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Iš PARYŽIAUS MUMS 
PRANEŠA. 

LENKIJA SKUBIAI REN
GIASI KARAN SU 

LIETUVA. 

J a u nekaltą, esame pažymė
ję Lenkų Valdžios militarius 
judėjimus, kuri gresia Lietu
vos respublikai, jeigu dabarti
nės Briukselio derybos jų ne-
naudon išeitų. 

čia skelbiame žinių apie 
Lenkų kariuomenės judėjimus 
ir karinės medžiagos siuntinė 
jimą paskutinėmis Kovo mė
nesio dienomis. Lietuvos vals
tybinių organų surinktos ži
nios neabejotinai nurodo Len
kų pasikėsinimus prieš Lietu
va. 

23 Kovo d. — Antroji pės
tininkų divizija pasiųsta i 
Švenčionis lydima 6 amunici-
,;os vagonų, 5 maisto vagonų, 
2 kanuolių ir 5 kulkasvaidžių. 

24 Kovo d. — 40 vagonų 
perkėlė pirmąjį ligonbutį iš 
kaimo Vilniun. 

26 Kovo d. Atvyko Vilniun 
55 sanitariniai vagonai su lo
vomis. Traukinys atėjo iš Var-
šavos atvežė 3 ginklų ir bal
tinių vagonus. 

27 Kovo. 200 kareivių aV 
vyko Vilniun. 6 as pulkas per
keltas i Molodečną. Į l o j o pul
ko dalis atsiųsta Vilniun. Ge
nerolas Szeptycki paskirtas ka 
ro operacijoms vadovauti. Taip 
vadinamas Kaimo pulkas, žy
mia dalimi susidarąs iš Lie
tuvos. Minsko. Gardino dva
r in inke susispietė Vilniuje. 

Karo ligonbutis No. 305—1-
05 pasiustas į Lydą. 

28 Kovo d. 5 vagonai Len
kų kareivių atvyko Vilniun. 
Jų dalis pergabenta Lydon, da 
lis palikta prie Vilniaus gar
nizono. 

Liet. Inf. B. Paryžiuje. 

SUV. VALSTIJOS STOVI UZ " " E * 
TALKININKUS 

Prancūzai Pradžiugę Tokiu 
S. V. Nusistatymu 

HARDINGO VALDŽIA 
PRIEŠ VOKIETIJĄ. 

Bent aiškus S. V. nusistaty
mas. 

Washington, Geg. 4. — Su v. 
Valstijų vyriausybė pranešė 
Vokietijos vyriausybei, jog 

[pastaroji neturi reikalo tikė-
ties kokios-nors pagelbos nuo 
Suv. Valstijų karo atlyginimo 
klausime. 

Pasiūlytoje Vokietijai noto-
[je pareikšta, jog Suv. Valsti
jos Vokietijos pasiūlyme ne
atranda pagrindo, pagal kurio 
butų galima jai susieiti nan-
jon konferencijon su talkinin
kais. Taippat pareikšta, kad 

j Vokietija karo atlyginimo 
j klausiniu kreiptųsi tiesiog i 
talkininkus. 

Dabar bent aiškus Suv. Val
stijų vvriausvbės nusistatv-
mas. J is yra, kad Suv. Vals
tijos laikosi talkininkų pusės 
ir Vokietija turi pildyti talki
ninkų reikalavmus. 

TALKININKAI ĮGAVO 
DAUGIAU DRĄSOS. 

PARYŽIUS. 20 Bal. d. — 
Šiandien specijaliai iššauktam 
iš Briukselio p. Milašiui — 
mūsų atstovui Paryžiuje, prem 
jeras Briand pareiškęs daug 
užuojautos Lietuvai, davė for
malų pažadėjimą artimiausia
me Vyriausios Tarybos posė
dyje būtinai reikalauti iš An
glų Lietuvos pripažinimo "de 
ju re . " 

Kaskart mums aiškiau ma
tos, kad Prancūzai geriaus 
mūsų teisėtus reikalavimus 
supranta ir simpatizuoja, tuo-
tarpu daug žadėjusieji Anglai 
— nutilo. 

Bendra mūsų padėtis Briuk
selio konferencijoje gan gera. 
Galima spėti, kad derybas su 
Lenkais laimėsime. 

Korespondentas. 

PREZIDENTAS ŠAUKIA 
MAŽINTI IŠLAIDAS. 

Reikia laikyties kongreso nus
tatytų normų. 

Washington, Geg. 4. — Pre
zidentas Hardingas vakar pa
kėlė kampaniją, kad įvairus 
valdžios departamentai siau
rintų išlaidas ligi galimybės. 
Departamentai privalo saugo
ti es daryti didesnes išlaidas už 
tas, kokios paskirtos kongre
so, sako prezidentas. Nes ki
taip vyriausybė jokiuo būdu 
negalės atsistoti stipriai ant 
ekonomijos pagrindo. 

Prezidentas gavo progos a-
pie tai išreikšti savo nuomo
nę laišku kongreso nariams, 
kuomet kongrese imta svars
tyti daugiau poros šimtų mili
jonų dolierių pramatomas ne
priteklius įvairiems departa
mentams. 

BOLŠEVIKAI TURĖS SIDA
BRINIUS PINIGUS. 

Londonas, Geg. 4. — Iš Ru
sijos pranešta, jog bolševikai 
toliau nedirbdinsią poperinių 
pinigų. Vietoje poperinių ga
minsią sidabrinius pinigus. 

Nežinia, ką pradės Vokietija. 
Londonas, Geg. 4. — Augs-

čiausios tarvbos susirinkime 
S. Valstijų nota Vokietijai va
kar sutikta su entuzrjazmu. 
Labjausia tuomi pradžiuginti 
Prancūzai. Nes jie neturės su
rištų rankų veikime Vokieti
joje. 

Tarybos susirinkime nutar
ta nepavartoti prieš Vokietiją 
talkininkų karo laivynų be ai
škaus sutikimo Suv. Valstijų. 
Taip nuspręsta premjerams pa
sitarus su Anglijos admirolu 
Beatty ir Prancūzijos admi
rolu Grasset. 

Vakar susirjnkime buvo Ir 
maršalas Focli. Anot jo, Ruhr 
apskriti Prancūzų karuomenė 
gali apsupti į vieną dieną. 
Tam tikslui reikalinga vos še
šios ar septynios divizijos. 
Okupuotė, sakė maršalas, ga

li įvykti taip greit, kaip tik 
bus užrmti visi geležinkelių 
centrai ir svarbesnieji strate
giniai kryižkeliai. 

Principalį karo atlyginimą 
talkininkai vakar paskyrė 132 
milijardu auksinių markių. 
Vokietija su tuo turės sutikti 
vėliausia Gegužės 12 d. 

Iš tos sumos Vokietija kas 
metai talkininkams turės mo
kėti po 2 milijardu auksinių 
markių ir 25 nuoš. už savo 
eksportą. Be to, Vokiečiams 
bus milžiniškos išlaidos mokė
ti nuošimčius, kuomet prisi
eis skolinti pinigų užrubežiuo-

Kol-kas talkininkai neturi 
jokių žinių iš Vokietijos. Tal
kininkų susirinkime viršija 
sentimentas, kad jei Vokiečiai 
paduos naujus pasiųlymus, au-
gščiausioji taryba juos peržiū
rės. 

Nežiūrint, to, Ruhr apskri
tis visvien bus užimta. 

BERLYNAS. — Vokietijos 
ministerių kabinetas turi nepa
prastą susirinkimą. Norima iš
gelbėti apskritį Ruhr nuo 
Prancūzų okupuotės. Talkinin
kai principalin atlyginiman 
deda 132 milijardu auksinių 
markių. Rasi. Vokiečiai pasių 
lys kiek daugiau, bi tik išsi
sukti. 

RUSIJON NEĮLEIDŽIAMI 
DARBININKAI IŠ AME

RIKOS. 

Leninas apie Rusus valstie
čius. 

Ryga, (Jeg. 3. — Iš Petro
grado depešoje pasakyta, kad 
iš Amerikos darbininkai. Ru
sijon bus įleidžiami tik tuo
met, kuomet bolševikų valdžia 
Suv. Valstijose galėsianti įs
teigti išeivijos biurą. 

Viename komunistų orga
nizacijų suvažiavime Maskvo-

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
Rokiškis. Arbitražo komisi

ja Lietuvos, Latvių sienoms 
apspręsti priskyrė Lietuvai 
Rokiškio apskr. rajone ketu-
rius dvarus: Alksnemuižės (E-
lerno), Ilžesnužės (Ilzember-
go), Aikiniškio (Balden) ir 
Kebelių ir tarp tų dvarų esan
čius vienkiemius. Jau kovo 25 

C H I C A G O J L 
ATĖMĖ NUO MOTERIŠKAS 

VISĄ JOS TURTĄ. 

Vakar anksti rytą Mrs. R. 
Paluch namų durys, 4726 So. 
Loomis gat., nebuvo užrakin
tos. Vidun inėjo du piktada
riu. Su revolveriais privertė 
ją parodyti, kur jinai laikanti 

d. Rokiškio apskr. viršininko pinigus. 

LONDONAS. — Vyriausioji 
talkininkų taryba nusprendė. 
šiton tarybon ir karo a t l y g i n i - ^ L e m n a s : . a n o t . z m , 1 į p . a g a 

^ i ^ * . ^ ™ w ^ Q „ „ l i a u pripažinęs, ,jog Rusijoj mo komisi/on pakviesti Suv. 
Valstijų atstovus. Ea to, nori
ma, idant S. Valstijos butų at
stovaujamos ir ambasadorių 
taryboje. 

_ .• 
— 

NEW YORK. — Žinoma 
plieno v korporacija vardu 
•' United States Steel Corpor.'' 
kurios dirbtuvėse dirba apie 
175,000 darbininkų, paskelbė, 
kad su Gegužes 16 d. sumaži
na darbininkams užmokesni 20 
nuošimčių. 

PARYŽIUS. — Prancūzijoje 
prasidėjo mobilizacija 1919 
metų atsargos vyrų. Sumobili
zuoti tuo jaus bus siunčiami 
Vokietijos šonan. 

valstiečiai daro gyventojų dau
gumą ir todėl su jais reikia 
ne tik skaityties, bet kartais 
ir jų norus pildyti. 

Sakė, jei norima nuo vals
tiečių sujaukti daugiau pro-
duktivumo, reikia .jiems leisti 
liuosai pirkliauti su miesto 
darbininkais. Tas, sako, netu
rės kapitalizmo žymės ir daug 
kuo pagelbės pačiai bolševi-
nėi valdžiai. 

buvo išlipyti apie tai skelbi
mai pasienio kaimuose ir mie
steliuose, kur buvo priskiria
mieji Lietuvai dvarai ir vien
kiemiai. Latvių vietinė valdižia 

Nublankusi jš baimės mote
riškė parodė skrynutę. Pikta
dariu išsiėmė $2,700 ir spruko 
laukan. 

Paluch yra našlė. Paimti pi-
matyt, laikė tai paslapty, nes nigai buvo visas jos turtas. 

WASHINGTON. — Prezi 
dentas Hardingas paskelbė, 
prokliamaciją paminėti Vaini
kų dieną, Geg. 30. 

RUHR APSKRITIS BUS O 
KUPUOTA. , 

Prancūzai nori veikti vieni. 
Paryžius, Geg. 4. — Nežiū

rint kokių pasekmių duos Vo
kietijai pasiųstas talkininkų 
ultimatumas, tečiau Prancuzi-

VAKARINĖ UNGARIJA 
PLENUOJA REVOLIUCIJĄ. 

Prieš ką? Prieš Austriją. 

Vienna, (Jeg. 3. — paskelb
ta paskalų, buk vakarinė Un-
garija ruošiasi revoliucijon 
prieš Austriją. 

Vakarinė Ungari-ja yra tal
kininkų prijungta prie Austri
jos. Gyventojai tuo nepaten
kinti. J ie nori prigulėti Un-
gari jai. 

Čia toms paskaloms tikima 
ir Austrijos valdžia neišgal-
voja, kas reiktų daryti susidū
rus su revoliucija. 

jos vyriausybė neatmainys sa-

PRASIDĖJO BYLA SUO-
KALBIAUTOJAMS. 

SMARKI KOVA AIRIU SU 
ANGLAIS. 

Limerick, Airija, Geg. 4. — 
Miestelv Galballv vakar. įvvko 
smarki kova civilių Airių su 
Anglijos kareiviais. 

Kovoje dalyvavo apie 150 
civilių žmonių. 

6 civiliai nukauta ir 14 su
žeista. Iš kareivių tik 2 sužeis-
ta. 

ORAS. — Šiandie ir, turbūt, 
rytoj gražus oras; nuolat šal
ta. 

PROTESTAI PRIEŠ PAKĖ
LIMĄ MOKESČIU, 

Springfield, UI., Geg. 4. — 
Valstijos legislaturon paduo
tas sumanymas padidinti 50 
nuos. mokestis už nejudomą-
sias nuosavybes visoj valsti-

Prieš tai pakelia protestus 
• valstijos piliečiai, fabrikantai, 
verteiviai ir visi kiti. Žynius 
skaitlius jii čia suvažiavo da-

įro mitingus ir griausmingai 
šaukia, kad mesti šalin tą su-

| manymą. 

vo pasiketinimo okupuoti Ru
hr apskritį. To nori patys gy
ventojai. 

Tiek daug-kartų Vokiečiai 
yra apvylę Prancūzus savo pa
žadėjimais. J ie žada pildyti tai 
kos sutarties sąlygas ir nepil
do. Toliau negalima jais pa
sitikėti, sako vyriausybės or
ganai. 

Tegu Vokietija ir apsims pil
dyti visus talkininkų reikala
vimus, taip kaip jiems pa
duodami. Tai ir tuomet Ruhr 
apskrities okupuotė neiš veng
tina. Būtinai reikalinga gva-
rantija, kad Vokietija pilnai 
pildys savo pasižadėjimus. 

Kame priežastis? 

Svarbiausioji to Prancūzų 
vyriausybės griežto nusistaty
mo priežastis yra tame, kad 
Prancūzai gyventojai reika
lauja jos nors kartą parody
ti savo energingumą. 

Bet nemažesnė už aną prie
žastis yra dar ir tas, kad tos 
apskrities okupavimu Prancū
zų vyriausybė nori pataisyti 
savo suirusią finansų padėtį. 

Reifda atsiminti, kiek daug 
Prancūzija įsiskolinusi karo 
metu. Reikia žinoti, kad šian
die palaiko skaitlingiausia, ar
miją, negu kitos viešpatijos. 
Milijoninė armija baigia griau
ti paskutinius šalies turtus ir 
pinigus. 

Toksai skaitlius vyrų šaliai 
neduoda jokios naudos, bet ją 
gailina.. Kareiviai neatlieka jo-

PLATINKITE "DRAUGĄ." kio produktivio darbo. Gyven-

Indianapolis, Ind. ; Geg. 4. — 
Vietos federaliame teisme pra
sidėjo byla anglekasyklų savi
ninkų, anglekasių unijos vir
šaičių ir anglių pirklių. 

Teisman patraukta viso 226 
žmonės. 99 kompanijos įvel
tos. 

Suokalbiavimo tikslas buvo 
branginti anglis plėšti visuo
menę. 

ŠILTINĖ SOVIETŲ RUSI
JOJ. 

TEISĖJAI TURI PILDYTI 
SAVO PAREIGAS. 

Washington, Creg. 4. — Se
natoriaus Dial bilių juridinis 
komitetas prielankiai grąžino 
senatui. Tuo biliumi norima 
priversti federalius' teisėjus, 
idant jie visą laiką pašvęstų 
išimtinai savo pareigų pildy
mui. 

Bilius savo originalumu pir
miausiai atkreiptas prieš tei
sėją Landis, kuris yra apsi
ėmęs but "basebollininkų" ar
bitru. 

Jei senatas 'praves tą bilių, 
tuomet tokiam teisėjui Landis 
prisieis- pasirinkti vieną iŠ 
dviejų darbą: arba but federa-
liu teisėju, arba sporto arbi
tru. 

New York, Geg. 4. — Gauta 
žinių, jog Sovietu Rusijoj bai
siai siaučia ir plečiasi šilti
nės epidemija. Anot žinių, 8 
milijonai žmonių paliesti tos 
epidemijos. Iš susirgusių pusė 
žmonių nepagįja. 

tojai juos turi penėti, apreng
ti ir dar pristatyti jiems rei
kalingų ginklų. 

Viena veiks. 

Nors Londone Prancūzai ve
da formales tarybas, bet jie 
nusprendę savarankiai briau-
ties Vokietijon, jei kartais jų 
talkininkai tuose žygiuose at
rastų kokių nors neparankumų 
ir kliūčių. To visa nežiūrėti, 
tai Prancūzų obalsis. 

Čia abelnai nuomoniaujama, 
jog Prancūzams riebus didelių 
sunkenybių okupuoti apskritį. 
J ie karuomenė galingi. Vokie
tija yra bejėgė. Apskričio Vo
kiečiai darbininkai nesiprie
šins. Gi jei ir priešintųsi, Pran 
euzams tas menkas daiktas. 

Iš to matosi, jog Ruhr li
kimas jau apspręstas. 

priskiriamų vietų gyventojai 
apie tai sužinojo tik kovo 29 
d. kuomet vienas jų slapta per
ėjęs sieną atvyko Oniškio 
miestelin. Toji žinia didžiai 
nudžiugino gyventojus, nes 
priskyrime prie Lietuvos jie 
matė galą visiems vargams ir 
persekiojimams, kuriuos jie 
kentė nuo vietinės latvhj val
džios. 

Kovo 31 d. lygiai 12 vai. 
dieną, Rokiškio apskr. virši
ninkas, Rokiškio miesto ir ap
skr. Karo Komitetas, Apskri
ties Valdybos pirmininkas, Ž. 
U. ir V. T. Ministerijos Ro
kiškio rajono inspektorius ir 
kiti valdžios atstovai su pen
kiais raitais kareiviais ir 2Q 
pasienio sargybos kareivių, i-
žengė į naują Lietuvos terito
riją. Pirmiausia aplankė A&s-
nemųžės dvarą, kurio gyvento
jai Lietuvos valdžios atsto
vams pasitikti buvo padarę ir 
papuošę vartus. Vartai buvo 
papuošti Lietuvos tautine vė
liava. Čia valdžios atstovus 
sutiko dvaro gyventojų dele
gacija, kuri po pasveikinimo 
apsakė, kad latviai kovo 31d. 
rytą nuardė 38 ketvirtainius 
sieksnius dokaikų stogo nuo 
mūrinio namo (buvusio val
sčiaus magazino) ir varė gy
ventojus į pastotis tas dokal-
kas išvežti/ Atsisakius gyven
tojams važiuoti pastotės, lat
vių milicija nuplėšusi tvartų 
užraktus ir prievarta išvarius 
dokai kų vožti. 

Valdžios atstovai'sustatė ak
tą apie padarytas iš latvių pu
sės gyventojams'skriaudas, nu
vyko į IIžemužės dvarą. Čia 
taippat buvo padaryti vartai 
ir papuošti vėliavėlėmis. Pri
jojus atstovams prie vartų su
sirinkusieji gyventojai sudai
navo Lietuvos himną. Apskri
ties viršininkas pasveikino su
sirinkusius ir išreiškė vilties, 
kad po Lietuvos globa jie jau
sis laimingesni. Štai gyvento
jai atsakė šauksmu "Valio, 
Lietuva!" Taip buvo Lietuvos 
valdžios atstovai ir kiti dva
rai ir vienkiemiai priimti ir 
visur žmonės su iškilmėmis 
ir džiaugsmu priėmė juos. 

Gaila, kad ne bankoje laiko
mas. 

ŠAUKIA MOKĖTI "TAK
SAS." 

Apskrities Cook iždininkas 
šaukia piliečius mokėti " tak
sas ." Šiandie paskutinė diena. 
Paskui augs nuošimtis, kaipo 
bausmė. 

" T a k s ų " ligi Geg. 1 d. tu
rėjo but surinkta apie 100 mi
lijonų dol. Tuo tarpu ligi va
kar dienos surinkta vos 35 mi
lijonai. 

NUSKENDO DU VAIKU. 

Kaunas. Lietuvos Kataliku 
4 . 

Mokytojų Sąjungos Centro 
Valdyba, kaip perniai, taip ir 
dabar organizuoja eilę paskai
tų mokytojams ir šiaip inte
ligentams, įvairiais pedagogi
jos, filosofijos ir kultūros klau 
simais. Pirmoji tų paskaitų 
buvo balandžio 10 d. Kauno 
I. gimnazijos salėje. Skaitė Pr. 
Dovidaitis, temą: "Pedagogi
jos mokslas ir jo padėtis ki
tų mokslų t a r p e / ' 

Calumet upėje ana, dieną 
nuskendo du vaiku — Harohl 
Malonąuist ir Stanley Kosols-
kK Abudu buvo 6 metų. Abu-
<fu ant upės kranto žaidė. 

PAKLOTAS VIENAS PLĖŠI
KAS. 

, 

Ties Normai ave. ir 35 gat. 
keturi juodi plėšikai vakare 
užpuolė Frank Jackson, 3421 
Auburn ave. 

Tuo metu 35-os gatvės gat-
vekariu važiavo detektivas 
Mangan ir per langą pamatė 
kas veikiasi. 

J is sprūdo iš gatvekario ir 
prie plėšikų. Tie ėmė į jį šau
dyti. Detektivas pirmutiniu 
šūviu paklojo vieną juoduką. 
Kitus tris vijosi keletą blokų. 

DEL SAMDOS ŽMOGUS SU 
SIRGO. 

R. S. Mahoney ilgas laikas 
negalėjo gauti nusisamdyti pa
gyvenimo sau^ žmonai ir porai 
vaikų. 

Iš to žmogus kuone pamišo 
ir paimtas ligoninėn. 

BUS PASKELBTOS "SLA-
KERIŲ" PAVAR

DĖS. 
Ateinantį sekmadienį Chica-

gos angliški laikraščiai pas
kelbs 5,000 "s laker ių" pavar
džių. 

Chicagoje streikuoja 6,000 
spaustuvių darbininkų. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Gegužės 3 
buvo tokia pagal Merchant* Lo-
an and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.95 
Prancūzijos šimtui frankų 7.51 
Italijos šimtui lirų ^ 4.88 
Vokietijos šimtas markių 1.55 
Lietuvos šimtas auksinų 1.55 
Lenkijos šimtui markių .13 
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U E T l VIV KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Etna kasdiena išskyras nedėldienios. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHH U.O.J IR l ŽSIFNYJE: 

Metams *8-0C 
Pusei Metu .•.<_*.•••• 4 - ° ° 

SUV. VALST. 
Metams $6.00 
Pusei Metu s - 0 0 

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

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
2334 S. Oakley Ave., Chicago. 

TeL Roosevelt 7791 

Senuoju Įpročiu. 
Cliicagos socijalistai pami

nėjo savo adoptuotą šventę Ge
gužės 1 d. Apie pora tukstan-
cių socijalistų praėjo keliomis 
gatvėmis nešini savo partijos 
režimo ir kitų žmonių neapy
kantos iškabomis. Turėjo ji? 
ir paprastų savo simbolinių pa
rašų. Visa tai nešė augštyn iš
kelta, idant kiekvienas paša
lietis galėtų pamatyti. Buvo ir 
svetikinimų Kusi jos bolševi 
kams. Vienoje iškaboje buvo 
pasakyta: "Socijalizinas pa-
liuosuos pasaulį iš tiranijos". 
Vis tai senos pasakos taip, 
kaip senas yra pats soči jai i z-
inas. 

Pirm karo čia socijalistams 
kur-kas geriau pavykdavo ren
gti tokias demonstracijas prieš 
"buržujus ." Bet pereito sek
madienio jų demonstraciją, ta
riant švente, reikia pavadinti 
tik grobais atsrvvenlu laiku. 

Rusija •- Pamišėlių 
Valstybe. 

Skaitant baisias žinias iš 
Rusijos apie bolševikų galva-
žudybes, nenoromis prisieina 
tą actų pavadinti pamišėlių na
mais, kuriuose pamišusiems 
žmonėms leista veikti tas, kas 
jiems tinkama. 

I r tame gali but daug tiesos. 
Nes nežiūrint kuoaštriausios 
bolševistinės cenzūros, vis-gi iš 
ten į užsienius pakliųva indo-
mių žinių. Tarp kitako yra 
žinių, jog patsai Rusijos auto
kratas Leninas smarkiai ser
gąs dirksnių liga. 
Prof. Filipovas bolševikiniam 

visuomenės sveikumo Komisa-
rijatui įdavė oficijalį raportą, 
jog Rusijoje žmonių beproty
bė baisiai plečiasi. Pradėjus 
1919 metais bepročių-pamišė-
lių skaičius daugiau kaip tris 
kart pašoko. 

Tas profesorius sako, jog 
kiekvienas penktas žmogus Ru 
sijoje paliestas pavojingos neu
rastenijos. 

Liūdnesnio padėjimo negali
ma įsivaizdinti. 

Bet tai juk socijalistinis 

^ = * T 

rojuj 

Moterys Pramonėje 
Buvusis karas žymų mote

rų skaičių įtraukė pramonės 
ir pirklybos sritin. Apskaityta, 
kati po karo i įvairias pramo
nes ir pirklybos šakas įėjo 35 
nuošimčiai moterų daugiau, ne
gu yra buvę pinu karo. I r sa
koma, kad tos profesijos joms 
visuomet užtikrintos. Nes dau
gelis moterų turi nemažiau ga
bumų už vyrus ir jos pigiau 
apmokamos. 

Tose pramonės šakose, ku
riose seniau dirbdavo išimti
nai vieni vvrai, šiandie kas 
devvni vvrai v ra viena mote-
ris. 

Šiandie moterys dirba pra
monėse: geležies, plieno, ine-

Nes socijalizmas šiandie taip j ^ j ^ automobilių, chemikalijų, 
nusidėvėjęs, kad jau ir patys žemdirbvstės įrankiu, tiesimo 
tamsiausi darbininkai ima ne
tikėti tuštiems socijalistų va
dų pažadėjimams. 

Tečiau tie socijalizmo apaš
talai vis-gi savo senuoju įpro
čiu mėgina vykinti demons
tracijas, tmkšmingai užtarda
mi vargdieniu minias, žada 
jiems geresnį rytojų. 

Susirinko jie vienon ruiniin-
gon salėn. Jų ' -oratoriai" 
skambiai atkartojo visiems ži
nomą savo aksijomą: ' 'Soci
jalizmas sugriaus senąjį pa
saulį ir ant jo griuvėsių at
gaivins naują, ty. socijalizmą". 

Nereikia galvočiaus, kad su
pratus taip klastingus tvirti
nimus. 

Tik reikia atsižvelgti nors 
j Rusijos padėtį. Socijalistai 
sugriovė senąją Rusiją ir ke
linti metai įgyvendina ten so
cijalizmo tvarką. Ten socija
lizmas vykinamas durtuvais, 
baisiausiuoju teroru ir nepap
rastąja tiranija. 

Šiandie visame pasauly ne
rasi didesnio gyventojų suvar-
žinio ir vergijos, kaip Rusijoj. 
I r tik todėl, kad tenai vykina
ma naujoji gadynė — socija
lizmas. 

I r tokią tai tvarką praeitą 
sekmadienį darbininkams siū
lė socijalizmo šulai. 

Turime priežasties abejoti, 
kad ta poros tūkstančių mi
nia Dutų buvus šventai įsiki
busi tan socijalizmo idealan, 
kaip jis dailiomis spalvomis 
vadų nupiešiamas. 

Žmonės greičiau tik senuo
ju įpročiu šaukiami eina ir 
prašomi klausosi. Ilgainiui ir 
tas ibnyks. 

geležinkelių, statydinto laivų 
ir tt. 
Tokiais nepaprastais Įvykiais 

nėra ko džiaugties. Nes kuri 
moteriškė įeina pramonėn ar
ba pirklybon, ta savarankiai 
ima gvventi ir atsižada savo 
prakilnaus pašaukimo. Jinai 

i pasidaro svetima namams,ir 
šeimvnai. Nesiskaito ii dau-
iriau naminio židinio vaidely-
te. Apsišarvojusi jinai vyro 
ypatybėmis darosi visuomenei 
abejotinas daiktas. Iš tokios 
moteries tik kapitalistas turi 
daug naudos. Nes ji atlieka 
kur-kas pigiau vyro darbą. 

Gera, kati moterys laimėjo 
lygias teises su vyrais politi
koje. Jos gali naudoties to
mis teisėmis. Bet jos visuomet 
turi ir pasilikti tik moterimis. 

MOKSLEIVIJOS BALSAS VISUOMENEI. 
o laikas, kurkime turi 

prakalbėti A. L. R K. S. Mok
sleivija į visuomenę, kuri per 
dešimtį gyvavimo metų ne
mažai pasidarbavo Dievo gar
bei ir Tėvynės naudai, kuri 
taisė platų kelią Krikščioniš
kai Demokratiškai dirvai ir 
jos triūsu ir darbu nemažas 
žmonių skaičius tapo apsaugo
tas nuo bedievystės ir ištautė-
jimo. 

Moksleivija per tą trumpą 
laikotarpį daug prisidėjo prie 
apšvietos platinimo tarp žmo
nių, jų apginimo nuo įvairių 
išnaudojimų, daug pasidarba
vo įdėjinėse draugijose, ypa
tingai Lietuvos Vyčių kuopo
se, Tautos Fondo skyriuose, 
P. L. R. K. Blaivininkų, Spau
dos draugijose, L. S. Darbinin
kų Sąjungoje ir t. t. Mokslei
viai lygiai daug pagelbėjo iš
platinti sveiką, krikščionišką 
laikraštiją ir knygas, ar tai 
rašydami į laikraščius straips
nelius, korespondencijas, ar tai 
ragindami žmones skaityti ge
rus krikščioniškus laikraščius 
per prakalbas, pikninkuose, su
eigose ir privatiškuose pasi
kalbėjimuose. 

O kas suskaitys, kiek moks
leiviai prisidėjo prie įvairių į-
vairiausių programų išpildymo 
vakarų surengimo ir t. t. 

Ir tai jie darbavosi tankiai 
be jokio atlyginimo, vien tik 
Tėvynės ir visuomenės labui. 

Bet reikia ir į moksleivių 
vargingą padėjimą įeiti. Ne 
da'ug jų yra, kuriems tėvai, ar 
giminės padeda mokslus eiti, 
daugiausiai turi patys dubti 
atostogų metu, arba dieną 
dirbti, o vakarais mokyties. 

Be to moksleiviai nori palai
kyti savo susivienijimo orga
nizaciją ir organą "Mokslei
vį", kuris daug lėšų reikalau
ja. Jei tad Lietuvių visuome
nė nori, kad ta taip naudinga 
Bažnyčiai ir Tėvynei mokslei
vių organizacija, kokia yra A. 
L. R. K. Moksleivių Susivie
nijimas, ir toliaus gyvuotų ir 
darbuotųsi, turi ta pati visuo
menė prisilieti prie jos išlai
kymo ir sustiprinimo. 

Tuo tikslu Chicagos Moks
leivių Apskričio Kovo 28 d. 
š. m. susirinkime, gavę Centro 
valdybos pritarimą, išnešė pa
geidavimą, kad iki šių dešim
ties metų jubilėjinio seimo su
rinkti maž-daug apie du tttks-
stančių dofierių, organo "Mok
sleivio" palaikymui ir sušelpi-
mui. Jei Moksleivių Susivieni
jimui pavyktų tiek aukų su
rinkti, tai galėtų jis sušelpti 
ne tiktai Amerikiečius moks
leivius, bet ir Lietuvos Ateiti
ninkus ir kitur einančius mok
slus. 

Kad tokią auki| šamą surin
kus, buvo tame pačiame susi
rinkime nutarta kreipties prie 
visų Amerikos Lietuvių kata
likiškų organizacijų pra
šant paremti aukomis taip 
gražų Moksleivių sumanymą. 
Ištikrųjų, gal kam pasirodys, 

kad čia moksleiviai pertoli nu
žengė, bet kuomet visuomenė 
pažvelgs į jų nuveiktus dar
bus ir juos apkainuos, tai pasi
rodys dar permaža. Jog moks 
leiviai daug prisidėjo, kad 
Šliupo ir jo šalininkų bedievių 
sumanymai " a t i t r auk t i " Lie
tuvius katalikus nuo Dievo, ti
kėjimo ir Bažnyčios neįvyko. 
Jei daug jaunuomenės čia A-
merikoje gimusios ir mokslus 
einančios neištautėjo, bet pasi
liko Lietuviais ir mylinčiais 
savo tėvynę Lietuvą, tai Moks
leivių Susivienijimo nuopel
nas. 

Jųs visi kilnios širdies žmo
nės esate matę, kad mes buvo
me surakinti mūsų didžių ir 
galingų priešų grandiniuose, 
bet jie tapo sutraukyti ir iš
gelbėjome jauną kartą nuo iš-
tautėjimo ir kai-kurie iš jų 
dabar tapo didžiausiais Tėvy
nės ^Lietuvos patrijotais. 

Štai liko vos trys mėnesiai 
iki Jubilėjiniam Seimui. Kur 
nepažvelgsime, visur mokslei
viai juda, kruta, kaip skruz
delės ir kalbasi apie busiantį 
seimą. (Jreitai vėl suskambės 
Šv. Jurgio bažnyčios varpas 
Chicagoje, kaip skambėjo prieš 
dešimtį metų, rinksis mokslei
viai, kaip tuomet rinkosi iš vi
sų kolonijų su obalsiu lupose; 
"Vivat Deus et P a t r i a " (Te 

gyvuoja Dievas ir Tėvynė). 
' * Lai gyvuoja Krikščioniška 
Demokratiška Laisva Lietu
va" . Bet šiais metais tikimės, 
kad jų suvažiuos ne kelios de
šimtys, bet šimtai; nes visų 
moksleivių ir Aluinnų širdyse 
kraujas verda, kad stojus i 
kovą visuomet už Dievą ir 
Tėvynės laisvę, nes Amerikos 
moksleiviai žino ir supranta, 
kad be Dievo ir Tėvynė negali 
ilgai gyvuoti; kad kurių tau
tų valdovai pasistatė save aug-
ščiaus už Dievą, (žlugo ir nuo 
sosto paliko nuversti; kad vien 
su IMevo pagelba tegali Tėvy
nė gyvuoti. 

Lietuviai - Katalikai! Jū
sų širdyse dega Dievo 
ir Tėvynės Lietuvos meilė, 
stokite į Moksleivijos Rėmėjų 
eiles ir paduokite savo dešinę 
ranką. Mes maloniai priimsime 
kiekvieną mums suteiktą au 
ką, mes busime ištikimi pra
dėtam darbui ir degąs pasi
šventimas Dievo garbei ir 
Tėvynės naudai neužges. " L a i 

gyvuoja A. L. R. K. S. Moks
leivija. 

Komisijos narys 
V. BaiBOfipalietis. 

Aukas meldžiu siųsti šiuo 
antrašu: 

Mr. P . Česnulis, 
, 455 Locust Street, 

Valparaiso, Ind. 
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"DRAUGO" KNYGYNE 
Galima gauti šio* 

MALDAKNYGES 
» • « i 

LIETUVOS INFORMACI
JOS BIURO PRANE

ŠIMAI. 

i Masas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.( 
| Pulkim ant kelią • . . . 2.1 
E Pulkim ant keliu 

Pulkim ant kelių 

LENKŲ ENDEKŲ SIAUTI
MAI LIETUVOJE. 

. 

Kuomet Belgijos žemėje ei
na tarp Lietuvių ir Lenkų ilgai 
laukiamosios "broliškos'? de
rybos dėlei išsprendimo visų 
ginčų, Vilniuje ir Lietuvos Ry
tuose Lenkai endekai nepaliau
ja siautę. Štai kokia yra gau
ta nuo Balučio iš Kauno ka-
blegrama apie įvykius pasku-
tiniose dienose: 

"Balandžio 19 dieną, kuo
met pripuola sukaktuvės dė
lei paliuosavimo Vilniaus iš 
bolševikų, endekai norėjo 
paskelbti pilną Vilniaus prie 
Lenkijos prijungimą. Tuo 
tikslu jie iškėlė ant Gedimi
no kalno Lenkijos vėliavą 
vieton, buvusios ten Viduri
nės Lietuvos vėliavos. Ingu-
los komendantas Barlicki 
liepęs ją nuimti ir iškelti vi
durinės Lietuvos vėliavą, bet 
Barlickiui vos nuo kalno nu-

. lipus, endekai vėl nuleido vi
durinės Lietuvos vėliavą, iš
keldami Lenkų vėliavą. Bar-
lickis gi sugrįžęs ant kalno 
vėl permainė tas vėliavas ir 
buvo pastatęs sargybą dabo
ti. Endekai mieste pakėlė 
triukšmą. Viso to pasekmė: 
nėra jokios vėliavos. Dėlei parsiuntimo pinigų 

E Ramybė Jums (brangios odos paauk s.) $3.50 
I Ramybė Jums (kailio apdar.) 2.50 
1 Ramybė Jums (audeklo apd.) 2,00 

Šios maldaknygės formatas yra £Į4x3V*. Puslapių turi 958, bet ne 
stora, nes spausdinta ant plonos popieros. Joje yra įvairių įvairiau
sių maldų. 

• • • • 

Aniolas Sargas — juodas apd $1.2S S 
Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd. 1.75 | 
Aniolas Sargas — juodais apd , 1.50 | 
Dangaus Žvaigždutė — juod. minkš. apd 1.75 = 

s Dangaus Žvaigždudė — baltas celluloid apd. su = 
S paveikslėliu ant apd 1.75 i 
= Dangaus Žvaigždutė — balto kailelio apd 1.50 | 
I Dangaus Žvaigždutė — juodo audek. apd 1.00 = 

Dangaus Žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 i 
Aniolėlis — juodais apdarais : . * 1:50 | 
Aniolėlis — juodais apdarais 0.75 = 

Slos maldaknygės yra nedidelės. Turi beveik po 300 puslapi)). = 
Spauda aiški. E 

00 
50 

• • 2.00 = 

S- * Minilll «HUV AVUC .̂ . . . . . . . . » 1 .85 E 

_ Pulkim ant keKų 1.50 | 
E Si maldaknyge yra šiek tiek didesnė už pirmesnes. Jos kainų E 
«5 {vairumas priguli nuo apdarų. Ą E 
I Maldų Knygelė 75c. E 
s Maldų Knygele 50c. = 

Užsisakydami adresuokite: E 

"DRAUGO" KNTGYNAS I 
2334 So. Oakley Ave. Chicago, 111. | 
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. vietos klebono raginti baž

nyčioj žmones rašytis prie 
"Starž bezpieczenstwa", t. 
y. naujas vardas "Polskiej 
Organizacyi Wojskowey'\ 
Jam atsisakius, sušaukta mi
tingas dvare, kad paraginus 
žmones imtis ginklų. Žmonės 
šaukdami "dosc te j wojny 
suardė patį mitingą. 

Balutis." 
Lietuvos Inf. Kuras . 

« > 

DR. S. Bl"""""i 
OETUVIS GYDYTOJAS | 

IR CHIRURGAS | 
2201 West 22nd Street • 

'ei. Canal 6222 • 
• R e s . 3114 W. 42nd Street " 
• Tel. McKinley 4988" 

iiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiimiiiummiiimiiHiiiĮ 
Tel. Ganai 257 ' 

PRANEŠIMAS. 
— 

• 

Lietuvon giminėms, nuo karo 
nukentėjusiems arba dėlei par
siuntimo aukų Lietuvos Vals
tybės reikalams, Lietuvos Gy
nimo Komitetui, Lietuvos Šau
liams, Liet. Raud. Kryžiui ir 
kitiems reikalams, o taip-gi vi
sais Lietuvos Paskolos reika
lais, Prekybos ir Pramonės da
lykais ir dėlei Lietuvių piliečių 
registracijos rašykite šiuo ad
resu: Lithuanian Representati-
ve, 370 Seventh Avenue, New 
Yoik City, IT. Y. 

Red. prierašas: Federacijos 
Tarybos posėdy (Kovo 9, 10 
d.) Chicago je tapo priimta re
zoliucija, kad visos katalikų 
aukos • butų siunčiamos Lietu
von per Tautos Fondą. 

m 

" Lenkų leidžiamo žydiško 
laikraščio "Der nene Mor-
gen " redaktorius galičietis 
Kronenberg yra- Lenkų pa
siųstas Briuselin padėti Asz 
kenazy. 

"Vilniaus miesto 
Balandžio 18 dieną sumanė 
ir Balandžio 19 dieną įteikė 
garbės pilietybę Pilsudskiui, 
Zeligowskiui ir gen. Szepty-
ckiui. Žydų vardu d-ras Wy-
godski yra pareiškęs, jog Žy
dai su šiuo nutarimu nieko 
bendra neturėjo ir neturėsią. 
* "Tolį . Rytuose Gerviatų 
miestelyje Lenkai yra nuta
rę panaikinti bažnyčioje Lie 
tuvių pamaldas. Balandžio 
17 dieną bažnyčioj kilo riau
šės. Šio atsitikimo pasekmė: 
kun. Jakavonas areštuotus 
atgabentas Vilniun ir grasi
namas karo lauko teismu*. 

"Miestelyje Korvie į šiau-
ryčius nuo Vilniaus, Lenkų Kasmet pasauly žmonių skai-
administracija pareikalavo čius užauga 14,000,000. 

DR. C. K. KLIAUGA I 
= I/IETUVIS D j n m S T A S E 
S1821 So. Salsted St., Chicago, 111.5 
E Kampas iSth St. E 
S Vai and.: 9—12 rytą, ir 2—9 vak.9 
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Kinijos kanalų sistema eg
zistuoja daugiaai kaip 200 me-

DRESMAKING 
COLdLEGES 

[6205 8. Haištcd. 2407 W. Madteoi 
1859 K. WcUs St. 

137 Mokyklos Jimgt. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpl-

io, Deei&ning bizniui ir namams. < 
'Vietos duodamos dykai. Diplomai.; 
tMokslas lengvais atmokėjimalsj 
įKleeos dienomis ir vakarais. Pa- i 
(reikalaukit knygelės. 

Tel. Seeley 1643 
SARA PATEK, pirmininkėj 

< » * » • • * • :•: 
8448 Tel. Yards 6666 Blvd 

Dr. V. A. ŠIMKUS 
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir 

1208 8. Halsted St. Chicago. 
Valandos: 10—12 iŠ *yto 1—S ir 
*—8 vakar* »ed . 19—II i i ryto., 

| * » i t « . n i - r . • - . . t . a . - i - . . . . . t - • • • • • į ] 
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J. P. WAITCHEES 
Lawyer 

— * « 

LIETUVIS ADVO 
Vakaran: 450» S. Ashland Ave. 

Tel. Yards 1063 
Dlen. Room 518—159 N. Calrk 6L 

Tel. Randolpn S507 

Tremtiniai — Vargo Žmones. 
Daug jau laikraščiuos buvo 

rašyta apie padėtį tų nelai
mingųjų pabėgėlių bei tremti-
iiivi R u s i j o j e , k a l t a i s i r d a b a r 

dar teberašoma. Pats būdamas 
(irauge su jais daug kę, ma
riau, girdėjau ir ant savo kai
lio pajutau, taip kad dar *ir 
šiandien negaliu užmiršti tų 
įspūdžių is tų valandų, kada 
reikėjo bėgti Rusijon, ar tai 
ka turėjau pergyventi, ar tai, 
kad pasisekė grįžti savo myli-
mon tėviškėn. Manau tad su 
atydžiu skaitytoju pasidalinti 
bent atskirais atsitikimais iš 
tų nelaimingųjų tremtinių gy
venimo, kad turėjus bent jų 
padėties vaizdą. 

I. Kelionė Rusijon. 
Sprogo, tartum milžino di-

uamito but pakišta, didysis 
Europos karas 1914 metais. 
Pirmutiniai šūviai pasigirdo 
Virbalio apylinkėje. Karuome-
nė pradėjo savo žygius fronte. 
Bet ir užu fronto daug jau 
neramumo pasidarė. Pavyzd. 
Marijampolės mieste paleido 
gand$ ir net mieste išbubnijo, 
kad visiems reik bėgt: "vienas 
kelias į Prienus.." Šoko visi, 
kas gyvas ir sveikas nešt sa
vo kailį. Bet pristigo vežikų-
arklių. Jau plentas ir kelias 
buvo užgrųstas, kad net ir dau
gelis sveikų ne tik paliegusiu 
negalėjo pasinaudoti. Bet ap
rimo. Vokiečius pavijėjo ligi 
Karaliaučiaus. Vietiniai Lietu
vos gyventojai vis ramiau jau

čias, nors anuotų dundėjimas 
kas kart tylesnis, kartais gar-
sesnis vis nebnustoja žmonių 
bauginęs. Nelaimė; štai netikė
tai praslinkus kelioms savai
tėms pagirsta šūviai jaif vėl 
parubežyje. Plentai pilni aba
zo. Bėga dvejais vežimais iš
kart. 

Žinoma, užkliūva, sudužta. 
s 

Mūsų stuikininkai (paprasti 
žmones-ne kareivi ai, kurie turė
jo vežti šieną, dobilus ir k., dai
ktus) viržius nupjaustę, veži
mus palikę poška namolei rai
ti kas gyvas. 

1. Artinasi jau prie mūsų 
priešas.. Visi bėga. Jau netolies 
ir M. miesto. I r aš su saviš
kiais gavęs pasisamdyti ark
lius, susikrovę tik baltinius-
bėgani. Neatmenu gerai, bet 

mųs nemažiau 10 žmonių bu
tą. Gera, kad priešas urnai ne
slinko pirmyn, spėjom dar iš 
po šrapnėlių-išbėgti. 

B ė g a i n , b ė g a m , l ^ a u g k a s 

bėga. Bėga turtingi miesto gy
ventojai, bėga valdininkai, mo
kytojai, bėga viens kits ūki
ninkų, kaimiečių, bėga net u-
bagėliai apsikarstę sunkiais 
krepšiais, bėga kai-koks ir 
kunigėlis. — Tą valandą nieks 
neniiela, ne brangu. Žmogus 
nustoja prisirišimo prie žemiš
kų turtų, palieka juos vien tik 
gyvastį saugodamas. Sudiev 
jųs brangus* nameliai, sudiev 
mūsų laukeliai ir likusieji 
žmoneliai... Gal sakytumėt bė
ga Amerikon laimės ieškotų? 
Ne, bėga savo kailį nešdami, 
nieko nepaisydami ir nenųmav 

valandą svarbu išbėgt, išbėgt 
kuogreičiausia... I r štai pabė
gėjus iki artimam miesteliui, 
jau sutinki tokių pat pabėgė
lių šimtus, toliaus ir tūkstan
čius. 

turbūt paprastam vežimėlyj tydami to, kas juos laukia. Ta 

2. Nemanyki, skaitytojau, 
kad visi bėgo vien tik savo 
noru. Taip dalinai išpradžių 
buvo, kad bfėgo netikėtai už
klupti. Bet pasisekus iškriku
siai karuomenei vėl susiburti, 
kad reikėjo daryti apkasus, 
frontą;—tuomet gražumu nreks 
neprašė, prišokę kazokai vary
te išvarydavo iš vašų namų 
(kartais juos padegdavo), ar 
iš sa?o žemėje padarytų landy
nių irao šūvių pasislėpti. Iš
kraustė, susodino artimoj sto-
tyį į vagonus kiek tik tirpo ir 
įšv^že... Sudiev, Lietuva! 

' (Daugiau DUS) 
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LAIVAS. 

V. Jėzaus Dangun Žengimo Diena. 
Mišių Lekcija is Apaštalo Darbų Knygos 1, 1—11. 
Pirmąjį apsakyme, Teofiliau, parašiau apie tą ką Jėzus 

ėmė daryti iv mokinti iki tai dienai, kada per Šventąja Dva
sią duodamas įsakymu savo išrinktiems apaštalams, tapo pa
imtas (dangun). Jiems davėsi sueiti gyvas po kančios dauge
liu atvejų per keturiasdešimta dienų apsireikšdamas jiems 
ir kalbėdamas apie Dievo Karalystę. I r drauge su jais val
gydamas įsakė jiems, kad neišvaikščiotų iš Jeruzolimos, bet 
laukhj Tėvo pažadėjimo, kurį, sako, girdėjote iš mano bur
nos. Nes Jonas, tiesa, krikštijo vandenim, jus-gi po nedauge
lio dienų tapsite pakrikštyti Šventąja Dvasia. Tai-gi susėju
sieji klausinėjo jo tardami: Viešpatie, ar šituo metu atsta-
tysi Izraėliaus karalija? Bet tarė jiems: Ne jums pridera 
žinoti laikus ir valandas, kuriuos Tėvas paskyrė savo galyhe, 
l>et gausite Šventosios Dvasios stiprybę, kuri nužengs ant jū
sų ir busite man liudininkai Jeruzolimoje ir visoje Judėjoje 
ir Samarijoje ir iki žemės kraštų. I r tą pasakęs jiems ma
tant iškilo ir debesis jį paėmė iš jų akių. Kol jie žiurėjo į jį 
einantį dangun štai, du vyru baltais rūbais stojo šalę jų. Juo
du ir t a rė : Galilėjos vyrai, ko stovite žiūrėdami į dangų? Tas 
Jėzus kuris nuo jus tapo paimtas į dangų, teip sugrįž kaip 
matėte jį einant i dangų. 

Lekcijos Paaiškinimas. 
k Negalime plačiai aiškinti Šv. Rašto skaitymų šiuo žygiu, 
nes į tą patį numarį turime dėti dvi Lekciji ir dvi Evange-
liji. Nei reikalo nėra plačiai aiškinti labai aiškų ir lengvai 
suprantamą dalyką. Tečiaus vieną dalyką v isg i paminėsi
me, nes jis yra gana svarbus. 

Šv. Mateušo Evangelijos pabaigoje (Mat. 28, 16-20) ap
rašyta, kad V. Jėzus atsikėlęs iš numirusių, susėjo su savo 
mokiniais ant kalno Galilėjoje, kad tenai jiems davė įsakymą 
mokinti žmones ir krikštyti ir žadėjo būti su jais iki pasaulio 
pabaigai. Kai-kuriems skaitytojams rodosi, kad nuo* to kalno 
Kristus užžengė į dangų. Šv. Morkus teip-gi savo Kvangeli
jos pabaigoje, paminėjęs įsakymą mokinti ir krikštyti pride
da, kad V. Jėzus "pakalbėjęs su jais tapo paimtas į dangų". 
Sudėję dviejų pirmutinių Evangelistų pasakymus kai-kurie 
žmonės spėlioja/ buk juodu tvirtinę, jog V. Jėzus užžengęs 
į daugi] iš Galilėjos kalno. Tuomtarpu Šv. Liukas ir Evange
lijoje ir Apaštalu Darbuose aiškiai pasako, kad Išganytojas 
užžengė į dangų nuo kalno esančio šalę Jeruzolimos ir Beta-
nijos. Teip susidaro nesutikimas terp Evangelistų. 

Tik ne Evangelistai nesutinka terp savęs, o tie kurie ne
moka jų skaityti. Šv. Mateušas aprašė, kaip buvo žmonių mi
nia susirinkusi Galilėjoje ant kalno, ir kaip V. Jėzus kalbėjo 
tai miniai. Šv. Povylas pirmame laiške korintiečiams (1 Cor. 
15, 6) rašo, kad V. Jėzus atsikėlęs iš numirusių vieną kart 
pasirodė penkiems šimtams žmonių. Turbūt apie tą patį at
sitikimą kalba Mateušas ir Povylas, l>et juodu nei vienas ne
išsitaria nei puse žodžio, kad tuomet Kristus butų užžengęs 
\ dangų. 

Šv. Morkus minėjo užžengimą, į dangą, bet visai neminėjo 
Galilėjos kalno. Tai-gi aišku, kad Šv. Liuko raštas nėra prie
šingas nei Šv. Mateušo, nei Šv. Povylo nei Šv. Morkaus raš
tams, ir nėra nesutikimo terp Evangelistų. 

artyn prie dangaus gerumų. Kitaip negalėsime pakilti, tik
tai pildydami geruosius darbus, mylėdami artymą, tarnauda
mi visuomenei ir užvis labiausiai mylėdami Dievą. 

Sėstasis Sekmadienis po Velykų. 
Mišių Lekciją iš Šv. Petro Apaštalo Pirmojo Laiško 1 Pet. 

4, 7—11. 
Mylimiausieji: Bukite išmintingi ir budėkite melsdamiesi. 

Pirm visko-gi nuolatai mylėkite vien kitus terp savęs, nes mei
lė apdengė nuodėmių daugybę. Svetingi vienas kitiems neniur
nėdami, kiekvienas kaip gavęs malonę kitam ją perduodamas 
kaip geri įvairių Dievo malonių dalintojai. Jei kas kalba, tai 
kaip Dievo pasakymus: jei kas patarnauja, tai kaip iš galybės, 
kurią Dievas vra sutvėręs: kad visame butu garbė Dievui per 
mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. 

Lekcijos Paaiškinimas. 
Šitoje Lekcijoje yra du pamokinimu: vienas visiems 

žmonėms, kitas ypatingai kunigams. 
Visiems žmonėms šv. Petras primena meilės reikalą, 

maldą ir išmintį. Meilė apsireiškia svetingumu. Ji naudinga 
ypač tuomi, kad atitaiso nuodėmes. 

Meilę pildančio žmogaus ir malda pasidaro išmintinga. Jei 
kas daug poterių kalba, o meilės neturi, tai jo poteriai vėjais 
nueina. Viena meilė neatstojo maldos; bet nei malda neatstoja 
meilės. Žmogui abiejų reikia būtinai. Kas tą supranta ir iš
pildo, tas yra tikrai išmintingas. 

Kunigai yra kaip visi žmonės, todėl žmonėms reikalingos 
dorybės yra teip pat reikalingos ir kunigams. B e i š s k y r ę s iš 
visuomenės kunigus V. Dievas uždėjo jiems daugiau prieder
mių. Kunigams yra pavesta dalinti žmonėms įvairias Dievo 
malones, todėl iš kunigų reikalaujama, kad šitomis malonė
mis ypatingai gerai apseitų. 

" J e i kas kalba, tai kaip Dievo pasakymus: jei kas patar
nauja, tai kaip iš galybės, kurią Dievas yra suteikęs". Tais 
žodžiais Šv. Petras primena dvi kunigų pridermi: kalbėti 
žmonėms Dievo pasakymus ir dalinti žmonėms Dievo suteikti] 
galybę arba sakramentus. 

Tų dviejų priedermių pildymo kunigai daugiau išmoksta 
seminarijoje, todėl nėra reikalo rašyti ajne tai laikraštije. 
Šiaip žmonėms užtenka žinoti, kad ir kunigai turi priedermių, 
ir kad jie yra rimtai rengiami tas priedermes pildyti. 

Nekenktų kartkarčiais pasimeldus, kad Dievas suteiktų 
daugiau jiegų kunigams ir daugiau pasekmių jų darbams. 
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MIŠIŲ EVANGELIJA SULIG ŠV. JONO 15, 26, 27; 16 1-4. 

MIŠIŲ EVANGELIJA SULIG ŠV. MORKAUS 16, 14—20. 

Anuo metu susirinkus apie stalą vienuolikai mokinių 
pasirodė jiems Jėzus ir išmetinėjo jų nenorą tikėti ir širdies 

0 

kietybę: nes mačiusiems jį atsikėlusį netikėjo. I r tarė jiems: 
Eidami į visą pasaulį skelbkite Evangeliją visiems sutvėri
mams. Kuris įtikės ir apsikrikštys, bus išganytas, o kuris 
neįtikės taps pasmerktas. O paskui įtikėsiančius seks šitie 

' ženklai: Mano vardu velnius išmetinės naujas kalbas kalbės: 
kirmėles ims: ir jei ką mirtinga gertų, nekenks 
j iems: ant ligonių uždės rankas ir gerai turės. 
Ir Viešpats Jėzus pakalbėjęs jiems tapo paimtas į dangų ir 
sėdi Dievo dešinėje. ,0 jie išėję visur apsakinėjo Viešpačiui 
padedant ir žodžius patvirtinant sekančiais ženklais. 

Evangelijos Paaiškinimas. 
Beaiškindami šios dienos Mišių Lekciją mes sakėme, kad 

nėra skirtumo terp Šv. Liuko rašto apie Kristaus užžengimą 
į dangų ir terp Šv. Morkaus Evangelijos. Abudu aprašymu 
Bažnyčia suvedė į vienas Mišias, kad žmogus galėtų sulyginti 
i r pats pamatyti, jog Evangelistai neprieštarauja vienas ki
tam. Kiekvienam mus skaitytojui turint abudu aprašymu tame 
pačiame" laikraštuko numarije labai lengva pačiam sulyginti 
du aprašymu ir pamatyti tiesą. 

Pr ie to reikėtų mintį pakelti augštyn į mus amžinąją tė
viškę, kur mūsų Išganytojas garbingai linksminasi ir kur jis 
rengia vietą ir mums. Kiekviena mūsų diena tebūnie lyg laip
snis laiptuose. Kasdien pakilkime augštyn nuo žemės blogumų 

Anuo metu Jėzus tarė savo mokiniams: kuomet ateis Pa-
linksmintojas, kurį aš jums pasiųsiu nuo Tėvo, Tiesos Dvasią; 
kuri iš ,Tėvo išeina, jis duos liudijimą apie mane: ir Jus liu
dijimą duosite, nes nuo pradžios esate su manim. Tą pasakiau 
jums, kad nepasipiktintumėte. Be susirinkimų padarys jus rr 
ateina valanda, kada kiekvienas, kuris jus užmuša minTys pa
tarnavimą darąs Dievui. I r tatai padarys jums dėlto, kad 
nepažino Tėvo nei manęs. I r tą pasakiau jums: idant, kada 
ateis tų daigtų valanda; atmintumėte, jog aš kalbėjau jums: 

Evangelijos Paaiškinimas. 
Čia padėtoji Evangelija yra dalelė ilgos V. Jėzaus kalbos 

pasakytos paskutinės vakarienės metu Išganytojui atsisvei
kinant su mokiniais, prieš kančią. Tą savo kančią Brangiau
siasis Mokintojas pasakė aiškiai, kad ji veikiai prasidės. J is 
jiems ją pranašavo, kad jie nepasipiktintų. Tai-gi žodžiai "Tą 
pasakiau jums, kad nepasipiktintumėte" tinka V. Jėzaus kan
čiai, o ne pažadėjimui atsiųsti Šv. Dvasią. 

V. Jėzus teip-gi pridėjo, kad ne jam vienam reikės ken
tėti, nes ateis laikij, kad ir jo apaštalai taps nužudyti. Žmo
nių mintys keistai yra įsipynusios į klaidas: baisiausią nedo
rybę darant žmogui kartais rodosi, buk jis tarnaująs Dievui. 

Nuo to pažiūrų sugedimo, nuo to nemokėjimo atskirti kas 
* 

gera, kas bloga, žmogus tik tada liuosas tampa, kada pažįsta 
Dievą ir Kristų. Mes, žmonės, visi esame įsipainioję į savo 
žmogiškus reikalus, kurie gimdo ir valdo mus norus. Tiktai 
Dievas Tėvas ir J o Sunūs Jėzus Kristus yra augščiau už tuos 
mūsų žmogiškumus. Kuomet mus mintys pakyla 
augščiau už mus norus ir reikalus, kuomet jos prilyg
sta Dievo, tuomet jos pasidaro bešališkos, tuomet jos teisin
gai žiuri į savo ir kitus žmonių veiksmus. Minties pakilimas 
prie bešališko Dievo yra "vienatinis, tikras būdas tapti beša
lišku tikrai. 

Minčių paskendimas žemiškuose žmogaus reikaluose ir 
noruose yra didžiausias ir smarkiausias vienpusiški;::.o šal
tinis. Jei jis butų tiktai mintyse, tai dar butų pakenčiama. 
Bet sugedęs vienpusiškumas drįsta net žudyti artymą ir t e 
jaučia sąžinės graužimo. Tai yra didžiausia vienpusiškumo blo
guma. 

Pranašaudamas savo ir apaštalų vargus V. J . pažymi, kad 
po tų vargų bus džiaugsmo, nes ateis palinksmintoja Švento
ji Dvasia. Pasaulije beveik visuomet kentėjimas būva sukibęs 
su linksmybe. Pradžia būva trumpa, pabaiga ilga. Kas pra
džioje darosi linksmybės, tam ji būva trumpa; po jos užeina 
ilgi skausmai. Kas pradžioje moka apsiimti vargą ir sunke
nybę, tam pabaiga būva linksma ir ilga. 

Išganytojas dar pasako, kad Šventoji Dvasia išeina iš 
Tėvo. Bažnyčia mokina, kad trečiasis Dievo Asmuo išeina iš 
Tėvo ir Sūnaus, kuriuodu yra viena bendra pradžia Šventa
jai Dvasiai. V. Jėzus savęs neminėjo, nes jis paprastai nemi-

nėdavo savęs ten, kur iš to galėdavo būti garbės. Bėt V. Jė
zus del savo nusižeminimo dorybės neužtylėjo tiesos, tik pa
sakė, jog Šventoji Dvasia tą kalbės žmonėms, ką iš Antrojo 
Asmens yra ėmusi (Jon. 16, 13). 

Turėkime drąsos šiame trumpame gyvenime atkelti var
go sunkenybę, kad didelė butų amžinoji laimė. Melskime Šven
tosios Dvasios, kad ji apsaugotų mus nuo klaidingo kenksmin
go vienpusiškumo ir parodytų šviesų taką pas Dievą. 
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KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI. 
Senovės Patrijarkai. 

Klausimas. Šv. Istorija sako, kad senųjų amžių žmonės 
gyvendavo po kelis šimtus metų. Kaip jie galėjo suskaityti 
savo pranokėjų metus ir ateinančiai genkartei palikti, kad 
tada nebuvo nei rašto skaitlinių, nei- spaudos? I r koki buvo 
tie metai? Ar toki kaip mūsų? 

Morta. 

Atsakymas. Šv. Istorija ilgus pirmųjų žmonių amžius 
mums atpasakoja paėmus iš pirmosios šv. Kašto knygo, va
dinamos Gimimų Knyga, iš 5-to jos perskyrimo. Tą knygą 
parašė Možis, apie 1,500 metų prieš Kristui užgimsiant. Mo
žio laikais jau buvo rašto skaitlinių. Mes nežinome iš kur 
Možis gavo tas žinias; ar iš Dievo apreiškimo ar iš senų 
raštų. 

Spauda yra neseniai atrasta, bet rašto pradžios nežino
me. Yra atrasta labai senų žmogiškų kaulų akmens oloje. 
Mokslininkai spėja, kad tas žmogus gyvenęs pirm kokių dvi
dešimties tūkstančių metų. Toje oloje teip-gi rasta paišinių. 
Iš to išeitų,, kad piešimą žmonės labai seniai išmoko. Dar 
seniau žmonės mokėdavo užręsti karbelius ant lazdos. Pir
mieji žmonės galėdavo savo metus skaityti užręsdami kar
belius ant lazdų. Jų vaikai galėjo tas karbuotas lazdas gerbti 
ir perduoti jaunesnėms gentkartėms iki kol tapo išrastas ti
krasis raštas, kuriame skaitlius pirmiau rašydavo žodžiais, 
o paskui išrado skaitlines. 

Šv. Kašte nepasakyta, kaip pirmieji žmonės skaitliavo 
metus, ar sulig saulės, ar sulig šilumos ir šalčio, ar sulig mė
nulio. Sulig saulės skaitamuose metuose buvo 365 dienos. Su
lig mėnesio skaitant gali būti apie 30 dienų metuose. Lietu
viai metus skaitydavo sulig oro permaino, todėl būdavo žie
mos metas, pavasario metas, vasaros metas, ir rudens metas. 

Žinia, kad Šv. Kaštas mėnesio grįžimo laikus nevadin
davo metais tik mėnesiais. Jei-gu metus skaityti mėnesio il
giais, tai ilgasis patrijarkų amžis visai išnyktų. Matuzalis 
gyveno ilgiausiai, būtent 969 metus (Gen. 5, 27). Išeitų, kad 
jis gyvenęs tik 29070 dienų: arba 79 metus su viršum. Bet 
ten pasakyta, kad Matuzalis eidamas 87 metus pagimdė La-
mecbą. Jei metuose tebūtų skaityta tik po 30 dienų, tai išeitų 
kad Matuzalis aštuntus metus eidamas jau turėjo sūnų. Sun
ku tikėti, kad teip butų buvę. 

Pirmieji žmonės veikiausiai skaitė savo metus teip kaip 
Lietuviai, t. y. žiemą, pavasarį, vasarą ir rudenį, skaitydami 
metais. Sulig to išeitų, kad Matuzalis eidamas 22 metus pa
gimdė Lamechą, o mirė eidamas 243 metus. Garsusis 19-to 
šimtmečio pabaigos gamtininkas mokslininkas Mečnikov tvir
tina, kad žmogaus amžis vidutiniškai yra 240 merų, tik mes 
jį susitrumpiname neprotingai gyvendami. 

Bet yra rimtų mokslininkų sakančių, kad pirmųjų patri
jarkų metus reikia skaitliuoti po 365 d. teip, kaip dabar daro
me. Tie mokslininkai tiki, kad pradžioje žmogaus prigimtis bū
davusi daug stipresnė ir daug mažiau buvę gemalų ligoms, 
dėlto lengviau buvę žmonėms susilaukti Matuzalia senatvės. 

Klausimas. Ar vienodi yra įstatai visiems klebonams. 
Pirmiau prie trijų klebonų sekmadieniais prieš kiekvienas 
Mišias būdavo pašlakstymas šventu vandeniu. Dabar jau tik
tai prieš Sumą. Seniau Velykų Žvakė būdavo uždegama prieš 
pirmą Evangeliją, o dabar degama ir gesinama su kitomis 
žvakėmis. 

Morta. 
i-

Atsakymas. Įstatai yra tie patys visiems. Sekmadienio 
pašlakstymas turi būti tik vieną kartą prieš pačias iškilmin
gąsias Mišias. Jei į tą pačią bažnyčią suseina įvairių tautų 
žmonės su pamokslais įvairiomis kalbomis, tai skaitosi, kad 
vienoje bažnyčioje sutelpa įvairios parapijos. Tada kiekviena 
parapija gali turėti savo pašlakstymą. 

Velykų Žvakė reiškia Kristų. Ją reikia uždegti prieš 
pradedant giedoti Evangeliją ir po Evangelijos tuo užgesin
ti. Įstatuose neminėta, ką daryti su ja, kuomet yra statomas 
Šv. Sakramentas ir degamos visos žvakės. Tada nuo klebono 
nuo:::onės priklauso ar ją uždegti ar palikti nedegtą-. 

Klausimas. Ar vyskupai yra augštesni už kardinolus, ar 
kardinolai augštesni už vyskupus? 

Karpšlis. 
Atsakymas. Kardinolai yra augštesni už vyskupus, ar

kivyskupus ir patrijarkus. Vienas tik popiežius yra augš-
tesnis už kardinolus. 

Klausimas. Ar galiu eiti iš laižybų su savo šeimininke, 
kuri sakosi mokintesnė už visus ir tvirtina, jog Baltimorėje 
yra kardinolas Lietuvis. J i stato tūkstantį dolerių. 

Karpšlis. 
„ Atsakymas. Šeimininkė turbpt neturi tūkstančio dolerių, 

jei ji teip lengvai žada eiti iš laižybų. J i beabejonės praloš
tų, hf-ltimor-ije buvo kardinolas, bet ne Lietuvis. J i s dabar 
yra miręs. Amerikoje yra du kardinolu O'Connol Bostone 
ir Daugherty Philadelphijoje. Abudu ne Lietuviu "tik Airiu.. | šimčių savo turto. Dvasios ir 

K 1 a u 9 i m a s. Yra katalikų 
kurie su piktumu užmokėję 
šešis dolierius metinio mokes
čio statosi lyg pusę dangaus 
butų nusipirkę. Pasitaikius 
ypatingai rinkliavai, kada rin
kikas apsako reikalą, jie ima 
užsimerkę šaukti ir klupsti 
parsipuldami keikia. Ar toki 
katalikai yra išpildę įsakymą: 
" Atiduok dešimtinę iš pilno, 
iš tikro Dievui ant garbės ?" 

A. Daniulis. 
Atsakymas. Dešimtinės įsta

tą paskelbė Možis Dievo lie
piamas apie pusantro tūkstan
čio metų prieš Kristui užgim
siant. Įstatas buvo duotas Žy
dų tautai. Joje buvo dvylika 
dalių. Vienuolika dalių dirbo 
žemiškojo turto darbą, o vie
na dalis, būtent giminė Levi, 
tapo paskirta tikėjimo ir kul
tūros darbui. Tai-gi vienuoli
ka tautos dalių turėjo duoti 
duoną tai vienai daliai. Pri
sėjo duoti dešimtąją uždarbio 
dalį del to, kad Levio giminė 
netik pati turėjo išgyventi, 
bet dar ir kultūros įstaigas iš
laikyti. 

Nepilnai nei Žydai atiduo
davo dešimtąją dalį tikėjimo 
reikalams, bet vis-gi duodavo 
netoli dešimtos dalies. 

Kristus panaikino žmonių 
dalinimą į gimines ir vietoje 
dešimtinės liko tik priedermė 
žmonėms iš turto išskirti tiek, 
kiek reikia Bažnyčiai išlaikyti. 
Tos bažnytinio išlaikymo lėšos 
yra trijų laipsnių: 1. vietinės 
arba parapijinės, 2. vyskupi
jos lėšos arba katedratika ir 
3. augšeiausios valdžios, t. y. 
Šv. Tėvo aprūpinimas, arba 
Petrapinigiai. Visų tų trijų 
lėšų sudėjimas iki šiol vadina
si dešimtine, nors anaiptol ne
sudaro dešimtos dalies žmonių 
įeigų. 

Stebėtinas bet neabejotinas 
daiktas yra, kad Lietuviai A-
merikoje pajiegia dėti dešim
tines nesavo reikalams visai 
nesiskųsdami. Tik tie reikalai 
nėra bažnytiniai. Žinau vieną 
Lietuvių koloniją, kurioje 1918 
m. buvo 32 lietuvių šeimynos. 
Jos išlaikydavo 3 lietuviškus 
saliunus. Tai reiškia, kad mi
nėtoje vietoje dešimtinė buvo 
duodama iš pilno iš tikro gir
tybei ant naudos. Žinau, kad 
tokių vietų yra daugiau, joralė-
čiau paminėti vienos valstijos 
vardą, kurioje kas dešimta 
lietuviška šeimyna gyveno iš 
saliuno, o dabar gyvena iš 
slapčių nuodų arba munšai-
nės. Tas yra ženklas, kad de
šimtinė nėra persunki našta 
žmonėms, užsimokantiems val
stybės mokesčius. 

Bažnytiniai Lietuvių mokes
čiai Amerikoje metams išne
ša: 10 dolierių už suolus, aįpie 
12 dolierių mėnesinės rinklia
vos, apie 3 dolierius švenčių 
rinkliavos. Viso labo maždaug 
dvidešimt penki dolieriai. Yra 
duodančių daugiau, bet didu
ma duoda mažiau. Retas dar
bininkas uždirba mažiau 25 
dolierių į savaitę. Savaičių 
metuose yra 52;. tat reiškia, 
kad Bažnyčia gauna maždaug 
vieną penkiasdešimt antrą da
lį žmogaus uždarbio, arba ne
pilnai du nuošimčiu^ 

Dar turime atsiminti, kad 
bažnyčia imte ima tik 10 do
lierių, o po 15 dolierių žmonės 
sudeda liuosu noru. Senajame 
tat Įstatyme būdavo "dešim
t inė ," o dabar yra "dešimti
nė . " Uždirbdamas po 25 do-

llierius savaitei žmogus per 
metus gauna 1560 dolierių. 
Tai-gi imamasis bažnytinis 
mokestis yra tik šimtas pen
kiasdešimt šeštoji uždarbio 
dalis, arba nepilnas vieno nuo
šimčio trečdalis. 

Degtinė yra žmonių pražū
tis. Tai-gi Amerikos Lietuviai 
savo pražūčiai paveda 10 nuo-
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kultūros tikslams mes paveda
me nepilnai 2 nuošimčiu. Mes 
pasidarytume labai galinga ir 
stipri tauta, jei permainytu
me tuos nuošimčius, t. y. jei 
savo protui naikinti pavestu-
nie du nuošimčiu, o savo dva
siai stiprinti dešimt nuošim
čių. Bet musę tarpe yra kle-
sas išėjusių tamsybės sėjikų, 
kurie neduoda ir neduos mai
nyti tuos nuošimčius. 

Šičia yra "patr i jo tų ," ku
rie nori "i 'oreigner ' ius" nu
girdyti, kad jie nepralenktų 
vietinių. Religija labiausiai 
kliudo nusigėrima, todėl čio
nai yra organizuotos bedievi-
jos kovoti su religija. Ta or
ganizuotoji bedievija gauna 
pinigų iš nežinomų šaltiniu. J i 
samdo žmonių, prisirašančių į 
parapijas, kad jų jiega griau
tų iš vidaus. Tie griovikai su
siriesdami šaukia, buk jie my
li Lietuvą. Kai-kurie nemeluo
ja, tik patys nežino kas ir ko
kiam tikslui juos samdo, nes 
jiems rodosi, buk jie kenkia 
vienam kitam kunigui, o jie 
kenkia Bažnyčiai ir tėvynei. 
Jie pašneka geriau už kitus 
bemokslius, del to jie netiki, 
kad kas galėtų išmanyti ge
riau už juos. Vadžiodami už 
nosių savo draugus darbinin
kus jie netiki, kad patys yra 
vedami už nosies mokintesnių 
už save masonų. Kiekvienoje 
Lietuvių parapijoje Chicagoje 
yra maždaug po du tokiu grio
viku. 

Protingi katalikai turėtų 
juos žinoti ir nesiduoti to
kiems vadžioti už nosies. 

Nedidelis vra daiktas du 
nuošimčiu savo uždarbio pa
vesti dusios ir tikėjimo reika
lams. Protingam žmogui ne
sunku suprasti tų reikalų nau
da. Su neprotingais ne ką pa
darysime. Prasigėrėliu nėra 
ka žiūrėti. 

. 

KATALIKIŠKOJ ŽINIOS. 
IVačh'mgton, I). C. Gegužio 

2. Prezidentas W. G. Harding 
paskelbė, kad buvę daug už
klausimu, ar Suvienvtu Yals-
tijų vyriausybė neketina pa
skirti savo atstovo prie Va
tikano. Kad nereiktų atsaki
nėti daugeliui užklausiančių 
kiekvienam skvriui, Preziden-
tas praneša, kad nei jis nei jo 
sekretoriai to klausimo ne
svarstė ir neturi progos svar
styti. Sumanymas galėtų išei
ti tiktai iš Kongreso, jei jis 
sutartų išleisti taintikra teisę 
apie tokių atstovybe. 

IVashington, D. C. Gegužio 
2. (N. C. AV. C.) Neseniai Ka
taliku Tarybos Administraci-
jos Komiteto nariai vyskupai 
paskelbė savo nuomonę, kaip 
pasaulis turėtų apseiti, kad iš
vengtų naujos karės. Vysku
pai sako, kad reikėtų sudary
ti tautų sutartį pirma, o pas
kui nusiginkluoti. Vyskupai 
sako, kad Suvienytos Valsti
jos neprotingai apseitų, jei 
numestų ginklus, kuomet kitos 
galingosios' viešpatijos yra 
smarkiai apsiginklavusios S. 
V. Senatoriai ir Atstovų Buto 
nariai atkreipė domos į ta 
vyskupų paskelbimą, dažniau
siai pagirdami jį ir pritarda
mi. Vieni senatoriai apsėmė, 
kad jų nuomonės butų pa
skelbta kiti ne. Viešai pritarė 
senatoriai republikonas Por-
ter J . McCuniber iš North-
Dakotos, demokratas Atlee 
Pomerene iš Ohio, demokra
tas John K.Shieids iš Tenne-
see, demokratas John Sharp 
"VVilliams iš Mississippi. Jie 
yra užrubežinių santikių ko
misijos nariai dėlto jų nuomo
nė svarbi. Gal ir bus kas nau
dos iš to. Gal taps sukviesta 
visų tautų konferencija tam 
klausimui aptarti . 

* *. 

Kada aš pirmą kart pamačiau Magdutę, j i buvo ruda
plaukė linksma devynilikos metų mergina. Jos veidas buvo 
visas rauplėtas, jos akys buvo šviesiai mėlynos. Nei karš
čiausiai įsimylėjus nebūtų galima buvę sakyti, kad ji graži. 

Už tat jos širdis buvo maloni ir meilinga. Kas ją paži
no tas nepaisė gražumo stokos jo's veide. Jos rankos nerim-
davo, jei neturėdavo progos patarnauti kitiems. . J i visiems, 
ypač visoms būdavo gera. Kitos taip ger6s ir primanios mer
ginos, gal, nebuvo visame New Yorke. O ji buvo tik tarnaitė. 

Jos jaunosios dienos buvo labai sunkios. Kūdikiu būda
ma ji buvo atkėlusi sloginantį Airijos betįurčių vargą.% Kiek 
paūgėjus ji matė, kad viskas aplinkui ką beėję geryn, eina 

Kitos merginos parvažiuodamas iš Amerikos pasakojo 
Magdutei aukso pasakų apie naująją šalį. Jaunai Airei ėmė 
rodytis, buk vakaruose už juros teka amžinos laimės aušra, 
tik reikia turėti drąsos perkentėti atsiskyrimą nuo tėvų ir iš
važiavimą iš namų. Tos drąsos Magdute turėjo; tėvus pali
ko, iš namų išvažiavo, keliavo kovoti su nežinoma ateitim. 
Bet laivui pūškuojant per jurą keleivė mergaitė nuolat stovė
jo pačiame laivo užpakalyje ir ašarų pasruvusiom akimi žiu
rėjo, kaip mylimos Airijos krantai pamažėli nyko tolumoje 
už vandens. Kada paskutims žemės bruoželis prapuolė už 
bangų keliauninkės garbinuota galvutė nusviro, pati mergelė 
sudribo. Dvi dieni ji paskui verkė, bet niekam jos sielvartą 
nerūpėjo. Paskui vargo prityrusi keliauninkė suvaldė savo 
širdį, privertė save vėl linksmai šypsotis. Jos skardus ma
lonus balsas palinksmino kitus laivigalio keleivius i r jie, 
nors seniai kelionė buvo pabaigta, dar atsiminė tą gerą 
mergaitę. J 

Tarp keleivių buvo viena augšta, graži lyg pailsusi mer
gina. J i matė, kaip Magdė penėjo kūdikį už apsirgusią mo
tiną. Kada ta turtingoji panaitė sugrįžo į savo patogų kam
barį laive, j i negalėjo užmiršti tos rudaplaukės gailestingos 
Airės merginos. Taip man sakė pati panaitė. 

— Tai-gi, ji išrodė visai, visai laiminga, pridėjo didžtur
tė jaunuolė, lyg pykdama ant saulės, kad savo geruosius ir 
gražiuosius spindulius siuntė vargšei, bemokslei ir rauplė
tai merginai, o ne mokintai, turtingai ir gražiai panaitei, 
kuri niekaip negalėjo įgyti to linksmumo ir tos laisvės,ko-
kia buvo matyt iš Magdės akių. 

Laivas prie Amerikos' kranto lyg aptingo: ėmė stovi
niuoti, paskui pasidavė mažam laiveliui vesti už virvės, ant-
galo sustojo prie kranto. Žmonių krūva jau laukė atvažiuo
jančių. Magdė pamatė dvi senesnes už save drauges, kuriedvi 
iš to paties kaimo pirma buvo atkeliavusios į Ameriką. Tie
są pasakius, jųdviejų laiškai ir ją; išviliojo iš tėvynės. Drau-
gės karštai pasisveikino su Magdute, parsivedė ją pas save 
ir po kelių dienų įstatė tarnauti pas vieną neturtingą našlę 
Brooklyn'e. _ gį '^gį^ĘĘ* 

Darbas toli ne visada būdavo lengvas. Bet Magdei bū
davo vistiek ar sunku ar lengva. J i vis dirbdavo greit ir 
gerai ir vis būdavo pilna juokų. Našlei ir jos giminėms pasi 
darė linksmiau ir lengviau. J ie nei nepaisė, kad Magdelė ne 
taip dirbdavo namų riuošos darbus, kaip jie Amerikoje atlie
kami, o savotiškai airiSkai. J ie jai parodydavo, pamokinda
vo, o ji greitai įgudo ir pasidarė visai gabi mergina taip, kad 
nei viena šeinuninkė, nors mėgstanti priekabių ieškoti, ne-

J • 

butų radusi už ką ją papeikti. 
J i žinoma suėjo į pažintį su- kitomis apielinkės mergino

mis. Tos ją prirašė prie Marijos Dukterų draugijos, kurios 
vedėja buvo viena Sesuo iš vienuolyno stovėjusio gatvių ker
tėje. Čia man teko pamatyti Magdę. 

Draugija laikė rekolekcijas. Vakare pamokslas buvo dar
bininkėms merginoms. Aš gerai nežinau kaip tat pasidarė, 
tik atsimenu vieną vakarą šiteip kalbėjęs: 

— Mes kiekvienas turime išpildyti savo amžije kokį nors 
uždavinį. Lengva matyti, kokis yra kunigo uždavinys arba 
vienuolės. Bet yra kitokių nematomi] uždavinių, kurių pasau
lis nepripažįsta, o jų išpildymas labai pagražina žmogaus 
gyvenimą Viešpaties akyse. Merginoms kartais rodosi, buk 
jų gyvenimas yra nuobodus ir alsinantis; jos lyg norėtų pa
daryti didelių daiktų, o tuom ta rpą jos praeina pro šalį ne-
išpildžiusios tuos darbus, kuriuos pats Dievas būva joms 
pasiuntęs. Mes turime naudotis kiekviena proga, kad pada
rytume naudos tiems, su kuriais susiduriame gyvenime. Kaip 
mes jausimės laimingi mus mirties valandoj, jei žinosimės 
nepraleidę nei mažiausio mums skirto uždavinio. Tą džiaug
smą galime pasidaryti kiekvienas sau, nes nei vieno gyveni
mas nėra taip tuščias, kad Dievas nebūtų paskyręs savo ypa
tingų uždavinių mums pildyti ." -

Ta savaitė man prisėjo pasikalbėti su Magde. Aš pa
stebėjau, kad toje merginoje yra paslėpta daug dvasios bran
genybių. Mudu greitai ėmėva sutarti. Po rekolekcijų ji tan
kiai užeidavo pas mane ir kiekvienu žygiu paminėdavo tą va
karą, kada aš kalbėjau apie kiekvienam žmogui skirtus užda
vinius. J i sakė, kad tai buvusi šviesa jos gyvenimui. Vieną 
dieną vasaros metu tuojaus po Mišių j i atėjo taip anksti, kad Į rių augdama Edita tapo žydinčia jauna moteriške, bet j i ne 

tai jiedvi parsamdė ir mane. Bet, Tėveli, tai tik vienai vasa
rai. Spalio mėnesyje aš tikrai grįšiu. I r mano ponia sako, 
kad aš turiu vėl pareit pas ją. 

— Kad taip aš nieko nesakau. Sudiev, Magdute, buk ge
ra mergina. Neapleisk Mišių ir išpažinties vaikščiok, kaip 
vaikščiodavai šičion. Melskis už mane ir neužmiršk išpildyt, 
jei Dievas tau pasiųs darbelį. 

— Man Dievas paskyrė dulkes šluostyti. Aš neužmirštu 
to. Šiaip ką geresnio aš nei negalėčiau padaryti. 

— Kodėl ne. I r dulkių šluostymas yra tokis jau geras 
darbas kaip ir kiti, atsakiau aš. Juk ir Dievas gal norėti, 
kad ant žemės butų švaru, ir kad tu, kiek pasieki padarytum 
tą. Tik žiūrėk, kad gerai tą atliktum. Tik nepalik sąšlavų 
kamputyje arba palovėse, tai kokią nors dieną rasi Dievo pa
kabintą t a u ant šluotos įsakymėlį. 

Magdelė nuvyko ant juros kranto į didelį viešbutį ir su 
savo dviem draugėm gavo prižiūrėti vieną karidorių, prie 
kurio buvo visa eilė gražių kambarių. Juose gyveno dažniau
siai jaunos merginos-peteliškės, kurių sparneliai visu vasaros 
metu neliauja brazdėję. Tie kambariai buvo pilni visokių 
gražių ii* brangių niekniekų, kuriuos taip labai mėgsta šių lai
kų merginos, turinčios už ką nusipirkti. Visi staleliai ir sta
liukai buvo apkrauti tais sidabriniais ar šilkiniais mažmožiais. 

Paskiaus Magdė man pasakojo, kad ten buvęs viena* 
kambarys, kurį ji labiau už kitus mėgdavusi šluostyti ir už
trukdavusi jame. Ant stalelio šalę lovos buvo paauksuoti mi
singiniai spielčiai, o juose buvo iš dramblio kaulo išdrožtas 
pailgai apskritas S v. Marijos paveikslėlis. Nuliūdęs Dievp 
Motinos veidas buvo taip gražiai padarytas, kiekviena smulk
mena taip puikiai atlikta, akyse tokis susijungimas Dievo ma
lonės ir žmogiškos grožybės, kad tas paveikslas tegalėjo būti 
padarytas tiktai labai talentingo ir labai maldingo dailininko. 

Magdei niekada nenusibosdavo žiūrėti į tą paveikslą. Ja i 
rodydavosi, kad net ir pats kambarys tarsi šventas darėsi 
del to, kad jame buvo tas paveikslėlis. Šluostydama tą sta
lelį Magdė palytėdavo tą paveikslėlį su didžia pagarba kaip 
šventenybę ir beveik visada sukalbėdavo kokią nors maldelę. 

Vieną rytą Magdė pasibrukus plunksmnę šluotelę po pa
žaste stovėjo rankas susiėmus ties paveikslėliu ir gėrėjosi juo-
mi. Tuom tarpu į vidų įėjo kambario šeimyninkė. Tai buvo 
ta pati augštoji pailsusiai išrodžiušioji mergina, kuri į Ame
riką atplaukė vienu laivu su Magde, ir kuri buvo stebėjusia 
Magdės mokėjimu patarnauti kitiems. Dabar netikėtai įėjus 
į kambarį panaitė pirmiausiai lyg pajuto tą patį seną laimės 
pavydą beturčiai merginai. Stovėdama užpakalyje panaitė 
žiurėjo, ką Magdė darys. Magdė ta ip buvo įsižiūrėjusi į pa
veikslėlį, kad nejuto, kaip panaitė įėjo. Tik panaitei prašne-
kus Magdė paliovė meldusis ir pasikasė antausį. 

r 

— Tai 4aip gražus, panaite, kad aš negaliu atsižiūrėti, 
tarė Magdė besiteisindama, nors niekas jos nekaltino, ir beiin-
dama vėl šluostyti daiktus. 

— Tiesą, tas paveikslėlis gražus, pritarė panaitė atydžiai 
žiūrėdama į Magde. Tamista gali į jį veizėti kiek tik nori. 
Juk tam tik yra gražieji daiktai, kad žmonės galėtų gėrėtis 
jaisiais. Šitą,paveikslėlį padarė vienas didis dailininkas Ry
me. Man rodos, kad aš nekad nemačiau gražesnio veido, kaip 
tame paveikslėlyje. Gaila, kad tai tik svajonė. Ti,kras žmo
gaus veidas negali būti taip meilingas. 

« —r Kaip tat f Šventoji Dievo Motinėlė, buvo netik tiek 
graži, bet dar gražesnė ištikrųjųj"atsakė Magdė. 

— T a i ! . , bene tamista tiki, kad tokia moteriškė kada 
nors buvo, atsakė panaitė. (Jos vardas buvo Edi ta) . Tuos 
žodžius Edita ištarė šiurkščiai, stačiokiškai, užmiršdama ir 
mandagumą ir savo išauklėjimą ir kitus dalykus, del kurių 
reikėjo būti švelniai. Toje valandoje panaitė jautė tik norą 
įgilti tai, kuri tikėjo taip, kaip pati Edita, tikėti negalėjo. 

Jos žodžius išgirdus Magdė nustebo ir plačiomis mėlyno
mis pilnomis skausmo akimis žiurėjo į panaitę. 

— Kaip? Aš netikiu?!. , ištarė Magdė, bet nebaigė sa
kinio. Ja i pasirodė baugu . . . Mylimoji, Šventoji Motinėlė! 
svajonė! jausmingai pridėjo tarnaitė. J i lyg susipainiojo, lyg 
kas žin ką mintijo, paskui t a rė : " T i k ir panaitė turi ką nors 
žinoti apie Mar i ją?!" 

Vargšė Magdelė! Tat buvo pirmutinis jos susidūrimas 
su netikinčiu asmenim. Kaip gyva ji nebuvo suėjus taip arti 
su laisvamani j a. O čia dabar priseina savo akimis matyti ir 
savo ausimis girdėt, kad patogiai ir švelniai išrodanti panai
tė netiki nei tiek, kad Švenčiausia Marija yra buvusi. Mag
dutei tai buvo baisus smūgis. 

Edita tuom tarpu juokėsi iš jos, bet juokdamosi vis-gi, 
kad ir nenorėdama pastebėjo, kaip Magdės tikėjimas buvo 
tikras ir grynas. Panaitei puolė į širdį tas skirtumas: ką 
viena prie pasakų priskaito, tą kita kuo tvirčiausiai tiki. Edi
tos tėvas buvo veiklus laisvamanis, jos motina ją paliko taip 
mažą, kad nei savo vardo negalėjo ištarti. Tėvas atidavė 
dukterį auklėti į blizgančią įstaigą, kurioje niekas neabejojo, 
kad religija yra tiktai graži gerų asmenų svajonė, daugiau 
nieko. Šiaip Edita nuolatai būdavo su savo tėvu. Su kitomis 
mergaitėmis j i mažai susidėdavo. Jos tėvas buvo pagirtas 
gydytojas. Pas jį i susirinkdavo gana gražių svečių, ta rp ku-

minimą minioms kas žin kokis ypatingas jausmas buvo per
ėjęs Editą; tik jai rodėsi, kad tai jos širdies stygos įsitempė 
nuo gražumo gausybės. Vieną syk Florencijoje j i įslinko į 
augštą gražią bažnyčią. Minkštas pusiaušviesis tarsi ame
tisto ir aukso taškais buvo apšlakstęs murmulines grindis. 
Amžinoji lempa ant nematomo siūlo spindėjo lyg gyvas 
brangakmenis augštumoje. Tat visa padarė merginai tokio 
įspūdžio, kad ji nepasijuto kaip atsiklaupė. Tik paskui jos 
širdyje pakilo lyg baimė ir Edita išbėgo iš bažnyčios. Lauke 
šviesioje Italijos saulėje, kur kiekvienas daiktas žiba, dakta
ro duktė juokėsi pati iš savęs, kad perdaug pasiduoda jaus
mams. Bet bažnyčioje pritirto įspūdžio mergina neužmiršo. 
Dabar pažiurėjus į Magdę,pajutus jos gryną tikėjimą Edita 
nežinia delko atsiminė ir Rymą ir Florenciją su tais dviem 
įspūdžiais privertusiais ją klaupti. Tik tas atsiminimas žyb
telėjo ir išnyko. Bet panaitė prisipažino, kad ir jai Marijos 
paveikslėlis darydavo ypatingo pagarbos įspūdžio, kokio ne
būva žiūrint į kitus dailės padarus. Edita pajuto ir suprato 
jog Magdė gailisi jos lyg ligonio, negalinčio pajiegti kas rei
kia, nei tiek, kad pažinus Švenčiausiąją Panelę. 

-

"Tie jausmai užsikimšo Editos širdyje lyg pavasario ledai 
beeidami iš upės ir taip išbuvo visą dieną. Jos draugės pa
juokė ją. Vakare ji atsisėdo pas langą ir žiurėjo, kaip žvaig
ždutės mirgėjo juroje. J a i rodėsi, lyg ir tos pasigailėdamos 
spingsinčios į ją. Ta mintis vis ėjo smarkyn ir smarkyn, ir 
pratruko ašaromis. Kiek nusiraminusi mergina nuėjo gultų 
lyg ketindama, lyg ne, ant rytojaus daugiau ką nors išklau
sinėti iš Magdės. 

Rytmetyje Edita delsė savo kambaryje teisindama save 
vienomis paskui kitomis priežastimis iki kol Magdė atėjo su 
savo pluksnine šluotele daryti savo kasdieninį darbą. Edita 
ją pasveikino, o Magdė meilingai nusišypsojo ir mandagiai 
atsakė. Panaitė sakė tarnaitei, kad darytų savo darbą. Ma& 
dė netinginiavo, tik ji truputį buvo paraudonavusi jausdama? 
kad juodos" jausmingos akys, kurios Magdei išrodė tokios gra
žios, žiuri į gą nuolatos. 

• 

\ 

Pagalios Magdė priėjo prie stalelio pas lovą. Meilingai 
pakeldama Marijos paveikslėlį tarnaitė lyg norėjo ką ištarti. 
Edita pastebėjo jos lupas krutant. Panaitė tat ir t a rė : 

— Tamista tą paveikslėlį taip gerbi lyg jis butų gyvas. 
— Aš negaliu šiurkščiai apseiti su juo,—atsakė Magdė ir 

dirstelėjo į panaitę ar tos išdidusis veidas vis tebereiškia pa
sityčiojimą. Bet tas veidas jau buvo rimtas ir net nuliūdęs. 
Tas nuliūdimas greitai sutarpino Magdės 'širdį ir ji, kaip mo-
kėdama, ištarė savo užuojautą. 

KATALIKIŠKOS ŽINIOS. 
Prisiųsta iš N. C. W. C. 

\ 
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Amerika. 

Chicago, UI. Gegužio 2. Arkivyskupo Mundelein'o laiškas 
kviečiantis katalikus aukoti Airijos reikalams surinko $150,-
000. Tat yra $40,000 daugiau negu centralei Europai . Ka-
dan-gi Chicagoje yra daug neairių katalikų, tai ,tokis rinklia
vos pasisekimas reikia priskaityti ypatingai arkivyskupo uo-
lybei ir sumaningumui. 

-as nusistebėjau. 
— O ką, Magdele, kas atsitiko? 
— Atėjau atsisveikint-su Tėveliu. 
— Atsisveikint? Tai kaip t Tai jau važiuosi nuo mus 

tolyn, Magde! 
— Taip, Tėvelį, bet rudenyje vėl sugrįšiu. Mariutė ir 

Katriutė yra mano draugės. Mes visos iš vieno kaimo. Jie
dvi parsisamdė vasara tarnauti viešbutyje ant juros kranto. 
Jiedviem rodosi, kad ir aš turiu pamatyti daugiau žiuomų, 

turėjo nei šaknų nei syvų tokių, kad iš jų galėtų iškilti reli
gija. , 

Turtingo ir garsaus gydytojo duktė buvo mačiusi beveik 
visas -Europos i gražumu garsias bažnyčias. Budava Ryme, 
kada Šv. Tėvaff davė palaiminimą ir ji priklaupė tarpe kitų; 
ji gėrėdavosi sidabriniais skambučiais Mišių laiku, j i grožė
d a v o s procesijomis, bet į tą visa žiūrėdama, ji tik. rinkdavo 
gražiuosius įspūdžius akims kartkarčiais piktai nusišypsoda
ma iš turinio. &v. Petro bažnyčioje popežiui duodant palai-

St. Louis, Mo. 2 Gegužio. David F . Bremner yra palikęs 
lėšų dovanoms studentams laimintiems lenktynes Anglų kal
boje. Šiemetinėse lenktynėse dalyvavo daugiau negu 1,00 stu
dentų iš įvairių kolegijų. Pirmą dovaną laimėjo John S. John
son, antrą George A. McNulty, trečią F . Hamilton Thornton 
visi trys iš katalikiškojo universiteto St, Louis. 

A - . • „ • . . . • -

New 1 o<rk, N. Y. Balandžio 27. Čionai yra viena nepapras
ta draugija vadinama Converts' League. J i yra draugija as
menų, kurie užaugę tapo katalikais. Ta draugija Balandžio 
26, laikė savo susirinkimą viešbutije Plaza Hotel. Pirminin
kavo žinomasis Stuart Pullman West. Buvo ir kitų mokintų 
asmenų perėjusių iš įvairių tikėjimų į katalikus. Paskaitą 
laikė D-ras Frederich J . Kinsman, buvęs protestantų vysku
pas Delawaro dijeeezijoje. J i s kalbėjo apie Šv. Augustino at-
virtimą. Paskaita buvo inokslinga ir įdomi. Kinsmanas mato 
daug panašumo terp tų katalikijos priešų, su kuriais kovojo 
šv. Augustinas ir terp dabartinių Bažnyčios griovėjų. Kalbė
tojas išreiškė viltį kada nors tapti katalikų kunigu. J o moti
na ir sesuo jau perėjo į katalikes. Jo senelis tėvas dar ne
perėjo. Sunūs labai rūpestingai jam patarnauja ligoje Birche-
mere, Me. 

- i — 

Sacramento, Cal. Balandžio 28. Čionai yra sena trioba va
dinama San Diego Misija. J ą seniai pastatė katalikų vienuo
liai Pranciškonys, kada Europiečiai ką tik buvo bepradedą 
čionai apsigyventi. Ilgainiui trioba apgriuvo, bet j i turi daug 
reikšmės Amerikos istorijai, todėl draugija Native Sons of 
the Golden West (Auksinių Vakarų Čiagimiai Sunūs) sutarė 
duoti triobai taisyti $5.000 iš vietinio skyriaus ir $10,000 iš 
centro. Kalifornijos Valstija teip-gi pripažino triobos bran
genybę, todei per savo skyrių, Ways and Means (Kelių ir 
Priemonių) atstovų butas paskyrė $1^000. 

Toledo, Ohio, Balandžio 30. Terpmiestinis elektrinis va
gonas užmušė kunigą Joną S. Harks, Prancūzų bažnyčios kle
boną, 63 metų senelį,,Balandžio 25 už 4 mailių nuo Toledo. 

Tame pačiame Toledo sekmadienyje Bal. 24 trys ką tik 
jšventyti kunigai laikė savo pirmąsias Mišias toje pačioje 
fiv. Juozapo bažnyčioje, ta pačia diena ir valanda. J ie visi 
yra gimę ir užaugę toje parapijoje, būtent: Antanas MverV, 
Izidorius Oberhauser ir Karolis LaJemie. 
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N E W YORKO A P Y L I N K E S buotojai, nes stotį sutvėrė Vie-
U E T U V I Ų DOMEI. nybė Katal ikiškų Draugijų. 

Apkalbėjus V. K. D. reika-
Sasivienijhno Lietuvių R. lus, e i ta pr ie L. L. P . stoties. 

K. Amerikoje New Yorko Perskaičius laišką iš L. Misi-
Apskr i tys rengia prakalbas jos kaslink antros L. L. Pas-
Susivienijimo reikalais sekan
čiose vietose. 

liegužio 6 dieną, 7:30 vak. 
Paterson, N. J . 

Gegužio 7 dienų, 7:30 vai. 
vakare , Harr ison, N. J . 

bažnyčios. Žmonės, žinoma J REIKALAUJAME AGENTŲ. 
piktinasi. Gėda visam chorui Atliekamu laiku tamsta gali 
ir tokioms lakštingaloms. užsidirbti po $50.00 ir daugiau 

Ilgaliežuvis. į savaitę. Užsiėmimas sma
gus. Pa tyr imo agentavime ne
reikia. BIČIULIŲ SODNELIS. 

kolos, prasidėjo svarstymas, 
ka ip sudaryt i stotį v Sėk
mingo darbas dėlei, nu ta r ta 
Balandžio 25 d. sukviesti vi-
satinų susirinkimų. Nuta r t a 
paskelbti pilnų atskai tų iš pir-

Gegužio 8 dienų, 7:30 vak mutinės paskolos darbuotės i r 
vakare , Xewark, X. J . 

Gegužio 11 d., 7:30 vai. va
kare . Bayonne, X. J . 

Gegužio 14 dienų, 7:30 vai. 
vakare, Elizabeth, N. J . 

Gegužio 22 dienų, 2:30 vai. 
po pietų, Linden, N , J . 

New Yorke, Bronxe, C. ir 
So. Brooklyne prakalbos bus 
paskelbta sekančiame numery-

A. J . Valantiejus, 
X. Y. Apskr. organizat. 

RACINE, W I S . 

Kovo 24 d. Šv. Kaži n įiet o 
tir-ja įrengx> vakarų. Vaidino 
4 'Kan t r i Alena" . Vykusiai iš
ėjo. 

Per t raukose buvo deklema-
cijų ir dainų, kurias atl iko 
p-lės Petkevičiūtės ir Vilkin-
tė. Po programos visi vaidin
tojai užtraukė Lietuva, Tėvy
nė imisų. 

Publikos buvo neperdau-
giausia del to, gal, kad dauge
lis Lietuviu nedirba. 

Pr ie progos noriu pažymėti, 
kad Racino Šv. Kazimiero pa
rapijos vargonininkas, Juozas 
Lazdauskas, atsisveikino su 
l^aciniečiais, nps grižta Lietu
von. J o vietą užėmė nauja< 
vargoninfnkas, Ju rg i s Šdketis. 
Gerų pasekmių naujam vargo
nininkui. 

J . Lazdauskui raeinieeiai 
linki laimingai sugrįžti ""tėvy
nėn ir darbuotis Tautos ir 
Bažnvėios labui. (Jvvendamas 
Racine }*>r 6 metus jis nenu
ilstančiai darbavos, ne vien 
dailės srity, bet i r šiaip kata
likų tarpe. 

Darbu ir aukomis rėmė Lie
tuvos reikalus. 

Priklausė prie daugelio ka
talikiškų organizacijų ir jas 
rėmė. Parapijos mokyklai au
kojo 25 dol. J . K. 

W E S T V I L L E . ILL. 

Prakalbos. 

Bal. 23 d. Liet. Darb. Są
jungos 75 kuopa buvo suren
gus prakalbas . Kalbėjo kuri. 
A. Briška iš Chicagos. Apibu
dinės darbininku reikalus, ra-
gino visus spiesties į Lietuvių 
Darbininkų Sąjungų. 

Diena buvo lietinga, todėl ir 
publikos maža atsi lankė. 

Vasarų kada nors kun. Bris 
ka žadėjo vėl a t lankyt i mušu 
kolonijų. 

Vakaras . 

Geg. 8 d. mūsų moterys ren
gia vakarų.Vaidins " D e g t i n ė ' 
i r "Ž i l ė galvon, velnias uode-
g o n . " Pelnas skir iamas labda
ringiems reikalams. 

WestviMės publika prašoma 
paremti vakarų. Vietinis. 

išr inkti tuos pačius a r ki tus 
veikėjus darbuotis keliant ant
rųjų paskolų. 

Peržiurėjus pirmos pasko
las darlntotę, pasirodė, kad 
sulig Lietuvių skait l iaus Ke-
nosboje gana gerai pasidar
buota. 

Po to pirmininkas J . Trak-
šetlis įnešė, kad susirinkimas 
išneštų rezoliucijų prieš ne
dorus Lenkų darbus, ypač da
bar, kada eina derybos Brius-
ly. Įnešimas pri imtas. Tai-gi 
ir pr i imta sekanti rezoliucija: 

Kadangi Lenkai nepaliauja 
siautę mūsų sostinėje Vilniuj 
ir jo apylinkėje. Ypač tuo lai
ku, kuomet ar t inasi derybos 
Belgijos sostinėj Briusely, jie 
dar labiaus pradėjo plėšti Lie
tuvą ir -žudyti jos gyventojus; 

Kadangi Lenkai ir jų aristo
krat inė valdžia deda pastangų, 
kad pavergus Lietuvų ir visai 
jiems skirtingų Lietuvių Tau
tą; 

Kadangi Lenkai be gėdos 
varo biaurų, neteisingų pro
pagandų ne t ik Lietuvoj, bet 
ir čionai tarpe amerikonų; 

Kadang i Lenkai rengdamies 
prie derybų,didina savo karuo 
menę ir duoda iš Varšavos 
daug visokios karo medžia
gos; 

Kadangi Lenkai okupuoto
se Lietuvos teritorijose gau
do jaunus Lietuvos piliečius, 
apginkluoja ir stato į savo ka-
ruomenę:— 

Todėl mes, Kenosbos Lietu
viai, žinodami tų visų susirin-
ktfue ir atstovaudami 1,200 Lic 
tuvių Amerikos piliečių^ gyve
nančių Kenosboj griežtai pro
testuojame prieš tokius baisius 
Lenkų darbus . 

Taip-gi prašome šios šalies 
valdžios pripažinti Lietuvos 
respubliką ir teisėtų jos žmo-
nių išrinktų vaMžių. 

Rezoliucijų nu ta r t a pasiųsti 
vietos angliškiems laikr^š-
čiams, o svkiu ir lietuviškiems 

Komisija: 
J. Trakšelis, 
P. Pabijonaitis, 
S. W. Ralys, 
S. šepelis. 

Čion su gerb. bičiuliais trum
pai pasikalbėsime apie nau
jus lietuviškus išradėjus Ame
rikoje. Pilviškių Asilaitis išra
do, kad norint tiesų surasti , 
reikia žiūrėti juodų ant balto, 
o S ta tak ių Jonis ta pačia tie
sų suranda žiūrėdamas į bal
tų ant mėlyno. I r ta ip juodu 
bežiurėdamu,Bertelio name su
rado: Asilaitis 42 duris , o Jo-
nis 24 dur is . 

Jezno bajoras Gaigalavrčius 
išrado, kad švariausių i r svei
kiausių munšainę galima gau
ti pas ungarkes. Sugrįžo Ve
lykų vai are mūsų bajoras nuo 
ungarių visas purvinas, kru
vinas ir parsinešė net keturias 
skyles savo grigališkoje gal
voje, kurios reiškia švarumų ir 
sveikumų. 

11 Panelė " Skriaudžių Daug-
vyrienė išrado, k a d geriausias 
ši i ubas gaunamas pas be šliu-
bo. I r tokiu būdu "panelė* ' 
Daugvyrienė Liepos mėnesy iš
tekėjo už Ožaičio. Ožaitis ne
trukęs pabėgo. 

Rugsėjo mėnesy ' * pane l ė ' ' 

220 S. State St.t Ruimas 1422 
Chicago. 

PADAVGJIAI. 
Reikalingi — Aš' norių 6 paprastų 

vyrų kurie supranta teisybė kuomet 
teisybė Jiems pasakoma. Tokiems 
vyrams aš gralių užtikrinti pastovų 
darbą. Čionais ne kningrų pardavinė
jimas, nei namų nei real estate. At
sišaukite nuo 10 ryto iki 3 po pietų. 

J. B . Ktnvny 
28 E . Van Buron Str 8-čios lubos 

Paieškau apisenis moterės prie 
namų ,darbo. Reikia apžiūrėti 3 ypa 
tos. Mažiausias 5 metų. 

Prašau atsišaukti ypatlškai vaka
rais po penkų vai., arba per laišką 
su mokesčių sutiksime. Mano adresas 

Jonas Gedvilas 
730 North St. I A mis A v. arti Chicago 

Ave. Cliicago, m . 

Paieškau Močislovo Trilupaičio Iš 
Lietuvos paeina Šiliniko kaimas, Gir
kalnio Valsčiaus. Raseinių apskričio 
Kauno Redibos, apie 18 metų kaip 
Amerikc jam yra labai svarbos žinios 
iš Lietuvos tamstos giminės Lietuvos 
gyvenantėj nori apie tamsta žinoti ra 
esi gyvas ar miręs. Meldžiu tų kurie 
apie jj žinote malonėkite pranešti se 
kančių antrašų už ka busiu dėkin
gas. 

John P c trauskas 
2 3 H \Y. 22ml PI. Chicngo. m . 

Gausi 7%,8% 
už padėtus pinigus, jeigu pirksi m ū 
sų rekomenduojamu*, užtikrintus 

PIRMO MORGEČIO 
AUKSt) BOttDSTJS 

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

Perkame, parduodame, 
duodame informacijas 
koiap. šėrus. 

mainome ir 
apie ivairl-ų 

Kreipkit ies i Lietuvių įstaiga 

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

Tel. Harrison 2024 Chicago, III. 

Kasdien ir nedeuomis nuo 12 iki 3 
po plet. 

KENOSHA, WIS. 

Balandžio 19 Sv. Petro ir 
Porylo > panip . svet. Vienybė 
Katal ikiškų draugijų laikė su
sirinkimą. 

Šis susirinkimas buvo ne
papras tas , nes sykiu dalyvavo 
ir L. L. Paskolos stoties dar 

: 

• 

DETROIT. MICH. 

Vyčių bažnytinis choras. ' 
Choras y ra vedamas gabaus 

kompozitoriaus A. Aleksio. 
Dainininkų netrūksta . Pažymė
tini solistai J . Valiukas, p-lė 
P. Šervinteitė, kuriais nekar ta 
gėrimės vakaruose ir bažnyčio
je. Turime ir dangiaus gražiais 
balsai solistų, bet jie neturi 
drąsos viešai pasirodyti . Labai 
gaila. 

Be šių gražių choro ypaty
bių, yra ir silpnų. Repeticijos 
metu choristai yra nepunktu-
alųs, dažnai eina į krutamuo-
sius paveikslus ir " b o l e s " dau
žo, gi savo balso neišmokę 
\Tien darko kitų darbą. 

Je igu ką, tai dainininkes 
galima papeikti . Neviena jų 
atbėgusios repeticijos metu 1 
salę apsidairo ir neberadusi 
savo draugo dumia jo ieškoti; 
kitos vėl net pamokslui pra
sidėjus pasikužda ir išbėga iš 

.f 

Ožaitienė ištekėjo už Genio. 
Genys greitai nulėkė. Advente 
" p a n e l ė " Genienė ištekėjo už 
lenkiško Pomacanko. Poma-
canko garuote išgaravo. Vasa
rio mėnesy " p a n e l ė " Ponia 
cankienė ištekėjo už rusiška 
Bykovą. Bykovas nežiną kur 
prasmego. Dabar " p a n e l ė " 
Bykovą ir vėl ka ip rožė žydi, 
ir pasipuošusi nekaltu rūtų 
vainikėliu net į bažnyčią atsi
lanko. 

L. Progresystės moterys už 
jos patentą ir progresą "pane 
le." Bykovą išrinko savo kuo
pos pirmininke. 

Akrono Liet. bolševikai, pra
garo pienus bežiūrėdami, su
rado, kad Rusijoj yra t ikrasis 
rojus. Todėl susitarė i r į tą 
rojų išvažiavo. Pa ta r t ina ir ki
tų kolonijų bolševikams nebe
vargti šioje skurdo šaly, bet 
vykti į esamą jau Rusijoj ro
jų. Lauksime pranešant , su 
kokiais arbūzais Rusai pasi
tiks naujus rojaus paukšte
lius. 

Račiūnas Vilniuje a t rado Že
maičių Kalvariją. Ar tik nebus 
ją tenai nunešusi ta pati Vo
kiečių kanuole, kurios šūvis 
Kaune pagavo karvę i r sveiku
tę nunešė už Vilijos į miškelį 
ir paliko. 

Lenin ir Braunšte in (Troc
kį) Rusijoj a t rado sau rojų, o 
vargšai ruskeliai Amerikoj 

• ieško kito. 
Katal ikiškai laikraščiai išra

do (ar tik ne nuo laisvadaris-
kų paskolino?) naują numirė
liui linkėjimą. Tegul jam bū
na lengva žemelė! Keis tas lin
kėjimas! Užkasa sunkia žeme 
ir sako: tegul jam buria leng
va žemelė t 

Kuomet žmogus numirš ta 
garlaivy ir jo kūną palaidoja \ 
su ii) jūrių vandenį, tai reikia 
sakyt i : tegul jam būna saldus 
vandenėlis! O jeigu žmogaus 
kūnas sudega ugnyje, tai rei
kia l inkėti : tegul jam būna šal
ta ugnelė. Nejaugi nuo žmo
gaus kūno gali žemė paleng
vėti, sūrus vanduo pasaldėti, 
bei karš ta ugnis a tša l t i?! Ab
surdas. 

Nu, o jeigu žemė palengvėtų, 
suras vanduo pasaldėtų ir kar
šta ugnis atšaltų, tai a r žmo
gaus negyvas kūnas tą viską 
jaus tų? Jeigrn taip, tai verta1 

karstan (grahan) t įdėti £py$įkę 
ir tabokos j a m užsirūkyti , bbn7 
ifutę munšainės (o; blaivinin-

PARDAVIMUI mūrinis namas, 5 
gyvenimų ir iŠ fronto .biznis. P o 4 
ir 6 kambarius. Gasas, vanos ir kiti 
parankumai. Kaina tik |8 ,000 . Ren-
dos mėnesiui $100.00. Savininkas 
gyvena ant 3 augšto, iš užpakalio. 

2844 W. 38th St., 
Brighton Parke. 

Ant pardavimo per savininką N. 
W. kampas 53-čios ir Wood m e 
dinis namas ir - barne 2 lotai. At
sišaukite pas 

l.ouis K cit uit z 
5256 S. \Vootl Str. 

Telefonas Prospcet 1343 

BALTIC AMERICAN LINE 
Kompanija peraikėlė } naują 

vieta. 
Didėjant bizniui Baltic Ameri

can Line kompaniją turėjo krau
stytis į didesnią vietą. Jį turi 3 di
delius laivus kurie plaukioja tie
siai į Hamburg, Danzig ir Liepo-
ju-

Turint daugiau vietos bus gali
ma geriau ir greičiau aprūpinti 
pasažierius negu pirmiau. Norint 
važiuoti šia linija reikia pranešti 
išlaiko nes kaip kada visos vietos 
užimtos. 

Ketvirtas laivas šios kompanijos 
S. S. Latvia bus pabaigtas apie 
pabaiga Gegužės mėnesio. 

Kompanija persikėlė iš 42 
Broadway į Bowling Green Buil-
ding, 9 Broadvray New York, City. 

(Apgr.) 

——— 

FOTOGRAFU ATYT>AI. 
Ant randoe studio arti DieVo Ap-

veizdos bažnyčios, geras langas, dide-
Ms storus viskas gatava eik ir dėk 
bizni. 

: .i\ ii tinkas 
. 3202 So. Halstvd St. 

(J . R . ) 

ANT PARDAVIMO, 
i 

Ice Cream Partor 

Su pragyvenimo kambariais , 
tyroje miesto dalyje. 

Kreipkitės 

" D r a n g a s " 
2334 S. Oakley Ave. 
Tel. Roosevelt 7791 

$500 I6KALNO. 
5 kambarių namelis, muro apačią, 

elektra, lentina s to tkams sudėti val
gomojoj; Kaina $3,800, balancas kas 
mėnesi. 

$1000 iškalno nuperka grražų 6 
kambarių medini bungalow muro a-
pačla; furnace, elektra, extra dideli 
kambariai. Kambariai kaina $5,700 
ant Itengvų ismokesčių. 

$500.00 iškalno nupirks nauja 5 
kambarių medini narna su eonerete 
apačia furnace, elektra, valgomoji 
graliai ištaisyta kaina $5,800.00 ba
lancas $50 kas mėnuo. 

Cahill Bros. 
5501 S. Ashland Ave. Proispoct 580 

M U Z I K A ! 
Juozo čižausko 

1) Kas prisius 1 dol. gaus 16 
Naujų Labai gražiij Dainų miš-
ram chorui. Pusę tuzino arba dau
giau atiduodam daug pigiau. 

Kas prisius 50e. gaus: Asper-
gesme, Vidi aquam, 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. 

LIETUVIŠKI REKORDAI 
ga? ;*S-;v-=riS= 

Čia tie gražus nauji rekordai mylimų Columbia artistų kaip Jonas Bu
tėnas, - Čigonų Miko, Plieniunas ir Lušnakojis, taip-gi gražiausia mu
zika jgrajinta Oolumbijos orkestros, Columbia Beno, Kvartetas ir kiti. 
Jūsų Columbija pardavėjai jums juos pagrajins. Nueik pas juos šian*! 
dien. 

. 

Plaukė ža.scfc ' per Nemti. 
Noriu miego. 

E - 7 6 2 5 , 
Jonas Butėnis, basso, 
su orkestros akompan, 

i
Liūdnas gyvenimas. 
H o b y j e . 

J. Pl ieniunas ir P. Luš 
nakojis. 

išsirinkimus. 
Piršlybos. 

10 Inch — 85c. 

E-7026 

Lietuviška polka. 

Per virvutę. Polka. , 
. Arm. solo, Čigonu Mikaa 

E-4796 

('Nertėlios ryta. Polka. 
Columbios Orkestrą. 

Del mušu jautrinto. Po lka . 
Columbijos Benas 

E - 4 « l « . E-4717^ 

\ irbalio polka. 
Orkestrą 

=: y « I M » T 

Bl Č E R N E IR GfW*CEf»ne 
Ant pardavimo, turi būti parduota 

j trumpa laika. Didžiausia ir gražiau
sia visoj apiel inkėj, randasi ant di
džiausios gatvės, v iskas už "cash" 
forniStai tik 2 mėtai kaip pirkti. 

Atsišaukite: 
"DRAUGAS" 

2334 So. Oakley Ave. 
(J. v.) 

S 
M - i * • y •« • 

Parsiduoda saldainių krautuvė, 
labai patogioj vietoj , apgyventoj Lie-
vių ir kitų tautų. Atsišaukite tuojaus. 

3348 S. Morgan 

BARGKN'VS 
2 flatų mūrinis namas 6-6 kamba

rius, ereSftra 2 furnaces aržuolo me
dis viduj — , kaina $10,500. Ant iS-
mokesčio randasi amt Garfiėld B o u -
levard. 

2 flatų nvurmks namas 4-4 kamba
rius, elektra pečių š i ldoma preke 
$7,500. randasiant Garfiėld Blvd. At
sišaukite 

C'ahjll Bros. 
53 ir Ashland A^fe. Prospect 580 

kni giros) j a m retkarčiais bur-
ne}ę išmesti. Tai tratų t ikrai 
lietuviškai, istoriškai ir tau
tiškai. Tai matote,, an t ras ab
surdas. A r , ne|rrakilniau k 
prot ingiau butij iši:eiškus liii-
kėjiriifj, gyvai "ir ueinirti |^ii"< 

KAIP JUSU AKIS 
Ar esi nervuotas, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistos akjs 
ašaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai, pailsta akjs be
siuvant, jei taip, tuojaus tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma- • 
no 15 metų patyrimo, kuris 
sutelks tamistai geriausią pa
tarnavimą. 

JOHN J. SMETANA 
1801 So. Ashland Ave., Chicaifo 
kertė 18-tos gatvės; 3 lubos 

Kambarys 14-16-16-17 
VirSui P L A T T S Aptiekus 
Tėmykite mano parašą. 

Valandos: N u o 10 ryto iki 9 
va. Nedėl iomis nuo 9 ryto iki 
12 dien 

l Dr. M. T. STRIKOL'IS Į 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

Pcoples Teatro H u n e 
I l f t l 6 W. 47th Str. Tel. Boul. lflOJ 
i v a l a n d o s : 6 iki 8 vak. Nedėl į o l 
• i k i 12 ryte. 

Res . 2814 W. 4Srd Street 
| Nuo ryto iki piet. 
• T e l . McKinley 263 

Telefcnas Pullmoo M i j 
Dr. P. P. ZALLYS 8 

Lietuvis Dentistas 
10801 So. Michlgan Avenae 

ICMVMBS, III. 
VALA>D()8: 9 rjU lkl • rakai*. 

•rel. PttllmAn 842 fc- 8180. 

3 = 

Phone Seeley > i W 

DR. I. M. 
' — " ' — ^ ^ . • ^ ^ ^ ^ ^ ^ į a ^ p Į į S ^ ^ ^ b ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ į ^ ^ ^ t ^ j I ^ M ^ ^ ^ 

iydo specijaliai visokias Tjrų 
moterų lyt iškas l igas 

2401 Madison Str., kampas Wea-
tern Ave., Ohlcago 

alandos: 2—4 po piet 7—9 vak. 

' '• .i • • • _ = - = 

ąėlei, o ne 

Dr. 1. E. MAKARAS 
Lietovys Gydytojas ir Chifurg&s 

Ofl^aaį 10960 So. Michlgan Ave*, 
f v # . T0fflft'--12 ryto'; 2 ' l k r 4 pt> 

pie*. 6:80 iki 8:S0 vakare 
Ave. p l i v n n č į a i ą * k u n i t i , Reaidapc^a: * icam- P e n y 

T. Jafeoias. • ' L ; J . , _ ^ , p ^ ^ , » « ' 

E-4716 

Sidabriutė, Geležiūnas ir 
BukSnait^i. 

w •' 

\ 
l a i š k a s nuo Barbutė-. 
Derybos. 

Pl ieniunas ir Lušnakojis. 

K-4647 

Sesutės vak-as. 
Įrajino kvartetas. 

-Mergelė tu m a n o miela. 
Valcas. Armonikų duetas 

Kor tu eini. Po lka . 
Klarnetų orkestrą. 

£ - 4 4 1 6 , 
Mylimoji. Polka. 

Vestuvių valcas. * 
Columbios orkestrą. 

, 

• 

Žiūrėkit kad butų Co
lumbia Vaizbaženklis i r 
paminėk numerius Co
lumbia Rekordų— * 

Naujas Kareivis. 

E-4646S Dainininkas pas profesor. 
Pl ieniunas ir Lušnakojis. 

Columbia Lietuviški re
kordai yra stebėtini L i t 
tuviški Rekordai, pada
ry t i Lietuviškų art is tų. 
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Visur reikalaukit arba patys išsirašykit 
PAVEIKSLUOTĄ LAIKRAŠTI 

ATSPINDŽIAI 
Juose paveikslais nušviečiama: 

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

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

Adresas: Kaunas , GeneraHs Stabas, 
" A T S P I N D Ž I Ų " Administracijai . 
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DR. G. M. GLASER ' 
Prakukuoja Sf metai 

Oftoa* %-*t* c„ M**>i>*v « | . 
Keru. Jii t K s\. r ^ f ^ į f : UL 

8PEC1JAL18TA8 
Ifotsriskų, Vyriškų, ttdpyl cluro-

niSkų Ugų. 
OFMro VJLLANDOS: N u o l t ryto 
iki 1 po pietų. B«č 4 iki 8 valan
dą vakare. 

Nedėl iomis nuo I VU I po pML 
Telefonas Tartis CSf 

U 

S Telefonas Boulevard 9199 

DR. G. KASPUTIS 
DENTISTAS 

S & i iuuOi Uaisted Str. 
2 V a l a n d a : 9—12 A. IK. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angl iškos ir l ietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, s te
nografijos, typevmting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos i s to
rijos, geografijos, poi i t ikinės eokno-
mijos, pilietystės, dailiarašystės. 

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

3106 S. Halsted St., Chicago. 

Skubinkite užsisakyti 1921 metams 

"KARI" 
Jis nušviečia mūsų armijos gyvenimą ir darbuotę. 
Jis duoda daug naudingų patarimu kariuomenes 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 raštų. 
Todėl kiekvieąas pilietis, kovojąs del Lietuvos ncpriklaTi-

somybei, privalo" skaityti 

" K A R Į " 

Kaina Amerikoje metams 2 dolieriai 

"1 
I 
I • 

!i 
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6 D R A U G A S Ketvir tadienis , Geg. .'), 1921 
• • 

! * L. VYČIŲ APSKRIČIO CHO 
RO VAKARĖLIS . 

Bal. 27 d. Šv. Ju rg io parap. 

- L I E T U V I Ų SOCIJALISTŲ į darbininku. J i s apgailestavo ; S V e t L* V y " l i A P s k r ^ 1 ( J C 1 K>; 
, , .• . . . x *v5 . . . ras j-renge savvta vakarei j 

'darbininkus , bet istiesu reikė-! 
APVAIKŠČIOJIMAS. 

. j tų apgailėti .iĮ. J i s pripaž 
Gvgi^ės 1 d. Meldažio svet. kad socijalistų part i ja šįmet 

Lietuviai soeijalistai apvaik.š- |neskait l :ugesm\ negu perniai 
b o j o Gegužės 1 d. kaipo ypa - jKad jos spėkos sumažėjo da r 
tingi) darbininkų švente. Žino- i r del susiskaldymo. J i s iš.i-
mų susirinko truputį virš 400. J tarė , kad darbininkų susiprati-

, Svečių buvo (laug. Iš pradžios ino, ' 

mas yra pakilęs, ir tas tiesa. 
Nes darbininkai kas kart lab-

Įžanga buvo dykai . Pirm pra-
sidėsiant programai keletas 
vyrų ir moterų dykai dalino I jau atsimeta nuo socijalistų. 
senus numerius Lietuvoje lei- Tų vadai jau tiek suburžėjo, 

-

p I 

-

• 

ūžiamojo "Soeial-Demokra-
t o " , naujesnius numerius par-
<lavinėjo už pinigus. Kar tu 
pardavinėjo šlykštų šlamšti] 
' ' K a r d ą " , aidoblistų (I . W. 
W.) laikraščius ir kai-kokius 
grynai komunistinius. Nors 
buvo garsinta , kad programa 
prasidės lygiai 11:00, bet pra
sidėjo 11:28. 

Programos vedėja* paaiški
no, kad po programos nega
lėsią gatve maršuoti į 12-tą ir 
Blue Island ave., prie bendros 
stoties, nes vietinis American 
Legion skyrius (organizacija 
buvusių Suv. Valstijų karei
vių) protestavęs miesto polici
jai prieš r.iaršavimjĮ, todėl po
licija ir nedavus leidimo mar
šuoti. Toliaus vedėjas pranešė. 
•kad pasižadėjusis dainininkas 
išvažiavęs į Miehigano vals
tiją ir tesugryšiąs tik po de
monstracijai . Unė Babickaitė 
negalinti dalyvauti programoj, 
nes jos okompanistas neapsi-
mąs dykai dirbti , o esa nutar-
ta niekam šioj demonstracijoj 
nemokėti. Svarbus kalbėtojas 
susirgęs. Mat, garsinta, kad 
kalbėsiąs p. P. Grigaitis, dai
nuosiąs komp. Mikas Petraus
kas , ir dalyvausianti art is tė 
Unė Babickaitė. Bet tų visų 
nebuvo. Soci.ialistai iš tauti
ninkų Tarybos išmoko vilioti 
žmones neteisingais pažadėji
mais, kad i jų susirinkimus 
susieitų daugiau žmonių. 

Benui pagrojus ' ' internacijo 
u a l a " išėjo kalbėti dr. A. Mon
tv idas . Ta rp ki tko pasakė, kad 
Lietuvoj Gegužės 1 d. yra val
stybės oficijaliai pripažinta 
darbininkų šventė. Gal "k le r i 
kalai *\ kurie valdą šalį ir ne
duodą tai šventei tokios pras
mės, kokios norėtųsi, bet tas 
esą nesvarbu. Apgailestavo su
siskaldymą socijalistų ta rpe ir 
maldavo, kad nors šioje šven
tėje reikią vengti partijėlių, 
frakcijų. 

Didysis, karas buvo kapita
lo ir buržuazijos laimėjimas. 
Prancūzija dabar esanti reak-
cijoniškesnė, negu pirm karo. 
Išauginusi tokią militarinę 
mašiną, kad netik savo šaly 
visokį revoliucijinį judėjimą 
slopina, bet da r neleidžia jam 
apsireikšti ir kitose šalyse. 
Imperijai ist i nė Lenkija, tai 
ta rp taut in is žandaras remia
mas Prancūzijos ir kitų bur
žuazinių šalių. 

. . .Paskui p. Montvidas visaip 
peikė Suvienytas Valstijas, da
rydamas jų valdžiai neteisin
gų priekaištų, buk darbininkus 
Bukimšus į kalėjimus, nelei
džiant platinti darbinin
kišką li teratūrą. Nors žinia, 
kad i r bolševikų organai i r 
komunist iški laikraščiai nėra 
draudžiami. Je i šios šalies val
džia tuos pakenčia, ta i da r la-
bjau j i pakenčia darbininkų 
raštus. Darbininkai džiaugiasi 
žios šalies laisve, t ik kai-kurie 
socjalistai ' ne. Ne darbininkas, 
t ik buržujus y ra i r dak ta ras 
Montvidas. J i s sakė, buk žy-
ini d idžiuma darbininkų esanti 
d a r nepribrendus, remia bur
žujų par t i jas . Istiesų-gi " d a k 
t a r a s " y ra nepribrendęs prie i 

kad pasižadėję laikyti prakal
bas 1 Gegužės, pažadėjimo ne
pildo. 

Dr. Montvidas yis-gi išgyr'-
socijalistų partiją. J a m kal
bant socijalistai gan ramiai 
užsilaiko. 

Benas užgrojo "Marsalie-
t ę " . Rinkta aukos socijal-de-

visi žaidė. Muziką patiekė na
riai 16 Vyčių kp. : Kulys, Stol-
ga ir dar viehas. 

Ant galo eita prie užkan
džių, kuriuos pagamino ga
bios shoio šeimininkės: Z. 

I 

Mastauskaitė, S. Čižauskaitė, 
Norvilaite, M. Jocai tė ' iv E. 
Šiulčiutė. 

Užkandžiaujant sekė pro
grama. Visųpirma choro pir
mininkas ir vakarėlio vedė
jas p . Mureika paaiškino, kad 
vakarėlis surengtas p i gerbti 
pasižymėjusį muzikoj Vyčio 
Apskr. choro direktorių A. 
Pocių ir perstatė pakalbėti 
buvusį choro pirmininką J . Vi-

AUKOS ŠV. KAZIMIERO 
VIENUOLYNUI. 

mokratų parti jai platinti L i e - | , i m * - Apar t jo da r kalbėjo 
tavoje ir Amerikoje. Surinko 
$71.00. 

"Socijalistų vvru c h o r a s " 
padainavo trejetą dainų. Be
nas užgrojo maršą. Tuo tar
pu užėjo ant estrados " P i r 
m y n " mišrus choras ir padai
navo keturias dainas, visas so
či jai ištinęs. 

Programos vedėjas klausė 
publikos, a r neatsirastu t rys 
liuosnoriai nešti iškabas pa
rodoje. Atsirado trvs vyrai. 
Bonas pagrojo maršą ir publi
ka išėjo iš svetainės. Kai-ku
rie žmonės gryžo namo, kiti 
šaligatviais nužygiavo ant 12-
tos ir Blue Island ave. Ten su-
siburiavo apie 100 žmonių ir 
vienai moterei priešaky ne
šant Lietuvos vėliavėlę, visas 
būrys priėjo prie praeinančios 
Žydų parodos prisiplakdamas 
prie jos iš užpakalio. Abeji 
nuėjo į Coliseumą. Bep. 

MUŠU REPORTERIO UŽ
RAŠAI. 

Girdėjau, kad jau Aušros 
Vartų parapijos moterys suo 
kalbiauja savo vyrus privers
ti įrengti parapijai vakarienę. 
Dabar aštuoniol i kiečiai užsit
rauks westsidiečių rūstumą už 
išgalvoijmą vvru vakarienių. 

Praei ta žiema iš Cicero i 
Lietuvą išvažiavo p. Pr. Stat
kus, žinomas rėmėjas visokių 
prakilnių reikalų, Dabar j is 
kviečia savo šeimyną pas sa 
ve. I r ji rengiasi t rumpame 
laike *grvžti tėvynėn. 

J a u žmonės pradeda užmir
šti, jog L. Vyčių Chicagos 
apskričio išvažiavimas bus 
Liepos 4 d. ir, jog IX-tasis 
Liet. Vyčių Seimas bus Chica-
goje. 

Bal. 30 d. " D r a u g ę " aplei
do vienas gabus, jaunas spaus
tuvės darbininkas, p. Stasys 
Petkus. J i s spaustuvės darbą 
išmoko buvusioje " L i e t u v o s " 
spaustuvėje. Pr ie " D r a u g o " 
pradėjo dirbti Rugsėjo 16 d., 
1916 m., ir, su trumpomis iš
imtimis, dirbo iki šiol. J i s vra 
24 metų amžiaus, čia gimęs ir 
tik perniai vedęs. Dabar su sa-

kun. Baltutis , P . Baltut is , O. 
Pocienė, A. Pocius ir Z. Mas
tauskaitė. 

Z. Mastauskaitė v ra choro 
w 

raštininkė ir veikėja. P i rma ji 
pažymėjo A. Pociaus veikimą; 
paskui paaiškino choro stovį, 
paminėdama, kad choras turi 
t (iarbės nar ius : A. Pocių, O. 
Pocienę, J . Vilimą ir J . Kaza-
nausku; kelias dešimts nariu 
rėmėjų ir šimtą trisdešimts 
narių veikėjų. J i savo kalbą 
baigė eilėmis į teikdama po
nams Pociams brangų elektriki 
nį arbatai virt i indą, kaipo do
vaną už jų pasišventimą. 

Programoj buvo ir da inų: du-
etą dainavo E. Jovaiša i tė ir V. 
Volteraitė. Solo dainavo Bal
sis, L. Vyčių Chicagos aps
kričio pirmininkas, V. Volte
raitė, Lauraitienė, Z. Mastaus
kaitė ir J . Ramanauskas . 

Po programos jaunimas dar 
pusvalandį pažaidė ir išsis
kirstė namon. 

Korespondentas. 

IŠ T 0 W N OF L A K E . 

Balandžio 27 L. Vyčių 13 
kp. laikė susirinkimą. 

Tarp kitko nu ta r ta skaitlin-
ai dalyvaut i klieriko J . 

i krypkos primicijose, kurios 
įvyks Gegužės 22 d. 

Apar t to Geg. 25 d. bus į 
rengta pagerbimo vakarėlis. 

Kalbėta apie rengimą išva
žiavimų. 

Ant galo kun. A. Mart inkus 
paragino kuopų atstovus lan
kytis Federacijos susirinki-
muosna ir kvietė paremti pa
rapijos moksleivių vakarė l į . 

Malonu pranešti , kad šiame 
susirinkime kuopon įsirašė 
nauji veiklus asmenys: B. Mar-
tikonaitė ir J . Žvirblis. 

Po susirinkimo gražiai pa
žaista. 

Korespondentas. 

(Surinktos kun. Mikšio) Chi-
cago, .I l l . ( šv . Kryžiaus 

parapi joj) . 

Davė po $2.00: A* Paliušis, 
J . Candrinas, E . Drukters , M. 
K rauki is, V. Jucius , M.. Šetkai-
tė, P . Birbilaitė, N. N., P . Mi
le utienė, J . Martinkienė. 

Davė po $1.50: J . Makaras 
ir V. Sindaitė. 

Davė po $1.00: K. Malakau
skas, A. Gečas, S. Karbauskis , 
P. Rudusevčiius, A. Jurgel is , 
L. Razvadauskas, A. Gedraitis, 
P . Toleikis, K. . Bal takas , M. 
Paukšta , J . Vaitiekus, A. Luko 
sius, K.. Venckus, A. Pokaite, 
J. K Vitkauskas, A, Banis , J . 
Raštut is , V. Baltrukenis , K. 
Martulas, J . Lesauskis, N. Pa
navas, N. Lindsius, K. Rum
šas, P . Kišanas , M. Pet raus
kas, A. Misauskis, J . Tridagal-
vis, S. Motvidas, V. Padagins-
kis, A. Taskauskis , S. Cicanas, 
J . Skrobutis , G. Stakauskas , 
P. Dainauskas, J . Zelevas, P . 
Galinauskas, N, Sadauskas, M. 
Pilipavičia, J . Dargevičia, J . 
Šeputis, N. Paukš ta , B. Alu-
^ieriė, A. Kartauskienė, E. Če-
plikienė, U. Venckienė, S. 
Zvingauskienė, B. Strumskio-
nė, J . Provinskaitė , O. Puknie-
nė, K. Kunois, V.. Pečilaitė, j . 
Nutautai tė , E . Šidvitaitė, P . 
Daraškienė, J . Rusteikienė, J . 
Metrikienė, M. Mikšienė, V. 
Durša, A. Dvuša, J . Padrašk is , 
P. Birgnola, M. Šedienė, P . J a -
nikaitė, J . Lešinskienė, Katkus i 
kienė, J . Jud is , J . Keršauskas, 
A. Vai tkai tė , . D . Nausėdaitė, 
Gaidelienė, V. Čepela, J . Kan-
tauskas, K. Jucius , J . Karvelis, 
E. Kučinskienė, D. Gotantionė, 
B. Zancikaitė, M. Rimkierė . 
A, Stumbrai tė , O. Brazausl io-
nė,0. Brazauskieni*, J . Jucienė. 
P . Karsauskienė, P . Vinckie-
nė, J . Grigaitis, O. Ramanaus
kienė, K. Gaidelis, P . Martin
kienė, A. Cizinauskafl, J . Ur
bonas, A. Padziunas, A. Gai-
djurys, A. Urbonas, N. Siau-
čiuvėnas, V Šeputis, J . Jano-
vičė, J . Klimas, M. Randi s, 
S. Mažulis, J . Milius, B. Val-
tinienė, Z. Varanauskienė, A. 
Vliukas, M. Medesys, A. Sta* 
kinienė, J . Marcinkevičia, 
K. Ežerskis, M. Gražinskienė, 
M. Cepelienė, V. Rauba, 

(Daugiau bus.) . 

PRANEŠIMAI. 
IŠ NORTH SIDES. 

Lietuvos Vyčių 5-tos kuopos mė
nesinis susirinkimas bus trečiadie
nio vakare, Geg. 5 d., 1921. 

Kviečiu narius kuoskaitlingiau-
sia atsilankyti, nes tai kiekvieno 

žmona išvažiuoja į Penu- 'nario pareiga. Turime apkalbėti 
sylvanią pas pastarosios tė- daug svarbių reikalų, 
vus. P-nas Petkus buvo pasi
žymėjęs darbuotojas jaunimo 
tarpe, šv . Jurg io parapijoje. 

Po susirinkimo bus žaidimai. 
Nariai prašomi atsivesti naujų 
narių. 

Pr. J. Paliulis, rast. 

m TOWN OF LAKE. 
Gegužės 4 d. L. Vyčių 14-ta 

kp. laikys svarbų mėnesinį su
sirinkimą šv . Antano par . 
svet. Nariai bei narės privalė-1 Ge^žio 4 d-> 8 v a l- v a k a r e D a 

tų kuoskaitlingiausiai a t š i l au-1 v i s S q u a r e p a r k o mUie L" YyBų 

j^y^į 13 kp. bus susirinkimas. Visi na-
^ ^ ^ ^ ^ N ^ V ^ ^ V ^ V ^ ^rK^y riai prašomi susirinkti ir atsives-
BIZNIERIAI G ARSINKJTES ti naujų narių. 

farmų ir puikiose vietose ukėms žemių beveik visose valstijose ir Kanadoj. 
Mes turim ant pardavimo gražiose vietose puikių ir gerai išdirbtų gatavų 

Geras farmas mes visada perkam ir parduodam. Mes perkam, parduodam 
ir paimam ant pardavimo visokių rųšių namus Chicagoj ir aplinkiitej. 
T» 1 • i • i »v» / x \ L ^ 1 i— ~^l~X2**1>- . rk l i *« o l r / t i i o c Perkam visokius valdžios (govemment) bondsus ir geležinkelių akcijas. 
Apsaugojam nuo ugnies, vagių ir kitokių nuostolių. Skolinam pinigus 
ant namų ir ūkių. Siunčiam pinigus j Lietuvą pažtu, telegramais ir bank-
čekiais, nes turime savžts sąskaitas Lietuvos, Vokietijos ir Latvijos ban 
koše. Parduodam laivakortes į Lietuvą ir į Ameriką. Mes atstovauja
me ypatas ir korporacijas visokiuose reikaluose. Patarnaujam teisingai.! 

666 WEST 18th STREET, CHICAGO, ILL. 
-s=- Egzekutyvis ofisas randasi pačiame vidurmiestyje «5|s* 
602-604 Y. M. C. A. Bldg., 19 So. LaSalle StM CHICAGO. 
Turim savo atstovus: Lietuvoje, Latvijoje, Vokietijoje, Belgi-
jo je , Angl i jo je , K a n a d o j e , F l o r i d o j e , i r N e w Y o r k o m i e s t e . 

jJDr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
j Telefonas Tartis 50Sa 
i Valandos: — 8 iki 11 II iyto: 
I 6 po pietų Iki 8 vak. Nedėlio
si mis nuo 5 lkl 8 vai. vakare. 
d( n 

Telefonas Armitage 9770 
MARYAN S. R0ZYCKI 

MCZYKOS DIRKKTOIUUS 
Blokytojas Plano, Teorijos Ir 

Kompozieijos 
2021 N. We>terii Ave. 

Chieago, IIL 

-r-

Pamėginkite naujo. 

Rįxffles 
Sa uiregistruota vaigbaženklia Snr. Valst. 

Pat eutu Biure. 
Naujame mėlyname pakelyje. 

Visos tvirtos, gemalus užmuSan-
čios ypatybės Siame vaiste idetos, 
BU priemaiša priimniai Švelnaus 
kvepalo. 

Ruffles yra labai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas — begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris 

patiks kad 
ir gačniau-
siaiypatai. 

• 
Aptiekose 
parsiduoda 
po 65c. arba 
atsiųskite 
75c, tad 
atsiusime 
per pastą 
tiesiog i i 
labara-
torijos. 

Būtinai 
reikalau
kite 
šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite, 
kad butų 
INKARO 
Tais-
baženklis. 

W£Z-

Tei. Canal 257 Vak. Canal Ž118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas I r 

Chirurgas 
1891 Ko. Balsted Btroet 

Valandos: 16 iki 11 ryto; V iki • 
po pteL I iki v vakarą. 

3 V. W. RUTKAUSKAS S 
l ADVOKATAS j 

Ofisas Didmiesty 1: * 
J 29 South La Salle Street \ 

Kambaris S94 | 
IVlefonas: Centrai «8ta | 

J Vakarais, 812 W. 33rd St • 
Telefonas: Vards 4aa« . 

JJTel. Canal 6222 J 

% DR. C. K. CHERRYS S 
3 LIETUVIS DKN'ITSTAS 
J220I West 22-nJ & So. LcaviU 8t»* 
M Chiiaco t 
•Valandos: 9:30 A. M. to 12 N. į 

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

a - ^ w 

• 

DR.A.L .YUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

Tvl . C a n a l 2 1 1 8 

Valandos: 10 ryto lkl 8 vakare 
Gyvenimas: 

2811 W. «Srd Str. 
jTel. Prospect 8466. 

1 

BR. S, NAIKELIS 
LIKTU V18 

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ* 
Ofisas (r Gyvenimo vlet* 

8252 South Balsted Stree% 
Ant rlrAans Unlreraal Stato Dank 

Valandos nuo 10 Iki 12 ryte; nuo 
2 iki 4 po pietų; nuo 7 lkl • vak 

Nedėliomts nuo l t lkl l 
Tfl»f«fta» V w 4 « 8844 i 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • P H B 1 
NAUJAS IŠRADIMAS! 

šiuomi turime už 
garbę atsiliepti į plačią 
visuomenę ir inteligen
tiją be skirtumo lyties 
ir supažindyti su mūsų 
nauju išradimu Foun-
taninio šepečio Ben
drovę. Kalbant apie pa 
tantą ir jo veikimą, ro
do gerų pasekmių, kur 
žmogus turėjo pašvęsti 
ilgą laiką ir atlikti taip 
daug sunkaus darbo, 
bet tas liko neveltui. 
Tatentas tapo pripažin
tas kaipo legališkas ir 
jau yra išmėgintas ir 
pripažintas per daugelį 
tam tikrų mekanikų 
arba kontraktorių, ku
rie pasirašė pripažin
dami garbę išradėjui. 
Taip-gi, šiuomi ir pra
dėjome darbą varyt 
pirmyn ir jau viską tu
rime užbaigtą: čarterį 
ir dirbtuvę atidaro! 
taJp-gi išdirbiniai tuo 
bus išstatyti ant mar-
keto, tai yra ir bus gry 
nai lietuviška bendrovė 
ir duosim tą, ką netu
ri visas pasaulis. Taip
gi Šiuomi noriu primin
ti, kad išradėjas Sta
nislovas Gasperaitis — 
galėjo 3au pasiimti nuo 
svetimtaučių už "jo iš
radimą šimtą tūkstan
čių dolierių, bet nepar
davė už 8100.000. Už-
tiek, mano, kad mes 
Lietuviai galėsime tą 
išlaikyt ir garbė teks 

mums Lietuviams, šį 
bendrovė inkorporuota ant $100,000. Taip-gi, atsiliepiam į visus miestus 
ir miestelius,. kuri tam mūsų darbui prijaučiate, stoti į mūsų eilės — kas 
pirkdami mūsų akcijas arba šėras, kas pardavinėdamas mūsų išdirbinius, 
šėrų kaina — vienas šimtas dolierių ($100), bet galima pirkti ir ant leng
vų išmokėjimų, inešant dešimtą nuošimti ir mokėt laipsniškai kas kaip 
galite. Taip-gi, norime turėti tam tikru- brenčius, arba šakas visose daly
se Amerikos, pardavinėt mūsų mašinas, kas atneštų jumis didelę naudą, 
o mes patarnausime kosąžiniškiausiai. Taip-gi, šėrus pirkti turit progą iš 
visų dalių Amerikos, o vietiniai yra kviečiami apsilankyti į mūsų dirb
tuvę ir persitikrint, ar tiesa mes| sakome. Taip-gi, Sis paveikslėlis parodo 
išradėįą tos mašinos, bet jau dabar turim daugiau pagerintą, negu ant 
paveikslėlio ir dar nematoma penUfT] skirtingų pozicijų vartojime. Iš kitų 
miestų klauskit mūsų informacijų, ką mes mielai patarnausime. Mūsų 
Bendrovės valdyba: Stasys Gasperaitis, prezidentas ir direktorius; Jurgis 
Čiapas, /sekretorius irdirektorius; Mykolas Kamila, kasierius ir direkto
rius; Juozas Palekas, direktorius; Antanas Miklošas, direktorius. Maloni-
kit kreiptis šiuom antrašu: 

« 
• S. GASPERAITIS, 

Fountain Paint Brush Mfg. Co., 
1029 Blue Island Avenue, ' Chlcago, IUino's, 
ilIIIIISKEilIlIlIlIlIlIlIlII 

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 
O B H O A D U A \ N E W Y O F m . N . V 

TIKSI Kilionė i»e P e r ^ U m o Iš NEW YORKO Per LIBAV4 Arba 
HAMBURGĄ — EITKŪNUS 

I LIETUVA 
Laivai Išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sriubų pacto laivai išplaukia: 
"POLONIA" Gegužio 18 - * "ESTONIA" Birželio 22 
"LFTUANIA" Birželis 1 * "POLONIA" Liepo-, «. 

Visi laivai turi puikus kambarius trečios kliasos keleiviams 
Kreipkitės prie mūsų agentų jūsų mieste arba pas 
Ii. KKMPF, General Westcrn Passcnger Agent 

120 North La SaUe SL. Cliioago, Illinoi*. 

John Ruski n 
BEST AND BIGGEST CIGAR 
Juo daugiau rūkysi—Tuo daugiau pamėgsi juos 

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

Didžiausias Neprigulmingas Fabrikas Pasauli j . 

T -

i < D R A U G E . " I Korespondentas. 

Tel. Drorar 1*4' 

Dr. C. Z. Vezelis 
L I E T i m s DENTISTA8 

4719 SO. ASHLAND AVKHl' l 
arti A'-tom Gatves 

9Valandos: nuo 9 ryto lkl 9 vak 
Seredomis nuo 4 lig 9 vakarą 

yga=a5;gr=ss3a> 

Ęuropean American Rureau 
Fabionas ir Mickievicz ved. 
buvę A. Petraitis ir S. L. Fabionas 
Siuntimas pinigu, laivakor

tės, pašportai ir tt. 
NOTARIJUŠAS 

Rcal Estatc, Paskolos, Insurinai 
, Ir tt. 

800 W. 35th St., Kamp. Halsted St. 
Tcl. Boulevard 011 

Vai.: 9 iki 6 kasdieną 
Vak.: Utar. K e t ir Sub. iki 9 vak. 

Ned.: iki S po pietų. 

~.—-r ——. _ . « 

Carter's Little Uver Pilis 
Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba 
Maža Plgulka 
Mažas Dosas 

Maža Kaina 

Kl-MJN įietuHntls 
m* pri«itMtunl 
veido. 

Vaistas Kuris 
> Reikalingas Visiems 

Tikras turi pasirašymą 

USSSS pARTER'S IRON PILLS 
^ ^ " Jums pagelbės. 

• m 
pagelbės, pamėginkite 

} 


