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Talkininkai Reikalauja Vokie
tijos Aukso Atsargos 

Industrijinis Krizis Brangiai 
Atsieina Anglijai 

RUSAI PABĖGĖLIAI TEGU 
PATYS RŪPINASI. 

NAUJAS VOKIETIJAI UL
TIMATUMAS. 

Turi perkelti kitur aukso at
sargą. 

Paryžius. Bal. 20. — Talki
ninkų afpildymo (reparation) 
komisija Vokietijos vyriausy
bei paskyrė laiko ligi Balan
džio 22 dienos savo aukso at
sargą iš imperijos barikos per
kelti \ bankas Coblenzo ir Co-
logne. 

Je i Vokietija atsisakytu ta 
padaryti, tai bus pareikalau
ta, kad tą aukso atsargą kuo-
veikiaus pristatyti] pačiai ko
misijai. 

Pirm to Berlyne buvo pus-
ofieijaliai paskelbta, jog at-
piklymo komisija žodžiu buvo 
pranešusi Vokiečiu vyriausy
bei, kad Reicbsbankos aukso 
atsarga pirm Gegužės 1 d, turi 
but depozituota Cologne ir Co-
blenzo bankosna, kaipo ap-
drauda atpildymui. 

Vokietijos vyriausybė į tai 
paskelbė, jog tas komisijos 
reikalavimas negali but pildo
mas de! keliu svarbiu aplin
kybių. 

Pagal apskaitymu iš Balan-
džio 7 d., Vokietija turėjo 
1,091,602,000 markių aukso at
sargos. 

Protestuoja Vokiečiai. 

Talkininkai okupuotose Vo
kietijos teritorijose įsteigę vi
są eilę muitinių. 
Vokietija prieš tai pakėlė aš

tru protestą. Notoje talkinin
kams Vokietija pareiškia, kad 
tuo būdu peržengiama Ver-
sailieso taikos sutartis. 

Aną dieną iš Mayence buvo 
pranešta, kad okupuotose te
ritorijose talkininkų įsteigtos 
muitinės ims veikti Balandžio 
20 d. Muitas už siunčiamas 
prekes turės but mokamas au
ksu. 

Vokiečių pasiūlymas. 

Nauji Vokietijos karo atly
ginimo pasiųlymai talkinin
kams, sakoma, busią tokie pat, 
kokie buvo pasiųlyti buvusio
je konferencijoje Londone, kuo 
met talkininkai nesutiko. 

Šiuo kartu, anot laikraščio 
Temps, Vokietija nori, kad 
talkininkai savo skolas, kurias 
skolingi Amerikai, perkeltų 
Vokietijai. 

Temps pareiškia, kad jei Vo
kiečiai tokie širdingi, tad ta
sai perkėlimas visai nereika
lingas. Sako, tegu talkinin
kams moka atlyg. tuomet tal
kininkai galės tais pinigais at
mokėti Amerikai skolas. 

SAVANORIAMS 5 M L I J O 
NAI DOL. SAVAITĖJE. 

Nauja anglekasių streikininku 
konferencija. 

Londonas, Bal. 20. — Ang
lijos parlamente pakeltas .klau
simas paleisti visus savano
rius, kurie buvo sumobilizuo
ti grūmojusiam generaliam 
darbininkų streikui. 

Pranešta, kad tolesnis sa
vanorių palaikymas ne tik ne-
reikalingaą, bet tas ir brangiai 
atsieina viešpatystei. Kas sa
vaitė tam tikslui turima pen
kis milijonus dolierių išlaidų. 

Be to, parlamente buvo ap
tariama taika anglekasių su 
kasyklų savininkais. Buvo ap
galvojamos priemonės, kad ta 
taika butų padaryta visiems 
laikams, kad viešpatija nega
lėtų patirti buvusių nesmagu
mų. 

Tečiau nieko ypatinga ne
nutarta. 

Vakar čia prasidėjo streiki
ninkų anglekasių atstovų su 
kasyklų savininkais konferen
cija. Pramatoma, fcad šiuo 
kartu bus padaryta taika. Nes 
anglekasiai neteko savo tos 
galybės, su kokia jie pasiro
dė streiko pradžioje. 

Prancūzija perdaug* išsilėšavu-
si jų užlaikymu. 

Paryžius, Bal. 19. — Prancn 
zijos vyriausybė visomis prie
monėmis darbuojasi pakrikdy-
ti gen. Wrangelio kareivius ir 
kitus Rusus pabėgėlius, šian
die gyvenančius Konstantino
polio apylinkėse. Kareivių ir 
pabėgėlių esama daugiau šim-

NAUJAUSIOS ŽINIOS. 

Prancūzų vyriausybė jau ke
lintu kartu oficijaliai skelbia, 
kad ji toliau neremsianti tos 
išalkėlių "armi jos ," tegu kiek 
vienas pabėgėlis rūpinasi nuo-
savuoju likimu. 

Prancūzų vyriausybė sakosi 

LONDONAS. — Ateinan
čio* savaitės pabaigoje talki
ninkų premjerai turės viename 
Anglijos mieste suvažiavimą, 
kuriame bus aptariamos prie
monės prieš Vokietiją, kur? 
neklauso .talkininkų parėdymų 
ir nesutinka duoti karo atly
ginimo tokio, kokio reikalauja
ma. Pranešta, kad suvažiavi
me busiąs ir maršalas Focb 

CHICAGOJE. 
GAjrL GRYŽ 5c. UŽ VAŽINĖ

JIMĄ GATVEKARIAIS. 

Buvusis Illinois valstijos gu
bernatorius, Edward Dunne, 
tvirtina, kari pagal Illinois val
stijos konstitucijos Cbicagai y-
ra leista daryti kontraktus su 
gatvekarių kompanija* ir tie 
kontraktai pripažinti legaliai. 

Tuo pasiremiant, augščiau-
to tūkstančių. Visi išalkę. ^ v į s a e y£ visokių ekonomi- šias šalies teismas^ be abejo

nių ir militarinių ekspertų.'nes, paskelbs palankią Cbica-
Anglijos premjeras Lloyd Ge-'gos miestui ištarmę, 
orge, sakoma, didžiai nepaten-j Tas reikštų, kad valstijos 
kintas Vokietija, kuri savo.legislatura neturėjo teisės į-
naujų pasiūlymų nepaduoda I vesti "s ta tė public Utilities" 

tos "armijos*' maitinimui iš
silėbavusi daugiau 200 milijo
nų frankų. Taigi to ir užtenka. 

PREZIDENTAS LANKĖSI 
NEW YORKE. 

New York, Bal. 20. — Vakar 
čia lankėsi prezidentas Har-
dingas. Šito miesto Central 
parke atidengta gen. Simon 
Bolivar stovyla. Tas generolas 
yra vadinamas Pietinės Ame
rikos išvaduotojas. J is gyveno 
praeito šimtmečio pradžioje. 

ONTARIO PROVINCIJA 
'SAUSA.' ' 

JAPONIJA ŠAUKIA SAVIŠ
KIUS LAVINTIES MI-

LITARIZME. 

..Toronto, Ont.,. Bal. 20. — 
Kanados provincijoje Ontario 
įvyko gyventojų balsavimai 
probibicijos klausime. Laimė
jo "sausiej i ." 

TAIKOS REZOLIUCIJA. 

Washington, Bal. 20. — Ja
ponija įgyvendina visatinio 
militarinio visiems jauniems 
vyrams lavinimo įstatymą. 

Tam tikslui visi Japonai 
nuo 21 ligi 37 metų amžiaus 
šaukiami Japonijon itv- Phili-
pinų salų, Rytų Indijos ir Pie
tinės juros salų. 

Nešaukiami Japonai tik iš 
salos Hawaii ir iš Suv. Vals
t i j a 

PRAMATO KONSTANTINO 
PUOLIMĄ. 

Paryžius, Bal. 20. — Vietos 
oficijalinėse sferose nuomo-
niaujama, kad Graikų kara
lius Konstantinas veikiai bu
siąs nuverstas nuo sosto. 

Tam bus dvi svarbi prie
žastį. Smūgis Graikų armijai 
Turkijoje ir finansinis krizis 
pačioje Graikijoje. 

Washington, Bal. 20. — Čia 
kalbama, kad rytoj senate ar 
tik nebus pakeltas klausima^ 
taikos rezoliucijos. 

ANGLAI ĮVES AIRIJON SA 
VYVALDĄ. 

14 ŽUVO, 100 SUŽEISTA. 

Rymas, Bal. 20. — Tuscany 
provincijoje seka smarki ko
va Italų nacijonalistij su so-
cijalistais. Įvairiose vietose 
žuvo 14 žmonių ir apie 100 su
žeista. 

— 

iLondonas, Bal. 20. — Pas
kelbta, kad Anglijos vyriausy
bė ėmėsi darbuoties Airijon į-
vesti savy valdą, nežiūrint Ai
rių nenoro. 

Savyvaldos įstatymas Angli
jos, parlamento pravestas pra
eito Gruodžio 21 d. ir, kiek pa
laukus, karaliaus patvirtintas. 

Tuo tikslu Airijoje pirmiau
sia bus įvykinami rinkimai at
stovų į du atskiriu Airių par
lamentu. į 

Kaunas. Priemiestyje Vili-
jampolyje "Vaikelio J ėzaus" 
d r-ja gavo bu v. pantonų tiltų 
sandelius, iš kurių sumanyta 
padaryti didelę, pavyzdingą 
našlaičių prieglaudą su mokyk
la ir amatų dirbtuvėmis. Bet 
pertaisymui iš sandelių. į prie
glaudą reikia daug lėšų. Vieta 
labai puiki ir sveika. Prie to 
Žemės Ūkio Ministerija žada 
duoti 5 deš. žemės, kad vaikai 
galėtų mokinties ir daržinin-, 
kavinio. Kiti "Vaikelio Jė
zaus" dr-jos nariai nori toje 
vietoje įtaisyti inteligenčių pa
vargusių prieglaudą. Tas pri
gulės nuo visuotinio draugi
jos susirinkimo nutarimo. 

Plateliai, (Kretingos apskr. j . 
Jau gryžo iš užsienio grapai 
Šuzeliai, kurie per visą karą 
ten buvo. Žmonės, ypač bėdi
nieji, kurių pas mus yra ne
mažai, susirūpinę, kad gal jie 
nebegauti žemės. Girdėti, ža
da į Platelius atvažiuoti ko
kie Prancūzai. Bet Lietuvos 
įstatymai rodosi stipresni už 
grapą. Šuzeliui ir jo svečiams 
Prancūzams ir bendra žemės 
reforma neturėtų daryti jiems 
išimties. Pas mus bežemių ir 
mažažemių daug. Grapai Šuze-
liai savo dvarus yra apleidę 
tiek, kad iš jų valstybei jo
kios naudos nėra. t 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

komisijos, šita neturėjo teisės 
laužyti kontrakto, padaryto 
miesto su gatvekarių kompa
nija. 

Gatvekarių kompanija 1907 
metais padarė kontraktą su 
miestu. Kontraktas turi but 

I 

tiesiog talkininkams, bet ieš
kosi talkininkų. 

— — — — ^ — 

BERLYNAS. — Netoli čia, 
Potsdame, vakar su iškilmė
mis palaidota mirusioji Vokie
tijos imperatorienė Augusta 
Viktorija. Laidotuvėse daly va- j geras ligi 1927 metų. Tuo lai
vo skaitlingos žmonių minios, kotarpiu už važinėjimą netu-
daugybė kareivių, buvusių ar- ri but imama daugiau 5c. 
mijos oficierų ir studentų. 
Pačiame Berlyne valdžia ne
paskelbė jokios ypatingos šven 
tės. Uždraudė net vaikus pa-
liuosuoti iš mokyklų. i . 

WASHtNGTON. — Prezi
dentas Hardingas išreiškė no
rą, kad Suy. Valstijos visame 
pasauly užimtų garbingiausią 
vietą lakunybės išvystyme. 
Tam tikalui nebus gailimasi 
nei pinigų, nei reikalingo pa* 
sižventimo. Nes lakunybės 
klausimas čia kuone visai bu
vo užmirštas. 

PASIBAIGĖ AIRIŲ SUVA
ŽIAVIMAS. 

— 

• 

Vakar Cbicagoje pasibaigė 
"American Association for the 
Recognition of tbe Irish Re-
public" suvažiavimas. 

Suvažiavime dalyvavo įvai
rių tikėjimų, partijų ir tautų 
delegatų. Karšta agitacija bu
vo vedama už pripažinimą Ai
rijos*." " mSm* 

Paaiškėjo, jog ta asocijaci-
ja skaito apie 500,000 narių. 
Nutarta, kad kiekvienas na
rys Airijos nepriklausomybės 
iškovojimui duotų . po 5 dol. 
Tuo budu butų surinkta pus-

LIETUVOS INFORMACI
JOS BIURO PRANE

ŠIMAI. 
(Eltos žinios). 

Joniškis. III—23. Eltos ko
respondento pranešimu, prasi
dėjus tiesioginiam susisieki
mui Ryga — Berlynas, žymiai 
padidėjo keliaujančių skaičius 
vidutiniai 10O žomnių ten ir 
atgal. Taippat padidėjo pre
kių tranzitas iš Vokietijos f 
Rygą, o dar daugiau iš Rygos 
į Vokietiją. 

ziuoja. 
i 

WASHINGTON. — Žemes
niajame <kongreso bute išnaujo 
priešakin pastatytas ateivys-
tės suvaržvmo bilius. 

CHICAGO. — Vietos pastos 
viršininkas paskelbė reikalau-( P j e c įas i plaučių liga su in-
jąs pastos tarnybon 1,500 bu- f l u e n z a Cbicagoj. Sveikumo de 
vusių kareivių. J ie bus apgin
kluoti ir saugos siunčiamą pa
štą nuo plėšikų. 

trečio milijono dol. neskaitant 
kitų aukų tam pačiam tiks- \ 14,547 auks. 20 sk. sumai. 
lui. 

ŽINIOS IŠ VILNIAUS. 

ORAS. — Šiandie gražus o-
ras ir šilčiau; rytoj gali but 
lietaus; rytoj vakare vėsiau. 

partamentas perspėja gyvento
jus. 

Bal. 27 d. Šv. Jurgio par. 
svet. L. Vyčių Cbicagos Aps
kričio choras rengrla labai 
draugišką, šeimynišką vakarą. 

Kaunas. III—23. Šiandie, 
Kovo 23 d., atvyko į Kauną 
naujas Tarybų Rusų pasiunti
nys Lietuvai p. Mostonenko. 
P. Akselrodas netrukus išva-

; 

Joniškis. III—23. Eltos ko
respondento pranešimu, "per 
Joniškio muitinę š. m. Sausio 
mėnesį įvežta į Lietuvą: 

Siropo odai — 26,372 auks. 
50 sk. sumai. 

Degtukų — 70,000 auks.— 
Rūkytų žuvelių — 2,200 aule. 
Viso — 98,572 auks. 50 sk. 

sumai. 
Išvežta iš Lietuvos obuolių 

— 1,080 auks. sumai. 
Konfiskuota įvairių prekių 

— 16,909 auks. sumai. 
Š. m. Vasario mėnesį įvež

ta į Lietuvą stiklo butelių — 
54,474 auks. 40 sk. sumai. 

Kitų įvairių prekių 19,707 
auks. 50 sk. sumai. 

Viso 74,181 auks. 90 sk. su
mai. 

Išvežta iš Lietuvos tik obuo
lių — 280 auks. sumai. 

Konfiskuota įvairių prekių 

Čia parašams rinkti prie
das: 

"Mes, gyventojai kaimo...... 
Švenčionių apskrities, Vil
niaus' gub. skaičiuje... asme
nų, prašome prijungti mus 
Lenkijai, nes mes kalbam 
ir meldžiamės namie lenkiš
kai. Lietuvai, kurios užpaka
ly stovi Vokiečiai, priklausy
ti nenorime ir noriai nepasi
duosime. Prašome iš mųsų 
apskrities pašaukti į Varša-
vos Seimą atstovus. Parašai.'1 

"Unzer Tog"- tuo klausimu 
i aso. 

"Kuomet gi bus % paskelbti 
tie panašus cirkuliarai, siun
čiami ir dabar tuo pačiu 
klausimu?" 

Kaunas. Lietuvių Katalikų 
Centras paaukavo iš savo iždo 
kareivių dvasios reikalams.ap
rūpinti 5,000 auks. Kitus pen
kis tūkstančius davė paskolos. 
Dabar vyriausias armijos ka
pelionas atsiuntė širdingą pa
dėką Centrui. 

Ryga. Latvių laikraščiai pa
kėlė didelį liarmą, kuomet suži
nojo, kad Palanga pareina į 
Lietuvių rankas, kad net ir 
Latvių St. Seime buvo tas 
klausimas pakeltas. Bet matyta 
vyriausybė nieko nedarė iš to 
liarmo, kad Kovo 31 d. Pa
langą su Šventąja upe jau ati
davė Lietuvai. 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
By GENE BYRNES 

NEKUOMET TAIP NĖRA. 
Turiu bankoje du šimtų ir septynias dešimts vieną do-

lierį daugiau, negu aš buvau suskaitęs. 

"St raž Li twy , , skelbia šį 
1919 m. dokumentą rastą 
"Glos L i twy" arkyve: 
"Gerbiamam parapijos klebo
nui! , 

Turim garbę prašyti gerbia
mą kleboną rytoj iš sakyklos 
paskelbti žmonėms, kad daro
mas sąrašas duonai gauti, ir 
duonos gaus tik Lenkijos pi
liečiai. Duonos kortelės yra pa 
siųstos su žmonėmis, konpe-
tentingais, tuo reikalm Jie tu
rės* dokumentus su mūsų ko
miteto parašais ir "jiems yra 
pavesta rinkti parašus, pasi
rašant kiekvienam pačiam sa
vo pavardę ir vardą, o kas 
nemoka rašyti, tai už jį tepa
rašo koks geras padorus žmo
gus. 

Pasirašyti, kad tie, kurie 
nori gauti duonos, nori pri
klausyti Lenkijai, bet kurie 
nenori priklausyti, Lenkijai, 
o kitai valstybei, tie žmonės 
negali gauti Lenkų duonos. 
Prašau gerbiamą kleboną pri
imti mųsų komiteto įgaliavimą 
išduoti nuo savęs liudymų 
tiems .žmonėms, kurie galės 
rinkti parašus. 

Prie šio pridedame pavyz
dį kaip reikia rinkti parašus 
į poperį. 

Kluščano parapijos komi
tetas 

Pirmininkas Cyp Bielievyč 
1919 m. gegužės 28 d. 
(Priedas) 

Laukupėnų dvaras, (Vilka
viškio apskr.). Šį dvarą valdo 
nuomininkas Fuksas, knris 
stengiasi visaip išnaudoti dar
bininkus. Prašalino kelias šei
mynas iš butų, šios kreipėsi 
prie Gražiškių Krikščionių 
Darbininkų Sąjungos pirminin 
ko, Grikiečio, kuris su darbi
ninkais nuėjo pas Fuksą. Šis 
pareikalavo nuo Grikiečio do
kumentų. Grikietis pasakė esąs 
darbininkų pirmininku ir -pa
rodė pesą. 

Tuomet Fuksas su savo sū
numi išvijo darbininkus kei
kdamas, o Grikiečiui mušė į 
veidą; tuo tarpu sunūs įtrau
kė jį į kitą kambarį ir pradė
jo kumštimis mušti, Gerokai 
apmušę, perdavė jį karei
viams, kurie nerasdami kaltės 
paleido. Grikietis sumuštas at
vyko į Vilkaviškį, pas gydy
toją, kuris rado trukusį au
sies butelį ir smarkiai apdau
žytą veidą. Kol-kas Grikietis 
dar nėra pasveikęs. Sužinojęs 
atsitikimą Darbo inspektorius, 
atvažiavo į dvarą ir, ištyręs 
skriaudas, pareikalavo darbi
ninkų būvio pagerinimo. Dar
bininkai tuomi labai pasipik
tino ir žada atkeršyti. Už su
mušimą darbininkų atstovo 
Fuksas bus patrauktas apy
gardos teisman. Dar vis dva
rininkai su kumščio pagejba 
nori pasotinti darbininkus. 

PINIGU K A S . 
v 

Svetimų šalių pinigų vertė, mai
nant nemažiau $25,000, Baland. 19 
buvo tokia pagal Merchanta Lo-
an and Trust Co.: 
Anglijos strerlingų svarui 
Prancūzijos šijntui frankų 
Italijos šimtui lirų 
Vokietijos šimtui markių 
Lietuvos šimtui auksinų 

J Lenkų Varsa vos Seimą." Lenkijos šimtui markių 

$3.93 
7.19 
4.Ž5 
1.58 
1.5S 
.13 

K 

* 



DfUUGAS Ketvirtadienis, SaJ. 21, 1921 

UBTUVIV "KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyrus nedėldienius. 

PRENUMERATOS K.UNA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams • - . . . $8.00 
Pusei Meti* < _ , . . . . 4.00 

BVV. VALST. 
"Metams $6.00 
Pusei Metu $.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresaa Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus į 
registruotą laišką. 

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

Tel. Roosevelt 7791 

Trupa Komunizmas 
Rusijoje. 

Andai parėjo iš Rusijos ži
nių, kad bolševikų-koinunistų 
vadas Leninas savo pavaldi
niams valdininkams uždraudė 
nuo valstiečių rekvizuoti ja
vus. * \ 

Tai svarbiausias Rusijoje į-
vykis nuo pradžios revoliuci
jos. Nes tas reiškia, kad bol
ševikai neverčiami patys ima 
prisipažinti atliktų klaidų. Ir 
tas dar reiškia, kad bolševikai 
atmeta tuos savo mylimuosius 
komunistinius dėsnius. 

Leninas tą naują savo pa
rėdymą paremia tokiuo argu
mentu: Soči jale revoliucija 
Rusijoje galėtų pavykti tik 
dviem sąlygom, būtent: arba 
jos parėmimui turėtų vienu 
žygiu pakilti tokios pat revo
liucijos kitose keliose šalyse, 
arba turėtų viešpatauti l>en-
droji sutikino visų luomų (so
či jalistiškai tariant — klesių), 
kurių didžiumą sudaro valstie
čiai. Tečiau, kaip apie tą, taip 
apie kitą įvykį, anot Lenino, 
šiandie negali but kalbos. Nes 
tas negali įvykti. 

Komunistų pastarajame kon
grese Maskvoje tas pat Leni
nas pasakė, jog negalimas 
daiktas apgaudinėti vieno ku
rio gyventojų luomo. Bet dar 
pavojingiau yra ilgas laikas 
apgaudinėti pačiam save. 

I r jis atvirai pareiškė, kad 
valstiečiai visais laikais nesu
tiko ir nesutiks su proletari-
jato diktatūra. Tai-gi .komu
nistams nieko kita nebelieka, 
kaip tik prilygti milžiniškos 
didžiumos norams. Reikia vals
tiečiams leisti s ū d a n t i nuosa
vų pažiūrų santikius su pro-
letarijatu. Anot Lenino, vals
tiečiai v i sg i bijosi netekti bol
ševikinės valdžios. Nes tuo
met ir vėl galėtų gryžti Rusi
jon didieji žemvaldžiai. Tuo
met valstiečiams butų labai 
bloga. 

Pirmiau bolševikų valdžia 
buvp pasmerkusi ir panaikinu
si visas savitarpines organiza
cijas. Šiandie tas pasmerki
mas atšauktas. Ir leista liuosa 
pirklyba javais. 

Tie ir kiti bolševikų nusi
leidimai Rusams svarbus tuo, 
kad jie suskaldo svarbiausius 
komunizmo dėsnius. 

Bet tai dar ne viskas. Bol
ševikai toliau trupina savo 
socialistines svajones, kurios 
teorijoje labai skardžiai skam-
IM'JO, bet praktikoje pasirodė 
niekam vertos. 

Bolševikų valdžia paskelbė 
atsiliepimą į Rusus pabėgėlius, 
svetimose Šalyse gyvenančius. 

Kviečia juos gryžti Rusijon. 
Nes, girdi, jų pagelba Rusijos 
atstatydinime būtinai reikalin-1 

Bolševikai atmetė mintį pa
naikinti pinigus. Nes be pinigų 
negali vesti prekybos su *už-
rubežiais, pačioj Rusijoj be pi
niginės gistemos negali but 
reikiamos tvarkos. Kai-kurio-
se Rusijos vietose šiandie ap
sieinama be pinigų. Bet ilgiau 
taip negalės but. 

Ko-gi daugiau reikia f 
Socijalištai visas laikas 

šaukė, kad jie su savo moks
lu praktikoje padarysią visus 
laimingais. I r dejavo jie, kad 
neturi tinkamos progos tą at
likti. 

Gavo jie tos progos Rusijo
je, didelėje šalyje. Ketvirti me
tai jie ten kamuojasi. 
Suskaldė draugijinį žmo-

Kata l ik i škoj i Prancūzų Laikrašt i ja . 

gyvenimą, baigia griauti 
visą šalį. Daugelio klaidingų 
pažiūrų jau atsisakė. Bet ki
tu dar laikosi. Priverstinai tu-
ri laikyties užimtos pozicijos. 
Nes tokiems socijalistų galvo
čiams, kaip v Leninas, bjauri 
gėda pilnai pripažinti, jog so-
cijalizmas labai dailus teori
joje, praktikoje gi supuvęs 
daiktas. 

Socijalistinio " rojaus V iš
mėginimas Rusijoje taip bran
giai Rusų tautai atsiejo, kad 
niekas negali nei apsakyti. 
Tik vienų socijalistų-bolševi-
kų padarų galvažudžių Rusija 
nemirs per amžius, kaip ilgai 
jai bus lemta gyvuoti. 

Galimas 
liečiu Streikas. 

Suvienytose Valstijose gele
žinkeliečių tarpe pakilo didis 
nepasitenkinimas ir nepapras
tas bruzdėjimas. 

Yra priežasties.' Federale 
geležinkelių darbo taryba pas
kelbė, kad su šio Liepos mė
nesio pradžia pokariniams lai
kams padaryta darbininkų su 
geležinkelių kompanijomis su
tartis baigiasi ir darbininkams 
prisieis daryti naujas sutartis. 

Geležinkelių darbininkai ži
no, ką tas reiškia. Reiškia su
mažinimą užmokesnio, kuOmet 
išnaujo prisieis tarties su kom
panijomis vadovaujant tai ta-
rvbai. Reiškia, tarvba išklau-
sys abiejų pusių argumentų 
ir tikras daiktas, kad darbi
ninkai neteks to, ką jie turi 
šiandie. 

Kitas darbininkams negeis
tinas daiktas tai tas, kad jie 
bus verčiami su kiekviena 
kompanija skyrium daryti 
skirtingas sutartis. 

Geležinkelių darbininkai yra 
susijungę į kelias stiprias or
ganizacijas. Jos prisidėjusios 
prie Amerikos Darbo Federa
cijos. Skaito daugiau pusantro] 
milijono narių. 

Kiek žinoma, geležinkelių 
kompanijos jau senai darbavo
si sumažinti užmokesnį darbi
ninkams. Bet to negalėjo jos 
padaryti be sutikimo darbo ta
rybos. Kad taip, tai jos turėjo 
pasidarbuoti kitokiais keliais, 
kad atsiekti pageidaujamą tik
slą. Pasekmėje taryba sutiko 
su jų reikalavimais. 

Darbininkų vadai privatiniai 
reiškia nuomones, kad tas ta
rybos paskelbimas nieko gera 
nelemia. Sako, yra baimės, kad 
iš to turės pakilti smarki ko-
va darbo su kapitalu. 
Ligšiol toji kova buvp sulaiko
ma įvairiomis priemonėmis. 
Paskui nebus galima tas pada
lyti . 

I r pačiame Amerikos Darbo 
Federacijos ofise, Wasbingto 

Prieš didįjį pasaulio karą. 
Prancūzijoje buvo 38 milijonai 
žmonių. Tarp tų apie 200,000 
buvo Žydų, 650,000 įvairios 
rųšies protestantų, apie 500,-
000 užsirašiusių laisvamanių 
arba bedievių. Visi kiti vadin
davosi katalikais, nors ne visi 
katalikystę pildydavo. Po ka
ro Prancūzija padidėjo, nes 
prisidėjo Alzacija ir Lotaringi
ja^ Tose dviejose žemėse yra 
80,000 Žydų, 400,000 protes
tantų ir apie 1,220.000 pildan
čių ir nepildančių tikėjimą ka
talikų. Tai-gi dabar visų Pran
cūzijos katalikų galime skai
tyti netoli 38 milijonų. 

Paryžiaus Dienraštija. 

Prancūzijoje labiau negu ki
tose tautose visas gyvenimas 
yra susitelkęs į sostinę, todėl 
Paryžiaus dienraštija turi dau
giausiai reikšmės. 

Paryžiuje yra dvidešimt ke
turi dienraščiai. Septyni yra 
aiškiai priešingi katalikams, 
aštuoni yra nei palankus nei 
priešingi, o devyni yra arba 
visai katalikiški, arba po di
dele katalikų įtekme. 

Tarp tų laikraščių, kurie y-
ra katalikų įtekmėje, bet savo 
katalikystės nepažymi per
daug yra "Gaulo i s" (Gailijos 
Žmogus). Diduma Prancūzijos 
vyskupų skaito t# dienraštį. 

Dar labiau už jį katalikų į-
tekmėje yra dienraštis "Echo 
de P a r i s " (Paryžiaus Aidas). 
Tarp jo bendradarbių yra 
augštieji Prancūzų dvasios va
dai Prancūzijos Akademijos 
nariai katalikų laikraštininkų 
sąjungos pirmininkas Rene Ba-
zin ir parlamento atstovas tos 
pačios Akademijos narys Mau-
rice Barres. Taip pat ir katali
kiškojo universiteto rektorius 
tos pačios Akademijos narys 
A. Baudrillart. Nemaža garbė 
ir nauda dienraščiui turėti tarp 
savo bendradarbių tris Akade
mijos narįus. Į "Echo de Pa
r i s " rašinėja taip-gi ir vysku
pai, pa v. Arras'o ' vyskupas 
Julien. Tą dienraštį daugiau
siai skaito šviesuomenė, valdi
ninkai ir karuomenės bei lai
vyno oficierai. 

"Libre Parole" (Laisvas 
Žodis) kitados buvo taip an
tisemitiška, kad Žydų neapy
kantą statė beveik augščiau 
už krikščionijos mokslą. Tai 
buvo kuomet tą dienraštį val
dė ir redagavo jo įkūrėjas 
Drummond. Dabar "Libre Pa
role" virto grymr katalikišku 
laikraščiu įr sakosi esąs orga
nu katalikų užsiimančių visuo
menės klausimais. Jo bendra
darbiai sakosi esą mokiniai iš-
kalbingiausio Prancūzo nese
nai mirusio Alberto de Mun. 
La Libre Parole kas savaitė 
leidžia atskirą lapą vadinamą 
"Vie et Pensee Catliolique" 
(Katalikų Gyvenimas ir Min-
tys). 

La Jeune Republiąue' ' yra . . 

taip pat katalikiškas dienraštis 
ir taip pat pavestas daugiau
siai visuomenės klausimams. 
Apie Libre Parole telkiasi dau
giausiai senesnieji veikėjai, a~ 
pie La Jeune Republiąue dau
giausiai telkiasi jaunieji. Šitų 
vadas yra Mare Sangnier, apie 
kurį jau keletą kartų rašėme. 
Skirtumus tarp senųjų ir jau
nųjų Prancūzijos visuomenin-
kų sudaro neVienokios pažiu-
— — • i — — — — y p — 

ros į tai kokia turėtų būti aug-
ščiausia Prancūzijos valdžia, ir 
kokia yra geriausia demokrati
ja. Visi tos demokratijos nori] 
tik ne visi vienaip ją ima. 

La Croix. 
Didžiausias ir geriausiai or

ganizuotas katalikiškas dien
raštis Prancūzijoje, o gal ir vi
same pasaulije, yra La Croix 
(Kryžius). J į pradėjo ir veda 
vienuoliai Asumpcijonistai. Jį 
įkūrė tėvas Vincentas Bailly 
16 Birž. 1883 metais.Sunku ap
sakyti ką tas dienraštis turė
jo iškentėti per dvidešimt su 
viršum metų. Tėvas Bailly 
sakydavo: " Imant leisti dien
raštį reikia turėti arba milijo
nus, arba nieko. Mes asumpci
jonistai neturime milijonų, tai 
pradėsim su nieko." Jis turė
jo drąsos ant pirmo puslapio 
padėti paveikslą V. Jėzaus pri
kalto prie kryžiaus. Tas kry
žius erzino ir erzina bedievius, 
bet duoda jiegos dienraščiui. 
Ilgų metų užsipuldinėjimai ir 
persekiojimai, net ir vienuoli
jų išvijimas iš Prancūzijos 
negalėjo parlaužti kryžiaus 
dienraščio. Priešingai tas dien
raštis stebėtinai išaugo ir pa
gerėjo. 

La Croix išeina ne vien Pa
ryžiuje, bet ir mažesniuose 
Prancūzijos miestuose, kur yra 
vyskupo sostinė ir departamen
to valdyba. Departamentais 
Prancūzijoje vadinasi tokia že
mės daJis, kaip Rusijoje gu-
l>ernija. Centralė dienraščio 
redakcija yra Paryžiuje. J i 
pagamina stambiuosius straip
snius ir iš anksto juos išsiun
tinėja savo skyriams krasa. 
Naująsias žinias ir umo rei
kalo raštus centralė redakcija 
savo skyriams siuntinėja tele
grafu. Skyrių redakcija sude
da visą gautąją medžiagą krū
von, prideda vietinių žinių ir 
išleidžia dienraštį tuo pačiu 
laiku, kada jis išeina Paryžiu
je. Taip La Croix ta pačia die
na išeina keliose dešimtyse 
miestų. 

Prie dienraščio Paryžiuje 
išeina m taip-gi savaitinis laik
raštis " L e Pelerin" (Kelei
vis). Nei vienas kitas savait
raštis neturi tiek ėmėjų kiek 
šitas, būtent 600,000. T a part 
įstaiga leidžia savaitinį prie
dą grynai tikėjiininiems daly
kams vadinamą "Les Cause-

pasiulydama, kad išeitų vie
nas bendras dienraštis. La 
Croix butų galėjęs neapsieiti 
ir vienas išeidinėti, bet prisi-1 

laikė dįenraštiškos sėbrįjos ir 
apsėmė. Kol streikas # tęsėsi, 
tol Paryžiaus dienraštija bu
vo ištiesų bepartyvė, nes išei
dinėjo vienui vienas dienraš
tis, už kurį ėmė atsakomybę ir 
katalikų vienuoliai ir socijališ
tai. To dienraščio spausdino 
keletą" milijonų egzempliorių. 

Kiti Dienraščiai. * 
Šiaip visi katalikiškieji Pa

ryžiaus dienraščiai kasdien 
spausdina pusantro milijono 
egzempliorių. 
Kituose Prancūzijos miestuo

se yra 350 dienraščių; vieni 
maži, kiti dideli. Dvidešimt tų 
dienraščių turi skaitytojų vir
šaus 50,000 kiekvienas, kiti 
turi mažiau. Prancūzijos šiau
riuose tie dienraščiai y r̂a kata
likiški arba palankus katali
kams. Maža yra katalikijai 
priešingų. Prancūzijos pie
tuose diduma dienraščiu yra 
katalikijai priešinga. 

(Pabaiga bus). 

LAISVAMANIŲ LEKCIJOS 
KATALIKAMS, • 

AMERIKOS LIETUVIAI! 
Norite pasiųsti Amerikos Lietuvą j Lietuvą 

tai pasiųskite saviškiams į Lietuvą Amerikos Lietuvių. j 
Katalikų 

r • « 

Metrašti 
1916 m. 

Išleistą Liet. Kat. Spaudos Draugijos 

JAMB yra 150 su viršum paveikslų a) pavienių darbuotojų 
b) draugijų c) bažnyčių d) žymiausio Lietuvio astronomo kun. 
A. Petraičio observatorijos jo prietaisų ir e) krtų. 

JAME yra aprašyta tverimasis Amerikos Lietuvių parapijų, 
draugijų, jų veikimas; aprašytos mokyklos; ir š'.u'.p daugybė į-
vairių įvairiausių aprašymų. 

JAME vienu žodžių, šalę visapasaulinių 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 

S 
I 
I 
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Kaina: Neapdarytos 60c. 
Jei norėsite, kad mes pasiųstame, tai pridėkite prieminėtos 

kainos da 10c. persiuntimui ir paduokite gerą adresą, kain no
rite siųsti į Lietuvą. 

Užsisakydami adresuokite: 

. "DRAUGAS" PUBLISHlftG C0. 

Bal. 12 d. įvyko A. L. R. K. 
Fed. Ch. Apskr. susirinkimai. 
Malonu darosi, kad ji -žymiai 
pradėjo augti, plėtotis ir 
tobulintis Matyt, jog katali
kai pradeda suprasti, kur juos 
bedieviai — laisvamaniai ir so
cijalištai buvo nuvedę. Katali
kai pasimokino iš daugelio 
skaudžių lekcijų. 

Pirma lekcija, buvo, kad so
cijalištai. rinko aukas nuo kata 
likų l ietuviams nuo karo nu
kentėjusiems šelpti Lietuvoje 
ir Rusijoje. Tos aukos buvo 
rinktos bendrai vadovaujant 
soeijalistams vos užsipiiekus 
pasaulinio karo liepsnai. Au
kų tada surinkta per visa. A-
merika tūkstančiai dolierių. 
Bet tos aukos savo tikslo ne
pasiekė. Atskaitų ligi šiai die-

fnai nėra. Bet kiek žinoma, tie 
visų Amerikos Lietuvių sudėti 
tūkstančiai dolierių žymiai 
praplatino Lietuvoje socijalis
tų šlamštus, kurių teko ir ame
rikiečiams Lietuviams skaitvti. 

Antra lekcija, tai Lapkr. 1 
d., 1916* m., Lietuvių Dienos 
bendrai surinktos aukos tam 
pačiam tikslui, bet dalis tų au-

nio Pašnekesiai). Gamtos mok
slų laikraštis "Kosmos" (Pa
saulis) yra 'leidžiamas taip, 
kad jį galėtų suprasti ir ne
daug mokyklų išėjusieji žmo
nės. 

Sumaniiigumu darbštumu ir 
pasišventįmU La Crois padaro 
stebėtinai daug naudos Pran
cūzijos katalikams. Buvo lai
kų, kada rodėsi Prancūzijos 
kataliki ja lyg žūvant. Drųsa 

| ir darbštumas I tokio dienraš
čio kaip La Croix perkėlė ka
talikus per iškastą jiems duo
bę ir sustiprino jų jiegas. Ki
ti palaikė katalikystę mokyk
lomis, Asumpcijonistai ja 
sustiprino ir apgynė laikraš
čiais. Sakykla, mokykla ir lai
kraštis šiandien yra lygiai rei
kalingi kiekvienai katalikų 
parapijai. Vargas toms, kurios 
nesupranta. 

La Croix šiandien gali pasi
džiaugti savo pergalėjimais. 
Prieš karą, visų nekenčiamas 
dienraštis po karo išgelbėjo 

kelti didelį pramoninį krizį ^Prancūzų dienraštija. Vienu 
Suvienytose "Valstijose. 

Kalbama, Washingtonan bu
sianti sušaukta geležinkeliečių 

2334 South Oakley Ave. Chicago, Illinois. • 
. J 

• 

ries de Dimanclie" (Sekmadie-Įkų virš $130,000.00 buvo už-

tarpu sustreikavo viso Pary
žiaus spaustuvininkai, tik nes-
treikąv/Į spaustuvė.- " L a (Mi-

| vadų konferencija. Qal t#n bus1 ix" , 'njes joje darbininkai yra |aukta|?.• neva ,yi*^^^ajg'ė^sp^ 
'parėdytasgeležinįilįečįaujs re-'savininką}/ : Įadft - Paryžiaus hias Cbičįįgpjeį?8ri0 'BįržeUo 

kliuvusi laisvamanių komitete. 
Lietuvių Dienoje viršminėtos 
aukos buvo visoje Amerikoje 
rinktos bendrai dviejų srovių: 
katalikų ir laisvamanių. Tuos 
pinigus buvo galima pasiųsti i 
Lietuva, kada ten jų labiausia 
reikėjo, t. y. pabaigoje 1916 m. 
ir pirmais trimis mėnesiais 
1917, bet nesiųsta iki Amerika 
įstojo karan. Kuomet katalikai 
parodė, kaip galima tuos pini
gus nusiųsti ir Amerikai ka
riaujant, tuomet laisvamaniai 
žadėjo tuos katalikus skųsti 
teisman, bet neskundė, nes ne
buvo, už ką. 

Lietuvių Dienoje rinko au
kas ir socijalištai (patys tei
singieji į " r o j ų " vadai). Soci
jalištai rinko aukas atskirai 
nuo katalikų • ir laisvamanių 
(" taut in inkų") . Pažinau daug 
merginų katalikių, kurios rin
ko aukas soeijalistams norė
damos ir soeijalistams kredi
to. Bet socijalistų aukos l ie tu-
vos nematė. Arba, geriau sa
kant, Lietuva nematė tų aukų. 
Niekas nematė nei atskaitų. 

Trečia katalikamsi •leįjeiia, 
tai <laisvamanių \!'t^lijtįečiį'' 

Federacijos per katalikišką 
spaudų perspėti, nedalyvavo 
bet daug katalikiškų dr-jų bei 
pavienių asmenų, Federacijos 
nepaklausę, siuntė atstovus į j 
laisvamanių seimų ir dešimti
mis tūkstančių dol. sudėjo. 
Kad išviliojus iš katalikų 
daugiaus aukų, laisvamaniai 
nuliedino varpą, žadėdami jį 
pasiųsti ant Gedimino kalno. 
Pinigai su pagelba varpo buvo 
žadėti sušelpimui nelaimingos 
"Lietuvos. Kiek tų pinigų pa
siekė Lietuvą, tai sunku įspėti. 
Sulig buVusių neva atskaitų 
Lietuvai tų pinigų mažai te-
i • -

KO. 
Pats varpas nesykį buvo ne

va siųstas Lietuvon, neva ant 
Gedimino kalno. Bet velnias jį 
vis parnešdavo Chicagon. Lai
svamaniai susiriesdami šaukė 
buk tas varpas esąs Lietuvos 
laisvė. Dabar jis krioši verau-
zėje, o buvęs saliuninkas turi 
resytę. Ne-gi galima labiau 
pasityčioti iš šventų tėvynės 
J. v 1 • 

troškimų. 
Seimo nei varpo nereikėjo, 

bet reikėjo tūkstančius dolie
rių išvilioti iš katalikų kiše
nių žiopliems laisvamanių! 
tikslams. Tas padaryta triukš
mingai vežiojant varpą po 
Chicagos miestą ir kitur. 

• 

t 

Ketvirta katalikams lekcija, 
tai Rugpjūčio 15 dieną, 1920 
m., didelė manifestacija Au
ditorium Teatre neva išreiški
mui džiaugsmo Lietuvai at
gavus Vilnių, kuomet į Vil
nių ką tik buvo antrukart į-
ėję bolševikai. Už Vilnių ir 
šiandien Lietuva tebekovoja ir 
kovos galo <dar nesimato. Ka
talikai nužioplino į laisvama
nių manifestaciją, nusinešė ir 
dolierius. Tų dolierių parsinešė 
kelis tūkstančius mažiau. Už 
tat prisiklausė oficijalio ir ne-
oficijalio melo; buk Vilnius jau 
mūsų. O Vilniuje tada skere-
čiojo r vienį mųs priešai, šian
dien siaučia kiti. Chicagos 
Lietuviai Šiandien sux>ranta, 
kad pernai bereikalo klausė 
melagingo viliojimo, kad be-
reiįalp išmetė kelis tūkstan
čius dolierių. Brangiai ateėjo, 
ta lekcija. Jvi ji neišmokys ne
klausyti susiorganizavusių me-j 
lagįųjvtąi dar, reikės mjpjtėti-jie 
yįtąną tukšjįmtį v ' " "" ' 

Nerviškas? 
Tūkstančiai kentėtojų nuo 

nemiego 
negrumuliavimu 

dispepsijos 
galvos skaudėjimo ir kitų ligų, 

randa pagelba vartojant 

Dr. Milės' Nervine 
Kodėl T U Nepamegini? 

Ar ėsi vartojęs Dr. M i les 
AnU-Pain FUls? 
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Dr. I. E. MAKARAS 
Ltetuvys Gydytojas ir Chirurgą* 

Ofisas 10900 So. Michigan Are., 
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piet, 6:30 iki 8:30 vakare 
| Residencija: 10538 Perry Ave. 
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DR. S. MIKELIS 
KAISTU via 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAM 
Ofisas ir Gyvenimo vieta 

8252 South Halsted Street 
Ant rtrfcMU Unlvei-MJ StaU Ba«k 
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(Tol. Randolph 2898 
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS 
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Panedėliais iki 8 vakare 
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Tel. Drorer 7t4 | ( 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTI8TAS 

4711 SO. ASHLAND AVEMUB 
arti 47-toa Gatvės 

[Valandos: nuo • ryto iki t rak.J 
Sereaomls nuo 4 llf 8 vakare 
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Telefonas Voa Boren 9M 

D U . A. ROTO, 
Rasas Gydytojas ri Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyrišku, 

Vaikų Ir visa chroniška Ugų 
VALANDOS: 10—11 ryta 2—S pa 

pietų, 7—8 vak. Nedėliomi* 10—II d. 
Ofisas S254 So. Halsted St., 

Telefonas Drover 
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per katalikiška spaudą, pers
pėjo, bet ne visi įtikėjo. 

Kad išparodyti visas kata
likų imtas lekcijas nuobecUfi-
vių laisvamanių-*j' tautininkų •' 
i r : socijalistų,' reiktų praleįsti . 
$aug - laikę. Todėl šiam - s y k i u į 
užteks parodžius' šias keturiasl į 
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"Draugas" Weekly Supple-
ment devoted only to 

religion. 

Savaitinis "Draugo" priedas, 
pašvęstas vien tik tikė

jimo reikalams. 

T 

Ketvirtasis Sekma-
po Velykų. 

Mišių Lekcija iš šv. Jokūbo 
laiško: 1. 17—21. 

Mylimiausioji: Kiekviena ge
riausioji dovana ir kiekviena 
duotoji tobulybė iš augšto yra, 
nužengus nuo šviesų Tėvo, 
pas kuri nėra nei permainos, 
nei keitimosi aptemimo. Nes 
liuosa valia mus pagimdė tie
sos žodžiu, kad Imtume šiokia-
tokia J o sutvėrimo pradžia. 
Žinote, mano mylimiausieji 
broliai. O kiekvienas žmogus 
tebūnie greitas klausyti*, bet 
tingus kalbėti ir tingus supyk
ti. Nes vyro piktumas nedaro 
Dievo teisybės. Todėl atmes
dami visokį nešvarumą ir blo
gumo gausybę, maloniai pri
imkite Įsėtą žodį, kuris gali 
išgelbėti jūsų dusias. 

Lefįdjos Paaiškinimas 
Šitame Šv. Rašto gabėlilyje 

yra keletas stambių pamokini
mų naudingų mųs dusioms; 
tik reikia labai atydžiai skai-
tvti Šv. Jokūbo raštą, kad 
tuos pamokinimus radus. 

Pirmutinis pamokinimas yra 
tas, kad visi gerieji dvasios 
daiktai yra Dievo dovanoti 
žmonėms, o ne pačiu, žmonių 
pasidaryti. Niekas negali iš 
savęs tapti kunigu, nors kas 
žin kaip norėtų. Galybė atleis-
dinėti nuodėmes ir laikyti Mi-
šias nepasidaro nei iš mokslo, 
nei iš turto nei iš valdžios, o 
tiktai iš Dievo davinio. Taip-
pat iš Dievo davimo yra galė
jimas daryti stebuklus ir at
eitį pranašauti. Kam Dievas 
duoda, tas gali numirėlį pri-
kelti ar vandenį į vyną per
mainyti, bet savo žmogiška 
galybe niekas tų daiktų nega
li padaryti. Žmogus iš savęs 
nekuomet negalėtų duotis nu
žudyti už Kristaus tikėjimą. 
Visi kankintiniai turėjo drą
sos kraują pralieti už V. Jėzų 
del to, kad Dievas buvo sutei
kęs jiems tos drąsos ir tos 
stiprybės. 

Ir kitokios inažesnėsės mū
sų dorybės taip-gi yra iš Die
vo, nors prie to prisideda ir 
mus valios gerumas. Visi į 
nuodėmes supultume, jei Die
vo malonė nestiprintų mus 
nuolatai'. Tą tiesą Išganyto-
• • V ' V I • V T V * * / T 7* • 

jas išreiškė žodžiais: Kaip 
šakelė negali vesti vaisiaus iš 
savęs jei nėra vyno medelyje, 
taip nei jus jei nebusite ma
nyje. Aš esmi vyno medelis 
jus šakelės, kas yra manyje ir 
aš jame, tas atveda daug vai
sių; nes be manęs nieko nega
lite padary t i " (Jon. 15, 4—5). 

Tai-gi yra du daiktu •suda
rančiu geruosius žmonių dar
bus : žmogaus pastanga ir Die
vo pagelba. Jei nebūtų Dievo 
pagelbos, tai žmogaus pastan
gų neužtektų geriems dar
bams padaryti. Bet ir žmogaus 
pastanga yra reikalinga, nes 
ir uogos neauga tiesiog ant 
kamieno, o tik ant išdygusių 
iš j o šakų. 

Antras šios lekcijos pamo
kinimas yra, kad Dievuje nėra 
permainų. J i s neauga nei ne-
sęsta. Veikte j is veikia, bet 
veikimas nepadaro permainos 
Jame, nes veikdamas J i s nie
ko neprastoja ir nieko ncįgi-
ja. Dievas mus sutvėrė ne iš 
reikalo tik liuosa savo valia. 
Mus sutvėręs Dievas nepasi
darė nei kiek turtingesnis. 

amžinų permainų upėje ir ^\ Evangelijos Paaiš-f Misijos Aušros Vartų Parapijoje. 
kiųimas. 

I Misijos, kurios tęsėsi aštuo-

simainant patiems labai sunku 
suprasti kaip Dievas gali bū
ti visai be permainų. Bet nei — 
kūdikis nevisada supranta sa- Labai sunku suprasti patį f i- " k ? pienas n u o Balandžio 3 
vo tėvų kalbą, o Dievo pri- durį šios dienos Evangelijos, d* l k l 1 0 d ' ' v i s a i s žvilgsniais 
giintis vra daug augštesnė už būtent tuos žodžius: " I r ka- g e r a i P* s i 8 e k*- Žmonės noriai 
musų, dar daugiau negu tėvų 
išmintis už vaikų išmintį. 

Trečias pamokinimas yra 
tas, kad Dievas mus dvejopai 
pagimdė. Vienas pagimdymas 
buvo tada, kada Dievas suda
rė tvarką, iš kurios gimė mųs 
kūnai. Antras gimdymas bu
vo, kada Dievas musų pro
tams davė tiesos žodį. Tas žo
dis musų žuvusioms dvasioms 
pridavė naujos gyvybės. Kaip 

da jis (Palinksmintojas) ateis 
apkaltįs pasaulį del nuodėmės, 
del teisybės i r del teismo." 
Nors tie žodžiai yra tubjaus 
paaiškinti trimis kitais saki
niais, bet ir paaiškinus dar 
neišnyksta abejonė nei sunku
mas. 

Palinksmintojum V. Jėzus 
vadina Šventąją Dvasią, t. y. 
Trečią V. Dievo Asmenį. Ža
dėdamas Šv. Dvasios atėjimą 

gauna gyvybės gemantieji k u - [ a n t ž e m ė s J ; Jėzus taip-gi pa
nai, taip gauna gyvybės žmo
nės priimantieji tiesos žodi iš 
Kristaus lupii. 

Tą dvasios gyvybę suteikęs 
pirmiausiai Apaštalams V. 
Jėzus padarė pradžią naujam 
pasaulio gyvenimui. Apaštalai 
tat buvo tarsi antro sutvėrimo 
pradžia. Taip ir rašo šv. Jo
kūbas. J is , turbūt, jau plačiau 
buvo aiškinęs tą krikščionims, 
del to jiems primena, kad jie 
tą jau žino. 

Ketvirtasis šv. Jokūbo pa
mokinimas yra, kad kiekvie
nas žmogus butų greitas pa
klausyti, o tingus kalbėti ir 
pykti. Klausymas daugina 
žmogaus žinias; kalbėjimas 
kalbančiam žinių neprideda. 
Supykiiuas daugiausiai kenkia 
pykstančiam, nes jį niekesniu 
padaro. Geriau mums pinigą 
pamesti, negu blogesniais tap
ti. Piktumas netarnauja teisy
bei, nei jos neatitaiso. Meilė 
gydo teisybei padarytąsias 
žaizdas. Kantrybė atitaiso, 
kas sugedę. 

Penktas pamokinimas yra, 
kad mes atmetę visus kūno ne
švarumus ir piktybę rūpintu
me si auginti mumyse tą Die
vo Žodį, kurį Kristus įsėjo 
nuims į širdis. Šv. Jokūbas 
sako, kad tas žodis išgelbi mus 
dūšias. Kaip mes būtume lai
mingi, jei Apaštalo pamokini
mų išpildytume. 

Šv. Jokūbas V. Dievą pava
dino Šviesos Tėvu, nes iš J o 
atėjo šviesa mus kūno akims, 
kuomet Dievas sutvėrė saulę 
ir kitus šviesos šaltinius. Iš 
dangaus atėjo mums taip-gi 
dvasios šviesa, išgelbėjusi mus 
nuo klaidų. Šviesa pasidaro 
taip-gi širdyse tų, kurie pildo 
dangaus Tėvo valią. 

MI&'Ų EVANGELIJA SULIG 
ŠV. JONO 16, 5—15. 

Anuo metu Jėzus tarė savo 
mokiniams: Einu pas tą kuris 
siuntė mane: ir nei vienas jus 
neklausiate manęs, kur eini? 
Bet kadangi tą pasakiau jums 
liūdnumas pripildė jus širdį. 
Bet aš tiesą sakau jums: ge
riau jums,, kad aš eičiau: nes 
jeigu nenueisiu, Palinksminto
jas neateis pas j u s : o jei nu
eisiu, pasiųsiu jį pas įus. I r 
kada jis ateis, apkaltįs pasau
lį del nuodėmės, ir del teisy 
bės ir del teismo. Del nuode-
mės-gi, nes neįtikėjo man: o 
del teisybės, nes einu pas Tė
vą ir jau nematysite manęs: o 
del teismo, nes šio pasaulio 
kunigaikštis jau nuteistas yra. 
Dar daug turiu jums sakyt:: 
bet dabar negalite atkelti. 
Bet kada ateis ana tiesos Dva
sia, išmokys jus visų tiesų. 
Nes nekalbės iš savęs, bet ką 
girdės tą kalbės, ir busiančius 
daiktus apreikš jums. J i ma
ne šviesa apteks; nes iš manęs 

Mums žmonėms gyvenantiems ims. ir skelbs jums. 

sako tris didelius daiktus, ku
riuos Šv. Dvasia rengėsi pa
daryti žmonėse. Pirmutinis Jo 
veiksmas buvo pakaltinti pa
saulį del nuodėmių. Tat visai 
lengvai suprantama. Toliaus 
Išganytojas paaiškina, kad di
džiausia pasaulio nuodėmė bu
vo neįtikėjimas V. Jėzui. Vi
sas nuodėmes padarytas prieš 
Kristui mirsiant turėjo panai
kinti ir panaikino Jo kančia ir 
mirtis ant kryžiaus. Bet pa
saulis pasidarė sau kitą nelai
mę ir nuodėmę, kad Kristaus 
nepripažino, del to negalėjo 
pasinaudoti J o mirties vai
siais. 

Labiausiai sukilo prieš V. 
Jėzų J o tautiečiai Žydai. Šv. 
Dvasia apkaltino juos. J ie ma
žai gauna jos pagelbos, todėl 
jų dauguma per žemiškų pel
nų rūpestį jau seniai nebepri
eina prie Dievo tiesos. Bet ir 
kitos pasaulio tautos gana tin
giai pildo Kristaus mokslą. 
Tik nelaimės šiek tiek priver
čia taisyti žmonių giminės 
klaidas. Jei pasaulis butų iš
manęs, jei jis butų Kristaus 
paklausęs, tai nebūtų turėjęs 
klaidų nei išėjusių iš to nelai
mių. Tai-gi tos nelaimės ir yra 
bausmės už Kristaus nepri
ėmimą. 

Ne Šventoji Dvasia tas bau
smes padaro, bet ji jas panau
doja, kad pasaulis atitaisytų 
savo klaidą, kad eitij arčiau 
prie Kristaus, kad mažiau 
kentėtų. 

Sunkiau suprasti, kaip ir 
kodėl Šv. Dvasia baudžia pa
saulį del teisybės. Bausti pa
saulį del nuodėmės galima ir 
reikia, už ką jis nuodėmę pa
darė, bet bausti del teisybės, 
reiškia bausti teisybės var
du, kad pasaulis jos nepadarė 
ir nepagerbė. Aiškindamas pa
saulio baudimą del teisybės V. 
Jėzus pasakė: "nes einu pas 
Tėvą ir jau nematysite ma
nęs ." Nelengva susyk supra
sti tą paaiškinimą, bet galima 
suprasti prisiminus nors ke
lias stambiąsias tiesas. 

Dievo Sunūs užgimė žmo
gum iš meilės. I š meilės J i s 
numirė ant kryžiaus. Bet Die
vo meilė negali panaikinti ir 
teisybės. Teisybė reikalavo, 
kad tiek daug pasišventimo 
padariusi V. Jėzaus žmogiš
koji prigimtis pasinaudotų ir 
dangaus linksmybėmis. Todėl 
teisybė reikalavo, kad V. Jė
zus užžengtų į dangų. Tas Iš
ganytojo atsitolinimas nuo 
žmonių buvo pasauliui skau
dus, kaip bausmė, lįel V. Jė
zaus atsitolinimo žmonės ga
lėjo dar labiau J į užmiršti. 
Bet Šventoji Dvasia pasiliko 
žmonėse, kad graudentų juos, 
kad Savo įtekme palaikytų 
juos prie Kristaus. I r tą Šv. 
Dvasia padarė. Dievas net ir 
del velnio teisybės nelaužė. 
Šventoji-gi Dvasia nuolat 
graudena žmones, kad jie nors 

lankėsi kas dieną, ypatingai 
vakarais, bažnyčia . būdavo 
pilna žmonių. Tėvo Alfonso 
skardus balsas garsiai skam
bėjo bažnyčioje. Nepaprasta 
apystova ir Misijonoriaus iš
vaizda taippat daug prisidėjo 
prie sukėlimo geresnių jaus-j 
mų. Tėvas Misijonorius kalbė
jo ne nuo sakyklos, nei nuo al
toriaus, bet nuo tam tikslui 
pastatytos estrados arba plat
formos, kurios viename gale 
stovėjo augštas kokių 7 pėdų 
misijinis kryžius. Ties kry
žium iš abiejų pusių stovėjo 
kandeliabrai su žvakėmis, o 
tarp jų indeliai su gėlėmis. 
Misijonorius, nors dar ne se
nas, su savo tamsiu habitu, 
šikšniniu diržu, prie kurio il
gas rožančius kybojo, sii ne
mažu kryžiumi ant krutinės, 
už juostos užkištu, su sanda
lais ant kojų, darė įspūdį ko
kio tai tirininko, arba kito 
Dievo tarno atsiųsto skelbti 
J o šventas tiesas, raginti žmo
nes prie metavonės. 

Misijos pradžioje buvo pro
cesija, kurioje vietos klebonas 
ir Tėvų Marijonų perdėti uis 
kun. Kudirka parapijos komi
tetų ir ministrantų lydimas, 
nešė misi ji nį; kryžių; paskui 
ėjo Misijonorius, o choras gie
dojo "Kryžiaus Medis." Pa
statę kryžių ant platformos, 
Tėvas Alfonsas pasakė įžan
ginį pamokslą apie Misijų 
naudingumą ir, ragino žmones 
pasinaudoti ta proga, idant 
per tas kelias dienas lankytų
si į misijas apsvarstytų savo 
dūšios padėtį ir atlikę gerą iš
pažintį susivienytų su savo 
Sutvėrėju. Kad geriaus misi
jos pasisektų, prašė žmonių, 
kad ir jie savo maldomis pri
sidėtų. Toliaus Misijonorius 
prieš pamokslą duodavo pa
mokinimų arba pranešdavo 
apie tvarkų, kokioje bus se
kančios pamaldos atliekamos, 
paskui sakydavo pamokslą 
apie V. Jėzaus kančią, gražiai 
ir naudingai supindamas ją 
su kitu Kristaus mokslo daly
ku. Užbaigdamas pamokslą, 
Misijonorius atsiklaupęs, 
kreipdavosi į kryžių ir balsiai 

atkalbėjęs tam tinkamą mal
dą, tankiausiai prašydamas 
nuo Dievo žmonėms, atvirti-
mo malonės, pabučiuodavo V. 
Jėzaus kojas. Žmonės skelbia
mąją tiesą persiėmę, V. Jė
zaus kančia susigriaudenę, 
tankiai tyliai verkšleno, o kar
tais ir balsiai verkė* gailėda-
miesi už savo nuodėmes. Per 
tris dienas Misijonorius mo
kino vaikus ir rengė juos prie 
šventų Sakramentų. J i s para
gino vaikus, kad ir jie prisidė
tų prie misijų pasisekimo, 
melsdamiesi ir stacijas vaik
ščiodami. Vaikučiai greitai 
paklausė ir vaikščiojo staci
jas. Kiti po tris kartus j die
ną apėjo jas, kad tiktai dau-
giaus žmonių atvirstų prie 
Dievo. Ėjo tam tikslui ir prie 
Šventos Komunijos per keletą 
dienų. 

Tėvas Alfonsas ragino ir 
didžiuosius kasdieną misijų 
laiku vaikščioti stacijas ir eiti 
prie šv. Sakramentų. Nėra tat 
ko stebėties, kad žmonės ir 
griaudingų pamokslų paklausę 
ir vaikų bei kitų gerų žmonių 
maldomis šelpiami, būriais ėjo 
išpažinties. KaiTkurie kasdie
ną priiminėjo. Šv. Sakramen
tą. Nemaž buvo ir tokių, kurie 
)X) keletą metų nebuvę išpažin
ties, dabar per misijas priėjo. 
Žodžiu sakant, ačiū Dievui, 
misijos gerai pasisekė. 

Dar reikia pridėti ir tą, kad 
misijoms užsibaigiant buvo 40 
valandų pamaldos, o paskuti
nėje dienoje sekmadienyje 
ėjo prie Šv. Komunijos " in 
corpore" šios draugijos: Al
toriaus Puošimo dr-ja, Aušros 
Vartų Moterių ir Merginų dr-^ 
ja, Aušros Vartų Vyrų i r Mo
terių dr-ja, Vyčių Jaunimo 
dr-ja ir Moterių Sąjungos 
kuopa. 

Galima sakyti, kad sekma
dienyje kiek buvo žmonių baž
nyčioje išryto, tiek ėjo prie 
šv. Sakramento. Vakare buvo 
iškilminga procesija, kuria la
biausiai puošė vaikučiai, tarsi 
aniolai iš dangaus atlėkę, kad 
kartu su žmonėmis pagarbin
ti V. Jėzų Švenč. Sakramente 
ir pasidžiaugti su žmonėmis iš 
maldingumo. 

Labai graudingas buvo pa
skutinis Misijonoriaus pamok-

j'slas, o ypatingai, kuomet po 

pamokslui, apkabinęs kryžių, 
dėkojo V. Jėzui už suteiktas 
žmonėms malones ir pavedė 
Jam šią parapiją.' Tėvus Ma
rijonus, vaikelius ir seseris 
Kazimierietes i r dar neatvir-
tusius prie Dievo žmones, kad 
ir jiems V. Jėzus begaliniu 
Savo Širdies gerumu suteiktų 
gero gyvenimo malonę, idant 
pažinę savo klaidas per išpa
žintį sugrįžtų prie Savo Dan
giškojo Tėvo, nuo kurio, gal 
jau seniai atsiskyrę. Ant galo 
Misijonorius peržegnojo tuo 
kryžium žmones, suteikdamas 
Šv. Tėvo palaiminimą ir vi
suotinius atlaidus. 

Ačįų reikia pasakyti Tėvui 
Alfonsui už jo pasišventimą 
ir kaip jis pats žmonių mal

davo, kad už jį melstųsi, ta ip : 
"Tegul Dievas duoda jam 
sveikatą, kad ir toliaus tęstų 
savo šventą darbą," o žmo
nėms linkėtina, kad kuoskait-
lingiausiai lankytųsi, kur bus 
tos misijos, o Dievo malonių 
gausiai datirs. 

Seserys Kazimierietes nesi
gailėjo triųso ir darbo, kad 
papuošus altorius, kad vaiku
čius prirengus prie procesijos. 

Altorių papuošimui aukojo: 
1. Altoriaus Puošimo dr-ja 

$37.50. 
2. Aušros Vartų moterių ir 

merginų dr-ja—$3.00. 
3. L. Vyčiai—$5.30. 
4. Tretininkai—$5.00. 
5. Apaštalystės Maldos dr-

ja—$20.00. Korespondentas. 

KATALIKIŠKOS ŽINIOS. 
Amerika. 

>. 

vieni kitiems teisybės nelau-
zytų. 

Trečias Šv. Dvasios uždavi
nys sulig V. Jėzaus žodžių 
yra bausti pasaulį del teismo. 
Išganytojas paaiškina tą saki
nį žodžiais: "nes pasaulio ku
nigaikštis jau nuteistas y r a . " 

Pasaulio kunigaikščiu V. Jė
zus paprastai vadindavo pik
tąją dvasią arba velnią. Teis
mo uždavinys būva nepilnas, 
jei jo ištarmė lieka neišpil
dyta. Velnio pasmerkimo iš
tarmė dukart įvyko. Pirmas 
jo pasmerkimas pasidarė, 
kuomet nelabasis angelas iš-
deįso nuodėmę tėkšti Dievui į 
akis. J a u būdamas pragare 
velnias pasekmingai gundė 
žmones ir tie liuosu noru ap
siėmė jo veikiau klausyta negu 
Dievo. Tuomi velnias įgijo va
lios ant žmonių ir tapo jų ku
nigaikščiu. Bet atėjo Kristus 
ir paliuosavo žmones iš pra
garo vergijos tiek, kad visi 
galėjo neklausyti velnio, jei 
tik norėjo susivienyti su Kris
tum. Tas žmonių atpirfimas 
buvo antras velnio pasmerki
mas jam skaudesnis už pir
mąjį. 

Vis-gi daugelis žmonių dar 
tebesilaiko velnio įsakymų, jo 
taisyklių ir jo valdžios. Šven
tosios tat Dvasios veiksmas 
žmonėse yra, kad kaskart la
biau visi pasiliuosuotų iš pra
garo tinklo, kad kuolabiausiai 
sumažėtų velnio įtekmė žmo
nėse. Piktoji dvasia labai to 
bijosi ir daugiausiai su tuomi 
kovoja, bet žmonės Šv. Dva
sios padedami, kas kart dau
giau stiprėja. Velnias kas kart 
pilniau jaučia savo pasmerki
mo vaisius. , 

Šios dienos Evangelijoje 
yra dar ir kitų gilių pamoki
nimų išminčiai, nors jų visų 
negalima vienu kartu gvilden
ti. 

Tik neužmirškime susivie
nyti su Šventąja Dvasia, kad 
Jos veiksmas žmonėse turėtų 
kaskart mažiau kliūčių. Ypač 
rūpinkimės, kad musų širdis 
tų kliūčių nesudarytų. 

Tai-gi garbinkime ir mylė
kime V. Jėzų, teisingai apsei-
kime su visais žmonėmis ir 
saugokimės piktos dvasios ža-

*! bangų. 

Washington'as, D. C , Balan
džio 18 d. Čionai bus Amerikos 
Katalikų Laikraštininkų suva
žiavimas Gegužio 13 ir 14 dd., 
šių metų. Pirmiau buvo ketin
ta susivažiuoti Balandžio 29 ir 
30 dd., bet paskui nukelta 
dviem savaitėm vėliau. Posė
džiai bus Tautinės Katalikų 
Gerovės Tarybos (N. C. W. 
C.) knygyne, 1312 Massachus-
setts Ave., N. W. Susivažia
vimo nariams apsistoti skiria
mas yra viešbutis Arlington. 
Pirmasis posėdis bus 10 vai. 
prieš pi et. y 

Šią vasarą bus jaunų vyrų 
lavinimas karės dalykuose. J is 
prasidės neankščiaus Liepos 
15 d., ne vėliaus Rugpjūčio 10 
d. ir truks vieną mėnesį. Prie
vartos niekam nebus, bet val
džia duos pilną užlaikymą vy
rams lavinimo laiku ir grąžįs 
kelionės lėšas, kuomet jie at
važiuos į stovyklą. Stovyklos 
bus aštuonios šalę didelių mie
stų, kad vyrams galėtų patar
nauti kiekvienos religijos ka
pelionai. Tą dalyką valdžia 
įvedė New Yorke arkivysku
pui Patrickui Hayes prime
nant. Arkivyskupas tat pata
ria, katalikų jaunuomenei pa
klausyti valdžios kvietimo. 
Stovyklos bus šitos: Boston'e; 
Governors Island, N. Y.; For t 
Howard, M d.; For t McPher-
son, Ga.; Fort Benjamin Har-
rison netoli Indianapolis, Ind.; 
For t Sheridan, netoli Chica-
gos, 111.; For t Crook netoli 
Omaha, Nebr.; Fort Sam 
Houston netoli San Antonio, 
Texas ir Presidio prie San 
Francišco, Cal. 

dar negirdėjęs meilingesnio 
koncerto. Po koncerto namiš
kiai palydėjo giesmininkus per 
Raudonąjį ir Žaliąjį kamba
rius į valgomąjį. Paulistų cho
ras tapo prezidento pakvies
tas, kuomet atvažiavo į Wash-
ington'ą giedoti organizacijai 
Community Center of the Wo-
man's Service Club. Ta orga 
nizacija tarnauja dvasiniems 
kareivių reikalams, ypač su
žeistųjų. Paulistų choras buvo 
davęs naminį koncertą prezi
dentui. Taft'ui 1909 m. ir pre
zidentui Wilsonui .1913 m. 
Choras pasisiūlė ir šįmet pa
dainuoti ex-prezidentui Wilso-
nui, bet tas atsisakė negalys 
atsakančiai priimti. 

Pranešta, kad keturiolikoje 
Amerikos katalikiškų vyskupi
jų jau susiorganizavo dijece-
zinės pasauliečių vyrų tary
bos, o šešiolikoje kitų vysku
pijų darbas pradėtas bet dar 
nebaigtas. 

AVashingtone, Katalikų Uni
versitete buvo katalikų mokin
tojų superintendentų suvažia
vimas. Jie tarėsi apie nau
juosius teisdavybės sumany
mus paliečiančius mokyklas, 
kalbėjo apie įvairios rųšies 
augštasias katalikų mokyklas: 
centrales, parapijines ir vie
nuolines. Iškilo daug svarbių 
klausimų. Po posėdžių susiva
žiavimo nariai apžiurėjo Ka
talikų Gerovės Tarybos na
mus, ypač auklėjimo skyrių, 
kuriame juos priėmė to sky
riaus vedėjas D-ras Pace. 

Pereitą ketvergą Washing-
tone Baltuose Namuose buvo 
ypatingas koncertas: giedojo 
katalikų vienuolių Paulistų 
choras. Jame dalyvavo solistai 
Billy Probst, William Kotz, 
Tom Huber, Frank Comtois ir 
Clarence Donovan, visi vie
nuoliai. Chorą dirigavo kuni
gas Finn tos pačios kongrega
cijos. Koncertas buvo Ryįi-
niame Kambaryje, kur stovi 
"Auksin is" Pijanas, Alicijos 
Roosevelt'iutės dovanotas 
kuomet jos tėvas buvo prezi
dentu. Vienuoliams giedant tą 
pijaną skambino p. Ona Wol-
cott. Koncertas užsibaigė A-
merikos himnu. Tą padėjo 
giedoti ir pati ponia Prezi
dentienė. Koncerte labiausiai 
pasižymėjo 16 metų jaunutis 
vienuolis vienakojis Hallet 
Dolan. J is stovėdamas ant 
kriukių giedojo kaip angelas. Į 
Koncerto klausė tik Preziden
tas, Prezidentienė ir namiš
kiai. Po koncerto prezidentas 
apsikabino kunigą O'Callag-
han, viršininką su dešine ran
ka ir kun. Finn, choro vedėją 
su kaire ranka ir meilingai 

Cincinnati, Balandžio 18 d. 
Čia bus katalikų auklėtojų są
jungos suvažiavimas Birželio 
27—30 dd. Programą rengia 
kun. dr. F . W. Howard. Tas 
bus reguleris metinis katali
kų auklėtojų suvažiavimas. 

Boston, Mass., Balandžio 18 
d. Čionai yra katalikiška mok
slo įstaiga lygi universitetui 
vadinama Boston College. J i 
dabar rengia statytis naują 
triobą, kuri atseis du milijonu 
dolierių. Vajus tai .sumai su
rinkti prasidės Gegužio 3 d. ir 
baigsis Gegužio 12 d. Vajų 
paremia Boston 'o majoras 
Peters. 

New York, Balandžio 18 d. 
Amerikos Sviedinių Sąjungos 
pirmininkas Hickey atidary
damas vasaros žaismių metą 
paskelbė uždraudimą žaidė- v 
jams vartoti keiksmus arba 
šlykščius išsitarimus. Lengva 
suprasti, kad žaismės del to 
nenukentės, o žmogiškumas ir 
civilizacija pelnys. 

Šventoji Žemė.' 

Jeruzolimas, Kovo 25 d. čio
nai išeina keturi katalikiški 
laikraščiai. Arabiškas: " R a -

šnėkėjo. J is jiedviem pasakė Į hib Sahiune," reiškia Tsi-
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ItlUt Ketvirtadienis, Bal. 21, 1921 

jpno Sargą, pradžioje buvo 
mėnesinis, dabar išeina kas 
dvi savaiti. Jo leidėjas yra lo
tynų apeigų patrijarka. Pran
ciškonai (vienuoliai) leidžia 
vieną laikraštį trimis kalbo
mis : prancūziškai, itališkai ir 
ispaniškai. Laikraščio vardas 
tonus trimis kalbomis reiškia 
"Šventąją Ženię" (La Terre 
Sainte, La Terra Santa ir La 
Tierra Santa). Tie laikraščiai 
nuo naujų metų žymiai page
rėjo. 

Filipinų Saios. 

Tos salos yra netoli Azijos 
Barniajame Vandenyje. Jų gy
ventojai kitados buvo stab
meldžiai juodukai, bet ilgainiu 
tapo katalikais. Dal>ar tos sa
los yra Suvienytų Valstijų 
valdžioje. Paskutiniu laiku 
dedama daug pastangų, kad 
jų gyventojus pavertus pro
testantais. Ne valdžia ta daro, 
tik dvi įstaigi. Pirmiausiai 
darbuojasi Y. M. C. A. (Jau
nų Vyrų Krikščioniškoji Są
junga). J i labiausiai gaudo 
Filipiniečių studentus, kurie 
eina mokslus Amerikoje. To
kių studentų yra apie 3(XK). 
Antra įstaiga yra Silliman In
stitute. J i katalikams duoda 
daug piniginės pašeipos, bet 
jų organizuoja taip, kad jau
nikaičiai netektų tikėjimo. Se
iliaus Silliman Institute nusi-
duodavo tik lalxlarvbės darbą 
varąs, dabar jau aiškiai pri
pažįsta savo tikslus ir džiau
giasi, kad neseniai protestan
tais padarė 126 studentus, o 
Liepos 11 d., 1920 m. dar 14 
nauju prisidėjo. Katalikai iki 
šiol mažai tesirūpino apginti 
savuosius. Dabar padaryta 
nors tiek, kad kun. T. A. Mur-
phy surinko žinias apie pro-
testantavimo puolimą ant Fi
lipiniečių ir kviečia katalikus 
gintis. Geriausia^ butų tą pąT 
daryti sutarus visiems katali
kams per Katalikų Gerovės 
Tarybą. 

lunai apostatai nesitikėjo ir 
nenorėjo. ivulp tik arkivysku
pas juos įsileido, vienas tuo-
jaus ėmė skaityti reikalavi
mus, kad atskalūnams valia 
butų gyventi katalikų kleboni
jose ir pamaldas laikyti kata
likų bažnyčiose. Arkivyskupas 
trumpai i r aiškiai atsakė to ne
įeisiąs. Tada jie žadėjo savo 
tikslus pasiekti kitokiais bu
dais. Vienas savo tikėjimo ir 
įžadų atsižadėjusis kunigas 
Krejči, būdamas Seimo nariu, 
įnešė sumanymą į Seimą, kad 
valdžia priverstų katalikus 
įsileisti atskalūnus į savo baž
nyčias ir klebonijas. Kun. 
D-ras Kroiher yra taip-gi sei
mo atstovas. J i s įnešė visai 
priešingą sumanymą. Čeko
slovakijos katalikai kun. Šra-
mek'o vedami padarė užklau
simą vidujinių dalykų, apšvie-
tos ir teismų ministrams, ar 
jie žino, kad atskalūnai neduo
da katalikams nurimti laužy
dami pačias svarbiausias tei
ses, ir a r ministrai ketina sto
ti teisybės pusėje. Kadangi ka
talikų atstovi] yra gana daug, 
valdžia tariasi ir derisi su ka
talikų atstovais, kad galėtų 
duoti atsakymą ir katalikam r 
pakenčiamą ir nedorėlius pa
tenkinantį. 

pripažino, kad ministrai, nors 
įlb butų * soči jalistai, neturi 
teisės mainyti įmonių atstovų 
sutartus įstatus, ir kad Sever 
moterystės visai nėra motery
stės. 

• * • " '•*"•• t 

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI. 

Prancuaija. 

Čeko-Slovakija. 

Naujoji atskala susidariusi 
Čeko-Slovakijoje neduoda ka
talikams ramybės. Kovo mė
nesyje keli atsimetusieji nuo 
katalikų tikėjimo kunigai at
ėjo pas Pragos arkivyskupą 
Kordačą, sakydami norį ma
tytis su juomi. J i s per savo 
pagelbininkus atsakė apsiimąs 
su jais kalbėti kaip su pilie
čiais, bet ne kaip su atskalos 
atstovais. To atsakvmo atska-

Austriįa. 

Vienna, Balandžio 2 d. Šito
je šalyje buvo įstatas, kad mo-
tervstėms valia buvo skirtis, 
jei jos nebuvo imtos katalikų 
bažnyčioje. Katalikiškosios 
moterystės turėjo prisilaikyti 
katalikiškų įstatų. Austrijai 
įpuolus į nelaimę soči jalistai 
gavo valdžią. J ie be parlamen
to, be žmonių atstovų suta-

! rimo ėmė laužyti tą teisę, leis-
daini ir katalikiškas motery
stes tvarkyti nekatalikišku bū
du. Ta socijalistų malone pa
sinaudojo pirmutinis p. Sever. 
Todėl moterystės asmenų ve
dusių katalikų bažnyčioje, 
paskui pasimetusių su savo 
poromis ir ėmusių gyventi su 
kitomis Austrijoje vadinasi 
Sever moterystėmis. Tokių 
moterysčių socijalistanis vieš
pataujant įvyko 1865 m. Per
eitais 1920 metais socijalistai 
prarado rinkimus. Katalikai 

Į priėję prie valdžios nemaino 
teisių, kurias yra išleidę žmo
nių atstovai, todėl nevelija Se-
vermoterysčių. Bet anos soci-
jalistiškos moterystės nerim
sta. Del jų kilo bylų teismuo
se. Bylos pakilo iki augščiau-

jsiam Austrijos teismui, kuris 

Paryžius, Kovo 23 d. Lyone, 
Prancūzijoje neseniai buvo 
katalikų kongresas. Jame pir
mininkavo kardinoals Marvin. 
Iš apyskaitų pasirodė, kad 
Lyono vyskupijoje yra 701 
parapijinė mokykla su 52,000 
mokinių. Metinės išlaidos 
mokslo reikalams yra 5 mili
jonai frankų.—Kard. Marvin 
įkūrė "Katalikų Teisių Apgy
nimo Sąjungą." J i dabar turi 
52,000* narių. 

i -

Paryžius, Balandžio 2 d. Žy
mus Prancūzijos teisininkų 
skaičius sutarė prašyti parla
mento, kad išleistų įsakymą 
moterysčių persiskyrimo by
las nagrinėti teismuose- neįlei-
džiant publikos į juos, nes 
susipykę ta rp savęs vyrai ir 
moterys dažnai prikalba labai 
nešvarių dalykų. Jų beklausy
dama publika genda. Kiti ty
čia vaikščioja į teismus tų 
šlykščių kalbų klaHsyti.—Ka
talikai Prancūzijos teisininkai 
susivažiavę mieste Caen sutarė 
visai neprisiimti tokių bylų 
ginti. 

Paryžius Balandžio 2 d. Čio
nai yra Katalikų Inžinierių 
Sąjunga. Jos nariai yra bai
gę mokslus įstaigoje Ecole 
Centrale des Arts et Manu-
factures (Centrale Dailės ir 
Manutacturos Mokykla). Pa
ryžiuje yra trys augštos inži
nierių mokyklos: Ecole Poly-
techniąue. kurioje mokinasi 
armijos ir laivyno inžinieriai, 
Ecole de Minės, kur mokinasi 
kalnų inžinieriai ir augščiau 
minėtoji mokykla, kuri rengia 
civilius inžinierius. Šįmet civi
lių inžinierių Sąjunga Pary
žiuje sutarė Velykinę Komu
niją priimti in corpore penk
tame Gavėnios sekmadienyje 
bažnyčioje Notre Daine. Aš
tuoni šimtai inžinierių tą iš
pildė Paryžiuje. Mišias laiko 
kun. Grangeneuve, kuris ir 
pats yra inžinierius baigęs 
Dailės i r Manufacturos Mo
kyklą. Kituose Prancūzijos 
miestuose katalikai inžinieriai 
padarė taippat. 

Ilgas Mišių Laikymas. 

Anglija. 

Westmnister, Balandžio 4 d 

Klausimas. Iš Lietuvos ga
vau "Vaikų Knygelę" Šv. 
Kazimiero Dr-jos leidinys No. 
226. Tenai ant 78 puslapio 
skaitome " K ą čia apie kuni
gą Bielskį parašiau, nėra tai 
pasaka, bet tikra teisybė. I r 
vėl ant 77 puslapio skaitome 
"Kun . Bielskis kas rytas ei
davo i|pažinties, dvejatą va
landų taisydavos Mišias laiky
ti, antrą tiek Mišias laikyda
vo . " Tai-gi norėčiau paklau
sti, kodėl kun. Bielskis taip 
ilgai Mišias laikė. Juk mūsų 
kunigai jas atlaiko į pusę va
landos, kartais ir mažiau. Ar 
kun. Bielskis neprasikalto šia
me dalykas? * Ona. 

Atsakymas. Bažnyčios pa
tarmė yra, kad skaitytinės 
Mišios butų ne trumpesnės 
dvidešimties minučių, nei il
gesnės 30 minučių, atskaičius 
Komunijos dalinimą. Bet ta 
patarmė yra tik tiems kuni
gams, kurie laiko Mišias žmo
nėms. Jeigu kunigas laiko Mi
šias vien tik savo asmeniniu 

dievotumu, tada jam nevalia 
jų atlikti trumpiau negu į 20 
minučių, bet ilgiau pratęsti 
gali kiek nori. JTik' nevalia pri
dėti nei kokių savo arba kito 
išrastų maldų, nesančių mišio
le ir neskirtų tai dienai, kada 
Mišios laikomos. 

Prisirengimas Mišioms yra 
labai aiški priedermė, bet ne 
po nuodėme. Mišiole atspaus 
dintosios prisirengimo maldos j v e r s t i politikos įrankiu vadi 

Šįmet Londone katalikų ka
tedroje vadinamoje "VVestmin-
ster Cathedral Didžios Savai
tės metu ir Velykose būdavo 
daugybė žmonių ypač muzikos 
žinovų. Katedros giesmių di
rektorius Dr. Terry Oam-
bridge'o universiteto ir kituo
se, knygynuose atrado senų 
gaidų, kurias Anglai giedoda
vo bažnyčiose prieš atsime-
siant nuo katalikų tikėjimo. 
Tarp kitko atrasta ir Mišios 
giedotos karaliaus , Enriko 
VIII koplyčioje prie jam per-
sjskiriant su teisėta pačia ir 
Bažnyčia. Tas senas Anglų 
giesmes dabar atkartojo kata
likų katedra. J a s išgirdę An
glijos patrijotai Sako, kad sa
vo tėvynės senovę jie šiandie 
beatranda katalikų bažnyčioje. 

trunka atkalbėti 5—10 minu 
čių. Paprastai kunigai prieš 
Mišias sukalba tas maldeles. 
J ie jas praleidžia jei būva at
laikę pusvalandžio apmąstymą 
tą dieną. Neturintiems prie
dermės tarnauti žmonėms la
bai pagirtina ilgas prisiren
gimas prie Mišių. Kas turi 
daug darbo, tas negali keturių 
valandų arba daugiau pave
sti rytmetiniam maldingumui. 

Ne visi žmonės vienais bu
dais^ tarnauja Dievui. Kun. 
Bielskis tą darė rūpestingai 
rengdamasis laikyti Mišias ir 
lėtai laikydamas jas. Kiti tar
naudami žmonėms, tarnauja 
JL/li^ V Ui-. 

svę prieš užkariavusius ir pri
slėgusius juos Maurus ir tų 
talkininkus Žydus buvo labai 
teisėta, nors bažnytinės įstai
gos pavedimas politiškiems 
tikslams buvo labai didelė pa-
gelba tai kovai laimėti, tečiaus 
Ispanų negalime pagirti už ta-
taį, nors tol, kol yra lengva-
pročių žmonių nesuprantančių 
praeities ir tikinčių šmeižtams 
labiau negu istorijai. 

Ta įstaiga, kurią Ispanų 
dvasiškija leido karaliams pa-

-
Inkvizicija. 

Londonas, Balandžio 1 d. šį
met Liepos 17, 18 ir 19 dd. 
bus katalikų Šv. Rašto gar
bintojų kongresas mieste 
Cambridge, Anglijoje. Kardi
nolai Bourne ir Gasąuet da
lyvaus tame kongrese. Kon
greso prirengiamieji darbai 
eina greitai i r veikiai bus už
baigti. Kongrese bus ypatin
gos Mišios šv.' Jeronimui pa
gerbti, nes jis buvo didžiau
sias Šv. Basto mokslininkas 
krikščionijos pradžioje. 

Klausimas. Kas ta buvo in
kvizicija, kas ją suorganizavo, 
kokiame mete, kokiems tik
slams; kas ją panaikino ir ko
dėl, ir ar šiandie randasi žmo
nių, kurie inkviziciją palaiko 
ar bent jai pritaria? 

A. Lukas. 
Atsakymas. Apie Inkvizici

ją plačiai buvo rašyta " Drau
g e / ' dabar nesinorėtų atkar
toti. Bet štai trumpi atsaky
mai Tannstos klausimams. 

Inkvizicija yra trejopa: dvi 
tikrosios ir viena šmeižtinė. 
Tikrosios inkvizicijos buvo ši
tos: visatinė, arba bažnytinė 
inkvizicija ir didžioji arba is
paniškoji inkvizicija. Šmeižti-

nosi Sancta et Universalis In-
ąuisitio—t. y. Šventas ir visa
tinis tyrinėjimas. J i tapo 
įvesta apie 1233 metus. Jos 
įvedimo reikalas buvo tas, 
kad bažnyčios teismuose prieš 
išduosiant ištarmę butų per-
klausinėjami ne vien liudinin
kai, bet kad teismo įgaliotieji 
asmenys ištirtų dalyką nepri-
gulmingai nuo liudininkų, ku
riuos *stato besibylinėjančios 
pusės, t. y. skundikas ir skun
džiamasis. Inąuisitio lotyniš
kai reiškia—žinių ieškojimas, 
arba ištyrimas. 

Šiandie yra daug šmeižtinės 
inkvizicijos šalininkų ir dar
buotojų. Lietuvių tarpe gana 
žymus yra "Nauj ienų" kape
lionas, jų "kun igu" vadina
mas p. Mockus. Šiandie nėra 
nei vieno asmens, išskiriant 
gal kai-kuriuos Ispanų istori
kus, užtariančio didžiąją Ispa
nijos inkviziciją. Šiandie visi 
rimti teisių mokslininkai pri
pažįsta, kad dalyko ištyrimas 
prieš jį nagrinėsiant teisme, 
ypač kriminaliuose dalykuose, 
yra būtinai reikalingas, kad 
teismo ištarmė išeitų rimtai 
prirengta, kad ji mažiau pri
gulėtų nuo galėjimo nelygiai 
parinkti apkaltinimo ir patei
sinimo liudininkus. Šituo 
žvilgsniu inkvizicija yra daug 
platesnė už Ispaniją ir var
tojama ne vien katalikų Baž
nyčios teismuose. 

Inkvizicijos Kongregacija, 
kuri tapo įkurta Byme trylik-

ištarmė, tečiaus ji yra aug-
ščiausias nuolatinis Bažnyčios,, 
jos pačios įstatytas autorite
tas tikėjimo dalykuose. Už In
kvizicijos ištarmę augštesnė 
yra Visatinė Tarybos ir Po-
pežiaus ištarmė, bet tiedvi jau 
turi neklaidingumo ypatybę ir 
yra ne Bažnyčios tik Kristaus 
įstatytas. 

Ispanija savo inkviziciją pa
naikino 1820 metais. Panaiki
nimas įvyko ,tiesa sakant, per 
vėlai, nes visa organizacija 
jau seniai buvo netekusi tik
rojo tikslo. Bažnytinė inkvi
zicija, kaip matėme tebėra ir 
dabar. J i naudingą darbą dir
ba. Šmeižtinė inkvizicija iš
nyks tada, kada žmonės liau
sis tikėję šmeižtais. 

imas. Ar mūsų Išga
nytojas atsikėlė visiems krik
ščionims katalikams sykiu, ar 
tik tiems, kurie turėjo laiko 
apvaikščioti Stacijas ir auko
jo bažnyčiai nemažiau dolie-

K . M . K. no. 

nė inkvizicija yra padaugini 
mas ispaniškosios inkvizicijos tame šimtmetyje tebėra ir da-
kalčių ir perdėjimas jų ant bar. Bet iš teismo įstaigos ji 
bažnytinės. Tą trečiąją įvedė I pavirto į tikėjiminio mokslo 
Maurai ir Žydai, kuomet Is
panų tauta pasiliuosavo iš po 
jų prispaudimo penkioliktojo 
šimtmečio pabaigoje. 

Didžioji, arba Ispanų inkvi
zicija pasidarė tada, kada Is
panijos dvasiškija patarnau
dama savo tautos kovai su 
prispaudėjais, bažnytinę įstai
gą leido paversti politiškos 
kovos įrankiu. Nors Ispanų 
kova už neprigulmybę ir lai-

įstaigą. Kilus ginčams tarp ti
kėjimo mokslininkų katalikų, 
kuomet tie ginčai gali pakryp
ti į blėdingą užsikarščiavimą 
ar gauti kitokią kenksmingą 
ypatybę, Inkvizicijos Kongre
gacija visą abiejų ginčo pusių 
parengtą mokslo medžiagą, iš
duoda ištarmę, kurios papra
stai klauso visi katalikų teolo
gai. Nors ta ištarmė neturi 
neklaidingumo, kaip popežiaus 

:* i 

Vienų Mišių Auka. 
Parašė Kwi. Ii. W. Altxaiider. 

Kalvatoje, Vakarų Pennsylvanijoje pirm keleto metų du 
broliu ūkininku gyveno vienas šalę kito. Jųdviejų pla
tus laukai susėjo šonais. Juodu buvo kietu kaip tie ąžuolai, 
kuriuos naujokai Amerikoje kirsdavo pradedant čionai žemę 
dirbti, juodu buvo protingu, sumaniu, labai padoriu ir stipriu. 
Jiedviem patikdavo žali laukai, mėlynas dangus ir visa kuom 
gamta turtinga. Juodu mėgdavo knygų skaityti, tik retai jų 
gaudavo gyvendamu toli nuo miestų kalnuose. Abudu buvo 
maldingu ir netingėdavo garbinti Dievą. 

Visi kaimynai gerbdavo tuodu ūkininku. Juodu turėjo 
daug vaikų. Vienas ypatingai mylėjo savo sūnų, kurį į krik
štą buvo nešęs jo brolis. Tas vaikinas peraugo abiejų ūkinin
kų naminį gyvenimą. Dar tebebūdamas jaunutis jis užsimanė 
išeiti iš namų ir ieškotis didelio pelno viename dideliame Va
karų Amerikos mieste. Tam tikslui jis paliko abi šeimyni nu
liūdusi, atsižadėdamas laimingų ir sveikų namų, ramaus ir 
gero gyvenimo ukėje. Tėvas su motina meilingai jį atkalbi
nėjo ir barė, bet jis nepaklausė. Vieną dieną jis iškeliavo į 
miestą, o namiškiai, mylėdami sūnų ar brolį verkė. 

Pradžioje jis netingėdavo parašyti namiškiams apie save. 
Laiškai pareidavo sutartais laikais. J i s nepametė religijos. 
Kaip buvo ištikimas katalikas, taip ir likosi—geras sunūs ir 
meilingas brolis. Metams bebėgant laiškai pasidarė retesni, 
ilgainiu visai paliovė ėję. 

Jfimė eiti ir dešimtmečiai. Tėviškėje ėmė darytis permai-
|uų. Vaikai vieni paskui kitus lyg paukšteliai išskrido iš lįz-
; <|o. Atėjo nelamių ir pačiam ano vyruko tėvui. Ukėje apsi
gyveno svetimas. Vyrukas tuomet jau buvo pilnų metų vy

ras ir gana greitai jis linko į tą gyvenimo pusę, kada jau lai 
kas pasilsėti ir didžiuotis tuonu, kas uždirbta pirmoje gyve 
nimo dalyje. 

įpykimas ant religijos būdavo taip piktas ir tuo atveju žodžiai 
taip nepadorus, kad ir artymiausieji giminės ėmė vengti jo 
namų. § į^ £,£., 

Mus aprašomasis vyras buvo įgijęs didelių turtų švino Tiktai ligonio dėdė ir krikštatėvis nepasidavė jausmams. 
1 Nors ir jam prisėjo atkelti pliovonių, bet jis nesiliovė lankęs kasyklose, bet buvo praradęs sveikatą. 

. . . 

Vienu tarpu pasklido garsas, kad keleivis ketina grįžti 
namo numirti. Likusieji giminės ir kaimynai jautėsi atgiję 
prieš pasitiksiant jį. J i s atpirko tėviškę ir norėjo senam tė
veliui grąžinti laimę. Kadangi jis grįžo netekęs sveikatos, 
bet karštai mylėdamas senąją vietą, tai kaimynų ir giminių 
jausmai pasidarė ytin smarkesni. 

Galutinai jis parvažiavo su savo pačia. J i buvo didėlė 
rūsti moteriškė ir nepatiko jausmingiems kalnėnams, bet jie 
ją priėmė meilingai. Juodu buvo bevaikiai. 

Veikiai namiškiai patyrė, kad ji buvo aitri protestantė 
ir kad jos vyras buvo praradęs tikėjimą. Pradžioje giminės 
buvo skaudžiai nustebę, paskui jie tylomis liūdėjo. Pargrį-
žusiojo sveikata buvo taip sumenkusi, kad namiškiai nesvei
katą pakaltindavo už tikėjimo priedermių nepildymą. Bet 
mėnesiai slinko paskui mėnesius, tečiaus nei vyras nei jo žmo
na nepasirodydavo bažnyčioje. Kai-kurie giminės išdrįso 
mandagiai ištarti pastabą. J ie tik piktumą sukėlė. Senelis 
tėvas ir tas paliovė ką nors sakęs. Vietinis klebonas buvo 
geras ir protingas ganytojas. J i s atvažiavęs į svečius pri
minė priedermę, bet ligonis šiurkščiai jam atsakė. Tada se
nieji draugai ir pažįstami pakraipė galvas ir nuliūdo, kad 
žmogus netolymas mirtieą taip mažai tesirūpina, jog turės 
Dievui išduoti skaitlių iš sugaišyto gyvenimo. 

Laikas bėgo. Nelaimingasis žmogus išeidamas retkarčiais 
į gatv.ę savo gimtiniame miestelyje apalpdavo, bet jis to ner 
paįsydavo tik derėdavo su kaimynais galvijus ar javus visai 
užmiršdamas,' kad mirtis greitai joja pas jį ar jis pas ją. Jo 

sergančio broliavaikio ir krikštasūnio. s 

Vieną dieną ligonio senasis tėvas nukrito nuo vežimo, bet 
sulaukė kunigo parvežant ir numirė priėmęs Šv. Sakramen
tus. Sunūs nei neprisiartino prie mirštančio tėvo ir nebuvo 
bažnyčioje palaidojimo laiku. Visa parapija pasipiktino tuOmi. 

Po to ligonis dar labiau sumenko ir jau retai beišeidavo 
į gatvę. Pagalios jis liovėsi rodęsi visai. Sodžius šnekėjo, 
kad ligonis nekėlias iš patalo. Jei kas jį atlankydamas neuž
trukdavo ir neminėdavo religijos, tai jis būdavo mandagus ir 
malonus. Taippat ir jo žmona. J i išrodė taip-gi nesveika 
tiems kurie dėmėdavosi, bet ji nekuomet nesiskundė. 

Vieną dieną dėdė ir krikštatėvis atėjęs aplankyti ligonio 
suprato, jog jam tikrai nebedaug teliko gyventi ir bijodamas 
sukelti nenaudą piktumą išėjo neminėjęs dūšios tik liūdnas ir 
skaudama širdimi. Parėjęs dėdė pasisakė pačiai kaip jam 
graudu ir skaudu. 

—̂ Užprašykime Mišias už jį, tarė ji, ir abu išklausysiva 
melsdamosi už jį. 

— Gerai tu sakai, patvirtino vyras; aš tuojaus einu pas 
kunigą.. 

Klebonija buvo nepertoliausiai. Senukas nuėjo tenai. 
Po valandos jis sugrįžo linksmesnis. J is buvo pasakęs kle
bonui savo rūpestį ir klebonas pažadėjo ryto atlaikyti Mišias. 

Bytą metą senukas ir senutė anksti prieš laiką pasidabi
nę atėjo į bažnyčią, maldingai išklausė Mišių ir meldėsi už 
vargšą užkietėjusį nusidėjėlį netolymą mirties giminę. 

(Pabaiga bus). 

Atsakymas. Stacijų vaik
ščiojimas ir dolierio aukavi-
mas bažnyčiai yra labai geri 
daiktai. Kaip iš kitų taip ir ši
tų dviejų gerų darbų pasiro
do, ar žmogaus širdyje tikėji
mas yra gyvas ar negyvas. 

Vieni gerieji darbai yra 
priedermėmis, kiti yra tiktai 
patarmėmis. Jeigu katalikas 
neišpildo savo priedermių, tai 
tikėjimas jo širdyje yra suny
kęs. Bardamas žmones už ne
priėjimą Velykinės Komuni
jos, už nepasninkavimą Gavė
nios, už Mišių neklausymą 
šventomis dienomis už Dievo 
įsakymų laužymą, kunigas tu
ri teisę pasakyti, kad tokių 
žmonių tikėjimas yra negyvas, 
nes kiekvieno kataliko tikra 
priedermė yra ir Velykinę at
likti ir Gavėne pildyti, ir Mi
šių šventadieniais klausyti ir 
Dievo įsakymus pildyti. 

Nors Velykų iškilmė nelabai 
tinka pabarantiems pamok
slams, bet kunigas bardamas 
žmones už priedermių nepil
dymą turi teisės pasakyti, kad 
jų tikėjimas yra negyvas, ir 
kad nei Kristaus atsikėlimas 
nėra jiems naudingas. 

Stacijų vaikščiojimas, au
kos parapijai davimas nėra 
priedermės, bet patarmės. To
dėl tųdviejų daiktų neišpii-
dymas nerodo tikėjimo suny
kimą ir netrukdo naudotis 
Kristaus atsikėlimo vaisiais, 

Tečiaus velykinė auka ne vi
sur vienokią turi reikšmę. Vie
tomis ji yra grynai kuosos 
valios darbas. Kitur j i y ra da
lis parapijinio mokesčio. Pa
rapijinė mokestis visur yra 
tikra kataliko priedermė dar 
didesnė negu nevalgymas mė-* 
sos penktadieniais. Vienam 
valgant mėsą pasninke, kitam 
nesunkėja pasninkas; bet vie
nam nemokant parapijinės 
mokesties, visiems parapijos 
žmonėms sunkėja parapijos iš
laikymas. 

Aš nežinau jūsų parapijos 
įstatų^ Jei jus esate sutarę, 
kad Velykinė dovanėlė butų 
dalis parapijinės mokesties, 
tai kunigas butų tiesą pasa
kęs, jei butų bauęs už neišpU-
dymą to. Je i Velykinė dovanė
lė nėra pas jus parapijinės 
mokesties dalis, tai kunigas 
neturėjo teisės tos dovanėlės 
davimą priskaityti prie prie
dermių, nei išvesti iš nedavi
mo, buk tikėjimas sunykęs. 

Tamista mums rašai, kad 
kunigas barėsi už nedavimą 
dovanėlės i r už nevaikšSlogi-
mą stacijų, bet tas kunigas, 
kurio vardas minėtas Tamis-
tos laiške sako, kad jis taip 
nedaręs. Aš per Velykas bu
vau ne jūsų bažnyčioje, todėl 
nei nežinau keno t iesi . 

Kun. P. Bucyi. 

• Į? i 
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.' Dideli Ginčai už Mažą Salą. 
Barniajame vandenyne (Pa- Perk i r s t i kabeliai. 

cifike), kurs ivžlieja vakar i 
nius pakraščius visos Šiauri
nės ir Piet inės Amerikos ir 
siekia rytinių Azijos i r Aus
tralijos pakraščių, be ki tų di
desnių i r mažesnių salų y ra 
smulki salaitė vardu Yap. Ligi 
buvusiojo didžiulio k a r o ta ina 
ža sala buvo žinoma išimtinai 
vieniems pasaulio diploma
tams. Šiandie gi del tos salos 
yra pakilę dideli ta rp taut in ia i 
ginčai. Nors tos salos apėmis 
ne kiek bus didesnis už vidu
tinį amerikoniška miestą, di
džiulių pasaulio viešpatijų vy
riausybės jos klausime susi
maino ilgiausiomis notomis. 
Aptar iamas tos salos l ikimas 
ministerių kabinetuose, parla
mentuose. I r nežinia kada bus 
galut inai apspręsta 
mas . 

Sala Yap, kaip visos Karoli 
nų salos (kurių yra apie 600), 

P a t i sala Y a p y r a vokiškų 
kaheJių linijų centras, jungian
tis Shanghajų su Menado. Vo
kiškos linijos tad buvo priedi-
nis kabeliais susisiekimas A-
merikai su visomis Ęytų šali
mis. Sugedus linijai Guam-
Manila, depešos buvo galima 
siųsti linija Ouam-Yap-Shang-
bai. Buvo galimos taip-pat ki
tos kombinacijos depešoms sių
sti, t a ip kad susisiekimas su 
Ryta is visuomet buvo lengvas 
daiktas . 

-Pak i lus karui tie Amerikai 
susisiekimai buvo per t raukt i . 
Nes Japoni ja visus vokiškus 
kabelius perkir to i r ligšiol jų 
nepataiso. 

Je i amerikoniški kabeliai 
jos l iki-!butų buvę gerame padėjime, a-

merikoniškai pirklybai butų 
buvę mažai pakenkta. Bet kad 
šitie perdažnai intar iamai gen-

i LIETUVIAI AMERIKOJE 

prie kurių grupės ji pi iga\i, |<K ta i pirkl iai turi iš to dide 
buvo a t r a s t a Portugalų 1527 
metais . 1686 metais salą Yap 
pasisavino Ispanai . Ispanija 
ta is laikais skaitėsi galinga 
viešpati ja ir t*i salą palaikė 
ligi 1889 metų. Tais metais ji 
su ki tom salom, Peleve ir La-

liūs nuostolius. Tuo ta rpu J a 
ponijos pirkliai Rytuose veda 
kuopuikiausius reikalus. 

Amerikoniškų pirklybos fir
mų vartojami kabeliai kartais 
ta ip menkai veikia, kad, rodos, 
laiškais susiekimas butų grei-

tfrone, buvo parduota Vokieti- j tesnis, ka ip kabeliais. Del to a-
jai už 3,300,000 amerikoniškų i įnerikoniškos firmos Kinijoj 
dol. Sala (iiiam iš to turgaus dažnai tur i didelius nuosto-
buvo išskirta ir pastaroji pu- liūs; apskai tomus milijonais, 
d a r y t a sutar t inu teko Suv. j Jndomiausias da ik tas tai tas, 
Valstijoms. kad amerikoniškas kabelis 

Kuomet pakilo buvusis di- dažniausia sugenda Kinijos pa-
džiulis karas , Japoni ja paėmė j kraščiais. Japoni ja kalt ina už 
savo kontrolėn visas Vokieti- tai jūr inius plėšikus. Bet tik-
jos sa las Kamiajame vande- j renybėje tur i but kas kita. 
nyne. I r ligi šiandie jas visas] Tata i tame ir yra visa prie-
valdo. žastis, kodėl t a maža sala Yap 

_ .__ _ A šiandie ta ip daug pagarsėjusi 
Reikalauja su tarp tautmt i . į r k o d e , M .^ ^ ^ d | p ] o _ 
Buvusioji taikos koniVrenci-1 matinė kova. 

j a Paryžiuje ir paskui Tautų T a i k o s konferencijos metu 
Sąjunga tų visų Vokietijos s a - | 8 u v Valstijų plenipotentai ma
lu mandatą pavedė Japoni jai . ! ž a i n i p į n o s į amerikoniškais rei 
A r tan mandantan turėjo inei-
ti i r sala Yap, kol-kas neiš
r iš tas tas klausimas. 

Buvusis prezidentas Wilso-
nas sakė, jog mandatas netu
rėjo paliesti tos salos. Bet J a 
ponija ir išdalies Anglija tvir
t ina priešingai. Trumpoj atei
ty apie salos likimą spręs Tau
tų Sąjunga, anot žinių iš Eu
ropos. Tečiau jos likimas, kaip 
matosi, daugiaus ia prigulės 
nuo prezidento Hardingo rei
kalavimų. Prez. Hardingas no
ri, kad sala Yap butų sutarp-
taut in ta . Rodos, to buvo norė
jęs ir buvusis prez. Wilsonas. 

kSala Yap skaito apie 80 ket
virtainių mylių ekvatorinio ty-
ryno, kelių bambuso ir kokoso 
gojelių i r kelias dešimtines 
" j a m ų " (valgomosios šak
nys) . Gyventojų skaito apie 
8,000. 

Tad už ka ėia gali but tokie 
dideli ginčai? Atsakymas : po-
jur inia i kabeliai. 

Amerikoniška kompanija 
"Commereia l Cable C o . " po i! 
gų i r sunkių darbų ir po dide
lių išsilėšavimų 1903 metais 
pabaigė vesti kabelį per Ra-
miąjį vandenyną. Tasai kabelis 
iš San Franciseo eina į Hono 
lulu, iŠ tenai į Mid\vay salas, 
nuo tų salų pasuka į šiaurius 
ir siekia salą (Juani. Iš Guam 
išsišakoja į t r is linijas. Viena 
linija eina j šiaurius salon Bo-
nin, kur jungiasi su japonišku 
kabeliu į Tokyo (Japonijos 
sostinė); ki ta e ina t iesiai į 
Manilą (Philippinų salose), gi 
iš ten į Kinijos miestą Bhang-
bajų; trečioji linija pasuka la-
bjaus į pietus ir eina į salą 
Yap. Toji visa kabelių sistema 
turi daugiau dešimties tūks
tančių mylių ilgio. 

kai ai s. Tad Yap ir pakliuvo 

WBSTVILLIS, ILL. 

Pirmiau VVestvillės Lietu
viai buvo suėję vienybėn i r 
geros iš to rodėsi pasekmės. 
Daug sur inkta aukų Lietuvos 
reikalams, kurios, " tautinin
kams " užsipyrus,pasiųstos per 
Lietuvon Misiją. Nors katali
kų buvo dauguma, bet nusi
leido, nes žinia, kad tėvynės 
reikalus kata l ikai stato augš-
eiau už parti jų žvilgsnius. 

Gražiai buvo surengta i r 
Liet. Neprikl . trijų metų pa
minėjimo šventė. Bet nelaimė 
atnešė bolševiką su rezoliuci
ja. Vėliau biauriai Lietuvius 
apšmeižė ir komunistinė " Lai
s v ė " . Žinoma, Lietuviai su
šaukė visątiną susirinkimą, 
kad užprotestuoti.Susėję bolše-
vikėliai rėkė, kad nereikia pro
testuoti ir atšaukt i . Atsirado 
ir tokių, kurie sakė, kad rei
kia d a r pagir t i , vienok nubal
suota protestuoti . 

Nežinia iš kur Danvillėn at-
sibaladojo bolševikas i r gavo 
darbą vienoje krautuvėj . 
J i s meto visokius lape
lius išniekinančius Lietu
vos valdžią, kurstančius žmo
nes, kad neaukotų Lietuvos 
reikalams. Tas "c ic i l įkuč ius" 
subaigė kvailinti . 

Ka i buvo vienybė, ta i nu
tar ta surengti vakarą su pro
grama Lietuvos naudai . Pa
imta mokintis " I š e i v i s " i r 
turėta prakt ikos. Išėjo nesu
siprat imas del kokių, ten žo
džių. Vieni užsispyrė išmesti 
tuos žodžius, kiti palikti . Nors 
katalikų buvo dauguma, vie
nok atsisakė. Pasil iko vien 
tautininkai su "cic i l ikais*\ 
Bet gali sakyti , kad visa kor 
misija pateko " c i c i l i k ų " ran-
kosna. Minėtas komunistas su
kiršino visus " c i e i l i kus " . sa-

go apielinkės kviečiami atsi
lankyti . 

Apšvietos choro paskutinis 
p rak t ikas bus Bal . 24 d., 4 
vai. po pietų. 

Choro Valdyba. 

SVARBUS SUSIVAŽIAVI 
MAS. 

R E I K A L A U J A M E AGENTŲ. ' »iiiiiiiiiiiieifiiiiii!iiiiiiiiiiiiiifififffiie»riitiffiiiiflinuiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiitiiinifii 
Atliekamu laiku tamsta gali 

užsidirbti po $50.00 i r daugiau 
į savaitę. Užsiėmimas sma
gus. Pa tyr imo agentavime ne
reikia. 
220 S. State St., Ruimas 1422 

Chicago. 

1 ̂  ^i «• «Mi i — — «» » «• •• si — •• 
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Geg. 1 d., 1921 m., Home-
stead, Pa. , Šv. Pe t ro i r Povilo 
pobažnytinėj svet., 3:30 po pie
tų, įvyks L. V. P i t t s , Apskr . 
suvažiavimas. Visos apielinkės 
kuopos turėki t už pareigą da
ly vaut šiame susivaž., nes yra 
reikalų. . 

A r kp. nori Apsk. palaikyt 
ant toliausf Je igu ne, tai susi-
važiavę atstovai tur i ap ta r t 
kokiam tikslui tur i but paskir
ti pinigai, nes ilgiau laukti 
negalima. 

Šis susivaž. svarbus tuoini, 
kad Vyčių Pi t t sburgh Apsk. 
tur i but atgaivintas a r palai
dotas. Iki šiol kp. mažai do
mės tekreipė link Apsk. Kiek
vienai kp. žinotina, jog Aps
kr i tys buvo tveriamas su t iks
lu, kad pagerint Lietuvos Vy
čių organizaciją, pagaliaus, 
kad butų nauda Tautai ir Baž
nyčiai. 

Tad-gi visi kuopų atstovai 
ir svečiai kviečiami minėtan 
susivaž; J i s turės nuspręst Ap
skričio likimą. 

Liet. Vyčių Pi t t sburgb Apsk. 
Anelė J . Aučiutė, rast . 

Reikal ingas vyras kuris yra t inka
mas del didelio darbo turintis gera 
ypatiška iSžiura Ir pasit ikėjimą sa
vimi, je igu esi tokio typo žmogus 
mes gal ime tau užtikrinti gera pel
ną. Atsišaukite 

Sales Manager 
220 S. State Str. 

Roora »26 tarpe d išryto1 iki 3 po 
pietų. 

Parsiduoda geras saliunas taip-pat 
ir sus ir inkimams svetainė, gera v ie
ta. Atsišaukite . 

1734 W. 51 Street • 
• 

Visur reikalauki t a rba patys išsirašykit 
PAVEIKSLUOTĄ LAIKRAŠTĮ 

ATSPINDŽIAI 
• • • • • — ' • • • - . . - . . . • • 

Juose paveikslais nušviečiama: 
I 1) armijos gyvenimas ir veikimas, 

2) svarbesni Valstybės gyvenimo atsilikimai, 
3) Lietuvos ir kitų kraštų gamta.' 
Be to, ten rasit ir geresnių dailės rastų. 

Kaina: metams (12 Nr.) 35 auks.. vienam mim. 4 auks. 
Amerikoje flirte "** 2 čolieriai 

Adresas: Kaunas, Generaiis š tabas , 
" A T S P I N D Ž I Ų " Adminis t rac i ja i 

s 
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l_»AR«lI>UODA D I R B T U V Ė 
Kamerčij iniu automobil ių dirbimo 

ir taisymo. Biznis iSdirbtas per 40 
metų. Partneris turi išvažiuoti j Lie-~ 
tuva. Gal} nupirkti v isa arba part
nerio dalj, pageidaujama kad nusi-
n\anytu nors yjena iš siu darbu. 
Woodwdrkerio, Kalvio, Oxy-Acetylt-
ne, Velderio arba salesmano. Kreip
kitės kogreičiausia nes tik pirmam 
pateks šį puiki proga. 

Tetpon Aust in 1740 
Valandos nuo 8 iki 4:30 

720 So. Cicero Avc. CUjcaso, Iii . 

AMT PARDAVIMO. 
Kampinis namas 2 flatų po 4 k a m 

barius. Kaina $5,500. Atsišaukite pas 
savininką 

2434 W. 60 Street 
arba pas 

K valda ir Pupaujska 
840 W. 33 Street 

Japonų rankosna. Šiandie no- kydamas, kad jus remiat Lie-
, . i i * i i . . _ I J W * m . i _ x . _ _ i i rimą pataisyti tą klaidų 

A. U. 

SMULKIOS ŽINIOS, 
Prezidentas Masaryk. 

ČVko-Slovakijos prezidentas 
Masaryk labai sunkiai serga. 
Buvo kviestas pa ts geriausias 
speeijalistas gydytojas iš sve
timos šalies, bet nei j i s nega
lėjo pagelbėti. Prezidento 
sveikata buvo šiek tiek page
rėjus, bet ji vėl pradėjo eiti 
blogyn. Nėra abejonės, kad 
kelioms savaitėms prasl inkus 
Masaryk turės įnirti. 

Oeko-Slovakijos politikai rū
pinasi, kas Ims jo įpėdinis. 

Masaryk buvo profesorius 
ir mokslininkas. Kai-kurie 
abejoja a r jo veikalų moksliš
ka vertė buvo ta ip didelė, kaip 
jų reklama. Dar labiau negu 
mokslingumu Masaryk 'as pa
sižymėjo katalikystės neapy
kanta. 

Vokietijos Didžturčiai. 

tuvos valdžią. Tada tie pali 
ko baisiausi Lietuvos priešai. 
Girdėtis, kad vak. at idėdamas 
ant rudens, bet greičiausia vi
sai jo nebus. 

Pe r 40 vai. a t laidus katali
kų bažnyčioje, ' * t au t in inka i " 
pasikvietė Dr. Alseikų su pra
kalbomis. Pi-mia vakarų žmo
nių suėjo nemažai, daugiausia 
"e ic i l ikų , " .kurie pakėlė 
trukšmų agituodami neduoti 
aukų ir visokius statė kalb. 
klausinius. Aukų surinko vos 
26 dol. su centais. Katal ikų 
prakalbose nebuvo: visi buvo 
bažnyčioje. T a t i r parodo, ka ip 
duosnųs " t a u t . M Lietuvos rei
kalams. 

Darbai pas mus anglekasyk-
lose ir-gi neina. Dirbama vos 
3 dienos, bet daugiausia po 2 
savaitėje. Mainerio Pat i . 

MARŠRUTAS PRAKALBŲ 
L. R. Kr. i r šv . Vincento a 

Paulo dr-jes reikalais. 

DINJUESNE, PA. 
— • 

Prakalbos. v 

(Jerb. kalbėtojai, Dr. A. K. 
Rutkauskas ir kun. J . Pet ra i 
tis pasižadėjo but šį Balandžio 
mėnesį su prakalbomis šitose 
vietose: 

22 d. Cary, Ind. 
23 d. Cicero, 111. 
24 d. Grand Rapids, Mieli. 
25 d. Detroit, Mich. 
26 d. . Cleveland, O. 
27 d. Du Bois, Pa . 
29 d. Pi t t sburgb, Pa., 6v. 

Vincento parap . 
30 d. P i t t sburgh, Pa . 
Visose augščiau paminėtose 

vietose prakalbos prasidės 7:-
00 vakare. Dr. Rutkauskas ne
senai parvykęs iš Lietuvos. J i s 
papasakos daug žingeidžių ži
nių iš Tėvynės. 

Gerb., malonėkite pasisteng
t i surengti prakalbas paskir
tomis dienomis. 

ANT PARDAVIMO. 
Mūrinis namas ant dviejų pagyve

nimu, su garadžiu, į gražiam Oak 
Park, netoli Jackson Boulevardo. Tu
ri visus naujausius j ta is imus, randus 
neša $1,440 j metus, Kas nori pui
kia vieta tai šitai yra didelis barge-
nas. Prekė $11,500. 

Parsiduoda Oak Parke 
t kambarių residencija, puikioj a-

pielinkėje, naujausios mados gyveni
mas, atot kornerinio lioto netoli Ci
cero, Preke $6,000.00. 

Atsišaukite pas 
John To 11-ik 714 S. Highland Avc. 

arba pas 
Walter J. Norkus. 

312U S. Halsted Street, 

ANT PARDAVIMO P E R 
SAVININKĄ. 

5 kambarių medinis namas su 
augštų, elektra, furnace ši luma, Ša
ligatviai sudėti, randasi Lietuvių a-
pielinkej netoli šv. Kazimiero Vie
nuolyno. Kaina $3,500. Atsišaukite. 

6821 S. l'aninhcll Avc. 
Tcl. Ropublic 2780 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHJOAGO, LLLINOIS 
Telefoną* Vards 50SS 

Valandos: — f iki 11 tš ryto: 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėl io-
mis nuo 5 iki 8 vai, vakare 

Iii 

i 

DR. S. BIEŽIS 
LIKTUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Stree 
Canal 6222 

'i 
I 
I 0Te l . Canal 6222 

f Hes. iUJ.4 W. 42ud Street 
Te). McKinley 4»88» 

• • • • • • ^ • • • • a a a a 

/ = S 
Telefonas Armitage 97' 

MARYAN S. R0ZYCKI 
MC'ZYKOS D I R E K T O R I U S 

Mokytojas Plano, Teorijos ir 
Kompozicijos 

2031 N. VTestern Ave. 
Chicago, III. 

TelefMUM PnUman «5*** 
Dr. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
10801 Ko. Micblgaa Avenue 

lUMland, IU. 
WAlJkKD08t 9 ryto iki » T«*M». 

ei. P n l l m a n 342 Ir 8180. 

J. P. WAITCHEES 
Lawycr 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 4509 S. Ashland Are . 

Tel. Tards 105S 
Dien. Itoom 518—159 N. Calrk St. 

Tel. Randolph 8507 

Pamėginkite naujo. 

Su uiregiitraotu vaisbaienklia SŪT. V*i«t 
PftUnta Biure. 

Nanjame mėlyname pakelyje. 

Vitos tvirtoa, gemalus užmušan
čios ypatybes Siame vaiste idetos, 
su priemaiša priimniai švelnaus 
kvepalo. 

Bufflea yra labai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas —begaliniai 
paikus plauku sutaisytojas, kuris 

patiks kad 
ir gučniau-
siaiypatai. 

Aptiekose 
Parsiduoda 
po65c. arba 
atsiųskite 
7 6 c , tad 
atsiusime 
per pasta 
tiesiog i i 
labara-
torijos. 

Būt inai 
reikalau
kite 
š i tokio 
pakel ia . 
Žiūrėkite , 
k a d butų 
IKKARO 
rais-
bažeaklis. 

MUZIKA! 
y 

Vokietijoje dabar yra daug 
vargo ir kentėjimo. Tečiaus 
yra ir didžturčių, kuriems nie
kas nerupi tik lėbauti ir link
smintis. Vokietijos Baudonojo 
Kryžiaus direktorius išdavė 
jos prezidentui raportą, pažy
mėdamas didžturčių širdies 
sugedimų, kuomet šalę jų dau
gy I >ė žmonių kenčia šaltį ir 
badų. v 

Prezidentas Ebert per kanc
leri kreipėsi Į visas valdžios 
šakas, kad jos sustabdintų 
didžturčių ugdykaviiiią, kiek 
tat lei.liin įstafiu. , 

Balandžio 24 d. Apšvietos 
Dailės choras iš 102 kuopos 
8. L. R. K. A. sk. rengta pra
kalbas Carnegie Lebrary sve
tainėj . Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Įžauga visiems liuosa. At-
si laukusieji tosna prakalbosna 
daug kų naudingo išgirs ir pa
matys. Bus keturi kalbėtojai, 
Apšvietos choras dainuos nau
jausias lietuviškas dainas. Pia-
jiu skambins J . Bernotaite, E. 
Stulginskaitė gros smuiką. 
Taip-#i pianu skambins A. Me-
lauskaitė iš Vilmerdingo^ Pa., 
o V. Medonis Rainuos .solo. E . 

už padėtus pinigus, jeigu pirksi m ū 
sų rekomenduojamus, užtikrintus 

PIRMO M O R G M I O 
AUKSO ĘONDStfS 

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

Perkame, parduodame, mainome * ir 
duodame informacijas apie Įvairių 
komp. šėrus. 

Kreipkit ies j Lietuvių įstaigą 

P E O P L E S INVESTMENT 0 0 
220 S. States Street R o o m 1422 

Tcl. l l a i r i son 2024 Chicago, 111. 

-

Bernotai tė at l iks dialogų, o Ą. 
Aučittiė f kalbės apie jaunimų.. 
Ta t visi L i e t u v a i i t Pit^sbuv-1 

Kasdien ir nedaliomis nuo 12 iki 3 
po piet. 

PRANEŠIMAS W 0 R C E S 
TERIEČIAMS! 

Worcesteriečiai norėdami pirkti 
Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrų 
arba siųsti pinigų saviškiams Lietu
von, gali atlikti savo reikalus per L. 
Prekybos B-vės įgaliotini agentą— 
moksleivi Igną Butrkų. ^Taip-gi su 
teikia visas iteikalįngas informaci
jas .Su reikalais kreipkitės š iuo ant
rašu-: 

Juozo Čižausko 
1) Kas prisius 1 dol. gaus 1G 

Naujų Labai gražių Dainų miš-
ram chorui. Pusę tuzino arba dau
giau atiduodam daug pigiau. 

Kas prisius 50c. gaus: Aspcr-
gesme, Vidi aąuam, Ave Maria, 
lustus ut Paima ir Laudate Dom., 
mišram chorui su vargonais./Pu
se tuzino arba daugiau atiduo
dam daug pigiau, galima gauti pas 

J . K E R B E R 
Orchard Lake, Mich. 

ĮįĮIIIIIIIIIUiUIIIIUIIIIllIIllIlIUIIIIIIIIIIIIIIc-
g T e l . Canal *257 

i DR. C. K. KLIAUGA I 
I J E T U V I S DKNTISTAS E 

S 1 8 2 1 So. Hals ted St., Chicago, 111.5 
K a m p a s 18th St. 5 

g V a l a n d . : 9—12 rytą, Ir 2—9 v a k . g 
ITl 11111111 (f 1111111111 f IE [ t i I i 11S121 f I f 11111111! 1117 

STele fonas Boulevard 9199 2 

Tel. Canal 257 Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas I r 

Chirurgas 
1881 So. Halsted Street 

Valandos: l t Iki 12 ryto; 1 lkl 4 
po p l e t 6 iki 9 vakare. 

• * » » • » ' 
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V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty | : 

29 South L a Salle Street 
Itambarld 834 

Telefonas: O e n t n l «8K» f 

I Vakarais, 812 W. 33rd St J 

Saugok akiu regėjimą 

Kada kankinies del galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sil
psta skaitant, s iuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties j manę klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
jums greriausį patarnavimą del 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specijalisto, 

W. F . M O N C B U F F , M. D . į 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

18U1 S. Ashland Ave., Chicago. 
kertė 18-tos gatvės; 3-čios lubos 

Kambaris 14-15-16-17 
Viršui PLATT'S aptiekos 

Tėmykite mano parašą. 
Valandos: nuo 10 ryto iki 9 

vak. Ncdėl iomis nuo 9 ryto iki 
12 d. 

Telefonas: Tards 4tftJ 1 
I? 

OR. C. KASPUTIS 
5 DENTISTAS 

S331 South Halsted Str. 
2JValandos: 9—12 A. M. 

s* 
I 
I 

DR. A. L YUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

Tel. Canal 2118 
Valandos: 10 ryto iki S vakare 
Gyvenimas : -

2811 W. 6Srd Str. 
Tel. Prospect 8466. 

Phone Seeley 7439 

DR. L M. FEINBERG „ 
Gydo specijaliai visokias vyrų Ir 

nmtoM ly t^kas l igas 
jiiiH JtLįfk.lt&m M»»I kampas Wes-
1 tern A v c , Chicago 
^Valandos: 2—4 po piet 7—9 vak. ,1 

AMERIKOS LIETUVIU 

M O K Y K L A 
Mokinama: angl iškos tr lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės , ste
nografijos, typewritin«r, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos is to
rijos, geografijos, polit ikinės eokno-
mijos, pilietystės, dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų: vakarais nuo t 
iki 10 vai. 

3106 S. Halsted St, Chicago. 

I 
I 
I 
I 

Ignas J. Burkus 

Worcestėr; Majss. 

DR. G. M. GLASER 
Prakt ikuoja 90 metai 

Ofisas 814S So. Horsan St. 
Kertė l ^ r o St.. Cfykmgo, Ęįl 

SPECIJALISTAS 
Motari*ky. Vyrtfkų, taipU cftro-

niškų Ilgų. 
OFISO VALANDOS: N u o l t ryto 
|ki M po pietų, nuo f iki | Ff laa-
d a vakarą . . 
įšd^lomiš J M » > lkl t po, pjst 

įį » * , | i » y « i • .p m f |« '*rm^ m JĮ • • » » a. ^ • m. 

\ 

i 
i 

Skubinkite užsisakyti 1921 metams 

44 
i 
! KARI" ! 

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

nugalėti. 
Jis neša kareiviams mokslą, duoda jiems dailės rastų. 
Todėl kiekvienas pilietis, kovojąs del Lietuvos neprikk-l-

somybęs, privalo skaityti 
"KARI" 

Kaina Amerikoje metams 2 dolierki 

S 
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CHICAGOJE. 
^ • • • • ĮMB 

E 
IŠ A. L. R. K. LABD. £Ą-GOS 

CENTRO SUSIRINKIMO. 
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POLICMONAS PERŠOVĖ 
POLICMONĄ SALIUNE. 

» < « • « » • • * — < — W _ » » » i » » • i 

Užpraeiti) naktį saliune po 
num. 208 Kast 39 gat. polic
monas William J . Heffernan 
iš Englewood policijos nuova
dos mirtinai peršovė policmo-
na E<lwardą McXanmra iš 
Stanton ave, policijos nuova
dos. 

Po to policmonas Tlerffeman 
pasprūdo ir nežinia kur išbu
vo, kuomet per naktį jis poli
cijos buvo ieškomas. 

Bet ant rytojaus pats atėjo 
savo policijos nuovadon ir pa
sidavė. 

J is buvo klausiamas, kodėl 
jis tą padarė, sako nežinojęs, 
kad McNamara esąs policmo
nas. Nes kaip jis, taip tasai 
i r jų dar du kitu draugu po-
liemonu buvo civiliuose rūbuo
se. 

Paklaustas, kodėl jis po to 
šovinio nebuvo namie ir ko
dėl nepasiliko pas savo auką, 
atsako, kad jis buvęs daug 
"nui lsęs ," tad norėjęs pramie
goti. Gi kad nebuvęs namie, 
Jai jis nesugyvenąs gražiuo
ju su savo moterimi. 

Sakoma, saliune pakilusių 
ginčų metu Heffernan pama
tęs, kad McNamara norįs iš
sitraukti revolverį, tad jis vei
kiau ta atlikęs su savo revol-
veriu ir peršovęs oponentą. 

Policmonas Heffernan su 
savo keistu aiškinimos save tik 
labjaus įklampina. Matyt, ši
tame atsitikime furi but kas 
nors ypatingesnio. Labai blo
ga, jei patys poliemonai ima 
šaudvties. 

MŪSŲ REPORTERIO UŽ
RAŠAI. ; • 

DIEVO APVEIZDOS PARA 
PIJA. 

Sekmadienyje, Gegužės 1 d., 
3 vai. po pietų, Dievo Apvei-
z\los bažnyčioje bus pašventi
nimas stovylų: 8v. Juozapo 

«(auka Juozo Milkevičiaus), 
Šv. Kazimiero (auka Kaz. Ra-
davičiutės ir Kaz. Matijo-
šiaus) h- &v. Gabrieliaus (au
ka Vin. Bitino). Šitie gražus 
bažnyčios papuošalai įtaisyti 
atminimui nesenai atsibuvusių 
misijų. Šventinimus atliks Tė
vas Alfonsas Maria, Pasijonis-
tas. 

Su šiom apeigom prasidės 
gegužinės pamaldos. Dalyvaus 
choras ir par. mokyklos vai
kučiai procesijoje. 

MIRĖ COOK APSKRITIES 
IŽDININKAS. 

Gegužės 1 d. Dievo Apveiz-
dos par. svet., po pamaldų baj-
nyčioje, parapiojs vyrai įrengs 
labai gražią vakarienę su tik
rai puikia programa. Tikisi 
skaitlingo žmonių atsilanky
mo. 

.Mot. Sąjungos ,°>-čia kuopa 
rengia vakarienę Gegužės 7 d. 
Dievo Apveizdos par. svet. 

L. Vyčių 4-tos kuopos cho
ras ruošiasi prie pastatymo 
naujos operetės ateinančiame 
rudenyje. 

West Baden Springs, Ind., 
staiga mirė Cook apskrities iž
dininkas Harry R. Gibbons, 
demokratų partijos vadas 
šiaurinėje Chicagos dalyje. 

Praeitą šeštadienį jis ten bu
vo išvažiavęs porai savaičių 
atostogosna. Išvažiavo seiku-
tėlis. Tenai, sakoma, ji pagul
dė s i rci i era. 

PAVOGTA DU AUTOMOBI 
LIU SU MĖSA. 

Vakar iš galvijų skerdyk
lų važiavo du. automobiliu su 
mėsa. Ties Ashland ir 40 gat
vėm abudu automobiliu užpuo
lė plėšikai. 

Šoferiai buvo išmesti iš au
tomobilių ir plėšikai nuvažia
vo su mėsa. 

GARSINKITĖS "DRAUGE. » » 

Bal. 23 d. Dievo Apveizdos 
par. svet. L. Vyčių Chicagos 
Apskričio Atletų ratelis ren
gia gardžią vakarienę su pui
kia programa. 

IŠ CICERO. 

Dr-stė Liet. Kareivių rengia 
balių Bal. 23 d. Šalčio svet., 
kurio pelną skiria narių uni
formoms. 

Bal. K) d. Šv. Antano par. 
svet. dr-stė Saklž. Širdies V. 
Jėzaus susirinkime nutarė į 
draugiją priimti be įstojimo 
m o k e s n i o n a r i u s n u o 1 6 i k i 2 0 

metų. Ši draugija yra tarp pir
mutinių rėmime visų prakilnių 
reikalų. Patartina į ją įstoti. 

Šv. Dievo Motinos Sopulin
gos dr-ja susirinkime Bal. 24 
d. Šv. Antano par. svet. nau
jas nares priims už pusę įsto
jimo mokesnio. 

IŠ NORTH SIDĖS. 

PRASIDUODA PIGIAI. 

Mūrinis namas ant Rockwell 

gatvės arti 63-čios. 

5 ir (> kambariai. 
Ra n: los neša $130 į mėne-

•flį. Puiki vietą arti Šv. Kazi
miero Vienuolyno. 

FRANCIS KIBORT & CO. 

Kambarys 706 

35 So. Dearbora Str. 

Bal. 17 d. Šv. Mykolo baž
nyčioje nukentėjusiems Ai
riams surinkta $65.00. 

Bal. 24 d. &v. Mykolo par. 
svet. bus rodomi judomieji pa
veikslai, perstatantieji gyveni
mą Lietuvoje. Pusė pelno tą 
vakarą skiriama parapijai. 

(Kovo 30 <i, 1921 m.) 

Atstovų ir atstovių daugiau
sia atsilankė iš 3 kuopos. 

Artinanties Šv. Antano ir 
Vainikų (Decoration) dienoms, 
nutarta pagaminti 1,000 dėžu
čių. Ženklelius apsiėmė paga
minti 3 kp. moterys ir mergi
nos, pasitarusios su A. Žaldo-
kiene. •* 

Našlaičių Savaitės reikalai. 
Kai-kuriose kuopose buvo 

nuomonė Naši. Savaitę atidėti 
patogesniam laikui, kad ir ru
denio metui dėlei dabartinės 
bedarbės. Kitos kuopos uoliai 
rengiasi prie darbo. 

Kuopų raportai. 

Abelnai iš visų kuopų atsto
vų matėsi, jog visose kuopose 
eina pagirtinas veikimas au
ginant Našlaičių namo fondą. 
5, 6 ir 8 kuopos jau pasiuntu
sios kolektorius per namus. 5 
kp. pranešė, kad einant per 
namus jau turi surinkus aukų 
virš $200.00. Darbas sekasi. 
Žmonės našlaičiams prijaučia. 

0 

Raportas Agitacijos komisijos. 

Našlaičių Savaitės reikalais 
kuopoms pasiųsta po du laišku 
(klebonui ir vienam iš valdy
bos, narių). Atsakymų dar ne
gauta. 

Perstatytas į agitatorius bei 
kalbėtojus p. Jonas V. Dimša. 
Pirm. klausia p . ' Dinišos, ar 
apsiimtų patarnauti katali
kams, kaip patarnavo laisva
maniams nuvesdamas daug ka
talikiškų dr-jų į taip vadina
mą "Chicagos Lietuvių Tary
bą ". Čia Dimša išsireiškė esąs 
įtartu ir įžeistu už uolų jo pa
sidarbavimą laisvamanių tary
bai. Sakosi, jis esąs geresnis 
katalikas negu kiti ir matyda
mas tautos reikalus galvą gul
dęs eidamas su tautiečiais 
(tautininkai-laisvamaniais), o 
šiandien, matydamas reikalą 
našlaičiams, dirbsiąs su katali
kais. 

P. S. Kai-kurie žmonės pasi
tenkinę tokiu p. Dimšos pasa
kymu, ketina jį kviesti į kal
bėtojus savo kuopose. Kas žin 
ai* taK butų išmintinga? Lab
daringoji Sąjunga priklauso 
prie Am. Lietuvių Katalikų 
Federacijos. P-nas Dimša yra 
uolus narys organizacijos pa 
si vadinusios "Chicagos Lietu
vių Taryba". Tik aklas nema
to, kad C. L. Taryba varo 
smarkią kovą prieš Federaciją. 
Jsileisdama p. Dimšą į savo 
veikliųjų asmenų tarpą Lab
daringoji Sąjunga į Federaci
ją įvestų jos priešų uolų rėmė
ją. Nei viena Labdarybės kuo
pa nebus taip neišmintinga. 

J . Šliogeris. 

baite po $10.00. E. Zalkaus-
kienė $8.00. Sykiu $93.00. Au
kotojams, darbininkams ir vi
siems bazarą lankiusiems nuo
širdžiai ačiū, bet ypatingai ko
misijai S. Šlušniui, A. Rada-
vičiai ir J . Kardeliui, nes jie 
daugiausiai prie" to" pridėjo 
triūso. 

Ačiū taip-gi mūsų gerb. dva-
siškijai, kleb. kun. A. Skryp-
kai, kun. N. Pakalniui ir kun. 
A. Martinkui, už platų paaiš
kinimą bažnyčioje, nes kitokių 
skelbimų ir neturėjome. 

Paskui buvo priėmimas drau 
gijų atstovų. Sis dalykas tik
rai nustebino. Musij gerb. dr-
jos netiktai prisiuntė atstovus, 
bet ir stambias aukas. Sekan
čių dr-jų atsilankė atstovai su 
aukomis^ &v. Pranciškos Ry
mietės mot. ir merg. dr-ja 
$40.27. J i yra Garbės narė. Sal
džiausios Širdies moterų ir 
merg. dr-ja $25.00. J i dar nė
ra (Jarbės narė, bet pasižadėjo 
tapti ir padarė pradžią. 

Šv. Stanislovo vyrų dr-ja 
$25.00, Didžiojo Lietuvos Ku
nigaikščio Vytauto vyrų dr-
ja $10.00, Šv. Elzbietos mot. 
ir merg. dr-ja $6.(X). Ši dr-ja 
yra Garbės narė. Šv. Kazimie
ro Karalaičio vyrų dr-ja $6.00 
J i yra Garbės narė taip-gi. Šv. 
Veronikos mot. ir merg. dr-ja 
$6.00, Šv.Jono Krikštytojo vy
rų dr-ja $6.00, Šv. Kryžiaus 
vyrų dr-ja $6.00, Šv. Petro ir 
Povylo vyrų dr-ja $6.00. Viso 
$136.27. t 
Draugijos, kurios įmokėjo po 

$6.00, pasižadėjo kas met mo
kėti, kaipo metinę duoklę. 

Mūsų parapijos draugijos, 
kaip visakame, taip ir šiame 
žvilgsny užėmė gražią vietą. 
Garbė ir širdingiausias aČiu 
joms. 

Ačiū taip-gi mūsų gerb. kun. 
A. Martinkui. j i s pašvenčia 
daug laiko eidamas į pašelpi
mų draugijų susirinkimus ir 
aiškindamas Labdarybės idėją. 

Viską suėmus pasirodo, kad 
mes, Lietuviai,esame pilnai su
sipratę ir geriausių norų, jei 
tiktai dalykas yrą aiškus. 

Tyla. 
• •• - • • ' • 

CHICAGIEČIAI. ATSIIMKI 
TE LAIŠKUS. 
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Tveriasi Nauja Puikiausia Lietuviu Kolonija 
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įsigyk čionais savo nuosavybė, Chicago priemiestyj. Dailiausia augšeiausia 
apielinkė vakarinėje dalyj Chicagos. 

Tucs lotus ir mažas ukes' imes dar tik 4 mėnesiai kaip pradėjome pardavinėti . Jau turime daug 
pardavė ir jau daug Lietuvių yra pirkę. De iko Lietuviai taip smarkiai perka nuo m u s g ? O tai dėlto, 
kad mūsų lotai ir mažos ūkės išrodo taip pat, kaip mūsų Lietuva: apie l inkės yra labai puikios apau
gusios gražiais medžiais žemė yra augSta ir sausa. Oras yra sve ikas ir tyras. K a s apvažiuoja j tą Apie
linkė. tai visai jaučiasi esąs Lietuvoje. Mes s teng iamės kuodaugiausia Lietuvių sutraukti , kad padary
tų gražiausia Lietuviu kolonija. Kurie yra pirkę nuo mūsų, visi yra užganėdinti , ir je igu tamsta pirk
si nuo mūsų ir-gi busi užganėdintas. . __ 

Tirkite sau mažą ukę arba dideli namui lotą, m e s tamstai page lbės lme pasibudavoti n a m u s ir 
duosime ant lengvo išmokėjimo. 

Tamstos pinigai įdėti \ nuosavybę, veda tamstą, prie kiltesnio gyvenimo ir apsaugos tamstą nuo 
išnaudojimo ir jųs l iekate savininku savo nuosavybės . O jei jųs mokate ki tam rendą, tai jųs nieka
dos nepatapsite savininku., ir jeigu j ų s pirkaite, busite užganėdintas, Je igu pirkslte dabar, tai tamstos 
daugiau laimėsite, nes daug žmogui yra progų užsidėti visokių biznių. Katras pirks pirmutinis , laimes 
daugiau. • N 

Geriausia transportacija, kok ia tik randasi ap ie Chicagą. Vienas didžiausias bulvaras eina iš Chi 
cagos j vakarus t iesiog pro mūsų propertę. Taipgi turime geriausią transportacija Burl ingtono gele
žinkelio; eina €0 traukinių \ dieną, kaina tik 12 centų atvažiuoti iki vidurmieseto Chicagos. Ant 
traukinio žmogus trigubai gauni geresnj patarnavimą kaip ant gatvekario. 

Mes turime pirkę 1,000 ūkio žemės ant Burl ingtono linijos — geriausios ir derl ingiausios žemės, 
kokios tik randasi vakarų Chicagos Ąpielinkėje. Mes turim pardavimui j trumpą laiką; parduodam la-
biai pigiai ir duodam ant lengvo išmokėjimo. Nepral ieski t šitos progos. 

p^uMPja^ m. 
KUPONAS J\ 

Jeigu Tamsta negali atvykti j mūsų offisa tai išpildyk ftj kuponą, o m e s pas iuns ime 
Tamstai pilnas informacijas. 
PAUL P. BAUBLY, 1404 W. 18-th Street 

Gerbiamieji: Nepadedami manęs po abl igacijomis Tamstos galit pasiųst man p i lnas in
formacijas apie T a m s t ų Didelės Priemiest ines Ūkės ant Burl ington Gelžkelio linijos. 

VARDAS ir TA V A R D E 

ADRESAS 
• • 

-
-

• 
• • • « • • • « • • • • • • • • * • • • 

j Tel. Yards 66G6 Blvd. 8448' 
Dr. V. A. filMKUS 

Lieto v U Gydytojas, Chirurgą. Ir 
Akušcras. 

ĮSOS 8. Halsted St. Chicago. 
Valandos: 10—12 iš ryto 1—t lr 
«—8 Takai* Ned. l t — I I i i ryto 

JTel. Canal 6222 9 

DR. C K. CHERRYS 1 
• j LIETUVIS DENTISTAS « 
5 2 2 0 1 West 22-n.l & So. I x » v i t t St-S 
3 Chicago # 
Jį Valandos: 9:30 A. M. to 12 N . ? 
# 1:00 P. M. to 8:00 P . M. o 

pc$$& ̂ ENTINE 
© « « 

— 
C h i c a g o s p a š t e (v idumieer ty ) 

prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję iš Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku-

V A L E N T I N E DRESI 
COLLEGES 

[6205 S. Halsted, 2407 \V. 
1850 N . Wel ls St. 

137 Mokyklos Jungt . Vals t i jose 
Moko Siuvimo. Patternų Kirpl-

įmo, Designing bizniui lr narnama< 
[Vietos duodamos dykai . Diplomai. 

lokslas lengvais a tmokė j Imaiaj 
fKIesos d ienomis lr vakarais . Pa-< 

reikalaukit knygelės . 
Tel. Seeley 1643 

SARA PATEK, pirmininkė.* 

g DR. CHARLES SEGAL • 
| Perkėlė seavo ofisą po num | 
J4729 So. Ashland Avenuej 
• Specijallstas 1 

nų dėlei adresatų persikėlimo | D « O V Ų , MOTERŲ h* VYRŲ LIGŲ j 
kiton vieton arba kitokių priežas- įvaiandosnuo 10 iki 12 išryto: nnc| 

BALTIJOS AMERIKOS UNIJA 
4 2 BROADWAV N E W YORK N.Y 

TIESI Kel ionė B e Persėdimo Iš N E W Y O R K O P e r LIBAVA Arba 
H A M B U R G Ą — E I T K Ū N U S 

I LIETUVA 
Laivai išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sr iuba paėto laivai išplaukia: 
S. S. "LITUANIA" April 1S "PGLONIA" Gegužio 18 

"ESTONIA" Gegužio 4 J " L I T U A N I A " Birželis 1 
Visi laivai turi pu ikus kambarius trečios k l iasos kele iv iams 

Kreipkitės prie mūsų agentų jūsų mieste arba pas . 
K. K E M P F , General Western P a s s e n g e r Agent 

120 North La Salle St., Chicago, Il l inois. 
» 

I J11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 f S f 1111111111111111111111 i 1111111111111^ 

I VISUOMET TURĖK OMENIJE f 
r 

Kad mūsų nauja krautuvė pripildyta Kiaušių i 

kryželių ir kitų religijinių dalykų, ta- S 
vorų užtikriname prekę prieinama. 

J. VVENCKUS Į 
Laikrodininkas ' 2 

3 3 2 7 S o . H a l s t e d S t . C h i c a g o , III . §§ 

• 

Pastaromis dienomis parapi-
jonys ištaisė ir pagražino Šv. 
Mykolo par. klebonijų. 

PUIKUS KAMPAS. 

66-tos ir Artesian Ave.— 2 blo
kai nuo Vienuolyno ir mokyk
los. Labai pigiai parsiduoda. 

FRANCIS KIBORT & CO. 

Kambarys 706 

35 So. Dearborn Str. 

Northsidieeiai didžiuojasi, 
kad jų labai skaitlingas bū
rys dalyvayp Šv. Kazimiero 
Vienuolyno naujos dalies paš
ventinime ir vakarienėje Bal. 
17 d. 

S. L. R. K. A. 43-efa kuopa 
pradėjo rupinties įrengimu 
"Apdraudos savaitės ' ' artimo
je ateityje. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Kovo 20 d. Šv. Kryžiaus pa
rapijinėje svetainėje įvyko 
Lab. Saj. 1 kp. paprastas su
sirinkimas, kuris buvo labai 
skaitlingas. 

Visų pirma išklausyta ko
misijos raportas iš buvusiojo 
bazaro parapijinėje svetainėje. 
Raportų išdavė S. Šlušnys, 
pranešdamas, kad pelno liko 
$289.85. Nors visai trumpai 
rengėmės prie bazaro, bet pa
sekmės gražios ir nestebėtina, 
nes mūsų kuopoje yra tokių 
asmenų, kurie nesigaili nei jie-
gų, nei aukų. Pirmoje vietoje 
stovi mūsų kleb. kun. A. 
Skrypka, kuris jau daug sykių 
nustebino pirmą kuopą savo 
gausiomis aukomis. Šį sykį Liet. Darbininkų Sąjungos 

Chicagos Apskritys rengia va-[taip-gi aukojo $50. 
karą Bal. 24 d. Dievo Apveiz
dos par. svet. 

P . A. Radavieia aukojo 
$25.00. K. Šlušnaitė ir J . Stir-

Sių išnešiotojai negalėjo surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės 
įėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISBD. 

1018—Marlauskas Meri, 
1020—Matejunas John 
1030—Moskui Jonui 
1032—Mondzejauskui Jonui, 
1049—Pakalniškiui Prane., 
1050.—Patejunui Adomui, 
1056—Pūkiui Adomui, 
1060—RaubicMce Rozalija, 
1061—Reksliui Mikolui, 
1077—Šemetuluskrai Fel. 
1083—Šepulauskiui Vinc. 
1084—Sironskiui Stan., 
1088—Sangailai Jul., 
1093—Staekurn Kazimierui 2 
1094—Stanevičiui J., 
1096—Subatkevičiui St., 
1106—Vilkauskienei Agn., 
1111—Vaišviliui Vilimui, 
1121—Zaleckiui D. F. 2, 
1122—Žaliui Ant., 
1124—Žemguliui Kaz'., 
1125—Zinkelienei Petr., 
1127—Žukauskui Petrui. 

• 2 Iki 5 po pietų; n u o 7 Iki 8 :10g 
S v a k a i e Nedėliomia 10 kU 1 o 

Telefonas Dreze l 2S80 J 

• • • • • • • • • • • • • • • • I 

S. D. LACHAWICZ 
LIETUVTS GRABORIUS 

Patarnauja laidotuvėse koptflauala. lt»i 
kai* meldžia atalšauktl, o mane darbu 
bualte uiranedintl. 
2S14 W. JSrd PI. Ghtaaco, UI. 

Tef. Oaa»l t t t t 

Carter's Uttle U ver Pilis 
* 

Vaistas Kuris 
* Reikalingas Visiems 

Negali Būti links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba 
Maža Piffulka 
Matas Oosas 

Tikras tori pasirašymą. 

uctnrintU Gclriiea 
yra prMaatlad Ubllakuslu 
••Ida. CARTER'S IRON PILLS 

J u m s pagelbės , pamėginki te 
* 

I Dr. M. T. STRIKOL'IS • 
| Lietuvis Gydytojas t* O u l n t f g a s Į 
I Peoples Teatro M a n e " 
| l 6 1 6 W. 4 7 0 l Str. Tel. Boul. ĮSOJ 
j Valandos: 6 iki 8 vak. Nedėl 1 0 * 
f i k i 12 ryte. f 

l t e s . 2914 W. 4Srd Street I 
N u o ryto iki p i e t I 

cKlnley 268 | 

• i k i 12 i 
I Rec 
• Nu< 
gTcLMc 

Mes turim ant pardavimo gražiose vietose puikių ir gerai išdirbtų gatavų 
farmų ir puikiose vietose ukems žemių beveik visose valstijose ir Kanadoj. 
Geras f armas mes visada perkam ir parduodam. Mes perkam, parduodam 
ir paimam ant pardavimo visokių rūšių namus Chicagoj ir aplinkinei. 
Perkam visokius valdžios (government) bondsns fa? geležinkelių akcijas. 
Apsaugojam nuo ugnies, vagių ir kitokių nuostolių. Skolinam pinigus 
ant namų ir ūkių. Siunčiam pinigus į Lietuvą paštu, telegramais ir bank-
čekiais, nes turime savas sąskaitas Lietuvos, Vokietijos ir Latvijos ban-
kose. Parduodam laivakortės į Lietuvą ir j Ameriką. Mes atstovauja 
me ypataš ir korporacijas visokiuose reikaluose. Patarnaujam teisingai. 

666 WEST 18th STREET, CHICAGO, ILL. 
£5-Egzekutyvis ofisas randasi pačiame vidurmiestyje -==-

602-604 Y. M. C. A. Bldg^ 19 So. LaSalle St., CHICAGO. 
Turim savo atstovus: Lietuvoje, Latvijoje, Vokietijoje, Belgi
joje, Anglijoje, Kanadoje, Floridoje, ir Neir Yorko mieste. 

j 


