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Nepavyko Graikams 
Ofensyva Turkijoje 

'• _̂ 

Turkai Gali Sunaikinti Graikų 
Armiją 

Buvusis Imperatorius Karolis 
Apleido Ungariją 

ANGLIJA ARTINASI NAUJAUSIOS ŽINIOS. BALKANŲ VAjLSTYBIŲ 
UNIJA, . 

SUTRAUKIAMA KARUO-
MENĖ ANGLIJON. 

GRAIKAI SUMUŠTI BĖGA 
A N A T O L I J O J E . 

KAROLIS IŠVAŽIAVO 
ŠVEICARIJON. 

Iš niekur jiems nėra pagelbos. 

Konstantinopolis. Bal. G. 
Umiku ofensvva prieš Tu rku i 
naeijonalistus šiaurinėj Ana
tolijoj pasibaigė didžiausiu 
nepavyki m u. 

Pirm poros dienų d ra ika i 
vis da r buvo nuonioniave, kad 
j iems paderės ten padėtis. 
Ta ip buvo manoma ir vietos 

Apie ta i praneš ta Ungarijos 
parlamente. 

Budapeštas , Bal. G. — Bu
vęs imperatorius Karolis va
kar apleido Steinamanger, va
karine Ungarija. Per Austri-
ją jis iškeliavo atgal Šveica
rijon. 

Apie tai Ungariojs parlamen 
te praneš i ministeriu pirmi-

militarinėse talkininku sfero- įninkąs Teleky. 
se. 

Vienna, Bal. G. — Pasidar
bavus Ungarijos vyriausybei, 
Austrijos vyriausybė j Ungari-

Bet šiandie p a n ū s talkinin
kus jau apima baimė. J i e ma
to, kad ( i raikams nebeliko jo
kios vilties išsigelbėti, nekal
bant jau apie sustiprėjimą. 
Nes jie įveikti ir9 bėga nuo j imperatorių Karolį ir p \ 
Turku . O įuk d r a i k u armija tvti ligi Šveicarijos rubežiu. 
ten buvo skaitlingesnė už Tur- ! —r 
kų armiją. # Berne. Šveicarija, Bal. G. — 

Pranešta , jog (Jraikai pasi- \Šveicarijos vyriausybė prašo-
renge apleisti Ismidą. /Taippat ima painformavo Ungari jos vy-
manoma, kad jie ilgai neatlai- Į riausybę, kad buvusis impe-

GaJi pakelt i streiką geležinke
liečiai. 

Londonas, Bal. 6. — Del an-
glekasių streiko Anglijai art i
nasi krizis. (Jeležinkeliečiai ir 
transportų unijos darbininkai 
(National Transpor t AVorkers' 
federation) tariasi , ai* jiems 
prisidėti prie streiko. Je i strei
kų pakeltų tie ir kiti, tuomet 
Anglija pasijustų baisiame pa
dėjime, nežiūrint visokių vy
riausybės nepaprastų priemo
nių. 

Vyriausybė dalis karuome-
nės pa r t r auk ia namo iš Airi
jos ir net. iŠ" Mesopotamijos. 
Nes niekas negali žinoti kų ga
li duoti šaliai trumpoji ateitis, 
kuomet milijonai darbininkų 
pakilę kovon už būvį. 

Daugybe anglekasyklų van
duo užliejo. Kai-kurias kasy
klas norima išgelbėti nuo už
liejimo. Vandeni pumpuoti 
savanoriai eina studentai . Ki
tu r patys savininkai dienomis 
ir nakt imis dirba, kad apsau
goti kasyklas nuo pragaišties. 

Vyr iausyber v ra baisu, kad 
streikininkuose nebūtų prigy-

BERLYNAS. U P i r m karo R U - T J Ž t a i darbuojasi Albanai su 
sija atsargoje tarėjo 1,600,000,000 Bulgarais 
rublių aukso. Šiandie iš to aukso 
paliko vos 120,000,000, rublių. Taip 
tvirtina finansiniai eksportai. 

Sofija,. Bal. G. — Albanų 
delegacija nuvykusi Serbijos 

!sostinėn Belgradan. Tenai ta-
LONDONAS. — Fifeshire,'Ško- riamasi apie įsteigimą Balka-

tijoje, vakar įvyko streikuojančių' nų valstybių unijos, 
ahylekasių riaušės. Kdvota su po- Andai #ičia viena Slavių 
lieija. Streikininkai buvo išsklei- draugi ja buvo surengusi ma-
dę raudoną vėliavą. smitingą tos unijos tikslais. 

Mitingas pavyko. Galybės žmo 

ŽINIOS IS LIETUVOS 
s • • X 

ŽINIOS IŠ MAŽOSIOS LIE-1 APIE ŠKOTIJOS LIETU-
TUVOS.^ 

Klaipėda. Kovo 4 d. atplau
kė į Klaipėdos uostą pirmasis 
Lietuvos laivas " J u r a t a " , tau
t iška vėliava pasipuošęs. 
J i s yra motorinis ir žėgliais, 
2(K) bačkų 'd idumo , padirbtas 

VIUS KUNIGUS. 

WASHINGTON. — Susirinkus 
kdngresui sesijon, matyt, 

jnių klausėsi kalbėtojų ir mie-
piezi- j a j . p r j į a r ( ^ U11ijaį# 

dentas Jiardmg patsai skaitys sa
vo pranešimą. Jis, sakoma, pas
kelbs naują savo doktriną apio 

Kituomet gyvenusieji Škoti
joje kunigai dabar sugryzę 
Lietuvon šias vietas užima: 
kun. R. Vasiliauskas, kurs ne-
kurį laiką klebonavo Mažei
kiuose ir Viekšniuose, dabar 

Vokietijos mieste Kiele. To I perkeltas klehonu į Juosvai-
laivo kapitonas pasakė, kad ln ius . Kun. Šveistrys, išbuvęs 

Bulgarija visais laikais sto
vi už Balkami uniją ir visuo-

įvedima taikos Europoje ir visa- I l l e t pasirengusi pirmutinė įs-
1 

me pasauly. 
• 

VIĘNNA. — "Jugoslavija m o 
bilizuojasi prieš Ungariją. Jugos-jvija. 
l;i v i ja nori atimti miestą Funf-
kirehen. 

I toti jon. 
Ton unijon titrėtų ineiti Al

banija, Bulgari ja ir* Jugosla-

\ 
— 

PARYŽIUS. — Inter-Allied u-
nija, kurios prezidentu yra mar
šalas. Foeh, surengė pokylį pager
bti naują Amerikos kardinolą Do-
ugherty, kurs gryŽta Amerikon. 

- - , r 

L E N K A I NEGALI A P S I E I T I 
BE PABALTIJOS. 

CHICAGO. — Vakar/ miesto 
klerku ir iždininku išrinkta de
mokratu. • 

jos pasienį pasiuntė specija-
li traukinį paimti ten buvusį j domoš bolševikinės tendenci-

ishi-į'i0^* ^*es tuomet prisieitų im
ties militarinių priemonių 
prieš streikug. 

I S P A N A I SOCIJALISTAI 
P R I E Š BOLŠEVIKUS. 

kys nei B nišoje. 
<iraikų armijos nuostoliai 

nežinomi. Turkai pranešime 
sako, jog (i ra i kai netekę 20,-
000 kareivių. 

Atšaukt i venizelistai. 

Po pirmojo sulaikymo d ra i 
kų priešai Eskishebr, d ra ikų 
štabas patyrė, kad nebus leng
vas daiktas pa tvarkyt i savo 
kareivius, nes tuomi buvo pa
žeista jų moralybė. 

Tuo labjaus, kad su prieša
kine karuomene buvo sunkus 
susisiekimas. Nes Turka i na-
cijonalistai skaldė t i l tus , nai
kino keliu*. 

Neužilgo iš karo fronto at
šaukt i visi venizelistai oficie-
rai , kuriuose įžiūrėta intaria-
mų pasielgimų. 

P o pralaimėjimo mūšio ties 
Biledjik, d r a i k ų armijos cent
r a s suformuotas į dvi diviziji. 

ratorius Karolis bus įleistas 
atgal Šveicarijon su sąlyga, 
kad paskir tu laikotarpiu jis 
galįs gryžti . Ki ta ip leidimas 

A M E R I K A SU A N G L I J A 
N E T U R Ė S DRAUGIN

GUMO. 

,ryžti galės but a tšauktas 

GAL BUS P A N A I K I N T A 
KARO METO P A D Ė T I S . 

, Calcutta, Bal. G. — Indijo
je lig šio laiko gyvuoja viso
kie karo meto suvaržymai. Net 
spauda cenzūruojama. 

Vietos vienas laikraštis pra
neša girdėjęs, jog t rumpoj a-
teity busią panaikint i tie su-
varžvmai, 

-

MIRĖ GRAIKŲ KARĄ 
LIAUS BROLIS. 

Londonas, Bal. 5. — Anot 
žinių iš Konstantinopolio, Bru-
soje, Maž. Azijoje, mirt* nuo 
žaizdų d ra ikų karal iaus Kons-

Abidvi apsikasė Ineguel-Eskis- tantino brolis princas Andre-
bebr linijoje. |as. J i s sužeistas kovoje su1 

Kiek palaukus Turkai tą li-i Turkais ties Brusa. 
niją užpuolė ir po visos dienos j 
kovos privertė Graikus bėgti . VĖTROJE ŽUVO 30 ŽMONIŲ 

Vargas kairižvam sparnui . m , " 
Tokyo, Bal. 6, — Praeitą 

Kuomet tiedvi d ra ikų drvi-;sekmadienį pietinę Japoniją 
ziji buvo įveikti, Turkų naci-' | palietė baisi vėtra. Žuvo apie 
jonalistų viena divizija p r a d o , 30 žmonių. 
jo vystyti veikimą su tikslu •' '— 

Taip sako Australi jos Arki
vyskupas. 

Rymas, Bal. 6. — Čia vieši 
žinomas didis Airijos patrijo-
tas, Australijos Arkivyskupas-
Mannix. Kituomet Arkivysku
pas buvo pasiketinęs aplanky
ti savo tėviškę Airijoje^ Bet 
Anglų valdžia sulaikė jį Ang
lijoje. Neleido jam kelianti Ai-
rijon. 

Arkivyskupas Mannjx s a k ^ 
kad Anglija nepasidžiaugs 
draugingumu su Amerika t a i p 
ilgai, kaip ilgai j i persekios 
Airiją. Nes kenčiančios Airijos 
ilga ranka visais laikais neleis 
įvykti tam draugingumui. 

Pačios Airijos likimo klau
sime Arkivyskupas sako, jog 
nesama jokios vilties sulaukti 
ten ramybės, ka ip ilgai Ang
lijos valdžioje bus ,toks reak
c ionier ius , ka ip kad šiandie
ninis premjeras. \ / 

Sakop šiandieninė Anglijos 
valdžia pat i peržengia viešpa
t i jo j į s t a tymus v i r nereikalau
ja, k a d ' t u o s įs tatymus pildy
tų gyventojai^ 

Madridas, Bal. 6. - ^ Ispani
jos • soei jai i stų< parti jos suva
žiavime buvo pakeltas klausi
mas, a r parti jai prisidėti prie 
44trečiojo internacijonalo, , , ty. 
prie Rusijos bolševikų. 

Dauguma balsų atmestas 
4 ' trečiasis internaci jonalas . ' * 
Manoma, kad del to suskils 
sočijalistų part i ja. 

t i ja su Suomija padarė ir pasi
rašė priklybos sutartį . 

Tad dabar čia skelbiama, 
kad už kelių savaičių turėsian
t i įvykti tuo pačiu tikslu kon
ferencija Suomijos, Estijos, 
Latvijos i r Lenkijos. 

J iems rupi turė t i pirklybos ry 
slUS. 

Gelsingforsas, Bal. 6. - Es- z i J a n e ^ l e i s Klaipėdos kraš-

dar du garlaiviu ir vienas žė-
glinis a tplauks. Trijų metų ne
priklausomybės sukaktuvės bu 
vo ir Mažojoje Lietuvoje su 
iškilmėmis apvaikščiojamosj y-
patingai Klaipėdoje ir Tilžėje. 
Į Klaipėdą toje-dienoje atva
žiavo daug svečių su pirmuo
ju traukiniu iš Didžiosios Lie
tuvos. T a r p svečių buvo at
vykęs ir kun. Alšauskas, ku
ris savo kalboje labai gyvai 
išparodė reikalą abiejų kraš
tų Lietuviams susiartinti ir 
susivienyti. Prisiminė ir apie 
tai savo kalboje, kad Prancu-

pnsę metų kam. prie Švėkšnos 
bažnyčios, dabar tapo paskir
tas klebonu (Jirdiškėn, Taura
gės apskr . Parapi ja nemaža, 
apie 5—6 tūkstančių katalikų. 
Bažnyčia nauja — mūrinė. 
Kun. Norbutas paskir tas pa-
gelb. p r i e Šv. Kryžiaus (Kar
melitų) bažn. Kaune. 

8 ŽUVO, DAUG SUŽEISTA. 

NEGALI BUT PILIEČIAIS. 

Washin(rton, Bal. 6. — Daug 
Japonų i r £ i n ų buvusiuoju 
karu tarnavo S.. Valstijų ar
mijoje. Šiandie t ie buvusieji 
kareiviai reikalauja piletybės 
raštų. £* 

Darbo depar tamentas pas- j 
kelbė, kad Japona i su Kinais 
negali but pr ipažint i piliečiais, 
nežiūrint jų tarnavimo armi
joje. 

KEROSINO MONOPOLIJA 
RUMUNIJOJE. 

Bukareštas, Bal. 6. — Ru
munijos par lamentas nutarė su 
monopolizuoti kerosino šalti
nius ir naudoties pelnu. 

ŽUVO 333 KAREIVIAI IR 
POLICIJANTAI. 

apsupt i kairįjį d r a ikų armi
jos sparną. 

Kad išvengti abelnosios pra
gaišties, vyr iaus ia i Graikų va
das gen. Popoulas įsakė gene-
ralį atsimetimą visu frontu. 

Ismido fronte d r a ikus lau
kia toks pat likimas. Graikų 
šaulių divizija iš Manissa bu
vo pagauta kryžiavon Turkų 
ugnin ir su t rašk in ta . Dalis di
vizijos paimta nelaisvėn. Kita 

Paskui atsimetančius d r a i - | d a l i s arba suspėjo pabėgti , ar-
kus puolėsi Turkų rai tar i ja . ba pasislėpti art imuose ka i ^ 

Gra ika i mano sustoti ir pa- nuose, kur nebus galima ilgai 
sipriešinti linijoje Kestelakbn. | pasidžiaugti gyvenimu. 

KIEK VOKIETIJA IŠMO 
KĖJŲS KARO ATLY

GINIMO. 
T*' -*r: 

iLondonas, Bal. 6. — Hifton 
Young parlamente pranešė, 
jog Vokietija ligšiol talkinin
kams yra išmokėjusi vos pu
sę milijardo dolierių karo-a t 
lyginimo. 

Be to, premjeras Lloyd Ge
orge pranešė, kad Anglija ne-
atnaujisianti tarybų su Vo-

jkietija atlyginimo klausime. 

Londonas, Bal. 6. --- Anglų 
valdžia Airijoje paskelbė, kad 
1920 metais Airijoje žuvo An
glų 333 kareiviai i r policijan-
tai. 

Buenos, Aires, Argentina, 
BaJ. 6. — Bolivijos mieste La 
Paz aną dieną a t idary ta lakū
nams mokykla. Buvo pareng
tos iškilmybės. 

Prancūzų armijos lakūnas 
leitenantas Baudron pakilo 0-
ran lėktuvu. Netekęs kontro
lės jis krito su lėktuvu žmo
nių minion. Žuvo 8 žmonės ir 
daugybė sužeista. ' 

Tarpe žuvusių yra ir patsai 
lakūnas leitenantas. Ta ip pa
sibaigė nelaimingai tos iškil
mybės. > 

P 

IDAHO V A L S T I J O J E SNIE-
^GAS. ' \ • h 

Idaho Falls, I d a į o , Bal. G. 
— Per čia praūžė smarki vė
t r a su sniegu. Prisnigo pora 
pėdų sniego. Sniegas apsirei
škė po gražių, šiltų dienų. 

LENINAS ŠAUKIA REVO-
-' LIUCIJON. 

LAIKAS PAGALVOTI A P I E 
MUSIAS. 

(Londonas, Bal. 6. — Laik
raštis Times paskelbė Rusi
jos bolševikų galvos Lenino 
slaptą dokumentą. J i s bolševi
kų pirklybos misijoms užrube-
žiuose įsakė darbuoties su tik
slu kiekvienoj šaly pakelti re
voliuciją. 

Po dokumentu pasirašo * tre
čiojo internaci jonalo , , yykina-
masai komitetas "ii bolševiku 

tą pri jungti prie Lietuvos, bet 
susirišti federacijos ryšiu ne
prieštaraus. Kun. Alšauskio 
prakalba labai gerą įspūdį pa
darė. 

Klaipėdos krašte rengiamos 
yra labai didelės permainos 
bažnyčios srityje. Ka ip Len
kai senovėje norėjo per baž
nyčia Lietuvius sulenkinta 
ta ip Vokiečiai stengiasi Lietu-
vius-Prusus suvokietinti, kas 
jiems i&dalies ir pavyko, bet 
dabar vienur ir k i tur jau Lie
tuviai kratosi nuo svetimų tau 
tų globos i r bažnyčios be i ti
kėjimo srityje. 

Del geidžiamosios muitų li
nijos t a rp Klaipėdos krašto ir 
Didžiosios Lietuvos praneša
ma, kad pasi tar imai tik pert
raukti tapo, kol nebus iš Pary
žiaus sugryžęs Lietuvos Fi
nansų, Pramonės ir Prekybos 
ministeris p. Galvanauskas. To 
del vietiniai pirkliai nenusto
jo vilties, kad .galų-gale pasi
seks su Lietuva susitart i . 

Prūsų Lietuviu_susivieniji-
mas Klaipėdos 'krašte visur 
rengia susirinkimus ir pra
kalbas, į kur ias žmonės noriai 
renkasi i r rašosi į susivieni-/ 
jimą. Dar n e s e n a i . Lietuviai 
nedryso laikyti susirinkimų: 
Smeltėj, Karkelbeke, Kalotėj , 
Dargužuose, Nemerčėte, "nes 
tose vietose gyventojai rodė
si priešingi taut iškam judėji
mui, bet dabar ir tose vieto
se -susivienijimas surengė su
sirinkimus ir visur patyrė kuo 
geriausio pri tar imo, ypat ingai 
Smeltėje. 

\Iš to galima numanyti , ka ip 
ir Mažojoje Lietuvoje lietuvys
tė pradeda atgyti . 

Kaunas. Kovo 7 d. Užsieniu 
Reikalų ministeris d-ras Pu-
ryekis pranešė Steig. eSimui, 
kad Estų Respublikos vyriau
sybė pripažino Lietuvos ne
priklausomybę de jure. Ta ži
nia sukėlė Lietuvių tautos at
stovų ta rpe didelįr entuzijaz-
mą, Toliaus ministeris d-ras 
Puryckis širdingai padėkojo 
Estų vyriausybei už tą pripa
žinimą. 

— III—7. (E l ta ) . Prancūzu 
vyriausybė' reorganizuoja mili-
tarines misijas Pabaltjurio 
valstybėms. Bus tik viena mi-
Htarinė atstovybė visoms Pa
baltjurio valstybėms Rygoj su 
Įeit. pulkininkn Arcbey prieky. 
Atstovybė turės savo delega
tą Kaune kap. Jonguere, Ry r 

goj komend. derare i ir Taline 
komend. Bone. 

— III—8 d. (E l t a ) . Iš Pa
ryžiaus jau sugryžo Finansų, 
Prekybos ir Pramonės minis
teris da lvanauskas . 

- ^ I I I—8 d. (E l ta ) . Prane
šama, kad bus įkurtas tiesio
ginis sustisiekimas t a rp Pary
žiaus, Berlyno, Kauno, Rygos. 

Stakiai , C^aseinių apskr.) 
Šis miestelis nuo karo ne taip 
labai nukentėjo, kaip kiti 

propagandos užrubežiuose di- miesteliai. Pe r karą čia sto-
Clucagos sveikumo departa , rektorius., 

mentas atsiliepia į miesto gy- j Pasakyta , kad pirklybiniai 
yentojus, jog dabar jau lai santikiai pilnai tur i tarnaut i 
kas pagalvoti apie musias, ku- komunistinei propagandai ir 
rios po žiemos ima jau v i su r , t am tikslui nesigailėti lėšų. 

narių /užduotis ypač atsirasti . 
. Įsakoma visuose namuose \ platinti nepasitenkinimus dar-
pasigaminti langams ij- dur ims . bininkuose ir kareiviuose. Be 
sietelius. Kuošvariausiai užlai- to, papirkinėt i spaudą. 
kyt i ^visus užkampius ir kie- i—— 
mus. , [ P L A T I N K I T E " D R A U G Ą . " 

vėjo Vokiečių štabas. • 
Kara i pasibaigus i r Stakiai 

pradėjo taut iškai susiprasti . 
Čia susitvėrė įaunamečių kuo
pelė, pasivadinusi " Birutė , ? ' 
Štulių Sąjungos kuopa ir Var
totojų" bendrovė "Mindau
g a s " . Pa t s miestelis stovi gra
žioje vietoje ant upelio Mitu-
vos kranto. Stoka t iktai inte
ligentų — vadovų. 

Vilkaviškis. Vasario 16 die
ną ir čia, ka ip visoje Lietuvo
je, paminėjo iškilmę. Bažny
čioje 10 vai. buvo laikomos 
šv. Mišios, per kur ias grojo 
orkestrą. Krikščioniškose!rau-
gijos dalyvavo su savo vėlia
vomis. Užsibaigus Mišioms, 
kun. V. Vaičiulis pasakė pri
taikintą pamokslą. Paskui visi 
nuėjo į turgavietę, kur buvo 
prakalbos, karuomenės ir šau
lių parodos. Iškilmėse dalyva
vo visi be skir tumo tautos ir 
t ikėjimo: Lietuviai, Vokiečiai, 
ir ŽydaL Malonu buvo veizė
ti į ' j aunus , dįktus, ir gražiai 
parėdytus kareivius, kurie nar 
šiai ir sutar t inai žygiavo. 

.ORAS. — Šiandie apsiniaukę, 
vakare ir rytoj pramatomas lie
tus ; ryioj vėsiau. 

PINIGŲ K A S . 
Svetimų Salių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Baland. 5 
buvo tokia pagal Merchants Lo-
an and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.92 
Prancūzijos šimtui frankų 6.94 
Italijos "Šimtui lirų 4.06 
Vokieti jos šimtui markių 1.64 
Iietuvos šimtui auksinų 1.64 
Lenkijos šimtui markių .14 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyrus aedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CH1CAGOJ I R UŽSIENYJE: 

Metams $8.00 
Pusei Metų < ^ . . . . . 4.00 

SUV. VAUST. 
Metams $6.00 
Pusei Metų 3.00 

P renumera t a mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti iSperkant krasoje a r exprese "Mo-
ney Order" a rba įdedant pinigus i 
registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. C0. 
2334 S. Oakley A ve.. Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 

Foreign Born. 
New Yorke išeina mėnesinis 

laikraštis vanlu Foreign-
Born a Bulletin of Internatio
nal Service, t. y. Svetimgiinis, 
tarptautinio patarnavimo pra
nešimas. J is išeina vieną kar
tą j mėnesį ir atseina pusan
tro dolierio metams. 

Jau seniau pastebėjome tei
singą to laikraščio apsėjimą 
su Lietuviais ir dabar turime 
tą. atkartoti. Štai Kovo mė
nesio numarije yra kalbos a-
pie Lietuvius dviejose vieto
se. 

Ant 153 p. laikraštis giria 
Lietuvy, kad ji uoliai rūpinasi 
savo mokyklomis. Nesenai 
tapo atidaryta gimnazija Ši-
lavoje ir jau rengiami planai 
vakarinėms gimnazijoms. Lie
tuviai šaukiasi savo brolių, 
gyvenančių Amerikoje, kad 
jiems prisiųstu knygų ir laik
raščių. Vilniaus Universitetas, 
kurį įkūrė karalius Stej>ona^ 
Batory, nors buvo ilgų laika 
uždarytas, jau vėl pradėjo sa
vo mokslo darbų. 

Čia turime pastebėti mažų 
klaidų, būtent, kad Vilniaus 
universitetą įkūrė kardinolas 
Ožius karaliui Steponui Ba-
t ori ui esant Lietuvos kuni
gaikščiu. Batory buvo ne Len
kas tik Vengras, išrinktas 
Lenkų karalium. 

Antrame daigte tas pats 
laikraštis Foreign Born mi
nėja ir Amerikos Lietuvių rei
kalus. Čia jisai sako, kad va
karinė Lietuvių mokykla Bo
stone via suriarvta Lietuviu 
Darbininkų Sąjungos ir kad 
vietiniai Lietuviai žada jų pa
gerinti. 

Įsižiūrėjus į tas žinias aiš
kiai matytis, kad Bostono 
' * Darbininkas*" pristatė me
džiagos anam angliškam lai
kraščiui. Už tatai " Darbinin
kui ' ' priklauso padėka nuo vi
sų Lietuvių. Lietuvių reikalų 
ir veiksmų parodymas Ameri
kiečiams yra geras, naudingas 
ir girtinas patrijotų darbas. 
"Darbininkas ' tokiais dar
bais jau senai pasižymi ir tan
kiai tų daro. Mes užtatai turi
me nors retkarčiais jį pagirti. 

guli, tas nusiduoda negirdįs to 
skardaus šauksmo. 

Suktybių pilna vakarinės 
Europos diplomatija mėgina 
išjudinti ^emę pamatuose, kuo 
met nugirsta, kad kaizeris, 
ar koks kitas buvęs valdovas 
mėgina gryžti j buvusius savo 
sostus. Visa kosere ji šaukia, 
kati tas grūmoja Europos ra
mybei. 

Bet ta pati diplomatija ne
duoda taikos Lietuvai. Ap
ginkluoja ji Lenkus ir šituos 
siundo prieš Lietuvius. Pa
kvaišę nuo militarizmo Len
kai šiandie laikosi užgrobę di
delius Lietuvos plotus. Kan
kina ir žudo gyventojus ir at
sisako gražiuoju apleisti sve
timas žemes. 

Tuo tacpu Lietuva pasiilgusi 
taikos nei ligonis pasveikimo. 

Ateina pavasaris. Mūsų žil-
galvis valstietis eina laukų dir 
bti. J i s pasimeldęs Dievui bu
čiuoja žemę, savo nešiotojų ir 
maitintojų. Bers jis jon grū
dus. Bet vienas Dievas gali 
žinoti, ar jam bus lemta nau-
doties vaisiais. Juk nėra tai
kos. Ateis gal piktas Lenkas ir 
pagrobs tai visa. Gal dar pirm 
to tų sėjų sunaikins karo vėsu-
la. 

Lietuva pasiilgus taikos, ne
gali jos prisišaukti. Kad tuo 
tarpu šiandie šiapus Atlanti-
ko nepaprastas Prancūzų at
stovas mėgina intikinti žmo
nes, kad Prancūzija nėra mi
litaristinė šalis, kad ji dar
buojasi už taikų Europoje. 

Butų lengviau sveikam žmo
gui įkalbėti ligų, negu Pran
cūzijai užsiginti militarizmo. 
Šiandie ji ne tik pati milita-
rizmu gyvuoja, bet ir pačiuose 
Lenkuose užgrudeno militariz-
nia. Abidvi šalys šiandie šau-
kiasi pinigų, tik pinigų. Nes 
n ilitarizmas baigia ryti jų vi-

Uu,*,,pagaminamus turtus. Tų
dviejų šalių militarizmas, ne 
kas ritas, šiandie grūmoja Eu
ropos ramybei. 

Lietuva šaukiasi taikos. Ir 
ta taika galima kadir šiandie, 
kadir tuo jaus. Tai taikai yra 
reikalingu tik du daiktu: Te
gu Lenkai grobuoniui aplei
džia Vilniau.; miestų ir Lietu
vos plotus ir tegu talkininkai 
Lietuvą pripažįsta laisva ir ne
priklausoma. 

Tuomet Pabaitjury trumpu 
laikotarpiu pakili gerovė. Bus 
džiaugsmo Lietuvai ir naudos 
pačiai Europai. 

Tomis dienomis nepupraston 
sesijon susirenka Suv. Valsti
jų kongresas. J i s yra galingas 
Europos klausimuose. (»al jis 
pirmutinis pakels balsį (Jei 
Lietuvos nepriklausom} bės. 
Turint Suv. Valstijų pripaži
nimų, Lietuva tikrai susilauk
tu taikos. 

D R A U G A S Ketvirtadienis, Balam?. ?, 1921 

Delko Jie Neduoda 
Taikos. 

Lietuva šaukiasi taikos. 
Nuo to laiko, kaip tik nutilo 

baubusios armotos vakarinėj 
Europoj, Lietuvos valstybe 
kuriasi ir Lietuvių tauta šau
kiasi taikos ir taikos. 

Tas šauksmas girdimas ne 
tik Europoje, bet ir Amerikoje 
ir visame plačiame pasauly. I r 
nuo ko reikalaujama taika pri-

Negarbingos kiastybės tai
kos. Mme Roland. 

Birž. 30 d., 1919 m., New 
Yorko pramonės komisija sus
kaitė, kad Ne\v Yorko mieste 
yra 46,887 dirbtuvė l'S. 

Apskaitliuojama, kad panai
kinimas svaigalų 30 nuoš. pa
didino reikalavimų saldumy
nų. 

Meksikos gyventojų mažiau 
kai vienas iš trijų gali skaity
ti ar rašyti. / 

Augščiausias pasaulyje bokš
tas yra Ei f t ei (bevieliuio tele
grafo). Jis turi 984 pėdų augs-
v« 

cio. 

Kanadoje skaitoma 8,835,-
000 gyventojų. 

Per New Yorko ligonbučius 
kasmet pereina daugįau kai mi 
lijonas ligonių. 

Prancūzai ir Lietuva. 
(Pabaiga). 

Lenko Įsišokimas. 

Prakalbai pasibaigus jaunas 
Lenkelis pasiprašė balso. Pa
sirodė jis esąs kunigaikščio 
Sapiegos sekretorius. J i s nesi
teikė nusivilkti savo viršuti
nio, tiktai sale publikos vaikš
čiodamas kalbėjo silpnokai 
prancūziškai. 

J is p. Sangnier'ą pavadino 
ignorantu Lietuvos ir Lenkijos 
klausimuose. Publika užtai 
smarkiai supyko. Toliaus sekre 
torius iškalbėjo lenkišką pote
rių: a) kad Taryba esant Vo
kiečių sutverta iš jiems pa
lankių žmonių, b) kad Vokie
čių šalininkai esą Voldema
ras, Smetona ir pats Steigia

mos ir tai ne del Lietuvių 
kaltės, o del Lenkų nenoro. 

Kun. Vilimas pajudino ir 
opų dvarų klausimą, sakyda
mas, kad dvarininkai nenorėjo 
suprasti savo tėvynės bežemių 
reikalų ir nenorėjo geruoju 
dėtis prie • valdžios, kad tą 
klausimą geruoju užbaigus. 
Daugiau negu pusės milijono 
žmonių reikalus reikėjo būti
nai statyti augšeiau už kelių 
Šimtų žmonių užsispyrimą. 
Kun. Vilimas užįaigė savo kal
bą sakydamas/ kad Lietuva iš 
Lenkijos noii tiktai vieno daig 
telio, būtent, kad Lenkai ne
užkabintų Lietuvos, nesisavin
tų jos miestų ir žemių. 

Publika, triukšmingu rankų 
plojimu pagyrė kalbėtoją. J i 

masis Seimas, c) kad Lietuva'visa buvo Lietuvių pusėje, 
pasiskolinusi iš Vokiečių 100 
milijonų markia, d) kad Lie
tuviai ir dabar tebevartoja Vo
kiečių markes, e) kad Lietu
viai esą bolševikai, f) kad Len
kai nori Lietuvos nepriklauso
mybės, bet Lietuva turinti su
sirišti su Lenkija politikos, ka-
įuomenės, finansų, susisiekimo 
ir dar kitokiomis vienybėmis, 
g ) - kad Vilnius esąs Lenkų 
miestas. Į 

Kalbėjęs daugiau negu pusę 
valandos p. Sapiegos sekreto
rius ėmė vartoti tokių žodžių, 

Vakaro užbaiga. 

Po kun. Vilimo vėl kalbė
jo p. Sangnįer. J is pasakė, kad 
Lietuva stebėtinai mažai rei
kalauja iš Lenkijos. J i s ragi
no savo tautiečius pritarti Lie
tuviams, kaip kitados kad pri
tardavo Lenkams, kol jie ko
vojo už laisvės idealus prieš 
carų grobimą. 

Vakare buvo taip-gi ir kun. 
M. Krupavičius. J is ^drauge 
su kun. Vilimu dėkojo Pran
cūzų jaunuomenės vadui už ge-

kad publika buvo b e p a k y l a n t i s išdėstymą Lietuvos reika-
• I i i 

|1U. 
Trumpas pranešimas apie šį 

vakarą buvo tilpęs Prancūzų 
dienraštije La Jeune Kepubli-
que" (t. y. Jaunoji Respublika), 
36 minu Vasario 13 d. 

4 * Draugo ' ' . redakcija jau 
pereitos vasaros pabaigoje pa-

išeiti. Tada Lenkas paliovė. | 
Mare Sangnier jam atsakė 
rimtai ir trumpai. Paskui davė 
žodi Lietuviui kun. Adomui 

ihmui. 

Vilimo Kalba. 
Jam energingai užėjus ant 

estrados publika nurimo ir 
tie, kurie buvo beketiną išeiti 
susėdo savo vietose. Pradžio
je kun. Vilimas pasisakė, kad 
Lietuviams yra nemalonu 
skaudžiai atsakyti net tiems, 
kurie skaudina jiems. Tuom 
labiau Lietuviams gaila, kad 
taip šviesus ir teisingas asmuo, 
kaip Sangnier turėjo būti pa
vadintas įžeidžiančiu žodžiu 
vien už tai, jog drįso neklau
syti Lenkų reikalavimų stato-
mų Paryžiuje ir nepildė Len
kijos politikos. 

Toliau Vilimas ėmė* dėstyti 
Lenko priekaištus papunkčiui. 
J is prirodė, kad Tarybos už-
mazga susidarė pirma- negu 
Lenkai užėmė Lietuvą, kad ta 
Taryba turėjo tris šakas: Lie
tuvoje po Vokiečiais, Rusijo
je po caru ir Kerenskiu, paga
lios Amerikoje. Likusioji po 

| rius. J i tą uždavinį atlieka rū
pestingiau ir geriau negu lite
ratūros styyriuš universitete. 

Abejose paskaitose Jmn. 
Quenet labiausiai žiurėjo 
Lietuvos kultūros istorijos 
ir išdėstė tikybines per
mainas buvusias mųs žemėje 
įvairiais laikais. Kun. Quenet 
parodė klausytojams keletą 
Lietuvos žemlapių, išreiškian
čių tikybos stovį įvairiais lai
kais. 

Abiejose paskaitose buvo 
po tris dalis. Prie tikybinės 
istorijos buvo politinė istorija 
ir trečioje daliję buvo dabar
tiniai Lietuvos nesutikimai su 
Lenkija. Nenorėdamas Lenkų 
įžeisti, kun. Quenet atsargiai 
kalbėjo apie juos, bet teisybę 
ir tiesą pripažino tik Lietu
vai. -

Po paskaitų profesorius 
Henry davinėjo prelegentui 
klausimų. J i s norėjo žinoti, a r 
Lietuviai ne bolševikai, ar nė
ra nors pavojaus Lietuviams 
tapti bolševikais, ar Lietuviai 
tikrai esą katalikai? Iš šitų 
klausimų matyti, kad p. Hen
ry yra daugiau Lenkų prisi
klausęs negu Lietuvių. Jam 
paskaita buvo ypač naudinga. 
Kadangi tokių nuoširdžių. as
menų yra ir daugiau, tai šios 
rųsies paskaitos yra tikras po
litinis reikalas. Prancūzijos 
politika užėmė Klaipėdos kra
štą. Mes turėtume nesnausti ir 
užimti Prancūzų širdis. Tada 
grįžtų mums Klaipėda be abe
jonės. 

tyrė, kad kun. A. Vilimas) 
fbando supažindinti p. Sangnier 
su Lietuva. Nors ir tuomet jau 
pritarėme tam darbui, bet 'ne
žinojome, ar išeis kas iš to, to
dėl ir netalpinome to praneši
mo dienrnštije. Dabar jau ma
tome, kad Lietuvai išėjo nau
da ir tą naudą reikia paskai 
tyti kunigui A. Vilimui į nuo
pelnus. 

Po Paskaitos. 

\ W £ & po p a s t o s 
Lenkų užrubežinis ministras 
kunigaikštis Sapiega, būdamas 
Paryžiuje atsiuntė ponui San
gnier savo kortelę, kviesda
mas jį pasišnekėti. Sangnier 
nuėjo. Kunigaikštis sakėsi 
pats esąs Lietuvis ir norys 
Lietuvos neprigulmybės, bet j 
atkartojo savo sekretoriaus iš
reikštąsias sąlygas, o jos reiš-

Vokiečiais šaka turėjo " d a u - ! k i a t i e k> k a i P atsidavimas Lie-1 
giausiai vargo ir kentėjimo, 
bet jai daugiausiai ir pasise
kė, nes ji buvo namieje. 

Smetoną,, Voldemarą ir kitus 
galima vadinti Vokiečių šali
ninkais, bet tas pavadinimas 
buvo ir bus netiesa. Galvanau
skas yra Prancūzijoje gyvenęs 
ir dirbęs, nuoširdus tos tautos 
šalininkas. Jo moteris yra f 
Prancūzė. 

Negalėdami varu gauti iš 
Vokiečių milijardo markių at
lyginimo už padarytos Lietu
voje nuostolius, Lietuviai pa
siskolino kiek galėjo 100 mi
lijonų ir pasisakė neduosią at
gal, kol negausių atlyginimo. 

Savo pinigų Lietuva neišlei
do dėlto, kad neturi aukso 
tiems pinigams apdrausti. Bu
vo šalių, kurios siūlė Lietu
viai aukso, bet reikalavo už
statyti tautos turtus. Mylėda-
ma neprigulmybę Lįetuya to 
nepadarė. 

Lietuva veda prekybą su 
Vokietija. Tų daro ir Prancū
zija. Šalę gyvenant negalima 
apseiti be prekybos. Lietuva 
tik su Lenkais neturi preky-

tuvos po Lenkų valdžia. 
TeČiaus Lenkai pamatė, kad 

jų viešpatavimas Paryžiaus vi
suomenės mintyse ima silpnėti. 
Todėl jie dabar rengia visą ei
lę paskaitų afrie Lietuvos ir 
Lenkijos santikius. Lietuviams 

[reikėtų priimti šitą kovą ir ne
pasigailėti darbo nei pinigo. 
Je i surengtume ir mes tiek 
jau tokių paskaitų, tai Pa^ 
ryžiaus visuomenė palinktų į 
mųs pusę. Tada Lenkai, likę 
be Prancūzų, pagelbos, turėtų 
veikiai kraustytis iš Vilniaus. 

Kun. Quenet'o Paskaitos. 

Kun. Quenet'vieną^ paskaitą 
padaiė studentams įstaigos 
vadinamos LTScole des Scien
ces Sociales et Politiąue (Vi
suomenės ir Politikos Dalykų 
Mokykla). J i yra kaip ir neo-
ficijalis antrasisParyžiaus uni
versitetas. Toje mokykloje ki
tados profesorium buvo ir p. j 
Gabrys. v šį 

Antrą paskaitą kun. Que 

AMERIKOS LIETUVIAI! j 
n Norite pasiųsti Amerikos Lietuvą j Lietuvą f 

tai pasiųskite saviškiam* į Lietuvą Amerikos Lietuviu B 
Katalikų m 

1916 m. 
Išleistą Liet. Kat. Spaudos Draugijos 

:: 

JAME yra 150 tu .viršum paveikslų a) pavienių darbuotojų 
b) draugijų c) bažnyčių d) žymiausįo Lietuvio astronomo kun. 
A. Petraičio observatorijos jo prietaisų ir e) kitų. 

JAME yra aprašyta tverimasis Amerikos Lietuvių parapijų, 
draugijų, jų veikimas; aprašytos mokyklos; i. šiaip daugybė į-
vairių įvairiausių aprašymų. « 

i * 

JAME vienu žodžių, šalę visapasaulinfų žinių telpia visas A-
merikos Lietuvių gyvenimas. Jis 450 puslapių. Turėdami tą 
knygą jūsiškiai Lietuvoje netik žinos, bet ir matys Amerikos 
Lietuvą, kaip mes matome 

Kaina: Apdarytos '. :/. $1.00 
Kaina: Neapdarytos 50c. 

Jei norėsite, kad mes pasiųstame, tai pridėkite prieminėtos 
kainos da 10c. persiuntimui ir paduokite gerą adresą, kam no
rite siųsti į Lietuvą. 

Užsisakydami adresuokite: 

_ 
"DRAUGAS" PUBLEHING C0. 

i 2334 South Oakley Ave. %." -
Chicago, Illinois. 

KAREIVIŲ LAVONAI. 
• • < 

Nevienas Lietuvis Ameri
kos kareivis mirė Prancūzijo
je. Suvienytų Valstijų vyriau
sybė parveža visų kareivių la
vonus. Visiems prie to esan
tiems valdininkams yra įsa
kyta gražiai apseiti su grabais 
ir mandagiai su nabasninkų 
giminėmis. Suvienytų Valstijų 
vyriausybė kiekvienam karei
viui nuperka Amerikos vėliavą 
ir ja uždengia visą grabą. Tai
gi giminėms ar organizacijoms 
kurios rengiasi lavoną pasitik
ti Visai nėra reikalą vėliavas 
pirkinėti. Ta vėliava būva ant 
grabo iki pat palaidojant. J 
kapą nereikia jos leisti ir ne
reikia užkasti. Ją gali giminės 
pasilaikyti sau atmintin, arba 
pavesti organizacijai, prie ku
rios nabažninkas prigulėjo, ar
ba dovanoti Amerikos Legijai 
(American Legion), kuri tas 
vėliavas renka. 

MOKSLAS REIŠKIA GERE 
SNĮ DARBĄ. 

> 

Vaikai ir mergaitės, neapleis
kite mokyklos, lavinkitės at-
eiciai! x 

Tie vaikai ir mergaitės, ku
rie eina į darbą, kuomet už
baigia žemesnę, arba "gram-
mar" , mokyklą, retai gauna 
gerus darbus. J ie ima tokį dar
bą, kokį tik randa ir beveik 
visuose atsitikimuose tas dar
bas būva be jokios ateities. 

Mokslas reiškia didesnę al
gų. 

Daugelis vaikų įr mergaičių, 
apleizdaihi mokyklą, gauna 
gan didelę algą, bet ta alga 
nekuomet neauga, nes tas dar
bas nereikalauja jokio išlavi
nimo. 

*. 

Darbas su ateitim ir vis aug
ančia alga reikalauja moksliš-j 
ko išsilavinimo. 

Štai prirodymas: 
Savaitinė alga 14 m. am-f 

žiaus vaikų, kurie apleido mo-
net laikė, studentams įstaigos j kyklą užbaigdami tik pradinę 
vadinamos Ecole Normale. Jos mokyklą ir Savaitinė alga 1S 
tikslas yra kuogeriausiai išla- m. amžiaus vaikų, baigusių J **• 
vinti Prancuii] kalbos profeso-' augštesrfį mokslą. 

i 
i NAUJOS KNYGOS 

Ką t ik išėjo ič spaudos 
veikalas 

KUN. P R O P . P R . BUČIO 

n 

! 

"Katalikų Ti 
216 puslapių 

Gražiais Audeklo 
Apdarais $1.80 
Prastesniais apdarais . . . $1.50 
Be apdaru $1.30 

1$ "Klebono 
Savo Parapijai" 

~Kolna 15 cojity 

6ias knygas galima gauti 

!

"DRAUGO" KNYGYNE 

2S34 S. Oakley Ave. Chicago, 

Saugok akiu regėjimą 

20 
21 
22 
23 
24 
25 

$10.00 
10.75 
15.00 
16.00 
20.00 
21.00 
23.00 
31.00 

Pilna alga iki Pilna alga iki 
25 m. amžiaus 25 m. amžiaus 
$5,112.50 $7,337.50 
Kuomet vaikas sulaukia 25 

metus, kuris apleido mokyklų 
turėdamas 18 m., gavo suvirs 
$2,000 daugiau algos negu 
tas, kuris apleido turėdamas 
14 metų ir kuomet jis pradė
jo dirbti gavo $900 daugiau į 
metus. 

Ta^ turi lygių vertę su $18,-
000 kapitalu, įdėtu ant penkto 
nuož. Ar vaikas galėtų padi-j 
dinti savo kapitalų greičiau 
kokiu kitu būdu? 

Alga geriau mokinto vaiko 
visuomet auga, kuomet alga 
vaiko, kuris apleido mokyklų 
turėdamas 14 metų, mažai 
didinasi. 

Nors dabar mokamos algos 
daug didesnės negu kuomet 
viršminėtas surašąs pagamin
tas, bet palyginimas tas pats. 

Mokslas reiškia pasekmingų 
ir naudingų gyvenimų. 

Mofcslas žmogui apsimoka, 
Mokslas reiškia veiklesnius 

darbininkus ir apsimoka tau- | 
tai. 

Pasilik mokykloje. 

• 

Kada kankinies del galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sil
psta skaitant , siuvant a r tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pr i
valote kreipties j manę klausti 
patar imo del jūsų akių; mano 
20 metų patyr imas suteiks 
jums geriausj patarnavimą del 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės. 
Ligos gydoma specijalisto, 

W. F . 3IONCRUFF, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
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Antrasis 
•v 

uis po 
Mišių Lekcija iš 

mojo Laiško 

Mylimiausioji 
tėjo už mus pal| 

Įpavyzdį, kad eit 
domis, kuriri ne] 
mes, nei buvo 
jo burnoje, kurij 
kiamas nekeikė 
nekersijo ir* nej 
sianeiam pasida1 

savo kūnu ant n 
tėjo mus nuodėn 
rę nuodėmėmis 
teisyl>ei, kurio 
numu tapote išgj 
icote kaip avys ii 
bar pagrįžote pi 
piemens ir vysta 

I
Lekcijos Pa< 

Šventasis Petį) 
rases du laiškiu 1> 
ta ištrauka yra 
mojo laiško raš\| 

"Ival bedamas 
kančią Apaštaj 
tuos žodžius, kui 

tetų buvo pran 
pie Kristų. IZJ 
ristus "nuodėij 
i apgaulės nei 

lunioje" (Tz. 5 
prisėjo ken 

ti už mus. Izaj 
šė: " J o mirti< 
mes tapome išgy 
lyg avys iškly< 

). Ta ig i 
ydamas krikšei 

na Senojo Įstat 
stes, išsipildžius 
gyvenime. 

Šv. Petras 
Kristaus kentėji 
mums pavyzdis. 
mes turime nekc 
mus keiktų; tur 
įei tiems, kuri< 
žia. Žmogaus 
i sunku y_pa ta; 
Įima. Tiktai i\ 

imas savęs ir 
tiek stiprybės, i\ 
Įima patraukti a| 

Nebūtų šiandi 
milijonų katalikj 
ir apaštalai ui 
kentėti neteisybėj 

Ypatingai del 
ti kantrus, kad i] 
padarę kaltybių 

jpybė verčia pak< 
Prieš Velvkas 

pačią Kristaus 
lykų naudinga 
tos kančios reikį 

[^ 

MIŠIŲ EVANGl 
ŠV. JONO 1 

• 

Aną metą J ė: 
zėjams: Aš esij 
niuo. Geras pien 
dūšią už savo ai 
ninkas, ir kuris) 
kuriam avys nėi 
vilką ateinant, i| 
ir ,bėga. I r vilki 
vaiko avis. O SJ 
ga del to, kad 
yra ir jam ne] 
Aš esmi geras 
žįstu manąsias, 
žįsta manosios, 
pažįsta mane, U 
stu Tėvą ir sa1 

už savo avis, 
avių, kurios nėi 
no:' ir anas man| 
ir mano balso 
vienas avynas 
muo. 



"Draugas" Wcekly Supple-
ment devoted only to 

religion. 

! » » » — • > l 

Savaitinis "Draugo" priedas, 
pašvęstas vien tik tikė

jimo reikalams. 
\ _ _ _'_ 

Antrasis Sekmadie
nis po Velykų. 

Evangelijos Paaiš
kinimas. 

Mišių Lekcija iš Šv. Petro Pir- i Pirmiausiai Išganytojas iš
mojo Laiško 2. 21—25. deda skirtumą tarpi tikro pie

mens ir samdininko dirbančio 
vien už pinigą. Tikrasis gany
tojas avelių naudą stato aug-
ščiau už savo asmeninius 
žvilgsnius. Samdininkas stovi 
prie avią kol nei joms nei jam 
nėra pavojaus. Pavojui atsi
radus jis negina avių, tik rū
pinasi vienu savim. 

V. Jėzus pasisakė esąs tik-

I 
1 

Mylim i aifs i e j i: Krislus ken-
tėjo už mus palikdamas jums 
pavyzdį, kad eitumėte jo pė
domis, kuris nepadarė nuodė
mės, nei buvo rasta apgaulės 
jo burnoje, kurisai, nors kei
kiamas nekeikė ir kentėdamas 
nekeršijo ir* neteisingai tei
siančiam pasidavė, kuris pats 
savo kimu ant medžio perken-1 ™s piemuo. Trumpai po to 

Jam prisėjo savo gyvybe pa
pildyti už žmonių išganymą. 
Svarstydami V. Jėzaus kan
čios reikšme ir ta aplinkybę 
turime atsiminti. 

Išganytojas taip-gi priminė, 
kad yra susiklausymas tarp 
tikrojo piemens ir tarp jo 
avelių. Kartais to susiklausy
mo nebūva del to, kad ganyto
jas vra tik samdininkas. Bet 
kartais susiklausymo nebūda
vo tarp Kristaus ir Jo tautie
čių, nors J is ganytojas buvo 
kuotikriausiais. Susiklausymo 
ten nebuvo del to, kad avys 
buvo nenaudos. "Del to jus 
neklausote, kad ne iš Dievo 
esate'* (Jon. 2, 47), sakė jis 
jiems. Tai-gi šita Evangelija 
mokina ne vienus tik ganyto
jus, bet taip-gi ir ganomuo
sius. 

V. Jėzus kalba, kad esą kitų 
avių nesančių šiame avyne, 
k u r i a s re ik ia a tves t i , i d a n t pa-
sidarvtu vienas aVvnas ir vie-
nas piemuo. Kai-kuriems la-t 
bai mokytiems vvrams rodėsi 
buk tais žodžiais išreikšta, jog 
ir ant kitų planetų, t. y. tam
si n jų žvaigždžių, esą žmonrų. 
Bet drąsiau galima spėti, kad 
V. Jėzus, kalbėdamas Žydams, 
stabmeldžių tautas pavadino 
avimis nesančiomis jų avyne. 
Jis jas suvedė į vieną Bažny
čią su asmenimis pasekusiais 
Kristų iš Žydų tautos. Ant 
abiejų y r a vienas ganytojas, 
būtent Šventasis Tėvas. 

Kitiems rodosi, buk Išgany
tojas pranašavęs, • kad ateis 
laikas, kuomet nebus tikėjimo 
skirtumo žmonėse, nes visi 
bus viename avyne vieno pie
mens ganomi. Gal Kristus taip 
ir mintijo, bet mes neturime 
tikros žtnios. Aiški yra žinia, 
kad nėra nei nebus dviejų tik
rų Kristaus avynų arba Baž
nyčių, nei dviejų kits nuo kito 
neprigulmingų ganytojų. Tą 
reiškia minėtieji Viešpaties 
žodžiai. Bet jie nesakė, kad 
visi žmonės į tą avyną sueis 
ir kad visi jo ganytojo klau-
svs. Kitame daikte V. Jėzus 
pranašavo, kad atskalų ir pa
piktinimų visuomet bus. 

Ieškodami naudos šios cfie-
nos Evangelijoje pasirūpinki
me pirmiausiai netiek kriti
kuoti dvasiškiją, kiek įžiūrėti 
savo sąžinės. Taip-gi nuošir
džiai mylėkime Bažnyčią ir 
augščiausią jos ganytoją Šven
tąjį Tėvą popežių. 

TĖVAS ALPHONSAS. 

tėjo mus nuodėmes, kad numi
rę nuodėmėmis gyventume 
teisybei, kurio mirties mėly
numu tapote išgydyti. Nes bu
vote kaip avys išklydę, l>et da
bar pagrižute prie savo dūšių 
piemens ir vyskupo. 

Lekcijos Paaiškinimas 
šventasis Petras paliko pa

rašęs du laišku.katalikams. Ši-
4. 

ta ištrauka yra paimta iš pir 
mojo laiško rašvto Rvme. 

"'Kalbėdamas apie Kristaus 
kančią Apaštalas primena 
tuos žodžius, kuriais pirm 800 
metu buvo pranašavęs Izajas 
apie Kristų. Izajas rašė, kad 
Kristus "nuodėmės nepadarė, 
nei apgaulės nebūva rasta jo 
burnoje" (Tz. 53, 9), tečiaus 
jam prisėjo kentėti ir numir
ti už mus. Izajas taip-gi ra
šė: " J o mirties mėlynumu 
mes tapome išgydyti. Mes visi 
lyg avys išklydome (Iz. .">'», 
5—6). Tai-gi Apaštalas, ra
šydamas krikščionims prime
na Senojo Įstatymo pranašy
stes, išsipildžiusias V. Jėzau< 
gyvenime. 

Šv. Petras mokina, kai! 
Kristaus kentėjimas turi būti 
mums pavyzdis. Kaip J i s taip 
mes turime nekeikti, nors kiti 
mus keiktu; turime nekeršvti 
nei tiems, kurie mus skriau
džia. Žmogaus prigimčiai la
bai sunku yra tą išpildyti, bet 
galima. Tiktai tokis atsižadė
jimas savęs ir duoda dvasiai 
tiek stiprybės, jog pasaulį ga
lima patraukti ant gero. 

Nebūtų šiandie trijų šimtų 
milijonų katalikų, jei Kristus 
ir* apaštalai nebūtų mokėję 
kentėti neteisybę be keršto. 

Ypatingai del to turime bu-
iti kantrus, kad ir patys esam*1 

[padarę kaltybių už kurias tei 
fsybė verčia pakentėti. 

Pr ieš Velykas domėjomės į 
pačią Kristaus kančią. Po Ve
lykų naudinga yra atsiminti 
tos kančios reikšmę. 

MIŠIŲ EVANGELIJA SULIG 
ŠV. JONO 10, 11—16. 

Aną metą Jėzus tarė Pari-
zėjams: Aš esmi geras pie
muo. Geras piemuo deda savo 
dūšią už savo ar-is. O samdi
ninkas, ir kuris nėra piemuo, 
kuriam avys nėra savos, mato 
vilką ateinant, ir palieka avis 
ir Jbėga. I r vilkas plėšia ir iš
vaiko avis. O samdininkas bė
ga del to, kad samdininkas 
y>a ir jam nepriklauso avys. 
Aš esmi geras piemuo ir pa
žįstu manąsias, ir mane pa
žįsta manosios. Kaip Tėvas 
pažįsta mane, taip ir aš pažį
stu Tėvą ir savo dūšią dedu 
už savo avis. I r turiu kitų 
avių, kurios nėra iš šito avy-
no :* ir anas man reikia atmesti, 
ir mano balso klausys ir bus 
vienas avynas ir vienas pie
muo. 

H 

Tėvas Alfonsas yra gimęs 
Sausio 15 d., 1884 m., Tytavė-
nuose, Raseinių apskričio. Tė-

įr motina Petronėlė Plunk-
snaitė daug veikė Lietuvos 
atgijimo laiku ir vedė tam tik
rą pat r i jotų draugiją. Jųdvie
jų sunūs Julijonas, baigęs pra 
dinę mokyklą 1901 m. išvažia
vo "Rusijon j Novoje Se-
lo, .Tūlos gubernijos. Par-

įstojo į Kunigų Pasijonistų 
Kolegiją. Dviem metais vė
liaus pats tapo Pasijonistų ir 

vas Pranciškus Urbonavyčia J gavo vardą Alfonso. Po to 
baigė kolegijos kursą ir išėjo 
teologijos mokslus savo vie
nuolijos seminarijoje. 1915 m. 
Gegužio 26 d. tapo kunigu. 
Šventinimus davė Newarko 
vyskupas O'Connor. Nuo to 
laiko įvairiose vietose pasek
mingai davinėjo misijas ir ve-

važiavęs namo ir išbuvęs | dė rekolekcijas Lietuviams. 

AUKA "LAlVUI"-į50,00. 
Gerb. Redakcija: -

Šiuomi prisiunčiu $6.00 ir 
prašau siuntinėti "Draugą. ' ' 

Andrius Žemaitis, 
622 Detty St., 

(Scranton, Pa. 

Taip-gi prisiunčiu $50.00 
del praplatinimo " Laivo.' * 
Kožnas, kuris yra skaitęs jį 
žino jo gerovę. Labai butų 
gerai, kad kiekvienas žmogus 
galėtų nors kiek aukoti jo pra
platinimui. 

vienus metus atvažiavo 'į Ame
riką 1903 m. į Seranton'ą, 
Pennsylvanijos valstijoje. 1905 
m. Julijonas Urbonavičius UI. 
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Sekmadienyje, Balandžio 3 
d. pradėjo Misijas Aušros 
Vartų bažnyčioje, Chicagoje, 

\ 
i 
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SESUO BERNADETA, Jos neapsivylė. Rugpjūčio 2 
d., 1910 m., Ona Bendinskaitė 
įstoja į novicijatą. Išbuvusi 

Nuo Redakcijos. Šitą seno ( J U m e t u n o v i c i j a t e R u g p j ū č i o 
atsitikimo aprašymą talpina- „ „ , - i r i . « r . . . o ' • 
me dei to, kad jį atsiuntė lo d., 1912 m. priima profesi-nabašninkės mylimoji auklė
tinė. Ir mes norime savotiš
kai pagerbti gerą mokintoją 
jau mirusią ir gerą jos mo
kinę raštininkę. 

Pažinau aš Sesutę, kuri 
priskynusi jau gėlių vainiką 
rengėsi jį p i u t i . . . Žiaurusis 
skurdas, svajonių sparnus pa
rišo ir ją pasiėmė savo glo
bom Mat nebuvo jai lemta jį 
pinti. O, gal, kai-kas iš to pa
sididžiuos, bet jai bėdos ne
bus. Mylimoji mocrutė-žemė 
apkabinusi ją bučiuoja. Ten 
vieši Sesutė Elena, Klementi-
na ir daugelis kitų. 

Sesuo Becnadėta Ona, duk
tė Jurgio Bendinskio ir Mag
dalenos, gimė Kovo 15 d., 1893 
m., Gerienuose, Suvalkų gub., 
Lietuvoje. 

Bendinskiai dar mažą pny-
tę atvežė į Ameriką. Berods 
jos tėveliai apsigyveno Maha-
noy City, Pa. Paaugusi Ona 

Pas vienuoles nėra nieko vi
liojančio, kas pritrauktų au
gančias mergaites. Ar tas il
gas juodas rūbas, dėviamas 
šventą, prastą, žiemą, vasa
rą?! Ne! Vien tik ypatinga 
Dievo malonė. Sesuo Berna
deta pamylėjo juodą, nusiže
minimo rūbą. Jame ir mirė. 

Per aštuonis metus ji dirbo 
Bažnyčiai ir>4autai. O! kiek 
daug tauta liko jai skolinga. 

Padariusi profesiją Šv. Ka
zimiero vienuolyne, Chicago, 
111., išvažiavo į Šv. Kazimie
ro parapijinę mokyklą moky
tojauti. Ten išmokytojavo 

Šiandie Dievo Apveizdos pa
rapijos gerb. klebonas, para-
pijonys ir pačios Seserys mo
kytojos tuo- didžiuojasi. Vai
kai pabaigę VII I skyrių yra 
priimami į High Scbool. Na, 
prie to pridedant religiją, Lie
tuvišką gramatiką, . Lietuvos 
Istoriją, kurie pasidaro dide
liu priedu prie apšvietos, ko 
baigę Public School neįgija. 

Pernai atsilankė inspekto
riai iš Board of Education ir 
egzaminavo vaikus VII I sky
riaus; už kelių savaičių at
siuntė laišku pagyrimą už an
glų kalbą ir aritmetiką. 

Garbė to viso priguli gerb. 
klebonui, gerb. Seserims ir 
vaikų tėvams. 

Sesuo Bernadeta mirė Kovo 
2 d., 1921 m., Mt. Carmel, Pa., 
vŠv. Kryžiaus parapijoj. J i ta
po parvežta šeštadienio rytą į 
Dievo Apveizdos bažnyčią, aš
tuntą valandą. Ėjo pasitikti 
visos Seserys Kazimierietės 
arti šešiasdešimts ministran-
tų, beveik visi 53 alumnai, aš
tuoni grabnešiai-alumnai, visi 
mokyklos vaikai ir šiaip jau 
gražus žmonių būrelis prie 
Canalport Ave. Artinanties 
prie bažnyčios pasitiko gerb. 
klebonas Albavičius, kun. Ur
ba, kun. Čužauskas ir keli vai
kučiai. Giedodami "Mise re re" 
įlydėjo į bažnyčią. 

Pamaldos įlydėjus į bažnyčią. 
s 

Bažnyčia buvo pilna žmo
nių. Grabas padėtas prie kro
telių ant žemų morų, nes vi-
.si norėjo pamatyti .mylimos 
vienuolės veidą. Jos veidas 
buvo baltas, gražus lyg butų 
ne mirusi, bet miega. Vaikai 
nuliuaę, netekę geros mokyto
jos, pirma artinosi prie gra
bo; mažesnieji negalėjo pa
matyti, didesnieji paėmę už 
pažastų pakėlė ir nuliūdę žiu
rėjo. Per jų skruostus ašaros 
riedėjo. Paskui 'sekė įmonės. 

Dešimtą valandą - prasidėjo 
egzekvijos. Jas giedojo vieti
nis klebonas, kun. Albavičius, 
celebrantas; kun. Urba, diako
nu ir kun. Čužauskas, subdi-
akonu. Pribuvo kunigai: Bu-
čys, Vaičiūnas ir Baltutis; ir 
vargonininkai: Balsis, Pocius, 
Daukša, Jakaitis, Laurynaitis, 
Sabonis ir Brazauskas. 

Giedant egzekvijas darėsi 
liūdnas įspūdis. Tą įspūdį da
rė gerb. vargonininkų gražus 
išlavinti balsai. 

Pažvelgus į bažnyčią skver
bėsi liūdna širdgėla. Čia vidų 
ryj bažnyčioje prie krotelių 
guli didelis juodas grabas. 
Apie grabą eilės vaškinių de
gančių žyakių, jų tarpe kelios 

dingą pamokslą. J i s buvo gra
žus del to, kad iš širdies. Pas
kui vargonininkai Atgiedojo 
"L ibera . " - ' 

Neatsižvelgiant, kad buvo 
šeštadienis, bet-gi gerbiamieji 
Kunigai pasistengė dalyvauti 
laidotuvėse. Be minėtų kuni
gų, buvo dar : Tėvas Alfonsas, 
ir kun. M. Krušas. Gerašir
džių žmonių buvo pilna baž
nyčia. / 

Pirmai pasibaigus, pasigir
do " E g o Sum." Aštuoni 
alumnai-grabnešiai, apsivilkę 
sutonais ir kamžomis, paėmė 
grabą ir palengvyčiu apleido 
bažnyčią. 

Važiuojant į šv. Kazimiero 
kapines matėsi ilga eilė auto
mobilių. Nepasisekė juos su
skaityti. Galėjo būti arti po
ros dešimčių. 

Dangus tada buvo apsiniau
kęs; buvo tikėtasi lietaus. 
Saulutė pasirodydavo ir vėl 
pasislėpdavo už debesų. Vis 
rodė vilties, kad nebus lietaus. 
Na, ir nebu?/o. 

Atvažiuojant arti kapinių, 

jų užveizdėtojas pradėjo 
skambinti graudų varpą. 

Kapinėse visur buvo tyku-
ramu. Bet imant grabą, klebo
nas pragydo liūdna gaida 
" Benediktus/ ' Visi sekė kle
boną ir giedodami artinosi 
prie duobės. Ten Tėvas Al
fonsas pasakė gražų pamok
slėlį. J is sakė: "Sudie, sesu
tė, sudie, bet ne ant visados. 
Pasimatysime mes ir -vėl." 
Ištarus "Aniolas Dievo,'' gra
bas ėmė leisties j duobę taip 
pamažyČiu, taip tykiai; su-
griaudeno širdis, ašaros ver-
v • • • v i • 

zesi 18 akių. __ 
Bebaigiant maldelę, grabas 

į duebę leidosi gilyn/gilyn; u£ 
trumpos valandėlės klebonas 
paėmęs žiupsnį žemės ir bėrė 
jį ant grabo. Saulutė prabu
dusi pr,o debesis i r vėl pasi
rodė. Nudžiūvo ne laiku gėlė. 

Palydovai ėmė skirstyties, 
grįžti iš kapų. Beeidami pa
kely j parpuolę vienas pas vie
ną kapą, kitas pas kitą ir mel
dėsi kiekvienas už savo art v-
mą. Begilas.' 

ŠV. KATARINA SIJEN-
NIETĖ. 

Šv. Domininko įstatų treti
ninkė. 

parapijfkiė mokykla turėjo 677 
vaikus. Įvestas buvo aštuntas 

lanljė vietinę viešąją mokyklą. I skyrius, kuriame vaikų buvo 
Būdama -gabic dora, dievota, 
apjeido tą mokyklą ir įstojo į 
Mount St. Mary's Seminary, 
šiandie vadinamą St. Mary's 
of the Woods. \ 
• Čia Ona parodė <įaug gabu
mų, paklusnumo ir nusižemi
nimo. Už tai Onutę mylėjo Se
serys mokytojos ir visos drau
gės moksleivės. Todėl Seserys 
kreipė savo domę į jaunuolę. 
Kas kart jų viltis didėjo, kad 
gabioji moksleivė bus Sesuo. 

Gerb. Tėve, ačiū u% labai 
gražius straipsnius " D r a u g e " 
ir " L a i v e " ir už kitus pamo
kinimus. Pasilieku, 

\ Su augšta pagarba, 
Andrius Žemaitis. 

pusantrų metų. Paskui parva 
žiavo į Aušros Vartų parapiji- ' žalios palmės. O! paklusnu 
nę mokyklą, Chicago, 111. Čia 
ji mokino pustrečių metų. 

Tuouiet Dievo Apveizdos 

31. f odei buyo reikalinga 
VIII skyriui prisirengusios 
mokytojos, Ta laimė ar nelai
mė teko Seseriai Bernadetai. 

Po rekolekcijų prieš atida
rant mokyklą, 1916 m. Sesuo [ras Šmitas ir Juozapas Stan-
Bernadėta atvažiavo į Dievbjkus ir kiti; kairėje pusėj vi-

mas, nusižeminimas. Je i ne 
uždraudimas, alumnai butų su 
vaikučiais užvertę grabą gyvų 
gėlių vainikais. 

Dešinėje pusėje pirmieji 
suolai buvo užsėsti alumnų-
grabnešlų. Jų buvo: Jonas 
Macas, Petras Vainauskas, 
Antanas Jankauskas, Leonas 
Lukošius, Jonas Šemaitis, 
Pranciškus Laurynaitis, Pet-

Apveizdos mokyklą ir ^ paėmė 
mokyti - aštuntąjį skyrių. Tą 
skyrių ji mokirio per ketve
rius metus, 1916—1920. Jos 
skyrių vaikų baigė 1917—8, 
1918—10, 1919—15, 1920—20. 

Per tuos^ ketverius metus 
Sesuo Bernadeta išleido 53 
jaunuolius iš sa*vo VII I sky
riaus. 

Besidarbuojant Seseriai 
Bernadetai Dievo Apveizdos 
mokykloj, Chicago Board of 
Education pripažino mokyklą. 

sos Seserys Kazimierietės iš 
Chicagos ir Chicagos apielin-
kių parapijų ir iš paties vie
nuolyno. Už krotelių ilga eilė 
pasipuošusių 60 ministranty. 

Mišias laikį gerb. klebonas, 
Ig. Albavičius, asistavo kun. 
Baltutis, diakonu; kun. Ču
žauskas, subdiakonu/; kun. Ur
ba, ceremoniarium. 

Pasibaigus Mišioms, gerb. 
kun. Vaičiūnas išėjo tart i pa
skutinį kartą* atsisveikinimo 
žodelį. J i s pasakė gražų, šir-

(Balandžio 30 d.). 
• 

Šv. Katarinos gyvenime iš
sipildė Šv. Rašto žodžiai: 
"Nuostabus yra Dievas Savo 
šventuosiuose.'' Nes darbai, 
kuriuos atliko ta iš prigimties 
silpna mergina, nustebino 
žmones. Liūdnais laikais ji 
buvo Bažnyčiai aiški, Dievo 
atsiųstoji žvaigždė. Maldomis 
ir iškalba ji palenkė popežių 
perkelti savo sostą iš Avinzo-
no atgal Ryman. Prie popežių 
Grigalio XI ir Urbono VI Ka-
tarina gerai atliko jai paves
tus darbus ir laimingai juos 
užbaigė. Katarina sutaikino 
Florencijos respubliką su Baž
nyčia. Neveizint tų viršutinių 
darbų, taip nepaprastų silpnai 
merginai, Katarina gyveno 
šventai. Jos dvasia visuomet 
būdavo susitelkusi ir gausiai 
naudojosi Ditevo malonėmis-
Galima trumpai pasakyti, kad 
jos gyvenimas buvo nuolatinis 
dvasios- pakėlimas/ pilnas de
gančios meilės Kristui ir Jo 
Bažnyčiai. Ta ugnis ir šiandie 
kartais sukyla * tuose, kurie 

skaito jos raštus. Mokyčiau
si vyrai stebėdavosi jos žinio
mis svarbiausiuose dalykuose. 
Tų žinių ji įgaudavo antgam
tiniu būdu. Išganytojas pa
puošė ją penkiomis Savo žaiz
domis. Jos skaudėdavo, bet 
žmonių akims būdavo nemato
mos. Taip meldė pati šventoji. 
Kur ji ateidavo, ten atnešda
vo Dievo palaiminimą, senus 
nesutikimus prašalindavo, V. 
Jėzaus vardu ji gydydavo li
gonius ir išvarydavo piktas, 
dvasias iš apsėstųjų. 

Katarina gyveno 33 metus 
kaip ir Išganytojas. Mirė 1380 
metais. Popežius Pijus I I pa
skelbė ją šventąja, o Rymo 
miestas už popežiaus sugrąži
nimą, gerbia ją šalę Apaštalų 
kunigaikščio, kaipo ypatingą 
savo globėją. 

* * * • / 

$v. Katarina Sijennietė gy
veno tais laikais, kuomet dva-
siškijoje nebuvo sutarties. Nes 
sunku buvo tuomet žinoti, kas 
yra tikrasis popežius, nes ka
talikai buvo pasidalinę į įvai
rias paftijas, kurios tarp sa
vęs kariavo ir kiekviena savo 
popežių rinko. Šventoji Kata
rina žinojo ko laikyties ir ką 
Bažnyčios Ganytoju skaityti 
Šv. Dvasios apšvietimu. 

Dabar nėra tų sunkenybių. 
Gerai žinome, kur yra Apašta
lų Sostas, kur yra tikras Baž

nyčios Ganytojas, ko reikia 
klausyti tikybos ir doros da
lykuose. 

Po kiek laiko apsistojo ne
laimingoji vakarų šalies atska
la, bet šventoji nesulaukė tų 
laimingų laikų. Nuo 1378 me
tų iki mirčiai, t. y., iki Balan-
džiox29 d., 1380 metų Katari- . 
na gyveno Ryme tarnaudama 
nelaimingiems ir pavargė
liams. J i prašydavo V. Jė
zaus, kad ant jos uždėtų kitų 
žmonių kaltybių pasekmes. J i 
melsdavosi, kad Dievas atim
tų iš jos gyvybę, bet kad at
statytų Bažnyčios vienybę. 

Jos gera sveikata sumenkė
jo del didelių darbų. Labiau
siai įstabu, kad jos merdėji
mas truko tris mėnesius nuo 
sekmadienio prieš užgavėnes 
iki sekmadienio prieš Šeštines. 
Nors skausmai buvo baisus, 
bet veidas reiškė linksmybę. 
Visas tas nepaprastasis miri--
mas išrodė kas žin kokis neže
miškas. y 

Žmonės tankiai kalba apie 
viduramžio tamsybę. Teciaus 
Katarina gyveno viduramžy
je. J i buvo jauna mergina ir 
padarė politinį darbą, turėju
sį pasekmių visam pasauliui. 
Net ir sirgdama paskutine li
ga Katarina dar atliko politi
nį darbą: sutaikė Urboną VE 
su Rymo respublika. 

J a u seniai* praėjo tie laikai, 
kada galima buvo žymiai dirb
ti politikos darbą ir išlaikyti 
dvasios šventybę. Melskimės, 
kad grįžtų tie laikai. 

Prancūzija. x 
Paryžius, Kovo 23 d. Pran

cūzijoje septynioliktame šimt
metyje iškalbingiausias žmo
gus bus vyskupas Bossuet. J o 
stovyla buvo šv. Beniąue 
bažnyčioje mieste I)ijon. Mie
stas sutarė dabar tą stovylą 
išgabenti iš bažnyčios ir pa-' 
statyti mjeste viešoje aikštėje. 
To miesto vyskupas Landrieux 
pritarė. Stovylos perkėlimas 
įvyks Birželio 5 d. Vyskupas 
kvietė Prancūzų Akademiją į 
iškilmes, nes Bossuet *as buvo 
buvęs tos Akademijos narys. 
Akademija paskyrė tris atsto
vus kunigą Baudrillart, p. P. 
Bourget ir p. Pierre de la . 
Gorce. 

/ 

Paryžius, Kovo 25 d. Kitą
syk Prancūzijoje karaliavo 
Karolius Plikis. J i s buvo do
vanojęs šv. Scholastiko relik
vijas į bažnytėlę Juvingny sur 
Loise. Relikvijos išbuvo baž
nyčioje keletą šimtų metų. Ne
perseniai vienas nepažįstamas 
keleivis atėjo pažiūrėti tų re
likvijų ir jos prapuolė drauge 
su juomi. 

• . 
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KATALIKIŠKOS ŽINIOS. 
Grand Rapids. Mich., Balan

džio 1 d. č ionai vyskupas Kelly 
paivent ino nauja bažnyčią 
I ta lams. Ta bažnytėlė y r a žy
mi tuomi, kad išpildė žmogaus 
įžadą. P i r m keliolikos metų 
sunkiai apsirgo p . Cianei. J o 
sunūs Salvadore padarė įžadą 
pašvęsti savo j iegas darbui 
ta»p netur t ingų tautiečių, jei 
Dievas padės tėvui išgyti. 
Nors gydytojai buvo skyrę 
veikiai mirt i , tečiaus p . Cianei 
išgijo ir gyveno dar trylika 
metų. J o sunūs tapo kunigu i r 
darbavosi t a r p Grand Rapidso 
Italų, iki pas ta tė jiems bažny-
cią. 

North Adams. Mass., Balan
džio 2 d. Kun. € . H. Jeanet te 
pas Šv. Marijos bažnyčios du
ris pakabindavo apgarsinimą, 
jog moteriškos su nepadoriais 
rūbais nebus įleidžiamos vi
dun. 

liam Romaine Newbold, Penn-
sylvanijos universiteto profe
sorius apsiėmė tą rankraštį 
perdėti į visiems suprantamą 
kalbą. Sakoma, kad rankraš t is 
esąs iš X I I I šimtmečio, buvęs 
parašy tas garsaus vienuolio 
mokslininko Koger Bacon'o, 
ir kad tame rankraštyje esą 
savotiškai minėti didieji nau-

• 55 M M M M _ — 
Ketvir tadienis , Baland. 7,1921 

kilnojimas. Popežius seniai 
butų tą padaręs , jei pasauli
nės valdžios butų apsiėmusios. 
P r i e Leono X I I I tą sutrukdė 
Rusija, paskui karo metu tuo-
mi niekas nesirūpino. Nežinia 
a r i r dabar nepasirodys ko
kios nors klinties. 

Londonas, Kovo 25 d. Angli
jos par lamente Ponų Bute y ra 
įneštas sumanymas palengvin-

jų amžių i š radimai : parakas , j ti poroms a rdy t i savo motery-
žiuronai, garo iiega. Pennsyl- Į stes. Sumanymą padavė Go-

rell. Sumanymą parėmė taip-vanijos mokslininkų posėdis 
Balandžio 20 i r 21 dd. žada 
būti labai akyvas, nes tyrinės 
šį klausimą. . 

Anglija. 
,:• 

Atlantic City, Kovo 28 d. 
Čionai y ra Katalikių Labda-
ringoji Sąjunga (Ladies ' 
Catholic Benevolent Associa-
t ion) . Metinis jos valdybos 
susirinkimas sutarė pirkti 
miesto ir valstijos paskolos 
bonų už pusę milijono dolie-
rių, a rba tiesiau sakant už 
$334,000.00. 

Londonas, Kovo 25 d. Šįmet 
Londono rimtieji tea t ra i visai 
nerodė nieko per ištisą didžią
ją savaitę. Pasilinksminimų 
buvo tik išdykimo teatruose 
ta ip vadinamuose vaudeville 
ir krutamuosiuose paveiksluo
se, bet Didžiu Penktadieniu ir 
tie buvo uždari sulig įstatų. 

VVashington. D. C , Balan 
džio 5 d. Neperseniai vieškeliu 
iš Washington 'o , D. O. į Ridge 
Md. važiasvo automobiliu kun 
Thomas J . Cryan. Netikėtai 
skersai kelio pasitaikė arkliu 
važiuoti moteriškei. Nesant 
laiko sustabdyti automobilių, 
kunigas jį pasuko į šalį žemyn 
nuo pylimo 15 pėdų augščio. 
Automobilius apsivožė ir pri
spaudė kunigą. Moteriškė ne
turėjo jiegų pagelbėti. J i nu
važiavo į artymiausią farmą 
ir iš ten pargrįžo su pagelba. 
Pr is lėgtas kunigas buvo l>e 
žado. Nelaimingąjį parvežė į 
Georgetown'ą ir paguldė į li-
gonbutį. Sako išgysiąs. 

New York, Balandžio 4 d. 
D-ras AVilfred M. Voynich 
parsivežė iš Europos rankraš
tį, kuriame y ra 800,(XX) žodžiu. 
Rankrašt is y ra rašvtas sutar-
t ina kalba arba šifru. Dr. Wil-

Manchester. Kovo 25 d. 
^rlijos parlamente Ponų Bute 
baronas Desborough įnešė su 
manymą, kad nors sykį jau 
užsibaigtų Velykų kilnojimas. 
Baronas žymėjo, kad iki šiol 
Anglijos įstatai apie Velykas 
yra toki jau kaip i r Katalikų 
Bažnyčios.—Bet Velykų kilno
j imas y ra neparankus ir pa
tiems katalikams. J a u buvo 
visokių sumanymų ta ip patai
syti kalendorių, kad nebereik
tų kilnoti Velykas. Dabar ka
talikų vyskupas Anglijos au
dėjų mieste Manchester, J o 
Malonybė D-ras Casartelli sa
ko, kad Šventasis Tėvas leng
vai galėtų tą padaryt i . Mišio
le ir Brevijoriuje j au pr i reng
ta visa medžiaga t am pataisy
mui, nes y r a paskir tos šešios 
savaitės nuo Trijų Karal ių iki 
Senų Užgavėnių i r dvidešimt 
keturios nuo Sekminių iki 
Adventų. Kuomet Velykos bū
va ankstyvos, tai savaičių 
skaitlius t a r p Trijų Kara l ių 
ir Senų Užgavėnių mažėja. 
Bet jos neišnyksta tik pris i
deda į tą laiką po Sekminių. 
Popežius galėtų vienu brūk
šniu parašyt i , kad to savaičių 
kilnojimo iš žiemos į rudenį 
nebūtų, tai i r išnyktų Velykų 

gi anglikonų vyskupai (pro
testantai) esantieji Ponų Bu
to nariais . P r ieš sumanymą 
pakilo pasauliečiai katalikai, 
kurių taip-gi y r a keletas na
rių Ponų Bute. J ų vardu kal
bėjo Lordas Braye. J i s a i pa
žymėjo, kad k&alikai visame 
pasaulyje pasmerkia motery
stės ardymą. Lordo Braye ' o , 1 ^ * 
įnešimas atmesti Gorell Di-
vorce fBill tapo atmestas 36 
balsų-jdaugflmu. Negalima no
rėti , kad katalikai laimėtų An
glijos Ponų Bute, bet j ie nors 
nenutylėjo sąžinės i r civiliza
cijos reikalų.—Viscount Bryce 
įnešė sumanymą sumažinti an
glikonų vyskupų skaičių Ponų 
Bute, o įsileisti katalikų vy
skupų ir kitokių tikėjimų dva-
siškijos augštuosius atstovus. 

krikščionių-socijalistų par t i ja . 
Laisvamaniai socijalistai už 
tai supyko i r metėsi į karuo-
menę, ne kad ta rnautų joje, 
bet kad valdytų ją. J i e taip-gi 
susitelkė dirbtuvėse i r griau-
j a krikščionių soeijalistų pa
stangas pataisyt i nelaimingą 
šalį. Laisvamanių soeijalistų 
planas y r a neduoti Šaliai pa
kilti iš vargų, kad butų už ką 
peikti krikščionių soeijalistų 
valdžią. K a d a jie nebeteks jie
gų valdyti , t ada pagriebti val
džią patiems, nes žinia, kad 
krikščionys myli tėvynę labiau 
už savo part i ją i r neatkerSys 
laisvamaniams socijalistams 
painių darymu. Talkininkų 
politikai bijosi bolševizmo, bet 

I: vVurtembergo Seime buvo įsakymas y ra išklausyti Mišių. 
gana karštų ginčų del mokyk
lų. Apšvietos minis t ras Hey-
man dėdavo visas pas tangas , 
kad tikėjiminės mokyklas su
painiotų, o betikėjimines še lp 
tų. Už ta ta i d-ras Bauer jį 
skaudžiai pakritikavo. "Atsaky
damas j am ministras užsipuo
lė ant vyskupų. Atstovas 
Bolz iškalbingai sumušė mi
nistro tvirt inimus. Tuose gin
čuose pastebėta, kad tikėjimi-
nio auklėjimo dalyke protes
tan ta i sutar ia veikiau su soci-
jalistais negu su katalikais. 

Žmogus išklausęs Mišių išpil
do vieną įsakymą ir tur i už
ta ta i naudos. J e i j is galėda
mas apseiri be darbo, o bet-gi 
eina vdarban, tai j is neišpildo 
an t ro įsakymo i r užtatai tur i 
nuodėmę. 

Krikščioniškos Darbininkų 
Sąjungos greitai auga Vokie
tijoje. 1918m. jose buvo 538 r 

nemėgdami krikščionių daro 559 n a r i a i . 1 9 1 9 m e t a i s p a s i . 
* • * i i A • * a J * * painių dabartinei Austr i jos 

valdžiai. J e i susilauks netikė 
to bolševizmo, tai turės ką no 

i 

Čeko Slovakija. 

Tuščias y ra spėliojimas buk 
vyskupas, kuris krikštijo būvu 
sio Austri jos ciesoriaus sūnų, 
kalbino Karolį a tgaut i Ven
grijos karūną. Paskalą pra
manė Austri jos laisvamaniai 
socijalistai pikti ant krikšeio-
nių soeijalistų. 

-

Vokietija. 
— 

> 

Praga , Kovo 20 d. Norėdama 
galutinai pas ta tyt i savo san-
tikius su Bažnyčia naujoji 
Čeko-Slovakų respublika su-
mintijo padary t i savo gyven
tojų sąrašą sulig tikėjimų. 
Pr ieš sąrašui da ran t antikle-
rikalai kone iš proto neišsi
kraustė beagituodami. J i e šau
kė, buk katalikystė susirišus 
su Habsburgais nenori Če
kams laisvės, pl iurpė apie Hu
są i r kitokių niekų skelbė. Ga
lutinai sąrašas įvyko. Mies
tuose katalikais pr is i rašė apie 
67. nuošimčiai gyventojų, o so
džiuose daugiau negu 75 nuo
šimčiai. Tokiu būdu pasirodė, 
kad tame krašte dar nėra ta ip 
bloga su katalikų tikėjimu, 
kaip mintijo jo priešai ir kai]) 
prisibijojo patys katalikai. 

Austrija. 
_ _ _ 

Berlynas, Kovo 21 d. Į Prū
sijos tautinį Seimą išrinkta 
430 atstovų. Soeijalistų i r de
mokratų visos rųšys tu r i 199 
atstovus, centras tu r i 85 atsto
vus, kitos krikščioniškos arba 
nors nepriešingos krikščioni
ja i par t i jos tur i 146 atstovus. 
Į krikščionių šalininkus i r 
priešininkus atstovai pasi dali
no del mokyklų. Kulto, t. y. 
mokyklų i r bažnyčių ministras 
iki šiol buvo socijalistas. Da
bar jau j is nebegali liktis, nes 
prieš jį eina 231 ats tovas, o 
už jį tik 199, t. y. į is neturi 
demokrati jai faikaliii&os daU-
gumos. 

darė netoli dusyk tiek, būtent 
1,000.770. Jeigu tos organiza
cijos p i rma turėdavo 8,725,078 
markes, o 1919 metais turėjo 
25,614,774 markes. Nors i r iš
laidos beveik dvigubai padidė-
j o ^ e č i a u s 1920 metams buvo 
likę ižde 20,161,269 markės. 
Galima mintyti , kad tas mil 
žitiiskas padidėjimas 1919 me
tais pas idarė del kareivių su
grįžimo. Bet ats irado i r kita 
priežastis. Munchene ir No-
rimbergoje daugybė darbinin
kų išstoja iš laisvamaniškų or
ganizacijų ir pereina į katali
kiškas. Paskutinių metų kovos 
privertė žmones daugiau min
tyti apie amžinąsias t iesas ir 
sukėlė tikėjimą. 1920 metų 
apyskaita dar neapgarsinta. 

Saksonijos par lamentas 48 
balsais prieš 44 priėmė įstatą, 
kad vyriausybė panaikintų ti
kėjimo mokinimą Saksonijoje. 
(Paskutinės žinios praneša, 
kad i r bolševizmas ten įsiga
lėjo smarkia i ) . 

- — 
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Vienna, Kovo 20 d. Spalio 
mėnesyje rinkimus laimėjo Išėrininkai. 

• 

Šv. Sakramento Galybe. 
Parašė Kinu. R. W. Aleiander. 

Iš Angliško vertė J . Mačiulionis. 

r (Paba iga) . 
" D a k t a r a s J . O'Connor buvo kunigas. J i s tankiai atei

davo į ligonbutį, klausinėdavo apie ar t is tės ligą i r kada tik 
turėjo kiek liuoso laiko užeidavo paguosti sergančią. Jo s 
kambarys buvo visados papuoštas gėlėmis, nes jų atnešdavo 
žmonės, gerbusieji jos talentą. 

J i buvo ver ta viso to. xVš nekuomet nemačiau gražės 
nės mergelės, nei davadnesnės, nei išmintingesnės a r mei
lesnės. J i galėjo būti kokių dvidešimts aštuonių metų, dar 
netekėjus, pačiame amžio gražume. 

'Augšta , maloni, dailiai išauklėta, tankiais tamsiai raus
vais plaukais ir labai tamsiom mėlynom akim, kurios ka r tas 
nuo kar to a t rodė it pilkos. J o s veidas i r sergant išrodė gra
žus. J i turėjo dailias laibas rankas, kurios nuo įvairių lavi
nimų pasidarė judrios it puikiai išlavinto kalbėtojo. Ligai 
persilaužus į gerąją pusę, kuomet nuo karščio slinko mergi
nos plaukai, i r likusieji ant jos galvos susigarbiniavo, j i išro
dė man gražiausia mergaitė, kokią tik bujrau mačiusi. 

4 'Šiek-tiek pasveikus ar t is tė panūdo žinoti kur j i esanti. 
J i pradėjo klausinėti apie įvairius daiktus, nes ligšiol nežino
jo, jog gulėjo katalikiškame ligonbutyje. Aš ^buvau su ja 
kasdien, ir j i papasakojo man apie savo tikėjimą; ji priklausė 
prie 'Augštosios Episkopalų Bažnyčios ' (High Church Epis -
copal ian) ; j i visuomet kalbėdavo savo maldas i r užsiėmimams 
leidžiant, eidavo ^bažnyčią. Aš ketinau pašaukti ja i jos tikė
jimo kunigą, bet j i sakė <nereikia,' t a t a š palioviau kalbėjus 
apie ta i . 

" M u d v i pasikalbėdavova apie tikėjimo dalykus, ypatin
gai apie tikrą buvimą mūsų Išganytojo &v. Sakramente. J i 
pasakė man, jog j i visuomet ' t ikėjo, kad ta i galima, ' i r geidė 
išklausyti šv. Mįšių. J i meldė manęs leisti ją nors vieną syl 
išklausyti Mišių mūsų koplyčioje. Aš pr ižadėjau ją nuvesti 
koplyčion sekmadienyje. 

1 Juros turbūt nuostabu, kad aš ją taip labai rūpinausi . 

mosi, tai jaučiau ar t is tę drehant i r girdėjau verkiant. Pamo 

Berlyne pri,e Moltkestrasse 
stovi graži trioba, kurioje ki
tados gyveno Austro-Vengri
jos ambasadorius. Ta trioba 
tapo parduota . J ą pirko. All-
geimeines Bankverein. Ta 
bankų bendrovė y r a kataliko 
Moesle vedama ir tu r i įstatą, 
kad tik katalikai gali būti jos 

_ _ _ _ _ 

• 

• 

Švedijos Katal ikai . 

Klausimas. A r Švedijoje 
yra katalikų ir jų bažnyčių a r 
ne | Cicerietis. 

Atsakymas. Švedijoje kata
likų tikėjimas buvo nuo vie
nuoliktojo šimtmečio ikį šešio
liktam. Kara l ius Gustavas Va-
sa 1524 metais atsimetė nuo 
katalikų, paskui j is nužudė vy
skupą Pe t rą Jacobsoną bei 
Vasteras 'ų pirmininką Kmi tą 
ir pasidarė pa ts "augščiausias 
vyskupas" Švedų bažnyčios. 
1593 metais Liuteriu tikėji
mas, išreikštas "Augsburgo 
I špaž in imu" tapo Švedų val
stybės religija. Visi kiti tikėji
mai tapo uždrausti . 1599 me
tais daug katalikų tapo nužu
dy ta už prisilaikymą kataliky
stės. Bet 1780 metais karalius 
Gustavas I I I vėl leido kitų ti
kėjimų krikščionims būti Šve
dijoje. 1873 m. tapo pavelyta 
ir Švedams pereit i iš Liuteriu 
tikėjimo į kokį nori, net į ka
talikus. 

Šveduose y ra Apaštališka
sis VikarijatAs, apimantis vi
są Švediją. J i s tapo įkurtas 
1783 metais. Apaštališkasis 
Vikaras tur i Vyskupo šventi
nimus i r valdžią. Po juo yra 
šitos bažnyčios: Stockholme, 
Gotenburge, Malme, Norrk-
spinge ir Geile. Tose penkiose 
parapijose y r a daugiau de
šimties tūkstančių katalikų i r 
apie penkiolika kunigų. Sulig 
į s t a tų katalikai gimimo, ves
tuvių ir mirt ies metrikus turi 
daryt is protestantų klebonijo-

ir dauginkitos i r pripi ldykita 
žemę i r va ldyki t a ją (Gten. 
1, 28). P a t s Dievas buvo pa
laiminęs jųdviejų moterystę . 
Nuodėmė-gi buvo už suvalgy
mą uždrausto kenksmingo vai
siaus. Šv. Raš tas nesako kokis 
buvo tas medžio vaisius, a r 
obuolys, a r kriauše, a r uoga. 

Bažnyčia i r Miegas. 
Klausimas. K a i p aš nueinu 

bažnyčion,- ta i negaliu užsilai-
kvti nesnaudus nors i r dabo-
juos ? Moteris. 

/ * 

Atsakymas. P r i e š eisiant į 
bažnyčią reikia išsimiegoti na~ 
mieje. Neužtektinai išmiegoju
sį žmogii snaudulys veikiai ap
ima kiekvienoje ramioje vieto-

ge. . 

Klausimas. 5. K u r y ra Se
niausias Šv. Raštg rankrašt is , 
iš kurio >vra imamos visos U 
kėjimo tiesos i r kaip mokslo 
vyrai Šv. Raštą suskaito. J u k 
ne toki u raš tu rašytas , kaip 
dabar var to jame? 

A. S. Vaitkus. 

Atsakymas. Apie ta i reikėtų 
parašyt i ištisą gana ilgą 
straipsnį. Ket iname neužilgo 
jį pata lpint i { 'Laive." 

Bur ta i i r Užvardij imai. 

t se* • 

Šventos Dienos Darbas. 
I 

Klausimas. J e igu žmogus 
galėdamas išlikti nuo darbo 
šventą dieną, išklauso vienų 
M\šių 6:00 valandą rytmetyje, 
i r eina į darbą, a r j is nuside
da Dievui? , Cicerietis^ 

Atsakymas. Y ra du. įsaky
mu, kurinodu reikia išpildyti 
šventomis dienomis. P i rmas I moterystėje. Dievas aiškiai bu-
įsakymas y r a nedirbti, an t ras vo įsakęs j iedviem: "Augk i t a 

Pirmųjų Tėvų Nuodėmė. 

Klausimas, Ar Adomas su 
J ieva budamu Rojuje nusidė
jo papras to obuolio valgymu, 
a t tuo žodžiu pavadinta lytiš
ka nuodėmė? Būdvietis. 

• • 

Atsakymas. Adomui ir J ie-
vai lytiškas sugyvenimas ne
buvo nuodėmė nes juodu buvo 

Mes visos už ją meldėmės. Besiar t inant sekmadieniui ar t i s tė 
labai susirūpino^ t a t aš ketinau jos neleisti į bažnyčią, bet 
man tai pasakius ligonis ėmė verkti i r meldė manęs ta ip 
karštai , kad aš nenorėdama žadėjau ją vis-gi leisti. 

"Sekmadienio rytą įsisodinau ją į kresę su ra ta i s i r nu
vežiau koplyčion. Vieta j a i buvo skir ta sale manęs. 

" V i s ų Mišių laiku aš meldžiausi-už ją. J i buvo rami. 
J o s balti, ploni pirš ta i buvo suimti i r padėt i ant kelių; j i nei 
nepajudino rankų. Mes visos ėjome prie Šv. Komunijos. 
Kuomet aš pagrįžau savo vieton i r palenkiau galvą inelsda-

. . 

j au seseriai vežti ją į jos kambarį, bet j i pakra tė galvą rod\ 
dama, kad pasiliks iki pabaigai Mišių. 

" T u o j a u po pusryčių j i pasivadino mane. Atėjus radau 
ją nepapras ta i linksmą, džiaugsmingą. 

" ' O Sesuo F j i ta rė , *ir aš norėjau susivienyti su mūsų 
Išganytojum tose Mišiose. Aš verkiau del to, kad negalėjau 
eiti prie JTo, bet kuomet jus pargrįžote priėmusios Komuni3ą, 
aš jaučiausi it J i s butų atėjęs pas mane. Aš žinojau, kad jis 
buvo su jumis, ta t aš pagarbinau Jį , kadangi J i s buvo taip 
a r t i manęs. Aš jaučiau J o buvimą ta rpe mus . ' 

" T a r s i dar i r dabar girdžiu-tą jos skambantį balsą. Aš 
nesigailėjau ašarų. J i meldė manęs pamokinti ją, i r sakė, 
jog niekas nėra ja i taip brangu, kaip Bažnyčia kur P a t s 
Kr is tus gyvena. Man tai buvo džiaugsmo! 

" K u n . Daktaras J . O'Connor pamokino j ą tikėjimo i r pa
krikštijo. J i priėjo Pi rmos Komunijos mūsų ligonbučio kop-
1 V " • 

lyeaoje. 
" J i labai mėgdavo melstis prie Šv. Sakramento. Eida

ma sveikyn j i išbūdavo ilgas valandas koplyčioje, 'kalbėdama 
su savo Viešpačiu. ' 

" J o s sesuo buvo ištekėjusi i r gyveno New York'e. Ar
tistė išsyk nenorėjo pranešti seseriai savo perėjįmą į katali
kų tikėjimą. Kiek vėliau j i paraše ja i laiškutį i r prašė jos 
aplankyti. Ta atvažiavo. T a i buvo augšta, ąabi moteriškė, 
maž kiek senesnė už savo seserį, lošėją. J o s būdas buvo rim
tas, bet j i buvo begalo atkakli tikėjimo dalykuose. Dabar 
patyrusi sese rks perėjimą į katalikes j i šaltai žiurėjo į ją. 
Mes parūpinome jai visko ko reikia, d*v^ ie%ambar į sale li-

gonies, tad po kiek laiko šaltumas perėjo. Ar t i s tė negalėjo 
išturėti nepasisakius ja i savo pasisekimą ir laimės. J iedvi 
ilgai kalbėdavosi t a r p savęs. Kar t a i s ir man pasitaikydavo 
su jomdviem pasikalbėti. Daktaras O'Connor buvo mandiį 
gus ir puikiai išlavintas. J i s ta ippat daug sykių su jomdviem 
kalbėjo. J i e t rys buvo apvažinėję daug svetimų žemių, ta t 
jų pasikalbėjimas prasidėdavo apie ta i ką kas buvo matęs 
Europoje, o tankiausia baigdavosi tikėjimo ^dalykais. Vieną 
kartą kunigas užsikvietė protestantes seseris važiuoti pasiva
žinėti i r aplankyti katedrą. J i buvo gražiausia tame mieste 
bažnyčia. Šiaip visi gėrėdavosi ja, nes j i buvo puikaus seno- sako, bet a tžagar ia " T ė v e 

visko darbo. T r y s keleiviai įsėdę vežiman aplankė kelias \ ®TU' \ ^ a i p radėdami nuo 
žymesnes vietas, ant galo prįvažiavo ir katedrą. Amžinoji ^ T , b a k l e k ™ e n a m no-
lempa ir klausyklos padarė didelio įspūdžio nekatalikėms po 
nioms. Kunigas a t idarė dureles "paprašė įeiti apžiūrėti kaip 
klausyklos ^ r a įrengtos. Viešnios pamatė,"kad kunigas būva 
visuomet atskir tas nuo žmogaus išpažįstančio nuodėmes. Ku
nigas apie ta i nemintijo, bet jiedvi tą pastebėjo i r liovė tikė
jusios piktais paskalais apie išpažintį. Grįžtant nekataliki 
moteris pasakė, kad ji visados turėjusi išpažinties neapykan
tą, ir j i negalėdavusi suprast i kaip katalikai atgailos Sakra
mentą vienija su tokiomis šlykštynėmis, kokių j i buvo girdė
jusi apie kemigus ir atgailą darančius žmones. Išvydusi, jog 
tai buvo piktos pasakos, j i pradėjo skaityti katekizmą i r šiaip 
katalikiškas knygas. Pr ieš grįšiant New Yorkrfn j i p rašė i 
apkrikštyti . . Kunigas tą išpildė. Abidvi seseri apleido mūsų 
ligonbutį, pilnos džiaugsmo i r dėkingumo. 

' ( P o tam jos atsiųsdavo kar tas nuo kar to laiškutį. Ar
tistė -daugiau nebegrįžo lošti, bet ištekėjo už doro kataliko 
jaunikaičio. Jos sesuo prišnekėjo ir savo vyrą t ap t i kataliku 
Taippat katalikais tapo i r jųdviejų vaikai. Visi gyveno pa
vyzdingai krikščioniškai. J a u seniai kaip gavau laiškutį nuo 
Aimee, tai yra jaunesnės. O gal j i jau danguje. Je igu ta ip 
išties j i gieda, garbindama šy. Altoriaus Sakramentą, per ku
rio galybę pažinojo tikrą tikėjimą ir ėmė mylėti mūsų Išga
nytoją. Jegul J o vardas būva garbinamas per amž ius . " 

" A m e n , " atsakiau aš, gerai vienuolei pabaigus apysaka 
"Garbinkime visi Šv. Eukaristfjos Sakramentą, t ikra mvlė 
toją dusių." . ' / y 

i daus imas . Lietuvoje girdė
jau, kad gal ima a tkalbėt i mir
tį nuo žmogaus, kurį gyvatė 
yra įkandus. Taip-gi sakoma 
yra, kad it nuo pasiutusio šuns 
įkandimo gal ima išsigydyti, 
3ei žinovas išrašo kortą. Aš to 

visa netikėjau, bet čia Ameri
koje y ra daug ginčo, ypač del 
gyvatės ' įkandimo. 

J . Genis. 

Atsakymas. Žmonės daž
niausiai neatski r ia gyvatės nuo 
žalčio, kadangi juodu abu y-
ra kirmėlių veislės. Žalčio į-
kandimas nebūva pavojingas, 
nes žaltys ne tur i nuodų. Gy
vatės įkandimas gyvuoliams 
buvo dvejopas: paplaukis ir 
prieš plaukus. Kuomet -gyva
tė ker ta paplaukiui , t a i nuo
dai išėjusieji iš jos viršutinės 
ilties nubėgo pro žaizdą ir 
nudžiusta ant gyvuolio plaukų. 
Tada gyvuolys nest impa. Pa t i 
gyvatė nesupran ta skir tumo 
tarp kir t imo paplaukiui ir 
prieš p laukus . J i kerta" nežiū
rėdama, todėl abejos rųšies jos 
įkirtimų būva beveik tas pats 
skaičius. Kadang i žalčių Lie
tuvoje y r a daugiau negu gy
vačių, t a i mir t inų kirmėlės į-
kandimų skaičius Lietuvoje y-
ra mažesnis negu nemirtinų. 
Raganiai , kirmėliai i r vardy-
tojai tų sk i r tumų žmonėms ne-

rinčiam. Įkas ta jam į g i j u s ra
ganius savo " v a r d i j i m u i " 
pr iskai to išgijimą. Įkasta jam 
neišgijus raganius suverčia at
sakomybę a n t žmogaus neiš-
pildžiusio burtą. T a m tikslui 
b u n a s vis būva sudaromas ' su 
kokiomis nors smulkmenomis, 
kurias lengva užmiršt i i r pra
leisti. 

Nuo pasiutusio šuns įkandi 
mo y ra vaistų. J u o s atrado 
Prancūzas d-ras Liudvikas 
Pasteur . Pr ieš karą Vilniuje 
buvo t am t ik ra įs ta iga aprie
tiems žmonėms gydyt i . I r A-
merikos gydytoja i žino tuos 
vaistus. 

K u r t ikėj imas silpnas, ten 
bur ta i s t iprus . Dėlto Ameriko
je y ra daug bur t in inkų ir bur 
tininkių, k a d čia y ra daug 
žmonių gyvenančių be tikėji
mo. 
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VĖŽIO RŲŠYS. 

(Pabaiga.) 

Virškinimo Organų Vėžys. 
Vėžys pilvo, žarnų ir kopė 

nų dažnai pasitaiko ir yra bai 
si tos ligos rųsis. J is pasitai
ko lygiai ta ip vyrų, kaip ir 
moterų ir yra priežastimi a-
pie 35% visų nuo vėžio mir
čių. Nors progos išgyti iš tos 
ligos yra daug mažiau, negu 
tose rųšyse, apie kurias pir
miau kalbėjome, teeiaus vėžys 
tų organų gali būti pasekmin
gai išimtas, jei laiku jis yra 
patėmytas. Toks išsireiškimas 
nereiškia, kad vėžį butų ga
lima išimti iš kepenų, nes nė
ra nei jokios galimybės ta 
ligą iš kepenų prašalinti. Tik
rai sakant, vėžys retai kuo
met pradeda pirmiausiai aug
ti kepenose; paprastai ji* už
sikrečia iš peuaugusio vėžio 
kitose kūno dalyse. 

Pilvo vėžys ir geriausiose 
sąlygose yra sunkiausia tos 
ligos rųšis ir gydymas turi 
būti pradėtas kuoanksėiausiai. 
Liga prasideda dažniausiai 
taip išlengva, kati jos įsike 
įėjimas gali būti taip toli nu
ėjės jau tuomet, kuomet pir
mieji ženklai pasirodo. Ka
dangi tų organų vėžys negali 
būti matytas, kol viduriai nė
ra atidaromi, tai-gi jį pažin
ti galima vien iš simptomu. 
Spinduliai teeiaus kaip-kada 
parodo nužiuriamas pilvo ar 
žarnų permainas. Be to, tų 
organų normalė funkcija pa
prastai ankšti pradedama tiu 
kdyti ir tas turėtų padaugin
ti mūsų atsargumą. Nevirški-
nimas yra labai paprastas nu
siskundimas, bet tos ypatos, 
kurios turi virš 40 metų iv 
kurios pirmiau turėjo gerai 
virškinančius vidurius, jeigu 
tiktai pradeda mažiau sverti 
turi žinoti, kad kas nors ne
seni v ra ir turi pri>iminti a-
pie vėžį. Nevirškinimas nėra 
tai tikras pilvo vėžio priro
dymas, teeiaus, j * i us nuolati
nis, tai geriau b-iti atsargiu 
ir gerai ištirti su pagelba šių 
laikų dinguose motoaų, ypatin
gai su spinduliais. Skonio per
maina, kaip tai nemėgimas 
mėsos skonio ir via dažnai 
pilvo vėžio simptomai. Skaus
mas pilvo duobelėje ir vėmi
mas dažnai be matomo kraujo 
yra dar didesni pavojaus ženk
lai. 

Pirmieji simptomai žarnų vė
žio yra beveik tie patys, kaip 
ir pilvo. Nuolatinis viduriavi
mas su kraujais yra paprastas 
persergėjimo ženklas. Kai-ku-
riose žarnų vietose toji liga 
dažnai yra paskaitoma už he
mo roidus (pilės). Kraujo tekė
jimas iš žarnų yra dažnai iŠ 
tos priežasties, bet gali būti 
ir vėžio ženklas, tai-gi visuo
met tokiuose atsitikimuose rei
kia eiti pas gerą daktarą, kad 
ištirtų. Tai yra vienintelis ke
lias, kad tikrai susekti tarp tų 
dviejų ligų skirtumą. Tų ligų 
gydymas be jokio i š ty imo, 
ant nelaimės, labai dažnai pa
sitaiko ir, kad save apsisau
goti ligonis turi butifiai rei
kalauti daktaro ištvrimo. 

[
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LIETUVIAI AMERIKOJE 
PHILADELPHIA, PA. 
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/(šv. Kazimiero parapija). 
• 

Mažai kas rašoma laikraš-

]kai. Iš priežasties bedarbės 
daug darbininkų suvargo. 

Vienas ii koresp. 

PADĖKOS ŽODIS. 

Gerb. 'Draugo redakcija. 
Tariu tamstoms širdingą ačlų. 

Gavau nuo saviškių iš Lietuvos 
laišką; rašo, kad priėmė .metraš
ti, "Draugo" kalendorių ir Lietu
vos žemlapį. Taipgi gauna ir pa
tį "Draugą/*. Sulaukę tokių gra
žių dovanų yra labai dėkingi. Ra
šo, kad net iš 
pažiūrėti. Tai-gi 
viiims patariu šituos augšėiau pa
minėtus dalykus pasiųsti saviš
kiams Lietuvon. 

Adomas Tamošėtis. 

"eiuose iš didelės mūsų kolo
nijos. Sakytam lig nieko ne
veikiama ir nėra kroesponden-
tams darbo. Bet anaiptol vei
kiama ir korespondentams y-
ra darbo, tik tame bėdd, kad 
visi jie tikisi vienas kitu. Besi
tikint ir laikas prabėga. Ant 
gf^.o gal ir apsileidimas šiek 
ti« k prisideda. Šį kartą netikė
siu savo draugams ir nors 
trumpai paminėsiu kai-ku-
riuos nuotikius ir veikimą. 

Šią žiemą kaip jaunimas, 
taip ir suaugę surengė, keletą 
vakarų sn •aidinimais. La
biausia žmonėms tinka seserų 
vedami vaidinimai. Jos mat 
jau kad ką daro, tai ir padaro. 
Ypatingai gražiai vaikučius 
prirengia sesuo Juozapa. To
kių vakarų labiausia žmonės 
ir laukia. 

Nesenai čia kalbėjo adv. K. 
Česnulis ir rinko aukas T. Fon
dam Surinkta apie $200.00. 
Stambiausią auką (50 dol.) pa
klojo p. Valančiunas (kun. J . 
Valaneiuno brolis). Pažymėti
na dar tas, kad p, V. visuomet 
aukoja, kada tik būva kokis 
susirinkimėlis ar prakalbos ir 
tai ne penkinėmis, bet desėt-
kais ir šimtais. Ad. Česnulio 
prakalba visiems tiko ir nau
dos padarė. Minėtos prakalbos 
buvo rengtos paminėjimui Bv< 
Kazimiero dienos. 

Gavėnioje tėvas Kulikauskas, 
M. I. C. laikė misijas, kurios 
ilgai pasiliks katalikų širdy
se. Užtai mes parapijonys esa
me dėkingi klebonui, kun. Kau 
lakiui. 

Buvo paminėta ir Šv. Juoza-
JH) diena, t. y. varduvės mūsų 
visų trijų kunigų. Dienos lai
ke sveikino ir geri>ė vaikučiai 
lošimais ir dovanomis.Didžiau-
sį įspūdį darė našlaičiai, nes 
jų dėkingumas buvo didžiau
sias ir nuoširdžiausias savo 
tėvui ir globėjui kun. J . Kau-
lakiui Jųjų ašaros, žodeliai 
"be tėvelio, motinėlės" nevie
nam klausytojui išspaudė aša
ras. 

Vakarop pagerbt ir pasvei
kint kleboną suėjo ir draugi
jų atstovai ir įžymesni asme
nys. Pasakyta daug prakalbę-
lių, padėklemuota eilių, suteik
ta koplimentų ir sunešta 
daug dovanų, T&s liudija, kad 
visi parapijonys ir draugijom 
myli ir yra prisirišę prie savo 
vado*. Vakaro įrengimu dau
giausia rūpinosi ponia Poš
kienė. 
Jaunimas ir darbininkai taip-

pat juda. Vyčiai atidarė už
eigą, kur jaunimas suėjęs ga
li dorai pasilinksmint, šalta 
kbše ir lemonadu pasivaišinti. 
Kaip kam tat atrodo bereika
linga, bet taip nesako tas, kas 
supranta jaunimo siekius. Vy
čiai turi ir savo beną, kurs 
jau patarnauja savo draugi
joms. 

Jau metai, kaip sugriuvo 
čia choras, dabar vėl pradeda 
organizuotis. Geras vargonin
kas čia galėtų suorganizuoti 
chorą jš kokių 100 ir dau-
giaus asmenų. Turime vilties, 
kad mūsų troškiniai išsipildys. 

Naujo choro valdybon pa-

DETEOIT, MIGH. 

Labai mažai matosi laikraš
čiuose žinių iš Lietuvos Vy-, 
eių 79 kp. priaugamųjų sky
riaus darbuotės. J ie nepasilie
ka nuo kitų dr-jų ir taip-pat 
darbuojasi Bažnyčios ir Tėvy
nės labui. 

Kuopoje susispietęs yra 
skaitlingas būrelis jaunų vai
kų ir mergaičių. J ie darbštus 
ir gabus prie visokio darbo. 
Jei užaugę ir sustiprėję jie 
taip-pat darbuosis, tai tikimės 
sulaukti tikrų Lietuvos darbi-
ninku. 
Kuopoje yra gabių deklemuo-

tojų, artistų, ir pianistų, ku
riuos mokina A. Aleksis. Už 
jo pasišventimą visi yra labai 
dėkingi. 

Priaugamoji korespondentė. 
— " 

LIETUVOS MISIJOS 
PRANEŠIMAS. 

-

teko: Ona Varnaitė — pirm., 
rkTtirkaimų'Tteina S t D r y ž a ~ s p i r a i . , Joana 
i-gi visiems Lie tu - į B n e a ž u

v
l t į ~ rašt-> Al. J . Dū

lis — ižd. Choras pasibriežė 
platų programą ir žada jį iš
pildyti. 

Darbai pas mus eina silpno-

(Tąsą iš praeito num.). 
Prisimena žodžiai, kuriuos pir 

m ašis Lietuvos Prezidentas Anta
nas Smetona yra pasakęs vienai 
Lietuvių deputacijai. "Visupir-
miausiai męs patįs savo nepriklau
somybę pripažinkime, patįs bukime 
vertais tos nepriklausomybės. * * Až 
tvirtai tikiu, jog didelė Amerįkos 
Lietuvių katalikų visuomenės di
džiuma pribrendusi prie tokio nu
simanymo, tik Federacijos Tary
ba, bevariuėdama visokius ožius 
prieš Lietuvos Misiją arba prieš 
Lietuvos Atstovą tai delei paskolos 
bonų, tai delei aukų, arba Lietu
vių Piliečių Sąjungos nepasirodo 
ganėtinai. pyi^-gndusi. 

Todėl nesibijokite ir siųskite 
aukas Lietuvos Laisvės apgyni
mui, o taippat nurodytiems šelpi
mo ir kultūros reikalams per Lie
tuvos Atstovybę adresu: Lithua-
nian Representative, 162 West 31 
St., New York City. 

Žemiaus paduodama Lietuvos 
Atstovybės Aukų Skyriaus paga
minta prisiųstųjų aukų Lįetuvos 
Gynimo Komitetui, Lietuvos Šau
liams, Lietuvos Raudonajam Kry
žiui apyskaita: 

J. VUeišis, 
Lietuvos Atstovas Amerikoje. 

21. III . 1921. 

LIETUVOS GYNIMO KOMI 
TETUI AUKŲ APYSKAITĄ. 

1 — . — 

Nu© Sausio 1 d. iki Vasario 1 
d., 1921 m. įplaukė aukų iš šių 
vietų: 
Ambridge, Mass. % , 

Am. Milutis, $10.00 
Ansonia, Conn., 

Liet. Polit. Kliubas, . . . 
* 

Aurora, 111., 
Surink. L. L. P. Stotis 

Barre Plains, 'Mass., 
prisiuntė Ulevičienė, . . 

Baizeville, Ohio., * 
S. L. A. 145 kp. 

Chicago, 111. 
Dovido Karaliaus Dr-ja 35.50 
D. L. K. Keistučio Dr-ja 26.65 
Šv. Kazimiero Karal.Dr-ja 12.85 

N J. Velička, 25.00 
Prisiuntė J. J. Elias, . . 639.75 
S. L. R. K. Pas. Dr-jų .*. 50.00 

Dr-ja Sunų Liet. Vakar. 10.00 
£im. Dauk. Teai J. Kliub. 64.00 
Šv. Petro ir Povilo Dr-ja., 73.00 
Surink, per J . Kunevičių 26.00 
Šv. Antano Draug 136.00 

D. L. K. Vytauto dr-ja 21.00 
S. L. R. K. A. 39 kp. . . .34*10 

Šv. Petronėlės <Jr-ja . . . . ' 295 .00 
Liet. 4 Wardos Polit. Kl. 100.00 
Koncerte Gruodžio 19 d. 301.57 

Elizabeth, N. J., 
Aukos susirinkimuose, . . 350.00 

jErie, Pa., 
Prisiuntė S. L. A. 216 kp. 70.00 

E. St. Louis, 111., 
Liet. Gynimo Draug. .. 100.00 

Harvey, 111., 
Pelnas baliaus Sausio 8 d. 69.06 

Indaana Harbor, Ind. 
Liet. Vyrų ir Moterų dr-ja 50.00 

Kenosha, Wis., 
Prisiuntė Jurgilaf 23.00 

Lawrence, Mass., 
K o m . p r o t e s t o A p s . n u o 
Lenkų : 15.50 

Long Island, N. Y., 
Surinko Šv. Kaz. Dr.Kom. 21.50 

Melrose Park, 111., 
L. L. Pask. Skyrius . . . . 34.50 

Mihvaukee, Wis., 
Prisiuntė Lebedkevičia, 102.00 

New Haven, Conn., 
Vakarienėje L. L. P. St., 
Sausio 2 d., 30.18 

Niagara Falls, N. Y., 
Prisiuntė kun. L. Vaice
kauskas 71.13 

Pootvillc, <Sherbourn), N. Y., 
S. L. A. 215 kp 51.00 

Providence, R. I., _ 
Surinkta per A. Černauską 18.00 

Rockdale, 111. 
Šv. Jurgio Dr-ja 24.00 

So. Chicago, 111. 
Liet. Jaun. Kliub 50.00 

Bendras 5 Dra^g. Komit. 157.00 
Staunton, 111., 

Sm. Skinkis 10.00 
Siberija, Vladivostok, 

Prisiuntė J. Vaitekaitis 166.00 
Tamaąua, Pa., 

Kun. P. Gudaitis 10.00 
Tavlorvillc. 111., 

Surinko Stulginskis ir 
Kasparas, J . . . . . . 115.50 

Tolleston, Gary, Ind., 
S. L. A. 284 kp 25.00 

Welch, W. Va, 
V. Jankauskas $5.00 

Westvillc, 111, 
Surinkta iš prakalb. 1,040.60 

Viso pinigais $4,679.89 
Ameri' >s Bonais . . . . . 100.00 

Pasiųsta Lietv.von iki Vas. 
1 d , 1921 m, auk. 3,696,548.40 

Lietuvos Bonų $1,250 
kasoje Am. Bonais $100.00 

W. S. S » o.Ou 
i 

Bendrovės Šerais . , . . 110.00 
(Daugiau bus) 

REIKALAUJAME AGENTŲ. | ifililiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiifoiieitiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiieniKfiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiini|r 
Atliekamu laiku tamsta gali 

užsidirbti po $50.00 ir daugiau 
į savaitę. Užsiėmimas sma
gus. Patyrimo agentavime ne
reikia. 
220 S. State St., Ruimas 1422 

Chicago. 

Reikalinga. n\ergina ar moteris mo
kanti angliškai l ietuviškai ir lenkiš
kai kalbėti ir vartoti , ,typewriter , ,

< 
Atsišaukite laiškų J ' 

Central Mfg. Dlstr. State B a n k 
1112 W. 85 Street , 

Reikalauju gero ' mekaniko del tai
symo automobil ių kurie gerai su 
pranta savo darbą. Atsišaukite 

P . A. Mažeika 
1714 W. 95 Street 

Telefonas Bcvcrly 2400 

2 
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Visur reikalaukit arba patys išsirašykit 
PAVEIKSLUOTĄ LAIKRAŠTĮ 

ATSPINDŽIAI 
Juose paveikslais nušviečiama: 

1) armijos gyvenimas ir veikimas, 
2) svarbesni Valstybės gyvenimo atsitikimai, 
3) Lietuvos ir kitų kraštų gamta. 
Be to, ten rasit ir geresnių dailės raštų. 

Kaina: metams (12 Nr.) 35 auks., vienam rium. 4 auks. 
Amerikoje iirtfims 2 dolieriai 

Adresas: Kaunas, Generalis Stabas, 
"ATSPINDŽIŲ" Administracijai. 

i 
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•X 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l iu i 

/... Š I S -
• 

— 

Aš Pranas Kiela. Lietuvos kareivis, 
puieSkau savo brolio Motiejaus Kielos 
paeinančio iš Vadoklių valšč. Šilų pa-
rap. Kartano sodžiaus. Seniau gyve
no Chicagoje, prieš kare išvažiavo iš 
Chtcagos ir nežinau kur dabar ran
dasi. Labai norėčiau susirašinėti su 
juomi. Prašau atsiliepti Jis pats arba 
kitų kas žinote apie jį. 

Gal j is yra pasidavęs angliška pa
varde, ta i dclto d«du į laikraštį jo 
fotografija, kas pažjstate jį . prašau 
man pranešti tokiu adresu: 

Ka imo Komendantūros kuopų 
Kaunas 
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Skubinkite užsisakyti 1921 metams 

r k / " ! £IL JL 
/ 

Jis nušviečia mūsų armijos gyvenimą ir darbuotę. 
Jis duoda daug naudingų patarimu kariuomenės reikaluose 
Jis suteikia žftiių apie kitų valstybių armijas. 
Jis parodo mūsų priešų karines pajėgas ir ieško kelių joms 

Tenugalėti. J 
Jis neša kareiviams mokslą, duoda jiems dailės rastų. 
Todėl kiekvienas pilietis, kovojąs del Lietuvos nepriklau

somybės, privalo skaityti 
"K" A P T ^ 

XV XX XV 1 

Kaina Amerikoje metams 2 dolieriai 

Gausi 7%, 8% 
ūž padėtus pinigus, jeigu pirksi m ū 
sų rekomenduojamus, užtikrintus 

PIRMO MORGEČIO 
AUKSO BONDSUS 

Procentai i šmokami du kartu į metus 
bile vienoj bankoj. 
Bondsai po $100 ir $500. Gali pirkti 
ir lengvais išmokėjimais . 

• LITHLANIA. 

Lietuviai gan teisingai pra
dėjo Lenkus, paliokus, vadinti 
"pusliokais ." 

Pas bolševikus: Revoliucija 
komunizmų įvesti, tai šventa 
pareiga; revoliucija komuniz
mų prašalinti -r- Dieve sau
gok, nevalia. 

Vai, kaip komunistinė "Vil
n i s " laukia socijal-demokrati-
nių "Naujienų" mirties. Jei 
galėtų, tai ir gyvų grabe už
kaltų. 

Ar gali būti Lietuvis patri-
jotu, dar-gi veikėju, o savo vai
kų nemokinti lietuviškai kal
bėti? 

• • • • • 

100.00 

41.00 

18.50 

20.00 

•r 

Paieškau Šeimynos kuri apsiimU 
auginti vaikiuką 6% metų. Meldžiu 
atsišaukti -

Jonas Lapinskas 
4S30 W. 14 St. Cicero, UI. 

I I • i ' 
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ANT PARDAVIMO. 
2 augščlų mūrinis namas moder

niškas, gazas, elektra, pečių š i ldomas 
akmenio apačia 4 flatų. Randos ne
ša $90.00 i mėnesi, savininkas pri
verstas parduoti nes apleidžia mies
tą. $4000.00 Cash l ikusius ant i š -
mokesčio ant 5 metų. Atsišaukite 

3050 Ix>we Avcnue. 

j ; J u r r 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda apinaujis mūrinis na

mas 5 pagyvenimai, iš fronto storas. 
N a m a s geras ir apsimokantų. Mau
dynes, grasas irvisi parankumai. Savi
ninkas gyvena ant 3 floro nuo už-
pakelio. N a m a s bus parduotas už bi
le teisingiausia pasiūlymą. Priežastį 
patirsite- ant vietos. Atsišaukite 

3844 W. 38 Street 

Perkame, parduodame, mainome ir 
duodame informacijas apie jvairių 
komp. šėrus. » 

Kreipkitics j Lietuvių jstaigą 

P E O P J . E S I N V E S T M E N T CO 
220 S. S t a t o Street l i o o m 1422 

Tol. Harrison 2024 Chicago. IU. 

Kasdien ir nedėl iomis nuo J2 iki 3 
po piet. 

11 '•„"•':" . , ' , ' = g 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILiLINOIS 
Telefonas Vards 5032 

[Valandos: — 1 8 iki i r iš ryto: 
(5 po piety iki 8 vak. Nedėl io-

ns nuo 5 iki S Tai. vakare. 

S 
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Į Dr. M. T. STRIKOL'JS • 
• Lietuvis Gydytojas ir C h i r u r g a s ! 

Pcoplcs Teatro N a m e 
• l « l « W. 47th Str. T c t Boul. 1 6 0 j 
• V a l a n d o s : 6 iki 8 vak. Nedėl 10J 
• i k i 12 ryte. 

Rcs . 2914 W. 43rd Street 
N u o ryto iki p i e t 

flTcl. McKinlcy 263 Į 

S 
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Tel. Bandolph 2898 
A. A. SLAK1S 

ADVOKATAS 
Ofi.sas vidiftniestyj 

ASSOCIATION BLDG. 
( f So. La Sallc St. 

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų 
Panedėliais • iki 8 vakare 
Nedėl iomis ofisas uždarytas 

^Telefonas Boulevard 9198 „ S 

į DR. C. KASPUTIS 

:— >.-.J*&.V-

A. f A-
PET. KANČAUSKIENĖ 

P o tėvais Niuicauskaitė . 

PARSIDUODA FARMA • « 

DENTISTAS 3 — g 
: r 3331 South Halstod Str. o 

2JValandos: 9—12 A. M. j 
oj 1—5; 7—8 P* M. % 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10801 So. MichJgan Aveoa« 
UoHcland, I1L 

VAIJLKDOS: » ryte iki 0 n A i n . 
>Tel. Pul lman 842 ir 8180. 

Telefonas Armitage 9770 

MARYAN S. R0ZYCKI 
MUZVKOS D I R E K T O R I U S 

Mokytojas Piano, Teorijos ir 
Kompozicijos 

2021 N. Western Ave, 
Chicago, 111. 

arti 47-toe Gatvės 
T«l. Drover 7#42 

Dr. C. Z. VezeJis 
LIETCFD3 DHNT1STAS 

4712 SO. ASHZiAITD AVKMCTB 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.j 

Seredornia nuo 4 lig t vakar* 

Persiskyrė su šiuo pasauliu Vasario 
15, 1021, 43 m e t ų amžiaus, su vyrų 
išgyveno 23 metus , palikoO vaikelius. 
vyresnis sunūs Vincentas karuomenėj , 
mažiausias 3 dienu. Likau seserėlė vic 
na nuliūdusi kurios a u g o m ir hėginė-
joni kaip dvi gegutės , pal ikau dide
l iame nul iūdime Ona Mankevteicnė 
ir ŲJto 4 broliai tr hrolienės ir vie
nas brolis Fel iksas Lietuvoj, o 3 bro
liai Amerike. Petras , Stepo4»as ir 
Antunas. ir Petras \Vitkas i>a*uia iš 
Kaimo Gubem. Tauragės Apsk. Lau
kuvos Parap. Degučiu Kaimo, ta m u 
šu seserėle ilsisi Tubintt kapuose. 

Taip-gi persiskyrė ir mūsų myl ima 
motinėlė vasario 20 d., 1921, mirė ji 
iš širdies skausmo del mirusios duk- | R l u . 1 

j relės. Mušu numylėta motinėlė N im-
ėiauskienė ilsisi taip-gi Tubinu ka
puose. Meldžiu visų giminių ir pa
žįstamų ištarti amžina atilsi už K u 
nigunda Nimčauskienė ir Petronėlė 
Kaniausk ienė . 

Nuoširdžiai kvieelu visus g iminės 

40 akrų juodžemis su molių, 
geri budinkai, stuba 7 kamba
rių namas bąrne-80 pėdų ilgio 
30 pločio, vistininkas del 100 
vištų, 8 .akrai rugių u ^ ė t a 10 
akrų pievos, per ganikla bėga 
upelis. 2 arkliai 3 karvės 30 
vištų 4 kalakutai. 1 mylia nuo 
miestelio Luther, Michigan, 
farma visa aptverta dratine 
tvora ir randasi prie labai ge
rų kelių. Priežastis pardavimo 
esių vienas. Atsišaukite. 

Domininkas Druskenis, 
Luther, Mich. 

rrrr 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angl iškos ir lietuviškos 

i r U. S . B o n a i s 1 0 0 . 0 0 kurios bus Balandžio 9, 1021 Visų j n o g r J f i j o y <Vl>ewritlng, pirkiybos tei-

Cicero, 111., 
Palaimintos Lietuvos dr-ja 10.^0 
Lietuvos Tvirtybės divja 17.00 

Detroit, ^ich., 
L. L. Pask. Stotis, . . . . 10.00 

jsių, Suv.^Valst. istorijos, abelnos isto-Sventų Bažnyčioj ant 108-tojj ir Wa-
bash Ave. R * > ^ u d e 9 vai. ryte, po ^ograf i jpa . polit ikinės eokno-
pamaldu visus kvieeiu pas save ^ ^ į^S^Um. dailiarašystės. 

Nuliūdus Ona Mankevičienė 
10723 Kdbrooke A v e į 

(Rose laude) Chieago, OI. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų: vakarais nuo 6 

| ik i 1& vai. « 

3106 S. HaUted S t , Chicago. 

S 

DR. S. BIEŽIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

I R CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Tel. Canal 6222 
Kes. 8114 W. 42ud S t r e e t , 

Tel. McKinley 4 » 8 8 " 

! 

• 

[ V i V L E M I N E DRES3IAKING 
{ COTJ.EGES 
\C20o h. lU^ivAi, 240T W. Madison,! 

> 1850 N . Wel ls St. 
137 Mokyklos Jungt. Valstijose. 

Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
mo, Designing bizniui ir namam*. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimais . 
Klesos dienomis ir vakarais. P a -
reikalaukit knygelės. 

Tel. Seeley 16 43 
SARA PATEK, pirmininkė. 

—— 
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Rcs . 1139 Indcpendenee Blvd. 
Telefonas Von Buren 294 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas Gydytojas ri Chirurgas 
Speeijalibtas Moterišku, Vyriškų 

Vaikd; ir visu chroniškų Ilgų 
VALAVDOS: lff—11 ryto 2—3 p. 

pietų, 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 A 
Ofisą* 8354 So. l la i s ted St., ChUngi 

Telefonas Orover »6»3 

lllllllIlIllUlIUlIllllllMlMMCilHlHMMMMH' 

OR. S, NAIKELIS u 
IJETUVIS 

GYDYTOJAS I R CRTRCRGAS 
Ofisas <r Gyvenimo vieta 

8858 South Halsted Street 
Ant Tlrtous Unlvera*! Htat* lteak 

Valandos nuo 14 iki 12 ryte; nuo 
2 iki 4 po pietų; nuo 7 iki 9 

Nedaliomis nuo 19 lkl X 
Telefpnu Tardė 8M4 

i l i l l l l l l l l l l l l l t l f l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l t l iui l l 
gTe l . Canal 267 S 

Į DR. C. K. KLIAUGA I 
LIETUVIS DENTISTAS 

=1821 So. Halsted St., Chicago, U L E 
Kampas 18th St. 

j V a l a n d . : 9h—12 ryta, Ir 2—9 v a k . g 
UllllilIHIlhliyiUilflIlIllIlIllllIJIIIIHUIIHI 

John Rusk i n 
B E S T A N D B i G G £ S T C I G A R 
Juo daugiau rūkysi—Tuo daugiau pamėgsi juos 

Pareikalauk niusų Kataliogo No. 4. 
I. I. Lewis Cigar Mfg. Co. Newark, N. J. 

Didžiausias Neprigulni ingas Fabrikas Pasaullj . 

.' 
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CHICAGOJE. 
CHICA<JO, ILL. 
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PER SESERIS METUS AP- ARKIVYSKUPAS ATSILIE-
VOGINĖJO FIRMĄ. PIAHlELPTI AIRIUS. 

<, 

•» 

• 

k 
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Bal. 1 d. Mildos svet. Chiea-
gos Lietuvių Taryba .laikė pa
prastą susirinkimą. Apie 8:40 
vai. vak. įnėjo J . Dimša. J is 
pradėjo šaukti: "Atidarykite 
susirinkimą". J dr. GraiT-iuną: 
'Uei daktaras galėjai ateiti,tai 
darbininkai geriau galėjo at
ei t i ." Įnoimi pirmininkas A. 
Baivius.Dhnša į j i : " A r moon-
shinę virei Ilgšio!?" 

Visi sukčiai jau areštuoti. 'Nes Airija šaukiasi pagelbos. 
i 

Dnrand & Ivasper Wholesa- Jo Augštojt Malonybė Clii-
le Urooery Co. per praeitus eagos Arkivyskupas paskelbė 
seseris metus neteko apie o()0,- atsiliepimą į visą a ik ivy.sk u pi -
000 dolieriu. Tuos pinigus pa- jos parapijų žmones, kad jie 
sisavino keli firmos darbinin- ateinantį sekmadienį kas kiek 
kai. Sukeiij vyriausias galva išgali aukotų Airių^ šelpimo 
skaitėsi tos firmos knygve- iomlan. Iš to fondo pinigais k i n i 9 ; r ž ! d a u s ė 7 k a s sveriu v 
dis Max (ioodman. . bus šelpiami nukentėjusieji Ai-' 

Areštuotas jis ir keli f i r- riaj, kurie po br.vu+uo karo vi-
mos kolektoriai. J ie visi dali- sas laikas kovoja už savo lais-
nosi firmos jrrnigais. į ve ir nepriklausomybę. 

aiHiiiiimiiiiiiiiiiiiiHffliimi«iii;iHiiiH 

PUIKUS TEATRAS IR BALIUS 
•K s 

J3:42 vai./vak. pirmininkas, 
A. Barnius, atidaro susirin 

ra, kad užsiregistruotu. Atsi
liepė " D r a u g o " reporteris. 
Dar pirmininkas klausė apie 
rvc&ufe. Kita* žmogus pasisa-

Goodman prisipažino apie; Taigi, ateinanėią savaitę tuo \i0 ]ca,j e s . , s S v 0?j« s Užklau-
savo š^lmystes-ptokuroro ašis- tikslu visose bažnyčioje bus 
tentui. Tą pat padarė ir kiti. j renkamos aukos tan fontian. 

Anot Goodmano pasakojimo, r šiandie Airija didžiai nuken-
pij-m šešerių metų jam buvo.tėjusi nuo persekiojimų. J*a-
pritrukę labai/pinigų. Tad jis šelpos ypar reikalingos mote-
prikalbinęs kelis firmos kolek-'rys su vaikais, 
torius dali sukolektuotų pi- • 

nigų pasisavinti. Pats ilooū- PAŠAUTAS 9 METŲ VAGI-
man, būdamas knygvedžiu, moj LIŪS. 
kėjo užtaisyti tuos vogimus. 
Taip buvo pasielgiama per se-Į I>u broliu 9 ir 11 metų, Al-
šeris metus. Tuo laikotarpiu ;fred rr Tom Turrisi, 2808 Pri-
firmos knygų niekas neperžiu- įnceton ave., vakar anksti Ty
rėjo. I r gal but buvę .taip ii-; tą su plyta iždaužė langą nuv 

sinėįe, 2512 Wentwortb ave. 
Bet štai policija pirm kelių 

savaičių upėje atrado automo
bilių. Susekta, kad tas auto
mobilius prigulėjo (ioodman'-
ui. J is buvo paduotas polici
jos nuožiūrai. 

Apie tą nuotikį patyrė fir
ma. Aną dieną jam atsakė dar
bą. Jo vieton firma paėmė, 
merginą. Goodman bijodamas, 5 

kad mergina neišvilktų aikš
tėn jo suktybių, susektų kny
gose, rašo jai laišką. Pasisa
ko jai apie kai-kurius neaiš
kumus knygose. Prašo jos 
pamesti tą darbą. Ooodman 
mintijo, kad firma jį ir vėl 
nors laikinai pakviesianti ves
ti knygas, kuomet mergina at
sisakysianti nuo darbo. 

Bet margina laišką atidavė 
firmos vedėjams, šitie policijai 
ir Goodman t no jaus atsidūrė 
Kalėjimam 

Dabar firma pakvietė eks
pertus peržiūrėti jos knyga* 
už šešių metų laikotarpį. Gal 
dar bus atrasta daugiau iš
eikvotų pinigų. 

Durand and Kasper kompa
nija turtinga. Per metus daro 
apie 12 milijonų dolieriu a-
pyvartos. 

GARY CHICAGOJE, TYLI A-
PIE PLIENO DARBI

NINKUS. 

Vakar Chicagon atvyko 
Plieno Korporacijos galva 
Gary. Jis gryžta iš Panamos, 
keliauja New Yorkan. Cbica 
goję išbusiąs porą dienų. 

Geležinkelio stoty jį pasiti
ko būriai reporterių. Gary at
sisakė kalbėti apie užmokės-
nio sumažinimą darbininkams 
plieno dirbtuvėse ir apie poli
tiką. 

J i s reporteriams pareiškė, 
kad galįs kalbėti tik apie Pa
namą. Apie visą "bnsinessą," 
sako, jis tarsiąs žodį sugryžęs 
New Yorkan. 

Jaunesnysis įlindo, o vyres
nysis paliko lauke ant sargy
bos. 

Jlindęs vidun Alfred mėgino 
atidaryt ledaunės duris, iš kur 
tikėjosi pąsimti mėsos. Bet pa
sirodė persunktos durys ati
daryti. 

Tad vaikas pr is ikraustėki-
senius dešrukių ir jau norėjo 
eiti atgal lysti laukan per iš
muštą langą. 

Mėsinės savininkas gyvena 
ant antrojo augšto. J i s išgir
do apačioj bildesį. Kol su re
volveriu nubėgo žemyn, abudu 
vaiku jau bėgo nuo mėsinės. 

Buvo tiimsoka, bet mėsinin
kas visgi pamatė bėgančiu ir 
tuo jaus paleido porą šūvių. 

Jaunesnysis krito pažaistas. 
Mėsininkas paėmė glėbin su
žeistą vaikąJir atnešjė krautu
vėm Gryžo ir vaiko brolis ver
kdamas ir išnietinnėdamas mė
sininkui. 

Pašaukta policija vieną vai
ką nuvežė ligoninėn, kitą poli
cijos nuovadom Policija ima 
nagan tėvus. , » 

Mėsininkas, sako, kad jei jis 
butu žinojęs, kad vagiliai yra 
vaikai, jis be šūvio butų abu 
pasivijęs ir pagavęs. Bet tam
sumoje bėgančių nebuvo gali
ma pažinti. 

stas kas toks, iš kur, jis ne-
ngri pasisakyti: Vienas atsto
vas pasako, kad jis yra_geras. 
Ant/to sutikta. Svečiai palikta 
ramybėje. 

Raštininkas, dr. Graiėiumts, 
iššaukia valdybą. Perskaito 
protokolą, kurio gale paminė
ta, kad -j tą susirinkimą (3-1-
21) atsilankė svečiai, dr. D. 
Alseika ir " D r a u g o " reporte
ris (ir jo vardą, pavardę pa
minėjo). Protokolą vienbalsiai 
priima. 

Kalba apie d r . Alseikos 
marŠHiitą. Apie jį biškį paaiš
kina N. Krukonis. Daugiau 
papasakoja S. Valančius, kad 
Bendrame Liet. Gvnimo Ko-
miteto susirinkime socijalistai 
atsisakę ginti Lietuvą užtai, 
kad ji veda derybas su Len
kais. I r užtai jsocijalistai at
sisakę remti dr. Alseikos mi
siją. Dėlei to beveik griuvo 
Liet. Gynimo Komitetas, vie-
nok darbą pavedė valdybai, 
bet ji mažai ką nuveikė 
riulis paskui dirbo visą darbą. 
Jisai daugiau gali pasakyti. 

Susirinkimas nubalsavo ra
portą priimti. Tas ir užsibai
gė. * 

Raitininkas skaito angliškai 
telegramą-atsakymą, nuo Geo. 
Christianson J r., prezidento 
Hardingo sekretoriaus, j tary
bos pasiųstą prez. Hardingui 
pasveikinimą jo inauguracijos 
tkmoje. Kai-kurie atstovų rei
kalauja, kad telegrama butų 
iš\vrsta ir perskaityta lietu
viškai. Pirmininkas po du žo
džiu iš eilės išvertė Lietuvių 
-kalbom" 

Raštininkas skaito atsakv-
r 

mą nuo p. J. Vileišio į pa
klausimą apie Liet. Piliečių 
Są-gą. Vileišis nurodo atsi-

Ned. Bal.-April10,192l j 
C.S.P.S, [ S e t a i ] Svel, 48th ir Honore gat, Į 

Pradžia 7:30 vai. vakare | 

S Gerbfcimieje: V̂ tsi esate kviečlam!/ atsilankyti ant SIo puikaus perstatymo ir prisijuokti lig/ sočiai nes "Revizorius?* yra vienas is pui- ^ 
kiaušiu ir Jekinsriausiu komedijų Lietuvių scenoje. Taip-gri fy K. t*, prie to jau senai rengiami. Todėl atsilankusiejei busite pilnai užganė- 2 

5 clinti. Po Teatro bus Šokta'.. Kviečia Visus T. K. "Llfttiva". -

"REVIZORIUS" 
Penkių Veiksmų Juokinga Komedija 

J Rengia Teatr. Kiiubas "Lietuva" 
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VERTEIVIAI KOVOJA 
PRIEŠ DIDESNES TAKSAS. 

BOMBA APGRIOVĖ NAMUS 

Chicago Association of Co-
inuierce ir kitos verteivių or
ganizacijos darbuojasi pada
ryti jsravą j legislaturą, kad 
nepadidintų Cliicagai taksų 
už nejudamas nuosavybes. 

Tų didesnių taksų (mokes
nių) reikalauja dabartinė mie
sto administracija, kuri pini
gus leidžia nei vandenį. 

PASPRŪDO, BET SUGAU 
1ASS. 

-

Iš Soutb Clark gatvės teis
mo pabėgo kalinys. Otto Sch-

Nežinomų piktadarių pames- neidįr, kurs buvo areštuotas 
ta bomba apgriovė namų prie- už vogimą brangių kailių, 
šakį po num. 3815 Vernon ave. Pabėgės jis išvažiavo į Mil-

Tuose namuose gyvena bu- waukee ir gal negreit butų bu-
vusis' antrosios ivardos alder-.vęs^susektas, 
manas, juodukas, Oscar de Deja, tenai jrs apsistojo vie< 
IV»« t name viešbuty ir apsivogė. 

Matyt, jam buvo taikoma ta Buvo suimtas. Ant tų pėdų 
bomba. Milwaukėn buvo atvykę Cbi-

Mat, jis Vra namų po num. cagos detektivai. 
3700 Ellis ave. savininkas. Ir 

pas gu l i r warehousėje. Mes 
turime ir resytę (receipt). . I 

J . Dimša: —.Jis vvareliousė- j 
je, bet ar ules turėsime iš ko 
už jį užmokėti? 

Ritas atstovas:— Amerika 
neleidžia išsįųsti. Jei mes ga
lėjom jį pabudavoti, tai ga
lėsime išlaikyti iki bus galima 
išsiųsti. jr 

J. Locaitis:— Vilnius dabar 
y m Lenku rankose, užtad ne-
galėtume jį padėti ant Gedimi
no kalno. Mes turime žinių, 
kad Lietuva jį priims. Jis čion 
bus iki Lietuva bus paliošuo-
ta nuo priešų. 

S, Valančius:— Lietuvos At
stovybė paėmė varpą į savo 
rankas/Dabar ji juomi ir rū
pinasi. Tikros kontrolės tary
ba neturėjo, o tiktai tarybos 
išrinkta komisija juomi rūpi
nosi, o ji galėtų mums užmes
ti, kam kišamės į jos reikalus. 

J. Dimša skundžiasi, kad 
žmonės iš vienos įr iš kitos 
pusės vis klausia* kūr jūsų 
varpas? O jiems negalima nie
ko paaiškinti. 5̂  

S. Stankevičia:— Duodu į-
nešimą varpo reikalą atidėti 
tolesniam laikui. 

J. Loeaitis duoda pataisy
mą, kad varpo reįkalą visai 
atmesti. Sako, tiktai tokie 
klausia, kurie nieko nežino. 

Susirinkimas nutarė varpo 
klausimą visai atmesti. Anot 
pu*mininko, varpas esąs geroj 
vietoj. 

Raštininkas prašo susirin
kimo išrinkti komisiją, kuri 
rūpintųsi tvėrimu Liet. Pilie
čių Są-gos skyrių, nes pats 
neturįs tam laiko. , 

Vienas atstovas: — Kas ta 
Sąjunga! Ką ji veikia? Kokia 
iš jos nauda! 

Stankevičia: — Lietuvos Pi
liečių Są-ga atneša... Pinhinin-
kas jį sustabdo. 

Dr. Graičiunas: — Jgalio-
ti komisiją iš 21 nario (sena-

? \ 

PAVASARINIAI ŠOKIAI! 
Rengia 

Šv. Jurgio Par. "Kanklių" Choras 
SIIII muilini SŲBATOJ, BALANDŽIO 9, 1921 m. 

ŠV. JURGIO PARAP. SVETAINĖJ 32nd PI. ir Auburn Avenue. 
• Pradžia 7 vai. vak. 

Jeigu nori smagiai pasišokti ir linksmai laika praleistf tai atsilankyk Į 

~ RfeNGĖJIAI. 
sį vakarą, o tikrai busi užganėdintas. 

Nuoširdžiai kviečia visus 
• — > 

šaukti į vyriausią Sąjungos tas, arba veikiančioji komisija 

tuos namus pasamdęs juo-| BIZNIERIAI GARSINKITE 
flifmis /mnni'ims < < I \ D A II T C * * D R A U G E . " 

valdybą". Pagiria tarybą už 
rėmimą dr. Alseikos misijos, L. 
Raud. Kryžiaus ir Augštųjų 
Kursų. Nurodo Town pi La-
ke'o Piliečių Są-gos skyrių ir 
kad to skyriaus raštininkas, 
Pr . Puleikis, yra darbštus žmo
gus. Pas jį ir informacijų ga
lima gauti. Kitas skyrius y-
ra Melrose Parke. Ten rašti
ninkauja Strzyneckis. 

Jau raštininkas beturįs lai
šką ir informacijas nuo Pilie
čių Są-gos vyriausios valdy
bos. Perskaito, tą laišką. Nuta
ria priimti 

Raštininkas perskaito laišką 
nuo rėmėjų dr. Alseikos mi
sijos Amerikoje. \ 

Laišką nubalsuoja priimti. 

Vėl Nelaimingasai Varpas. 

J . Dimša daro paklausimą, 
kur yra "mūsų laisvės var
p a s ? " Mes,-sako, nežinom, kur 
jisai yra. Mu^ą inteligentai 
dabar juokiasi . Juk ten yra į-
dėta mūsų pinigai, ir mūsų 
vargai. Tokia kalba Dimša iš
judino visą susirinkkną. Kai-
kurie juokiasi, bet daugeliui 
jo atvirumas nepatiko. 
Kitas atstovas, sako, kad var-

Kovo 1 d. išrinkta). 
Niekas nekalba. 
Dr. Graičiunas:— Duodu į-

nešimą diskusijas uždaryti. 
Pats juokiasi. 

Nubalsuoja nesančias disku
sijas uždaryki. 

Dr. Graičiunas duoda įneši
mą rinkti- komisiją iš vieno 
nario; kitas atstovas iš trijų ir 
vėl girdžiasi balsas diskusijas 
uždaryti. 

(Pabaiga bus.) 

3ARGENAS 
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t 
ifhorte Seeley 7439 

DR. I. M. FEINBERG 
ĮOydo spccijallai visokias vyry Iri 

moterų lytiškas ligas 
2401 Mailison Slr... kampas Wos-

tern Ave., Chlongo ', 
Valandos: 2- 4 po piet 7—9 vak. 

SS? 

* DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja M metai 

Ofisas 8149 8o. Morgan Hu 
Kertė SS-ro St., Chlca«o. m. 

/ SPECIJ AUSTAS 
MotariSkų, Vyrišky, taipgi chro

niškų Ugų. 
OFI80 VALANDOS: Nuo l t ryto 

. iki I po pietų, nuo c iki S valan
da, vakare. 
Nedėllonjls nuo 9 iki S po piat. 

Telefoną* Tards %»1 
» • - - • • • • • » • — • •»•»•»• — m-m m mm m *m$ 

įjfrel. Canal 6222 JJ 

| DR. C. K. CHERRYS % 
į IilETCVIS DENTISTAS <* 
^2201 West 22-nJ A So. Lcavitt St.* 

Gliicago 4J 
•Jvalandos: 9:30 A. M. to 12 N.J E 
$ 1:00 P. M. to 8:00 P. M. oi m 

BALTIJOS -AMERIKOS LINIJA 
4 2 BROADW4Y NEW YORh N Y 

TIESI Kelionė Be.Persėdimo Iš NEW YORKO Per LIBAVĄ Arba 
HAMBURGĄ — raTKUITUS 

I LIETUVA 
Laivai išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sriubų pačto laivai išplaukia: 
S. S. "LITUANIA" April 13 # 

"ESTONIA" Bal. 27. f 
Visi laivai turi puikus kambarius trečios kllasos keleiviams 

Kreipkitcs prie musij agentų Jūsų mieste arba pas 
K. KEMPF, General Western Passengcr Agent 

120 North La Salle SW Cliicago, IlUnois. 

"POLONIA" Geguiio 11 
"I.ITUANIA" Gegužio 25 d. 
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i VISUOMET TURĖK OMENIJE 1 
Kad musy nauja krautuvė pripildyta puikiausiu; 

| auksiniu ir deimantiniij žiedų, auksinių ir paaulfsnotų 
- laikrodėlių, laikrodžių, lenciūgėlių, karolių 

kų tik gautą iš Vokietijos ir šiaip auksinių papuošalų. 

Tel. Yards 6666 Blvd. 3448 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir 
Akiiseras. 

> SiOS 8. Halsted St. Onlcago. 
10—12 iš ryto 1—S ir 

g S. D. LACHAWICZ 
| LIETUVYS GRABOKIU8 
^Patarnauju laldotuvėM kopiftousta. Rel 
flkale meldilu atsl«aukM, o mano darhu 
l b u a i U aiigan4dlxktl. 
12814 W. 2Srd PI. Ghloago. Dl. 
j Tel. Oanal HM 

i V, W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty!: 

1 
t 
8 
I 
I 

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

J. YVENCKUS I 
S 

Laikrodininkas E 
3327 So. Halsted St. Chicago, 111. | 
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i 
1 
I 29 South La Salle Street 
{ Bjunbaris 8S4 
g Telefonas: Centrai CSM | 

f Vakarais, 812 W. 33rd St J 
^ Telefonas: Tards 4*n* m 

Ar jua Kankina PleUkanos ? 
NAUDOKITE: Puffles 

islti? 
*uffies 
kloaka? 

Ves . 

Ar Jums Galvo» 
NAUDOKITE _ 
Ar J«HH Piauka> 
NAUDOKITE _ 

Ar Jųa Norite Apsą 
NAUDOKITE RuffleS ' Jj 

savo plaukų grasiais ir tankiais 
NAUDOKITE JĮttff'les 

j Užlaikymui gaivos odos švarkai ir Ivanai 
NAUDOKITE J^tiffli 

Buffies galima gaiAi visose aptiekose po 65e. bonks, arba tiesiog 
iš iadirbeju per paštą ui 75o. bonks.' 

F. A D . R I C H T E R & C O . 
3rd Ave. & 3Sth St. Brooklyn, N. Y. 

J 

\ 

s 
Tfu 

forLiUUUU" 

Jeigu Nusidėgi 
Tai aprišk ftatsda ir uJdėk 

Itleninoiaium 
Nušaldo ir greitai aigydo. 

• — r a r •*'<•! 11 m m 

TJnlri 

URBANA, 

One 

AT 
DRAM 
2334 

KAIN, 
PRICI 

Ded 

Grail 

Parsiduoda lotas Cicero « 
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RIDGE AUTO STATION' 

TAISOME AUTOMOBILIUS 
Dirbame ir taisome naujas ir senas "bateries". Turim% geriausias mašinas ir ge-

riausiaš įtaisas. Darba atliekame greitai. Jei. Beverly 2400 
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