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Bolševikai Tais 
v 

• 
lia Naujam 

NEPAKENČIAMI i 
KAI RUSIJOJE 

j 
UcLS. 

tirpsta 

SUTINKA SUMAŽINTI GIN 
KLAVIMĄSI JUROSE. 

bė zmo-
Miestuose padėtis eina aršyn. 

Berlynas, Vokietija, b i r i 22 
— "Bolševizmas taiso kelia! 

• 

gryžti Rusijon carizmui." 
Taip vakar eia pasakė iš 

Rusijos atvykęs vienas žymus 

j * aeta, kuomet pama
to, ka r to nėra jokios nau
dos, bet skurdo, vargo ir bai
mės pilnai. 

Teko įsiklausyti miestuose, 
kaip gyventojai gailisi ir du-

, w . . . 'sauia buvusių carizmo laikų, 
rusas. J am pavyko Rusijoje <%T , , ., __._*__*_ 

• Nors tuomet, sako, viešpata
vo didelės neteisvbės, bet vi-
šiems buvo daugiau kaip kur 
-kitur laisvės. 

Carizmo srrvžimas šiandie ^ ' . ' 

išgyventi vienerius metus ir. 
nuodugniai prisižiūrėti į šian
dieninę padėtį. 

"Santikiai ir padėtis mies
tuose eina vis aršyn. Žmonių Rusijoje, ypač .miestuose, ,bu-
daugybė kenčia badą. Badas ' tų sutiktas su didžiausiu džiau 
palies dar daugumą, kol bus gsmu. 

Daro nusileidimų. 
Visgi carizmui gryžti užims 

dar daug gražaus laiko. Nes 
bolševikų valdžia negreit bus 
nuversta. J i šiandie daro vi-

javų der-sulaukta naujo 
l iaus," sakė jisai. 

Nėra spėkų pakilti. 

J i s pasakojo, kad klesių ne 
apykanta gyvavusi kapitaliz
mo 
Bet 
v . / "" V"1 .." i buržujams. Nusprendė grąžin-
sevikams, ta neapvkanta t i e - ' . . . . . . . . T . . 

, . •, ,^ . v , 1 ti sidabrinius pinigus. Leulo siog netekusi ribų. Prieš b o l - . . . .A 7 ^ T • 
v .. , 1V. ^ vesti savitarpe prekyba. Lei-
sevikų valdžia murmamą. Bet , , , . . « . , , ... . . . . v . \\o darbininkų grupėms val-sukihmai minių prios uios m . . .. . . ,. . _ . , . f

 v dvti dirbtuves, negalimi. Kiekvienas žmogus j * . • . . .. . „ , ,v .. v . . . . Vis tai svarbus nusileidi-bolsevikų šnipų sekioiamas - m - • . •!• • u , . , . ; . mai. Tie nusileidimai sustip-kiekviename zingsnv. » . , 1V .. . 1X. « n n a bolševikų valdžią. Sup-

1 , . , A.. \ ., . šokių nusileidimų darbinm-įr biurokratijos laikais.!, . .. v. . 
,. . . „ „ , . Kams, valstiečiams ir patiems 

šiandie, valdant sali 0 0 I - , v . XT J - v. 

Reikia atsiminti, kad šian
die Rusijoje uždrausti viso 
kie susirinkimai, nėra ne4 žo
džio, nei spaudos laisvės. 

rantama, neilgam. Bet ir to 
jiems užtenka. . 

Nors negreitai RusijuiFfciy^ 
carizmas, bet jis gry^. Žmo-

Taika Pacifike — Britanijos 
troškimas. 

Londonas, birž. 22. — Ang
lijos ministeris pirmininkas 
Lloyd George, užvakar atida
rydamas imperialę konferenci
ją, kurioje dalyvauja domini
jų premjerai, pareiškė, jog 
Britanijos svarbiausiuoju tro
škimu yra turėti taiką Pacifi
ke (Ramiajame vandenyne). 

Sąjunga su Japonija Bri
tanijai yra svarbus daiktas. 
Bet kaip t a sąjunga nebūtų 
atnaujinama, vistiek ji nega
lės patenkinti Suv. Valstijų. 
Atsiras bent kokių kliūčių. 

Ta sąjunga * yra brangus 
daiktas Britanijai. Nes Japo
nija yra viena iš ištikimiau
sių viešpatijų, sakė premjeras. 
Karo metu Japonija atliko 
didelius patarnavimus ne vien 
Britanijai, bet ir visiems Są
jungininkams. 

**Mes esame pasirengę vi
suomet pradėti diskusijas su 
S. Valstijų diplomatais klau
sime susiaurinti ginklavimąsi 
jurose. Anglija tam sumany
mui pr ie lanki / ' sakė premje
ras. 

NEŽINIA KUR ŽUVĘ 4 
LAIVAI. 

BALSUOJA ĮLEISTI 8,000 
ATEIVIŲ. 

PRIESBOLŠEVISTINES 
SPĖKAS PATIKUSI NE 

LAIMA. 

Žmonės namuose kaip dieno-|nės jo pasiilgę. Carizmui gry-
mis, taip naktimis bijosi, kad.žt i kelią taiso pačių bolševikų 
neateitų koks komisarėlis ir autokratinis .ir nežmoniškas 
nepaimtų jų kalėjimam pasielgimas. 

Mooarchistai Eina Stipryn Vokietijoje 
VOKIETIJOJE VIENI NES- kviesti buvusį kaizerį arba jo 

MAGUMAI. sūnų. 

Monarchistai yra labai stiprus 

Berlynas, birž. 22. — Rei
kia pažymėti du svarbiu daik
tu, įvykusiu Vokietijoje bir
želio 20 d. 

Tą dieną konclieris Dr. Wir-
tli karštais žodžiais kreipėsi į 
Essų darbininkus. Šaukė-j is 
darbininkus pakilti bendran 
darban ir grąžinti Europai rei 
kalingą tvarką. 

Tą pačią dieną fieldmarša-
lui Hindenburgui vadovaujant 
vokiečiai monarchistai pami
nėjo sukaktuves nugalėjimo 
prancūzų 1871 metais. Buvęs 
kaizeris džiaugsmingai buvo 
minimas ir visur viešai išrei
kštas prisirišimas prie Hohe-
nzolernų dinastijos. 

Veikia dvi srovi. 

Pasirodo, šiandie Vokietijo
je veikia dvi kita kitai prie
šingi politini srovi. 

Kanclieris darbuojasi už at
gaivinimą Vokietijos ir palai
kymą šaly monarchijos. 

Kad tuo tarpu monarchi
stai, fieldmaršalo Hind.enbur-
go vadovaujami, kurie yra sti
priausi už visas kitas parti
jas, darbuojasi Vokietijai grą
žinti monarchiją ir sostan par-

• 

ORAS. — Šiandie oras gra
žus; maža atmaina tempera
tūroje. 

Pačiame Reichstage monar
chistai yra labai stiprus., I r 
jie veda nepaliaujamą kam
paniją už monarchiją. 

Pasveikinimas kaizeriui. 

Prūsų pergalės paminėji-
mas įvyko ant istorinės kal
vos, kur stovi Kyffhauser 
monumentas, kur, anot pada
vimų, miegąs imperatorius 
Friedrikas Barbarossa. J is 
miegosiąs ten ligi to laiko, 
kuomet Vokietijai gryž gar
bingoji praeitis. a ' 

Susirinko apie 26,000 žmo
nių, atstovaujančių daugiau 
tūkstančio visokių patriotinių 
organizacijų, turinčių apie tris 
milionus narių. 

Susirinkime pirmininkavo 
Hindenburgas. Buvusiam kai
zeriui į Olandiją pasiųsta tie 
ištikimybės žodžiai: 

"Mes esame tikri ir ištiki
mi savo kaizeriui ir karališ
kiems princams.^ 

Spauda pasidalinusi apra
šydama tos dienos nuotikius. 
Žymi dalis pagerbia monarchi-
stų šventę. 

Pekinas, Kinija, birž. 22. -
Vik*šiM)lše visti nes spėkas, va
dovaujamas generolo barono 
von Uitgern — Sternberg, ku
rios buvo įsibriovusios pieti-
nėn Siberijon su tikslu pasie
kti ir paimti miestą Čitą, su
traškino Čitos valdžios raudo
noji armija. 

Taip čia pranešta tos pačios 
valdžios iš miesto Čita. 

Pranešime tarp kitko Žar 
pažymima, jog Sternbergo 
spėkos kuone visai sunaikin
tos. Menkos liekanos paspru-
dusios Mongolijon. 

Maskvos bolševikų valdžia 
buvo siulusi Čitos valdžiai pa-
gelbą. Bet toji atsakiusi, jog 
šiuo kartu apsidirbsianti nuo
savomis spėkomis. 

NUSKANDINTA VOKIEČIŲ 
NARDANČIOJI LAIVĖ. 

Į-rs 
Washin«tttli, birž. 2. — At- Washington, birž. 22. Že-

lantiko pakraščiuose pastarai- mesnieji kongreso rūmai prie 
šiais laikais nežinia kur y r a ' m ė s u l i m n y m g , įleisti į Suv. 
pražuvę keturi amerikoniški Valstijas visus tuos ateivius, 
laivai su savo įgulomis. 

Visaip spėjama apie tuos 
pražuvusius laivus. Sakoma, 
ar kartais jų įgulos nebus 
pagautos befk kokių jurų 
žmogžudžių jfpiratų), o gal 
tuos laivus pagrobė radikalai 
ir pasiuntė Eusijos bolševi
kams. 

Visi laivai yra pirkiybiniai 
ir nemaži. » 

Apie tai pranešta visiems 
Suv. Valstijų; konsuliams užr 
sieniuose. 

Neaiški Padėtis Maž. Azijoje 

kurie buvo kelionė/je pirm bir-" 
želio 8, kuomet jau buvo vy
kinamas varžąs ateiviją įsta
tymas. 

Sumanymas pasiųstas sena
tui. Je i šis priims, tuomet 
į Suv. Valstijas bus įleista 
apie 8,000 ateivių viršaus, ty. 
visi tie, kurie pirm birž. 8 
dienos buvo jau iškeliavę iš 
Europos, nežinodami vykina
mo įstatymo. Tie ateiviai yra 
sulaikyti Ęllis saloje ir pa
čiuose laivuose. 

NELEIS SVEIKINTI ADMI 
ROLĄ SIMSĄ. 

New York, Dirž. 22. —Kaip 
šiandie %čia garlaiviu Olympic 
parkeliaus admirolas Sims, 
karo laivyno sekretoriaus Den 
by atšauktas iš Anglijos. 

Adm. Sims atšauktas as
meniškai pasiaiškinti apie pa
sakytą Anglijoje savo kalbą, 
sukėlusią Amerikoje daug 
trukšmo. 

• 

Karo laivyno sekretoriaus 
įsakymų uždrausta jį jo drau
gams ar priešams pasitikti 
Tuo būdu norimą išvengti 
pramatomų nesmagumų. 

KANDIDATI Į PREZIDEN
TUS FEDERACIJOJE. 

GRAIKAI ATIDĖJO OPEN-
SYVA. 

Angoron keliauja bolševikų 
karininkai. . 

Paryžius, birž. 22. — Vie
tos graikų atstovybės ofise 
tvirtinama, kad karalius Kon
stantinas atidėjo ofensyvą 
prieš turkus nacionalistus li
gi liepos mėnesio, kuomet ga
vo Sąjungininkų ultimatumą. 

Sugryže Konstantinopoli n 
graikų žavlgai pasakoja, jog 
bolševikų karininkai skaitlin
gai keliauja Angoron. 

Bolševikai turkams naciona
listams yra pažadėję, kad trys 
divizijos raudonosios raitari-

prisiųs Kemalo kontr-pasiųly-
mus į Sąjungininkų reikala
vimus. 

VISAI KITAIP PRANEŠTA 
IŠ ATĖNŲ. 

Londonas, birž. 22. — Dai
ly Mail korespond. iš Atėnų 
praneša, kad jis iš tikrų ver
smių patyręs, jog Graikijos 
vyriausybė nusprendusi ne>-
klausyti Sąjungininkų ultirna--
tumo ir neatidėti paruošto 
puolimo prieš turkus Mažojoj 

A • • • 9 

AZIJOJ. 
Graikai tvirtina, kad tiktai 

su griežtuoju militariu veiki
mu prieš turkus nacionalistus 
galima veikiau sulaukti pagei* 

BUS PASKIRTAS NEW 
VIRSI 

NINKAS. 

Denver, Colo., birž. 22. — 
Amerikos Darbo Federacijos 
suvažiavime šįmet be Gomper-
so yra stiprus kondidatas į 
Federacijos prezidentus John 
L. Lewis, anglekasių organi
zacijos prezidentas. Šitas tu
ri šįmet daugybę šalininkų. 

Gompersui kas metai suva
žiavimuose gerai klojosi. Šį
met kas kita. Matyt, jo vieton 
Federaciją vesti bus pastaty
tas jaunesnis, taigi ir energin 
gesnis žmogus. 

Suvažiavime rinkimai pre
zidento įvyks penktadienį. 

jos Mažojon Azijon atvyk-.daujamos taikos artimuose 
siančios pirm liepos 10 dienos 
turkams pagelbon. 

Premjero Briando draugas 
Henri Franklin Boullion, kurs 

Rytuose. 
Graikų militariai viršinin

kai pareiškia, jog puolimo ati
dėliojimas reiškia leidimas 

Fashington,. birž. 22. -
Prezidento įsakymu paštų 
viršininkais didesniuose mies
tuose bus skiriami tik iš tų, 
kurie išlaikys specialius kvo
timus. 

Tečiau toji taisyklė nepa
lies New Yorko pastos virši
ninko Edwardo N. Morgan. 
Tas viršininkas savo vietoje 
bus paliktas be kvotimų. Ta 
išimtis jam padaryta ne tik 
del jo senyvumo, bet ir del 
puikaus jo rekordo pastos tar
nyboje. 

DIDELIS NEDARBAS ANG 
LIJOJE. 

UŽDRAUS MOTERIMS RU 
KYTI. 

68 DARBININKAI ŽUVO 
KASYKLOJE. 

• 

Berlynas, birž. 22. — Vie
noje Westfalijos kasykloje a-
ną dieną įvyko baisus plyši
mas, nuo kurio 68 darbinin
kai žuvo ir 73 sužeista. 

Washin«ton, birž. 2. — Po 
karo Suv. Valstijoms teko vie
na vokiečių nardančioji laivė 
"U—117." S. Valstijų vyriau
sybė nusprendė su ja padary
ti išmėginimų. Ištraukė laivę 
už 50 mailių nuo krašto At-
lantiko vandenynan, šone Ha-
mpton Roads, ir ant jos gal
vos pasiuntė pirmąją diviziją 
juros lakūnų su bombomis. 

Lakūnai netruko su ja ap* 
sidirbti. Sviedė laivėn iš pas
kirtos augštumos keletą spe
cialiai pagamintų bombų ir lai 
vė nuskendo. 

Pranešta, kad tas išmėgini
mas puikiai pavyko. Prisiėjus 
taip bus skandinami1 priešų 
laivai. 

Manebrų metu tečiau pasi
taikė nelaimė. Vienas lėktu
vas užsiliepsnojęs nukrito jū
ron. Bet lėktuvo įgula išgel
bėta. 

Praeitą parą Chicagoje pa
vogta 17 ^automobilių. 

Washin$ton, birž. 22. — 
Kongresan paduotas" sumany
mas uždrausti moterims viešo
se vietose rūkyti. 

Londonas, birž. 22. — Visoj 
Anglijoj, Škotijoj ,ir Valijoj 
siaučia nedarbas. Tas daugiau 
sia paeina nuo ilgo angleka
sių streiko. Neturint anglių 
sustojusi visokia produkcija. 
Milionai darbininkų velka 
baisų vargą. 

Streikuoją anglekasiai ir vėl 
mėgina streikan patraukti ge
ležinkeliečius ir kitų industri
jų darbininkus. Jei nepavyks 
tas padaryti, tuomet turės 
griūti darbo~ arganizacijos. 

šiandie vieši Angoroje, kas- ' turkams nacionalistams fab-
dien konferuoja su Kemalu. Į jaus sustiprėti. Paskui jie ir 
Spėjama, kad jis veikiai čia vėl grūmotų Balkanams. 

ŽINIOS IS LIETUVOS 
LENKAI NERIMAUJA DEL 
DR. PURICKIO KELIONĖS. 

provizorių suvažiavimas, ku
riame dalyvavo 74 a»snjenys: 

jų' tarpe buvo 55 vaistininkai-
Lenkams labai nepatiko Dr. ir 19 provizorių. Vaistinink"ą 

Purickio kelionė į Rygą ir Re- sudėty mokslo žvilgsniu buvo 
1 farmacijos magistras, 45 
provizoriai ir 9 provizorių j» -
^ėjėjai. Suvažiavimo pirminin
ku tapo išrinktas prov. Ste
ponas Nasvyris. 

"Gazeta Warszawska" ra
šo^. " I š visai pasitikimų šal
tinių pranešame, kad Puric
kis atvykęs į latvių sostinę 
įtikinti latvių vyriausybę, jog 
Pabalti jos sąjunga esą reika
linga sudaryti be lenkų ir 
prieš lenkų norą. 

Visuomenės nuomonei pak
reipti jis tarp kita ko atsive
žė dokumentus įrodančius Lat
vijos lenkų pasfangas priskir
ti letgalius Lenkijai. 

Del tos provokacijos jau a J P r i d ė s pamaldomis katedros 
reštuota Latvijos keletas len- b a z n y c l 0 ^ e -
kų." 

Tikrai: vagie, kepurė dega! 

Kaunas. Pavasarininkų ju
biliejaus kongrese, koris įvy
ko, birželio 21, 22 ir 23 die
nomis, pažadėjo skaityti re
feratus kunigai: P. Dogelis,. 
Tumašaitis ir Tumas, ponai T 
Bistras; Misevičius, Zujus, Bi
čiūnas ir Ruzgytė. Kongresai 

Valdžgiris, (Šimkaičių vai., 
Raseinių apskr.). Seimo na
rys Liekis atvyko į Valdžgi-
rį ir padarė pranešimą apie 
žemės reformos įstatymą, val
džios darbus ir tt. 

Klaipėda. Svečiai, kurie lanį 
-kėši Kaune per Sekmines, la-C 

Plokščiai, (šakiu apskr . ) . ! b a i b u v o P a t e n
v

k i n t i š į d i n S u . 
Dvarininkas Strumila labai ' P r ' ė m ' m n f vaišinimu Kauno, 
naikina savo miškus ir todėl k a d s u ^ K l a l P ^ ° , n t e l e g " 
plokščiai raštu pareikalavo, r a f u 0 ;> a * a u n a n : ^ h \ ^ T -
kad valdžia tuoj pat paimtų imti įspūdžių, parvežtų iš lan-

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
SPRINGFIELD, ILL., — Cia Retail MeYchamV Associatiou* 

of Illinois suvažiavime paskelbta, kad šalies vyriausybės surenka
mų kas metai mokesčių 92 nuoš. išleidžiama buvusių'ir busimų ka
rų reikalams. ' 

TOKYO. — Iš Harbino pranešta, jog žinoma Čitos bolševistinė 
valdžia (tai Rytų Siberijos respublikos valdžia) paskelbė jnobili-
zaeiją dešimties klesų (nuo 1890 ligi 1901) vyrų. Mobilizuojami ir 
visi buvusieji karininkai. 

WASHINGTON. — Pranešta, kad prezidentas jšYeiškęs pa
geidavimą, idant kongresas kuoveikiaus apsidirbtų su žinoma tal
kos rezoliucija. Sako, laikas baigti teknikalį karą. 

WASHINGTON. — Suv. Valstijų vyriausybė įveda federalio 
biudžeto sistemą. Prezidentas Hardingas pirmutiniu biudžeto di- [ vienašališkai i r neteisingai 
rektorium paskyrė Charles G. Dawes iš Chicagos, Central T rust 

• .y, i i Tr. \ k y m o s laikinoj Lietuvos sos-
io miškus savo globon. Vieną i / . ; , . . 

tinėj, nuolankiai prašom pra
nešti mūsų širdingiausią pa
dėką priėmimo komitetui i r 
'visiems, kurie kuriuo nors 
būdu prisidėjo taip iškilmin
gai reikšti Prūsų lietuviams 

gražią dieną ir atvažiavo ko
misija paimti valdžios glo
bon minėtų miškų. 

Komisija pervažiavo mišką' 
ir raštinėn sukvietė esančius 
miestelyje žmones. Komisijos 
pirmininkas Vilmanas žmo
nėms Strumilą gyrė ir išro-
dinėjo, kad jisai miško nenai
kinąs, Tos pačios nuomonės 
laikėsi ir apskrities viršinin
kas, Grikietis. Apskrities val
dybos prmininkas Grybas ir 
savivaldybės atstovas Sprai-
naitis priešingai išrodė, kad 
Strumila mišką naikina ir jį 
reikia valdžiai globoti. Vienas 
iš susirinkusių paprašė balso 
ir nurodė, kad pirmininkas 

U. ziurjs. 
Company pirmininką. Dawes tuojaus iškeliauja Washingtonan. 

# * 

CHRISTIANIA. — Pereitą šeštadienį atsistatydino Norvegi
jos minaterių kabinetas. Naują kabinetą suorganizavo buvęs finan
sų mmiateris Blehr. ' , 

BELPAST, Airija. — Čia Ulsterio parlamentą atidaryti atvy
ko Anglijos karalius su karaliene. Vietos gyventojams griežtai už
drausta pasirodyti ant namų stogų šalimais gatvės, kuriąja važiuos 
karalius. Tokius žmones įsakyta šaudyti. . % 

Tuo užsigavo viršininkas ir 
pradėjo kalėjimu grasinti. Ro
dos, kad ne Muraviovo lai
kais gyvename, kad už išreik
šta teisybę kalėjimu grasina. 

broliškus jausmus." Ekskur
santų vardu Stikliorius ir 
Brakas. 

Dabar kai kurie iš jųjų ap
rašo P. L. Balse savo įspū
džius ir negali atsigerėti iš tų 
vaišingų priėmimų. Jau ar 
septyniuose numeriuose vaizV 
džiai ir gražiai aprašinėja tą 
savo apsilankymą, 

PINIGU KURSAS. 

Kaunas. Nesenai įvyko čia 
vaistininkų (aptiekorių) ir 

Svetimų šalių pinigų vertė, mai
nant nemažiau $25,000, Birželio 2$ 
buvo tokia pagal Merehanta Lo-
an and Trust Co.: 
Angbjos sterlingų svarui 3.74 
Prancūzijos šimtui frankų 8.13 
Italijos šimtui lirų 5.01 
Vokietijos šimtui markių 1.45 
Lietuvos šimtui auksinų 1.4S 
Lenkijos šimtui markių .08 

IMPERFECT IN ORIGINAL 
mmm 
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f*re©umerata mokaal iškalno. l a l -
0 skaitosi nuo užsirašymo dienos 
f » u o Naujų Metų. Norint permal
ti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
ias adresas. Pinigai geriausia sių-
iSperkant krasoje ar exprese "Mo-

f Order" arba įdedant pinigus t 
jlstruotą laišką. 

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

Tei Roosevelt 7791 

RISČIOS PASTANGOS. 
, Suv. Valstijos yra visokio 
sporto*' šalis. Čia pirmą vie-

tautos gyvenime užima 
aidiniu lošimai, kaip tai 
įaseball", "football". Pas-
i seka "golfas ' ' ir kiti švei

stai stiprinti žaislai. 
Lygiai tautinių žaislu role 

I šia pugilistika. Kai-kuriose 
Ustijose pugilistika uždraus-
į Bet daugely valstijų pugi-
stika žydi ir jos niekas ne-
ili panaikinti. Tai nacionalis 

laušimas. 
į Ateinančio Liepos mėn. 2 d. 
ieste Ne\v Jersey fi ty, ne-
li New Yorko, įvyks svar-
5 dviejų kumštininkų pasi-

ėginimas už pasaulio šani-
onatą. Risis pasaulio šam-
onas kumštininkas Dempscy 

j i Prancūzų Carpentier. Bis 
tkecialiai Amerikon atvyko ir 
lėgins išveržti iŠ amerikiečio 
ampionatą. 
{Ta pramoga prarys milio-
jas dolierių. Amerikos spauda 
MUS imtynėms jau ilgą laiką 
jašveneia daug vietos laikius
iuose. Laikraščių reporteriai 
būdu pugilistu visur sekioja, 
prašo kiekvieną jų žingsni. 

Padarys daug pinigo tos 
ramogos rengėjai ir patys 
pmštininkai paims šimtus 
akstančiu dolierių. Laimėto-

f ,s gaus ' daugiau, kitas ma-
au. 

; f vairiose pramogose, susi
rikimuose amerikiečiai kal
asi vien apie tas imtynes, 
isi įdomauja, laukia pasek-

pių. Liepos 2 d. amerikoniš
k u sportui mis didelė šventė. 
JTuotnrpu šios šalies refor
matoriai jau rimtai rūpinasi 
hstabdyti " brutalų f a i tą" už 

čiam Valstybės sekretoriui 
Hughes pasiuntė reikalavimą 
sustabdyti ir uždrausti tas 
imtynes. Kitaip jis rasiąs tei
sėją, kuris išduosiąs "injunc-
t ion" 

Bet tai tuščios to pono pas
tangos. Valstybės sekretorius 
to neuždraus. Gi " injunet ion" 
turi du galu. Vienas teisėjas 
gali uždrausti, kiti gali leisti. 

Sulaikyti čia tokią įsisiūba
vusią sporto mašiną butų sun
kiau, negu paskelbti karą An-
giijai. 

Tečiau . reformatoriai ne
rimsta. 0 vis-gi laikas butų 
liautis sotinti savo žmones at
letų kaulų barškėjimu. 

p R A u G A Ketvirtadienis, fiirž. 25, 1$Ž1 

Švento Vincento Draugija Kaune. 

NERADO LAIMĖS, 

• • p m gus. 
Į Antai Internacionalio Refor-
įiu biuro galva Crafts, net pa-

Kuofnet kįla smarkus balsai 
už ateivijos varžymą, štai iš 
Pittsburgho, Pa., pareina ži
nių, kad tenai daugybė sve
timšalių darbininkų prašosi, 
kad jie butų išvežti Europon. 
Nes čia jie neturi darbo, ne
randa nė laimės. 

Tai daugiausia vis Lenkai 
ir Italai, kurie atkeliavo į Suv. 
Valstijas prieš metus. 

Anot telegramos, jie skait
lingu buriu kreipėsi į ateivi
jos autoritetus ir reikalavo 
deportuoti juos ten, iš kur 
jie atvažiavo. 

Jie skundžiasi nedarbu. I r 
jei jų reikalavimas bus at
mestas," tuomet jie busią pri
versti vagiliauti, plėšti. 

Pittsburgho apirubės ateivi
jos (emigracijos) inspektorius 
Sibray sako, kad žymi tų žino 
nių dalis atkeliavo iš Anglijos 
(bet ne anglai) tais laikais, 
kuomet dirbtuvėse butą už
tektinai darbų. Šiandie darbo 
nėra. 

Direktorius pareiškia, jog jis 
negalįs jiems nieku pagelbėti. 
"O," laimės šalie! 

Prieš 30 ar daugiau metų 
Amerika skaitėsi tikrai lai
mės šalis kiekvienam ateiviui. 
Kas tais laikais čia atkeliavo 
*ir mokėjo protingai gyventi, 
tasai, jei gyvas, šiandie jau
čiasi laimingas. Turėjo progos 
įsigyventi, apsukresnieji galė
jo praturtėt i 

Tais laikais visur darbai ė-
jo kaip iš durno. Nors užino-
kesnis buvo perpus šiandįeni-
nės, bet gyveninio pigumėlis 
buvo negirdėtas. 

(ii nūnai! Palyginus su tais 
laikais net baimė ima. Kas 
šiandie dirba, tas padaro gra
žaus pinigėlio, bet juos turi 
išleisti butui ir maistui. 

Neturį darbo vargsta ir ba
dauja, jei geri žmonės jų ne
pasigaili. 

O vienok Amerika turtinga. 
Turtuose ji tiesiog nugrimz 
dusi. Tik baisi kapitalistų pa
laikoma netvarka darbo žmo-

Viena įžymiausių Katalikų 
Bažnyčios dorybių yra gailes
tingumas. J is jai yra kaip ir 
kokia įgimta ypatybė. Nuo pat 
josios įsikūrimo valandos gai
lestingi darbai jos narių buvo 
atliekami. 

Tam tikslui buvo išrinkti 
pirmieji septyni dijakonai. Jų 
užduotis buvo šelpti suvargu
sius krikščionis. Paulius A-
paštalas pats rinko aukas su
šelpti badą kenčiančius Jeru
zalės krikščionis. 

Vėlesniuose laikuose ypač 
vienuolijos atlikinėjo ir atliki
nėja labdarybės ir gailestingu
mo darbus. Jos turi įsteigusios 
daug ligoninių ir prieglaudų. 
Bet jos visų aprūpinti nepa
jėgia. Todėl tveriasi tam tyčia 

nes smaugia. 

tų nelaimingų. Be to pasitar
nauja Lietuvai auklėdami jai 
gerus piliečius. Galima spėti, 
kad tarp išėjusių iš tų prie
glaudų nesiras bolševiku, ir 
socijal-demokratų, kurie nuo
latos spendžia Lietuvai kilpas. 
Ant tos Šv. Vincento Draugi
jos griežia dantį Lietuvos iš
gamos ir jiems pritaria Ame
rikos socijal-demokratai ir S. 
L. A. organas "Tėvynė" . Kas 
remia tą prakilnią di augi ją, 
tuos vadina nedorėliais, ir 
prie tokių priskaito vyskupą 
Karevičių, kuris ragina tą 
draugiją remti. 

Tekranksi per savo organus 
tie plėšrieji varnai, o katali
kams tuo uoliau reikia remti 
tiek Labdaringąją Sąjungą 

geraširdžių žmonių draugi jos Į Amerikoje, tiek Šv. Vincento 
aprūpinti našlaičius ir sene
lius. Nerasi * beveik tautos, 
kuri apsieitų be labdaringųjų 
draugijų. Ypač kiekvienos tau
tos katalikai, jei tik jiems nie
kas nekliudo, tuojaus sudaro 
labdaringąją draugiją aprūpin
ti našlaičius. Tai daro katali-
kai, kad aprūpintų savo naš
laičių ne tiktai kimo, bet ir 
sielos reikalus. 

Tuo žvilgsniu nuo kitų tautų 
neatsilieka ir Lietuviai katali
kai. Amerikoje jie turi Labda
ringąją Sąjungą po globa 8v. 
Antano. Kaip ji smarkiai dar
buojasi, visi tai mato iš kata
likiškų laikraščių, ypač 
"Draugo" . Kad laisvamaniai 
ir socijalistai turėtų savo šir
dyse nors kiek gailestingumo 
ir meilės artimo, kurios kitus 

Draugiją Kaune. Kad tiedvi 
draugiji butų bedievių ranko
se, tai amerikoniški bedieviai 
taip nekranksėtų. 

Tik stebėtis reikia, kokis 
tai tokių žmonių storžievišku
mas. Supuvusio cento prie to 
nepridėję jie drįsta niekinti 
žmones, kurie tą šventą darbą 
dirba. Tik gėdos netekę aky-
plėšos gali panašiai daryti. 

v ir 

GRIŽO Iš LIETUVOS LEIT. 
BRIDGES. 

Tik-ką sugrįžo iš- Lietuvos 
Amerikos Raudonojo Kry 
žiaus skyriaus vedėjas Lietu
voje, leitenantas Lutbev 

mokina, tai Lietuvių našiai- Kl,(1fe>-
čiams Amerikoje ateitų šviesi 
gadynė. Jie greičiau susilauk 
tų savo prieglaudų. Bet kaa 
tiems, pagyrų puodams, besi
skelbiantiems vargšų u^fartV 
jams, duos tas geras širdis, 
kad jose joms nėra vietos pas 
juos. Tikėtis galima, kad ka
talikams taip gražiai ir uoliai 
darbuojauties, prieglauda grei 
tai bus. , 

Leit. BrhJges yra kilęs iš 
Sparks, Georgia. Lietuvoje 
išbuvo apie porą metų. Be
sikalbant su juo, tttko išgirst 
jo nuomonė apie^Lietuvą , h* 
jos dabartinę padėtį. 

Lietuvos katalikai sutvėrė d*> k a d l l i e s « • nereikalingi. 
Sv. Vincento Draugiją, kurios 
centras* yra Kaune. J i aprūpi
na daugybę našlaičių. J i rū
pinasi našlaičių kūno ir sielos 
reikalais. J i neša nepaprastą 
naudą Lietuvos Valstybei, nes 
ją paliuosuoja nuo aprūpinimo 

Štai vienos Texaso valstijos 
derlius galėtų pramaitinti be 
veik visą Vakarų Europą. Tuo 
tarpu čia darbininkų milijonai 
neturi darbo ir maisto. 

Pasirodo, kad kai-kuriems 
šovinistams nereiks plėšti ko
šelių. Be jų šauksmo Europos 
išeiviai aprims ir pasiliks sa
vo gimtose šalyse. 

Amerika jau nebe laimės 
šalis. 

" A . R. K. Lietuvoje sūnau-' 
dojo virš 15 vagonų visokių 
reikmenų, teikdamas visur vi
sokią galimą pagalbą. Atsira
dus kolerai ir šiltine^ A. R. K. 
paskyrė apie lt) dezinfektorių, 
kas pagelbėjo užmušti tą bai
siąją koleros audrą, kuri tapo 
visiškai išnaikinta Lietuvoje. 
" Užsidegus Kaunui, 1919 m., 

aš su keletą kitų A. R. K. dar
buotojų dirbome per dienas ir 
naktis, dalindami blanketus 
tūkstantinei miniai." 

Užklausus, kaip šiandie at
rodo 'Lietuva sanitarijos žvilg
sniu, gerb. Bridges atsakė: 

"Tuo žvilgsniu Lietuva su
lig jos šios dienos padėtim ap 
rūpinta gerai. Ligonbučių tu
ri ir jie visi aprūpinti gana 
gerai, ypač Kaune. Vaikų 
prieglaudos vedamos ameriko 
nišku būdu. Vaikai užlaikomi 
visuomenės netik mokomi ra
šyti, skaityti, bet ir amato; 
mergaitės mokoma namų ruo-
šos ir tam tikrą darbų. Nuė
jęs Lietuvos prieglaudoj jau
ties smagiai. Vaikai linksmus, 
džiaugiasi, dainuoja, žaidžia. 
Latvijoj vaikų prieglaudos už
laikomos valdžios. Ten vaikai 
paniurę, jokio pas juos gyvu
mo nesimato. Žodžiu, jokio pa
lyginimo negalima daryti. Jei 
Lenkai liautųsi Lietuvą užpul-
dinėję, Lietuva turi visas gali
mybes pakilti. Svarbu, kad Lie 
tuvoje duonos ir prie duonos 
kiek tik nori. 

1 •— O kaip atrodo Lietuvos 
karuomenė! Ar ji gal kiek 
priešą atremti? paklausiau. 
4 'Netik Kad gal atremti, ma
loniai atsakė leitenantas, bet 
ir kailiu gal gerokai užduoti. 
Netikėjau, kad taip jauna ka
ruomenė but taip išmankštinta 
ir kas kart vis gerėja. Man te
ko kalbėtis su karininkais ir 
kareiviais, visi pilnai paten
kinti valgiu ir drapanomis.". 

Užklausus apie mokyklas ji-
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Atvykus Kaunan," sa
ko p. Bridges, "mum*? teko pa- "Lietuvoje mokyklos dygs-
tekti tulon partijon jauno 
amerikono ir jo sesers, *kurių 
elgesys darė mums tokį įspu-

ta ir tarpsta labai greitai ir 
turiu pripažinti, kad Lietuviai 
labai darbštus,inaldingi, ramus 

Mat tų asmenų turėta arti
mus ryšius su Lietuvos Rau
donojo Kryžiaus galva Dr. 
Šliupu ir norėta visą mūsų 
veikimo kreditą atiduoti 
Liet. B. Kryžiaus vadams. 
Mūsų padėtis buvo labai ne
maloni, bet atvykus daugiau 
amerikonų ir gavus "susipažin
ti su p. Česnuliu, p, Mastausku 
ir Seimo nariu p. Kaupu, per 
jų įtekmę susipažinome su 
Lietuvos prezidentu, su gen. 
Nagevičium, Sanitarijos vir
šininku. Padėtis trumpu laiku 
pasikeitė. Gavome visokių in
formacijų ir visokią pagalbą, 
Ypač daug mums pagelbėjo 
gen. Nagevičius, taip, kad mes 
pradėjome jausties geriau ne 
gu namie. 

sai atsakė: . 

ir mandagus žmonės. Kas Kau 
ne pabus savaitę, tas jau ne
nori jo apleisti." 

"Lietuvos industrija kyla, 
viskas pradeda grįžti norma
liu gyveiiimaii. Lietuvoj netik 
žmonės man patiko, bet ir gani 
ta graži, oras tyras, be jokių 
gazų. Žmogus gyvenk ir gė-
rėkis.' ' 

Apie Lietuvos vyriausybę 
leitenantas taip išsireiškė: 

"Asmeniškai kalbant, turiu 
prisipažinti, kad geresnio de
mokrato nesutiksi Amerike, 
kokiu yra Liet. prez. Stulgin
skis, arba &en. Nagevičius ir 
kiti, su kuriais man prisiėjo 
turėti reikalą. Puikiausi žmo
nės I .Kada pasakiau savo 
draugui Dr. X., jog mūsų dar
bas jau bus likviduotas Lietu

voje ir turėsime grįžti Ameri
kon, jis man atsakė: "Alano 
namai čia yra ir aš negrįšiu 
į Valsti jas" ir jis tikrai nori 
ten pasilikti. Aš pats taip pa
mylėjau Lietuvą, kad visada 
esu pasirengęs ten apsilanky
ti. Tik vieno daikto Kaune 
trūksta, tai stubų ir tai tikriai 
jų trūksta! 

A. L. R. Fed. Sekr. 

BENDRAS VEIKIMAS. 
— 
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Eglės Šaka. 

ELGETA. 
Malonus vakarų vėjaiis pa

nte per langinių plyšius į 
įkniubusią elgetos grintelę. 
[asišvaistęs, pa vai kštinėjęs 

ruko atgal pro duris. 
Vienam gyvenant rodos, tū
tų būti nuobodu, ' bet jis 
si skundė. 
Triobos gale girgžda seno 
uosnio šakos. Jame nuo ryt 

vakaro žvirblių pulkai 
jrena, vestuves kelia. 
Ši pavasarį jųjų pulkas pa 

ėjo. Daug jaunų porelių 
si tuokė, jauniklių skaičius 
rmiai augo. 
Senis elgeta gėrėjosi drau-

prielankumu, nekartą stf 

/ 

jais lėbavo, užustalėje jiems 
pirmininkavo, išmaldos trupi
niais besidalino. 

Vos tik saulė į nakties pa
talus nusileidžia, žvilrblių or
kestrą nustoja griežusi. Elge
ta vidun skuba, ant lopo siū
damas žipono alkūnes atnau
jina, dienos įeigas rūpestingai 
skaito. 

Nusiima krepšius nuo pečių, 
išverčia kišenes, senos sermė
gos lopus siuva. 

Vakar jis sėdėjo prie baž
nyčios d,urių; nedaug skatikų 
besurinko. Diena buvo lytinga. 
Sušlapo ligi paskutinio siūle
lio. Žmonės neskaitlingai atsi-

lankė; kuris atėjo bažnyčion į 
elgetą nė pažvelgt nepažvelgė. 
Veltui jis atkišęs rankas 
maldavo išmaldos. Nieks nesu 
simylėjo. Net visuomet duos-
niosios moterėlės nepasigailė
jo. Kas kam rupi ar jis šį va
karą valgys, ar pastogę suras. 

Elgeta verkė, dejavo badą a-
šaromis malšino. 

Parėjo namo. Ką-gi čia ra
do? Nieko. Plikos triobos sie
nos. Suprantama, kad jos ne 

draugai, žvirbliai, buvo sumi
gę, nečireno. 

Senis elgeta juodos buizos 
srebtelėjęs ėjo gult. Prieš už
migsiant ant kieto guolio at-

damas dūlina vėl į žmones. 
Sėdi elgeta ant šaligatvio. 

Be kepurės rankas ištiesęs iš
maldos Jirašo. Pasigailėk po-
naitėlij išmesk skatikėlį — 

kalbėjo rožančių ir pasakęs la- kalbina praeivius. O šie tarsi 
bą nakt, jau susnudusiems negirdi, jo skvernus mindžio-
žvirbleliams, užmigo. 

Daug maloniau ant lentos 
tysoti, negu lytingame o-
re prie bažnyčios- durų sėdėti. 

Nuvargęs elgeta saldžiai 
užmigo, gardžiai sapnavo. Jam 
regis kad jią sveikas sotus ir 

pavalgyclįs jį, tik didesnius so- gražiai apsirengęs. Bent sap 
pūlius pagimdyt gali. *Eit kai-
inan duonos kąsnio maldauti 
jau pervėlu. — Pasitenkinsiu 
tuomi ką turiu — tarė elgeta. 

nas pakeitė jo gyvenimą, bent 
valandėlę jis laimingas paliko. 

Neilgai jis miegojo. Gražus 
rytas išaušo.' Saulelė patekė-

Ir dėkodamas Dievui virė jq. Reikia vėl elgetauti, nes 
kruopas tyrame vandenėly. i kitaip, ir juodų kruopų nebe 

Buvo jau vėlus laikas. Vi
si miegoje, net jo artimiausi 

teks. Ant pečių tuščius krep
šius užsimetęs lazda besirem-

Pasaulinio karo metu kai
zeris yra pasakęs, kad jis su
mušęs alijantils, nes šiė neturi 
bendro reikalų vedėjo — vie
no vado. 

Tas turėtų mus daug ko pa-
mokinti.Mes didžiuojamės, kad 
mųs yra didelė dauguma, bet 
mums stinga noro bendrai 
veikti. Štai mes turime savo 
L. Ii. K. Federaciją, gyvuo
jančią nuo 1906 m., kurios 
svarbiausiu tikslu yra sutrau
kti visas Amerikos Lietuvių 
R. Katalikų organizacijas. Tas 
darbas eina labai ^palengva. 
Priežas* i^tokio? itfusų 'nerangu
mo, yra^tante, kad: f«es nesu
prantame bendro veikimo nau
dos. Kiekviena kolonija nori 
veikti savarankiškai. Kas 
šiandie nesupranta ar nenori 
suprasti naudos bendro Amer 
Liet. R. Kat. veikimo, J a i tik 
pasidairo aplinkui, kaip viso
kie "bepar tyvus" veda Lietu
vius katalikus pražūties be
dugnėn. Jei kada reikėjo veik
ti bendrai, tai šiandie, kad 
mus vienybė but kuotvir-čiau-
sia, kad nesirastų nė vieno 
Lietuvio kataliko, kurs duotų 
save suvadžioti visokiems " i s -
t ų " apaštalams.: 

Atsiminkime mūsų kovą už 
spaudą po carų jungu, kas 
privedė Rusus nusilenkti, jei 
ne bendras Lietuvių veikimas, 
bendras pasipriešinimas graž 
dankai. Šiandie mes turime ne 
mažesnį priešą, tai bolševikiš
koji šmėkla, kuri gresia pražū
timi Lietuvai nemažiau cariš
kosios biurokratijos ir jei mes 
nestosime bendrai kovon su 
bolševikiškuoju slibinu, pa
kirs jis jauną neprityrusią 
Lietuvio sielą ir iš nepriklau
somos jaunos Lietuvos atliks 
vien kryžiai didvyrių^ kurie 
kovojo, bet nebuvo kas juos 
suprastų ir laiku paduotų pa
galbos ranką. Kiekvieno stisi-
pratusio Lietuvio kataliko už
duotis yra: , 

a) Skleisti įdėją Lietuvių 
katalikų vienybės. 

b) Aiškinti naudingumą 
prigulėjimo prie A. L. R. K. 
Federacijos. 

KAIP JUSI) AKIS 
Ar esi nerruotao, kenti galroa 

skaudėjimą., ar tamistos akj» 
ašaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai, pailsta akjs be
siuvant, jei taip, tuojau* tu-
Ci pirmiausia pasiteirauti ma-
no 15 metų patyrimo, kuris 
suteiks tomistai geriausią Pa
tarnavimą. 

JOHN J. SMETANA 
1801 SO. Ashland Ave., Chicago 
kertė 18-tos gatvės; 8 lubos 

Kambarys 14-15-16-17 
Viršui PLATT'S AptielCos 
Tėmykite mano parašą. 

Valandos: Nuo 10 ryte iki 9 
va. Nedčliomla nuo 9 ryto iki 
12 dien. 
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Dr. M. T. STR1K0L1S 
Lietuvis (jydytojaa kr ChirargM 

Feoplea Teatro Ifame 
181« W. 47th Str. Tel. BouL 16«1 
Valandos: 0 iki 8 vak. Nedėl I i i 

• ik i 12 ryta. < 
lies. 2814 W. 4Srd Sfireet 
Nuo ryto iki plet. 

Teh McKinlej 888 
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Dr. L E. MAKARAS 
Lietuvy* Gydytojas if Ouirurgaa 

Ofisas 10800 So. Michigan Ave.. 
vai. 10 iki i i ryte: i iki 4 pc 

plet. 6:16 iki 8.10 v keri 
Residencija: 10583 P e n y Ave. 

Tel. Pullman 641 
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c) Kalbinti savo kolonijoj 
kad visos ten esančios kata
likiškos organizacijos prisira
šytų j Ą. L. R. K. Federaciją. 

d) KaJ. visokias aukaa tė
vynės reikalams duotų tik per 
Tautos Fondą ir L. R. K. R. 
Dr-ją. 

e) Kad skaitytų i r platintų 
vien Lietuvių katalikų spaudą, 
gi skaitantiems bolševikų-be-
dievių spaudą aiškintų jos 
kenksmingumą Lietuvai. 

f) Tvirtai laikyties katali
kiškų principų, gintis nuo 
priešų užsipuolimų. 

Kada veiksime bendrai, ka
da visose mūsų išeivijos kolo
nijose rasis A. L. R. K. Fe
deracijos skyriai, bukime tik
ri Į jog nesiryš mųs šmeižti vi
sokie pseudo <<tautinlrtkaiH, 
socialistai ir kitokie " i s t a i . " 

Tik bendras veikimas pri
ves, kad mūsų įsitikinimus 
pagerbs visi tie, ką šiandie 
mus niekina. Laikykimės ben
dro veikimo, t. y. A. L. R. K. 
Federacijos 

A. L. R. K. Federacijos 
Sekretorijatas. 

222 So. 9th St. Brooklyn, N. Y. 
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ja ir eina pro šalį. Elgeta nu-
tila. Nepyksta, neburnoja. 
Dievą, už juos maldauja. Do
vanojimo jiems prašo* 

Iš. skaitlingo būrio atsiranda 
geraširdžių, kurie noriai išme
ta vieną* antrą skatiką. 

Bet daugiausiai pasitaiko] 
tokių, kurie pasako, — Aš-ir
gi esu elgeta, man skatikas 
taipat reikalinga?. 

Taip, jis leidžia savo gyve
nimo pienas tikrai tikėdamas* 
jog pasaulio Šutvertėjas dvi
gubai už jo kančias užmokės 
jam po mirties. 

i .1 • < l m I i . • i 

MOTINŲ MODERNIŠKOJI LOPŠINĖ 
* Cit neverki mano 
mažulėli — neraudok, 
aš tau duosiu 

BAMBtffO 
oiučia-liolia.'* 

Greičiau begki į aptieks, ir 
nupirki 60c. bonką 

_BAMBIN0 
Arbatinis šaukštukas tuojaus pašalins kūdikio Yfrdurių die

gimą ir į kelias valandas sutaisys vidurius ir galutinai padalins 
užkietėjimą. "Kūdikiai mėgsta j[t Jie prašo dan(Tia»r» 

Motinos I Jeigu jusu aptiekorius neturi jo, tai prisiųskite 
60c. pašto markėmis tiesiog į 

f^AD, fclCHTER & CO, * 
3fd Avenuc k 35th &teet» Borougn oi Bfooklyo, N t w York City. 
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DRAUGAS PART TWO' 
REUGIOUS SECTION 

0KKP11U 
''i1 - * ? • 

Evangelijos Paaiškinimas. 

LAIVAS. 

Šeštas Sekmadienis po Sekminių. 
• 

MIŠIŲ LEKCIJA Iš ŠV. POVYLO LAIŠKO RYMIEČIAMS 
(6 ,3—11) . 

Broliai: kurie tik esame krikštyti Jėzuje Kristuje, tą 
krikštą gavome per Jo mirtį. Nes esame drauge su juo pa
laidoti per krikštą mirčiai, idant kaip Kristus iš numirusių 
kėlėsi per Tėvo garbę, taip ir mes gyvenimo naujybėje vaikš
čiotume. Nes jei tapome kaip jam panašus medeliai pasodin
ti mirčiai, tai taip-gi busime atsikėlimui iš numirusių. Tą ži
nodami, kad senasis žmogus mumyse yra drauge prikaltas 
prie kryžiaus, kad taptų išnaikintas nuodėmės kūnas ir, kad 
toliau nebetarnautume nuodėmei. Nes kas yra numiręs, tas 
yra pateisintas iš nuodėmės. Bet jei esame drauge numirę su 
Kristumi, tikime, kad drauge ir gyvęsime su Kristumi, žino
dami, jog Kristus atsikėlęs iš numirusių jau nebemiršta, mir
tis daugiau nebeviešpataus ant jo. Nes kad numirė nuodėmei, 
numirė vieną kartą, o kad gyvena, Dievui gyvena. Taip ir jus 
mintykite, kad esate numirę nuodėmei, bet Dievui gyvi mūsų 
Yiešpatije Jėzuje Kristuje. 

Lekcijos Paaiškinimas. 
Krikšto apeiga akims rodosi maža, tik pylimas vandens 

ant žmogaus, bet to sakramento galybė yra didelė. J i parei
na iš Kristaus mirties. Yra panašumo tarp Kristaus mirties 
ir krikšto. Senovėje krikštydavo žmogų visą pamerkdami van-
denije. Taigi krikšto vanduo apimdavo žmogų taip, kaip ka
pas apėmė Kristų. Nors dabar tik pilte pila krikštyjamam 
vandenį, ant galvos, bet krikšto galybė vistiek yra iš Kristaus 
mirties. 

Mirtis ąnt Kristaus labai trumpai teturėjo galybės: tik 
40 valandų. Paskui Kristus atsikėlė garbingai ir jau nebe-
mirs niekuomet. Tarp kitų krikšto galybių yra ir ta, kad ji 
mus suvienijusi su Kristum vienija mus taipgi ir su jo atsi
kėlimu. Mums, beabejonės, reikės mirti, nes ir Kristus mirė. 
Tik ta mirtis mums virs miegu, nes kelsimės iš numirusių ir 
mes. Kaip jis nemiršta antnikart, taip nemirsimo nei mes po 
atsikėlimui iš numirusių. 

Mirtį ant žemės leido nuodėme. Kristaus mirtis ant kry
žiaus panaikino ntfodcnię. * Priimdami krikštą savo nuodėmes 
pridedame prie tų nuodėmių, kurias Kristus nešė ant Kalva
rijos kalno drauge su kryžium. Mirdamas V. Jėzus jas visas 
panaikino. Tai-gi priėmusieji krikštą žmonės tampa teisingi, 
bet ne savo jiegomis, tiktai Kristaus mirtimi, kurios vaisiai 
mums tenka per krikštą. 

Kaikurie minėdami šitą tiesą pertoli nuklydo iš jos, nes 
sakė, buk krikščionims nereiky nei kokių gerų darbų, kadangi 
•jų nuodėmės jau panaikintos. Bet V. Jėzus kitaip sakė mo
kindamas: " J e i g u jus teisingumas nebus didesnis negu raš
tininkų ir parizėjų, neįeisite į dangaus karalystę". (Mat. 5, 
20). Šiek tiek geirų darbų turėjo ir parizėjai, bet Kristaus mo
kiniai turi turėti jų daugiau. 

MAIŠU gerieji darbai vieni nepajiegtų panaikinti nuodė
mės. Kristaus mirtis nuodėmę ir mirtį įveikė. Pasiliuosavę 
nuo nuodėmės per krikštą, neturime apseiti kaip Jievą, kada 
ji klausė piktos dvasios pagundų, neturime daryti naujos nuo
dėmės, o turime gerais darbais gintis save nuo nelaimės. 

Per krikštą pasidarome taip geri ir nekalti, kaip buvo 
Adomas prieš nuodėmę. Adomui reikėjo gerų darbų rojuje 
ir mums jn reikia. 

> 

Kaip Kristus perėjo per mirtį; taip ir mums reikės jos 
paragauti. Jei mes turėtume tiktai gerų darbų, o neturėtume 
krikšto, tai negalėtume tikėtis atsikėlimo iš numirusių. Gerieji 
darbai yra geri, apsaugoja nuo nuodėmių ir nuo nelaimių, bet 
neturi galybės prikelti numirėlį. Tą galybę turi tiktai Dievas. 
Kristus kėlusi iš numirusių ir prikelia visus, kurie yra krikštu 
susivieniję su savo Išganytoju. 

Tai-gi šios dienos Lekcija* pamokina mus kam yra reika
lingas krikštas ir kam yra reikalingi gerieji darbai. Brangin-

G ražus ir didis buvo stebuklas, kad V. Jėzus septyniomis 
duonos bandutėmis privalgydino keturis tūkstančius žmo
nių ir jiems visiems išteko užsigardžiuoti kelių 
žuvyčių. Tokį stebuklą Išganytojas dusyk padarė. Anuo at
veju buvo tas skirtumas, kad penkiomis bandutėmis ir dviem 
žuvytėm pavalgydino penkis tūkstančius vyną, neskaitant mo
terų nei vaikų, kurie taip-gi valgė. (Mrk. 6, 44). 

V. Jėzus labai daug stebuklų padarė, kad iš jų žmonės pa
žintų, jog jis yra augštesnis už kitus mokintojus, nes turi ga
lybę ant gamtos. Kalbos vertė-, daug priklauso nuo to, kas 
kalba. Žmogaus žodžiais galime pasigėrėti; Dievo žodžius tu
rime išpildyti. Dėlto Kristus prie savo žodžių pridėdavo ste
buklų, kad ne vien grožėtumės jo žodžiais, bet kad ir pildy
tume juos, giliai įsidėdami į širdį. 

Padėkoję V. Jėzui už ką Jis stebuklais sutvirtina mus ti
kėjimą, įsižiūrėkime į savo Mokintojo apsėjimą, nes Išganyto
jas nemažiau mus mokino darbais, kaip žodžiais. 

Jisai tarė: "Man gaila minios". Lupos trumpai išreiškė, 
ką jautė širdis. Meilės V. Jėzaus /širdije buvo neapsakomai 
daug. Jis, būdamas visko pilnas amžinai linksmas, danguje, 
apsiėmė tapti ' žmogumi ir vargti su mumis, kad mus išgel
bėtų. Tai buvo meilė taip didelė, kaip didelis yra skirtumas 
tarp dangaus linksmybių ir žemės vargų. 

Jis pats buvo teisingai pasakęs, jog nėra didesnės mei
lės, kaip ta, kad žmogus savo galvą guldo už savo draugus 
(Jon. 15, 13). Mes buvome skaudžiai įžeidę Jį, velnią apsirin
kę ne Dievą, kad ant mųs valdžia turėtų, tečiaus už mus Savo 
nusikaltėlius V. Jėzus apsėmė savo gyvybę pašvęsti ant kry
žiaus. Tokio meilės didumo žmogaus mintis nepajiegia apim
ti. 

* Motina savo kūdikius peni savo pienu. Žmonės teisin
gai sako, kad motinos meilė yra didžiausia. Mes nesame V. 
Jėzui taip geri kaip motinai jos vaikai. Tečiaus mus maitina 
Savo Kūnu ir Krauju. Tat yra daugiau negu pienas. Tos 
meilės augštybę ir jiegą mus širdis tik numano, bet neap
ima. 

Savo Kūno ir Kraujo Sakramentą V. Jėzus pažadėjo 
žmonėms stebuklingai pavalgydinęs juos; Jis tą pažadėjimą, 
išpildė kiek vėliau. Kada Piloto kieme jau tašė kryžius tiems, 
kuriuos ant rytojaus turėjo prikalti prie^jų, kada žmonės 
rengė Jėzui kryžių, tada Jėzus įstatė Švenčiausią Sakramen
tą, tada jis Savo Kūną ir Kraują paliko žmonėms valgyti: 

Buvo daug širdžių ant žemės. Bet tokios širdies ir tokios 
meilės, kaip V. Jėzaus nebuvo ir nebus! 

Jėzaus širdies meilė darė daug stebuklų. Tarp kitų ji pa
darė tą, kad ir mirė Jėzus rankas ištiesęs, norėdamas mus 
visus suimti ir meilingai pabučiuoti! Kol jis gyvas buvo žmo
nės iš Jo darbją tingėjo matyti Jo širdies gerumą. Jo apveiz-
tla padarė, kad kareivis ir šoną perdūrė, idant kiekvienas ga
lėtų tą širdį pamatyti! 

To turėtų užtekti ir mums! Penktadienije po Dievo Kūno 
aktovų yra V. Jėzaus Širdies šventė. Gerieji krikščionys Bir
želio mėnesy dažniau negu šiaip kada meldžiasi prie V. Jė
zaus Širdies garbindami tą meilę, kuri mus išgelbėjo, kuri del 
mus ir mirties baisybę atkėlė. Garbinkime V. Jėzaus Širdį ir 
mes, mokindamiesi iš jos nusižemimmo ir meilingumo. 

i • 

kime ir sakramentus ir gerą apsėjimą, nes abi tiedvi priemo-
ni padaro mus amžinąja laimę. 

MIŠIŲ EVANGELIJA SULIG ŠV. MORKAUS (8 , 1—9). 

Anuo metu, kada buvo didelė minia ir neturėjo ką val
gyti, Jėzus sušaukęs mokintinius tarė jiems: Man gaila nu% 
nios, nes štai jau trečia diena laikosi manęs ir neturi ką val
gyti, ir jei juos alkanus paleisiu namon, nusilpnės kelije, nes 
kaikurie iš tolo. atėję. I r atsakė jam jo mokiniai: Iš kur kas 
galėti) pavalgydinti juos duona čionai tyruose. Ir paklausė 
jų: Kiek duonų turite! Jie atsakė: septynetą. Ir liepė mi
niai sėstis ant žemės. I r paėmęs septynetą duonų, dėkodamas 
laužė ir davė savo mokiniams, kad valgydintų ir valgydino 
minią. Ir turėjo mažai žuvelių; ir jas palaimino ir liepė duoti 
valgyti. Ir valgė ir privalgę ir pririnko likusių trupinių sep-
iynias pintines. Valgiusiiijų-gi buvo apie keturi tūkstančiai, 
ir paleido juos. 

Kristus įkūrė Bažnyčią. 
Kristus skelbdamas savo mokslą žmonėse/turėdavo daug 

klausytojų. Evangelistai nuolatai kalba, kad "minios" Jo 
klausė. Du kartu tapo suskaityti vyrai klausytojai. Jų buvo 
vieną syk penki tūkstančiai, kitą syk keturi tūkstančiai (Mrk. 
6, 44; 8, 9). Iš Kristaus apsėjimo ^matytis, kad Jis norėjo su
judinti visą Palestinos žemę, nes ją perėjo skersai ir išilgai, 
taip kad joje neliko žmogaus negirdėjusio apie jį. Dauguma 
patys buvo Jį matę ir Jo" pamokslų klausę. 

Jis mintiję nešiojosi didelės organizacijos sumanymą. 
Save Jis prilygindavo piemeniui, o savo mokinius avims. Jis 
mokino, kad įėjimas į tą avyną yra sutvarkintas. Kas ne per 
duris įeina, tas yra vagis ir žudytojas (Jon. 10, 1). Tikram 
ganytojui durininkas atidaro avyno duris. 

V. Jėzus taip-gi ir kitais prilyginimais parodydavo, jog 
Jo mokiniai turi sudaryti organizaciją. Kristaus mokinių or
ganizacija apima atskirus asmenis, kaip tinklas apima žuvis 
(Mat. 13, 47). 

Jis aiškiai sakė, kad trokšta jų susiorganizavimo: "Kur du 
arba tris yra susirinkę mano vardu, ten ir aš esmi jų tarpe", 
(Mat. 18, 20). Savo mokinių vienybės norą Kristus išreiš
kia jų akivaizdoje iškilmingai melsdamasis, "kad visi butlų 
vienybėje, kaip Tu, Tėve, manyje ir aš Tavyje, kad ir jie taip 
butų susivieniję", (Jon. 10, 21). Kristus taip-gi ir pranašau
ja, kad bus "vienas avynas ir vienas piemuo ", (Jon. 10, 16). 

Įstojimo apeiga. 
Surengdamas draugiją Viešpats Jėzus pasky

rė ir apeigą įstojantiems į ją, būtent, krikštą, tardamas: "Ei
kite tat mokinti visas tautas, krikštydami juos vardan Tėvo 
ir Sūnaus ri; Šventosios Dvasios", (Mat. 28, 19). Nikodemui 
Jėzus pasakė, jog krikštas yra būtinai reikalingas visiems. 
"Jai-gu kas neatgims vandenim ir Šventąją Dvasia negali 
įeiti į Dangaus Karaliją" (Jon. 3, 5). 

Valdyba. 

Surinkęs savo rengiamąjai organizacijai me
džiagą, paskelbęs vienybės reikalą, paskyręs įžengimo apeigą 
Kristus ėmė rūpintis organizacijos valdyba. Jis buvo skelbęs, 
kad aklas negali aklo vesti (Liuk. 6, 39), tai-gi iš savo moki
nių daugumos Jėzus "išskyrė dvyliką, kuriuos ir apaštalais 
pavadino: Simaną, kurį praminė Petru, ir jo brolį Andriejų, 
Jokūbą ir Joną, Pilypą ir Baltramiejų, Mateušą ir Tomą, 
Alpejo Jokūbą ir Simoną, kuris vadinasi Uolusis, ir Jokūbo 
Judą ir Judą Iškarietį, kuris tapo išdaviku". (Liuk. 6, 13— 
16). 

Jiems davė tris valdžias: mokinti, sakramentus dalinti 
ir valdyti. . N 

Mokinimo valdžią apaštalams Kristus suteikė sakydamas 
žinomuosius žodžius. "Eikite ir mokinkite visas tautas". 
(Mat. 28, 19). Tą mokinimo priedermę Kristus atkartojo liep
damas, kad žmonės klausytų. " Je i kas neįtikės, taps pa
smerktas". (Mrk. 16, 16), ir žadėdamas būti su Evangelijos 
skelbėjais iki pasaulio pabaigai, kad jie nesuklystų (Mat. 28, 
20). 

Sakramentų dalinimo galybę apaštalams Kristus suteikė 
liepdamas žmones krikštyti. (Mat. 28, 19). Jis taip-gi kvėpęs 
į apaštalus tarė: "Imkite Šventąją dvasią? Kam atleisite 
nuodėmes, bus atleistos". (Jon. 20, 23). Švenčiausio Sakra
mento galybę ir kunigystę suteikė paskutinės vakarienės me
tu, kad permainė duoną ir vyną į Savo Kūną ir Kraują ir 
pridėjo: "Tą darykite minėdami mane". (Liuk. 22, 19). Per
ilgai užtruktume minėdami kitų sakramentų įstatymą. Užteks 
šitų trijų. 

Galybę daryti tvarką tarp Kristaus mokinių V. Jėzus da
vė apaštalams, kuomet pasakė, kad dviem susipykus tarp sa
vęs reikia taikintis be liudininkų. Jei to negalima, tai imti 
liudininkus. Jei kas nors nei liudininkų neklauso, tai pasa
kyti Bažnyčiai " O jei Bažnyčios neklausytų, tai tebūnie 
kaip stabmeldys ir muitininkas". (Mat. 18, 17), t. y. dvi blo
giausios žmonių rųšys. 

Pirmininkas. Paskyręs savo organizacijai valdybą, Kris 
rus paskyrė jai ir pirmininką, nes iš dvylikos apaštalų išrin
ko vieną, kuriam tarė: "Laimingas esi Simanai Jono sūnau, 
nes nei kūnas nei kraujas apreiškė tau, tik mano Tėvas, ku
ris yra danguje. Aš-gi tau sakau: tu esi uola, o ant tos uolos 
aš pastatysiu mano Bažnyčią, kurios nepergalės nei pragaro 
vartai. Ir duosiu tau dangaus karalystės raktus; ką tu suriši 
ant žemės, bus surišta danguje; ką tu paliuosuosi ant žemės, 
bus paliuosuota danguje". (Mat. 16, 16—18). 

Įsižiūrint tat į Kristaus veikimą negali būti abejonės, jog 
Jis suorganizavo Savo mokinius. Jis jiems skelbė organiza
cijos reikalą. Jis surinko žmonių medžiagą tai organizacijai. 
Jis paskyrė įstojimo apeigą. Jis paskyrė valdybą ir aiškiai 
išdėjo tris tos valdybos priedermes bei galybes. Jis paskyrė 
valdybos ir organizacijos pirmininką. Jis taip-gi tai organi
zacijai davė ir du vardu: Dangaus Karalystė, arba Bažnyčia. 

Toliau matysime tos organizacijos ypatybės, sulig Kris
taus mokslo. 
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KATALIKIŠKOS ŽINIOS. 
Atgimsta katalikę dvasia 

6ęko-SlovaMjoje. Ateina ži
nios iš Čekų sostinės Pragos, 
kad "Sokolų" (Vyčių) drau
gija jau atsikrato laisvama
niškos pakraipos. Žuvus Aus
trijos Imperijai bedieviški ele
mentai buvo visur iškilę. Val
džioje daug buvo nustojusių ti
kėjimo, organizacijose buvo 
platinama bedievybė. Taip 
gražioje, prakilnioje organiza
cijoje kaip Čekų Vyčiai (So-
koly) buvo pašiepiamas Ka
talikų tikėjimas, ir buvo drau
džiama dėvint Sokolų unifor
mą eiti į katalikų bažnyčią. 
Šiandien užpūtė kitoks vėjas. 
Jau susiorganizavo į 100,000 
Sokolų ir reikalauja, kad Ka
talikų tikėjimas jų organizaci
jos nebūt persekiojimas nei 
pašiepiamas. 

Amerikiečių dovana Vokieti
jai ir Austrijai. Monsignoras 
iš Chicagos P. A. Rempe ap
lankė Vokietiją, ir Austriją ir 
išdalina $500,000.00 surinktus 
Amerikoje. Ateina iš Romos 
žinia, kad Monsignoras Rem
pe laukėsi pas Šventą Tėvą, 
kuris didei gyrė amerikiečius 
už taip gausią dovaną suteik
tą Vokietijos ir Austrijos var
guoliams. 

Katalikų Auklėtojų susirinki
mas Cmcinnati/Cincinnati Ar
kivyskupas H. Moeller šaukia 
27, 28 29 ir 30 dd. Birželio 
mėnesio š. m. susirinkimą , į 
Cincinnati. Susirinkimas, pra
sidės iškilmingomis pamaldo
mis ir Jo Ekcelencijos pamok
slu į Katalikų auklėtojus. 

S* 
Vardas. 

Tą savo organizaciją Kristus pavadino Dangaus 
Karalija. Apie 30 kartų jis pavartojo tą žodį, kartais pakeis
damas vardu Dievo Karalija. Karalija reiškia didžiausią žmo
nių organizaciją. Pridėdamas prie to vardo žodį "Dangaus" 
ar "Dievo", Kristus pažymėjo tikybing organizacijos pri
gimtį. Dukart jis ją pavadino bažnyčia, arba sušaukimu (Mat. 
16,16; 18, 17), nes 
kinius. 

Vienuolinio Gyvenimo Slėpinys. 
(Pabaiga). 

Kam perdaug klausote žmonių liežuvių? Ką jūsų duktė gali 
daug pasaulyje padaryt i . . . . nors butų ir labai turtinga! 
Gyvens vienam išrinktam, o gal dar netikusiam, vyrui ir 
jam turės pasišvęsti. Užaugins keletą gal netikusių vaikų, 
tai ir viskas! 

Yra moterų ir merginų, dirbančių visuomenės labui drau
gijose, bet ar daug tokių yra! O ką darys vienuolijoje! Veizėki 
te* į seseris vienuoles, kaip jos darbuojasi parapijų mokyklo
se, auklėdamos ir mokindamos tūkstančius vaikų; bažnyčiose, 
puošdamos altorius; ligoninėse slaugindamos ligonius; prie
glaudose, augindamos našlaičius. Kas gali apsakyti, kiek ne
laimių prašalina savo grynomis maldomis!! Kas jas mato 
besimeldžiant bažnyčiose, ar savo koplyčiose, ar tai patylomis, 
ar balsai, arba einant prie šv. Komunijos, tai rodos aniolai 
žmonių kūnuose, o ne žmonės. Pilnos pasišventimo del Die
vo ir maž^ kūdikėlių, pilnas kantrybės prie ligonių. Kada jos. 
susitelkia tyloje maldoje, tai rodos kūnai-tiktai ant žemės pa
siliko, o sielos ten augštai pasikėlusios pas Dievą Sužiedotinį 
su aniolais ir šventaisiais danguje Jį garbina. Šv. Komunija 
duoda dvasios susitelkimą malonumą ir kantrybę, Komunija 
jos kasdieną priima. Jos kasdien apmąsto Kristaus mokslą, ir 
stiprėja tuomi. V. Jėzus pasakė, jog kas del Jo apleis tėvą, 
motiną, brolius, seseris, gyvulius ir laukus, žodžiu šio pasau
lio gerybes ir linksmybes, tas šimteriopą, gaus užmokesnį 
ir amžiną gyvenimą įgys. 

Kas metai prie katalikų bažnyčios prisideda apie pusan-

Santikiai tarp Prancijos ir 
Vatikano gerėja. Prancijos 
prezidentas paskyrė ambasa* 
dorium prie Vatikano M. Jon-
nart. Briand, pirm penkioli
kos metų, būdamas ministeriu 
užrubežinių dalykų davė įneši
mą parlamente atskirti Baž
nyčią nuo valstijos. Tas at
skyrimas įvyko ir per penkio
lika metų. Prancija neturėjo 
savo ambasadoriaus prie Va
tikano. Iš to kilo persekioji
mai katalikų tikėjimo laisvoje 
Prancijoje. Naujas prie Vati
kano ambasadorius buvo se-
niaus buvęs Generaliu Valdy
toju Algerijoje ir Komisaru 
Grekijoje ir maža ko reikėjo 
būti išrinktu Prancijos Pre
zidentu. 

Anglijos katalikų meldžio-
nys. Elzbietos, Anglų Karalie
nės, laikuose buvo dideli per
sekiojimai katalikų. Daug ka
talikų buvo išžudyta, daug su
kišta į kalėjimus. Gegužės nu 
šių metų iš šv. Mykolo para
pijos Liverpoolyje išėjo* pro
cesija į vietą vadinamą "Gros-
by Hali",, kur yra palaidota 
daug nukentėjusių už katalikų 
tikėjimą. 

Foch sveikina Kardinolą 
Bourne. Pirm apleidžiant 
Londoną, kur buvo susirinkę 
talkininkų pasiuntimai, gene
rolas Foch pasiuntė pasveiki
nimą kardinolui Bourne iš prie 
žasties jo Vyskupiško jubilė-
jaus. 

tro milijono kitatikių. Keno tai darbas! Tai daugiausiai vie 

Jo kalba buvo ̂ suvadinusi krūvon į o m o - n u o l i u ^ ^ i n i s i J o s e - J i e n e š a K r i s t a u s š v i e s a s t a b m e l -
(Seka ant antro "Laivo" puslapio). 

Katalikų mokslainės yra per 
sekiojamos Airijoje. Airijos 
katalikų mokslainėms Angli
jos valdžia seniaus skirdavo 
3 milijonus dolerių. Dabar tos 
pašelpos atsakyta. Silpnesnės 
dvasios mokytojai eina pelny-
ties duonos į Angliją, tvirtes
ni nors vargsta, bet gelbsti 
savo brolius teikdami jiems 
mokslą savo tėvynėje." 

1 
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Katalikų vyrų Tarybos Pir 
miniukas važiuoja į Europa. 
San Francisco Katalikų Ta
rybos pirmininkas Jonas F. 
Brooke trims mėnesiams išva
žiuoja į Europą, patirt, kaip 
tenai katalikai veikia. 

Dvi didelės dovanos Katali
ku Universitetui. Šiomis die-
no mis Notre Daine, Ind. Uni
versitetas gavo dvi dideles 
dovanas $7f>,000.00 iš palikimo 
Roekfellerio ir $500,000.00 nuo 
South Bend, Ind. 

Amerikos Vyčiai rengiasi 
prie metinio Susivažiavimo. 
San Francisco mieste Kugpju-
eio 1-4 d. bus metinis Ameri
kos Vyčių (K. of C.) susiva
žiavimas. Susirinkimai prasi
dės iškilmingomis pamaldo
mis Katedros bažnyčioje. 

Katalikų Gydytojų Sąjunga 
Anglijoje. Prieš Europos karę 
Anglijoje buvo susitvėrus Gy
dytojų (Sąjunga. Kas mėnuo 
išleidžia laikraštį "The Ga-
sette", skinamą išimtinai sa
vo Draugijos nariams. Narių 
šiandien yra 257. 

Į - •• -

Popežiaus laiškas Airijos ka 
talikams. Britų laikraščiai 
tankiai garsindavo papeikimą 
kovotojams už Airijos nepri
klausomybę. Prisimindavo, 
kad Katalikų Bažnyčia peikia 
Airius Katalikus, kurie liuosy-
bės trokšta. Dabar Benediktas 
XV. prisiuntė Airijos katali
kams palaiminimą ir $50,000 
Airfjos pavargėliams. 

II 

Antro Vokietijos apaštalo 
400 metų atminimas. Kardino 
nolas Schulze Cologne antvy-
skupis išleido atsišaukimą \ 
savo diecezijos katalikus ir 
primena apie palaimintą Pe
trą Canisius, kuris po šv. Bo
nifacui skaitosi didžiausiu Vo
kietijos apaštalu. Jisai gimė 
1521 metuose Nyimvegen, ku
ris priklausė prie diecezijos 
Cologne. Gimnazijos ir Uni
versiteto mokslus užbaigė Co
logne ir tenai įstojo į Jėzui
tų vienuolyną. Palaimintas Pe 
tras Canisius savo raštais, pa
mokslais ir įstaigomis labai 
daug prisitarnavo atnaujimui 
katalikiškos dvasios Vokiečiuo
se, kuriuos visokiais budais 
gadino Luteris ir jo pasekė-

p 
ŠV. PRANCIŠKUS ASSIŽIE-

TIS IR MŪSŲ LAIKAI. 

Dideliame, nekatalikiškame 
Paryžiaus dienraštyje, *' Le 
Temps" neseniausiai pasiro
dė straipsnis įžymaus Itali
jos politiko ir ekonomisto, p. 
Lingi Ltjzzati, straipsnis kas-
link dabartinės ekonominės pa 
dėties Europoje ir kaslink ne
paprastų skirtumų pinigų ver
tės. Jis prie galo straipsnio 
kalba: "Atsižiūrint į dabarti
nę kritišką Europos padėtį 
ekonomisto akimis, tai Šv. 
Pranciškus Assižietis šian
dien butų daug daugiau nau
dingesnis pasauliui, negu mo
kytas ekonomijos profesorius, 
.arba net delegatas į Tautų 
Lygą". 

Stebėtinas dalykas! Luzzati 
yra, rodos, žydas ir štai, kur 
nukrypo jo domėsis, kaipo Ita
lijos ministerių pirmininkas 
1910 m. P-as Luzzati pasiuntė 
Assizi'o miesto valdybai tele
gramą, kurioje pažymi šv. 
Pranciškaus asmenį, kuris "ge 

, v riau negu kas kitas įkūnijo 
4 savo gyvenime ir bude augš-
Į čiausią įstatą broliškos vieny

bės 
mūsų valstybėje 

-

VIENUOLINIO GYVENIMO SLĖPINYS. 
i i i — i — 
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(Pradžia ant pirmo "Laivo" puslapio). 

džiams ir netikėliams. Vienuolių pasišventimu, darbu ir mal
da, tiek daug žmonių Dievui ir Bažnyčiai užgimsta. Jais pri
sipildys dangus. Nėra tad ko stebėtis, kad nelaimėje būvu* 
šios tautos laimina vienuolius, jaisiais džiaugiasi ir su dide
le pagarba apie juos kalba. Net užšalę ir netikintieji, kurių 
dar širdįs nėra visiškai sugedusios, veizėdami į vienuolius jau 
čia pagarbos, kartais užsidega tikėjimu ir meile. Net atska
lūnams ir eretikams puola į akis vienuolių rūbas, rimtas už
silaikymas ir padorumas, bet ypatingai jų uolumas del žmo
nių dūšių išganymo. Kuklumas kitados būdavo moterų lyties 
dorybė. Dabar kuklumas moterims teliko tik vienuolijose. 

Kas arti mato vienuolių darbą ir veikimą, tas pats pri
tina naudos, nesigaili pagyrimo. Dažnai žmonės patys blo
gais keliais vaikščioja, bet nori, idant jų vaikai lankytų vie
nuolių mokyklas. Kartais protestonai siunčia savo vaikus į 
vienuolių mokyklas, nes jų naudingumas aiškiai matytis. Ge 
rų ir gražių draugijų yra pasaulije, bet jos nei viena negali 
prilygti vienuolijai. Pasauliečių apšvietos, ir labdarybės-
draugijos padaro labai daug naudos, bet jose tik mažą savo 
dalelę žmogus tepašvenčia. Vienuolijoje pasišvenčia visas. 
Tiktai apjakę to nemato, nes pagal šv. Kašto žodžių: "tie, 
ko nors nežino, piktžodžiauja" (šv. Judo ap. Gromata. 10) 

Todėl tėvams ir giminėms reiktų džiaugties, kad jų vai
kai stoja į vienuolijas ir nori Dievui pasišvęsti, nes ir jiems 
bus didelė dvasios nauda. 

Paraginimas stoti į Vienuolijas. 
Iš to trumpo vienuolinio gyvenimo aprašymo galima ma

tyti, kaip daug garbės jis atneša Dievui, daug naudos Bažny
čiai ir žmoni jai. Vienuoliai gauna tankiai ant žemės gana pritir
ti dangiškos linksmybės, o kas po mirčiai ir iš numirusių pri
sikėlus! Šv. Bernardas rašo apie vienuolius: "Gyvena skais
čiau, nusideda rečiau, pasikelia greičiau, keliauja atsargiau, 
gausiau gauna malonių rasos, ilsisi ramiau, miršta su didės 
niu pasitikėjimu, greičiau apsivalo ir didesne gauna užmokestį; 
danguje". Šv. Laurinas Justinianis sako: "Pašaukimas į vie
nuolių gyvenimą, yra po krikštui didžiausia (malonė, kurią 
Dievas gal dūšiai suteikti ,\ Šv. Magdalena de Paggi sako: 
"Vienuolių luomas yra trumpiasias, lengviausias ir tikriau 
šias kelias į dangų." 

Bet užtenka to, ką pats Išganytojas, V. Jėzus Kristus 
prižada, šimteriopą užmokesnį ir amžiną gyvenimą už viską, 
ką žmogus del Jo meilės apleis. 

Tūkstančiai jaunuomenės iš visų tautų įstoja į vienuolijas. 
Vienų Jėzuitų yra daugiau negu šešiolika tūkstančių padariUr 
sių įžadus ir apie 4,000 dar tebeeinančių mokslus arba scho

lastikų. Apie tiek pat yra Krikščioniškų Mokyklų Brolių, Be
nediktinų, Dominkonų, Kapucinų, Pranciškonų. \Kitų yra po 
keletą tūkstančių. Visų vyriškų ir moteriškų vienuolių kata
likų Bažnyčioje yra apie 300 tūkstančių asmenų. Mūsų Lie
tuvių tauta yra tuo žvilgsniu pasilikusi užpakalyje kitų Eu
ropos tautų, bet ne savo kaltybe. Nuožmi Eusų valdžia už
darė Lietuvoje visus vienuolynus,'todėl Lietuviai tiktai užru-
bežy galėdavo įstoti į vienuolijas. Dabar jau išnyko kliūtys 
Lietuvoje, Amerikoje jų niekad nebuvo. Mergaitės, jausda
mos Dievo balsą, šaukantį prie tobulesnio ir prakilnesuio gy
venimo gali įstoti į Seserų Kazimieriečių vienuoliją, čia Ame-
rikoje ir Lietuvoje, o vaikinai į Brolių Marijonų kongregaci
ją Chicagoje Amerikoje ir Mariampolėje (Lietuvoje). Kas tik 
girdžiate tą Dievo balsą, paklausykite ir neatidėliodami stoki
te, kur ką Dievas šaukia. O geriausias Dievas išpildys savo 
prižadėjimus. 

Tikėjimo šmeižikai gana tankiai kalba, kai kada ir ne
doras knygas rašo apie vienuolijų slėpinius arba paslaptis. 
Visi tie plepalai sugedusių žmonių skleidžiami, kad kitus 
gadintų, patinka tik tiems, kurie jau sugedę yra arba prade
da gesti. Iš tiesų-gi vienuolių gyvenime yra du slėpiniu. Pir
mas slėpinys, kad žmogus pasislepia į vienuolyno tylų gyve
nimą, kad nerastų tie, kurie vilioja prie pavojingų linksmy
bių. Antras yra tas, kad atsižadėjimo ir pasišventimo'gyve
nimas vienuolyne yra laimingas ir ramus. Šitą antrąjį slėpi
nį vienuolijos visai neslepia nuo pasaulio, da-gi priešingai, 
plačiai skelbia, bet Dievas nuo nepašauktųjų tą tiesą pasle
pia taip kad girdėdami negirdi, matydami nemato, klausyda
mi ir veizėdami nesupranta. 

Šitas straipsnis išdėjo vienuolinio gyvenimo gerumą ir 
naudą įstojantiems ir visiems žmonėms, bet Šitas straipsnis 
nesako, kad visi turėtų tapti vienuoliais. Ne! Yra ir kitų gerų 
bei naudingi] luomų. Prieš dvidešimts savo amžio metus, kiek
vienas žmogus turėtų ištirti save ir išsirinkti Dievo skirtąjį 
luomą: ar moterystę, ar kunigystę ar vienuoliją. Nelaimingi 
kurie į ne savo luomą veržiasi. Nuodėmklausis per išpažintį 
gali geriausiai patirti kokis luomas kam Dievo skirtas. 

DANGAUS KIBIRKŠTYS. 

Jis Gavo Katalikę Pačią. 
Angliškai parašė kun. Alexsander. 

(Tęsinys). 
• * 

Tokių atsitikimų gana daug pasitaiko. Geri katalikai tė
vai, išleidę sūnų į kunigus, nenorėjo, kad duktė ištekėtų už 
protestanto nežiūrinčio nei savo religijos. Tuomtarpu mer
gina nepaisė nieko, tik savo širdies. Tėvai nei klausyti nenorė
jo dukters. Bepig, kad daugiau butų tėvų taip branginančių 
fc*aVo tikėjimą. Bet šioje ašarų pakalnėje reikia kartais pa
žiūrėti taip-gi ir į vaikų'širdį, nors ji neklauso proto- Senų
jų nesuprasdami, savo jausmų riesuvaldydami jaunieji suta
rė, išbėgo ir susižiedojo viešbuti je svetimame mieste. Sun
ku apsakyti, ką perkentėjo giminės perskaitę laikraščiuose, 
kad jau po vestuvių. Geras dukters auginimas išaugo krei
vai. Jis jai davė jiogos brangiojo ^jaunikaičio meilę paskaityti 
uugščiau už savo gyvenimą. 

Priežodis sako, kad kartais iš blogo išdygsta gerumas. 
Onutė apsigyveno su savo vyro giminėmis. J i tik viena 

tebuvo katalikė, bet ji apsėjo taip, kad visi gerbė ją ir jos 
tikėjimą. • 

Gimė pirmasis sūnelis. Vyro sveikata nežinia delko ėmė 
eiti silpnyn. Gydytojai jį pasiuntė į vakarų tyrus laukus. Jis 
sugrįžo truputį stipresnis. Gimė du vaikučiu, bet jųdviejų 
tėvo sveikata vėl dar labiau susilpnėjo. Mažai buvo iš ko antru-
syk keliauti į geruosius orus, bet Onelė išsiuntė Artūrą, pa
silikdama su vaikučiais ir sunkiai dirbdama, kad butų iš ko 
išlaikyti vyrą, vaikelius ir save. Po kelių mėnesių parėjo ži-
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nia, kad Artūro sveikata žymiai pasitaisė, kad jis sutarė su 
savo dėde apsigyventi MicMgan'o giriose ir tereikėjo tik 
Onelei apsigyventi tenai. 

Jai buvo sunku, bet ji jautė, kad tai jos uždavinys. Any
ta, smarki metodiste,, apsiėmė prižiūrėti du didesniuoju vai
keliu. Ona pasėmusi į glėbį jauniausį mažytį kūdikį iškeliavo 
į Michigano valstijos pakraščius, kur tebuvo tik neaiškių civi
lizacijos ̂ ženklų. Jauna moteriškė mate, kad jai teks daug 
kentėti, bet ji apsėmė, melsdamosi mintimi, kad Dievas už 
tatai duotų jos vyrui pažinti Kristaus tikėjimo tiesą. 

Giriose už trijų mylių nuo kaimo buvo iš strampų su
ręsta triobelė. Ten gyveno dėdė ir trys girininkai. Visi ke
turi gana šiurpus, bet geros širdies darbininkai.Prie jų buvo ir 
Arturas. Tik jis nėjo geryn, o blogyn. Per sienų plyšius pus
davo vėjas, įnešdavo ir sniego, o'atdrėkije vanduo aptekda
vo ir rastus iš vidaus. 

Ona buvo vienui • viena moteriška tuose namuose ir viena 
katalikė. Jai teko visa namų ruoša ir sergančio paties pri
žiūrėjimas. Girininkai buvo malonus, bet kaskart labiau reikė
davo ko nors viršaus prie malonumo. Žiema vis ėjo smarkyn 
ir šaltyn. Visi triobos gyventojai susitelkė į vieną kambarį. 
Jame buvo ir kakalys ir virtuvė, ir stalas šeimynai valgyti, ir 
girininkų kėdės, ir ligonis. Beveik kasdien jis ėjo menkyn. 

Už trijų mylių nuo tos vietos buvo maža bažnytėlė, į ku
rią kunigas* atvažiuodavo sykį į mėnesį. Vargšei moteriškei 
buvo skaudus tas gyvenimas. Kučioje ji sėdėjo nuliūdus ir 
pailsus mmtydama apie savo svetur paliktus vaikelius, apie 
tėviškę ir apie tą, ko ji buvo netekusi. Ašaros veržte veržėsi 
į akis, bet ji nedavė joms išbirti. Jos vyras suvyniotas užklo-
dėmis sėdėjo kresėje netoli ugnies, o jo sausas kosulys drės-
ke jai ausis. J i greitai priėjo prie Artūro. 

— Onute,—tarė jis ką tik girdimai.—Jug eisi ryto į baž
nyčią! 

madienis drauge. 

Žmogus tikrai mylįs Dievą šviečia kai žibanti žvaigždė 
ir patraukia kitus prie savęs spinduliais savo dorybių. Ne
kaltas ir ramus žmogus turi nepaprastą jiegą dieviškos ma
lonės, su kuria gali pelnyti daugel dūšių. 

Aš esu viena iŠ tų avelių, kurias Jėzus myli. Taigi kaip 
as turiu atsakyti Jo meilei! Pirma aš nužemintai klausysiu 
Jo balso ir ištikimai seksiu Jį. Antra, aš imsiu Jo rūpesčių 

tarp visų sektų ir klasių dalį. Juk jis nori, kad visos jo aviįos avelės butų išganytos, 
j valstybėje". I s Gėlelė. 

(mm M 

Taip, Arturėli! Jug žinai, kad ryto ir Kalėdos ir sek-

— Kalėdos!—atsiduso ligonis.—Kalėdos, ir kokios Kalė
dos tau, Onele! Kaip man gaila, kad aš tave išviliojau iš tavo 
ramių namelių! ** 

— Cit, Artūrai! Kam pradedi niekus kalbėti! Kaip tu 
gali užduot mą. širdį lyg nenorėdamas, kad aš Čia bučiau. Nei 
viena vyrą mylinčioji moteris, nei viena gera katalikė nepada 
f yti£ kitaip* - .. H 

— O j e ! Nei vieua gera katalikė. Tą gerai pasakei. Onute, 
aš daug) syk žiurėjau į tave. Jeigu yra ant žemės teisingo 
tikėjimo, tai tas yra teisingas, katras tave užaugino. Onele, 
ryto po pamaldų parvesk mą savo kunigą. 

Ką tu sakai, Artūrai!—paklausė visa nudžiugusi mote
riškė-

Aš sakau ką mano žodžiai taria. Aš noriu pasikalbėti su 
jus kunigu. Jau nedaug laiko man tebeliko. 

Ona vergdama pasilenkė prie savo vyro, bet jos širdije 
buvo džiaugsmo ir dėkingumo. 

Ant rytojaus eidama į bažnyčią per skaudų vėją klampo
dama sniegą visu keliu dfikojo kūdikėliui Jėzui. Po pamaldų 
į girininkų bakūžę atėjo ir kunigas. Jis buvo žmogus supran
tąs žmonių širdis. Arturb dvasioje nedaug užmetimų buvo 
telikę prieš katalikystę ir tuos pačius kunigas veikiai nugriebė 
šalyn. Ligonis priėmė krikštą linksmas ir dėkingas savo pačiai. 

> — Aš dar sugrįšiu prieš Naujus Metus,—tarė kunigas.-
Tada Tamista galėsi priimti pirmą Komuniją. Žmona išmo
kys ko reikia. ' >'." i 

I r Ištiesų Ona mokino savo vyrą, o jis domėjosi geriau ne
gu mažieji. Kunigas ir vėl atėjo, ir davė Šventą Komuniją. 
Kadan-gi ligonis buvo dar labiau nusilpnėjęs ir netolimoji 
mirtis buvo aiškiau numanu, todėl, paaiškinęs apie Paskuti
nį Patepimą, kunigas suteikė Artūrui ir tą sakramentą. 

(Bus daugiau). 

m* 
m ^ 
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KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI. 
Klausimas. Kaip reikia krikštyti kūdikį, jei negalima ti

kėtis jį nunešti gyvą iki kunigo! Kazimieras B. 

• JT v 
Atsakymas. Keikia ištarti vardą ir sakant godžius: "Aš 

tave krikštiju vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios", 
pilti kūdikiui vandenį ant galvos. Tokis krikštas yra tikras 
ir geras. Jei kas užmiršta pridėti vardą, tai krikštas vistiek 
lieka geras. Patartina, kad tėvas nei motina nekrikštytų savo 
kūdikio, jei yra kitų žmonių. Mat yra giminystė trukdančioji 
moterystę tarp to kas kūdikį {krikštijo ir tarp kūdikio tėvų. 
Tėvui, jei jis pakrikštytai savo kūdikį, nevalia moteryste gy
venti su kūdikio motina tol, kol Bažnyčia neprašalina tos gi
minystės. Broliai ir seserys liuosai gali krikštyti savo broliu
ką, jei jis silpnas ir yra mirties pavojus prieš nunešant pas 
kunigą. 

NEW YOl 
J DANZH 
SAMLAND 

S-cU 

Amerii 
Tiesos 

NEW YORI 
Parankiausias 

• 
• 

Klausimas. Bedieviai sako, kad šv. Juozapas paėmęs Ma-
riją J a u nėščią ir trumpai po jųdviejų susižiedojimo gimęs V. 
Jėzus. Pasakykit ar tai tiesa. Kazimieras B. 

Atsakymas. Daug daigtų priplepa bedieviai, bet ne taip 
dalykai buvo, kaip neišmanėliai pliauškia. Marija buvo ište
kėjusi už Juozapo, kuris buvo iš Dovydo giminės. Nėra ži
nios į kiek laiko po ištekėjimo; bet yra žinia, kad į šešis mė-

9 

nesius po angelo Gabrieliaus pasirodymo Zacharijai, tas pats 
angelas tapo nusiųstas pranešti Marijai, jog iš jos gims Die
vo sunūs. Marija stebėjosi, kaip gali tat būti, kadan-gi su sa
vo vyru pildė skaistybę. Angelas atsakė, jog nereikės praras
ti skaistybės, nes Dievo Sunūs prasidės iš Šventosios Dvasios. 
Marija apsėmė ir nuo to laiko patapo nėščia. Pirmutinius tris 
mėnesius ji» išbuvo pas Zacharijo moterį Elzbietą, o į šešis 
mėnesius po sugrįžimo gavo keliauti į Betlėjų ir ten pagim
dė V. Jėzų. 

Tą visa aprašė gydytojas Liukas, Jmris vėliaus tapo 
šventuoju ir garbininamas yra kaipo trečiasis Evangelistas. 
Skaityk šv. Liuko Evangeliją perskyrimas 1 eilės 26 iki 56 
ir 2 perskyrimas nuo pradžios iki 20 eilutei. » 

i 

Dideli ir M< 
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Ant virtas* 
Valandos nuo 
S iki 4 po plej 

Nedėl iomj 

Klausimas. Jei-gu nevedęs su netekėjusia be moterystės 
prasi randa, paskui gailisi, ima moterystę ir padoriai gyvenę 
gerai miršta. Ar juodu turės skaistybės vainiką danguje. 
"Naujienų" Kapelionas Mockus sako, kad visi turės, nepai
sant su šliubu ar be šliubo gyveno. (Klausimą duodantis as
muo p. Mockų pavadino tokiu žodžiu, kad mes nebedrįstam 
dėti spaudon, dėlto pavartojame garbingiausią velnių kup-

Kammieras B. 
i 

čiaus titulą. Ked). 
Atsakymas. Kas kita yra skaistybės vainikas, kas kita 

dūšios išganymas. Dūšios išganymą gali gauti danguje kiek
vienas atgailą darantis asmuo, vyras ar moteris, girtuoklis, 
žmogžudis, vagis, prasiradėlis ir net tiesos pliovotogas. 

Kas kita yra ypatinga garbė ir laimė tiems, kurie visą 
savo amžį išlaikė kūno skaistybę, arba tarp vadinamą skais
tybės vainiką. Šitą kas sykį prasto ja, tai nei kokiomis atgailo
mis neatranda. Padoriai ištekėjusi nekalta mergina neturi 
nei mažiausios nuodėmės, kuomet ji tampa motina. J i gali 
tapti šventąja, bet skaistybės vainiko neturės. Tą vainiką pa-

Į naikina ne vien tiktai paleistuvystės nuodėmė, bet taip-gi ir 
padorus moterystės pildymas. Skaistybės vainiką gal turėti 
lygiai vyrai kaip ir merginos, nežiūrint, kaip seni jie buvo 
įnirdami. Tik reikia, kad nuo gimimo iki mirties nebūtų pa
darę moterystės, nei paleistuvystės veiksmo. 

J. P. 
LIETUVI! 

4601 South | 
Tel. 

11005 S. 
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Klausimas Kokiu būdu spiritualistas padaro, kad me
dinė ranka krutetų. Vienoje svetainėje spiritualistas padavė 
medinę ranką publikai apžiūrėti, kad ji yra tikrai medinė. Pas 
kui jis pasikvietė iš publikos keturis vyrus, jiems liepė laiky
ti lentą, ant kurios padėjo medina ranką, užgesino daugumą 
žiburių ir ranka ėmė šokinėti jam liepiant. 

Sageris. 

Atsakymas. Kritiškas žiūrėtojas į šitą atsitikimą turėtų 
pirmiausiai pasistatyti klausimą, ar ranka šokinėjo tikrai, ar 
tiktai publikai rodėsi, kad ranka šokinėja. 

Galimas daigtas, kad ji šokinėjo be. matomos priežasties. 
Visose medinėse rankose būva geležinių ar plieninių apkaus
tymų. Tie jaučia magnitą, Eeikėjo tiktai paslėpti kur nors 
ties laikomąja lenta stiprų magnitą ir su juo galima buvo 
padaryti gana keistų šokių. Kad įspūdis pasidarytų didesnis, 
galima buvo netolimas dalis paslėpti medžio vidurije. 

Tečiaiis man rodosi, kad aprašytame atsitikime ranka 
nešokinėjb, o tik publikai susidarė įspūdžio, buk ji šokinėja. 
Stiprus ipnotizuotojai kartais užipnotizuoja visą svetainę. 
Tada visiems rodosi ko nėra. Tik labai retai pasitaiko tokių 
stiprų ipnotizuotojų. 

Trečias galimas būdas yra šviesų kombinacija. Prietam-
sėje svetainėje leidžiant nevienokius spindulius ant tam ti
kroje vietoje padėto daigto galima sudaryti Įspūdžio buk tas 
daigtas šokinėja. , . • 

Nebuvus minėtoje svetainėje, negalima pasakyti, kokį bū
dą pavartojo monininkas. Jis galėjo pavartoti visus tris, arba 
iš jų dalių sudaryti vieną mišinį. Galėjo pavartoti ir kokią ki
tą priemonę. Mes neįtariame tuos keturis vyrus, kad jie buvo 
susitarę su juo prigauti publiką, bet kartais būva ir tokių at~ 
sitikimų. Nematome reikalo spėlioti, buk piktoji dvasia buvu
si prie to. 

* , Kun. P. Bučys. 
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1 !8d Star Line 
i N l W YOBK — HAMBUEG 

DANZIO — LIBAU 
SAMLAND Liepos 16 

S-čia K1 Lasą Tiktai 

Line 

LIETUVOS INFORMACI
JOS BIURO PRANE

ŠIMAI, • 

UŽBAIGIANT DARBĄ. 

Tiesas Patarnavimas 

NEW YORK - HAMBURG 
Parankiaus ias Kel ias Rusams ir 

Lie tuv iams 
Dideli ir Moderniški Twin-Scrcw 

Laivai 

MINNEKAHDA . Birželio 30 
MANCHURIA . . . . Liepos 14 
MONGOLIA . . . . . . Liepos 28 

3-ria Kl iasa Tikta i 
Ats išaukite į Kompani jos Ofisą. 

14 N. Dearborn St. Chicago 
Arba p a s Lokal ius Agentas . 

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l t l l l l l l l l l l 
STe l . »Canal 2 57 

I DR. C. K. KLIAUGA I 
L I E T U T I S DENTISTAS 

= 1821 So. Halsted St., Chicago, IA.S 
K a m p a s 18 ta St. 

S V a l a n d . : 9—12 ryta. Ir 2 — t vak I 
Ul l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l f l l l l l l l l l l l l l l l l l t 

DR. S, NAIKELIS 
LIKTU VIS 

GYDYTOJAS I R I H I R I ' K O A I 
Oflaaa Ir Oyvonlmo vieta 

»35J South Hals ted Street 
Amt *ir*amm t lalvaml Stata Oaaft 

Valandos nuo 10 iki 13 ryte; nuo 
2 lkl 4 po pietų; nno 7 iki 9 vak 

Nedėl lomls nuo l t iki .. 
M d M 

— » - • 
J. P. WAITCHES 

Lawyer 
LIETUVIS ADVOKATAS 

4601 South Hermitage A ve. 
Tel . Boulevard SUSO 

11005 S Mtchigan Ave. 
Roscland, Ui. 

Telefonas Ar m i t a l e 9770 

MARYAN S. ROZYCKI 
MUZYKOS D I R E K T O R I U S 

Mokytojas P iano , Teorijos Ir 
Kompozici jos 

2031 N. Western Ava. 
' Chicago, 111. 

^Telefonas Boulevard 9199 

DR. G. KASPUTIS 
DKNTISTAS 

SSS1 South Halsted Str. a ralandos: 9—12 A, M fj 

1—5: 7—8 P. M. * 

V A L E N T I N E DUESMAKING 
COLLEGES 

[9205 S. Halsted, 2407 W. Sladison.j 
1850 N . Wel ls St. 

137 Mokyklos Jungt . V a l s t i j o m 
Moko Siuvimo, Pat t e m ų Klrpl-j 

įmo, L'esigning bizniui Ir narnama* 
[Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
[Mokslas lengvais atmokėj lmalaj 
•Klesos dienomis ir vakarala Pa-< 

»ikalauklt knygelės . 
Tel. Sesley 1642 

SARA PATEK, pirmininkė 

S DR. CHARLES SEGAL J 
Perkė lė aeavo ofĮsa p o nuni | 

54729 So. Ashland Avenue} 
SpccUeitstas 

• D Ž I O V U , MOTERŲ ir VYRU L I G L | 
BJValandosnuo 10 iki 12 išryto; n o o f 
• 2 lkl 5 po pietų; nuo 7 iki 8:291 
Z v ak ai e Nedėl lomia 19 kll I 

Tele fonas Dreael 2880 

Ht'aono Seeley 7439 

DR. L M. FEINBERG 
Gydo specijaliai v isokias vyra 

moterų lyt iškas Ilgas 
2401' Madison Str., k a m p a s Wes-

Rupesniu Amerikos Lietu
viu Susivažiavimo Sekreto
riaus, gerb. F. Bagočiaus jau 
tapo surašytas ir prisiųstas 
Liftu vos Informacijų Biurui 
buvusio suvažiavimo protoko
lus. Tasai protokolas tapo pa 
tvirtintas ir Suvažiavimo pi r-
mininko gerb. S. Gegužio ir 
bus išsiuntinėjamas visiems 
Suvažiavimo atstovams, laik
raščių redakcijoms ir šiaip nu
rodytoms įstaigoms, idant bu
tų galima supažindinti plačio
ji Amerikos visuomenė su pa 
tlarvtais nutarimais. 

Per.šį laika Lietuvos Atsto
vybei teko betarpiai tartis su 
Valstybės Departamentu de 
!ei Lietuvos pripažinimo, to-
uau ikišiol klausimas tebėra 
svarstomas. Be to Lietuvos 
Ustovybės įgaliotinis MeAdoo 
Birželio 13 diena yra įteikęs 
nauji laiškų Valstybės Sekre
toriui Hughes ir nurodęs į vi-
<i} eilę momentų, dėlei kuriu 
reikalinga greičiau suteikti 
Lietuvai pripažinimą. Svar
biausiuoju momentu yra iširi
mas Lietuviu-Lenku derybų 
Briusely, kokių derybų 
sntrukimas gali privesti abi 
pusi prie ginkluoto susirėmi
mo. 

Apie pačia Briuselio derybų 
eisena, apie padarytuosius iš 
vienos ir kilos pusės pasiūly
mus, apie paties Hymauso pa
siūlymą tuo tarpu žinių nega
lima teikti, nes Lietuvių Dele
gacija pasižadėjusi yra pati 
mteikti pranešimus apie visų 
ta dervbu bėgį. 

DRKUGfiS 

NAMINĖS MUSĖS PAVO 
JINGUMAS. 

S. D, LACHAWICZ 
LIETU VYS GRABO R l I S 

B Patarnauju laidotuvėse kopi«taua!a. R«i 
• k a l a cueldšlu ataliauktl, o n u o daxtm 
•boafto ašsaaMaui. 
• 2S14 W. 2Srd PL Cfcleago, BL 
Į Tel. Tanai f l t t 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

M O K Y K L A 
Mokinama: angl i škos Ir lietuviško? 

kalbų, ari tmetikos , knygvedystės . ste
nografijos, typewrit ing, pirklybos tei
sių, 8uv. Valst. istorijos, abe lnos isto* 
rijos, geografijos, pol l t ikinės eokno-
mijos, piliefcystės, dail iarasystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų: vakarais nuo 6 
iki 10 vai. 

3106 S. Halsted 

(Pris iųsta iš Am. Raud. Kryžiaus) 

'Naminės musės pavojus, 
kaipo ligų nešiotojos, jau gan 
daug buvo aiškintas ir nepai
sant to, mes duodame joms 
veistis, duodame joms liuosai 
platinti bakterijas ant mūsų 
maisto krautuvėse ir mūsų 
virtuvėse." 

Taip rašo Dr. L. O. Ho-
ward, Xational(jeograpbic So-
ciety rašte. 

" Je igu mes leisime purvu 
rinkimą, mes turėsime naminiu 
ninsio, jeigu neleisime, tai mu
sių nebus. Su atsargiu nume
timu išmatų į blekes ir ištuš
tinant jas kas dešimts dienų, 
su tinkamu skerdinyčių sut
varkymu ir ypatingai su tin
kamu arklių tvartų sutvarky
mu, karštliginė musė taps re
ta* padermė. ' . 

"Prirodyta, jog naminė ar
ba karšt liginė musė nešioja 
karštligę} aziatiškų kolerą, 
g i e l ę , i r k i t a s ž a r i n e s l i į^as, j i 
gali nešioti džiovos ir akiu 
v tj 

ligų gemalus, ji visur randa
si bet ir lengvai gali būti iš
naikinta. 

"Visų priedermė apsisaugo
ti nuo musių. Priedermė kož-
nos apielinkės, per savo svei
katos bordus, išleisti pini
gų kovoje prieš šitų žmoni
jos priešų. 

"Kovokite su 

0 . Kodžiutei, P . Kirsitltel, B. 
Lakavičiul, T. Lakavičiutei, J . 
Lukošiui, A. Lukošiūnui, A. 
Macijauskui. A. Marcinkiutei, 
E. Marcinkiutei, M. Markiu-
tei, K. Mažeikiai, Ą. Palcliu-
nui, O. Pastamokaitei, V. Ra
džiui, M. Eieškevičiutei, A. 
Šliužui, A. Taiukiutei, M. Ta-
ruliui, A. Vabrinckui, ir 8. 
Zaura l 

Už augščiausių laipsnį mok
sle dovanas taipat gavo šie: 
Pradinio skyriaus, M. Sasla-
viėiutė; pirmo, P. Čekaičiutė; 
antro, K.Žilinskiutė; trečio, M. 
Lukoševičius; ketvirto P. La-
bauauskiutė; penkto A. M. Lau 
rinskaitė; penkto B. S. Vilkiu-
tėj šešto, M. Šibiutė; septinto, 
V. Vaboliutė; aštimto, S; Bubi-
niutė. Be to, 19 mokinių gavo 
dovanas už neapleidimų Hv. 
Mišių; 49 už neapleidimų mok
slo^ dienų; ir 77 už gerų pasi
elgimą. 

Turbūt, nėra žodžių, kuriais 
galėčiau išreikšti geriausios 
kloties Aušros Vartų baigu
siems mokiniams — alumnatus. 
Tegul tie įgyti tikėjimo ir ar-
tymo meilės įpročiai lydi jus 
i laimingų ateitį; ir tegul jūsų 
širdyse dega uoli karšta Die
vo ir Tėvynės meilė. 

J . R. M. 
J 

LIETUVIAI AMEffiKOJL 
— • — - r - ... 

KOSELAND, ILL. 

musėmis/ ' 
naminėmis 

Mano laimingiausia diena nė 
Austerlitz (ten gur jis gar
bingiausia kovų laimėjo), bet 
pirmoji koinunija 

(Napoleonas). 

C H I C A G O JE. 
*• • • - * m " i i i i 

(West Side). 

Mokyklos Užbaigimas. 

Ncvlėlioj, Birželio 19 d. Mc-
Cormicko svetainėje Aušros 
Vartų mokinių įvyko mokyk
los užbaigimas. Puiki buvo 
parinkta ir pritaikinta pro
grama atsisveikinimui tų, ku
rie jau nebebus šios mokyklos 
mokiniais, liet jos alumnais. 
Mat, šįmet Aušros Vartų mo
kykla turi kuomi džiaugties ir 
gėrėties, nes pirmu syk tiek 
daug — trisdešimts vienas — 
mokiniu užbaigė aštuntų sky
rių. Garbe yra mokyklai bei 
mokytojoms už tokį prakilnų 
darbą, 

*• 
Perstatymai rodė, kad mo

kiniai ir mokytojos nesigailėjo 
nė, vargo, nė pasišventimo, i-
dant žmonėms parodžius vai
kų; gabumus ir pažangų, kaip 
mokslo, taip ir tikėjimo sri
tyje. Bežiūrint į perstatymus, 
tarsi, mokinių veideliai kal-
hėte kalbėjo, dėkavodami Sut-
vertojui, mokytojoms bei gai
lestingiems žmonėms už tų lai
mę, kuri pripiklė pilnutėliai 
jų širdis džiaugsmu. 

Pirmiausia mažiausi moki
niai padainavo " Zvirbi i s" . J ie 
besikalbėdami su žvirbliu pa
darė žmonėms malonių įspū
džių. "Naujas kalbėtojus'', 
Longinas Labanauskas, savo 
vyriška drąsia prakalba pamo
kino klausytojus naudingų da-
lvku. Po to sekė mažuju mer-
gaičių dainelė "Tbe Sun Bon-
net (Jirls". 

"(Jyvenimo Kryžiai" buvo 
įspūdingas bei pamokinanti^ 
perstatymas. Iš visų pasaulyje 
kryžių, kaip tai: turto, gražy
bės, mokslo, garbės, ir k t , ne
turto yra lengviausias. Visas 
dangus džiaugėsi tuomi Kris
taus, neturto kryžiumi. Pas
kui mergaites perstatė "Svcu-
tų Miestų. ' 'Beklausanti rodos, 
negulima atsidžiaugti tuomi 
širdį keliančiu balsu, " J e n i -
žaliau." ' Žmonių delnų ploji
mas patikrino, kad "Žvaigž 
ižių Misterija" buvo gražus 

perstatymas. Po jo B. Oiaeiu-
tė ir S. Vaičiūnas vaidino ko
medija, *'Girtuoklė su Blaivi
ninku." Žmonėms labai pati
ko, nes tai buvo naturalis vaiss-
delis. N • 

Vėliau pasirodė ant scenos 
mažosios mergaitės sustoju
sios į ratų ir kiekviena laikė 
už galo rožių puikų kaspinų, 
o jų antrieji galai susisiekę vi
duryje rato ant viršugalio nen
drės, kurių laikė iškeltų viena 
mergaitė. Mergaitės nors ir pa
vargo nuo ilgo šokimo, vienok 
savo-užduotį tinkamai išpildė 
lig galo. Da f JO to gerb. choro 
vedėjas Pocius su savo išlavin
tais mokiniais padainavo " K o 
lindi Put inėl i" ir "Šoks Tė
velis Suktinį". 

Senai laukiamoji valanda 
štai nušvito, kada pakėlė už
laidų ir buvo matyti gerb. kun. 
F. C. Kudirka ir burys moki
nių sėdinčių ant scenos. Gerb. 
kun. P. C. Kudirka prakalbėjo 
į mokinius ir klausytojus. Mo
kiniai klausė ramiai savo dva
siško Tėvo. Jie gerai žino nei 
įsitikrinę, kad jo patarimai 
yra iš jo grynos meilės del jų 
gerovės. Nevienam jis savo pa
tarimais ir pašalpa užšvletė, 
it saulė savo spinduliais, švie
sų mokslui takelį. 

Gerb, kun. F . C. Kudirka su
teikė diplomus šiems moki
niams: S. Bubiniutei, V. Čer
niauskui, V. Doviataitei, L. 
(Jasilioniutei, P. Gateveckui, 
E. Grigulaitei, P. JaukšČui, A. 
Jamišoniutoi, A Jodikiutei, C. 0 A R S I N K T T * a c c D R A n r i 
Kalasinskiutei, V. Kėturakui, ^ R S I N K I T f i S DRA 
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OICBfcOS' LIETtmC DO
ME! 

Su visokiais dienraščio 
"Draugo" reikalais galite krei 
pties į vietinį agentų, A. VA-
LANČIŲ. Pas jį taippat ga
lima gauti knygų. 

M Draugą" galimA gauti šio
se vietose: 

A. VALANČIUS, 
1622 So. 49-th Ave. 

DARBININKŲ UŽEIGA, 
1447 SO. 50-th Ave. 

JONAS ŠILEIKA, 
1505 So. 49-th Ct. 

N. TAMAŠAUSKIENĖ, 
4839 W. 14-th Str. 

« - » 
ns— • 

MONTREAL J 
HAMBURG, DANZ1G ir UEPOJU 

TMIRD 
CLASS 

t , ' • • - • 

THl'ltD 
CLA6S 

Tiktai vicuas t iesus kel ias i Ba l t iko Po r t a s 
S. S. POLAND ISPJaAUKlA RUGSĖJO 10. 

Valgis labai geras. P u i k u s kambariai atsi ls iu! ir rūkymui. Yra 
daug kambarių dviem ypatom. 

. tJel p l a t o n l ų informacijų ir ka inų ats išaukite | 
Komp. Ofisą, arba pas lokal ius agentus 14 N . Ocarbom St. Chlcflčtf. 

" — 
I I I I I i • • • -
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Pašventinimas stovylos Šv. 
Gabrieliaus. 

-
Nedėldienyj, Birž. Ii) d. Vi

sų Bventų bažnyčioje buvo 
pašventinimas 6v. Gabrieliaus 
stovylos, kurių įtaisė savo lė
šomis p. Pr . Jagminas, real 
^sate pramonininkas Jtoselnn-
de. Stovylų pašventino specia
liai atvykęs pas nms Tėvas 
Alfonsas Marija, Pasjjonistas, 
kuris praeitame Geg. mėnesy
je laikė čia Misijas. Ta tatai 
Šv. Gabrieliaus stovyla bus 
kaipo paminėjimas Tėvo Al
fonso duotųjų mūsų bažny
čioje Misijų. Žmonių buvo pil 
na bažnyčia. 

Vitfų Šventų Parapijos Koro 
piknikas. 

Tų patį nedėldienį, Birž. 19 
vi po Sumos mųs parai)ijos 
koras turėjo savo piknikų Red 
Star Campe. Piknikas buvo 
puikus! Dalyvavo ne vien ko-
ristai, bet ir šiaip žymesnieji 
veikėjai šios kolonijos, kaip 
antai: Dr. Makaras, Kun. P. 
Lapelis, Br. Liudkevičius, 
Broliai Kanaverskiai, p-lė f ra -
jeraitė ir kiti. 

-
Mokslo metų užbaiga. 

Visų Šventų Mokyklos moks
lo metų užbaiga bus ateinan
čiame nedėldienyje, t. y. Birž. 
26 d. parapijos svetainėje. Šį
met žada būti išpildytas įdo
mus ir gyvas programas. Va
karų rengia Šv. Kazimiero Se
seris. Mokinių koras padai
nuos dainelių, kurių mokina 
š į m e t p a e i o s S e s e r į s . 

Tas pats. 

PateSkau saro vyro Jono I lada-
vičiaus, 38 metu amžiaus, paėjo iš 
Kauno Gubernijos, UašeiniU pavie
to, Raseinių mieste. Išėjo Panedėl io 
vakare Birželio 6, 1921 ir dar nesu-
gryžo. Jeigu kas žino k u r j is ran
dasi meldžiu pranešti: 

Onai Kadavičijenei, 
1104 S. 48 Ave. Cicero, III. 

Ieškau partnerio j buecfne ir 
grocernft turi būti te is ingas ir turi 
turėti $2,000, a tmokėt pusė biznio 
aš turiu gražia ir didele vieta no
rėčiau padidinti nemokant i i šmo
kinsiu biznio. Atsišaukite į 

1 

2834 S. 
(J . V . ) 

D R A U GĄ " 
Onkk-y Ave. Culcago. 

• 

-

E A T R A 
Parsiduoda rakandai ir pijanal 

šešių kambariu visi sykiu arba po 
viena-. 

2010 Wabansia Ave. 

— mm — i. 

PASILAIDOK GERA PROGA. 
• mmmt I»MM * ^ * * ** 

Parsiduoda du bizniai buėerne, 
Kroserno ir kepykla ( l iukery ) ir na
mas su S kambariais pagyvenimui už 
labai žema kaina. 

Priežastis pardavimo savininkas 
važiuoja Lietuvon. Atsišaukit greitai 
platesnės žinias gausi te ant vietos. 

V. J. LATVĖJTAS 
111 l.iiicnlit AVe. Rockfonl , l l l . 

M * • • • .i i 

SHEBOYGAN, VVIS. 

L. Vyčių 51 kp. domei. 

Lietuvos Vyčių 51 kp. svar
bus dvisavaitinis susirinki
mas įvyks Birželio 28 d. pa
rapijos svetainėj, 8:00 vai. va
kare. ' 

Visi nariai prašomi būtinai 
atsilankyti, nes yra labai daug 
svarstymų ir reikės rinkti at
stovai L, Vyčių IX Seiman. 

V. J, Rėklaitis, pirm. • 

PIGIAI PARSIDUODA 
MURO NAMAI! 

• pagyvenimų 8-7 kambarių k a m 
pas 60x121 Lotas Metine Kanda 
$4,680.00 garu apši ldoma, maudlnes , 
elektra, gazas v ieta 70-tos i r , Nor
mai Boul. parsiduoda už puse pre
kes tik fltJ.000.00. 

DIDŽIAUSI, GREIČIAUSI PASAULY 
LAIVAI, ŠAUNUS APSIEJIMAS 

SU KELEIVIAIS . 

Ten yra Vietinis agentas Jūsų mieste 
ar netoli jo. . 

Į Lietuvą, Lenkiją, Ukrainą ir 
visas Baltiko Valstijas per 

Hamburgą. 
SAX0NIA Liepos 21 
II klesos $180.00, III klesos $125. 

Taksų 5 dol. 
P E R C H E R B O U R G SOUTHAMPTON 

L t V E R P O o L A R GLASGOVV 

ALGERIA Dirželio 25 
D E R E N G A K I A Dirželio 30 
CAMERONIA (Naujas ) . . Liepos 2 
CARONIA Liepos 2 
AQUITANIA Liepos 5 

Gausi 7%,8% 
už padėtus pinigus, jeigu pirksi mū
sų rekomenduojamus, Užtikrintus 

PIRMO MORGEČIO 
AUKSO BONDSUS 

Procentai i šmokami du kartu į metus 
bile v ienoj bankoj . 
Bondsai po $100 ir $500. Gali pirkU 
ir lengvais išmokėjimais . 

Perkame, parduodame, mainome ir 
duodame informacijas apie įvairių 
komp. šėrus. 

Kreipki ties j Lietuvių ištaiga 

PEOPLES INVESTMENT 0 0 
320 S. States Street 

Tel. Harrison 2024 
R o o m 1422 

Ohicngo, III. 

Kasdien 
po piet. 

Ir nedaliomis nuo 12 Iki 3 

3 pagyvenimų 6-7 kambarių garu 
apšildoma, maudines, e lektra met ine 
randa $2,220.00. Randasi Garfield 
Boul. arti Union Ave. parsiduoda 
už $14,000.00. 

1 

2 pagyvenimu 5-6 kambarių Furna-
cu upši ldoma maudines e lektra Lo-
tjts 50x125 automobil iu garagus pre
ke tik $9,000.00 randas arti 50-tos ir 
Sungamon St. 

t pagyvenimu 5-6 kambarių Fur-
nocų apši ldomas maudines , e lektra 
automobil iu garages randasi ant 54 
tos S. Morgan St. parsiduoda už 
$7,5V)0.00. 

EVALDAS & PUPAUSKAS 
840 W. 33 8t. Tel. Yards 2790 

•• i • i . • 
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DR. G. M. GLASER 
Prakt ikuoja 30 metai . 

o f i sa s 814* So. Morena St. 
Kert* t a - r o St., ChJcago, UL 

SPECIJALISTAS 
Motsriškų, Vyrišku, talpfl «nro-

nlškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo U ryto 
iki S po pietų, nuo • lkl 8 valan
dą vakarą. 

Nedėl lomls nno k Iki S po pMM. 
T e l e f o n u Varo* M f 

~ — 

r*l. llandolph Ž898 
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas vidumieAtyl 

A S S O C I A T I O N n i > n u . 
19 So, L * Salle St. 

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų 
Panedėl lals iki S vakare 
Nedėl iomis ofisas uždarytas į 

tiifiml i . i i - i 

' » » • • • • < 
' 
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TelefMfM Pullman • » [ 

Dr. P. P. ZAlTK 
Lietuvis Dentist&s 

10801 ėo. MienJgan Aventte 
KSMlSDd. 111. 

VAIANDOHi 9 ry t* Iki I 
rc l . PuUman 342 ir H M , 

'rel. Ganai 6221 Jj 

DR. C. JL CHERRYS 
LIETtTvTS DENTISTA8 

\tWi Weet 22-n.l St So. LeAVttt St. 
Obicago 

Jvalandos: »:S0 A. M. to 12 N * 
1:00 P . M. to 8:00 F, l t . S 

|7TRSaAS 
ADVOKATAS 

• 
l 

S Ofisas Didmiesti J t 
29 South La Saūe Street ] 

Kambnrto t S 4 
Telefonas Central 6390 S 

Vakarais, 812 W. 33rd St. J 
Telefonas: Yards 4681 I 

Tel. Yards 6606 Blvd. 8448 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

Lietuvis Gydytojas, Cnirurgms Ir 

M M 8. Halsted St, Chlcajro, 
Valandos: 10—12 i i ryto 1—8 Ir 
«—8 vakarr Ned. 19—12 Ii ryto. 

i 

Pamėginkite naujo. 

Su uir^giitruotu vaisbaženkllaSuf. V«M. 
Patentu Blora 

Naojamo mėlyname pakelyje. 
Visos tvirtos, gemalus užmušan

čios ypatybes šiame vaiste idčtos, 
su priemaiša priimniai švelnaus 
kvepalo. 

Buffles yra laoai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas —begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris 

patiks kad 
ir gačniau-
eiaiypatai. 

Aptiekose 
parsiduoda 
po 65c. arba 
atsiųskite 
75e., tad 
atsiusime 
per paStą 
tiesiog ii 
labart-
torijos. 

4 
Būtinai 
reikalau
kite 
kitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite , 
kad botą 
rnriRo 
vais-
bažeokl is . 

., 

Tel. Canal 257 Vak. Canal 2114 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
l t S l So. Halsted Btre«« 

Valandos: 10 lkl 12 ryto: 1 iki s 
po p i e t 0 lkl 0 vakare. 

TeL Drover 1041 j 

Dr. C. Z. Vezefis 
LlETUvTS D E a m S T A S 

4712 SO. ASHUAND A F E H B 
arti 41-tos Gatves 

Valandos: nuo 0 ryto lkl 0 vak 
8eredomlš nno 4 l i f 8 vakare . 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
Gydytojas ir Chirurgas 
4442 So. vVcstem Ave, 

Telefonas Lafayette 4146 
Valandos; 9-11 rytais 1-2 po 

pietų ir 7-8 vakarais. Nedėldie-
niais tiktai po pietų 2 iki 5. 

»„«.^*»..«^«. *.-.-. . ^ ^ * » * i » « * t o » ^ ^ 
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DR. A. L YUšKA 
1900 S. Halsted Str. 

» Tel. Canal 2118 

Valandos: 10 ryto Iki 0 vakarą 
Gyvenimas: 

2811 W. M r d Str. 
Tel. Prospect 2488. 

1I111IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIK 
Rea. 1138 Independenoe Blvd. 

Telefonas Voa Buren 2»4 

OR. A. A. ROTH, 
ftus&s Gydytojas rl Unlrar«as 
Specijalistas Motcrifikų, Vyriški 

Vaikų Ir visų chroniškų ligų 
VALANDOS: io—ii ryto 2—a sa 

pietų, 7—8 vak, Nedėl lomls 1 0 — I i i 
Ofisas 8884 So. Daikte* St., btUeasjr 

Telefonas Dfeove* M M ' 
il l l lHlll l l l l l l l l l l l l l l l l i lIlIlIlUlll l l l l l l i l i lIO 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonai Vardo M M 

Valandos: — 8 iki 11 U ryto 
5 po pietų lkl 8 vak. Nedėlto-
mis nno i Iki 8 vai. vakare 

iMMBlMSiMsiSaSJISJIMMaiMBafi 
I DR. S. BIEŽLS S 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
I R CHIRURGAS 

i 2201 West 22nd Street 

Tel. Canal 8222 
Bes . 8114 W. 42nd Street 

Tel. McKinley 4 9 8 s | 
so • • su o* sn ša saaB sssa sn BB BB1 

'- • • ' m 
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GARSINKITĖS "DRAUGE. i . 

•i T — — 

Ęuropean American Rurssu 
Fabionas ir Miokievicz ved. 
buvę A. Petraitis ir S. U FablonąS 
Siuntimas pinigu, laivakor

tės, pasportai ir tt. 
NOTARIJUSAS 

Real Estatc, Paskolos , Insurinal 
U tu 

6M W. 35th St., Ktmp. Halsted St. 
Tel. Boulevard 811 

Vai.: 9 iki 6 kasdiena 
Vak.: Utar, Ket. Ir Sub. iki 9 vak. 

Ned.: iki 2 po pietų. 
.;.r BU rr , 

•iiiiiiitiiisiEsiiiiiiisitiiiifiiiiiieiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitsiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiitBfi 

•'•• ftIRBTUVi " i 
VėliavŲ, KarunŲ, Šarpy ženkle-

HŲ ir kitokiŲ draugystėm reika-
lingŲ dalyku, 

A. J. POŽĖLA j 
1908 W. Division Str. Chicago. 

i:oo f. M. to s:oo F , M. • & "* 
#i^^#2^#^Jt&^l£«^i^#oe^aUIIIIIIIIIIIUIU 
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DU SUŽEISTI IR DU SU 
IMTI. 

V a k a r ankst i ryty du detok-
t iva i ėjo Western ave. P r o 
juos praūžė automobilius, ku
riai ue buvo ketur i vyrukai . 

S ta iga automobilius sustojo 
ties saliunu po mim. 5354 So. 
Western ave. Du spruko sa-
liunan, ki tu du pasiliko auto
mobili u je. 

Pasilikusieji pamatė dotek-
t i v u s . i r inėjusiems sali mum 
šuktelėjo. Tiedu išbėgo iš sa-
liuno, įšoko automobiliun i r 
važiuoti. 

Betekt ivai intarė juos plė
šikais. Paskui automobilių pa
leido keletą šūviu. Bet tas nu
dardėjo. 

Spėjama, kad jie norėjo a-
pi plėšti saliuną. 

Už valandos kiti du detek-
t ivai ant kampo 6*3 ir May 
g a l a t rado suskylėtą automo
bilių i r jame du sužeistu jau
nuoliu. Ki tu du jų draugu 
buvo nuėjusiu ieškoti gydyto-
jo. 

Detektivai palaukė kol t iedu 
sugryžo i r visus areštavo. Du 
pasiusta ligoninėn, gi kitu du 
uždaryta. 

J i e padavė vardus : Zicher-
man, Boeleke, l l u rd ir Lock-
ridge. 

Policija mėgins juos visus 
indentifikuoti. 

MUSĮi REPORTERIO UŽ
RAŠAI. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Ši y r a paskut inė savaitė 
mokinimo Šv. Ju rg io mokyk
loj. Mokiniai y r a kilnojami iš 
skyrių į skyrius,, ruošiami 
pr ie ateinančių mokslo metų. 

Ateinanti ketvirtadienį, bir
želio 23 d. vakare, Sv. Ju rg io 
mokvklos svet. bus vakaras . 
P rog rama išpildys mokyklos 
mokiniai. Nors kaikur ios da
lys programos įbus tos pačios, 
ką praei tame sekmadienyj ro
dyta , bet daug kas nauja bus 
parodyta . 

Tame pačiame vakare bus 
8 skvriaus mokiniams išdalin-
t i high school diplomai Pal-
mer method, mokyklos už gra-
žraštį žemesnių skyrių moki
niai , kurie užsipelnė, gaus tos 
pačios mokyklos certif ikatus 
už dailų rašymų. 

Ši to vakaro pelnas skiria
mas įrengimui koplyčios nau
jame Seserų — mokytojų na
me. Įžanga bus visai žema. 

CHICAGOS U E T t J V I Ų TA
RYBOS VAKARAS. 

Dr. Alseika gyrėsi sustipri-Jpeikėjęs tęsė to l i au ; " I r d a r 

V A I S T I N I N K A I ATMETA 
ALAUS PARDAVINĖ 

JIMĄ. 

Kongrese pakel tas sumany
mas vaistinėms leisti parda
vinėti žmonėms alų, kaipo 
vaistą, pagal gydytojų lei l,i-
mų. 

Illinois Pliarmaceutical Ass 'h 
suvažiavimas paskelbė, kad 
vaistininkai nėra saliuninin-
kai, gi vaistinės ne saliunai ir 
neapsima pardavinėt i alaus. 

Kas ki ta y ra degtinė. Vais
tinėse visais laikais buvo už
laikoma degtinė. Tad ir to-
liaus neatsakoma jai vieta. 

NEŽINOMAS ŽMOGUS AT
RASTAS K A N A L E . 

į s -

zmogau* 
Ar t i Lement iš kanalo 

t r auk tas nežinomo 
lavonas. Ta i žmogus, turėjęs 
apie 50 metų, svėręs 165 sva
rus. An t kaklo pakabintas 
mažas katal ikiškas medalio
nas. Nesusekta lavone jokiij 
ženklų, kad j is butų nužudy
tas. 

Viename švarko kišeniuje 
a t ras ta poperėlė, ant kurios 
padėtas adresas : Victor Haka 
son, 1007 Sedgwick street. 

Birž. 8 d. mirė Ant. Klimas, 
birž. 13 d. (jo globėjo dje-i 
noje) buvo palaidotas iš Šv. 
Ju rg io bažnyčios į Šv. Kazi
miero kapines. Nors laidotu
vės buvo labai iškilmingos, 
bet muzikos nebūta. Ta i pa-
vvzdinga. 

Per Mišias visa nabašninko 
šeimyna (gi buvo gana dide
lė) priėmė Šv. Komunijų. 
Žmonės stebėjosi i r gėrėjosi 
tokiu reginiu. 

A. a. Klimas buvo rėmėjas 
visų prakilnių reikalų. 

IŠ BRIGHTON PARK. 

Vietinė Labdaringos Sujun
gęs kuopa rengiasi prie savo 
pikniko birž. 26 d. Nekalto 
Prask!.. Panelės Švenč. par . 
darže, kuriame manoma daug 
pelnyti. 

K I E K VERTAS DOLIERIS . 

Paskelbta, kad vieno dolie-
rio vertė praeiti], gegužės mė
nesį, palyginus su 1913 metų 
dolierio verte, buvo 56 centai. 

Reiškia, dolierio vertė pirki
me labai palengva auga. 

Birž. 19 d. Nekalto Prasid. 
Panelės Švene. bažnyčioj, aš
tuntą vai. r y t a apie 90 par . 
mokyklos mokinių per iškil
mingas apeigas pirmusyk pri
ėmė Šv. Komunijų. Klebonas, 
kun. A. Briška, pasakė pa-
pamokslų. 

Birž. 19 d. Nekalto Praskl . 
Panelės Švenč. par . darže Šv. 
Kazimiero draugija surengė 
piknikų. Žmonių vidutiniškai 
atsilankė. 

DAUGIAU BONDSŲ. 

N E B U S PADIDINTA AL 
GOS P O L I C I J A I . 

Miesto tarybos finansinis 
komitetas visaip svarstė klau
simų padidinti algas policijai 
i r gaisrininkams. Tam padidi
nimui butų reikėję daugiau 
poros milionų per metus. Ant 
galo su tar ta tų klausimų pa
likti be nieko. Nėra pinigų. 

Paski r tus piliečių kelių mi
lionų bon\l.sus taisyt i ir page
rinti kai-kurias gatves miesto 
valdyba išleido kitokiems tik-
slams. 

Dabar tų gatvių pagerini
mui norima daugiau bondsų. 

BOLŠEVIKAI P A K E L I A 
PROTESTĄ. 

— 
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BIZNIERIAI GARS1NKITĖ3 

"DRAUGE" 
iimmiiimmiiniiiiiMiimmmiiiiiiimiii u t a r t i e s dvasiai. 

Ryga, birž. 22. — Maskvos 
bolševikų valdžia bevieliu te
legrafu pasiuntė Anglijai pro
testų. Protestas a tkre iptas 
prieš Tautų Sąjungos tary
bos sumanymų duoti pinigi
nės pašelpos Rusijos pabėgė
liams, kurių daugiausia y ra 
Paryžiuje. 

Bolševikai sako, jog su to
kia pašelpa Tautų Sąjunga a-
teis pagelbon Rusijos kontr
revoliucionieriams; Tas y ra 
priešinga Britanijos-Rusijos 

Birž. 12 d. Chicagos l i e t u 
vių Ta ryba surengė savybės 
vakarėlį paminėt i ta rybos 
dviejų metų gyvavimo sukak
tuves. Garsinta, kad prasidės 
7:30 vai. vakare , bet t ikra i 
p radė ta 11:42 vai. Nors mu
zikantai grojo, bet nebuvo 
kam šokti. 

Belaukiant programos kai-
kurie tarybiečiai kalbėjo man 
ir mokino, kaipo reporterį, 
ka ip reikia rašyt i ir perspėjo, 
kad k i ta ip , ta i aš galiu gaut i 
p lyta per galvų. 

Dabar Draugo skaityto
ja i gal i suprast i , į kokį pavo
jų stoja Draugo redakcijos na
riai , kad skaitytojams patie
kus kuodaugiausiai i r pilniau
siai teisingų žinių iš Chicagos 
Lietuvių Tarybos darbuotės. 
I r matote ka ip tautininkai-li-
beralai bijosi teisybės, nenori 
kad jų tamsus darbel ia i butų 
švieson keliami. * 

Vienas tarybiet is išreiškė 
džiaugsmo, kad " D r a u g a s ' ' 
juos pagarsina. 

11:40 vai . susėdome apie 
vienų stalų i r po dviejų minu
čių pradėjome valgyti . Žmo
nių suskaičiau apie keturias-
dešimts. Vienas liberalas kal
boje su kitu tą skaitl inę pati
krino. Buvo i r kelios moterė
lės. 

11:51 vai. pirmininko-pagel-
bininkas pradėjo programų pa
aiškindamas vakaro tikslą. 
Pirmutinis kalbėjo A. Bareius, 
tarybos pirmininkas. Bareius 
savo kalbos pabaigoje paaiš- šauskas. 
kino, kad t rys žmonės tarybų 
atstovavo Lietuvių suvažiavi
me Washingtone, D. C. Geg. 
30 ir 31 d. (Tarybos senatas 
buvo išrinkęs penkis. K u r ^in
go d u ! ) Barčius kvietė kal
bėti B. Butkų. Vakaro vedė
jas Locaitis nieko nesakė uz 
pasisavinimų jo pareigų. 

Butkus kalbėjo: " t u r i m e pa-
tiekų, kad galime dirbt i ant 
Lietuvos dirvos. "Pask iau drą
siai, :be jokių išimčių sakė, kad 
tarybos darbai niekad nebuvo 
klaidingi. Butkaus kalba bu 
vo nenuosekli. 

Locaitis prieš kviezdamas 
S. Valančių pavadino jį be-
par tyviu žmogumi; paskiau sa
kė, kad vidurinė srovė (reiš 
kia tautininkai-l iberalai) esan
ti bepartyvė. 

Valančius atsistojęs pasisa
ko esąs part i jos žmogus—tau
tininkas. Prieš baigsiant kalbą 
užsipuolė ant kunigų. Sakė, 
kunigija nenorėjusi rengt i de
monstracijos prieš Lenkus. I r 
tik kun. Pakalnis sualikė jų 
nuo atsisakymo i r " v o t " ta
po surengta milžiniška de
monstracija praeitą Rugpjū
čio mėnesį 7-to Regimento ar-
mory. (Šmeiždamas kunigas 
Valančius pamiršo net kada 
buvo demonstracija. J i buvo 
ne Rugpj . mėnesy, t ik Spalio 

Valančius slėpė kad A. L. 
R. K. Federacijos Chicagos 
Apskri tys , prie kurio kunigai 
žymia g a l i m i prisideda, su
manę tą demonstraciją, kad 
Federacijos apskr i tys rengė 
bendrai su taut ininkais — li
beralais. K a d pačioj demons
tracijoj kunigai , į nieką ne
atsižvelgdami, ka r š t a i prieš 
Lenkus kalbėjo. 

Tai buvo typiškas liberalo 
" p a m i r š i m a s " . 

Valančius tolesniai tęsė, kad 
ta ryba ligšiol veikė Lietuvos 
darbą, ateityj galėsianti rupin-
ties vietiniais reikalais (tur
būt auginimu i r stiprinimu 
tautininkų - liberalų parti jos 
drąsiau žmonėse laisvamanybę 
skiepinti!) 

nęs tautos i r part i jos dvasią 
(dr. Alseika būdamas socialis-
tasrliaudininkas savo darbais 
pasirodė labai s iauras parti j i-
nis žmogus — negalėjo kitą 
parti ją s t iprint i ka ip soc.-liau-
dininkų partiją. Taipat Alsei
ka sakė, kad taut in inkai A-
merikoj y r a tie pa tys ką Lie
tuvoj socialistai-liaudininkai. 
I r tarybiečiai, tautininkai-li
beralai dr. Alseikos misiją, 
žygius pilniausiai rėmė. Tai
gi dabar aišku, jei ne visi, tai 
bent Chicagos taryboj susis-
pietusieji tautininkai-liberalai 
yra ne kas kiti ka ip soč.-liau-
dininkai ) . 

Valančius dar pr idūrė , kad 
atei tyj gal galėsią savo darbą 
dirbti . (Reiškia socialistų-liau-
dininkų part i jos. Bet juk del 
jos visad ir dirbo, t ik nedrįso 
a tv i ra i pasisakyti . Dabar gal 
tarybą įsikinkys į atvirą liau
dininkų* vežimėlį). 

Locaitis kviečia dr. Grai-
čiuną kalbėti arba iš raš to skai 
ty t i apie tarybos nuveiktus 
darbus. 

Graičiunas pastebi, kad kai-
kur ie dalyvaujantieji muzika-
linėj programoj tur i tuoj ap
leisti svetainę. T a d a p-lė M. 
Rakauskai tė padainavo " A i 
gre ič iau" , " K u r bakūžė sama
n o t a " i r da r vieną dainelę. 
Daug aplodismentų pelnė. 
Dainuodama j i save kankino. 
Stengėsi išspausti perdaug 
jausmų. Net skaudu buvo į ją 
bežiūrint. Bet dainuoja pui
kiai. Tu r i st iprų balselį. J a i 
ant piano akomponiayo A. 01-

ką — nenoriu išreikšti. — J u s 
žinotą ką noriu p a s a k y t i . " 
Pasididžiuodamas atkar tojo 
ką suvažiavime atsakė į kun. 
Prof. Bučio kalbą Washingto-
ne. Gyrėsi, kad. publika jam 
plojusi, na i r nugalėjęs 'kun. 
prof. Bučj. Tegu bus gana/aįrie 
Hertmanowicz. 

Ki t i du tarybos atstovu į 
Washingtoną, J . J . Elias i r 
Viscont neatvyko į vakarienę. 

Vakaro vedėjas pasiųlė ki
tą tarybietį , siųstų Washing-
tonan iš 18-tos kolonijos, kur is 
stypčiodamas kalbėjo. J a u bu
vo 12:55 vai. ryto kuomet va
karo vedėjas užbaigė progra
mų. 

Gal i r teks už teisingą tary
bos sus-mo aprašymą gauti 
plyta per galvą, bet visuome
nė bent žinos keno nešvari 
ranka tų ply^ų paėmė. Tiesa 
brangesnė už gyvastį. 

Rep. 

mas, bus Birž. 25 d. Š. m., Dievo 
Apveizdos par. svet., 8-ta vai. vak. 
Visi komisijos nariai prašomi lai
ku suvažiuoti. Z. M. 

K TOWN OF L A K E . 

Birželio 13 d. Davis Sąuare 
parko salėj L. Vyčių 13 kp. ren
gia vakarą pagerbimui kun. J. 
Čužausko. « 

SVARBUS MASS-MITINGAS 

PRANEŠIMAI. 

Locaitis vėl siūlo į kalbė
tojus dr . Graičiuną, tarybos 
raštininką. Leidžia jam skaity
ti a rba kalbėti. Graičiunas ir 
skaito i r kalba. 

Suminėjo visus darbus į ku
riuos tarybą bent pįrštu bak 
stelė jo ir visus, juos paskaitė 
tarybos nuveiktais darbais . Už 
tai kreditą duoda "pi lksermė-
g i a m s " , k a i p buvusiam taip 
ir dabar t iniam pirmininkui. 
Paagi tavo steigti universitetą, 
bet nepasakė kokį ir kur. Gal 
jam rūpėjo steigimas " l iau
dies un ivers i t e to" — nepigu 
atspėti . 

Locaitis beveik ka ip ką ir iš 
kantrybės išvedė suminėdamas 
nuveiktus darbus, žygius p. 
Hertmanowicziaus ligj jį išpra
šė kalbėti . 

&į kar tą Hertmanowicz kal
boje parodė visą savo pliką 
išmintį, protinį skurdą i r ber
no mandagumų. Pasirodė ne 
tik tautininkas-libėralas arba 
soc.-liaudininkas, bet j $ " g a r 
b i n g a s " vadas. 

Perskai tęs Vileišio jam at 
siųstą telegramą, kur ia sveiki
na tarybą su dviejų metų su
kaktuvėmis, pagir ia ją už nu
veiktus darbūs i r pasisako jog 
Ameriką apleisiąs Birž. 25 d. 

Tada Hertmanowicz pradėjo 
kalbėti ka ip ta ryba ta ip ir Vi
leišis buvo priešų purvais 
drabstomi. (Tuo pačiu laiku 
Dimša i r Valančius žaidžia su 
cigaretu ir degtuku, ki tus juo
k ina) . 

•Pajuokė tikėjimą, niekino 
visų gerbiamą kun. prof. Bučį, 
ir daug pagiežos išliejo ant 
A. L. R. K. Federacijos, teršė 
kunigų vardą i r juodino dien
raštį Draugą. Gerb. kun. prof. 
Bučį i r jo " s ė b r u s " prilygino 
prie šunų. (Nebent p . advo
kato nešvari kakar inė tokius 
palyginimus pratusi y ra dary
ti!) Šaukė: " d e l jų verks Lie
tuva, del jų verks L i e t u v a " ir 
labai dramatiškai nuduoda
mas, daug jausmo įdėdamas 
mušėsi į krutinę. (Turbūt sa
vo " gr ieka is ' ' nus^jaute pra
sikaltęs klausytojams). Atši

l s DIEVO APVEIZDOS PAR. 

Trečiadieny j , Birž. 22 d., Die
vo Apveizdos parap. svet. A. L. 
R. K. Federacijos 15-tas skyrius 
laikys nepaprastą, labai svarbų, 
susirinkimą. 

Yra neatidėtinų reikalų. 
Draugijos prašomos kuodau-

giausia prisiųsti atstovų. 
Valdyba. 

Įvyks MėKinley Parko sve
tainėj , 39 gatvė ir Western 
ave., ketirtadienį, birželio 23 
d., 8 vai. vakare . 

Bus išduota rapor ta i iš Lie
tuvių Suvažiavimą "YVashing-
tone, D. C , i r inteikimo Pre
zidentui Hard ingui peticijos 
su miiionu parašų. Taipgi bus 
raportas iš pasikalbėjimo su 
Kongreso atstovu Masonu ir 
sekretorium Medill MeCor-
mick. Taipgi rapor tas iš ap
lankymo Įeit. J . S. Har r i s ' o 
kapo ir padėjimo ant kapo 
vainiko už jo pasišventimą 
Lietuvai. Bus praneš ta apie 
L. L. paskolą ir nuošimčių at-
mokėjimą ir t t . • 

Kviečia L. L. Paskolos Chi
cagos i r apylinkių apskri t is . 

J . A. Poška, pirm. 
E. Statkienė, rast . 

CHICAGIEČIAI. ATSI IMKI 
T E LAIŠKUS. 

Chicagos pašte (vidumiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 

Lietuvos Vyčių Chicagos Aps- randasi atėję iš Lietuvos laiškai 
kričio Seimo Komisijos susirinki- žemiau jvardytiems asmenims, ku

rių dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (iš Adams gatvės 
įėjus po dešinėj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED. 

1072—Pavilionis Stanislov 
1074—Petraitis Veronika 
1079—Pocevičia Pov. 
1080—Poiodis John 
1082—Pranevičienė Ver. 
108&—Puzaras V. 
1092—Somų Kaz. 
1102—Seselgis K. 
1104—Skukolas Juozapas 
1106—Sieldauskas Jonas 
1109—Sipavič Juozapas 
1112—Slinskin 
1113—Sliska Julius 
1114—Soroka Povei 
1119—Stejmok A. 
1120—Stiraitė Ad. 
1127—Szeputis Juozap * 

BRIGHTON PARKO L I E T U 
VIAMS. 

Nebūkite Be " D r a u g o " 
. " D r a u g ą " dienraštį galima 

gaut i be kitų vietų i r šiose: 
F . Š IMKIENE, 

4358 So. Fairfield Ave. 
TUMSIS & CO. 

3853 So. Rockwell St. 
BUCIUNAS, 

2900 W. 40th Str. 
J . ŽOLYNAS, 
4063 So. Maplewood Ave. 
J . SYMONAS, 

4140 So. Maplewood Ave. 
J . SMITH. 

3813 So. Kedzie Ave. 
, JUOZAS DEITŠKO. 

4409 So. Fairfield Ave. 
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) Kaip "Draugas" siunčia Pinigus į Lietuva. Į 

I 
Visiems Įdomu žinoti 

Paskelbus pinigu; siuntimą ėmė iš visur plaukti užklausimai, kokiu būdu, ko
kiais keliais " D r a u g a s " persiunčia pinigus, a r gvarantuoja kad nepražus ir t t . 

Visiems atsakome, jog. siunčiame be jokių tarpininkų, be jokių agentų kad butų 
pigiau i r greičiau, tiesiog per Lietuvos Ūkio Banką. To Banko vedėjai yra Broliai 
Vailokaičiai: vienas jų kun. Juozas Vailokaitis, žinomas visuomenės veikėjas Lie
tuvoje, y ra Banko Tarybos Pirmininkas , o ant ras Jonas Vailokaitis, žymus finansi
nių dalykų žinovas, yra Banko Manageris Ūkio Bankas turi po visą Lietuvą daugy
bę savo s k y r i ų ' i r kantorų, ta t lengvai gali pinigus pris tatyt i , kur nėra jo skyriaus, 
ten išmoka per paštą, o pastų dabar Lietuvoj y ra beveik kiekvienam miestelyj. 

Lietuvos Ūkio-Bankas išmokės pilnai visą sumą pažymėtą mūsų kvitoje, neat
imdamas nei vieno auksino. \ 

Už pris tatymo t ikrumą atsako " D r a u g o " Administracija. 
Klauski te pinigų kurso " D r a u g o " Ofise. Ne Chicagoje gyvenantiems tą pačią die

ną išsiunsime atsakymą laiškeliu. 

Draugo Pinigų Siuntimo Skyrius 

E 

s i 

• • i 

i 2334 South Oakley Avenue 
i 

Chicago, UI. | 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiHiiiiuuimiiiiiimiiiiiiiiniiiiuiiiHtr 

įHW<WWiHWWiW 

kapitalas ir Perviršis 
$245,000.00 

Turtas Jau Siekia 

Treti Milijoną Dolierii) 
Pirmutine Lietuviška Valstijine Banką Amerikoje 

Metropolitan State Bank 
2201 W. 22nd ir Leavitt St. 

NORĖDAMI RASTI TIKRĄJĮ JŪSŲ DRAUGĄ TAI KREIPKITĖS SU VISAIS JŪSŲ 
REIKALAIS J ŠIA SAVO VALSTIJINE BANKĄ. 

Duosim geriausia patarimą kaip gauti gera. nuošimti už justi pinigus, kuriuos laikote ne pa
rankioje Bankoje namuose arba uždarė baksuose, tas aglės užtikrit jūsų ateiti. Paskolinam pinigus 
ant 1-mo mortgieio už 6%. Keliaujantiems j Lietuva, Amerikos ir Lietuvos piliečiams, parupinam 
pasportus dykai, perkantiems pas mus laivakorte. 

Norintiems vežtis pinigus j Lietuva galite pirkti mūsų bankos drafta, pagal dienos kurso 
markes, U. S. dolieriais arba Anglijos svarais, tas bus mainomas visuose Lietuvos Bankose arba 
artimiausioje pastoje. 

v, 

Bankos Valand: kas dieną nuo 9 v. ryto iki 4 v. po pietų Utarninkais ir Subatoms iki 8:30 v. vak. 


