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SUKILO HVRANGEUO KAZOKAI 
Vokiečiai Paminėjo Vokietijos 

Imperijos Insteigima 
Atsistatydino Anglijos Karo 

Ministeris 
KAZOKAI MUŠASI SU SE- PAMINŽJO VOKIETIJOS 

NEGAJUAIS. IMPERIJOS ĮSTEIGIMĄ. 

Vadai suareštuoti ir statyti I Darbuojamasi nuversti socija-
karo teisman. listų valdžią. 

Konstantinopolis, Sausio 19. i Berlynas, Sausio 19. — Pinu 

CHURCHILL APLEIDO UŽ
IMAMA VIETĄ. 

Paliko kolianijų sekretorium. 

Londonas, Sausio 19. — 0-
ficijaliaį paskelbta, kad Ang
lijos karo ministeris Winston 
Churchill apleido užimamą 
vietą ir sutiko Imt kolionijų 
sekretoriumi. Nepaduota tos 
atmainos: priežastis. 

Be to, sužinota, kad į ka
ro ministerius buvęs pakvies
tas lordas Derby. Bet tasai 
atsisakęs. 

Nesenai buvęs karo minis
teris lankėsi Prancūzijoje. Iš 
ten jam sugryžuV sugriautas 
Prancūzijos ministerių kabine
tas. 

Yra žinių, kad Churchill tu-

NEDUODA 'SLACKE 
RIAMS" PILIĖTYB4S 

RAŠTŲ. f 

\ NAUJAUSIOS ŽINIOS. 
Washington. — Paties pre

zidento Wilsono nusprendimu 
turi but deportuojamas Airi
jos miesto Gork lordas ma
joras O'Callaghan, kursai šion 
šalin atvyko be Anglijos val
džios leidimo, taigi ir be pas-

k 
ŽINIOS IŠ LIETUVOS 

MUŠIS SU LENKAIS T I E S l j e prieiti prie vielų tvoros. 

York, Sausio 19. — 
Augšaesniojo teismo aeisėjas 
Tierrnejt atsisakė išduoti pilie 
tvbės raštus keletui jaunu vv-
rūkų. Nes karo metu jie šau
kiami tarnybon atsisakė stoti 
kamomenėn pasisakydami e-;Por^0-, 
są svetimšaliai. 

Teisėjas pareiškė: Į Dublinas.,— Cork miesto 
"Jeigu jįjs neturėjote noro i milj^arinis viršininkas gyven-

patarnauti šaliai karo metu,|tojams paskelbė, kad jei f ^ l ^ i ^ ^ ^ ^ Tad 
suprantama, jus negalite but * } kreiviai nuolat uzpuldi- ^ * ^ £ J 
šalies pijieriais." nerami, tad jis imsiąsis prieš 

Airius tokių priemonių, ku
rios apdrausiančios kareivius*. 

GIBAIS. 
* 

i "Iš laikraščio "Karys"). 

Gibai (Suvalkų gilb., į pie
tus nuo Seinų) yra tarp dvie
jų ežerų: Pamario ir Gerelio. 
Pro kaimą eina plentas Į Au
gustavą. Į pietus nuo Gibų 
tuojaus prasideda Augustavo 
miškai, kuriuose slėpėsi klas 

i 

(Jen. \Vrangelio bnrvs ka- 50 metu geležinė Bismarko rėjęs but siunčiamas Brnsse-
zokn, apie keletas tūkstančiu, ™nk» įsteigė Vokietijos im- Jin konferencijon su Vokie-
nuginklavo savo oficierus ir V^k h* Pad6J° P a m a t u s b u - p 1 ^ Prancūzai tuo nepasi-

;u tikslu isoi- • viisiam Europoje Jsarui, kokis tenkino. 
neturi sau lygaus. Vokietija Pagaliau kalbama, kad Vo-

pakėlė maištą 
ti iš po Prancūzijos karuo 
menės kontrolės. Prancūzu ka- Pralaimėjo karą ir šiandie pa-Jkietgos nuginklavimo klausi-

udnro Sene^alai. keista respublika. Nežiūrint me Cliurcbill buvęs kitokių 
to, intelectnalė Vokietija va-'nuomonių, kaip kad ministeris 
kar iškilmingai paminėjo 50 pirmininkas Lloyd George 

luomenę 
juodi vvrai. 

Kazokai stovi Tclmtalja sto
vykloje, už 26 mailių j šiau-
į vakarus nuo Konstantinopo
lio. 

Jiems sukilus. Prancūzų ka-
ruomenė . prieš juos nustatė 
knlkasvaidžius ir pradėjo ber
ti kulkas kaip kokią krušą. 
Kazokai tuojaus atsakė šau
dymais. 

Kova tęsėsi trumpai. Kazo 
kai buvo apsupti ir privers
ti pasiduoti Prancūzams. Tš 

metų imperijos sukaktuves. 
Atlaikyta daugybė įvairių 

susirinkimų ir pasilinksmini
mu. Gatvėse visur buvo išsklei 
stos tautinės vėliavos. Laik-

P0PE2IAUS PADALYTI 
PINIGAI. 

Rymas, Sausio 19. — Pope-
žius Benediktas iš. visų pa-

rasciai pašventė plačias skil- v,, i , . , i n o n _ , . r 

t • , , , • n* šaulio dalių.1920 metais gavo 
tis aprašymui sukaktuvių. \Jz ^a7ATOi\i i; -i x i 

\ . - .v , . lo,747,604 lirų vaikų suselpi-
įmpenios išvystymą pagerbta . • v - 4 ; . . , 
, . . • ^r.« , • • m u i nukentėjusiose nuo karo 
kaizeriai Vilhelmas ptnuasi* v W r t T . . . , 

,„.„ , . šalyse. Ir tuos pinigus pada-

NEW YORKO VALSTIJAJ 
ŠALČIAI. 

Watertown, N. Y., 
19. — Siaurinę Ne\v 
valstijos dalį palietė 

Mexico City. — Vanduo su-
Sausio ! laužė pytynią didelio tvenk i -
Yorko į11*0 t 'es Pacbica miesteliu. Už-
didelis siejęs vanduo užliejo mieste-

buta & 20 žmonių žuvo ir kelios šaltis. Vakar vietomis 
daugiau 20 laipsnių žemiau O. Rimtys sužeista. 

Kanadoj siaučia dideli šal- ' 
čiai. Jroąuois Falls, Ont., va- Copenhagen. — Iš Rusijos 
kar ryte termometras rodė 40 &*****> Luga į Novgorodą va-
laipsnių žemiau O. žiuojantį traukinį pagavo lie--

Ipsnos, pakilusios eksplioda-

Gibų gali pulti 
kų pajėgos, mes gerai įstip-
rinome kiekvieną kalnelį, pas-
lėpėm savo kulkasvaidižius 
ir apsitvėrėm \nelų tvora. Į 
vakarus nuo Gerelio buvo kita 
mūsų kuopa, kuri taippat ge-
įai įsitvirtino ir tvora apsit
vėrė. Pirmutinius savo apka- b u s > j ^ - ^ paž>inėti, kad tos 

Kaip tik Lenkai pradėjo dras
kyti tvorą, mūsiškiai paleido 
iš šautuvų ir kulkasvaidžių 
tokią ugnį, kad pas tvorą tik 
dulkės kilo augštyn, ir Len-
kai tirpo ^rie mūsų vielų 
tvoros... Tie jau daugiau ne
mindžios Lietuvos šventų lau
kų... Pd to tuojau puolė ant
ra grandinė, bet jos likimas 
buvo toks pat, kaip ir pir
mosios. Šioje vietoje Lenkų ar
tilerija nedalyvavo; , 

Lenkta puolimas. 

Lenkai matydami, kad šio-
•f 7 

je vietoje mūsiškiai iš jų tik 
juokiasi i r kaip piktžoles ski
na, savo puolimą sustabdė ir 
visomis" pajėgomis užgulė Gi-

sus apklojome plonytėmis ve- dvi Lenkų grandinės sunaikin 

MOKESTtS UŽ IŠKASA
MAS ANGLIS. 

i 

sų vyrukai ta rp savęs kalbė 
jo : 

— Tegul tik Paliokas pa-
Vus benzinai. Žuvo 68 kėliau- ' l o d y t ų iš miško, ta i mes jam 

lėnomis, Lenkams suklaidinti. t o s 1 0 . t i e s n i i n u ^ u laikotari 
Turėdami gerus apkasus, mu-Ly 

ninkai Rusai. 

Wi]helmas antrasis. 

Laukiami rinkimai. 

Vasario 20 d., š. m., Prasi 

ta ir statvta Prancūzu 
teisman. 

Prancūzų pusės krito 10 ka ' - ' j ,^ įvyks rinkimai preziden-
leivių, Kitî  20 kareivių ir 2 l o l>rl{sijos prezidentas skai-
oficieru sužeista. j t o s į v j s o s imperijos preziden-

Tuojaus kazokų vadai suim- | a s 

^aro ^lonarcbistai laukia "tos die
nos. Jie darbuojasi prezidentu 

Dar seniau Prancūzai buvo išrinkti monarcbistą. Tinka-
sumanę kazokus nuginkluoti, miausias prezidentas jiemsbu-
kuomet jie buvo pradėję neri- tų fieldmaršalas von Hinden-
mauti. Buvo pareikalauta pa- burg. Kai-kurie nori generolo 
dėti ginklus. Bet kazokai pra- Ludendorffo. 
nešė nepadėsią ginklų. Sakė, j Monarcbistai yra nuomo-
nuo jų ginklai gali but atim-'nės, kad kuomet jie. turėsią 
t i ne kitaip, kaip tik spėko- nuosavą prezidentą, kuomet su 

lino visame Šalims, reikalin
go ms pašei pos. 

Paminėton sumon ineina 
100,000 lirų popežiaus perso-
nalės aukos. 

GRIFFITH'UI GRŪMOJA 
KARO TEISMAS. 

Harristrarf, Pa,, Sausio 19. SUOKALBIN INTRAITKTAS 
— Pennsylvanijos gubernato- '\ BUVCS KAIZERIS. 
rius Sproul, kad padidinti1 _, _ 
valstijos reikalams įplaukas, 'Berlynas, Sausio 19. - Iš 
pasinio uždėti mokesčius už' X i e i m o s P ™ * k a 4 V o k i e -
iškasamas šitoje valstijoje an- 1 , o s ^ l ? h , s t a i s « o k a l b i a u i a 

« & : ki**jų anglių tonui 8 ^ta tydmti monarchiją. Tau 
centus ir minkštųjų - 4 cen- fokalbm. . ™ t r a * k t a s i r 

buvęs kaizeris su buvusiuoje 
soso įpėdiniu. Tad, buk,Glan-
d i jos valdžia apgalvojanti pra 
šalinti iš savo žemės buvusi 
kaizerį i r jo sūnų. 

mi ano pagelba busią galima sug-
Kadangi kazokai visas lai- rąžinti monarchiją. 

kas buvo pavojingi talkinin- Kova visomis priemonėmis 
kams ir pačiam Konstantino- vedama prieš šiandieninę so-
poliui, tad nuspręsta juos cijalistų valdžią, kuri labai 
visus pasiųsti į Mudros, Lem- * nepopuliarė. 
nos saloje. __ . . 

1 7on i v + Kaizeno gimtuves. 
1,700 kazokų buvo ten pa-| 

siųsta statydinti laikinas sau Šito mėnesio 27 d. bus kai-
kazarmes. Po šito tuojaus pa- zerio gimtuvės. Nors kaizeris j H m ą į̂ TuvkūR nacijoimlis 
sekė visų kazokų sukilimas. gyvena ištrėmime, bet Vokie-|^ug ^asai puolimas tai iš 

— <v4ai JO nepamiršta. Pastos dar j m ė k g i l l i m a s 0 r a i k ų 

Dublinas, Airija, Sausio 19. 
— Griffitb yra svarbus as
muo Airijoje. Jis vienas iš žy
miausių Airijos tautos vadų. 
Jis yra įsteigėjas žinomos 
sinn-feinerių organizacijos. Jis 
yra suareštuotas Anglų val
džios. 

Yra žinių, kad jam grūmo
ja karo teismafe. -

tus. 

SUIMTAS 17-as SINN-FEI
NERIŲ VADAS. 

Belfast, Airija, Sausio 19.— 
Suareštuotas David Kent, 
sinn-feineris, Anglijos parla
mento narys . 

Anglai ligšiol jau y>ra sua
reštavę 17 Anglijos parlamen-

PASIBAIGĖ DARBO KONG 
RESAS. 

Meidco City, Meksika, Sau
sio 19. — Čia pasibaigė Pan-
Amerikoniškos Darbo Federa-

to narių sinn-feinerių, kurie'ei jos kongresas. Tos Federa-
atsisakę> eiti parlamentan ir 
veda kovą prieš Anglus Airi
joje. 
Sinn-feinerių parlamento na-

narių yra kelios dešimtys. 

cijos pirmininku po didelių 
trukšmavimų išnaujo išrink
tas žinomas Samuel Gompers, 
Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas. 

parodysim, ką Lietuva kai nuo 
ja! — Ūpas visų buvo geras. 

Nenorį kariauti su Lietuva. 

Rugsėjo 20 ir 21 d. Lenkai 
darė žvalgybas, kuriose mūsiš
kiai jų du nukovė ir keletą pa-
'sovė. Vienas tokių pašautų pa
kliuvo į mūsų rankas. Vieti-

Gibus puolė didžiausiu 
smarkumu, kartu šaudvdami 
iš šautuvų, kulkasvaidžių. ir 
patrankų, kurias prisivežė 
kuone į vieną liniją su pėsti
ninkais. Jos stovėjo nuo mū
sų apkasų nedaugiau kai per 
800 žingsnių. Šaudė ne tik į 
apkasus, bet į visą kaimą ir į 
apylinkės laukus, nors tuose 
laukuose nieko nebuvo.. Ne 
viena grįčia tapo visai sug
riauta, o daugelio matėsi tik, 

niai gyventojai vi<*u stovėjoįkaip stogo lentos lėkė virštrm 

NEŽINIA KAM GRAIKAI 
GULDO GAIVAS. 

Daug žūsta Graikę oficierų. 

Konstantinopolis, Sausio 18. 
Brusos fronte, Mažojoj Azijoj, 
Graikų karuomenė pakėlė puo-

MINISTERIV PIRMININKU 
SUVAŽIAVIMAS. 

armijos 
hininkai pasakoja^ kad Vokie- s l i p r u m o > Oficijaliame prane-
ėiai jam į Olandiją siunčią š i m e v^jymkiSiy jog pįnnoseTjimo. Ir nebūtų buvę iš to di 

nereguliarę karuomenę ir mė
gino pasinaudoti tąją tinka
mąja proga. Tad prieš Turkus 
pastūmė tik tris divizijas. Po 
smarkaus Turki} priešinimosi 
Graikams visgi pavyko paimti 
Bieledjik ir patraukti pietų 
šonan išilgai geležinkelio į E 
skisher. Anot Graikų, šita ge
ležinkelio stotis nepaimta, kad 
išvengus didelio kraujo pralė-

ir viskuom aprūpinta armija. 
Ji aprūpinta ir lėktuvais. 
Šitie Graikams duoda didelį 
patarnavimą žvalgyboje. 

Pagaliau iš Brusos pranešta, 
kad del didelių nuostolių ir 
nepavykimų, Graikai atsimetę 
į savo senąsias linijas. 

glėbiais pasveikinimus ir W - k < w į i s u Tnrkais žuvę 8 o 
Paryžius, Sausio 19. — ^ia škimus ištikimybės. Monarcnis j į ^ į j į } r 30 kareivių. Tas 

paskelbta, kad Anglijos mi- tai agituoja ir atvirai sako, I e i š k i a k & d o f i c i e r a i v e ( į a k o_ 
nisteris pirmininkas Lloyd kad jie norį kaizerio, nes gir- Į V Q n k a r e i v i u s p a švenc ia savo 
George i r naujas Prancūzijos di, jis reikalingas Vokietijai, - y ^ - ^ , Graikijos garbei. 
pirmininkas Briand turėsią Padėjus Vokietijoje labai rpa- y r a yiguo^e^ Graikų ar-
konferenciją čia Sausio 25 d. neaiškus. Daug panašus į pa- •• • 

nujoję. 
Toje konferencijoje bus ap- dėjimą Rusijoje prieš revoliu-| - T u r k a i na6ijonalistai, savo 

tariamas Vokietijos nuginkla- ciją 1917 metais. Tik skirtu- kejįu išreiškia dau -̂ pasitikė-
vimo klausimas ir kiti reika- mas tame, kad Vokiečiai yra į j m 0 jie s a k o k a ( j Brusos 

apšviesti ir kiekviename atsi- f ronįe ūm{kų karnomenės mo-
tikime daugiausia vadovauja- r a l i s p a d e j i m a s e s a s k u r . k a s 

si protu, bet ne įsikarščiavi- b l o g e s n i R > k a i p Smirnos fron-
mais, kaip kad daroma Rusi- t e - i r ^ ^ N e s n a c i j o n a l i s t a i 

lai. 

NORI REZIGNUOTI KABI 
NETAS. 

Paryžius, 'Sausio 19. — Iš 
Madrido gauta žinių, kad Is
panijos ministerių kabinetas, 
kuriam pirmininkauja Dato, 
nusprendė paduoti rezignavi-
mo raštą karaliui, kaip veik 
tasai sugryšiąs iš Seville. 

dėlės naudos. \ • 

T U R K A I SAKOSI ĮVEIK? 
GRAIKUS. 

jos tamsių minių. 

\ ORAS. . -

•Chicago. — Šiandie apsi
niaukę, rytoj nepastovus oras; 
temperatūra palengva kįla. jonalistai, buvo patirę 

parinktiniausią savo karuome
nę pasiuntę ant Smirnos, gi 
Brusos fronte palikę didumo
je nereguliarę. 

Sako, Graikai praradę 800. 

Graikai, sako Turkai naci-
apie 

Konstantinopolis, Sausio 19. 
— Turkai naci jonalistai skel
bia, kad jų karuomenė įvei
kusi Graikus kovose, įvyku
siose. Eskisher apylinkėse. 

Sakoma, Turkai pastaromis 
dienomis buvę pasivarę gero
kus plotus pirmyn. Dabar at
simetą atgal. 

Turkai pripažįsta pavykimą 
Graikams. Bet sako, kad ta
sai jų pavykimas nevertas to
kių didelių aukų, kokias pa
nešė Graikai. Anot Turkų 
pranešimo, Graikai Brusos 
fronto kovose praradę 800 ka
reivių. Ir pažymima, kad Grai
kai Eskisher nepaėmę tik del 
apturėtų didelių nuostolių. 

Turkai turi lėktuvų. 

Graikų oficierai Konstanti
nopoly, diskusuodami apie pa- Konstantinopolis, Sausio 19. 
dėtį karo lauke, sako, kad — Anot naujausių žinių, Bru-
šiandie Turkų nacijonalistų sos fronte, Turkijoje, Graikų 
armija jau nebesanti kokia tai karuomenė labai nukentėjusi 
paprasta sudėtinė ir su men- nuo Turkų nacijonalistų, Grai
ku išlavinimu karuomenė, kaip kai ne tik įveikti, bet dar jų 
tai buvę praeitą pavasarį. Bet apie 7,000 pateko Turkų ne
puikiai organizuota, išlavinta laisvėn. 

GRAIKAI DIDŽIAI NU 
KENTĖJC NUO TURKŲ 

ištolo ir patylom šnibždėjo, 
matyt, prijaučiantieji Len
kams, kiti prašė mūsų karei
vių sužeistąjį jiems atiduoti, 
o jie jam teismą padarysią, 
atsilyginsią už padarytas 
skriaudas. Lenkiukas bailia:" 
dairės^ į šonus. Paklaustas 
ko Lietuvon lenda, atsakė: 

— "My nie chcemi z Litv^ 
wojowac, ale nas gonią naši 
pany, buržuazja" (Mes neno
rime su Lietuva kariauti, bv*t 
mus varo ponai buržujai). Ži
noma, jiems mpį savo dvarai 
apsaugoti ir ant "chlopų" jo
dinėti. 

Spalių 22 d. anksti rytą vėl 
darė žvalgybą, bet mūsiškių 
gerai apšaudyti pasitraukė ir 
cėl nutilo. Visame bare nei 
šūvio, rodos, kad ir karo nė
ra. Kareiviai baigė tvorą pinti, 
kiti apkasus taisė, treti, lais
vi nUo tarnybos, drabužius 
taisė, bulves kepė... 

Lenicai kaip žolė krito. 

Staiga kairėje pasigirdo 
šautuvu. įr kulkasvaidžių tra
tėjimas. Kareiviai pameta sa
vo darbus pradėjo rinkus į 
apkasus, kovai ruoštis. Vi
siems buvo aišku, 2 minučių' 
iš dešinės mums pranešė, kad 
matosi einant ir jojant dau
gybė Lenkų ir kažkokia vii-
ktinė (gurguolė). Kuopa bu
vusi į vakarus nuo Gerelio ir 
ligšiol tylėjusi, staiga palei
do smarkiausį šautuvų ir kul-

ugnį. Lenkai, ra
miai ėję ir tokio "sveiki'J iŠ 
Lietuvių nelaukę, iškarto pa
kriko, nes perdaug jau karš
tai juos mūsiškiai zirziančių 
bitelių lietum šventino. Te-
čiaus už kiek laiko atsipeikėję 
nuo pirmutinio smūgio, puolė 
atakuoti mūsų kasimus. Mūsų 
drąsus vyrai laikinai ugnį su
laikė ir leido Lenkams tvarko-

ir durnai su dulkėmis pro iš
daužytus langus ėjo lauk. 
Žmonės, tokio pragaro staiga 
užklupti, tuščius namus pa
metę, kas spėjo pabėgo, o ki
ti sulindo į bulvių duobes, 

(Pabaiga sek. mum.). 

ATIDfcTAS NUGALABINI 
MAS. 

Dublinas, Airija, gausio 18. 
— Corko karo teismas buvo 
pasmerkęs miriop Joseph Mu-
rphy už dalyvavimą užpuoli
me militarinės policijos. Kaip 
šiandie jis turėjo but nugala
bintas. Pareikalavus nelai
mingojo apginėjui nugalabini-
mas atidėtas. Susekta neaiš
kumų. 

SUŠAUKIAMA UNIJŲ AT
STOVŲ KONFERENCIJA 

Washington, Sausio 19. — 
Amerikos Darbo Federacijos 
sekretorius Frank Morrison į 
Balandžio 23 d. eia sušaukia 
konferencijon 109 nacijonalių 
ir internacijonaTių unijų atsto
vus. Šaukiami atstovai tų uni
jų, kuros priguli prie A. D. Fe| 
deracijos. * 
Konferencijoj bus aptariamas 

klausimas apie pakeliamas 
kovas prieš unijas su tikslu 
visur įvykinti "open shop. >> 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų Salių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000 Sausio 181 
buvo tokia pagal Merchants Lo-j 
an and Trust Co.: 

Anglijos sterlingų svarui $3.771 
Prancūzijos šimtui frankų 6.32 
Italijos šimtui lirų 3.52 
Vokietijos šimtui markių 1.63 
Lietuvos šimtui auksinų 1.631 
Lenkijos šimtui markių .15i! 
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KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

DRAUGAS' 
kasdieną išskyros nedėldlenius. 

FRENCMERATOS KAUTA: 
LGOJ IR ržSIENYJE: 

$8.00 
Metų • • • • • . . . . . . . . . • • 4.00 

VALST. 
fotams $6.oo 

rusei Metų . . . . . . . . . . . . . . 3.00 
Prenumerata mokasl iikalno. Lal-

ekaitosi nuo uisiraSymo dienos 
nuo Naujų Mėty. Norint permai-

adresa visada reikia prisiųsti ir 
adreeaa Pinigai geriausia sių-

liperkant krasoje ar eiprese "Mo-
Order" arba Įdedant piaisrus 1 

struota laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. 0 0 . 
8. Oakley Ave., Chicago. 
Tel. Roosevelt 7791 

ietuvos Už 

Bolševikijos Pavojus Eu 
ropos Rytams. 

Šitame numarije baigiame 
tpauzdinti ketvirtaPrancuzo p. 

Vinei straipsnį apie tarp-
mtinę Lietuvos politikę. Mu-

n& gaila, kad turėjome ta 
įtraipsnį išmarginti savo paž
ibomis. J is paskelbė, kokias 
iškalas Lietuvos priešai Įei

to prieš mus tėvynę Genevoje. 
Fam rodėsi, kad kiekvienas 
turį žinoti tų paskalų neteisin
gumą, kaip tat žino visi gy-
renantieji politika. Bet mųs 
įkaity tojai yra darbininkai 

lonės, neturintieji laiko gau-
ryti politikos paskalus ir tvar
s t i jų neteisingumo prirody
t u . Todėl darbininkų 'laik

raščio redakcijos priedermė 
rtivo pridėti paaiškinimus, iš 
turiu butu matyti kur paska-

yra klaidos, kur tiesos. 
Tiesa, sakė beabejonės p. 

Iainlevė, kad yra pavojus su-
alieti germanizmui, bolševiz-
lui ir islamizmui. Kai-kurie 
rusų skaitytojai gal nežino. 

[&d islamu vadinasi Turkų ti-
fėjimas arba religija. Daugiau 
igu 200 milijonų žmonių pri-

ilaiko to tikėjimo, apimančio 
įelias labai dideles tautas 
Suropoje, Azijoje ir Afrikoje. 
Kadangi Vokietija tapo su

lošta, kadangi jos pergalėto-
Q jai palieka tik tiek turto 
laisvės, kad galėtų vien ver-

įo gyvenimą gyventi, tai aiš-
;n, jog Vokietija ieškos san 

Ikininku, galinčių padėti 
(rgalėtojus Įveikti. Krikšėio-

Įįjos neapykanta gyvenantie-
soeijalistai bolševikai po ke-

k blokados metų, po nuolati-
\ų karių dar labiau įniršo, 
loslemai, arba Islamo tikėji-
10 žmonės senai krikščionis 
jodindavo Šunimis ir niekin-
bvo kaip gyvuolius. Sutartis 
1 Islamo su bolševizmu labai 

'ariki tuom labiaus, kad po 
Aševikais Rusijos plotuos^ 

{ko daug Totorių apie Kaza-
įų ir U tą, daug Sartų ir kito 

Įių anapus Kaspijos juros. 
Vokietija yra mokslininku 

karininkų šalis. Nesuskai-
unoms daugybėms žmonių 

©pasitenkinusių dabartine 
rąrka Vokiečiai parupįs va-

|jį. Tie vadai neišmokįs Rusus 
Turkus civilizacijos darbą 

Įrbti, bet išmokįs lengvesnio 
ligto: sugriauti nepakenčia-

pcrgalėtojų užvestą, tvar-

Kovoti su tais planais yra 
Indras uždavinys Amerikai, 
rancuzijai ir Lietuvai. Nuo 
Ko dalies tame darbe Liet u-

neatsisako, bet čia painio* 
Lenkija. J i yra padariusi 

|p r t į su Prancūzija, kad toji 
antų visus Lenkų užrube-

į įu> reikalu*. Tarp tu lęika-'miistij. 

(Pabaiga). 
• 

Visi Latvijos gyventojai y-
ra įbugę del pranešimo, kad 
raudonoji gvardija iš Latvių 
yra sutraukta netoli Latvijos 
ribųLugoje ir Gatčinoje (Luga 
yra 120 viorstų nuo Petrogra
do, Gatčina vra 35 viorstai 
nuo Petrogrado. Į artymiausią 
Latvių miestą Biezefcnę arba 
Riežicą iš Lugos yra apie 200 
viorstų, iš Gatčinos * apie 85 
viorstai daugiau. Red. priera
šas). Sovietų agentai paskel
bė raudoną terorizmą (gąs
dinimą ir grūmojimą žudyti 
Red. pr.) prieš Talkininkų at
stovus. Kas savaitę tenka į-
traukti į užrašus daug žmog
žudysčių. Žūva vis sužinojimo 
tarnybos agentai veikiantieji 
Latvijoje irTalkininkams prieš 
šnipus. Politiškasis užrubeži-
nių Latvijos dalykų ministeri
jos direktorius oficijaliai pas
kelbė, kad Latvijos armija 
negalėtų ilgai gintis, jei talki-
pinkai j ^ nepalaikytų. Bolše
vikų propaganda Latvijos ar
mijoje yra smarki. Vyriausia
sis Latvijos štabas jau pripa
žįsta reikalą pasitraukti, jei 
bolševikai užpultų, šiapus Dau 
g u vos, palikti jiems Rygą, o 
sau pasilaikyti Jeiguvą (Min
taują). 

Iš Lietuvos pareina geres
nių žinių. Ta šalis dar nepasi
duoda bolševikų propagandai, 
nes jos žmonės išmintingi ir 
myli savo tėvynę. Lietuvos ka-
ruomenės ūpas iki šiol yra 
puikus, jos pasišventimas tau
tos reikalams stebėtinas. Bet 
ji yra tarp vokiško priekalo 
ir bolševikiško kūjo, prie to 
dar.tųrtHlama gintį nuo Len-.j 
kų savo žemės dalį Lietuva ma 
to, kad jos padėtis yra pasi
baisėtina. Bolševikų komisaras 
Axelrode įsikūrė Kaune stip-
lią atstovybę su 80 narių. Jie 
perka triobas, automobilius ji 
turi nepaprastai didelių prie
monių savo nuomonėms skelb
ti. J ie nepaprastai gabiai mo
ka naudotis Lietuvos ir Lenku 

j nesutikimu del Vilniaus. Jus 
žinote, kad Rusijos Sovietų 
Respublikos vardu Axelrode 
padarė Kaime Lietuvos vald
žiai pareiškimą, pranešdamas, 
kad tarptautinės karuomenės 
atsiuntimas i Vilnių bus pas 
kaitytas, kaipo taikos sutar
ties laužymas. (Mes savo lai
ku rašėme, kad tuom i pareiš
kimu bolševikai labai pasitar

navo Lenkams, ypač Zeligows-
kiui, nes davė jam progos pa
silikti Vilniuje. Red. priera
šas). Bolševikai neslepia savo 
noro užpulti Zeligowskį i r at-
simti Vilnių (Jie tą tik pašne
ka, pasitarnaudami savo nau- | kiečiais, pasiūlė generolui Žu 

ir Prancūzija tik vieną tikslą 
teturi: užkariauti Lietuvą. Lie
tuva nenori padėti nei vie
niems nei kitiems. Red. priera
šas). Tai-gi pačiomis paskuti
nėmis dienomis keturi lietu
viškų divizijų komendantai 
suprasdami į kokią baisią pa
dėtį Kauno valdžia įtraukia 
Lietuvą beflirtuodama ir besi
tardama su bolševikais bei Vo-

jiems draugams Lenkams, su 
kuriais jie baigia daryti su
tartį Rygoje. Už tuos pareiš
kimus bolševikai pelno iš Len
kų kitų žymių nusileidimųRed. 
prierašas). Tais pareiškimais 
jie nusiduoda pasitarnaują 
Lietuvai ir tikisi susilaukti iš 
jos dėkingumo (Lietuva nega
li būti dėkinga už patarnavi
mą Zeligowskiui ir už Vilniaus 
klausimo supainiojimą. Red. 
prier.). Dabartinė Kauno val
džia p. Griniaus vedama tarsi 
lyg painiojasi į tas kilpas. 
Axelrode yra kuogeriausiu su 
Lietuvos karo ministru ir su 
jos generalio štabo viršininku, 
su kuriedviem jis labai tan
kiai matosi. Bet Lietuvos al
mi jos valdžia patrijotiškesnė 
ir budresnė į tuos kompromi
sus nekantriai žiuri ir nesi
džiaugia jais. (Dabar pats ne
laikąs įtarinėti Lietuvos karo 
ministrą arba jos štabo vir
šininką, buk mažiau patrjjo-j 
tingi už kitus. Lenkų intry-

jgoms siekiant prie augščiau-
sio tikslo Lietuviai neįtamė-
,įa savo karuomenės vyriausy
bę Red. prieraš.) Tas Lietuvos 
karuomenės vadas žino, kad 
užpakalije Lietuvos bolševikai 
labiausiai nori užgauti Lenki
ją (Jie labai meilingai tariasi 
Rygoje ir abeji vieni kitiems 
padeda skriausti Lietuvą Red. 
pr.), o paskui susisiekti su 
Vokietija. Vienas slaptas do

kumentas žinomas LiėtftvoM ['nepapeiks tą, kas pakais is-
karuomenės vadams sako, 
kad "bolševikai turi pereiti 
per Kauną, nes tas yra sau
giausias kelias į Suvalkus ir 
grūmoti Var iava i" (Suvalkai 
yra 300 su viršum kilometrų 
nuo Varšavos. Tarp Suvalkų 
ir Varšavos yra Augustavo 
gilios ir Narevo balos. Patys 
Suvalkai yra šviežiai sulenkė
jęs didumoje žydiškas Lietu
vos miestas. Sunku suprasti, 
kokiais tikslais bolševikai ga
lėtų briautis tenai. Red. prie
rašas). Jie žino, kad toje die
noje, kada bolševikai pasiektų 
savo dvilinką tikslą: sunaikin
ti Lenkiją, susisiekti su Vo
kietija, tada butų po nepri-
gulmybės Lietuvai (Lenkija 

lų Lenkija pirmon vieton pas
tatė Lietuvos pavergimą. Tuo 
tikslu uždavinys yra pasida
lintas. Lenkija spaudžia Lie
tuvą iš rytų pusės nuo Vil
niaus. Prancūzija griebė Klai
pėdą ir spaudžia Lietuvą iš 

Dar yra viena mimttina tai
syklė, kurios neprisilaikė vie
nas, kitas gabus asmuo Lietu-
vo praeitije. Ta taisyklė yra, 
kad apie tarptautinius klausi
mus tartųsi tik valdžios su 
valdžia, o privačiai, nors ga-

vakarų šono. Kada Lietuva gi j blausieji, asmenys gali tik pa
naši, tada Paryžius ir Varsa-įsišnekėti. Janus Radzivilas ve 
va vienaip šaukia, buk Lietuva j dė tarybas su Švedais. Jis bu 
esant Vokiečiams parsidavus. 
Imk valdžia Lietuvoje nebege
ra ir nevadina Lietuvos vai-
džia, tik Kauno valdžia. 

Kai-kuriems Lietuviams ima 
rodytis, kad geriau pasiduoti 
tam dvilinkam spaudimui. As
meninė tuštybė kugžda kiek
vienam, kad jis yra gabesnis 
iiiž kitus, ir kad geriau už ki
tus pasitarnaus tėvynei ir pa
sauliui. Tiktai Lietuvos visuo
menė iš šalies žiūrėdama j 
tuos, kurie nori valdžios, min
tija, jog mažiausiai gabus yra 
tie, kurie tėvynės spaudėjų 
malone nori įgyti savo šalije 
valdžios. Laikraštininko prie
dermė yra priminti tautai, kad 
tos protingumo taisyklės neuž-

kauskiui, kad jis paimtų dik
tatūrą ir išvaikytų valdžią. 
Kaipo patri jotas gerbiantis 
teises generolas Žukauskis at
sisakė tą padaryti. (Jeigu p. 
Vincį neklysta paduodamas ši
tą paskalą, taį Lietuvos val
džią butų dideliai kalta, jei 
nesušaudytų minėtuosius ketu
ris divizijų komendantus. Ge
riau visai neturėti karuome
nės, negu turėti tokią, kurio
je divizijų komendantai renka 
tautai diktatorius. Visa mųs 
viltis yra tame, kad p. Vinci 
gautoji žinia nėra tikra Red. 
prierašas). 

Tečiaus Lietuva, kuri galėtų 
šiais laikais išpildyti tokį gra
žų darbą vakarų civilizacijos 
išgelbėtojos nuo bolševikų a-
narchijos, nepajiegs jo atlikti 
nei ištrukti iš mirties pati, jei 
ji pasilaikys tą valdžią, kuri 
dabar yra ( "Draugo" Redak
cija stebisi, kaip civilizuotas 
Prancūzas galėjo parašyti ši
tokį sakinį. Kokia * buvo jo 
nuomonė apie mus! Mes ne-
mainysim savo valdžios sulig 
Paryžiaus nurodymų. Jei iš 
kelių milijonų Lietuvių atsi
ras vienas, kuris išdrys Pran
cūzų ar Lenkų pinigais ir dur
tuvais išveržti iš Lietuvos vy
riausybės valdžią, tai tas^ tegu 
žino išanksto, kad jo karjera 
gali pasibaigti ant sausos ša
kos. Daugelis Lietuvių nei šu
nį nemėgsta karti, bet* niekas 

daviką. Red. prierašas). 
Atsakomybė už tą apverkti

ną padėtį daug mažiau krinta 
ant pačios Lietuvos, nes ji y-
ra savo geografine* padėtini 
nelaiminga, o daug 'daugiau 
ant Talkininkų viešpatijų, nes 
nemokėjo geru laiku duoti pa
sekmingos paramos tai šaliai, 
kuri negalėdama apginti savo 
neprigulmybės vienomis savo 
jiegomis, pateks į pavojų, jei 
negaus pagefbos į laiką, tapti 
tiltu tarp bolševikiškos Rusi
jos ir Vokietijos, ant nelaimės 
sau ir Europai. 

Gera nors tiek, kad talkinin
kų diplomatai pradeda su
prasti tą padėtį. Tarp nesus
kaitomų laiškų, kuriuos aš 
gaunu iš Baltijos šalių, aš no
riu užeituoti tą išgąsčio šauk
smų pareinantį nuo vieno la-
baįr prakilnaus asmens, atsto
vaujančio Lietuvoje vieną di
delę viešpatiją Lietuvoje. Tą 
laišką aš ką tik gavau: jis yra 
labai žymėtinas. 

• 

"Talkininkų politikoje Lie
tuvoje ir visose Europos rytų 
šalyse, rašo jis, būtinai reikia 

vo gabus ir patrijotas, bet pri-1 daryti didelę permainą. Jei 
vatis asmuo. Jo tarybos Lietu- $P n e b l l s llleM v i s i ^įgarmėsi-
vai tik nelaimes padaugino. m ( i i neišvengiamą katastrofą 

Lietuvos valdžia, ypač Pu-] (pražūtinga sugriuvimą). Aš 
rickis, lengvai sutartų ne 
tik su Prancūzais, bet ir su 
Lenkais, jei tiktai abeji pripa
žintų, kad Lietuva tūri teisę 
gyventi. Žodžiais abeji daug 
kartų tą, pasakė, bet žodžių 
negana. Tegu Lenkai atsitrau
kia iš Vilniaus, kuris yra ne 
jų ir Prancūzai iš Klaipėdos, 
kuri jiems nekuoniet nepri
klausė. Tada pasidarys didis 
stebuklas: abeji .pamatys, kdd 
Lietuvoje nėra Vokiškos įtek
mės nei kvapo, ir kad bolše
vikai su Vokiečiais per Lietu
vą nesiiHsiekia. 

turiu rimtų priežasčių minty
ti, kad jeigu nuotikiai eis 
kaip eina, tai Lenkiją taps so
vietų sugniužinta ateinančiu 
pavasariu. Tada įvyks Sovie
tų ir Vokietijos sąryšis." 

Laiško raštininkas, pažymė
jęs blogumą, parodo ir vaistą: 
"Reikia Talkininkams antgalo 
išdrįsti akiveizdoje bolševikų 
pavojaus suorganizuoti naują
sias Europos rytų viešpatijas, 
pripažinti jų teisę gyventi lais
vėje ir neprigulmybėje, sut-
varkinti jų ginčus, kad nebu-J 

atsispirti. Kaip bus gaila, jei 
taps leista katastrofai įvykti ." 

Tai lygiai tas pats, ką aš ne
liauju kartojęs nuo pat pra
džios Rusų revoliucijos. Ta 
pati mintis bWo metmenimis 
p. Franklin-Bouillon'o stebė
tinai gražios kalbos Užrubeži-
nių dalykų komisijoje Pran
cūzijos Senate. Tos minties tei
singumą patys nuotikiai paro
do kuoaiškiausiai. 

Rene Vinci. 

ii • • • • 
ITel. 

DR. S. BIEŽIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
2201 West 22iui Street 
Cajial 6222 
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Tel. McKinley 4988" 

f DR. L. C. BORLAND 
Tel . H a r r i s o n 66 88 
20» S. State Str. Kamp. Adams 
Valand: 1 iki 4 po piet. . :edėl. 10 
vai. iki 12 dieną 

I i n t u r i w l w > H L . ' l l l u ' ' l l l i : i v Lietuvis perkaH>ėtojas 
jsered.—6 iki 8 vak. Ned. 10 iki 12 i » 

_ 

gTel. Oanal 6222 g 

n DR. C. K. CHERRYS S 
LIETLVIS DKNT1STAS § 

J2201 West 22-nd # So. Ucavitt St.j? 
s£ | Chicago 
^Valandos: 9:30 A. M. to 1 2 ' N . g 
<̂  1:00 P. M. to 8:00 P. JVf. £ 

Phone Cicėno 5963 

DR. A. P. GURSKIS 
LIETUVIS- DENTISTAS 

14847 W. 14tli Str. Cor. 49th Ave. 
Į Cieero., III. 

Vai. 9 išryto iki 9 vak. Išimant ' 
Nedėlias ir Seredas 

K-

^Telefonas Boulevard 9199 a 

f DR. C. KASPUTIS I 
g DENTISTAS g 

3331 South Halsted Str. ojį 
2 Valandos: 9—12 A. M. B 
o? 1—5; 7—8 P. M. 

T Dr. I. E. MAKARAS t 
»ofisas 100OO So. Mi<-liig:ait Ave 
f Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po < 

plet. 6:30 iki 8:30 vakare j j 
105SH Ferry Ave. 

PulUąan, 34 2,,,., j ĮJ| 

Lietu vys Gydytojas ir Chirurgas j 

J Residenoija: 
Tel. 

• 

20 Dienų Dykai 
Nuošimtis. Mes mokame nuo
šimti nuo Sausio 1-mos ant 
visų depozitų padėtų prieš 
visų depozitų padėtų 
prieš Sausio 20-tą. 

Į 

Pinigai siunčiami į Lietuvą ir 
visas dalis pasaulio. Laiva 

• 

kortės ant visų linijų. i 

J. S. Czaikauskas, Vedėjas Foreign Skyriaus 

• 

-
. 

i 

• : i : 
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Central 
Manufacturmg 

District Bank 
1112 West 35-th Street 

• 

«m? -• S" 
Turtas Virš $6,000,000.00 

A STATE BANK . 
• . • - • . 

AMERIKONIŠKA LINIJA 
Ticsoginįs Patarnavimą 

YORK-HAMBURG 
Geriausias kelias Lietuviams ir Rusams. 

! Bidelis moderniškas laivas ' 'MANCHURIA" 
Išplaukia VASARIO 26, 1921 

Trečia Kliasa iš Nevv Yorko 1 Liepojų $132.00 
Trečia Kliasa iš New Yorko į Eitkūnus $130.00 

Trečio* kliasos pasažieriai valgo didžiam dining kambaryj, kur 
tarnai jiems patarnauja. Uždaryti kambariai reservuojami mo
terims ir vaikams. At«išaukite j Kompanijos Ofisą, 14 Jfo. Pear-
born Str. Chutago, arba j Lokalj Agentą. 

UlliSJIEIIHIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIĮĮ 
S l'hoiie Bouivard 491 

Ashland Jewelry Music Store I 

lllllifllllltililllllflllllllililililiiitliiinifllf 
Hes. 1139 IndeiMuidenee 1*1 vd. 

Telefonas Voii Bnren 294 

DR. A. A. ROTH. 
Husas Gydytojas ri Chirurgas 
Siieeijalistas Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
VALANDOS: 10—11 ryto 2̂ —3 po 

pietų, 7—8 vak. Ncdciiomis 10—12 d. 
Ofisas «354 Ko. Haįstcd St., Chicago 

Telefonas Drover 9<*93 
JIIHIIIIIIIilIlIlinilllHllllllHIIIIIIHIIIIIIIII 

f DSTcHAWfS"iGALi 

Specijales Columbia B 2 (irafanola 
. *u 12 rekordų $126.50. Hpėcijafe C 2 f 
. Urai'onola . su 12 rekordų $56.50. 

-Cash ar ant išmokesčio. Naujausi lietu
viški rekordai. • 

Dideliame pasirinkime auksi
niai laikrodžiai, detmontai, žie
dai ir kiti aultsiiiai dalykai. 

4537 So. Ashland Avenue 
Chicago, III. ^ _ 

iiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiT 

1 Perkėlė seavo 
I 

ofi-a po įtum 
I 
I 

•4729 So. Ashland Avenue! 
^ SiMH-ijalistas C 
EDŽIOYT, MOTERŲ ir VYKŲ L 1 G C | 
H \ m 
•Valandosnuo 10 iki 12 išryto; nuo" 
• 2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:301 
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MIŠIŲ EVANGELIJA SULIG ŠV. MATEUŠO 20, 1—16. 

Anuo metu Jėzus pasako savo mokiniams šitą prilyginimą: Dan
gaus karalystė yra panaši žmogui šeimyninkui, kuris iš pat ryto išėjo 
samdytųp darbininkų sau į Yynyn/j. Sulygęs-gi su darbininkais iš 
dienpinigio pasiuntė juos į savo vynyną. Ir išėjęs apie trečią valan
dą matė kitus stovint rinkoje dykus, ir tarė jiems: Eikite ir jus į 
mano vynyną, ir kas bus teisinga duosiu jums. Ir jie-gi nuėjo. Taip
gi išėjo apie šeštą valandą ir apie devintą ir panašiai padarė. Bet 
išėjo apie vienuoliktą ir rado'Tritų stovinčių ir tarė jiems: Kodėl čia 
stovite visą dieną dyki? Tarė jam: kad niekas mus nesamdė. Tarė 
jiems: Eikite ir jus į mano vynyną. Kuomet pasidarė vėlu vynyno 
savininkas tarė savo užstovui: Pavadink darbininkus ir atiduok jiems 
uždarbį, pradėdamas nuo paskutinių iki pirmųjų. Tai-gi kada atėjo 
kurie apie vienuoliktų valandą buvo atėję gavo kiekvienas po dienpi-
nigį. O ateidami ir pirmieji mintijo, kad daugiau gausią, bet ir jie 
gavo po dienpinigį. I r imdami murmėjo prieš šeimyninką, sakydami: 
Šitie paskutiniai vieną valandą dirbo ir padarei juos lygius mums, 
kurie nešėme dienos ir karščio sunkumą. *Bet jis atsakydamas jų 
vienam tarė: Drauge, nedarau tau skriaudos; ar-gi ne iš dienpinigio 
sulygai su manim! Imkis kas tavo, ir eik: o noriu ir šitam pasku
tiniu! duoti kaip ii* tau. Ar-gi man nevalia daryti ką noriu? Ar tavo 
akis yra nenauda, kad aš esmi geras! Taip paskutiniai bus pirmieji, 
ir pirmieji bus paskutiniai. Nes daug yra pašauktų, o maža išrinktų. 

Senųjų Užgaveniy Sekmadienis. 
Mišių Lekcija 8v. Povylo Korintiečiamu I laiškas 9, 24—27; 10, 1—5. 

Broliai: ar nežinote, kad bėgantieji lenktynėse, nors visi bėga, bet 
tik vienas gauna laimėjimą: Taip bėgkite, kad pagriebtumėte. Kiek
vienas kuris ristynėse imasi nuo visko* susilaiko ir jiegi, kad gautų 
gendantį vainiką, o mes kad negendantį. Tai-gi ir aš taip bėgu ne 
kaip kad be tikrybės: taip kovoju ne kaip kad orą plakdamas: bet pla
ku mano kūną ir į vergiją varau: idant kitiems beskelbdamas pamok
slus pats netapčiau atmestas. Nenoriu, broliai, kad jus nežinotumėte, 
kad mus tėvai visi buvo po debesim, o visi perėjo jurą, ir visi Mozėje 
tapo apiplauti debesyje, ir jurose, ir visi tą patį dvasinį valgį valgė, 
ir visi tą patį dvasinį gėralą gėrė: (o gėrė iš dvasinės uolos ėjusios 
paskui juos: o uola buvo Kristus), bet nedaugelis jų pateko Dievui. 

r 
Lekcijos Paaiškinimas. 

Korinto miestas buvo Grekų žemėje ant siauros persmaukos tarp 
pietinės ir šiaurinės Grekijos. Beveik iš abiejų pusių miestą siekė 
jura. Netoli to įmesto buvo vieta vadinama Olimpija. Ten kas ket
virti metai iš visos Grekų žemės susirinkdavo pasižymėjusieji vyrai 
eiti lenktyn. Vieni lenktyn bėgdavo, kas greičiau perbėgs skirtą tolu
mą; kiti, lenktyn sviedinius sviesdavo kas toliau numes, kiti eidavo im
tis ristynėmis, kiti kitokiais budais. Kas laimėdavo, tas būdavo pa
girtas visoje Grekų žemėje, nes iš visų Grekijos kampų suseidavo 
žmonių žiūrėti tų lenktynių. Laimėjusiam taip-gi duodavo vainiką iš 
žalių medžio lapų. 

Šventasis Povylas rašydamas Korintiečiams primena tas jiems 
žinomas lenktynes ir sako: jei žmonės nori vystančio vainiko ir bėga ir 
prieš tai lavinasi ilgai, tai mes krikščionys turime nesibijoti ir nuo
vargio ir pastangų, nes pelnome daug brangesnių dalykų: ne medžio x 
lapų vainiką, o amžinosios laimės džiaugsmą. Anie bėgantieji lenktyn 
nežino, ar laimės tą vainiką, kurio trokšta, ar ne. Mes krikščionys, 
jei save varginsime susiturėjimu ir pastangomis, tai tikrai žinosime, 
kad pelnysime ko norime, būtent amžinosios laimės. § 

Apaštalas prisipažįsta varginąs savo kūną ir pasisako netuščiai 
tą daijęs, o rūpindamasis, kad kitiems parodęs išganymą ir kelią į 
dangų, pats neliktų be jo. Šv. Povylas žino, kad tas jo nusivargini-
mas yra vaisingas ir naudingas, nes tikslą neabejotinai pasieks. 

Šventasis sako varąs savo kūną vergijon. Ne svetimam jis jį 
parduoda vergauti, o tik padaro, kad išmintis viešpatautų ant jausmų. 

Toliau apaštalas primena, jog žmogui neužtenka to ką jis gauna 
iš Dievo, nes kiekvienas prie Dievo duotų dovanų turi pridėti savo 
asmens veiksmą gerai sunaudodamas Dievo doyanas. Tą tiesą apaš
talas patvirtina trimis dalykais. Sako, visi Žydai iš Egipto išėjo ste
buklingos debesies vedami, visi perėjo stebuklingai per jurą jos dugnu 
vandeniu i pe r s i sky rus , vissi va lgė tą pačią s tebukl ingą manną, O bet-gi 
ne visi patiko Dievui, nes kai-kurie pakėlė prieš Jį maištą ir tapo nu
bausti. Tai-gi ir dabar negana yra pasitikėti Kristaus kančios nuo
pelnais, o reikia ir pačiam save suvaldyti, gerais darbais pažymėti, 
tada bus tikras patikimas Dievui. 

Prieš pabaigą šv. Povylas sakė, kad Žydai gėrė iš uolos ėjusios 
paskui juos, o ta uola buvo Kristus. Tie žodžiai yra gana painus, bet 
ir juos galima suprasti. Tyruose, kada vandens pritruko, Možis Die
vui liepiant sudavė rykšte per uolą ir iš tos uolos prasimušė šaltinis. 
Jo vandens išteko visai Žydų tautai. Tarp krikščionių seniai yra sa
koma, kas žin ar ne nuo šv. Povylo laikų, kad ta uola buvo prana-
šinis ženklas ir reiškė V. Jėzų. Kaip iš užgautos uolos išbėgo užtek
tinai vandens, kad atgijo visa ištroškusi tauta, taip V. Jėzaus šoną 
perdūrus ant kryžiaus iš to šono išbėgo vanduo ir kraujas. Nuo to 
laiko visi sakramentai įgijo galybės. Jie atgaivina visą pasaulį, kaip 
vanduo atgaivino ištroškusius Žydus. 

Kadangi Žydai iš Egipto keliavo į žadėtąją žemę daug ankščiau, 
o V. Jėzus atėjo į pasaulį daug vėliau, dėlto šv. Povylas sako, kad 
Kristus ėjo paskui Žydus. KristiĮ reiškė ne vien ta uola, iš kurios 
ėmė bėgti vanduo, bet taip-gi ir tas debesis, kuris užstojo Žydus iš 
užpakalio, kuomet Faraono karuomenė juos buvo bepasivejant. Apaš
talo mintyje susivienijo Kristus, uola ir debesis, dėlto šventasis ir iš
sitarė, kad Žydai gėrė iš ėjusios paskui juos uolos, nes tai buvo tas 
pats Kristus. Šv. Povylas nepaisė, kad pirma buvo debesis, vėliau 
ir kitur buvo uola iš kurios išbėgo šaltinis, dar vėliau buvo pats Kris
tus, kurį reiškė debesies ir uolos ženklai. 

Šitą vietą iš šv. Povylo laiško bažnyčia skiria senųjų Užgavėnių 
dienai, idant žmonės netolymos gavėnios laiku nesibijotų palavinti 
savo kuną^hors tat jam ir nepatiks, nes daug naudos yra iš to lavini
mo ir protingo varginimo. 

Evangelijos Paaiškinimas. 
V. Jėzus daug kartų duoclavo pamokinimų didžturčiams, tankiai 

užtardavo pavargėlius. Šitame prilyginime lis mokina abejus: darb
davius ir darbininkus. 

-

Darbdaviams yra pamokinimo, kaip jie turi apseiti, kada darbi
ninkų pasidaro daugiau negu samdančių. Tada darbdavys turi atsi
minti, jog darbininkas iš savo dienos uždarbio turi išmaityti ir save 
ir pačią ir vaikus. Šitą tiesą Išganytojas labai suprantamai išreiškė 
gero šeimyninko pavyzdžiu, sakydamas, kad tas šeimyninkas pilną die
nos uždarbį davė ir tiems, kurie trumpai dirbo. Jis žinojo, kad jie 
nebuvo tinginiai, o tiktai bedarbės nuskaustieji. 

Vyrai dirbusieji vienu, valandą negalėjo padaryti tiek naudos kiek 
kiti dirbusieji dvylika valandų. Jeigu vienas dienpinigis už dvyliką 
valandų darbo buvo teisingas užmokestis, tai bedarbės prispaustieji 
gavusieji tą dienpinigį, o dirbusieji trumpiau, paėmė mokesčio dau
giau negu buvo uždirbę. Tas mokestis jiems teko iš kapitalo, priklau
siusio šeimyninkui. Tai-gi V. Jėzus šituo prilyginimu mokina, kad ka
pitalo priedermė yra bedarbės laikais aprūpinti darbo neturinčius 
žmones ir jų šeimynas. 

Šitas pamokinimas ypatingai minėtinas dabar, nes bedarbė šitoje 
šalyje dar vis didėja. 

Žmonių gyvenimas, rodosi, lėtai ir palengvėlia mainosi. Bet ilgu 
laiku jisai persimaino taip, kad vieno laiko žmonės nesupranta kito 
laiko žmonių kalbos. Kapitalas, bedarbė, darbdaviai ir kiti toki žo
džiai mums yra labai suprantami, bet jų visai nežinojo senovės laikų 
žmonės. Jeigu Kristus butų kalbėjęs mųs laikų žodžiais, tai jo laikų 
žmonės butų nesupratę. Jei jis butų kalbėjęs savo laikų žodžiais, tai 
butų galėjęs duoti pamokinimų tiktai aniems laikams tinkančių. Tai-gi 
Kristus dažniausiai kalbėjo prilyginimais, kad jais išreikštąsias min
tis kiekvienas laikas galėtų prisitaikinti prie savo gyvenimo. Betai
kant lengva suklysti. Todėl Kristus ant žemės pahko Bažnyčią 'ir jai 
įteikė neklaidingumo dovaną, kad ji ir jos klausantieji žmonės išveng
tų stambiųjų dūšiai kenksmingi] klaidų. 

Šios dienos Evangelija duoda pamokinimų taip-gi ir darbinin
kams. Laimingieji, kuriems pasisekė greitai gauti darbą visai nepai
sė nelaimingųjų, kuriems teko kiaurą dieną stypsoti rinkoje laukiant 
bene kas samdys. Šeimyninkui atsiminus nelaimingų darbininkų rei
kalus ir aprūpinus jų šeimynas, lengvai gavusieji pelną darbininkai 
tuo norėjo pakelti sau užmokestį be užtektinos priežasties. Jie nežiū
rėjo, kad tas jų reikalavimas gali pakenkti jų draugams. 

Šiandie gana tankiai pasitaiko, kad viena darbininkų sąjunga 
(unija) težiūri tik saVęs ir be atodairos išnaudodama sau palankias 
aplinkybes užkenkia kitai darbininkų rųšiai. Kad tą sustabdžius yra 
viena bendra darbo federacija. Bet ir federacijai sunku būva sustab-
d in t i užs i spyrus ią sąjungą ( u n i j ą ) , j e i jo je Irava m a ž a kr ikščioniškos 
dvasios ir maža žiūrėjimo i kitus darbininku reikalus. 

Politikai pridirba nelaimių pasauliui, kuomet jie žiuri tik naudos 
Yienai tautai, drįsdami vargą ir skausmą daryti kitai. Atskiri asme
nys pasunkina gyvenimą sau ir kitiems, jei jie tik savymeila tegyvena 
nepaisindami kitų, griebdami kas jiems tinka, nebijodami skriausti 
kitus asmenis. Lygiai ir darbininkų gyvenime: viena darbo rųšis, ar
ba organizuoti jos darbininkai, turi atsiminti, kad yra kitų darbinin
kų, kurių širdys taip-gi ne akmeninės, kurių reikalų turime žiūrėti 
besirūpindami savo pelnais. 

Evangelijos pabaigoje pasakyti dar gana bauginantieji žodžiai: 
"Pirmieji bus paskutiniai ir paskutiniai bus pirmieji." [Tie žodžiai 
primena, kad niekas nesididžuotų savo augštumu arba laime. Net ir 
luomų padėtis mainosi. Kitados darbininkai skaitėsi paskutinis luo
mas tautoje. Šiandie jau beveik visur (Jarbininkai užėmė pirmąją 
vietą* 

Buvo laikų, kada didžponių luomas turėdamas pirmąją vietą vi
suomenėje didžiavosi tuomi ir drįso nepaisyti kitų. Jei darbininkai, 
užėmę pirmąją vietą tarp luomų, ims taip pat elgtis, tai ir jie susi
lauks tos dienos, kada vėl grįž į paskutinę vietą. Tai-gi visiems rei
kėtų pasinaudoti Kristaus pamokinimu. Kas pirmutinėje vietoje bun
damas moka atsiminti, jog ir paskutiniai yra žmonės, kas neužmiršta 
brolybės tarp savęs ir jų, tas neprastos savo augštosios vietos. Kas 
proletarijato diktatūrą skelbia, tas darbininkams neilgą laimę lemia. 

Kristaus persergėjimo teisingumą prityrė patys pirmieji žmonės, 
būtent karaliai ir jų premjerai. Septynioliktam šimtmečiui pasibai
gus jie visi smarkiai pasišiaušė prieš Kristų if Jo įstaigas. Tą Kris
tui Riešingą politiką jie nesiliovė vedę per aštuonioliktąjį ir'devy
nioliktąjį šimtmetį. Jie ėmė daryti i lg ia i taip, kaip pranašas buvo 
rašęs Antroje psalmėje: "Sustojo žemės karaliai ir kunigaikščiai su
sėjo krūvon prieš Viešpatį ir prieš įgaliotinį j o " (Ps. 2, 2). Beveik 
nebeliko šalies, kur Kristaus mokinių draugija nebūtų persekiojama 
atvirai arba veidmainingai. \ 

Bet toje pačioje psalmėje buvo parašyta: "Tada kalbės jiems 
užsirūstinęs ir įširdęs supurtys juos" (Ps. 2, 5). Šiandie jau retas 
karalius tebėra nesupurtytas nuo sosto. Vistiek koki žmonės užims 
pirmųjų vietą visuomenėje, jei jie neapseis, kaip reikia padoriems, 
Dievas juos nupurtys nuo pirmųjų vietų. Nei diplomatų korpusai, nei 
galingosios armijos, nei stiprus laivynai, nei organizacijos gerumas 
nesustabdįs tos Dievo ištarmės. Kas moka žiūrėti į paskutinių laikų 
didžiausius atsitikimus,-kas apsvarsto Turkų-sultono, Busijos caro, 
Vokietijos kaizerio, Austrijos ciesoriaus puolimus, tas supranta, kaip 
lengva yra Dievui pirmuosius padėti paskutiniais. \ 

Evangelija užbaigta žodžiais: "Daug yra pašauktų maža išrink* 
tų." Kai-kuriems rodosi, kad tie žodžiai reiškią, jog daug žmonių 
sueina į tikrą Kristaus Bažnyčią, o mažas skaičius patenka į amžiną 
laimę. Bet mums rodosi, kad teisingesnė reikšmė yra sakanti, jog 
diduma žmonių pasitenkina žemais tikslais ir atbukusiais jausmais, 
o retas žmogus pakyla prie augštesnių -tikslų ir išsilavina tobulesnius 
jausmus, kad_nepavydėtų kitam, kad neitų didžiu patekęs į laimin
gesnę vietą. Šita mintis išrodo lyg artymesnė tam, apie ką kalbėjo 
visas prilyginimas. 

Perbėgdami mintimis dar kartą per šios dienos Evangeliją atsi
minkime labiausiai mums reikalingus pamokinimus. Jei esame darb-

T^^^aa^samTT. • • » JI [f .!••^|•ff•Vf%^ffrt»Jli|Afi'l^^^lVrf^•|ffwĮB 
daviai, kad nemažintume užmokesčio del šamdiniAkų daugumos, kad 
samdydami darbininkus atmintume jų šeimynų reikalus. Jei darbi
ninkai esame, kad neužmirštume, jog ir kitų rųšių darbininkai taip-gi 
yra žmonės. Neprisidėkime prie tų, kurie nori, kad darbininkai pir
mąją vietą pasaulyje užėmę taptų diktatoriais. Nepasitenkinkime že
mais tikslais ir šiurkščiais jausmais, o keikime širdis ir mintis aug-
štyn, tobulindami jas kaip Dievas mokino. 

/ 

KATALIKIŠKOS ŽINIOS. 
Jugoslavijoje katalikai pralaimėjo rinkimus. Iki šiol jie turėjo 40 

savo atstovų % Kroatijos seime, dabar teturi tik penkiolika. Jie buvo 
svajoję patraukti Serbus pravoslavus prie katalikystės, dabar apie 
tai negalima nei užsiminti. Pačių katalikų tarpe pasidarė labai ne
geistinų daiktų, nes atsirado krypsnys nacionalizuoti Bažnyčią ir ap
vesdinti kunigus. Aštuoni kunigai atsįmetė nuo katalikystės. Kai-
kurie užsikarščiavę patrijotai veikiau žada pereiti į pravoslaviją. 
Tečiaus nėra pavojaus, kad katalikai Kroatai pereitų \ pravoslaviją, 
nes paiku šovinizmu užsidega vienas kitas atšalėlis pusinteligentis, 
bet ne tautos visuomenė. Katalikai pralaimėjo rinkimus dėlto, kad 
naujos politiškos perversmės pagamino jaunų vadų, kurie' turėjo dau
giau balso negu išminties. Tiems berėkiant išmintingesnieji vadai 
pasitraukė iš viešojo gyvenimo, užsidarė vien bažnyčios ir labdary
bės veikime. T âs pats bus ir Lietuvoje, jei neapsižiurėsime. 

! - < 

Pavasaryje 1920 m. didžioje Paryžiaus dailės įstaigoje vadina
moje Salon des Beaux Arts t. p. Dailės Svetainė, buvo labai pasiseku
si ir labai žmonėms patikusi tikėjiminės dailės paroda. Minėtoji Dai
lės Svetainė yra didžiausia Prancūzijos dailininkų organizacija. J i 
rengėsi tokias tikėjiminės dailės parodas daryti kas metai. Tame pa
čiame Paryžiuje yra buvusieji milžiniški Prancūzijos karalių rūmai 
vadiname Louvre. Jie dabar yra pilni įvairių dailės ir senovės veika
lų, priklausančių Prancūzijai. Iki šiol kaip visa Prancūzijos valdžia 
taip ir Louvre tikėjiminių dalykų nešelpė, da-gi nekentė. Tikėjimi-
nio turinio dailės dalykų turėjo tiek, kiek buvo likę iš senovės. Dabar 
nauja dvasia Prancūzijoje įsigalėjo. Šią žiemą Louvre įrengė tikėji
minės dailės parodą. Paroda buvo didelė ir įvairi. J i susidėjo iš pa
veikslų, stovylų, paveikslinių langų, artistiškos auksakalvybės (kieli-
kai, monstrancijos ir tt.), audėjystės, siuvinėjimo, mezginių ir artis
tiškos kalvybės (geležiniai kryžiai, tvorelės ir tt.). Labiausiai pasi
žymėjusieji artistai yra Jurgis Desvallieres, Albertas Besnard, Mau-
rikijus Denis. Besnard yra Prancūzų Dailės mokyklos direktorius 
Ryme. Užvis labiausiai pasižymėjo skulptorius Paul Darde. Jis ga
vo šįmet didįjį medalį. Tas artistas yra stebėtinas savo gabumais. 
Jis dar neseniai ganė avis, kaipo neturtingas vaikinas, o bet-gi talentu 
pralenkė kitus Prancūzijos artistus, kurių yra daug is gerų. 

• -

New Yorko katalikų arkivyskupas J. A. M. Patrick J. Hayes iš
važiavo įRymą Sausio 14 d. Italų laivu "Pesaro." Laivas iškėlė ant 
stiebo arkivyskupo vėliavą: baltas kryžius mėlyname dugne. 

Jauniausias Suvienyta Valstijų kongreso narys yra p. Clarenoe 
J . MaeLeod. J is yra #imęs Liepos 3 d., 1895 m., t. y. dabar eina ^6 
metus. Jis yra katalikas IT priklauso prie organizacijos Knights of 
Columbus. Tos organizacijos Baitimoriškis apskritys savo nariui da
ro iškilmę Sausio 20 d., 1921 m. "Jis atstovauja tryliktąjį apskritį Mi-
chigano valstijoje. Tas apskritys apima vakarinę dalį Detroit'o mie
sto. Tenai p. McLeod priklausė prie Šv. Ražančiaus parapijos. Jis 
yra baigęs teisių skyrių Detroit University'je, kurį veda jėzuitai. 
Tas jaunas advokatas tapo išrinktas tik užbaigti mirusio Ch. A. 
Nichols'o laiką. Nuo Kovo 4 d. jo vietą užims^ p. Brennan, taip-gi 
katalikas. -L. 1 

Neperseniai šalę miesto-Baltimore, Md. sudegė katalikiška vaikų 
prieglauda. Kardinolas nori ją atstatyti, bet tam tikslui reikia 2 mi
lijonų dolierių. Garsusis baseballninkas Babe Ruth yra baigęs tą 
įstaigą. Jis atvyko pas Baltimores Knights of Columbus ir sakė, kad 
prieglaudos pastatymas yra reikalingesnis negu katedros. Augščiau-
sias Kolumbo Vytis Flaherty sako, kad du milijonai lengvai susidėtų, 
jei tiktai kiekvienas Kolumbo Vytis, kuris eina žiūrėti kaip Babe 
Ruth bolę muša duotų auką jį išauklėjusiai įstaigai. 

. 
Vienas metodistų dvasiškis David D. Irvine mieste Richmond 

Hill, L. h ėmė skelbti pilnus neapykantos straipsnius prieš katalikus 
primetinėdamas jiems- tėvynės pardavimą, vadindamas juos nuodin
gomis kirmėlėmis, humbugais, o Kolumbo Vyčius pravardžiuodamas 
medinėmis galvomis ir panašiai. Tada katalikų kunigas Thomas A. 
Nummey iš to paties miesto dviejuose vietiniuose laikraščiuose patal
pino apgarsinimus per visą puslapį pažymėdamas, kad metodistų dva
siškis nori sukelti tikėjiminę neapykantą tarp to paties miesto žmo
nių ir prašydamas visų organizacijų bei asmenų, kad jie išreikštų sa
vo nuomonę apie D. D. Irvine veiksmą. Po to p. Irvine laikraščių 
korespondentams užsigynė, kad jis tų straipsnių nerašęs. 

Baltimoreje, Md. Gailestingųjų Seserų vienuolyne aštuonios sese
rys gavo dėkingus valdžios pažymėjimus-už prižiūrėjimą sužeistų ir 
sergančių kareivių Amerikos ir Ispanijos karo metu. Penkios kitos 
seserys tapo pripažintos užsipelniusios tą pažymėjimą, bet jau susku
bo numirti. Todėl Amerikos valdžia oficijaliai ypatingu būdu pažy
mėjo jų kapus Mount St. Agnės kapinyne. 

Šįmetinė Chicagos arkivyskupijos auka Šventajam Tėvui išnešė 
126,126 dolierių, t. y. pusketvirto milijono itališkų lyrų. Tai yra di
džiausia visame pasaulyje dijecezinė auka. J i yra taip-gi didesnė už 
didžiausią tos pačios .dijecezijos auką buvusią 1917 m. ir išnešusią 
96,239 dolierius. Paskutinių metų auka už priešpaskutinę buvo di
desnė* visu trečdaliu. 

Prancūzijos pasiuntiniu į Japonija tapo paskirtas p. Paul Claudel. 
Jis yra katalikas ir poetas. Seniau jis buvo Prancūzijos pasiuntiniu 
Brazilijoje. Tarp Prancūzijos pasiuntinybių Japoniškė užima ket
virtą vietą. 

t Mieste Los Angeles, Kalifornijos valstijoje katalikai stato, naują 
mokyklą mergaitėms už 250,000 dolierių. Toje mokykloje bus viena 
auditorija su 600 sėdynių.' 

- *. 
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Dvasiškojo Gyvenimo Malonumas. 
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Prisitaikant prie Švento Pranciškaus Salezo. 

Vertė: Kun. V. Kulikauskas. 
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DIEVOTUMO PAMATAI. 

Tąsa. c 

Pažinimas savęs. 

Nekuris brolis vieną dieną klausė šv. Pranciškaus Assiziečio, ką 
jis mano pats apie save. " A š žiūriu į save,—tarė Šventasis,—kaip į 
didžiausį nusidėjėlį pasaulyje ir kaip į tokį, kuris blogiausia tarnauja 
savo Viešpačiui. , , "Bet,—atsakė brolis,—kaip gali taip apie save sa
kyti be melagystės, kuomet mes matome, kad kiti dasileidžia didžiau
sių nuodėmių, nuo kurią tu, ačiū Dievui, visiškai esi Kuosas." " J e i 
Dievas,—tarė vėl šventasis,—butų suteikęs tiems, apie kuriuos jųs 
kalbate, tiek malonių, kiek man, jie butų už tai parode daug daugiau 
dėkingumo ir uoliau butų Jam tarnavę; jei Dievas apleistų mane, aš 
daugiau blogo padaryčiau, kaip kit i ." 

Nuomonė apie save. 

Jei pasaulis mus niekina, džiaūgkimės, nes tai tiesa. Mes patys 
jaučiame, kad verti paniekos. Jei jis mus gerbia, nepaisykime nei tos 
pagarbos, nei jo teismo, nes jis yra aklas. Nei kiek nesirūpink, kg 
pasaulis mano apie tave, ar gera, ar bloga; tešneka, kas jam patinka. 
Bet nenoriu tuo pasakyti, kad mums reikia išdirbti apie save blogą 
nuomonę; tai butų puolimo rąstas mums ir kitiems. Bet turėdami 
Dievą savo atmintyje, mes privalome visus savo darbus atlikinėti, vi
siškai neatsižiurint į tai, ką pasaulis manys ir kaip jis raukysis. P a : 

* saulis—tai šarlatanas, kuris, ar gera ar bloga mato, visuomet pasako 
daugiau, kaip mato. 

Kentėjimai. 
Pas is ta tyk save po Dievo akių i r imkęsk savo kančias. Skųskis 

Jam su kūdikiška meile, kaip vaikelis geriausiai motinai. Jei prašai 
sau sugrąžinimo sveikatos, daryk ta i . su meile ir pasivedimu Dievo 
šventai valiai. Nesibijok, ką tavo dorybių aktai yra nepergeriausi, 
kuomet turi mažai pajiegų juos daryti, nes jei paaukosi ir tą mažumą, 
ką turi laike ligos, tai bus geriausia auka. Spausk savo numylėtąjį 
prie savo širdies, kalbėdamas: "Mano numylėtasai mano, o aš j o . " 
Izaijas jį vadina "sopulių vyru ." J is myli tuos, kurie kenčia. Pasi-
rengk kęsti su meile. Gyvendami ir mirdami prigulime Dievui. Su Jo 
malonės pagelba mes turime gyventi Jame ir Jam. Neprivalome pa
liauti prašę, kad J is butų mūsų širdžių Dievas. Neuždrausta aukoti 
"Tėve mūsų," kad butų prašalintas galvos skaudėjimas, bet, mano 
duktė, aš nedrįsčiau prašyti, kad prašalintų mano gaivos skaudėjimą, 
per kančią, kurią iškentė Jo galva. Ar-gi aš neprivalau nieko iškęsti, 
kuomet J is taip daug kentė ? Šv. Katarina Sijenietė, matydama mū
sų Viešpatį, statantį prieš į% du vainiku, vieną aukso, antrą erškėčių, 
sušuko: "Šiame pasaulyje, Viešpatie, noriu nešioti erškėčių vainiką, 
kad danguje galėčiau nešioti aukso." Per vainikavimą Viešpaties 
galvos erškėčių vainiku, turėčiau prašyti sau kantrybės vainiko ant 
savo skaudamos galvos. : '^yr 

Didelė laimė yra dūšiai, pasišventusiai Dievui, jei ji pereina per 
kentėjimus pirm apleidimo šio gyveninio. Tikra ir karšta .meilė ge
riausia pasirodo tarp erškėčių, kryžių ir silpnybių. Per kryžiaus bai
senybes Jėzus parodė mums savo begalinę meilę ir mes tiktai ant li
gos patalo galime išreikšti savo meilę Dievui. Tavo Dieviškasis Mo
kytojas suskaitė visus tavo išbandymus ir kentėjimus ir savo kraujo 
kaina parūpino kantrybę ir meilę, tau reikalingas, kad per jąs pri
taikintų tavo kentėjimus savo garbei ir tavo išganymui. Pasitenkink 
tuo, ko Dievas nori? Kas yra ligos patalas? Niekas kita, kaip nusi
žeminimo mokykla, kurioje pažįstame savo neturtą ir silpnumą ir jau
čiamės ištikrųjų, kad esame tušti ir silpni. Ligoje daug geriau randa
me savo dusios netobulumus, kaip sveikatoje; tai apvalo ją nuo dau
gybės plėtmų. 

Mūsų Viešpaties mirtis. 
Baisi buvo mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus mirtis! Krikščionįs, 

apsvarstykite, kaip didi buvo Jo kūno ir dūšios kentėjimai. Niekas 
negali pasaulyje prilygti Jo sopuliams. Svarstyk Jo dūšios prispau
dimus ir Jo kimo kankinimus. O ne. Jokis žemiškas sopulys negali 
pasilyginti su Jo, ir tas Jo kruvinas prakaitavimas, tie smūgiai nen
dre, tie erškėčiai, botagai ir kiti kankinimai da Jam neišplėšia gyvas
ties. Pat i mirtis neužtektinai galinga nuveikti Jį. Kaip-gi J is mi
r ė ! O krikščionįs! meilė yra galingesnė už mirtį. Meilė norėjo, kad 
mirtis paimtų dieviškąjį Mokytoją į savo valdžią, nes J i s per savo 
mirtį turėjo įeiti į žmonijos širdį. Mirtis įėjo į Jį, bet ne savo galy
be. J i laukė tos valandos, tos laimingos mums valandos, kada meilė 
išdavė roųs Viešpatį įjos glėbį, prikalus Jo rankas ir kojas prie kry
žiaus. Ko mirtis nebūtų galėjusi padaryti, tą meilė atliko. Mano 
dūšios Išganytojau, Tu mirei iš meilės del manęs. " J i s save aukojo, 
nes pats to norėjo/ ' Gyvasties Viešpats butų galėjęs neleisti sau ją 
išplėšti, bet, kaip kita Dalilė, meilė, kuria J is degė del mųs, atėmė 
Jam jiegą ir pavedė Jį į mirties rankas. 

Šv. Panos Marijos mirtis. 

Jos Sunūs, jos turtas buvo jau danguje, jos pačios širdis jau buvo 
ne su ja. Žmogysta, kurią ji širdingai mylėjo/kūnas iš jos kimo, kau
las iš jos kaulo buvo danguje, kaip gyventi ant žemės tai, kurios šir
dis, dūšia ir gyvastis apleido šį pasaulį! 

Po to, kaip daugelį kartų jos širdis prasimušė meilės liepsnomis, 
tas skaistybės ir nusižeminimo paveikslas, kurį kone sunaikino meilė, 
buvo paimtas, paliekant tik kūną išblyškusiai ir šaltai mirčiai. O 
mirtie, ką padarei su tuo šventu kūnu t Atmink, kad tos šventos Pa
nos sunūs, kurios kūną tu turi, tave nugalėjo ir padarė savo verge. 
Neilgai džiaugsis savo pergale, ta pati meilė, kuri davė tau galybę 
ant to kūno, greitai tave iš ten iškraustys. Marijos vėliava—meilė. 
Meilė yra Marija, o Marija yra meilė. į 

Tas kūnas, kuris per visą gyvenimą neužsitraukė iiei plėtmelio, 
neprivalo gesti po mirties. Ši skrynia, kaip anoji Seno Įstatymo, 
y ra iš negendančio medžio. Tuojaus po mirties jos kūnas gavo naują 
i r palaimintą gyvastį. "Dulkė esi ir į dulkę pavirsi, ' ' pasakė Vieš
pats mųs tėvams, bet antrasis Adomas ir antroji Jieva prie tų ne
buvo priskaityti. Mųs kūnai turi liktis kirminų maistu, bet sugedi
mas negali palytėti kūno tos, kuri davė kūną Dievui-Žmogui. Šv. 
Bastąs, tiesa, nieko nesako apie tai, bet Padavimas danešė tai mums 

įtr Bažnyčia neatmeta to. Ta Dievo Motina mirė iš meilės; ir jos Su-

fr'-' v*. ' 

naus meilė paėmė ją į dangų. Šitas galvojimas veda Bažnyčia pri
taikinti prie įos šiuos žodžius: " K a s yra ta, kuri eina iš dykynės, 
pilna džiaugsmų, pasiremdama ant savo numylėto." Šv. Marija Pa
na yra sutvėrimas, bet sutvėrimas taip šventas ir tobulas, taip vi
siškai susivienijęs su JDievu, kad, mylint Sunų, negalima nemylėti 
Motinos. J i y ra-visagalinga su savo Sūnum, bėgkime prie jos ir šau
kimės jos pagelbos. J į uives mus ant kelio į amžiną laimę, bet jei 
nori, kad ji saugotų tave, klausyk jos. -

" K ą J is palieps jums daryti, tai darykite," tarė ji. O krik
ščionįs, jei trokštate, kad Šv. Pana jųs išklausytų, klausykite jos. Už 
savo meilę manau ji reikalauja, kad būtume jos Sūnaus ištikimi tar
nai, kad J i s viešpatautų jųs širdyse ir kad jųs ištikimai užlaikytu
mėte Jo įsakymus. Darykite taip, nes tai jųs priedermė, tai užtikrins 
jums išganymą ir daryk tai iš meilės Švenčiausios Panos. 

Apie mįrtį. 
Kurią nors dieną tavo dūšia apleis tavo kūną. Ar tai bus va

sarą ar žiemą, mieste ar kaime, dieną ar naktį, ar tai bus staiga, ar 
po ilgesnio prisirengimo, ar nuo ligos ar nuo prietikio? Galop, ar tu
rėsi laiko sugrįžti prie Dievo, ar ne? Apie visa tai nieką nežinai. 
Vienas dalykas, ką ištikrųjų žinai tai, kad mirsi, ir gal but ankščiau, 
kaip tikiesi. / ,. ,! *$ į 

Tuomet su pasauliu bus viskas užbaigta. Smagumai, tuštybės, 
pasauliniai džiaugsmai pasirodys lyg daugybė baidyklių. Pamatysi, 
kad del niekų apleidai savo Dievą. Nuodėmės, kurios rodosi dabar 
mažos, pasirodys didžiausiomis. Tavo praėjusis apsileidimas gązdins 
tave. J a u nebus daugiau laiko, tu rės i ' pasakyti sudiev giminėms, 
draugams, pažįstamiems ir visam pasauliui; ir kūną, kurį taip labai 
mylėjai, paliksi išblyškusį ir atšalusį; pasaulis pasistengs tuojaus jį 
prašalinti, žemėje paslėpti, ir daugiaus apie tave nemąstyti; kaip ir 
pats mažai rūpinaisi kitais, i r kiti mažai rūpinsis tavim; pasakys 
"teilsisi ramybėje" ir tuojaus užmirš. Gyvam esant tavo kūnas ir 
dūšia krypinėjo tai į kairę, tai į tiesę T) O paskui kur eisi? kurį kelią 
apsirinksi? Tą, į kurį įstojai savo gyvenime. Viešpatie, nepasigai
lėk savo globos toje baisioje dienoje. Te visos mūsų gyvenimo dienos 
bųva sopulingos ir neramios, bet paskutinė, per Tavo malone, tebųva 
laiminga. Sudiev pasauli! nenoriu būti prie tavęs prisirišęs! Mano 
tėvai, mano draugai , j ą s man esate b r angąs ; bet kad tie mąs jausmai 
ilgiau tvertų, Dievo dvasia turi pagryninti mųs vienybę. Aš mylėsiu 
Jus tik Dievuje, ir žengdamas prie paskutinės valandos, užtikrinsiu 
sau amžiną išganymą. (Daugiau bus). 

SKAITYTOJŲ BALSAI. 
_ * 
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IŠ MANO PATYRIMO. 
Būdamas Amerikoje apie 20 metų esu daug patyręs. Prigulėjau 

prie angliškai kalbančių katalikiškų parapijų daugiau negu prie lie
tuviškųjų, nes buvau įvairiose vietose, kur nėra lietuviškų parapijų. 
Žmogui katalikui yra pavojinga neprigulėti prie parapijos. Katali
kas neprigulintis prie parapijos, yra kaip kūnas be galvos. 

Dabar nors ir priguliu prie lietuviškos parapijos, bet iš papra
timo nueinu kartais ant pirmų Mišių į angliškai kalbančią bažnyčią. 
Matau skirtumą tarp Lietuvių katalikų ir tikrai amerikonų angliškai 
kalbančių katalikų. Ifueini į Amerikos katalikų bažnyčią ant pirmų
jų Mišių, tai negali atsigėrėti kaip ten šventai žmonės užsilaiko baž
nyčioje ir visuomet ji yra pilna žmonių; pradeda kunigas dalinti 
Švenčiausią, tai pakyla kuone pusė bažnyčios ir eina priimti šv. Ko
muniją. Taip yra kiekviena sekmadienį (nedėldienį). 

Parapijonai padalinti į tam tikras draugijas, ir kiekviena turi 
atlikti išpažintį nerečiaus kaip sykį į mėnesį. Tos draugijos užvar
dintos yra ta ip: Šv. Vardo draugija—vienų vyrų, Nek. P. Panelės 
Šv. draugija—visos mergaitės, Šv. Sakramento draugija—visos mo
terys, Šv. Angelo draugija—visi vaikai abiejų lyčių. I r tos visos 
draugijos turi eiti išpažinties nerečiau kaip sykį į mėnesį. Tokiu bū
du visi parapijiečiai atlieka išpažintį kas mėnuo. Daugumas eina iš
pažinties kas pirmą penktadienį. Kunigas užsako per pamokslą ko
kios draugijos kada turi atlikti išpažintį. Per pačią Šv. Kalėdų dieną 
ir Velykas tai visi parapijiečiai priima šv. Komuniją. 

Pas juos yra labai tankiai aiškinama per pamokslus kaip geriau
sia atlikti išpažintį ir kaip prie jos prisirengti, kad butų gera. Ne
prisirengus išpažinties, tai geriau visai neiti, nes negerai atlikta iš
pažintis yra labai baisi nuodėmė. \ 

Kitataučių parapijiečiai yra daugiaus susipratę ir geresni katali
kai negu Lietuviai. Tarp jų yra daug daktarų, teisėjų ir daugel kitų 
profesijonalų einančių kas savaitę priimti šv. Komuniją. J ie didžiuo
jasi tą darydami, nes tikrai supranta katalikų tikėjimą. Jie yra ge
rai ir katalikiškai išauklėti, ne taip kaip Lietuviai. Pas mus pasimo
kinęs kiek daktarėlis, advokatėlis ir kitokis neišmoksta savo profesi
jos kaip reikiant, o didžiu daiktu statytis moka tik tiek, kad kvailai 
pakalba apie Bažnyčią, apie Dievą ir tt. Tik iš to jis sakosi esn.s 
apsišvietęs nors ta apšviętos rųšis yra visai juoda. Tokiems laisva-
maniaujantiems profesijohalams trūksta ir bendro išauklėjimo ir pfo-
fesijonalio mokslo. 

Amerikiečiai katalikai ne tik, kad išmoksta gerai bažnytinėj mo
kykloj, bet dar sekmadieniais turi "Sunday SchooĮ" (Sekmadienio 
Mokyklą) bažnyčioj. Kas sekmadienį klebonas mokina ir išguldinėja 
katalikų tikėjimą ir kaip reikia katalikiškai apseiti. Visi vaikai turi 
būtinai susirinkti į bažnyčią tą valandą. Per tai pas juos vaikai ir 
užaugę, ir išėję augštą mokslą turisi stipriai tikėjimo ir nekuomet ne-
sisarmatina, kad yra katalikai, bet dar ant užmetinėjimų prieš Baž
nyčią stipriai užpuolikams atkerta su pasididžiavimu. Lietuvių dau
guma visai nežino, kaip atsikirsti užpuolus kokiam priešui, nes nėra 
taip išauklėti i r nepažįsta gerai savo tikėjimo. Per tai tarp Lietuvių 
atsirado visokių laisvamanių, cicilikų ir kitokių šiaudadušių. Gaila, 
kad Lietuviams trūksta gero išauklėjimo. 

Šiandie jau Amerikoje katalikų yra 2Q,000,000 (dvidešimt mili
jonų), sparčiai katalikai čia auga. Tas priguli nuo gero pasišventi
mo "pačios dvasiškijos ir pačių katalikų žmonių, nes turi gerą,išauk
lėjimą ir gilų tikėjimą. Su silpnu tikėjimu pavojus gyventi, nes yra 
visokių priešų katalikui. Tai-gi katalikų dvasiškija ragina tankiai 
savo žmones, kad butų stiprus katalikų Bažnyčios kareiviai. Neka-
talikai išgirdę pavyzdingus pamokslus ir gerą katalikų pavyzdį tan
kiai pereina į katalikų tikejįiįą£ #er* tai čia katalikystė stiprėja ir auga. 

Kiek daug reikia užlaikyti tnisijonorių kitose šalyse, Japonijoje 
Kinijoj, Indijoj ir kitur, o kiek dar čia pat Amerikoje yra. visokių-vi-
sokiausių katalikiškų įstaigų ir prieglaudos namų! Suprantama, kad 
reikia daug kapitalo užlaikyti tam visam kaip priguli, bet Amerikos 
katalikams tat yra visai nebaisu, nes žmonės susipratę ir tokiems 
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dalykams labai duosniai aukoja nesigailėdami. Esu daug tortu pri
sižiūrėjęs, kuomet kunigas paskelbia, kad bus renkamos aukos mine-
toms įstaigoms, žmonės meta penkines, dolierines i r tūkstančius su
meta. Nežiūrint tų rinkliavų tankumo, visuomet yra užganėdinti ir, 
neesu girdėjęs, kad kas rugotų ant panašių niūrimų per tai, kad turi 
krikščioniškos meilės širdyje. 

Man pirma kart prisirašius prie amerikiečių katalikų parapijos, 
kur nebuvo lietuviškos, nuėjau pas kleboną tos minėtos parapijos. 
Klebonas priėmė mane labai maloniai ir daug klausinėjo apie Lietuvą 
ir Lietuvius. Po gero pasikalbėjimo, kaip paprastai daroma yra pas 
Lietuvius, kad reikia išsiimti išpažinties Velykinę kortelę, taip i r a i 
ir priminiau minėtam klebonui, kad aš noriu išsiimti Velykinę kortelę, 
bet jis manęs išpradžių nesuprato kam yra reikalinga ta kortelė, bet 
paaiškinus persitikrino ir suprato kame dalykas. J i s man taip atsa
kė, kad pas juos nėra duodamos jokios išpažinties kortelės. J i s sakei 
kad pas juos parapijiečiai yra ištikimi ir nereikia po prievarta varyti, 
nes eina be jų kas mėnuo išpažinties, o kuris nenorėdamas eis išpa
žinties, tai to tokia bus ir išpažintis, tik atliks del mados ir .viskas. 
Sakė, kad neverta išpažintis yra baisi šventvagiška nuodėmė ir lygi 
Judošiui, kuris V. Jėzų išdavė priešams. 

Pas Lietuvius, kiek aš esu patyręs, kai-kurie eina išpažinties tik 
del mados ir tik sykį į metus, ir apie išpažintį labai mažai tesupranta, 
tik, beje, kad iš draugijos neišbrauktų, tai ir eina išpažinties nenorė
dami vieną kartą prieš Velykas ir viskas. 

Pas Lietuvius kas kartas didėja visokie cicilikai, laisvamaniai i r 
kitokie visokie katalikų Bažnyčiai priešai, nes yra susilpnėję tikėji
me ir užmiršo, ką buvo atsivežę iš tėvynės Lietuvos, iš tėvų išmokę. 

Pas daugelį Lietuvių katalikų įeini į namus ir matai ant stalų pri
dėta visokių šlamštų, laisvamaniškų pakraipų laikraštpalaikių ir kny
gų, ir jauties tokiuose namuose esąs, rodos, ne katalikų namuose, bet 
laisvamanių. Geriems ir išmintingiems katalikams nevalia skaityti 
prieštikėjimiškų raštų. Toks katalikas, kuris skaito prieštikėjimiSkuB 
raštus, ir pats tampa savo tikėjimo priešu, anksčiaus a r vėliaus, nes ir 
priežodis sako, su kokiu susidedi toks ir pats tampi. Labai daug jau 
yra taip atsitikę. 

. Yra prastas užvedimas Lietuvių šeimynose/ laikyti vyrus i r kiek
viena šeimyna priima vyrų kiek tik galima, be skirtumo jų pažiūrų 
bi tik pasipelnius daugiaus. Tas pasipelnijimas tankiausiai atneša 
blėdį šeimynai, nes pas daugel tokių vyrų esama nemazgotburnių. J ie 
prineša į namus visokių purvinų raštų ir tokiu būdu užkrečia visą šei
myną purvu, o labiausiai šeimynos vaikus, kurie paaugę nebeklauso tė
vų, nei Bažnyčios ir žūva pragaišties bangose. Paskui pamatę savo 
'pasipelnijimo klaidas žmonės gailisi, bet pervėlu. Ta priežastis ir 
yra, kad čia Amerikoje tarp Lietuvių yra daug jaunimo ištvirkusio ir 
išsižadėjusio tėvų. Tėvai peikia vaikus, kad neklauso, o kas kaltas! 
Vien tik yra kalti patys tėvai, nes neišauklėjo kaip priguli ir nedavė 
gero pavyzdžio savo vaikams ir negynė nuo visokių purvų skaitymo, 
todėl ir sulaukė to, ko norėjo. 

Pas tikrus katalikus Amerikiečius yra kitaip. Ten nuėjęs pas ka
talikus į namus, matai viską katalikiškai. J ie šventai neįsileidžia į 
savo namus, kas yra prieš tikėjimą. Ten vien tik matai katalikiškus 
laikraščius ir šventas arba kitokias moksliškas knygas. Pas juos visi 
parapijonys skaito labai naudingą laikraštį "Our Sunday Visitor. , , 

Rasi fraš kožną šeimyną taip-gi ir kitokius katalikiškus laikraščius. 
"Gur Sunday Visi tor" rasi visose amerikoniškose katalikiškose Baž
nyčiose, taip-gi ir Kanadoj. Jis, galima sakyti, yra vienas iš geriau
sių ir pigiausių laikraščių, nes vieniems metams kainuoja vien tik 
75c, o Bažnyčioj reikia duoti tik %2c. Visi žmonės pasiima eidami iš 
bažnyčios ir nešasi namo skaityti, o perskaitę dalina savo kaimynams 
nekatalikams, ir taip pas juos yra visi misijonoriai ir darbuojasi visi 
iš vieno, ir sutarime su savo klebonu. Pas juos visuomet kunigas ra
gina, kad visi neužmirštų tą minėtą laikraštį neštis namo su savim, 
ir ragin, kad su atydžia skaitytų, taip ir yra daroma. O kad pas Lie
tuvius rastųs koks laikraštis bažnyčioj, tai parapijonys užmetinėtų, 
kad klebonas biznį daro bažnyčioj, o pas juos to nėra, nes jų parapi
jiečiai yra daugiau susipratę, ir daugiau apsišvietę. Minėto laikraš
čio antrašas yra toks: "Our Sunday Visitor," Huntington, Ind. Rev. 
John F . Noll, L. L. D. Editor, Rev. R. E. Kelly, Ąssociate Editor. 
Taip-gi jį galima gauti kožnoj Angliškai kalbančioj katalikų bažnyčioj. 
Tame minėtame laikraštyj yra visokie klausimai ir atsakymai, paly-
tinti katalikų Bažnyčią. Jame rašo vyskupai ir visokie atsivertę į 
katalikų tikėjimą ir visokie augšto mokslo profesijonalai. Vienu žo
džiu sakant, "Our Sunday Visitor" yra labai naudingas skaityti ir iš 
jojo galima labai daug pasinaudoti. 

\ ŠOKIAI. 

Šokiai tarp Lietuvių yra labai madoje. Žinoma, gražus lietuviš
ki šokiai tai nėra perdaug pavojingi, bet šokiai, kokius čia Amerikoje 
šoka, tai yra baisus ir pasfnerktini. Kiek aš esu patyręs, tai yra labai 
šlykštus ir priešingi dorai. Per tokius šokius yra pirmas žingsnis 
praradimo doros, o žmogus praradęs doną yra lygus keturkojui gy
vūnui ir toks žmogus be doros yra kenksmingas sau ir savo artimui. 
Šokiai yra pirmi atšaldymo nuo tikėjimd ir Bažnyčios. Per šokius 
jaunieji įgauna visokių ligų. Šokiai yra kenksmingi protui, apšvietai 
ir mokslui. Per šokius daugiausia pasinaudoja visokie ištvirkėliai, 
padaužos, laisvamaniai, nes šokiuose yra visiems patogiausia proga 
sueiti su geromis mergaitėmis ir jas atitraukti nuo tikėjimo, nuo Baž
nyčios ir privesti prie prapulties. Kiek aš esu patyręs, tai yra labai 
daug taip atsitikę. Už tai -tarp Lietuvių taip labai platinasi visokie 
nedorėliai ir laisvamaniai ir kitokie ištvirkėliai nenaudėliai. 

Tarp Lietuvių yra tokių, kurie šoka ir baisiausius šokius neskai
tydami nei už kokią nuodėmę, nes sako, kunigai garsina šokius Baž
nyčioje ir liepia eiti šokti. Bet kiek aš esu buvęs ta rp amerikiečių 
Bažnyčiose, tai ten šokiai yra pasmerkiami per pamokslus ir priskai-
tonii prie nuodėmės. Bjaurus šokiai yra ginami nevien tarp katalikų, 
bet taip-gi ir tarp protestonų. Netikusius šokius smerkia ir mokslas. 
Vieną kartą man lankant psychologijos ir abelnos istorijos mokyki*, 
vienas mokinys užklausė to mokytojo apie šokius. Profesorius atsakė 
šitaip, "kad aš rasčiaus tarp šokių, tai jausčiaus esąs tarp keturkojų 
gyvūnų." Paskui profesorius'labai daug aiškino apie blogų lokių 
blėdingumą. 

Tai-gi jei mes norime, kad mūsų tėvynė Lietuva butų laiminga ir 
skaitytųsi tarp civilizuotų kultūriškų tautai, tai turime pirmiausiai vis
ką "atnaujinti. Šalinkimės nuo netikusių šokių, o naudokmės sveiku 
mokshi. Skaitykime vien tik katalikiškus laikraščius ir knyga*, atsi
duokime daugiaus apšvietai negu kokiems netikusiems pasibuksmini-
mams, ir tik tuomet mus, Lietuvius, ne tik pažįs civilizuotas pasauli* 
kaipo apšviestą tautą, bet dar ir garbę mums suteiks. Patyręs. 
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THOMPSONVILLE, CONN. 

jai įsirašyti. 
Kviečia Valdyba. 

susirinkiman, kuris bus Sau
sio 23 d. salėj ant New York 

Gruodžio 26 d. L. L. P. bonųlir Broadway. Čia galima bus 
komitetas surengė prakalbas Į užsimokėti mėnesines ir nau-
Kalbėjo gerb. kun. l u b o t a s iš 
Hartford, Conii., nesenai su
grįžęs iš Lietuvos. Labai gra
žiai papasakojo apie dabartinį 
Lietuvos padėjimą. 

Visus ragino aukomis gelbė
ti Lietuvy, apginkluoti karei
vius, Šaulius, (iyrė Lietuvos 
St. Seimą; sakė keturis sykiu> 
buvęs jo sesijose, kad Atsto 
vai duoda naudingus įnešimus 
Lietuvos labui. Sakė pervažia
vęs Lietuvą skersai ir išilgai ii 

^niates, kad ūkininkai pasituriu 

U R I Ū G A S 

$25.00 
20.00 

. 20.00 

eiai yrvvena. Ragino leis 
ti vaikus inokyties, ypa
tingai vertelgystės, nes tokių 
žmonių Lietuvoje labai trūks
tą. Dabar, sakė, visa beveik 
vertelgystė yra Žydų rankose. 
Prisiminė ir apie plėšikus Len
kus. Sakė, avantiurininkas 
Zeliuo\vskis turi būti išvvta-
iš Vilniaus. Publikoje tuo tar
pu pasigirdo didelis delną plo
j ima i Ant galo ragino visus 
nupirkti nors po vieną šautu
vą, kuris atseina $10.00, o 
kulkosvaidis $50.00. Ragino 
ta ipgi pi likti L. L. P. bonu. 
Pertraukoj? bonu parduota už 
$500.00. Kalbėtojui atsiliepus, 
kas pirmas nupirks šautuvą 
šauliams, šios ypatos aukojo: 
Antanas Lopša 
Barbora Cilvinaitė . 
Jurgis JtMiulaviėius . 

Po $10.00: .J. Cipkus, P>r. 
Ciepulis, .J. Miglinas, M. Če
pulienė, J. Zigmontienė, K. 
Migliną.-, I>. Buin'nkas, P. 
Treigis, A. Ališauskas, V. r i -
pkus, R. Žilinskienė, .). Rc>s-
kiaviėius, A. C'iepienė, O. Au-
gustinaitienė, J. (Saigalas, .1. 
Markeli unas, O. Raguekienė, 
J. Makaveckas, T. Kundrotas, 
S. Jokuhauskas, J. Jetkiavi-
f-ius, 1>. l^iėaitienė, M. Marein-
kiaviėienė. V. Luseinskienė, A. 
Malinauskas. J. (iudaitis, E. 
Mockeliutė, V. Martinauskas, 
F. Čigonas, A. Buiniekas, V. 
Bau i s. 

Po $5.00: K u n. Aml)otas, A. 
Buteims, I. (irigaitis, S. Gri
galiūnas, K. Valunutė, J. Ju
cius, M. Noratavieienė, P. Va
latka, A. Krasinskas. 

Po $2.00: M. Miglinienė, P. 
Moekialis, M. Jonaitis, O. Sve-
dienė, L. Junas. 

1*0 $1.00: A. Dedonis, K. 
Lop>ukas, Bevardis. 

Viso surinkta $451.00. 
Vi>i( ms aukotojams tariame 

širdingą aėiu. 
\\u>\\ kolonija da nebuvo 

girdėjus tokios prakalbos, ko
kią pasakė kun. Ambota*. 
Žmonių susirinko nemažai ir 
visi liko dideliai patenkinti 

kalbėtojo kalba. 
L. L. B. Stoties Kom. 

WAUKEGAN, ILL. 

Nors L. Vyčių 47 kuopa 
mažai skelbiasi spaudoje, bet 
gražiai darbuojasi tėvynės bei 
organizacijos labui. Naujų Me
tų vakare minėta kuopa buvo 
įrengusi įspūdingą vakarėlį. 
Jo ved, buvo p. V. Špokas, ku
ris pasakė trumpa prakalbėle, 
linkėdamas visiems laimin
giausių Naujų Metų. Po to pa
kvietė visus prie skanios va
karienės, kurią pagamino dar
bščios vytės. Per vakariene 
pasakyta daug gražių kalbų, 
y pa ė gražiai kalbėjo gerb. 
klebonas, kun. Kloris. Jis%iki 
soties svečius prijuokino. Pas
kui kalbėjo F. Bujanauskas 
ir J. Mickeliunas. Apart kal
bų, buvo dainų ir muzikos. 
Kelias dainas padainavo vy
ru kvartetas. Solo dainavo J. 
I>ukautis. Jam pijami pritarė 
p. F. Bujanauskas. Dainos 
svečiams taip patiko, jog net 
du kartu reikalavo atkartoti. 
Žodžiu sakant, svečiai buvo 
visa kuo patenkinti. Garbė L. 
Vyčių 47 kuopai už surengi
mą tokio vakaro. 

Linksniai laiką praleidžiant, 
neužmiršta ir mūsų brangi tė
vynė, Lietuva. 

Aukų surinkta $r>2.(X). 
Po vakarienės buvo žaidi

mai ir įvairus šokiai. Susirin-
k. b 

kusieji linksminosi iki vėlu
mai. Pageidaujama daugiau 
tokių vakarų. 

Sausio 23 d. parapijos mo-
k v klos vaikučiai, vedami se-
serų Kazimieriečių, rengia ne
paprastą vakarą. Visi jau ži
no, kad ką seserys Kazimie-
rietės painia vadovauti, tai 
surengia taip, jog gražiau 
niekas negali padaryti.Tat wąu 
keganiečiai, nepraleiskit to va
karo. Pereitą kartą, kada 
parap. mokyklos mokiniai bu
vo įrengė vakarą, tai buvę ja
me sakė, jog $5 nebūtų gai
la, kad pamatyti tokią pro
gramą. Gi šito vakaro progra
ma, be abejonės, bus gražesnė. 
Kai tokiam vakarui, tai ir bi
lietai nebrangus. Vaikučiai, 
sako, nori, kad jų gabumus vi
si matytą, del to ir bilietai 
pigus. Artimesniųjų ko
lonijų Lietuviai ir-gi kviečia
mi atsilankyti. Vakaras bus 
Lietuvių svetainėj (prie»9-tos 
ir Lincoln gat.) Pradžia 6 vai. 
vakare. 

Liudvika. 

iŠ CHICAG8S LIETUVIU 
KOLONIJŲ. 

v I š N0RTH SIDES. 
• p • 

Jau buvo rašyta "Drauge" , 
ka/yra nuveikus draugija Šv. 
Juozapo Apiekuno, kiek gerų 
ir mielaširdingų darbų yra at
likus tautos ir bažnyčios la
bui. 

Šiuosmet, pirmame susirin
kime Sausio 2 d., dr-ja vėl 
pasižymėjo gerais nutarimais: 
Labd. Są-gai paaukota $15.00 
(nors pati draugija yra Gar
bės narė) ir nutarta išmokėti 
Federacijai po 6c. nuo kiek
vieno nario. 

Nenorėdama dr-ja sumažin
ti iždo, nutarė darbuotis, kad 
suradus budus, kaip pasida
ryti nors kiek ineigų. Suma
nyta surengti piknikas ir va
karas šiais 1921 m. Tam dar
bus išrinkta komitetas. 

Nauja Sv. Juozapo Apieku
no d r-jos valdyba šiems me-
tams: 

Pirm. — A. M&rcinkeviėia, 
pagelb. — J. Ramoška, nut. 
rast. — A. Bislis, fin. rast. — 
J. Kupenkas, ižd. — K. Kai
tulis, iždo glob. — J. Taino-
ševiėia ir V. Šimkeviėia, kon-
tr. rast. — J. Naujokas, marš. 
— J. Riška ir M. Sriubas, tei
sėjas — F. Vaskunas, teis. 
rast. M. Andriuškeviėia, 
prie karūnos — M. Daugirda, 
A. Rugenis, V. Kavalauskas. 
Trustisai: — J . Lapinskas. 
F. Vaskunas, V. Kaitulis. 

A. Bislis, nut. rast., 
1434 S. 49 CL, Cicero, JU 

bėjo kun. Briška ir Dr. Nai-
kelis. Kun. Briška savo kalbo
je nupiešė Lietuvos praeitį ir 
dabartį. Dr. Naikelis kalbėjo, 
kaip Amerikos valdžia stoda
ma pasaulinin karan skelbė 
obalsį: laisvė visoms tautoms, 
o po karo ta žadėta laisvė 
mažoms tautoms tapo užmir
šta. Paskui nurodė reikalą 
šelpti Lietuvą aukomis. Po 
kalbos buvo renkamos aukos. 

Aukojo: " : 

Po $5.00: U. Bilkmė, K. 
Verkelis, A. Beinoraitė. 

O. Šv.elniutė $3.00. 
Pp $2.00: P. Baltutis, J. 

Puišis, J . Matjošaitis, O. Kve
darai tė, B. Sekleckis. 

Po $1.00: A. Švedikienė, J . 
Garuckas, M. F., F . Freiti-
kaitė, P. Budreekis, M. Tamo
šaitienė, T. Alelunas, K. Čap-
skis, K. Mickeliunas, A. Žvi-
gas, P. Preitikienė, P. Ster-
bis, A. Andrišiunas, P. Naru-
šas, M. Talauskas, A. Berši-
naitė, P. Kileviėius, I). Pušin-
skis, A. Beršinas, B. Jakaitis, 
V. Čėčis, Tg. Želnis, J . Žakas, 
3 . Kibartas, -V. lleviėius, A. 
Staponavičius. 
;- Smulkiais $5.85. Viso $59.85. 

Pinigai pasiųsti L. Raud. 
Kryž. Rėmėjų dr-jos Oentran. 

Jeigu kurio aukotojo pa
vardė arba auka butų netaip 
paskelbta, prašomas ateiti L. 
11. K. R. draugijos susirinki-
man, kuris įvyks Sausio ~23 
d., 2 vai. po pietų, Šv. Jur
gio mokyklos kambaryje, ant 
3-ėių lubų, o klaida mes pa
taisysime. 

\L. R. K. R. Dr. 32 sk. vald. 

REgALAUld 
REIKALINGAS tuojaus at

sakantis Vargoninkas. Alga 
$75.00 Ir ineigos. Atsišaukti 
pas 

Kun. E. V. Griki* 
396 Church Street. 

New Britain, C4nn, 

Reikalingas vargonininkas, galis 
vesti chorą. Alga gera. Kreipkities 
prie: 

' HEV. J. KAS \KAITIS * 
1006 Cliffoiil Avc. Rochester, N. Y. 
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LIETUVOS PREKYBOS IR PRANOKĘS 
BANKAS 

r 

Vilniuj 
Liepojuj 

Raseinius § 
Virbalyje 

REIKALINGA sena moteris prie na
mų, skalbti nereikia darbo kaip ir 
nėra, tik du kūdikius ten nekiek pri
žiūrėti ir valgyti paduoti — tie kūdi
kiai yra nemaži yra 5 ir 9 metų. 
O su mokesčių sutiksim. Meldžiame 
atsišaukti ypatiškai ar laiškų. 

JONAS G£DW£LL 
730 N. St. Louis Avc. Chicago, 111. 

Ant antru lubų. 

ANT PARDAVIMO. 
Namas ant pardavimo 2 pagyve

nimų su elektra ir visais pagerini
mais, basementas ištaisytas šalę lo
tas ir garadžius. Parsiduoda pigiai 
nes savininkas apleidžia miestą. 

ir jo skyriai 
Panevėžyj Šiauliuos 
Klaipėdoj Marijampolėj 

kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN
TŪRĄ NEWARKE. Kol žemas auksino kursas, dėk pi 
nigus.L. P. P. Bankan. Tm -r. n si 

7% padėjus 2 metams 
5% " 1 " 
3% " neapribuotam laikui. 

— • . . . . . . . = 

S Pin igus pasiuntimui priima ir informacijas apie ousidė- I 
jima. banke duoda Banko agentūros vedėjas 

M NARJAUSKAS § 

747 BROAD STREET, NEVVARK, N. J. I 

; 

VAIŠNORAS, 
1508 W. 49 Court Cicero, 111. 

ATONIC 
fĮTYtfKmtt 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodama 
pas visus apUekorius. 

IŠ TOWN OF LAKE. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

gi'ib. 

AURORA, ELL. 

Sausio 9 <l. Lab. Saj. 1S k p. 
J)iivo metinis susirinkimas. Bu
vo ir kalbėtojas p. S. Jucevi
čius iš ('hic*dgos, kuris gra
žiai papasakojo apie butine 
reikale piie#laiido> našlai
čiam.- ir seneliams. Žmonifj 
atsilankė nedaug del to, gal, 
kad tą diena buvo trejos pra
kali >os. 

Xaujų narių įsirašė 12 ii- vi
si užsimokėjo už visus -metus. 
Bet senųjų narių tiktai 7 te-
užs i mokėjo. Nežinia kas ]K?r 
priežastis, kad tiek mažai se
nų narių teatsilankė. Tai-gi 
dabar kviečiame visus senus 
narius, podraug atsivesti ir 
ikUijų.>UM* >nUti A\.Kaz. dr-jus 

WEST PULLMAN, ILL. 

Lietuvos gelbėjimo diena. 

Cruodžio 12, 1920, visr YVest-
Įiulliiianiečiai Lietuviai, kaip 
vienas, nežiūrint pažiūrų, su
rengė Lietuvos gelbėjimo die
na, prie kurios visi išanksto 
gerai prisirengė. Vakaro ve
dėjam buvo J. Ruika. Progra
ma išpildė vietinis jaunimas: 
L. Vyeių 35 kp., vadovaujant 
Sorokai, sulošė " } taisvę žen
giant". Veikalas išėjo tiesiog 
artistiškai. Parapijos eboras, 
vadovaujant vietos vargoni
ninkui p. J. Kareėkai, padai
navo keliolika patri jotinių 
dainelių. Išlavintas elioras su
kėlė didelį žmonėse upų. Apart 
to, dar buvo prakalbos. Dviem 
atvejais kalbėjo vietinis klebo
nas kun. J . Pažkauskas įr adv. 
(Jugi-. Abu kall>ėtoju smdrin 

Angelo Sargo draugija lai
kė metinį susirinkimą Dievo 
Apveizdos parap. mok. 4 kam-| 
baryje. Kaip paprastai, susi
rinkimas tapo atidarytas mal
da. Po to buvo perskaitytas 
protokolas iš praeito mėnesio 
ir pasirodė, kad Angelo Sargo 
draugija daug veikia. Nutar
ta, kad visi draugijos nariai 
sekmadieniais po pietų, užuot 
kn vaikščioti po gatves, susi
rinktų i daržų, kuris randasi 
sale mokyklos, žaisti sviedinį. 
Nutarta, kad nariai žaidime 
nevartotų kitos kalbus, kaip 
tik lietuviškų. Toliaus kalbėta 
apie įrengimų balio. Jiems pa
aiškino, kad jeigu visi per kvo
timus gaus nemažiau 90%, tai 
bus jiems įrengtas balius. Vi
si pasižadėjo mokyties kad 
gavus 90%. Draugija yra ge
riame sstovyje. Turi savo kny
gynėlį, kurį nariai lanko sek
madieniais. 

Draugijos narys. 

Gruodžio nėn. Sv. Agotos 
moterų ir mergaičių dr-ja lai
kė prk'šmetini susirinkimų. 
Apsvarsčius ^isus reikalus, 
priminta ir apie Lietuva. Kad 
paremti brolius, kovojančius 
už tėvynės laisvę, nutarta iš 
iždo paaukoti $100.00.. Pini
gai (7,000 auks.) pasiųsti Lie
tuvon Valstybės prezidento, 
A. Stulginsko, vardu. 

Paskui perskaityta laiškas 
nuo Šv. Kazimiero seserų vie* 
nuolyno, prašantis paramos. 
Nutarta, kad kiekviena narė 
tam tikslui paaukotų po $1.00. 

Saugok akiu regėjimą 

Kada kankinies del galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sil-
nsta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties 1 manę klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
jums geriaus) patarnavimą del 
Aklų, Ausi}, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specljallsto, 

W. F. MONCRUFF, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ fiPECIJALISTAS 

1801 S. A>hland A ve., Chicago. 
kertė 18tos gatvės; 3-čios lubos 

Kambaris 14-15-16-17 
Viriui PLATT'S aptlekos 

Tėraykite mano parašą. 
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 
vak. Nedėliomts nuo 9 ryto iki 
12 d. 
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CUNARD LINE 
S. S. SAX0N1A 14,300 Tonų, 

Sausio 22 diena 
Kambarių Kaina $180.00 
3čia Klasą Kaina i . $125.00 

Pridedant $5.00 Karės Taxų 

TIESIAI ! HAMBURGĄ 
3čios Klasos Kaina į Eitkūnus per Hamburg $130.40 

Pridedant $5.00 Karės Taxų 

Jusų mieste randasi lokalis agentas. Eik pas ji. 
• 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Sausio 14 d. ftv. Jurgio par. 
svet. buvo prakalbos, kurias 
surengė h. Raud. Kryž. rė
mo jų dr-jos 32 skyrius. Kal-

kusiuose sukolč patrijotiškus 
jausmus. Net ir sulenkėję Lie
tuviai, iki šiol Lenkams tar-
mivę, tie'sė ant stalo dešimti
nes, pirkdami po šautuvų Lie
tuvos kareiviams. Pradėjus 
aukas rinkti nebuvo tokio, ku
ris nebūtų davęs ir bežiūrint 
pasidarė pinigų krūva. Atmo
kėjus išlaidas, Lietuvai liko 
$2,287.85. Maža West Pulima-
no kolonija proporcijonaliai 
aukomis sumušė rekordų visų 
Lietuvių kolonijų. Pinigai į 
Lietuvų pasiųsta sekančiai: 

Lietuvos Šauliams $1,677.00 
ir Lietuvos Gynimui $610.85. 

(Pabaiga bus.) 
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PEARL QUEEN 

JilIlIlIlIlIlIlIlIllIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlIlUUIil 
STel. Canal 257 

i DR. C. K. KLIAUGA I 
= LIETUVIS DENTISTAS 

_ _ , - . . . . =1821 So. Halsted St., Chicago, IIl.E 
Nemaža pasidalytų auka, j e i ' s Kampas i8th st. 
visos narės išpildytų šitų nu- =Valand- : 9 ~ 1 2 ryta-^ i r 2 ~ 9 v a k S 
tarimų. 

Sausio 2 d., š. m., įvyko me
tinis dr-jos susirinkimas. Ka
dangi Šv. Agotos mot. ir merg. 
dr. yra viena iš seniausių ir di
džiausių pašelpinių moterų dr-
jų Town of Lake, nes gyvuo
ja jau 11 metai ir nemažai 
kasoje turį turto, tat nutarta 
per tris mėnesius, būtent Va
sarį, Kovų ir Balandį priimti 
draugijon naujus narius be jo
kio įstojamo mokesnio. Tai-gi 
moterys ir mergaitės, katros 
norite priklausyti prie geros 
ir naudingos pašelpinės mo
terų dr-jos, rašykitės per tą 
laikų. Susirinkimus dr-ja laiko 
kiekvieno mėnesio pirmų sek
madienį, antrų valandą po 
pietų, Šv. Kryžiaus parapijos 
svetainėje. 

Visais reikalais, ar ligoje, 
kreipkitės šiuo adresu: 

0. Juozapaitienė. nut. rast., 
4067 So. Rielimond St. | - AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 
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I VISUOMET TURĖK OMENĮ JE | 
Kad mūsų nauja krautuvė pripildyta puikiausių 

auksiniu ir deimantinių žiedų, auksinių ir paauksuotų 
laikrodėlių, laikrodžių, lenciūgėlių, karolių 
kų tik gautų iš Vokietijos ir šiaip auksinių papuošalų. 

Turime gramafonų rekordų, rožančių, 
s 

kryželių ir kitų religijinįų dalykų, ta- = 
vorų užtikriname prekę prieinama. 

J. WENCKUS 
Laikrodininkas 

3327 So. Halsted S t Chicago, 111. I 
s 
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K O N G E R T I N O S 
Dirbtos S. V. A. 

Priimtos Ir vartojamos geriausių 
Koncertinų muzikantai jas vartoja 
visose Suvienytose Valstijose. 

Mes turime jas 76, 102 ir 102 
dubęltavi ir trilinki reeds, gvaran-
tuotas ant penkių metų. 

Kataliogas siunčiamas dykai kos-
tumieriams ne Chicagoj gyvenan
tiems. 

GEORGI & VITAK 
Music Co. 

4639 So. Ashland Avenue 
Chicago, UI. 
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I š TOWN OF LAKE. 

& • 

Sausio 19 d. L. Vyeių 13 
kuopa, vietoje susirinkimo tu
rės labai gražų programėli 
toje pačioje salėje, kur būva 
kuopos susirinkimai. 

Kviečiami yrą ir kitų kai
mynių kuopų nariai linksmai 
praleisti laiką ir pasigerėti 
įvairiu .programėlių. 

Korespondentas. 

Mokinama: anjfllSkoi t* lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knyjvedystėa, ate-
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos Isto
rijos, geografijos, politikinės ekono
mijos, pilietystės, deiliaraeystėe. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų; vakarais nuo f 
iki 10 vai. 
3106 So. Halsted S t . Chicago.} 

PIRKITE LIETUVOS 
VALSTYBĖS PASKOLOS 

BONUS. 

Baltijos-AmerikosLinija 
Vietoj Rusijos — Amerikos Linija 

TIESIAI BE PERSĖDIMU Iš NEW YORKA I 

HAMBURGĄ Kaina 3 Klesą $125. Karės taks $5.00 
LIEPOJAU Kaina 3 Klesą $145. Karės taks $5.00 

"ESTONIA" buvęs "CZAR" išplaukia 1 Febr. 
MPOLONIA" buv. ^KUBSK" išplauk. 15 Febr. 

Kreipkitės prie mūsų agentu jusų mieste arba 
K. KEMPF, General Wcs*ern Passcnger Agcnt 

120 NorUi La Salio St., Chicago, Illinois. 

i 
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I Keliaujantiems Lietuvon t 
Šį Pavasarį 

KOVO 1 D. 1921 išplauks ant Laivo SAXONlA per Hamburgą 
pirma partija žmonių važiuojančiu Lietuvon kartu su Jonu Roma
nu, Lietuviu Prekybos Bendrovės prezidentu. 

Jei nori su tą, partija'važiuoti tai tuojaus mums pranešk. Mes 
išgausim pasportus ir visus kitus reikalingus dokumentus. «i partija 

S bus Lietuvoje j laika pradėti pavasario darbą. Galėsite parvažiuoti 

J be jokivi keblumu nes p. Romanas važiuos kartu su jumis iki Kauno. 
Trečios klesos kaina iš Ne\v York iki Eytkunu $130.70 Pirmos 

klesos $185.70. X 
Rašyk tuojaus del platesniu informacijų. 

| UTHUANIAN SALĖS CORPORATION, | 
| 414 3roadway, Boston 27, Mass. | 
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STOAKirir 
IO 

«»««* * 

MELBA 
JJie Gigu.?' Supj'e><<.y 

12 
SIZE5 

R! 

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras. 

Paklausk savo krautuvntnko—Bet jeigu 
kraatuvninkas neturi—rašyk mums. 

I. LEWIS CIGAR MFCCOJnMutKjU. 
Lartest Independerit Cgor Faclbnj inthe Worid 

nzva depaiimesri titered -

ENGLANDtR S?K.KO BEI> C^ 
Jvcv/Ycrk -Ct<xAi;«» - Chir . 
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DRĄSUS PLĖŠIĘŲ UŽPUO-! DIENOS METU NUŽUDY-
LIMAS. TAS ŽMOGUS. 

Pagrobta 12 maišų su regisi; 
ruotais laiškais. 

Vakar anksti rvto i Union 
geležinkelio stot j iš pastos 
hnvežta keliolika maišu su re-
gtstrnotais laiškais. Traiškai 

Du intariamu "juodranknT' 
areštuota. 

Va kai* dienos metu, knomet 
gittv«\se buvo pilna praeivių, 
ties Larvabee ir Rcen fftitvėm 
įvyko kruvina tragedija. To-

turėjo but iškrauti geležinke-jje virtoje ėjo kažkoks ž mo
lio vagonam ir pasiusti į St. gus. Prie jo prišoko keturi jau 
Paul ir kitur. n> vyrai ir su revolveriais nu-

Sunkiam pastos antomobi-Įžmlė jį ant vietos. 
liui sustojus šalimais stoties Į O reitai atvykusi polieija at 
ir ėmus maišus iškrauti, stai
ga atvažiavo pasažierinis au
tomobilius ir sustojo palei pa
s tos automobilių. Tšlipo ketu
ri plėšikai su revolveriais ir 
geležinkelio darbininkams į-
sakė visus maišus su laiškais 
sukrauti jų automobiliun. 

Tas isakvmas veikiai buvo 
išpildytas apimtų baimės dar
bininkų. Po to plėšikai sulipo 
automobiliun, pasuko i Mon-
roe gatvę ir išnyko nei kampa 
ras. 
Nepraėjo nei 15 minutų, kaip 

visame mieste pakeltas polici
jos alarmas. Pasklido po visur 
detelAivai. Tr ligi vakar vė
lybo vakaro nesusekta nei pė
dsakui tų plėšikų. 

Ts" pastos paskelbta, kad 
siunčiamuose laiškuose nebu
vę jokių bankų ir didžiulių 
firmų siunčiamų pinigų. Nuo-
moniaujama, kad plėšikams 
galėjo tekti arti 100 tūkstan
čių dolierių pinigais ir "mo-
ney orderiais*' (perlaidomis). 

Policijos autoritetai nuomo-
niauja, kad ėja veikia stip
ri organizuota plėšikų gauja, 
kurį turi savo kuopas įvai
riuose miestuose. Xes ir ki
tur atliekami užpuldinėjimai 
ant pastos siuntinių. Prieš or
ganizuotus plėšikus nelengvas 
daiktas veikti policijai. 

rado tik sustingusį lavonų ne
pažįstamo žmogaus, turėjusio 
apie. 40 metų amžiaus. Sali
mais jo atrasta pamestu du 
revolveriu. 

Mačiusieji tų pikta darbų 
pasakoja, kad tai keršto dar
bas. Sako, veikiausiai ta atli
kę Italai " jnodrankiaL" Nes 
kuomet jų auka jau gulėjusi 
ant šaligatvio, i ja dar kelis 
kartus išauta. Du iŠ piktada
rių pametė savo revolverius, 
tųojaus visi keturi pasuko ar-
tinion gatvaitėn ir pranyko. 

Policija areštavo du intaria-
niii piktadariu: Samų Bongo-
rino ir Jobu Bukoviccbi. 

CE^TRALINĖ POLICIJOS 
NUOVADA. 

MIEGAMOJI LIGA. 
LIGA. 

Cbicagoje ėmė platinties, t. 
v., miegamoji liga, kurios ver
smė ligšiol tikrai neišaiškin
ta.* Ta liga apsireiškusi pir
miausia Europoje po pinomo* 
" ispaniškos inflnenzos" siau
timo. 
Sveikumo departamentas va

kar paskelbė, kad pradėjus 
sausio 4 d. Cbicagoje tuja liga 
susirgo 15 žmonių. 

KĄ ATLIEKA SVAIGALAI. 

Josepb Kremarik (turbūt, 
Kremarczyk) ana dieną bū
damas kaip ne sutvėrimas 
girtas susivaidijo su savo mo
terimi (1436 West Erie gat.) 
ir ta išvijo iš namų. 

J is pasilikęs pagyvenime su 
viena savo maža mergaite, 
atsuko gazo ragelį, pasiėmė 
mergaitę ant kelių ir taip il
gai jų laikę, kol toji pritroško 
gazo ir mirė.. 

Tada jis mirusia* mergaitę 
pametė ir pats gulė lovon su 
mintimi pasidaryti galą, už-
sitroškinant gazu. > ^ 

Bet jam nepavyko. Kaimy
nai pajuto baisų gazo kvapą 
ir pašaukė policiją. Šita iš-
laužė duris įr pabludėlį at
gaivino. 

Šiandie jis uždarytas kalėji
me. Sakosi nežinojęs, ką da
ręs, nes buvęs gilias. 

Chicagos policijos departa
mentas neturi atsakančios cen-
tralinės nuovados. Šiandie cen
tro ofisai prijungti prie dvie
jų paprastų nuovadų — Des-
plaines ir IJarrison gat. 

Tad apgalvojama- pastaty
dinti tam tikrą moderninę 
cenraline stoti. 

CHICAGOJE 4.000 SALIUNŲ 

Apie 4,000 Chicagos saliuni-
ninkų miesto kolektoriaus ofi-
san padavė pareiškimus gauti 
licencijų pardavinėti "near 
beer." Aplikantus peržiūri po
licijos viršininkas. Prasižengu
siems saliunininkams nebus 
duota licencijų* 

Sausio -7 d. Cbicagoje pra
sidės Suv. Valstijų dentistų 
suvažiavimas. Bus atstovų iš 
įvairių miestų. Suvažiavime 
pirmininkaus Cbieago Dental 
draugijos pirmininkas Knapp. 

PRANEŠIMAS. 
" Draugo' Administracijoj 

galima gautį tikietų Dramos 
Kursų vakarui, kuris įvyks 
Nedėlioj, Sausio 23 dieną, Mel-
dažio svetainėj, West Sidėje. 
Tame vakare dalyvaus ir pati 
kursų vedėja artistė Unė Ba-
bickaitė. 

PRANEŠIMAS. 

PAVOGTA 9 AUTOMOBI 
LIAI. 

Praeitą parą Cbicagoje pa
vogta 9 automobiliai. 

Sausio 27 d. Aušros Vartų 
parap, svetainėje 2323 W. 23 
pi. bus "Draugo'.' Bendrovės 
šėrininkų metinis susirinki
mas. Visi šėrininkai kviečia
mi atsilankyti Kas negalėtų 
atsilankyti., teįgalicęa savo vie
toje kitą. Bus pasiųsti vi
siems pakvietimai. Kas ne
gaus, tepraneša savo adresą, 
kad galėtume pataisyti ir kad 
laiškai galėtų pasiekti. 
s Pradžia 7:30 vai. vakare. 

"Draugo" Bendrovės Du 
rektoriai. ; 

r'hone Seeley 7439 

DR. I. M. FEINBERG 
Gydo spoiijaliai visokias vyrų Ir 

moterų lytiškas Ilgas 
3401 Madlson Str., kampas ^'es

tėm A ve., Chlcago 
(jvalandos: 2—4 po piet 7—9 vak. 

TURTO SUTVARKYMO 
* l 

Didelis Stock'as Jaunu Vaikinu ir Vyru 
Drabužiu ir Reikmenų Siūloma už 

' 

• 

Iš priežasties mirties Pono J. J. Stonkaus, mūsų dalininko biznije Theodore Werner 
& Co., mus priverčia padaryti šį pasiulijimą. Didžiausios vertes drabužiai siūlomi už 
pusę kainos nes mums pinigas yra būtinai reikalingas, kad atmokėti {dėtuosius Pono 
Stonkaus pinigus ir todėl mes turime griebtis šių priemonių. 

• 

Nežiūrint kainos nei uždarbio visos kainos ant drabužiu bus perkirstos pusiau, tas reiškia kad dabar galėsi nusipirkti du drabužius vie-
toj vieno. Tokios vertės drabužiai nėra visur gaunami nes jie yra geriausiu išdirbisčiu kaip tai 

u >» 

i 

ir kitu geru išdirbisčiu geriausios vertės drabužiai, kurių kainos sekančios — 
i • 

$40 Siutas ar Overkotas parsiduos už 
$50- " " r " " $ 2 5 . 0 0 
$75- " * " " •" $ 3 7 . 5 0 

X . - * 

arba už pusę senosios kainos kaip parodyta ant prisekto tikieto. 
j • - • 

Čionais jus galite rasti sau tinkama Styliu gera materijola ir gražia spalva Siutuose ir Overkotuose — ir galėsi išsirinkti iš daugybės 
drabužiu kurie mūsų krautuvėj randasi. Pati vertė knlba už save, kuomet užsivilksi viena iš ju tuomet tegalėsite spręsti. 

50^ NUOLAIDOS ANT VISU SIU DALYKU 
a n t « * - - r . • » • * • . - T 

•m.wmmmi\ 
• 

SWEATER KOTAI 
APATINIAI 

PANČ1AK0S 
PAJAMAS 

» 
i \ 

ŠILKINIAI MARŠKINIAI 
IR KITOKIOS 
RŪŠIES MARŠKINIAI 

NAKTINIAI MARŠKINIAI 
DARBINIAI MARŠKINIAI 

• . . . . ^ . . 

i II • • i i 

-

• 

Zš 

SKRYBĖLES 
PIRŠTINES 

- . / KAKLARYŠIAI 
- " .». 

S/ 
-

Odelis ,,,; Kelini 
= 

\ 

/. 

Viskas už pusę kainos. 
—— 

Išpardavimas tęsis iki Vasario 26 Kasdi 

VISKAS CASH 
, i 

• 

% • 

taMMM 

• — 

KREDITO NEBUS 
• 

Theodore Werner -
t 

ATEIKITE ANKSTI 
Hoekstra 

• 

• 

11140-42 Michigan Avenue 
•v » 

. Roseland 

EXTRA! Palikta mūsų sankrovoj. EXTRA! 
Štai kur stebėtina progra nusipirkti augstos rų-

Sies OVARANTUOTA VICTROLA vert*B iki $250.00 
tik už $35.00, priedu Veltui 12 rekordų, 300 adatų ir 
DEIMANTO ADATA. Šios NAUJOS PUIKIOS 
VICTROLOS palikta mūsų SANKROVOJE didžiu
lių muzikalių pardavėjų, kurie nubankruttjo. Kiek
viena MASINA turi DEŠIMTS METŲ DIRBTUVES 
GVARANCIJOS. Kam tai pirkti iš antrų rankų 
mafiina. kuomet guli pirkti PUIKIĄ,. NAUJA GVA-
RANTUOTA VICTROLA vertės iki $250.00, tik už 
$35.00 su rekordais ir adatoms VELTUI iš* mūsų 
SANKROVOS. 

Pilnai užtikriname tamista, kad nėra kitos krau
tuvės nei sankrovos lygios mūsų sankrovai palygi
nant nupigįnimu. 

Mes žinome, kad apsimokės tamistai atvažiuo
ti, nepaisant kur grvenat. Taipgi mes turime kele
tą augstos rųSies TIKROS ODOS IR VELOURO 
SEKLYČIOMS SETŲ, kuriuos parduosime už pir
ma pasiūlymą. Mums reikia vietos. 

Mes pristatysime VISIŠKAI VELTUI mieste ir 
priemiesčiuose. Taipgi išsiunčiame C. O. D. LIBER
TY BONDSAI PRIIMAMI. 

Atdara kas dieną iki 9 vai. vąk. Nedėldieniais nuo 10 ryto iki * p. p. 

NATIONAL ST0RAGE C0. 
Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris 

/ 202S 8o. Ashland Avc., Kampas 21-os GatTės. 

Sankrovos 
Kaina tik 

DR. S, NAIKUS 
LIETUVIS { 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Ofisas tr Oyveninio vfeta 

S252 South Ralsted Street 
ant vlrimIK i'niversal State Baak 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo 
2 Iki 4 po pietų; nuo 7 lkl 0 rak. 

Nedėliomis nuo 10 iki i. 
TeUfona* Tar«« t544 

« ^ $ ^ ^ 
THef«na« Pnlfinaa S5f[ 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10801 So. Michigan Avenue 
/ Itaitelaad, III. 

VALANDOM: 0 ryto iki • vakarą. > 
ei. Pullman 342 ir S1SO. ^ 

i 

SKAITYKITE IR PUTINKITE "DRAUGE 
\ 

D r . M . S t a p n i c k i 
f 3107 So. Morgan Street 

CHICAGO. ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

j Valandos: — 8 ik,i 11 iš ryto: 
Uj5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio-

'mis nuo 5 iki 8 vai. vakare. ( 

fi 

I 

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA Už JUSU 

! LIBERTY B0NDSUS 
I 
I 
1 • 
I 
I 
I 
I 
1 
I 
I 35 South Dearborn Str., 

• 

Jeįru Jus turite Liberty Bomlsus ir uorite 
juos išmaiByti ant puugųt U i paražykite 
mums kiek turite, kokie bondsai. Mts gausime 
tiek kiek jus užmokėjote* Rašykite šiuo antrašu 

Balfic States Develepment Corporation 

• 

• 

• 
8 
1 
I 
I 
I 
I 
a 

Cbfeuo, Dlinok l 
= 2 5 — 

DIRBTŪVA 
Vėliavų, Karimų, šarpų, ženklelių Jį 
k kitokių draugystėm reikalingų J 

dalykų. $ 
4 J POŽBLA l 

7 BUS ^ 1908 W. Bttkten Si Ohicago, IU. • 

• 


