
ko du liotu prie E. Mapil str. 
ir 27-tos. Tik visa nelaimė, kad 
vietoje katalikų kunigo jie ga
vo nezaležninka Kriščiūną. 
Tas pernai rudenį čion sukinė
josi ir dabar žada grįžti Ko
vo mėnesije šių metų. , 

Pernai jisai čionai įvedė 
"lietuviškas" Mišias, giedoda
mas Fa i r (i rami'o sankrovos 
svetainėje, — P. Antanas Ra
manauskas 2900 K. Garfield 
ave. paskirtas pirmuoju komi
tetu. Bažnyčia žada vadintis 
"Aštraus Bromo." 

Kaip bus su tos .bažnyčios 
statymu, vienas Dievas težino. 
Ponas Kriščiūnas, lošdamas 
katalikų kunigo rolę, po to bu
vo Johnston, 111., ir tenai taip
gi rinko pinigus, skyrė komi
tetus, paskui išsikraustė. 

Kur Des Moines Iowa, kur 
Johnston, 111. Dviejose taip to-
lymose vietose tuo paįin laiku 
tik negalima vienam žmogui 
varyti du tokiu dideliu darbu 
kaip bažnyčių statymai. Ir Des 
Moines'o ir Johnston'o Lietuv. 
Kriščiūnu tiki, kuomet jis sa
kosi esąs kunigas ir statysiąs 
bažnyčias. Bet mes tikrai ži
nome, kad jis nėra kataliku 
kunigas. Jeigu jis tikrai žadė
tų statyti bažnyčias tose vie
tose, kur nuo žmonių renka 
pinigus, tai jis nesisukinėtų 
dabar Cliieagoje. f 

Šitame mieste (Ch'icagoje) 
niekas juomi netiki. Patys ne-
zaležninkai jį paniekino, dėlto 
jis niekur, nerimsta/ Buvo 
Town of Lake: turėjo išsikrau
styti; buvo Bridgeporte: nega
lėjo ilgai pabūti; buvo apie 18-
tąją gatvę: įr turėjo eiti lauk; 
bandė su soeijalistų pagelba 

sulaukti. Tose vietose, kur Len 
kai buvo didesniam pavojuj, 
jie su principais ir-gi ceremo
nijų nedarydavo.Balstogėj, pa
vyzdžiui,, kur gyventojų Žydų 
yra dauguma, Lenkai 'įvedė 
kvotinius Lenkų kalbai. Be to 
prie miesto prikergė keletą so
džių (sodžiuose kvotimų ne
buvo)... ir to įvykiai buvo, kad 
Žydai boikotavo rinkimus ir 
Lenkai nesidrovėjo "išrinkti 
miesto Tarybą be Žydų".... 

Tokiam mieste, kaip Lietu
vių Braste, kur gyventojai su
sideda veik iš Žydų, Lenkai 
jau visai panaikino visus 
"demokratinius principus" ir 

Bet nelaimė, kad tokio dalyko t taip pat privedė prie to, kad 
\ M 

karė. Jis yra tokis jau "kuni
gas" kaip ir pliovotojas Moc
kus, t. y. visai nekunigas, tik 

Sandaros partija pakrypęs' meJagife, u žmonių su viliotojas.' nepriėmė. 

pasaulyje visai nesama. 
Principe tai yra labai gerą, 

bet praktikoj *— uetaip jau to-; 
bula. rmkti , : savo "miesto valdy-

Žmonių balsavimas {arba 
"plebiscitą*",^- tatip.^jį Jo
dina — yra tas pats* kaip ifc 
rinkimai. Visuomet galima ji 
įrengti tokiu būdu, kad vaisiai 
butų tos pusės naudaV kuri 
laiko valdžią savo< rankose. 
Jau nekalbant apie tai, jog 

£ydai atsisakė dalyvauti rin
kimuose. Suprantama, kad 
Lenkai ir čia nesidrovėjo "iš-

bą" visam miestui, nepaisant 
to,, jog i&visp L/ EĮrastoj ^auia 
3-4 tūkstančių gyventojui Len
kų. } • -į 

Galima butų miestų sąrašą, 
kur Lenkai jau parodę savo 
M rinkimų*' kombinuotes, pra
tęsti kiek norint. Lygiai kaip 

valdžia turi lėšų varyti atatin- miestuose įvyko ir Pinske, 
kainą propaganda , savoA nau- Slucke ir k t. Keliuose mies-
dai; valdomoji "mašina*" gali tuose (Slucke, Slanime) Len-
supjaustyti ir iškreipti rinki- kai paleido išrinktas miestų 
mus taip, kad išeitų kuoge: Tarybas, nes rinkimų vaisiai 
riausia sau. nebuvo tokie, kaip jiem norė-
Kaip yru žinoma, esama ^Vai- josi 

rrų priemonių to įvykdinimui. 
Visų f)irma daroma įvairių 
>i 

• 
• . • 

lopinimų:" prie srities, kur 
valdžia s i lpnai jaučiasi, • pri
dergiama "gerą" sritį, kur 
Valdžia tvirtai jaučias. Toliau 
galima griebtis tam tikrų 
priemonių sustatant rirfkikų 
lapus. Blogą rinkiką^ stengia
masi "pamiršt i" įtraukti są
rašam Vėliau, kai sąrašai jau 
pagaminti, ••pamiršo" prisių
sti rinkimų kortelių nepagei
daujamiem rinkikam.. Na, o 
rinkimų laikei taip-gi yra*žino
mų * priemonių: priešininko 
kortelių nepripažįstama tik-
rais kuodaugiaušia, o — kai 
jau visai negerai — galima 
juos išvogti. Nieko, valdžia 
gali leisti sau tokį menkniekį. 

Visos tos priemonės socija-
Iistiniams Amerikos piliečiams 
gerai žinomos 

Šiais laikais išsimokino "da
ryt i" rinkimus,.o ypač Lenkai 
šiais darbais puikiausiai pasiy 
žynvejo. Štah, faktas kaip tik 
rirfkimai, kuriuose Lenkai yra 

r \ •*.• 

padarę Vilniuje prieš pusan-
trus metus. Tuokart Lepkai 
padarė Vilniuje rinkimus į 
miesto Tarybą. Pagrindai, ku
riais einant rinkimai buvo 
padalyti, buvooauostabųs. Kie
kvienas, senesnis jaz 21 -niM 

1 \ 

Kaimuosė-gi Lenkai turėjo 
dar kmgvesnį darbą. Su bera
ščiais Gudais ir Lietuviais jie 
lengvai apsidirbdavo. Tam tik
slui jie naudojosi kunigų pro
paganda, prižadėdavo atga
benti iš Varšavos žibalo, cuk
raus ir kitų gerų dalykų, o 
kai reikėjo ūkininkus taip y-
baugindavo, jog jie netekdavo 
noro rinkimam. -

Tokiu būdu Lenkai "laimė
j o " sau Gardino ir Vilniaus 
rėdybas, nežiūrint į tai, jog 
ištikrųjų jie suflaro ten ne
daugiau, kaip 1-lp gyventojų. 

Na, o jei rinkimuose į mies
tų Tarybas,4 dar prieš pusant-
rus metus, Lenkai pasirodė to
kiais karžygiais, tai ką galima 
lankti iš jų dabai*, kai 
eina mirtina kova, kai galuti
nai turi būti nuspręsta, kam 
Vilnius prigulės? 
Lenkai, žinoma, griebsis visų 

galimų priemonių. Ypa£ jie 
stengsis įbauginti Žydus^ nes 
gyventojai Žydai yra ta pajie-
ga, kuri gali nuspręsti rinki
mų vaisius. Ir, reporterių ži
niomis, Lenkai daugiausia do
mės kreipia į gyventojus Žy
dus. Iki šiol jie meilinosi Vil
niaus Žydam iv geriau į juos 
atsinešdavo, neg kad į Lenkų/1 Lenkų-Rusų taikos derybose 

-"-*-

įsikurti \Vest-Sideje ir neįsi- xVnt krutinės pasikabinės kry
žių vaikščioja po karčiamas ir 
renka ten aukas. Taip jis darė 
Melrose Parke. Bet žmonės jo 

t 

N 

Žydus: Vilniuje buvo <sudary
tas Žydų Reikalų Departa
mentas, buvo pripažinta ŽycTų 
kalba ir t. t. Želįgowskio vy
riausybė taip pat norėjo pasi
rodyt liberale esant: ji, pavyz
džiui, leido Vilniaus bunclinin-

kams išleisti laikraštį, tuo 
tarpu kai VarSavoje naikina 
bundininkų kliubus ir redakci
jas. 

Dabar Zeligowskis ėmėsi ki
tų žingsnių: įbauginti Žydus. 
Ir daug nereikia: juk gyven
tojai Žydai neįstengs kovoti su 
valdžios aparatu. 

Tai-gi, ar reik stebėtis, ko
dėl Lietuviai nepasitiki neva 
žmonių balsavimu, kurį mano
ma padaryti Vilniuje? 

Bet, štai, "ateina Tautų Są-

" Gerai, mes siusime neitra-
lę komisiją. J i prižiūrės, kad 
balsavimas Vilniuje teisėtai į-
vyktų 1 
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Aoiu! Visųpirma, visiškai 
nereikalinga balsavimo. Vil
nius yra Lietuvos širdis.'Net 
pati Lenkų valdžia savo sutar
ty, kurį ji padariusi su Lietu
vos vyriausybe itugsėjo mėne
sy, pripažino, jog Vilnius pri
guli Lietuvai, ir Lietuvos vy
riausybe tuoj persikėlė Vil
niun. Tai-gi, kokią teisę ..turė
jo Lenkų generolo Zeligows-
kio karuomenė vėl užgrobti 
Vilnių? 

Todėl Lietuvos vyriausybė 
reikalauja, kad ZeligowsJsi8 su 
savo karuoinene išsidangintų 
is Vilniaus. 

O antra, Lietuvos vyriausy
bė sako Tautų Sąjungai: "Ko
kia neitrale puse jųs esat, Var
giai bebusite: jųs pripažinote 
Lenkų valdžią, jūsų tarpe e-
sama Lenkų atstovų, jūsų 
valdovai, santarvę remia Len
kus ginklais, prekėmis ir pi
nigais. Antra vertus, jųs ne-
pripažinot Lietuvos valdžią, 
net Amerika nenori pripažin
ti Lietuvos vyriausybę, jokios 
paramos Lietuva iš jųs negau
na: tatai juk reiškia, jog Len
kija yra jušų sąjungininkė, o 
mes ne — tai kokio bešalingu-
mo galime iš jųs laukti? 

Juk nėra abejojimų, jog Lie
tuva elgiasi teisingiausiai. Ka
pitalistinės Europos ir Ameri
kos valstybės, o ypač Prancū
zai, kurie dabar viešpatauja 
Europoj, kiek tik nori yra už-
interesuotos, kad Lenkija bu
tų galinga valstybė, kad ji ga
lėtų būti geru šarvu prieš bai
sųjį raudoną gaisrą, slenkantį 
iš Rusų krašto. Lenkija ištik
rųjų esanti jų sąjungininkė, ir, 
nėra abejojimų, jog jie nepa
aukos savo gavybę už teisin
gumą; jei Zeligowskis suvai
dins Vilniuje * * balsavimą'' 
kaip jam tinka, taį jie duos 
jam savo sutikimą. 

Bet lygiai \taip, kaip kapi
talistinės valstybės yra užin-
teresuotos, kad reakcinė Len
kija butų galinga, taip Rusai 
yra užinteresuoti, kad Lenki
ja perdaug neišsiplėstų. Be to 
Rusai užinteresuoti turėti tie
sioginę sieną su Lietuva, kad 
galėtų varyti prekybą su Vo
kiečiais. Tatai negalės/buTi į-
vykdinta, jei Lietuva butų at
kirsta nuo Rusų. 
^ Bet svarbiausiu yra tas, Jog 
Vilnius neesąs posūnis Rusam. 
Raudonoji armija Rugsėjo mėv 
n'esy apleido Vilnių Lietuvos 
vyriausybei, nes bolševikai no
rėjo susitaikinti su Lietuva, 
bet jokiu būdu ne todėl', kad 
Lenkai Vilnių paimtų sau. Jei 
Vrlnįus nelieka Lietuvai, tai 
Tarybų vyriausybė turi teisės 
reikalauti Vilnių atgak 

Pastarosios telegramos ir 
patvirtina, jog Rusai griežtai 
nusistatę, kad Lenkai apleistą 
Vilnių. Rusų atstovas Rygpj 

perdavė Lenkų atstovui nptą 
iš Maskvos, kuripj sakoma 
Lenkų valdžiai, kad ji neveidr 
mainiautų, buk Zeligowskis už
ėmęs Vilnių be Varšavos ži
nios. Tarybų vyriausybė — pa
sakė Jofe — turi tikrų įrodi-

DRAUGO" KNYGYNE 
Galima gauti Šios 

. MALDAKNYGES ' 
= Ramybė Jums (brangios odos paauks.) $3.50 
1 Ramybė Jums (kailio apdar.) 2.50 
| Ramybė Jums (audeklo apd.) , 2.00 
s fiios maldaknyges formatas yra 5MxZ%. Puslapių turi 858, b«t ne 
"~ stora, nes spausdinta ant plonos popieros. Joje yra Jvairių įvairiau

sių maldų. 
• • • • 

| Aniolas Sargas — juodas apd 51.25 
| Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd. . . . . . . . . 1-75 
= Aniolas Sargas — juodais apd ' 1.50 

Dangaus Žvaigždutė — juod. minkš. apd 1.75 
Dangaus Žvaigždudė — baltas celluloid apd. su 

E paveikslėliu ant apdt * • 1*75 
= Dangaus žvaigždutė — balto kailelįo apd. 1.50 
| Dangaus Žvaigždutė — juodo audek. apd. . ̂  1.00 
I Dangaus Žvaigždutė —. juodais apd. su užsegimu 1.50 
= Aniolėlis — juodais apdarais . . . . . . . — 1:50 
= Aniolėlis — juodais apdarais 0.75 
E Šios maldaknygės yra nedidelės. Turi beveik po 800 puslapių. = 
= Spauda aiški. Ę 
| Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 = 
E Pulkim ant kelių 2.50 = 
S« Pulkim ant kelių ' 2 . 0 0 F 

4 * 

I Pulkim ant kelių . . v . . . . ' . * 1.85 
I Pulkim ant kelių • • - 1-50 
= ši maldaknygė yra šiek tiek didesnė už pirmesnes. Jos kainų 
***• {vairumas priguli nuo apdarų. / 
I Maldų Knygelė . . . . . r , 75c. 

Užsisakydami adresuokite: 
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2334 
"DRAUGO" KNYGYNAS 

Ave. 
\ 

Chicago, III. 3 i 
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Tel. Drov . r 7048 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTA8 

Valandos: nuo • ryto lkl 9 rak. 
Seredomis nuo 4 lig 9 vakare 
4719 SO. ASHLAJTD A V E Š U S 

arti 47-tos Gatvės 
g s c a : 

I 

Telefonas Armitage 9770 i 
MARYAN S. ROZYCKI 

ML'ZYKOS DIREKTORIUS 
Mokytojas Plano, Teorijos ir 

Kompozicijos 
2021 N. Westero Ave. 

Chicago, 111. 

1 Dr. M. T. STRIKOL'IS ! 
I Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas u 

8 - Pcoples Teatro \ a m c 3 

1016 W. 47th Str. Tel. Boul. lCOl 
V Valandos: 0 iki 8 vak. Nedėl 10 J 

!

iki 12 ryte. J 

Res. 2914 W. 48rd Street • 
Nuo ryto iki piet • 

• Tel. MeKiiUey 202 I 

• * 
i B * 

2 i • 
fjTel. 
pjlies. 

I*. 

DR. S. BIEŽIS 
LIETUVIS GYDYTOJA8 

ER CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 
Canal 6222 
3114 W. 42nd Street 

Tel. McKinley 4988* 

S • s 
I I 

•^Tel. Canal 6222 g 

1 DR. C. K. CHERRYS 1 
m LIETUVIS DENTISTAS 
$2201 West 22-nd & So. Leavitt St,J 
o* Chicago % 
SValandos: 9:30 A. M. to 12 N . 2 

1:00 P. M. to 8:00 P. M. * 

_ j ? 

Tel. Tards 4660 Drover 8448 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir 

8208 8. Halsted S t Chicago. 
Valandos: 10—12 ii ryto 1—3 ir 
0—8 vakare Ned. 10—lt Iš ryto . 

hone""Seeiėy 7439 

DR. I. M. FEINBERG , 
Gydo specijaliai visokias vyrrj ir 

moterų lytiškas ligas 
2401 Madison Str., kampas VVes 

x tern Ave., Chicago 
Valandos:.2—4 po piet 7—9 vak.! 

- T * -

DR. A. L YUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

Tel. Canal 2118 
Valandos: 10 ryto iki 
Gyvenimas: 

8 vakare 

2811 W. 03rd Str. 
Prospect 8466.^ y* 
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J. P. WAITCHEES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 454)9 S. Ashland Ave. 

Tel. Tards 1053 
Dien. Room 518—159 N. Oalrk St. 

Tel. Randolph 3507 

nėjinių, jog Želigovskis e ^ 
paprastas Lenkųf v&ldžios\i-
rankis ir jog Maskvos notoj 
todėl griežtai reikalaujama, 
kad Lenkai apleistų Vilnių. 
Rusai, žinoma, nepabugs " tarp 
tautinės armijos", kurią Tau
tų Sąjunga mano atsiųsti Vil
niun. Tarybų vyriausybė no
riai atnaujins kova su kapi
talistinio pasaulio karuoniene, 
jei tik jį atvyktų Vilniun. 

Šiaip ir taip, Vilniaus klau
simas darosi vis painesnis. Jis 
gali privesti prie tdį kad Ru
sai prievarta išstumtų ZmVu 
$owskį is Vilniaus. Bet jis ga
li (vesti ir prie to, kad Vil
niaus srity prasi<*h*tų kova 
taip raudonosios armijos ir 
tarptautinio kapitalo karuo-
menės. 

Mc 

s V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS I 
Ofisas Dldmiestyj: I 

29 South La Salle Street • 
I Kambaris 894 
| Telefonas: Central S3S« 
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DR. 6. M. GLASER 
"**y 

Praktikuoja 99 metai 
Ofisas 9149 80. Morgan 0C 

Kertė 82-ro St., Chicago, DL 
8PECIJALISTAS 

Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
niškų ligų. 

OFISO JAULNDOS: Nuo 10 ryto 
lkl S po pietų, nuo • lkl t valan
da vakare. 

Nedėllomls nno 9 Iki S po piet. 
Telefonas Tards f « l 

^ ^ ^ • ^ • • • • • • • ^ • • • • • • i 

lllfllllllllllllllllllllllllllllllflllllllllllffinf 
Res. 1189 Independence Blvd. 

Telefonas Von Buren 294 

0R.A.A.R0TH, 
Rusas Gydytojas ri Chirurgas 
Specijalistas Moterišku, Vyriškai 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
VALANDOS: 10—11 ryto 9—9 po 

pietų, 7—8 vak. NedėUomis 10-—U d. 
Ofisas 3354 So. Halsted Su, Chicago 

Telefonas Drover 9993 
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Trečiosios Gavėnios Sekmadienis. 
Mišių Lekcija iš ŠvrPovylo laiško Efeziečiains 5, 1—9. 

Broliai: Bukite Dievo pavyzdžio pildytojai, kaip mylimieji vaike
liai : ir apseikite meilingai, kaip kad Kristus mylėjo mus ir išdavė save 
už mus ant atnašos ir aukos Dievui į gardu kvapą. Paleistuvystė-gi 
ir visokis nešvarumas, arba godumas tenebuva nei minėjami jumyse, 
kaip pridera šventiesiems: arba begėdybė, arba kvailos kalbos, arba 
paiki nepritinkantieji daiktams juokai; bet labiau padėka. Nes tą ži
nokite suprasdami, kad paleistuviai, arba^susiteršėliai, arba godai, ka
dangi tat yra tarnavimas stabams, neturi dalies Kristaus ir Dievo ka
ralystėje. Teneapgaunie jus,niekas tuščiais žodžiais: nes už tai ant 
nepasitikėjimo žmonių pareina Dievo rūstybė.^ Tai-gi visai nesusidė-
kitę su jais. Nes kadaise buvote tamsybė, bet dabar esate šviesa Dic 
vuje. Apseikite kaip šviesos >aikai visokiu gerumu ir teisybe ir tiesa. 

-Lekcijos Paaiškinimas. > 
Dievo pavyzdžio pildytojai yrat tie, kurie af>seina taip, kaip"savo 

pavyzdžiu mokino Dievo Simus. Jis davėsi prikalti prie kryžiaus už 
mus. Taip jis pasidarė auka ir atnaša Dievui už mus kaltes. -Prieš 
prasidedant Mišių aukai nuo Krsitaus laikų, Senojo Įstatymo laikais 
aukos būdavo deginamos ir jų kvapas kildavo augštyn bei plisdavo į 
šalis. Ant tam tikro smilkalų altoriaus būdavo deginami toki daiktai, 
kurių durnai kvepėdavo. Nors Kristaus mirtis ant kryžiaus žmogiš
kiems jautuliams nedarė panašios kvapsnies, tečiaus ta Išganytojo au
ka labiau už viską kvepėjo dvasios kvapsniu. Tai-gi šv. Povylas ir 
sako, kad ta auka Dievui buvo gardi kvapsnis. J i paliuosavo žmones 
iš pragaro vergijos. Tas paliuosavimas Dievui patiko labiau negu 
žmonėms patinka pačios gardžiausios kvapsnys. 

Šv. Povylas šituomi laišku mokina mus, kad mūsų šnekos butų 
švarios, kad nepliaukštume apie paleistuvingus daiktus, kad neišreik-
štume godžios širdies, trokštančios vien tik lobio, kad rivpintumėsi mū
sų kalbų išmintingumu, neduodami joms pavirsti paikais niekam ne
naudingais juokaisSApaštalas nepeikia linksmų lengvų kalbų, bet jis 
nori, kad jos butų padorios ir protingos. 

Apaštalo laikais krikščionys turėdavo būti geresni ir augštesni už 
Stabmeldžius. Šiandie turime būti doresni už bedievius ir išklydėlius. 
Tiems rupi sugrėbti kuodaugiausiai pinigo, savo gyvuliškus kūno gei
dulius riumaldyti ištvirkusiu apsiėjimu ir šnekomis. Stabmeldžiams ir 
laisvamaniams tokie daiktai pritinka, bef kas taip apseina, tas neturės 

, dalies Kristaus karalystėje, ant to pareis Dievo rūstybė. Laisvamani-
ja netiki, kad- taip butų, tyčiojasi iš Dievo teismo ir jo bausmių, bet 
krikščionys turi nesiduoti apgauti tuščiais žodžiais nepasitikinčiais 
Kristumi. -

Kaip yra skirtumo tarp. šviesos ir tamsos, taip didis skirtumas 
tarp krikščionijos ir laisvamaniškos stabmeldijos arba stabmeldiškos 
laisvamanijos. Šv. Povylo laikais žmonės iš stabmeldijos tamsybių 
pereidavo į krikšefdnrjos šviesą, todėl Apaštalas rašo, kad Efezieciai 
kitados buvę tamsybė. Mūsų laikais žmonės iš Kristaus šviesos tan
kiai pereina j laisvamanijos tamsybę. Šitie yra nelaimingi. Kas stip
riai laikosi tiesos, teisybės ir visokio gerumo, tas neišklysta., 

/ 

MIŠIŲ EVANGELIJA SULIG ŠV. LIUKO 1 1 , 1 4 — 2 8 . 

Anuo metu Jėzus buvo išvaręs velnią, ir tas buvo nebylys.. I r 
kuomet išmetė velnią nebylys ėmė kalbėti ir minios stebėjosi. Kai-ku-
rie jie tarė: su velnių kunigaikščiu Beelzebubu išvarinėja velnius. I r , 
kiti gundydami reikalavo iš jo ženklo iš dangaus. Jisai-gi pamatęs jų 
mintis,tarė jiems: Kiekviena karalystė pasidalinusi savyje taps išnai
kinta ir namai sugrius ant namų. Jeigu rr velnias butų pasidalinęs 
tarp savęs, tai kaip-gi stovėtų jo_karalystė, kad jus sakote, buk aš su 
Beelzebubu išvarinėju velnius. Bet jei aš su Beelzebubu išvarinėju 
velnius, tai jųs vaikai su kuo jį išvarinėja t Todėl jie bus jums teisė
j a i Toliau, jei aš,Dievo pirštu išvarinėju velnius, tai tikrai Dievo 
karalystė atėjo pas jus. Kuomet ginkluotas galinčius saugoja savo 
laidarą saugu yra visa ką jis turi. Bet jei galingesnis u i jį atėjęs 
įveiktų jį, tai atimtų visus jo ginklus, kuriuos buvo pasitikėjęs ir jo 
naudą išdalintų. Kas nėra su manim tas yra priešais mane; iy kuris 
nerankioja su manim, tas išsimėto. Kuomet nešvari dvasia išeina iš 
'žmogaus, vaikščiojamo sausas vietas, ieškodama pasilsio: ir nerasda
ma taria: Grįšiu į savo namus, iš kur išėjau. Ir parėjusi randa juos 
iššluotuš~ir papuoštus. Tada eina ir pasivadina kitas septynias dva
sias blogesnes už save ir suėjusios gyvena tenai. Ir to žmogaus pa
skutiniai (apsėjimai) pasidaro blogesni už pirmesniuosius. Tą bekal
bant pasidarė: viena moteriškė iš minios pakeldama balsą tarė jam: 
Laimingi viduriai kurie tave nešiojo ir krūtys kurias tu žindai. Bet 
jis tarė: Nemažiau laimingi kas klauso Dievo žodžio ir išpildo jį. 

Evangelijos Paaiškinimas. 
Kartais žmogui galvoje pasidaro negera ir iš to jis užmiršta šne

ką. Tą pastebėję kai-kurie gydytojai šneka, buk Kristus proto ligą 
vadinęs velniu taip kaip ir neišmanantieji tų laikų žmonės. Kiti prie 
to dar prideda, kad velnio visai nesą, nej Dievo taip-gi. Katalikams 
reikia būti atsargiems, kuomet žmonėse yra įsigalėjęs įprotis prie vie
nos smulkios tiesos pridėti daug stambių klaidų. 

Urnas užaugusio žmogaus užmiršimas kalbėti yra gana retas daik- j 
tas. Ir jis nevisada pasidaro iš vienos priežasties. Kartais jis pasi
daro dėlto, kad smegenys sugenda. Kartais jis pasidaro be sugedimo 
smegenų, o tiktai iš keisto minties susimetimo nebevaldančio liežuvį 
nei burną. Tai buya kai-kurių dirksnių nutirpimas. Kuomet nebyla 
užeina žmogui iš smegenų sugedimo, tuomet veikiai užeina ir# mirtis. 
Diiksnių nutirpimas^gali pereiti ir žmogus išgija. 

Velnias rečiau atima žadą žmogui negu dvi minėti priežastį, bet. 
kartais atima. Jis turi galybės padaryti žmogui .tiek žalos, kiek jos 
gali padaryti liga. Iš ligų buvimo išvadžioti^ buk nesą piktų dvasių 
yra visai neprotinga* Juk iš to, kad yra usnių negali sakyti, kad nėra 

gai turėdavo galybės-išvaryti velnins iš žmonių kūnų:. Nors nevisuo^ 
met tas išvarymas pasisekdavo, bet kartais pasisekdavo. Tą matyda
mi farizėjai ir rašto mokslininkai sakydavox žmonėms, jog Žydų religi
ja yra teisinga, nes jos- dvasiškija išvaro velnius iš žmonių kuntj. 
Kuomet atėjo V. Jėzus, J is ned vįeiio piktos dvasios apsėsto ar pri-
stoto žmogaus nepaleido nepaliuosavę\ nuo velnio. įsi to farizėjai su 
ra§to mokslininkais butų turėję išvesti, kad V. Jėzus yra ĮHėvo siųstas 
asmuo. , Bet jų, širdys pasidarė kreivos: jie tą pačią velnių išvarymo 
galybę neitais pačiais svarsčiais sverdavo. Saviesiems jie ją priskai-
tydavo prie Dievo dovanų, o VT Jėzui jie ją prikiša, sakydami, kad 
turys iš Beelzebubo. Ivas sugadina savo širdį4creivumais, tas ir šven
čiausią daiktą velniui įteikia. < \ ^ 

Šiaip V. Jėzus nesigindavo nuo užmetimų, bet kad žmonės pasa
kė, buk su velniu sutariąs, smarkiai atrėmė tą piktžodžiavimą, nes tas 
priekaištas kenkė ne vienam V. Jėzui, o taip-gi ir žmonėms. Jei jie 
butų įtikėję šmeižtui, tai butų neklausę Jėzaus žodžių ir butų žuvę. 
Norėdamas juos aįlsaugoti jis gynė save. 

Velnią jis prilygino ginkluotam galinčiu^ o save prilygino galin-
gesniąjam, kuris ateina, atima velnio ginklus ir išveržia jo apvaldytas 
dūšias. j y 

Tik žmonėms paliuosubtiėms iš velnio nagų pavojus ne visai iš
nyksta, nes po kiek laiko velnias gali grįžti sti kitais piktesniais už sa
ve. Jei žmogus yra budrus ir neįsileidžia, tai viskas gerai eina. Bet jei 
piktosios dvasios gauna sugarmėti į žmogų, tai to žmogaus vėlesnis 
apsėjimas pasidaro blogesnis už pirmesnįjį. 

Tie Išganytojo pamokinimai labai patiko geros širdies žmonėms. 
Viena moteriškė viešai tą išreiškė garbindama Mariją, už ką ji Jėzų 

rpagimdė ir savo krūtimis penėjo. V. Jėzus pagyrė moteriške ir kitus 
jo mokslą pildančius. 

Šios dienos Evangelija prie tiesų apšviečiančių protą, turi taip-gi 
pamokinimų, parodančių kaip apseiti. Svarbiausias pamokinimas yra: 
Dievo darbų nepriskaityti velniui. Antrasis, pasiliuosavus iš blogu
mo, saugotis, kad jis negrįžtų, ir trečias, garbinti Jėzų pagerbiant Jo 
motina. 

dariu. ; i jh* mm 
Velnio apsėstų žmonių dabar būva mažiau ir rečiau negu seno

vėje, bet ta nelaimė neišnyko iš žmonių: ji retkarčiais pasitaiko. Kris
taus laikais ir senimus piktoji dvasia tankiai pristodavo įmones. Prieš 
Išganytojui ateisiant Žydų religija buvo teisinga ir tos religijos kuni-
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DAKTARAS. 
Parašė Kun. Alexandw:; versta iš anglisi 
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"Sakau, paliauk!" J 
Spiegiantis bei graudus suskambėjo kūdikio balsas. Jame buvo 

tiek daug rūstybės ir piktumo, kad net net įpykęs berniokas turėjo su
stot ir stebėtis. ' , 

Tai buvo Philadelphijos mieste, lcuomet dar nebuvo didžiį auto
mobilių sunkenybėms vežioti. Ilga eilė mulų traukė gatvėmis, nuo 
stoties iki nuėsto pakražties, sunkenybių prikrautus vežimus. Kelios 
poros šitų gyvulių išlindo iš plataus Jarpvarčio ant Devintos gatvės, 
traukdami sunkius vežimus. Kaip tik pirmutinis brikas pasirodė, pa
skatinio mulo koja įsprudo , įsipainiojo į ilgą-retėžį. Nesikęsolamas 
gyvulys ėmė mėtytis ir spardytis. Jis įtraukė visą eilę gyvulių į ne
tvarką. 

Du ar i rys ten stovinti žmonės tapo sugaišinti. Kelias buvo ne
pereinamas. Tarp žmonių, it paklydęs balandėlis, stovėjo mažiutėlė 
mergaitė, atrodanti ne ką daugiau kaip šešių metų. 

Mulų varytojas buvo augštas bernukas, drūtas ir veiklus. Jis bu
vo fširdęs del sugaišties irjceikdamas pliekė mulus storu,botagu eida,. 
mas pro šalį. Priėjęsi ties nelaiminguoju gyvuliu, kurio koja buvo 
įsipainiojus į retežį, berniokas pametė botagą, pasiėmė sunkų pagalį 
su vinimi ir visą savo jiega paleido mului į šoną. Gyvulys drebėjo ir 
šokinėjo, nes žiauri vinis perdrėskė jam odą. Kraujas pradėjo bėgti. 
Senesnieji tą matydami išreiškė pasibjaurėjimą ir pasipiktinimą. Ma-
žytė-gi mergaitė, ištiesus'rankutes pribėgo verkdama: "Kaip drįsti 
tU T 

Jaunikaitis nusistebėjo. Jis,nebuvo kiaurai blogas, bet jo ūpas 
pergalėjo šitame atsitikime, kaip ir įvairiuose kituose atsitikimuose 
buvo jį blogu padaręs. Mulas tuom tarpu išsitraukė koją, ir stovėjo^ 
drebėdamas kraujais aptekęs. Mergaitės skrybėlė kas žin kaip buvo 
nupuolus. Vienplaukė staiga mergaitė snusitraukė gražią baltą kaš-
mierinę skepetą nuo savo pečių ir blizgančiom akim stovėjo beveik po 
mulo kojų, bandydama sustabdyti tekantį kraują. 

" Nelaimingas arkleli!'f ji dūsaudama sakė."* * Nelaimingas arkleli !*' 
Varytojas, paraudonavusiu nuo saulės veidu, kuris atrodė dailus 

bei protingas, maloniai paėmė mergaitę su aptekusia kraujais skepeta 
ir pernešė ant šaligatvio. 

Skaisti, graži, baltais išsiuvinėtais rūbais, tankiu tamsiai rausvų 
garbinių, veidais degančiairhuo širdies sujudimo, plačiai atmerktomis 
akimis, ji rodėsi lyg gyvas įžeistos teisybės paveikslas ir buvo pana
ši tam stebuklingam'reginiui. J i nesipriešino, kada berniokas paėmė 
ją, bet traukėsi atgal savo kūdikišku stuomenim, it užgauta karalaitę, 
ir .su papeikimu žiurėjo tiesiog jam į ajris^ reikšdama savo kūdikišką 
rūstumą ir sakydama: ^ 

" Tupėsi nenaudos vaikas t Dievas niekuomet Jfcayęs nemuša, o tu 
keiki !" , 

Tuom tarpu atbėgo nešiotė, įlindo į tarpą ininios, ir pasiėmė mer
gaitę bučiuodama ją. * 

"O, Karolinaitė, kodėl tu pabėgai? lsl$$ buvome visai išsicandęf * 
Ir ji nusinešė ją, eidama ir kalbėdama. 
Muįai susitvarkę truktelėjo, vežimai krusi elėjo ir girgždėdami nu

važiavo; žmonės išsiskirstė. Tik mulų varytojas užtrukimo vietoje 
rado turkižinį žieduką ant gatvės. Apsižiūrėjęs aplinkui ar kas jo 
nemato, berniokas pabučiavo žiedą ir jsidėjo kišeniun, murmėdamas 
sau: " J i jau nekuomet nenešios jo; jis daugiau niekam nevertas taip 
kaip ir aš. Jie vadino ją Karolinaitė, ir teisingai ji atrodė lyg kara
laitė, toks kūdikis!'* , , , > 

Per ištisa dieną jos meilus veidelis, su pilnom ašarų akim, stovė
jo vaikino galvoje. Per ištisą dieną jis laikėsi, nesupyko. Jis buvo 
meilus ypač paskutiniam-gyvulėliui, nėa kada tik dirsteldavo-į randą 
šone, tuoj jam prisimindavo šie žodžiai: "Dievas tavęs nekuomet ne
muša, o fii keiki!" \ 

Jis nebuvo koks prastas berniokas; ir jis'savimi gėdėjosi./ Aplin
kybės buvo privertusios jį būti mulų varytoju. 

Tą vakarą jis nuėjo pas darbdavį ir pasakė, kad daugiau nebe-

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI 
• • ' i ' " i i 

• APIE DU*IAS. 

Klausimas l. Ar mirusiųjų dusios mato, ką žmonės daro šiame 
pasaulyje! 

S 

»/. B. B, 
Atsakymai. Dievas to neapreiškė, todei ir mes tikros žinios ne

turime. Spėjama, kad skaistyklos ir pragaro dūšios nežino, kas daro
si pasaulyje, nes jos neturi sąryšio su juo. Bet dūšios esančios dan
guje regi Dievą, o Dievuje^yra viskas, kas yra gera pasaulyje. Lai
mingosios tat dūšios gali Diėvuje matyti visus pasaulio gerumus. Tas 
jų matymas priklauso nuo. Dievo valios. ) 

Klausjmas 2. Ką reiškia, kuomet miręs asmuo sapnuojasi esąs 
alkanas? J. B. B. 

Atsakymas. \Visi sapnai nieko nereiškia, del to neturi reikšmės 
nei sapnas''apie mirusio asmens išalkima. Sapnas nepriklauso nuo 
nabašninko, o nuo miegančio žmogaus smegenų. Jei kUrwr sapnavę 
alkaną nabašninką meldžiasi už jį, tai ta malda savaime yra gera. 
Bet ją gali sugadyti žmogus perdideliu įtikėjpnu į/sapną. Kaip ge
ra yra melstis už nabašninką nesapnavus, taip gera yra melstis ir sap
navus, tiktay' reikia melstis ne del to, kad sapnavosi, o del to, kad na
bašninko sugęlbėjimas yra geras darbas^ 

Klausimas 3. Ar tiesaįTcą aš girdėjau maža būdama, kad danguje 
esančios dūšios arba amžinai žuvusios niekuomet nesisapnuoja? 

J. B. B. • 
^ 

-
Atsakymas. Netiesa, nes sapnus sukelia mumyse ne nabašninkai, 

bet mųs pačių sveikata. j 
*- / . _ 

Klausimas 4. Ar tiesa, kad olanguje ne visų dusių vieta yra vie
nokia, kad vienos už kitas yra garbingesnės ir augštesnės, kad ne vi-

-^BOS regi V. Dievo veidą? \ į % J, B. B. 
X ' - N - i 

Atsakymas. Visos dūšios esančios danguje regi V. Dievo veidą. 
Be to regėjimo nėra dangaus nei laimės dūšiai. Bet ne visos Dievo 
veidą reginčios dūšios, yra lygios. Yra augštesnių ir žemesnių, dau
giau garbingų ir laimingų bei mažiau garbingų ir laimingi}. Tą tiesą 
V. Dievas apreiškė žmonėms ir šv. Povylas užrašė: "Kitokia šviesa sau
lės, kitokia šviesa mėnulio ir kitokia šviesa žvaigždžių; nes žvaigždė 
nuo žvaigždės skiriasi aiškumu. Taip ir atsikėlimas iš numirusių.'' 
(1 Cor. 15, 41. 42). Suprantama, kad Šv. Marijos laimė, garbė ir aug-
štybė negali būti lygi laimei vagilės, žmogžudės prieš pat mirsiant su
skubusios atlikti išpažintį. Juk Dievas yra teisingas. 

į dangą, Klausimas 5. Jeigu du geru draugu miršta: vienas eina . 

kitas į skaistyklą ar pragarą, tai ar jiredu matosi kits-kitą? 
Atsakymas. - Nei tas klausimas nėra aiškiai išdėtas Dievo apreiš

kime. Špėjamaį kad dūšios esančios danguje ir skaistykloje susižino 
tarp savęs, nes jas vienija meilės ryšis. Tarp dangaus ir pragaro, 
taippat tarp skaistyklos ir pragaro nėra nei kokių ryšių. Kas į pra
garą patenka, tas žūva amžinai. Jam nelieka nei kokių ryšių, «fei su
sižinojimo priemonių nei su dangum, nei su skaistykla, nei su žeme. 

. L , KALENDORIUS. 

Klausimas 1. Kodėl Kauno ir Vilniaus žemėse, kol jos buvo po 
Rusais, katalikai Kalėdas, Velykas ir kitas dienas švęsdavo su pravo
slavais, o Suvalkijos Lietuviai, nors taippat po Rusais, švęsdavo drau
ge su Rymu ir visu pasauliu. A. Repšys. 

Atsakymas. Lietuva į šiaurius huo Nemuno, t. y. dešinėje jo pu
sėje su Kaunu ir Vilnium galutinai pateko po Rusais 1795 m. Kairy-
sis-gi Nemuno šonas, t. y. Suvalkija buvo po Lenkais ikį 1815 m., ir tik 
po to Rusija gavo žymiai apribotą valdžią ant tos šalies. Caras Po
vylas I pareikalavo iš popežiaus, kad pavelytų" katalikams Švęsti sulig 
rusiškojo arba Julijaus kalendoriaus* Šventajam Tėvui nenorint ca
ras pasisakė uždrausiąs katalikystę visai savo žemėje. Todėl Pi^us 
VII 1801 metais leido Rusijos katalikams grįžti prie senojo Julijats 
kalendoriaus. >. v . . 

Kadangi Suvalkija tuomet dar nebuvo po Rusais, todėl joje likosi 
naujasis Grigaliaus kalendorius. ,Nor& vėliau ir Suvalkija pateko po 
Rusija, bet caras antrukart popežiaus priversti negalėjo, todėl ir, liko 
skirtumas. Lietuvai apsigarsinus neprigulmybę. senasis kalendorius 
tapo panaikintas, todėl dabar' Itaune ir Marijampolėje šventės, būva 
tais pačiais laikais, nes visoje Lietuvoje dabar yra naujasis kalendo
rius, kaip buvb prieš 1801 metus. \ i* 

Klausimas 2. Giesmėje "Sveika Panelė eudais pagarbinta'' yra 
pasakyta: "Septyni tiktai kunigai, Žemaičių žemėj taip mažai. , , Ar-
gi galėjo kada nors taip būti? * A. Bepsts. 

Atsakymas. Taip buvo pasidarę paskutiniais vyskupo Jurgio 
Petkevičiaus metais, t. y. apie 1570 ar 157^ metus. Tai buvo tam
siausi mųs tėvynės laikai. Niekas žmonių nemokino, todėl jie užmir
šo katalikystę ir grįžę į stabmeldiją pradėjo žalčius bei Perkūną gar
binti. Ponai ir dauguma kunigų perėjo į protestantus. Nesugedusių ; 
beliko tik septyni. Vyskupui Merkeliui Giedraičiui užstoju's vyskupi- t 
ją valdyti atgir&do kunigų daugiau, šilavos stebuklas pačioje pra
džioje septynioliktojo šimtmečio padėjo jiems darbą dirbti ir umu lai
ku katalikystė atsigriebė visoje Žemaitijoje. 

Kun. P, Bucys. 
mmsmmmsmssmmmmmsmimmmmBsmmams RSRSSSBBBMA 

'dirbs, kalbėdamas sau: "Aš rasju kitą geresnį darbą. TaLs^pėtų ma
no mirusios motinos širdis, jeigu ji pinotų, kad aš dirbu prie mulų ir 
keikiu. Dievas, 'mušė' mane šiandie, Karolinaitė, tavo mažąja ran
kute. » i L. V i -

Tuo pačiu laiku Karolinaitė sėdėjb ant tėvelio kelių namie, kur 
viskas atrodė puiku bei malonu. Ji papasakojo jam kaip "nejaimin-
gas arklelis"atrodė, kada tas blogas vaikas jį mušė.'Ji pridėjo: "Tė 
veli, aš pamečiau savo gražų turkį&nį žieduką!" 

"Nenusimink, Karolinaitė," jis atsakė, praskėsdamas jos garbi
nius ir žiūrėdamas meiliai į jos skaisčias akutes, " a š tau duosiu kitą 
^ieduką, jei tu prižadėsi man nebėgti daugiau nekuomet po mulo. ko-
$ų. Ar prižadi?" 

Mergaitė patempė lapą, kratydama *avo garbinius, ir savo ran
kutėm apkabinus tėvelio kaklą prižadėjo jo klausyti, bučiuodama savo 
mylimą tėtę. (Daugiau bus); 
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^m^ i. Pavyzdžio jiega. 
Kiekvienas yra pastebėjęs, kaip douriau žmonės'klausosi baž

nyčiose, kuomet kunigas pradeda pasakoti kokį atsitikimą, gražų pri
lyginimą arba pavyzdį. Rodos, kad ir musė butų girdžiama tuomet, jei 
lėktų. 

Sv. Pranciškus Salezas buvo galingas ponas, bet pasirinko dvasiš
kių luomą, tapo įšventintas kunigu. Tas pavyzdi s daugelį patraukė 
tarnauti Dievui. Šventasis savo meilumu, uolnmu ir pasišventimu at- Į 
vertė 60,000 kalinių į katalikų tikėjimą. Prieš jį už 100 metų gyveno 
kitas Pranciškus, kursai vadinosi Borgijas. Tas buvo kunigaikštis ir 
Ispanų karaliaus Karoliaus V vietininkas Barcelonoje. Tas didelis 
turtuolis ir aristokratas įstojo į Jėzuitų vienuolynų, N Pasaulis, kara
liai ir kunigaikščiai nustebo del tokio nusižeminimo ir pasišventimo. 

Atvykęs iš Rymo į Ispaniją vienuolijos reikalais imdavo po ploš-
čiu puodus su valgiais ir nešiodavo vargšams mieste. Sykį Madride, 
eidamas pas vargšus, turėjo ilgesnį laikų laukti ant gatvės, nes buvo 
uždaryta. Tuja gatve iš priešingos pusės jojo augštas ponas su visu 
savo dvaru ir del to gatvėje buvo pastatyti sargai. Kaip tik anas po
nas pamatė vienuolį, nešantį krepšį ir kitokius daiktus, sustojo, nušo
ko nuo arklio, priėjo prie vienuolio ir pabučiavo jam į rankų. Tas po
nas buvo Šv. Pranciškaus Borgijo sunūs, Kandijos kunigaikštis, Pran
ciškaus įpėdinis. Jis paveldėjo didelius tėvo turtus. Simus su savo 
palydovais paėmė iš tėvo daiktus ir visi kartu aplankė vargšus išda
lindami jiems atneštuosius daiktus. 

Nepoilgam Ispanijos karalius Karolius V paliko imperatorių sos
tą ir paskutines savo gyvenimo dienas perleido gyvendamas vienuoly
ne. Vieną kartą šventasis Pranciškus sakė pamokslą Birkay. Nevisi 
susirinkusieji galėjo girdėti, nes sakytojo balsas nesiekė iki didelės mi
nios kraštų. Šventasis kalbėjo kastiliškai. Nedaug Ispanų tą kalbų 
supranta. Teciaus minia taip atydžiai klausė pamokslininko, kad nei 
mažiausias garsas netrukdė kalbėtojo. Daugelis žmonių verkė. Po 
pamokslui užklausus del ko verkia? Jie atsakė: Matėme garbingą 
žmogų, kursai del Dievo meilės pasaulį paniekino ir šventai gyvena. 
Kas žiu koksai nuostabus sujudimas ir Dievo įkvėpimas apėmė klau
sytojus. Jie pamokslo prasmę permanė. 

Vieną kartą šv. Pranciškus atvyko į Lisaboną, Portugalijos sosti-( 
nę. Kardinolas Don Henry, kursai paskui tapo karaliumi, prašė, kad 
šventasis eitų į sakyklų. Pranciškus išsikalbinėjo, kad negalįs pamok
slo sakyti, nes labai iš kelionės pavargęs. 4'Aš tave, tėve, neprašau, 
kad pamokslą pasakytumei, bet kad tiktai pasirodytumei sakykloje; 
tegul žmonės pamato tokį žmogų, kursai tą atmetė, ką šis pasaulis la
biausiai brangina." Kaip tiktai šv. Pranciškus atsistojo ant sakyklos, 
toksai verksnias ir vaitojimas pakilo bažnyčioje, jog niekas nebūtų ga
lėjęs jo išgirsti, jei jis butų ir norėjęs ką pasakyti. 

2. Iš kur ta pavyzdžio j iv y u.* 
Geras pavyzdis yra panašus ugniai. Kų daro ugnis, tą patį sa

vo būdu daro geras pavyzdis. Ugnis apšviečia, šildo ir degina. To
kią pat jiegą matome pavyzdyje. 

1. Apšviečia ir sukelia mintis, sąžinę ir rodo gyvenimo kelią. Žmo
nės klysta, netikrų tikybą išpažįsta, su užsispyrimu laikosi savo klai
dingų nuomonių, nes-, kaip sako 8v. Ilaštas, "Naikinte sunaikinta, yra -
visa žemė kadangi nėra kas svarsto širdyje (Jer. XII, I I ) . Nesu
pranta, ką kalba, turėdami supainiotas mintis. Klaidos ir erezijos 
eina iš blogo daįykų supratimo. Nesenai atvirto į mūsų tikėjimą me
todistų pastorius. Jis parašė savo atvirtimo įstoriją. Tarp kitų da
lykų jis sakosi, kad jam buvo įkalta galvon, jog Šv. Raštas yra viena
tinis religijos ar tikybos mokytojas. Bet iš kur Šv. Raštas gavo tą 
valdžią.' Kas man tą užtikrins, kad jį taip, o ne kitaip reikia supra
sti! Metodizmas tų klausimų neaiškino. Susitikęs su apšviestais ka
talikais minėtasis pastorius y)radėjo su jais apie tą kalbėti ir tie jam 
išaiškino, kaip pas mus katalikus apie tų mokinama. Jis pradėjo gi
liaus tą svarstyti, tyrinėti ir pats tapo kataliku. Jis buvo mąstantis 
ir geros valios žmogus. 

Bet visuomenė aplamai mąsto svetima galva, nes pati tingi tyri
nėti ir ieškoti tiesos. Pavyzdis pakiša visuomenei tiesą į akis. Mes 
katalikai turėtume būti panašus Amerikos agentams ir pirkimų išne
šiotojams, kurie prekes (tavorus) į namus nuveža ir įvairius daiktus 
rodo. Tie agentai įeina su savo prekėmis visur, išgiria jų gerumą ir 
naudingumą, paragina pirkti ir savo tikslą pasiekia. Bukime ir mes 
Dievo mokslo ir gerų papročių agentai. Kitų tikėjimų žmonės ir ne
tikėliai temato, kad mes stipriai prisirišę prie Bažnyčios giname Jo 
mokslą,~patįs stengiamės gyventi sulig Jo. Tuomet jų sąžinė pastatys 
jiems klausimą, begu ne katalikų tikėjimas yra tiesa. Begvildenant tą 
klausimą daugelis prieis prie tiesos. 

2. Kaip ugnis, taip ir geras pavyzdis.uždega. Žmonių klaidos ir 
nuodėmės eina ne tiktai iš stokos aiškaus ir gilaus supratimo, bet dau
gumas iš silpnos ir svyruojančios valios. Matau vienaip, o darau ki
taip, rašė poetas. Dėlei žmonių akių daug klaidų darome, bijodami, 
kad kas mumis nepajuoktų, nepašieptų. Vaikai, baigusieji parapijos 
mokyklas, kuomet pradeda eiti į darbą, nekartą ataušta. Dar blo-
giaus su tais, kurie pareina į augštesnes viešąsias mokyklas. Tenai 
bijodami pašiepimų kartais pradeda blogiaus elgties negu stabmeldžių 
vaikai, kurie niekados Kristaus mokslo negirdėję. Kiti net bijo prisi
pažinti, kad esą katalikai. Tat pareina iš baimės užsitraukti kitų pa
juoką, draugų pašiepimą ir pažeminimą. Nesakau, kad daugumas taip 
daro, bet yra tokių. 

Stipresnės valios ir budo asmenys nesiduoda tuomi pagauti. Tie 
moka netiktai išlaikyti savo įsitikimus, bet dar taip gudriai veikia, kad 
turi įtekmės ir ant kitų, juos patraukiami į savo pusę. Nėra nei to
kių daug. Tvirtumas, drąsa, pasitikėjimas, kad tikrą tiesą gina, atne
ša laimės vaisių. Netikintis drąsuolis, matydamas mūsų drąsą ir gir
dėdamas pamatuotus atsakymus virsta baugštus, nes didvyriu statėsi 
del to, kad matė mūsų silpnybę. ' 

Vienas kaimo vaikinas, gerų tėvų-sunūs, tapo ̂ laiintas karuoine-
nėm N Jis buvo pasižadėjęs niekuomet neapleisti poterįų. Vakare prieš 
eisiant gultų atsiklaupė ir pradėjo melsties. Kareiviai pradėjo šai
pytis ir juokties. Jiems-gi tame vadovavo kapralas, netikėlis. "Žiūrė
kite, draugai, į tą mulkį ir tamsuolį kaimietį, kaip meldžiasi!" ir bal
siai pradėjo kvatoti, rodydamas į klūpantį vaikiną. "Kas šiandie 
meldžiasi f Ar tai ne tamsumas ir atžagareiviškumas 1 K}ausyk, kvai
ly, ar tenai jųs kaime dar yra tokių, kurie meldžiasi ?"—" Ne, kapra
lai, jau nėra tokių, atsakė vaikinas, aš vienas Jokšai kvailas, kuris dar 
į Dievą tikiu. Kiti, tai filosofai ir,pažangieji. Taip mano motina, 
pavyzdžiui, turi penkis tokius filosofus. Kaip jiems valgyti išneša, 
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tai jie nei žegnojasi, nei Dievą negaubina, bet kaip užuodžia valgį, tuo-
1 jaus šoka iš guoHų ir puola prie, lovio.'* Kapralas nesitikėjo tokio at
sakymo, paraudonavo iš gėdos ir rųeko nesugebėjo atsakyti. Kiti ka
reiviai balsiai kvatojo, bet jau iš kapralo. Vienas-gi pridėjo: "Tas 
bus narsus kareivis, pereis per ugnį be baimės, nes tai drąsus vyru
kas.' ' Antrų dieną vakare keletas draugų, pasidrąsinę jo pavyzdžiu, 
atsiklaupė pas lovas melstis ir niekas jiems jau nekliudė. Geras pa
vyzdis juos sušildė. 

3. Pasakėme dar, kad pavyzdis kaip ugnis išdegina. Įmetęs šla
pią medį į ugnį, pamatysi, kaip ji pirmiaus drėgnumą ištraukia, pas
kui patį medį uždega. Kas yra pievo meilės pilnas, tas turi ir arti
mo meilę. Dievo ugnis neduos jam tingėti. Sunku Jam draugą ug
nim paversti, nes tai šlapia medžiaga. Blogų papročių puikybės ir ki
tų ydų drėgnumo pilnas užsispyrėlis neklauso gero draugo. Bet mei
lės karštumas visur pYasipliečia, viską apima. Atšalėliui apsirgus uo
lus draugas nueina ligoninėn aplankyti, primena išpažintį, šv. Komu
nijos priėmimą ir tt. Ligonis ilgisi, nėra su kuomi pasikalbėti. Uolus 
draugas atneša jam gerų knygelių. Ne vienas tokiu būdu grįžo prie 
DievO. Šv. Ignacas Loyola ligoje beskaitydamas V. Jėzaus ir šventų
jų gyvenimus kitokiu žmogum tapo. llgainiu jis Jėzuitų kongregaci
ją įsteigė ir milijonus žmonių prie Dievo atvertė. Meilė įsiskverbs į 
namus, kur vargšai yra be globos. Kaip tai sujudina ir palinksmina 
tuos nelaiminguosius toksai apsilankymas! Meilė eina ir į kalėjimus, 
idant ir tenai sušildyti nuliūdusias širdis ir prie kantrybės paraginti. 
Kai-kurię net kalėjime tapo gerais žmonėmis, nes meilė ir geras pa
vyzdis juos įdegino. Meilė yra veikli, sumaninga, kantri, lengvai at
ras, ką nori padaryti. "Daug veikia, kur yra, o jei neveikia, tai ženk
las, kad jos nėra," sako šv. Grigalius. 

Dvasiškojo Gyvenimo Malonumas. 

~ ^ i s nieko, kas užstotų mums kelią prie Jo. Mes privalome turėti 
Jame pilna pasitikėjimą ir suprasti tą malonę. , < 

N e s t o k apie ikandymns gyvenime, bet tik turėk viitj, kad, suhg 
to, koki atsiliks, Die*»s, kuriam prigulime, paliuosuos. J ia nztak? ta
ve iki šiolei. Laikykis Jo Apveizdos rankos, o J is tau gelbės. Je . pa-
sijnli nupuolimo pavojuje, Jis prilaikys. Nes.rupmk, ka* gah atsi
tikti ryto; tas pats dangiškasis Tėvas, kuris rūpinasi tavim šiandie, 
duos tau nepergalimą drąsą nukęsti, jei norės, kad per kokius nors 
bandymus pereitum. 

Pasitikėjimas Dievo Apveizda. 
Matai, kaip Dievo Apveizda yra tau gera. J i atidėlioja savo pa-

gelbą tau, kad į judintų'tavo pasitikėjimą. Jei Dievas nevisuomet tuo
jau* duoda, ko prašome, tai todėl, kad Taikytu mus arčiau savęs ir 
stiprintų, kad mes Jį meilinga prievarta prispirtume, kaip buvo su 
dviem mokiniam, einančiam į Emmaus. Parodė, kad J is nemano drau
ge su jais baigti kelionę ir žada eiti tolyn, bet kada tuodu prisispyrę 
prašo, Jis pasilieka. Trumpai kalbant, Jis mus myli ir mums gerai 
daro, kaip tiktai mes pasivedame Jo valiai. f 

"Tavo amžinoji Apveizda, o mano Viešpatie, turi įvairių būdų 
stiprinti savo išrinktuosius. Didelė Tavo malonė, kuomet paguodas 

, palieki ateinančiam gyvenimuir
,, 

Kaip užsilaikyti einant kas savaitę prie Šv. Komunijos. 
Aš, su pamėgimu širdyje, leidžiu, kaip trokšti eiti kas savaitė prie 

Šv. Komunijos. Tikrai jaučiu, kad, dažniau einant prie &v. Sakramen
to, pasistengsi labiau mylėti tarnavimą Dievui ir tame geriau užlaiky
ti ištikimybę. Dienoje savo komunijos rūpinkis neduoti nei mažiausios 
progos tiems, su kuriais susitinki, manyti, kad turi mažą pagarbą prie 
išganymo Sakramento. į / 

Kaip pasinaudoti šiuo pereinamuoju gyvenimu? 

" \ 

Prisitaikant prie Švento Pranciškaus Salezo. 
Vertė: Kun. V. Kulikauskas. 

v 1 

DIEVOTUMO PAMATAI. 

PABAIGA. 

^ Saugotis dauginimo dvasios lavinimų. 
Kas būdamas svečiuose ragauja visų valgių, nors po truputį, pa

prastai padaro betvarkę savo viduriuose. Kurie nori paragauti visų 
būdų ir įrankių, vedančių prie tobulybes, taippat padaro dvasioje, nes 
jos valios viduriai neturi tiek jiegų sugrumuliuoti ir išpildyt tą dau
gybę budųV Tai bęva priežastimi didelio apsunkumo, kas atima min
ties ramybę ir santaiką. Viešpats yra mųs geriausioji dalis, kurią ap
sirinko Marija ir kuri"nebus nuo jos atimta. 

Kaip keltis iš nupuolimo f 
Kada mums pasitaiko nupulti del netikėtos savy meilės, ar gąidulio 

įsišokimą, pulkime prieš Dievą kogeriausia, kaip galime, kalbėdami 
Jam pasitikėjimo ir nusižeminimo dvasioje; "Viešpatie, pasigailėk 
manęs, nusidėjėlio.'' Po to kelkimės ramybėje ir atlikinėkime toliau 
savo darbus. 'Nesutraukome mųs kanklių stygų ir nemetame jos ša
lin, kada pajuntame, kiSd nėra jose harmoniškos sutarties, bet kreipia
me artyn ausį, kad išgirstume iš kur eina nesutikimas, o paskui švel
niai tempiame arba liuosuojame stygas, žiūrint ko reikalauja harmo
nija. * -

Kaip nuraminti baimę mirties. 
Ištikrųjį mirtis yra baisi, bet gyvenimas, kuris yra anapus jos, 

kurį Dievas mums laiko, privalo būti mųs vilties dalyku ir mes priva
lome nepasiduoti nusiminimui, kad ir kažin kaip menki būtume. Ar 
neiname pas Dievą, kuris yra taip gailestingas tiems, kurie Jį myli, 
kuriame ir mes turime savo viltį! Kada šventas Kardinolas Borro-
miejus buvo bepradedąs mirti, liepia atnešti mųs Išganytojo mirštan
čio paveikslą, kad nuramintų save mirštant, mąstant apie Išganyto
jaus mirtį. Geriausi vaistai prieš baimę mirties, tai mąstyti apie Tą
jį, kuris yra mųs gyvastimi. Niekada nemąstykime apie pirmąją be 
Antrojo. N 

v f > 

Kaip žiūrėti įhfyvenimą. 
Dažnai palaikyk mintį, kad šiame pasaulyje esame keliaujantieji 

tarp Dangaus ir Pragaror Paskutinis žingsnis bus tas, kuris nuves 
mus į'amžinastį, o kad jis butų gerai padaTytas, reikia, kad ir kiti ge
rai butų (įaromi. Kad taip/ butų, turime gerai naudotis laiku, kuris čia 
mums yra duotas, turi visi mųs darbai būti geri, kad visa ką suvar
totume pasiekti amžinąją laimę. 

1 

Domia Komunija. 
Aš veliju tau atmainyti savo nuomonę;—neapribok save eiti daž

niau prie Komunijos nekurį tik Taiką; eik dažnai visada, kaip tik gali. 
Tas darbas atneš tau daug laimės, nes juo dažniau priimsi savo Išga
nytoją Šv. Sakramente, tuo tvirčiau atsivertusiu prie Jo pasiliksi. 
Tai gali daryti neaplėidžiant savo pasaulinių reikalų ir niekeno atydos 
į save perdaug neatkreipiant. Per dvidešimts penkis metus, per ku
riuos vadovauju dūšioms, prityrimas mane išmokino, kad visagalinga 
dieviškojo Sakramento jiega stinrina širdį dorybėje, ir liuosuoja ją 
nuo blogo, žinoma, jei (priimamas su gryna širdimi ir dievotumu. 

Kaip gyventi asmeniui, labai daug reikalų turinčiam? 
Paskirk savo maldoms tiek laiko, kiek leidžia darbai, kuriuos turi 

atlikti. Jei Dievui patiko palikti tave gyvenime, kurs turi daug išsi
blaškymų, vartok trumpas maldas, bet be tikro reikalo niekada jų ne
apleisk. Keldamas iš ryto, atsiklaupęs pagarbink Dievą, prašydamas 
Jo palaiminimo visos dienos darbams. Vakare aukok vieną ar dvi 
karštas maldeles, nusilenkdamas prieš Viešpatį. Paskirk, maldai nors 
tiek laiko, Įdek jo reikia atkalbėta vieną "Tėve mūsų." Nors labiau
sia būtum užimtas, tiek laiko visuomet surasi, tik norėk. Pirmiau, ne
gu atsiguli, pažvelgk dienos darbus, kuriuos padarei ir atsiprašyk 
DieVo už nuodėmes, kurių darbuose dasileidai. Kad turėtum Mari
jos globą irjos laiminimą, sukalbėk "Sveika if ari j a . " 

Kaip naudotis visokiais šio gyvenimo atsitikimais. 
Šis gyvenimas mums duotas, kad atsiektume amžinąjį; tą pamoką 

gerai supraskime. Gaudydami ąinias, pripildome save pamėginimais 
šio pereinamojo pasaulio] ir -\ikm reikia apleisti jį, persigandę, neri
maujame. Tikėk man, jei norimą šioje kelionėje gyventi laimingai, 
privalome turėti visuomet savo atmintyje viltį laimingos* amžiiiasties 
imjs t i k ro je ša ly je . Dievas , k u r i s šauk ia m u s p r i e Nsavęs, s a u g o j a m u s 
ir niekada nedaleis, kad atsitiktų mums kas nors, kas nebūtų mųs la
bui. Jis žino, kas mes esame; Jis tiesia mums savo tėvišką ranką ir 

. • 

Greitai turėsime pereiti į amžinastį. Pažinkime, kokiais menk
niekiais yra visi žemiški daiktai, i rkaip mažą turi svarbą pasisekimai, 
ar nepasisekimai juose. O mes -dabar taip rūpinamės jais, kaip, ro-
c|os, jie butų labai svarbus. Nėra mario velijimas, kad apleistum pil
dymą savo priedermių kasi ink žemiškų reikalų, nes Dievas tau j$s pa
vedė, bef aš veliju, kad jąs pildytum ne taip uoliai. Buk ištikima 
joms, bet atmink, kad svarbesnės priedermės yra išganyti save; tat jo
mis gerai rūpintis yra tikras dievotumas. 

( 
: 

' 

Dievobaimingi atsidūsėjimai. 
s 

Prispratink prie atsidūsėjimų maldos. J i yra nuolatinis meilės 
lėkimas prie Dievo prašyti tau pagelbos. Ją atliksi, kartodamas per 
dieną tai, kas per apmąstymą labiausia užgavo tavo mintį. Kada ser
gi, vartok ne kitokią maldą, tik šit$. , 

Kaip taisyti prigimtus palinkimus. 
Turime kokius nors .prigimtus palinkimus, kurie, kuomet nepaeina 

iš nuodėmės, nėra nei mirtini, nei atleistini, bet gali vadintis netobu
lybėmis ir veikimai iš jų einanti gali būti nupuolimais. Pavyzdin, di
delis nuliūdimas del vaikų netekimo yra yda, kaip buvo su šv. PauHu. 
Yra nekurie, kurių būdas yra surūgęs, kitų-linkęs prie neapykantos, 
kitų—užsispyręs prie savo nuomonės, ir greitas prie piktumo. Žodžiu, 
maža tokių, kurių bude nebūtų netobulybių; nors jos yra jiems pri
gimtos, bet per atsargumą ir tvirtus pasirįžimus gali būti pataisytos 
ir susilpnintos, o galime ir visiškai nuo jų pasiliuosuoti; o todėlei pri
valome naudotis visais įrankiais, kure yra mums galimi. 

_ 

, KATALIKIŠKOS ŽINIOS. 
' 

AMERIKA 
• 

i • « • ' 

Detroit'e, Mieli, prie Šv. Kryžiaus Užrubežiiuų Misijų seminari
jos bus tani tikras skyrius aukiėti kandidatus BengaPio misijoms. 
Prie paprastų teologijos /dalykų ten bus i>ridėta dar mokinimas fo
tografijos, medicinos, bevielio telegrafo valdymas, pirklyba ir triobų 
statymas, nes tie visi dalykai yra reikalingi misijonoriams BengaPyje. 
Seminarijos kursas bus ketveri metai. Aųgštesnysis kursas gabesnie
siems bus kiti ketveri tmetai prie Katalikiškojo Universiteto Washing-
ton'e, D, C. Kandidatai norintieji įstoti turi rengtis tapti Šv. Kry
žiaus kongregacijos vienuoliais. Minėtoji Detroite seminarija bus 
centras visiems Amerikos kandidatams į Beugal'io misijonorius. 

Amerikoje buvo labai garsi dainininkė New Yorko Metropolitan 
Opera House artistė Lucrezia Bori. 1915 metais ji neteko balso. Da
bar įi vėl taip gražiai gie'da kaip ir seniau. Ją gydė patys gerieji 
gydytojai, bet ji sako, kad Dievas jiems padėįęs, nes ji nuvažiavusi į 
Rymą ir tenai šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje atlaikiusi noven-
ną, kurios pabaigoje ji gulėdama kryžiumi ties šventojo stovyla pa
dariusi įžadą taip gyventi, kaip tik reikia katalikei. Boriutė vėl dai
nuoja New Yorko Metropolitan Opera House. 

Binkliava Centrąlei Europai šelpti, taippat ir Lietuvai, buvusi 
Chicagos arkivyskupijos bažnyčiose Sausio 30 d., 1921 m. viso labo da
vė 98 tūkstančius dolierių. Tie pinigai yra jau įteikti prelatui Pran
ciškui Kempe, kuris dabar yra Europoje ir -bus Kaune. Už tuos pini
gus bus nupirkta 30 milijonų svaVų miltų Austrijos sostinei. Kitose 
vietose pašelpa taps suteikta kitokiu būdu. Žmonės dar neliauja siun
tę į Chicagos Arkivyskupo raštinę aukas. Jų bus daugiau negu šim
tas tūkstančių dolierių. Prelato Rempe^ tėvas buvo teisėjas ?Pilkai-
nije Prūsų Lietuvoje. 

MirusCleveland'o, Ohio vyskupui Jonui P. Farrelly pirm kelioli
kos dienų Vasario 18 d. tapo išrinktas kun. William Scullen D D. v i ' 
dyti vyskupiją iki naujam vyskupui atvykstant. Kun. Scullen yra 
girtas pamokslininkas ir ilgus metus buvo'kancleriu prie ąabašnipko 
vyskupo. v 

ISPANiJA. 

Garlaivis "Santa lsabeU' Sausio m., 1921 m keliaudamas pro sa
lą Salvora užėjo ant uolos ir sudužęs ėmė skęsti. Laive buvo du ku
nigu Antonio Pescador ir Franceseo Mondiguren. Žmonės matydami 
prigersią norėjo išpažinties. Kunigai davė išrišimus. Vienas jūrei
vis pakišo kunigdi Pescador kamštinį diržą. Tas atsakė, negalys a t i 
traukti uuo laivo, kol vrą žmonių, norinčių jo kunigiško patarnavimo 
Trumpai po to u^e lė j^ igą ir nušlavė jį nuo laivo. Kunigo lavoną 
bangos išmetė ant kranto ties miestu Muros. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
« | M >m » m «« • •» 

DETROIT, MICH. 

Vasario 16 d. Detroito Lie
tuviai apvaikščiojo trijų metų 
sukaktuves nuo paskelbimo 
Lietuvos nepriklausomybės. 

Vakarą vedė p. K. Abišala. 
Trumpai pažymėjęs jo tikslą 
pakvietė kalbėti p. K. Petroka. 
Paskui kalbėjo F . Gustaitis, 
L. Vyčių 79 kp. choras padai
navo marša,"ponas Lenkas jie 
gas traukė'*, ir Lietuvos him
ną, o Ona Meldažutė- atliko 
monologą. 

Po to kalbėjo vietinis klebo
nas kun. F. Kemėšis, Apie jį 
nereikia nei rašyti, nes visi ži
no, kad yra vienas geriausių 
kalbėtojų. 

Pabaigęs kalbėti perskaitė 
žemiau telpančią rezoliuciją, 
kuri vienbalsiai liko užgirta. 

Vilniaus gynimui aukų tame 
vakare sudėta 57 dol. 

Aukojo: 
R. Kondrotas ir kun. F. Ke

mėšis po 5 dol. 
P. Balkus $2.00. 
Po 1 dol.: P. Ragauskas, 8. 

Cibulskis, U. Motuzaitė, F . 
Drukteiuis, Banionis, K. Ged
minas, A. Jerukaitis, Čieplevi-
čius, J . Nareikės, A. Bagdo
nas, J . Antanaitis, P. Brund-
za, E. Varanauskienė, J . Stat-
kevičius, K. Tvarkunas, A. 
Mokusevičius, O. Balčiūnas, S. 
Urnikas, V. Stulgaitis, K. Že-
vis, G. Banionis, K. Abišala, 
S. Šidiškiutė.V 

Smulkiais sumesta $23. 
Aukos pasiųstos Vilniaus gy

nimo komitetui. Aukotojams 
ačiū. Stasys. 

Detroito Lietuvių Rezoliucija. 
Vasario 16 d., 1921 m., 1000 

Detroito Lietuvių, susirinkusių 
į masinį mitingą Šv.^ Jurgio 
parap. svetainėje, kad paminė
jus 3-jų metų sukaktuves nuo 
apske lb imo Lietuvių tautos 
laisva respublika, vienbalsiai 
priėmė sekančią rezoliuciją: 

Per didžiausius vargus, aša
ras ir kraujo upelius Lietuvių 
tauta žengia prie savo visiškos 
nepriklausomybės. Trys pir
mieji metai kūrimo savo vals-
tybės-tai trys kruvini lapai is
torijos mūsų kovii, kruvinų su 
užpuolikais kaimynais, ir dip
lomatinių su pagoniškais pa
saulio pelnagrobiais. Skaudžiai 
perkentėję okupacijas Vokie
čių, Rusų ir Lenkų, 4aug sy
kių užvilti netikrais pažadais 
ir tikromis skriaudomis iš pu
sės Prancūzų ir Anglų, Lietu
viai bent iš Amerikos laukė 
pripažinimo ir paramos, iš tos 
Amerikos, kuriai Lietuvių tau
ta davė arti milijono savo ge
riausiu vaikų, kad padėjus su-
budavoti laisvės tvirtovę, ir 
del kurios garbės ir gerbūvio 
Lietuviai laike pasaulinio ka
ro ^uldo galvas ir dėjo pasku
tinius centus. Bet didžioji A-
merika, tarsi, pamiršusi savo 
p r a e i t į i r t r a d i c i j a s , s a v o v a d ų 

lupomis ir darbais, per dabar
tinę Administraciją, pasirodė 
mums esanti pikta pamotė. Tie 
patys, kurie dar taip nesenai 

penkių milijonų tautas šven
čiausią teisę, būti laisvais sa
vo namie. 

Tie pirmieji trys metaį mū
sų ašarotos ir erškiečiuotos 
laisvės parodė Lietuvių tau
tai, jog pasitikėti tegalima 
tik Dievo pagelba ir savo pa-
jėgomis. 

Šiose minėtinose sukaktuvė
se mes, Detroito Lietuviai, pa
dėdami viltį Dievuje, dar sykį 
panaujiname savo visišką iki 
mirties ištikimybę Lietuvių 
tautos šventam tikslui, būti 
laisva ir nepriklausoma vals
tybė.. Mes apreiškiame savo 
tvirčiausį pasiryžimą augintr 
ir taupyti savo dvasines ir 
materijales pajėgas ir spiesti 
jas į krūvą tam šventam tiks
lui atsiekti. Del užuojautos ir 
pripažinimo mes atsišaukiame 
į tuos laisvės brolius iš Ame
rikos ir kitų kraštų, visų tikė
jimų ir tautų, kurie ieško tei
sybės ir laisvės ne tik sau, bet 
ir visai žmonijai. 

K. Abyšala. pirm., 
K. Petrokas. sekr. 

čiai ir jie tik remia tėvynę sa-j Lietuvos reikalams. Jam išva-
vo darbais bei aukomis, gi žiuojant keletas jo draugų su-
kriksčionis demokratus juodi- sėjo atsisveikinti ir, J . Saka 

RACINE, WIS. 

Nors Šv. Kazimiero diena 
būva Kovo 4, bet mūsų koloni
joj ji bus paminėta Kovo 6. Tą 
dieną visi Šv. Kaz. dr-jos na
riai 10:30 ryte būtinai turi su
sirinkti pobažnytinėn svetai
nėn. Iš ten 4 ' incorpore , , eisi
me 'bažnyčion išklausvti Šv. Mi 
šių ir pasimelsti prie šv. Kazi
miero už tėvynę bei žuvusius 
kare jos sunūs. Tą dieną ir 
kitos draugijos bei kuopos tu
rėtų skaitlingai bažnyčion su
sirinkti ir pasimelsti. 

Tą pačią dieną, 2 vai. po 
pietų, pobažnytinėje svetainė
je bus prakalbos. Kalbės žy
mus kalbėtojai: kun. A. Dau
gis ir medicinos studentas Al. 
Račkus.Apart prakalbų bus da 
ir kitokių pamarginimų. Visus 
Racino Lietuvius kviečiame 
atsilankvti. 

Reng. Komitetas. 

na, šmeiždami Tautos Fondą. 
Laisvamaniai, it krankliai le
kiodami, šaukia: neduokite au
kų Tautos Fondui, neaukokite 
L. R. Kryž. Rėmėjų Draugijai, 
bet tas aukas duokit mums, 
nes tik mes, sako, išgelbėsim 
Lietuvą nuo VILU pavojų. 

Andai, per Chicagos Lietu
vių demonstraciją, girdi, kaip 
tik p. Grigaitis užėjo^ant pa
grindų, taip ir išgelbėjo Lietu
vą. Jei nors minutą butų pa
vėlavęs, tai mūsų tėvynė jau 
butų buvus parduota kokiam 
Chicagos kompanieriui. Skai
tant tokius plepalus tik juo
kas ima ir daugiau niekas. 

Visi laisvamaniai žino, kad 
katalikai daugiausia sudėjo au 
kų Lietuvos laisvės reikalams, 
daugiausia išpirko paskolos bo 
nų. Nėra katalikiškos .draugi
jos, kuri nebūtų aukojus tė
vynei apsiginti nuo užpuolusio 
priešo, neturėtų paskolos bono. 
Gi kaip yra pas laisvamanius. 
Paimkim kad ir Kenoshą. Čia 
nei viena laisvamaniška* drau
gija nei cento neaukojo Lie-

iš Atst. B-vės priežasties Ban-
^kas jei nuostolio ir neturėjo, 

bet m. Bankas jiegavo 8, 5 mi
lijonų dolierių pelno, kurį jis 
butų turėjęs, įe i Atst. B-vė bu
tų išpildžius padarytąją sutar
tį su m. Banku del pirkimo 
ir pardavinėjimo Amerikoje 
m. Banko akcijų. Šitą sutartį 

lauskui įnešus, sumetė 12 dol., 
už kuriuos atminčiai nupirko 
dovaną. Paskui p. V. Skyrius 
prisiminė apie Lietuvos Įlaud. 
Kryžių. Visi sutar/6 sudėti jam 
aukų. P. V. Bielskis aukojo 
2 dol. Pe 1 dol.: J . Šakalaus-'Atst. B-vė sulaužė del tos prie-
kas, K. Sakalauskas, V. Sky-1 žasties, kad atėjus terminui ją 
rius įr J. Paulauskis. Kiti da
vė po 50c. ir 25. Viso suauko
ta ^do l . 25c. Ten!buvęs. 

KEYVANEE, 1LL. 
i • • » • J • 

Vasario 6 d. įvyko p. Br. 
Ivucuko su K. Manšalkiute su-
jungtuyės. Abu jaunavedžiu 
prikla'usė prie L. Vyčių kuo-
pos, toder.jų vestuvėse daly
vavo daug draugų bei svečių. 
Besilinksminant užsiminta a-
pie Lietuvą ir sutarta, jos ko
vai už nepriklausomybę su
mesti aukų. Aukojo: kareivis 
,1. Jakaujis 5 dol., M. Piliponis 
3 dok, jaunav. Kucukas ir P. 
Zujus po 2 dol. Po 1 dol. A. 
burkas, Ai Kapacinskas, J r Ne-
dvaras, J . Piliponis, E. $vec-

kalauskas, Jurgis Piliponis, P. 
Astrauskas, M. Mikėnas. Smul
kiais' sumesta 2 dol. 25c{ Pini
gai pasiųsti L. Mi&ijaL Auko
tojams ačiū. M. M. 

• 

MAHANOY CITY, PA. 
I 

SHEBOYGAN, WIS. 

Vasario 13 dieną kun. V. 
Daunora pobažnytinėn svet. 
sušaukė visų katalikiškų drau
gijų pirmininkus kame paaiš
kino šaukimo tikslą ir kvies
damas visas draugijas sureng
ti "Lietuvių Dieną'' Šv. Kazi
miero dienoje. Visi tam prita
rė. Patogumo dėlei vakaras 
su programa bus Kovo 6 d. 
Bus pakviesta gabiausi Lietu
viai kalbėtojai. 

Tat, visi Sheboyganiečiai 
Lietuviai kviečiami atsilanky
ti į tas prakalbas. Visas tos 
dienos pelnas .skiriamas L. 
Raud. Kryžiui. Kam miela tė
vynė, visi paremkite tos dienos 
vakarą. Vyčių kp. pirm. 

Pas mus tarp draugijų dide
lio veikimo nėra nors ir pajie-
gų turime. Daugiau už kitus 
darbuojasi teatrališkas sky
rius. Jo triūsu surengta vaka
ras ir vėf rengiamas paminėju 
mui Šv. Kazimiero dienos. Bus 
lošta "Brolžudystė". 

Darbai kasyklose eina ne
prastai. Korespondentas. 

KENOSHA. WIS. 

Taut. liberalų ir socijalistų 
laikraščiuose tankiai telpa to
kie šmeižtai ant krikščioniu 
demokratų, kad ir nemokytas 

skelbė mažųjų tautų apsispren-] supranti, jog tai paikų dar-
dimo teisę, pasirodė esą vy
liausiais kliudytojais įvykinti 

bas. Tautininkai liberalai g i ' 
riasi esą geri Lietuvos pilie 

kiutė, B. Sakalauskas, K. Ša
tu va i ir bonų nepirko. Jie nie- kalauskas, A. Piliponis, J . Sa 
kuo nėra prisidėję prie kovos 
už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę. O jie kitus da 
šmeižia. 

Štai turiu lapelį, kuriuo 
tautininkų 212 kp. šaukia 
prakalbas didžiausiam nemaz-
gotburnjui Mockui. Kas neži 
no, kad Mockus šmeižia ne tik 
Katalikų Bažnyčią, bet purvi
na ir Lietuvos valdžią. Tai 
ką-gi pasakys tie tautininkai, 
kurie sakosi, kad tik jie gina 
Lietuvos reikalus. Ar tai su 

• 

Mockum priešakyje ginate 
Lietuvą* 

Lietuvoje mus;ų Jt>roliai kovp-
je su Lenkais reikalauja pa
ramos. Gi mūsų laisvamaniai 
savo veikimu ne tik neremia, 
bet stumia ją didesniu pavo
jum Tai-gi laisvamaniai, atsi-
krapštykite akis ir pažiūrėki
te, kur einate. Jus purvinda
mi kitus patys net akis užsi-
purvinot ir nematot savo pa
vojingų Lietuvai darbų. 

Pametę tikybą ir dorą lais
vamaniai nieko nepaiso. Antai, 
vienas Kenoshos laisvamanių 
kuopos pirmininkas, susibicuio 
liavęs su tūla gyvanašle, įsi
prašė burdan ketindamas ją 
vestį. Gruodžio mėnesy ta kuo
pa buvo surengus išdirbinių 
parodą. Gyvanašlė buvo komi
tete ir darbavosi svetainėje. 
Tuo ta'rpu minėtas laisvama
nis, susidėjęs viską išdūmė-iš 
Kenoshos nežinia kur. Gyva
našlė pasigedo' $50. Kai-kurie 
mano, kad jis tai padaręs su 
kuopos žinia, nes jos nariai 
gyvanašlei siūlo visus nuosto
lius ir prašo neskelbtu Be to 
girdėt, kad ir krautuvei nema
žiau % padaryta nuostolių. Tai 
tokie Kenoshos darbuotojai.' 

Nesenai policijos rankosna 
pateko socijalistų dienraščio 
agentas. Jį užklupo dirbant 

m o o n s l i i n e . ' Ic-us. 

KEVVANEE, ILt* 

v 

Vasario 13 d. išvažiavo Lie
tuvon darbštus inųs kolonijos 
veikėjas P. V. Bielskis, kuris 
daugiausia yra sudėjęs aukų 

pildyti, urnai buvo pradėjęs 
pulti marikės kursas; tečiau 
markės kursui vėl pradėjus 
kilti, Atst. B-vės direktoriai 
susigriebė ir vėl panorėjo pigia 
kaina paimti m. Banką savo 
rankosna: J\ Račkauskas, kai
po Atst. B-vės kandidatas į 
m. Banko valdybą, jau buvo 
atvažiavęs į Kauną. Kuomet 
tečiau del savo pačių kaltės p. 
p. Atst. B-vės direktorių sva
jonės nepavyko, jie vietoj save 
kaltinę ir barę, ėmė iš pykčio 
neteisingai plūsti ant m. Ban
ko ir versti ant jo visokių ne
būtų daiktų, o buvusius faktus 
savaip kraipyti. 

Dabar del p. F. Bagočiaus 
užmetimų. 

F. Bagočiaus perlaidų apmo
kėjimą pradėjome ne tuojau 
kaip jo perlaidų siuntinius ga
vome, del tos priežasties, kad 
tų perlaidų padengimui buvo 
gauti ne gryni pinigai, bet če
kis į vieną Berlyno banką. Ka
dangi valdyba gavo žinių ne
labai gerai atestuojančių F . Ba 
gočiaus asmenį ir patarimų iš 
sugrįžusių iš Amerikos Lietu
vių būti santikiuose su p. Ba-
gočium atsargiais, tai mes ne
mokėjome jo perlaidų Hgi tol, 
iki sulyg jo čekio negavome pi
nigų, kuriam tikslui praėjo ne
mažai laiko. Po to perlaidos 
buvo pradėta skubiai mokėti. 
Kai del p. Bagočiaus nusis
kundimo, kad per metus laiko 
niT Bankas* tesugebėjo prista
tyti jam vos 25 apmokėtų per
laidų kvitas, tai kaip jau buvo 
augščiau minėta, apmokėtą 
perlaidų kvitų skaičiaus gra
žinimas Amerikon nesantikiuo-
ja su faktinai jau apmokėtų 
Lietuvoje perlaidų skaičium, t. 
y. kad mes pirmiausia kreipia
me domę į tai, kad perlaidos 
kuogreičiausia butų išmokėta 
ir mažesnę vertę dedame kvi
tų grąžinimui 'Amerikon. 

Reikia neužmiršti, kad m. 
Bankas turi savo skyrių po vi
są Lietuvą ir net užsieny (Lie-
pojuj); perlaidos iš cent. yra 
niunčiama išmokėjimui į sky
rius sulyg to, kur ar
čiaus adresatui. Taip, 
kad vieno siuntėjo perlaidas 
paprastai išskirstoinos po vi
sus skyrius.- Kad sugrąžinus 
siuntėjui apmokėtų perlaidų 
kvitas, reikia jas surinkti iš 
visų .skyrių. Bet nemažas skai
čius perlaidų apmokamas per 
paštus ir tai tolymesniuose 
Lietuvosjvampuose," su kuriais 
jiegalinia susisiekti net per m. 
Banko skyrius. Todėl yra su
prantama, kad perlaidos gali 
'būti gana greitu, laiku išmokė-

Toliau p. J . Strimaitis skun- ta, bet daug daugiau laiko iš-
džiasi, kad m. Bankas yra pa- eina kol grjžta į m. Banko 
daręs At s t B-vei nuostolių centrą tokių apmokėtų perlai-
mažiausia $12,000,00 (dvyiiką^dų kvitos. M. Banko centre to-
tukst.) Mums Ribai gaila, jei jkiiį apmokėtų perlaidų kvitos 
taip ištikrųjų butų, tik nežinia į turi būti sortyruojamos pagal 
mums kokiu būdu tai atsitiko. I prigulmybės įr siunčiamoj at-
Musų Bankas iš savopus^s tu-[gal Amerikon. 

z 
Baltijos AmerikosLinija 

42 Broadway N e w York City 
• ^ - ^ — — i — — . - , . 

TIESI Kel ionė B e Persėdimo I š fCEW YORKO P e r LIBAVA Arba 
/ HAMBURGĄ — E I T K Ū N U S 

v l L I E T U V A 
Laivai išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sriubų pačto laivai išplaukia: 
S. 8. " M T U A U I A " Kovo 4 » # S. S. "POIiONIA" Kovo 30 
S. S. "ESTONIA" Kovo 16 • S. S. "LITUANIA" April 13 

Visi laivai turi puikus kambarius trečios kUasos kele iviams 
Kreipkitės prie mūsų ajrentų jūsų mieste arba pas 
K. K E M P F , General Western Passenger Ageut 

120 NorUi La Salle St., Chicago, Illinois. 

REJKALAUJA^ 
Reikalingas tuojaus atsa

kantis vargoninkas. Alga $75. 
Atsišaukite pas 

Kun. E. V. Grikis, * 
j 396 Church Street 

J New Britain Conn. 

LIETUVOS PĖEKYBOS IR 
PRAMONĖS BANKAS. 

(Tąsa.) ' 
* 

Tokių žodžių retai tegalima 
buvo atrasti ir Rusijos bulva
rinėje spaudoje, nors kaip yra 
žinoma Rusai mėgėjai koliotis, 
ir mes su dideliu nusistebėji
mu dabar sužinome, kad tpkiu 
augštu stilium viešame susirin
kime, <lalyvaujant Lietuvos 
ofie. atstovams, kalba, p. Rač
kausko žodžiais tariant, ' 'ban
kininkai" "vienos iš labiausia 
išsitobulinosios šalies-Amerik., 
turį Amerįkoje įgytų patyrimų 
ir moderniško biznio metodų". 
Norėtus žinoti, ar visi Ameri
kos bankininkai vartoja tokius 
stiprius žodžius?Ypač tdkiu di
alektu pasižymėjo, sprendžiant 
iš protokolo, p. P. Račkauskas, 
ir F, B a i l i n s , kuriems pri
klauso ir augščiau minėtieji iš
sitarimai. Čia lųes atsakydami 
jiems galime prikišti tų pačių 
rusų^patarlę: " n a vorie šapka 
gorit". / 

PaieSKįiu savo brolių Domininko ir 
Stepono Paliušių paeina iš Kauno 
Red. Šaulių Apskričio Baisogalos pa
rapijos januškonių sodžiaus apie 14 
metų, kaip apleido L i e j į u ^ 5 metai 
atgal gyveno N e w Yorke, jie patys ar 
kiti ats išaukite: 

ANTANAS PAL1UŠ1S 
4340 S. Honore St. Chicago. 111. 

FARMA ANT PARDAVIMO. 
Aš norių surasti vyrų del savo 25,-

000 ajerų farmos, geras puikus juod
žemis, 14,000 dirbamos; įrankiai ir 
visi reikalingi darbui daiktai randa
si, birmą mokest i s $1,000, balancas 
užmokėsi iš pelno nuo farmos. Atsi
šaukite. 
B E N N E T T 421 F I R S T NATIONAIi 

55 • * • • » • • • • » • • • • • • • • • » » • • mm mtk 
Tei. Randolph 2898 

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyj 
ASSPCIATION BLDG. 

19 Bo. La Salle St. 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų 

Panedėl iais iki 8 vakare 
Nedėl iomis ofisas uždarytas 

SS* » • • • • • • • • » » • • • • St 
y 

^Telefonas Boulevard 9199 

i DR. G. KASPUTIS 
• į DENTISTAS 
# 3331 South Halsted Str. 
^ V a l a n d o s : 9—12 A. M. 
oĮ 1—5; 7—8 P. M. * 

jBAN K BLDG. ; 

s 

ri tikro pamato tvirtinti^ kad (Daugiaus bus.) 

A N T RANDOS. 
* 2 kambariai del ofiso labai pato
gus daktarui arba kokiam kitam biz
niu j . Atsišaukite: 

10737 S. Michigan Avc . 
— — — — , — • — II I • MII 

GERA PROGA. 
Pasinaudokite. 

l?arsiduoaiu savo visą. biznį, krautuve' 
ir spaustuvę, taippogi stubos daiktus. 
Geras biznis, geroj vietoj, apgyventoj 
Lietuvių, Lenkų ir Anglų , su kuriais 
yra daromas'biznis Ir išdirbtas per 20 
metų. Priežastis mano pardavimo, pa
ti mirė -tr a š tur iu išvažiuoti į Lietu-
vąvą, užimti uke. IČas nori, turėti ge
rą bizni ir dar prie to išmokinsiu 
drukoriško darbo, kol lai išvažiuosiu. 

Kas nori ir žino, kas tai yra biznis, 
ateikite arba atsišaukite sekančiu 
antrašu: 

T. P . KRH6ANAUSKAS 
137 So. Mato St. Shenandoab. Pa . 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos l t Uatuvtškos 

kalbų, aritmetikos, knygvadystės, s te 
nografijos, typewriting, plrklyboe tai-
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos Isto-

i rijos, geografijos, polit ikinės ekono
mijos, pilietystės. dailiarašystėa. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Ud 
4 valandos po pietų: vakarais nno • 
Ud l t vaL 
3106 So. Halsted St., Ohicago. 

M M Y K I T E 
Kensingtono Lietuviai ga

lite gauti nusipirkta ' 'Drau
g a i dienraštį pas p. 

IG. TYSKEVI6I4 
314 E. Kensington Ave. 

MEDUS DAUG 
PIGESNIS 

5 Svarų Viedrelis $1.80 
Medus tyras 

Kreipkitės šiuo adresu: 

STRVGAS & MJLLER 
4342 So. Maplewood Ave., 

Chicago, IU. 

Dr. i. £. MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 10900 So. Michigan Ave., 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

piet, 6:30 iki 8:30 vakare 
Resldencija: 105S8 Perry Ave.' 

Tel. Pu l lman 342 

• DR. S. NA1KELIS 
LIETUTIS 

GYDYTOJAS I R CHIRURGAS 
Ofisas ir Gyvenimo vieta 

8252 South Halsted Street 
Ant TtriMu CnlveraaJ Stets Paak 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nno 
2 iki 4 po pietų; nuo 7 iki • vak. 

Nedėl iomis nuo l t lkl 3. 
T e l s f N M Tardą 1644 

S DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė soavo ofisą po num 

•4729 So. Ashland Avenue 
Specijalistas 

•DŽIOVV, MOTERŲ ir V Y R Ų LIGŲ 
JValandosnuo 10 iki 12 išryto; nuo 
• 2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30 
• v a k a r e . Nedėl iomis 10 kii 1 

Telefonas Drexel 2880 

Jį V A L E N T I N E DRESMAKING 
COLLEGES 

6205 S. Halsted, 2407 W. Madison, 
1850 N. Wel l s St. 

137 Mokyklos Jungt. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjlmato. 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa-
reikalaukit knygelės. 

Tel. Seeley 164S 
SARA PATEK, pirmininkė. 

y}— » » » » » » » ^ » » i 
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1 DR. C. K. KLIAUGA I 
LIETUVIS DENTISTAS 

= 1821 So. .Halsted St., Chicago, I h . S 
K a m p u 18th St. 

SValand.: 9—12 nrtą,, Ir 2—9" v a k . g 
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P o valgrlui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašal ina visus nesmagumus 
suvirSkinlmo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėgint i v iena. Parduodama 
pas visus aptiekoriua, 

Saugok akiu regėjimą 

Kada kankinies del galvos 
skaudėjimo, kada regėj imas sll-
hsta skaitant, s iuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties 1 m a n ę klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
20 , mėty patyrimas suteiks 
jums geriausi patarnavimą del 
Akiq, Ausų, Nos ies ir Gerklės 
Ligos gydoma specijalisto, 

W. F . MONCRUFF, M. D . 

JOHN 1. SMETANA, 
AKIU SPECIJALISTAS 

1801 S. Ashland Ave., Chicago. 
kertė 18tos gatvės; S-cios lubos 

Kambaris 14-15-1«-17 
Viršui P L A T T S aptiekoa 

Tėmykite mano parašą. 
Vai and oš: N u o 1^ ryto iki 9 
vak. Nedėl iomis nuo 9 ryto Ud 
12 d. 

i — • • ' 
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= GRAŽI MAGELIONĄ" 

4-ių veiksmių 6-ių paveiksiu Melodrama 
Rengia • ^ — -

r 

KLIUBAS "LIETUVA" 
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NEDĖLIOJĘ, VASARIO 27 d., 1921 m. 
C.S.P.S. (SCHOOL) SVET., 4758 So. Honore St. 

Pradžia 7:30 vai. vakare Tikietai $1.00; 75c.; ir 50c. 

T." Gerbianiieje! k'Graži" Mag€diona,,
lk yra dienai iš gražiausių istorijos veikalų. Šiame veikale da-

lvvauja J . J . Zotp, F. Mažutis ir kiti žinomi Chieagieeiapis vaidintojiai. 
Visi kviečiami atsilankyti. ' Kviečia Teatr. Kliubas "Lietuva" . 
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K NEDELIOJ, KOVO 6 1 , 1921 m. 
Sfchool Hali Svetainėj, 48th ir Honore gatves 

J 
' 

Pradžia lygiai 7 vai. vakare. 

a — ~ 
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1. V * * " Veikalas paimtas iš pi.nimtinių.lvr^šeioTiiiĮ. gyvenimo, užtat privalėtų kiekvienam katalikui 
ji pamatyt. Jame dalyvauja suvirs 30 gabiausiu Šv. Kazimiero; Vienuolyno auklėtiniu — artis-
fių. Nei vienas nepraleiskite progos nepamatė šio veikalo, nesigailės i tes. 

\ Nuoširdžiai kviečia Visus RENGĖJOS. 
• * - • • ^ —:;• 

m««m 

CHICAGOJE. 
i - ~ * 

l IŠ GHICAGOS LIETUVIU 

PAMINĖTA VVASHINGTO 
NO DIENA. 

I 

Vakar ChiteGtfOJe dangei vie
lose iškilmingiausiai paminėta 
Jurgio Washingtono gimimo 
189 metų sukaktuvės. 

Skaitl ingiausias susirinki
mas buvo įvykęs Auditorium 
teatre, kur Kentncky valstijos 
gubernatorius Morrow kalbė
jo j susirinkusius tūkstančius 
žmonių. 

MOKSLEIVIŲ ATYDAI. 

SOCIJAUSTŲ PROTESTAI. 

i i 

Chieagos soči jai istų partija 
denuncijuoja prezidentą Wil-
sona ir protestuoja, kodėl jis 
iš kalėjimo jiepal mosuoja so 
cijalistų vado Dėbso, kuris 
teisino nubaustas kalėjimu už 
jo darbą vi mąsi prieš karą ka
ro metu. 

Kadangi Moksleivių rengia
mas vakaras į Vasario 20 d. 
neįvyko, pasidarė svarbus rei
kalas visiems Moksleiviams 
susirinkti ir aptar t i tolesnį 
mušu veikimą šitame klausi-
me. 

Taigi Chieagos Moksleiviu 
Apskrit ies susirinkimas bus 
šiandie, Vasario 2,*» d., Nekal
to Prasidėjimo parap . svetai
nėje {44 gat. ir Fairfield ave.) . 
Prasidės 7:00 vakare. 

Malonėkite v i s t susirinkti . 
Valdytea. 

. -* 
i 

IŠ aRIGHTON PARK. 

Vas. 8 (i Jmžnyt. svet. A. L. 
R. l>. Moterų Sąjungos 20 kuo-

IŠ TOWN OF LAKE. 
/ 

APDRAUDA POLICMO 
NAMS IR GAISRININKAMS 

• 

Šiandie, Vasario 23 d., 8 vai 
vakare, Pavis Square parko 
salėje. T..1 Vyčių»J3 kp. rengia 
gerb. kun . N. Pakalnio išleis
tuvių programėlį. J i s už kelių 
dienu apleidžia mūsų koloni
jų. Išvažiuoja klebonauti į 
Chicago Heights, 111. 

Taigi visi Vyčiai teiksitės 
susirinkti. Taipgi užprašomi 
Vyčiai ir iš kitų kuopų. 

Korespondentas. 

TEISĖJO LANDIS REIKA
LAS. 

•Cliicagos miesto valdyba pa
galiau ima rupinties policmo-
hų ir gaisrininkų Šeimynų li
kimu,, jei tiems visuomenės tar 
rantojams pasitaikytų kokių-
nors nelaimiu tarnvbos metu. 

Norima tam tikslui įsteigti 
fondas arba juos miesto lėšo- j 
mis tiesiog apdrausti apdrau-! Washington, Vas. 22. — Že-
dos kompanijose. Likusiems mesniojo kongreso Biito juri-
namiškiams tos apdraudos tu- dinis komitetas vakar klausi-
ri but ne mažiau $5,000. 

Šį tas klausimas paduotas 
miesto tarybai. Jei sumany-

piK surengė gražų vakarėlį su 
vakariene. Svečių atsilankė ne-
perdaugiausia del to, kad tų 
vakarų visur buvo rengiami šo
kiai, )>et katrie atsilankė, ne
apsivylė. 

Pirmiausią žaista įvairų* 
žaidimai. Vienuoliktą vai. šei-
minfnltč p-nia Klimienė Sye-
čius pakvietė prie vakarienės, 
kuri ištolo jau kvepėjo. sStalaj 
buvo gėlynus išpuošti ir nu
krauti skaniausiais valgiais. 
Atėjo i t mūsų gerb. klebonas 
kum Briška. Valgant vakaro 
vedejaTpaprašė kleb. ką nors 
[lakalbėti. Jis graž ia i išdėstė 
Moterų Sąjungas veikimą Baž
nyčios ir tautos labui, ragin-
dantas. visa*-moteris įsirašyti 
ton organizaeijon; pagyrė ir 
šeimininkes,kurios sutaisė taip 
skanią vakarienę.' 

Pp to p-nia Klimienė išaiš
kino vakarėlio tikslą ir sakė, 
kad, visas pelnas eTis naujų 
vargome naudai. 

Paskui dar kalbėjo naujas 
varg. p. Puzaras, *buves varg. 
St. Žylius, pramonininkas Pr. 
Sta&iulis. Pastarasis išdėstyda
mas Mot. Sąjungos uždavinius 
sakė, kad moterys, tai žiedas. 

tuvon. 

Maziliauskienė ir V. ĮJekis. 
Viso pasidarė $19. Paskui dar 
smulkiais sumetė-$11r padarė 

v Pinigus paėmė, p-nia R, Ma
ziliauskienė ir Vasario 14 d. 
per p. P. Baltutį pasiuntė Lie-

Ten bmvęs. 

I š TOWN OF ŠLAKE. 

Vasario 13 d. vietinis Tau
pos Fondo skyrius laikė meti
nį susirinkimą Šv. Kryžiaus 
parapijos svetainėje. Dėlei 
pirm. A. Metrikio mirties,vsu-
sirinkimą atidarė pirm^-pagel-

Sininkas p. A. Panavas. Maf-
ą sukalbėjo kun. Martinkns. 
Pirmiausia išrinkta nauja 

Šiems metams valdyba, kurion 
įėjo: A. Panavas — pirm., M. 
Kniukšta — pag., J. Jurevi-
čia, prot. rast., J. Baltutis —-
ižd., j . Jonušas ir J. Paukštis 
— iždo globėjai. 

Taip-gi išrinkta komisija, 
A l t « 

kad surengtų vakarą Šv. Ka
zimiero dienoje {(Kovo A d.). 
Vakaras bus parapijos svet. 
Kalbės žymus kalbėtojai apie 
dabartinę sietuvos padėtį., 

Susirinkimai uždarytas mal
da. : į f Jurevįdia. 

GRAŽI MAGELIONA 
SCENOJE. 

Vasario 27 d., š. m., School 
Hali svetainėj, teatr. klinbas 
"Lietuva' r vaidins "Graži Ma-
geliona", keturių veiksmų še
šių paveikslų melodramą. 

Veikalas yra labai puikus ir 
kiekvieną interesuojantis.Dąug 
Lietuvių yra skaitę istoriją, o 
nėra matę vaidinant. Norint 
ją, aprašyti, reiklų užimti 
daug vietos. -

Patartina kiekvienam atsi
lankyti ir.pamatyti vaidinant. 

J. C. 
- — 

. 

IŠ NORTĖ SIDES, 

/ • I . o -n - i • . i . 

U T0WN OF LAKE. 

Lirtuvog Vyeių 5-tos kuopos ne
paprastas ^susirinkimas bus šian
die, Va«irto 23 d., 8 vai. vakaro, 
Sv. Mykolo Arkaniolo parapijos 

t 

svet., 1644 "VVabansk ave. 
Visų narių prašome laiku susi 

rinkti, nes yrji keletas svarbių rei 
kalų. kuriuos turėjime aptarti. 

A. Myfreika, pirm. 

LABD.~SĄJUNGOS 7-TOS KP 
VALDYBOS ANTRAŠAI. 

- • . 

skyriaus mėnesiniam susirin
kime susirinkę skaitlingai 
draugijų atstovai apsvarstė 

nes kur šeimynoje yra gera d * u S svarbių reikalų. Išrinki-
nėjo kongreso atstovo Weltv, moferis, tuose namuose gyvuo-
kuris kongresui skundžia fedt - 'ja meilėjr sutikimas. Dar kat-
ralį teisėją Landis. ! bėjo E. Statkienė ir Šimkienė, 

nas bus prii das, tuomet bus Kongresrtianas Welty komi- .Tos^Jcvietė moteris ir mergaites 
pasiųstas valstijos legislaturai", tetui »urodė, kad teisėjo Lan^ĮpriM^TH prie Molerų Sąjun-
patviriinti. !^'s9 apsiėjimas but baseboli- [gos ir rengti daugiau panašių. 

* ^ 

PAMESTA BOMBA. 
ninkams arbitru ir podraug Kakarėlių. 
teisėju žemina patį teismą. 

(Nes bhsebolininku. didikai pra-
Vakar anksti rytą piktada- pikuoja uždranstua "gėiainsli 

riai pametė bombą ties Yellow i r u ž t a t a i k asocijacija Co-

r 

Taxicab ofisu, 1146 So. Ked-
tie aye^ 

Bombos plyšimas nieko blo-

Inmbla distrikto teismo nu
bausta $240,000 pabaudos. 

Kad pridengus savo draus-
«a iepadarė efeni, apart la*»- f""' ******* a^ i jac i ja ar-

4%i u ••• T bitm nusamdo ne koki advo-
gų stiklų subyrėjimo. Langij' 
stiklai nukentėjo ir aplinkinių 
trobesių. 

Plyšimas įvyko apie 3:30 ry
tą. Gerai buvo girdimas West 
Sidėje. 

katą, bet federalį teisėją.. 
Wėlty Afije riebiai apmoka-

Vakaro įrengimu ir. va
karienės suruošimu daugiau
sia pasidarbavo sekančios są-
jungietės: K. Sfatkienė, D. 
Klimienė, Z. Junokienė, A. 
Kazlauskienė, Birgelienė, Kas-
paraičienė, Jonikienė, Bartkie
ne.- d» 

Ant galo visi sustoję atgie
dojo Lietuvos himną. 

Po to visi išsiskirstė pilni 

TRUKŠMINGI RINKIMAI. 

' 

. 

-

Vakar Chicagoje rinkimai 
aklermanų bnvo labai trukš-
mingi. Daugelis trukšmadarių 
areštuota. >-

Politikieriai daugiausia tru
kumo kėlė wardose 4, 19 ir 30-
oje. 

Kaikur piliečiai automobi-
iais buvo pagrobiami. Kai-kur 

nusamdyti politikierių mušei
kos kėlė baisų 4erorą., 

Buvo vakar panešta, kad 
iŠ kai-kurių precinktų 30-oje 
wardoje ' įuvę pavogti tušti 
baliotai. / 
.8markiai darbavosi Thom-

pspno-Lundino organizacijos 
pastatyti visur darbininkai, 
kurių buvę apie 17,000 tūks
tančių.' v^ -

r-

Pelno liko $26.50. 
-

• • 

v-IŠ BRIDGEPORTO. 

moję arbitraeijoje įžiūri pa-] geriausių įspūdžių., 
pirkimą. į% 
Federajių teisėjų už nusižen 

gimus piliečiai savo balsais v 
negalį pašalinti iš užimamų 
vietų, sakė kongreso atstovą^. 
Bet tai gali padalyti kongre
sas, jei" šiam rupi apsaugoti 
teismus nuo tokio suteršimo. 

Keletas federal^ų teisėju, ųž 
įvairius nusižengimus pašalin
ta praeituoju .šimtmečiu. v 

"———————^——-

Pirjn. — Motiejus Svaranaučius, 
2008 West 23-rd Street. 

Pirm. page]. — Alek. Cibulskis, 
-2243 Soųth Oakley Ave. 

Nutarimų Raštv—<Ant. Linkus, 
2216 South Leavitt Str. 

Turto Rast, — Mart. Česnaučius, 

I I • 
1 
I 
I 
I 

3 

• M B B I 

DIDELES 

S 
I • • 
S 

Ketverge Vasario 24, 1921 
ŠV. JURGIO PARAP. SVET. 32-rps PI. ir Auburn Ave. 
panga moterims ir vaikams 50c. Vyrams 75c. ir $1.00. 

Pelnas skiriamas parapijos naudai. 
Juozas Bansevitįius karalius lietuvių ristikų dabar jau gerai 

jaučiasi nors metai atgalios jis turėjo maža operacija kojoj. Jis 
risis Su Emest Hartje žydų champijonų. Ben Stefanski m Det-
roit nsis su Ted Dyauks, (^anadieeių ehampijonų. Dominiip I)o-
diensky su George Britz ir Otto.Prapotnick parodys ką jis gali 
padaryti su tokių didelių vyrų kaip Joe Pishnas. -RENGEJIAI. 

• 
I 
I 
I • • 

• • • • • • • 

• • .s 

A. f A. 
ALEMNDRAS J. tEMONT 
* 

* * 

i • 

Mirė Vasario 21, 1921, 7:23 vai. vakare, 52 metų 
amžiaus. Amerike išgyveno 21 metus. Paliko didelia
me nuliūdime moteri Valeriją, sunūs Alexander. Jr., 
ir Bruno. 

Laidotuvės bus „ ketverge Vasario 24, 1921 iž šv. 
Margarietos Bažnyčios, 99-tos ir Throop Gatvės. 

Velionio kūnas randasi po numerių 9730 Winston 
Avenue. 

jgfcssžačs: 

A. L. Kat. Federacijos 7 2213 West 23-rd Place. 
Iždininkas 

mas reikiamojo Federacijos 
skyriui komiteto atidėtas ki-
tam sk. susirinkimui. Todėl 
geistina, kad sekanti n sk. su-
sirinkiman visos priklausan
čios prie federacijos draugi
jos atsiųstų^ atstovus. "Kurios 
draugijos dar & nepriklauso, 
kviečiamos įstoti. Reik}a "pas
tebėta kad draugijų skaįtliumi 
Fed. sk. moterų ^draugijos pe
reina *vyrų dr-jas. Pasirodo, 
kad moterys augščiaTr" stovi 
už savo "galvas" vyrus. JPy-
rai, ką į tai sakysite? 

Mūsų kolonija džiaugiasi Į 
susilaukus.naujo veikėjo asme-
nyį kun. A. Martinkaus. Jis 
jau dalyvavo tanle Feder. sk. 
susirinkime^ Alumnė. 

* - . į 

- Petras Cibulskis^ 
/ 2343 West 23-rd Place. 
Kontrol. rast. — Ant. Janilienčius, 

2142 West^2-nd Place. 
Iždo globkjas. — Jozefafa Rokienė, 

2326 West 23-rd Street. 
Centro Atstovai: Antanas Jani
lienčius ir Aleksandras Cibulskis. 

E. S. 

Praeitoje paroje Chicagoje 
pavogta 7 automobiliai. • 

AMERIKOS KORNAI BA
DAUJANTIEMS KINAMS. 

- \ 

- Ameri-Pekinas, Vas. 23. -
koniskas komitetas šelpti ba
daujančius kinus paskelbė, jog 
jis mielai sutinkąs priimti au
kojame Amerikos farmerių^ 5 
milijonus bušelių karnų. 

Komitetas tuoa kornus no
rėtų gauti pegužės mėnesį 

Pas Zenoną Lieli, 700 W. 
31 St. buvo krikštynos jų duk
relės, kuri pakrikštyta vardu 
Floriną. Pokilyje dalyvavo 1re-
turi švogeriai su savo šeimy 
nomis. Suvalgę skanius pietus 
ir bešnekučiuojant tarpe sayęs 

darni aukų, \Ą kurias butų nu
pirkta kulkų Liet armijai. 
Visi tam, ^ i t a r ė . Tuojau p. 
Lėkiai padėjo $6, kurna Ag. 
Nausėdaitė $2, J. Budreckis 
$2, Ant. Aitutis $2, M. Aitu-
,tienė $?. Po $1: kūmas Al. Bud 
reckis, B. Budreckienė, Irena 
Aitučiutė, J. Maziliauskas, R. 

"PATRICIJA." 

Kovo 6 d. School (Hali) sve
tainėje' (prie Honore ir W. 48 
gatvių) įv. Kazimiero 'Akade
mijos Rėmėjų Brangi jos aps
kritis rengia vakarą. Gabios 
Akademijos^ auklėtinei, k̂u-
rioms vadovauja. gerb. Sesuo 
M. Scholastika, vaidins pirmą 
syk Lietuvių kalboje veikalą p. Ant. Aitutis prisiminė Ir 

tėvynę, Lietuvą. P-nia R. MaJ "Patricija". Veikalas.' vaiz 
ziliauskienė pridėjo, kad pasi- dttoja^ persekiojimus pirmųjų 
vaišinę mes ar negalėtume pa- amžių krikš. Kas matė "Vą* 
vaišinti ir Zeligowskio sumes- ••karienjratį", t as / be abejonės, 

ateis paonatyti ir tą veikalą ir 
neapsivils. ^ 

Bilietus išanksto Jsigykite, 
nes diena po dienai gali pri
trukti. Vakaro pelnas skiria
mas Šv. Kaz. Vienuolynui. 

f Alumnė. 

PENKIASDEŠIMTS DARBI 
NINKU / . 

^ ^(Millner^VVo^rkers) 
įpratusių dirbti šiaudinius darbus 
moterų skrybėlėms. , Mokama ge
riausios algos šiamo mieste. 

EIGER and BROS 
1249 So. Wabash Ave. > 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — 8 iki \\ 1S ryto: 
S po pietų iki 8 vak. ^Nedėlio-
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. 

- « • • • » 

Tel. Čanal 257 Vak. Canal 2118 

DR. P. Z, ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1SJ1 So. Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryto: 1 Iki 4 
- po piet. 6 iki fc vakare 

« » • • • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • • 

European American Ęureaul 
Fabionas ir Mickievics ved. 
buvę A. Petratis ir S. L. Fablonaa 

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pašportai ir tt. 

NOTARIJUSAS 
Rcal Estate, Paskolos, Insulinai 

Ir tt. 
809 W. 35U).:St., Kamp. Halsted S t 

Tel.: Boulevartl €11 
Vai.: 9 iki 6 kasdieną 

Vak.: Utar. Kat. ir Sub. iki 9 vak. 
Ned.: iki 3 po piety. 

— 
N c * 

M. ZOANKIENĖ 

PLATINKITB. ."DBAUOĄ." 

(Po tėvais Sabaliauskaitė)-
, . Gary, Ind. 

Mirė pirmadienyj% Vasa
rio 21 d., 1921 m., '64a vai. 
vakare. Buvo 49 metų am
žiaus. Paėjo is Kauno Rėdy-
bos, Raseiijių apskričio, Ra
seinių parapijos, Slabados 
kaimo. 

Paliko-nuliūdime vyrą An
taną Zdaakų, sunūs Pranciš
kų, Antaną ir Joną, ir dukte
ris - c Aleną Cortierienę ir 
Joaną Pažėrienę; žentus — 
Alfonsą Cortierą ir Kaz. Pa
žėrą; mareią — Margarėtą 
Zdankicnc. » 
^Laidotuvės atsibus trečia^ 

dienyje (Vas. 23 d.), 9-ta v. 
ryte, iš Šv. Kazimiero baž
nyčios (Gary, Ind.) į ĄY. Ka
zimiero kapines (Morgan 
Park). » 

(Neišsipildė jos troškimas 
pargrįžti į savo mylimą tėvy- «j 
nę Lietuvą )J. 

Nuliūdę giminės. 
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ĮKeMaujantJems Lietuvon! 
Š| Pavasarį 

i 
KOVO 1 D. 1921 išplauks ant Laivo SAXON1A per Hamburgą _ « 

pirma partija žmonių važiuojančiu Lietuvon kartu su Jonu Roma- * S 
nu, Lietuviu Prekybos Bendrovės prezidentu. . K I i Jei nori su tą. partija važiuoti tai tuojaua mums pranešk. Mes 
išgausim pasportus Ir visus kitus reikalingus dokumentus. Si partija 
bus Lietuvoje J laika pradėti pavasario darbą. Galėsite parvažiuoti 
be jokiu keblumu nes p. Romanas važiuos kartu su jumis iki Kauno. 

= Trečios klesos kaina iš New York iki Eytkunu $130.70 Pirmos 
S klesos $185.70. \ 
E Jflašyk tuojaua del platesniu informacijų. 

1 UTHUANLAN SALES CORPORATION, I 
| 414Broadway, Boston 27, Mass. | 
liiitiiiiiiiiiiiiiiiiuiitnuiiiiiiiitfiiiiiifHfiitiiiitiifiiMiitiiiiiintfniHiHiiiiiiifiiiiiiiiiiiS 
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I VISUOMET TURĖK OMENĮ JE f 
E .. , ;Kad mugu. nauja krautuvė pripildyta puikiausių j 
| auksiniu ir deimantinių žiedų, auksinių ir paauksuotų 
f laikrodėlių, laikrodžių, lenciūgėlių^ karolių 
| ką tik gautų iš Vokietijos inr šiaip auksinių papuošalų. ~ 

Turime gramafonų rekordų, rožančių, I 
kryželių ir kitų religijinių. dalykų, ta- i 
vorų užtikriname prekę prieinama E 

J. WENCKUS f 
Laikrodininkas 

3327 So. Halsted St. Ohicago, HL 
tiiiiiifitiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiniiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiniiiii 
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