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Atsiliepia Priešbolševikiniai 
Rusai Paryžiuje 

Jie Reikalauja Pripažinimo 
Savo Valdžiai . -

• J 

Karo Atlyginimo Klausimas 

T A L K I N I N K Ų REIICALAVI 
MAI PAVADINAMI NIEK

N I E K I U . 
T~ 

BUS SUŠAUKTAS SENA
TAS KOVO 4. 

• 

To reikalauja prezidentas-ele-

Reichstage \ 

RUSAI R E I K A L A U J A S. 
V A L S T I J Ų PRIPAŽINIMO. 

Rusu seime yra i r Bachmetjev. 

Paryžius, Vas. 2..f- tta turi 
savo seimą Įvairiu Rusų par
tijų atstovai , kurio priešinasi 
bolševikizmuL.Tomis dienomis 
tasai seimas formaliai kreipė-; 
si i Angliją, Prancūziją ir į 
Suv. Valstijas, kad tos pripa
žintų seimą, nes jis esąs stei
giamasis 'Rusijos seimas. Sa
ko, šis seinm* esąs vienatinė 
teisėta gyvuojanti Rusijos val
džia. Kaipo tokiai reikalingas 
" d e i u r e " pripažinimas. -

Bachmetjev seime 

Nesenai iš Su 

Pradžioje 1*918 metų Leni
nas išskirstė seiliuj kuomet jo 
atstovų pasirodė mažai. Tuo-

Imet didumos kaikurie atsto-
'vaį apleido Rusiją, bet d a l i k 
lis kitu uždaryta kalėjimuos-
na. 

Pabėgusieji atstovai Pary
žiuje pergrupuoti ir iš jų su
organizuota steigiamasis Ru
sijos seimas. 

V O K I E T I J A NEGALI IŠMO 
K E T I , SAKOMA REICHS-

- TAGE. N 

Atlyginimas peraugštas — sa
ko užsienių ministeris. 

Berlynas, Vas. 2. — D r. 

Nekuomet nebus a tgau tas at-
* lyginimas. 

, ^ 

Londonas, Vas. 1. — Ang
lų laikraštis Manchesfer (JU-
ardian talkininkų reikalavi
mą atl iginimo iš Vokietijos 
pavadina niekniekiu. Sako, 
reikia padėkoti sąlygoms, kad 
jos m/egrtlės but išpildomos. 

To laikraščio nuomone, Vo
kietija galės duoti atlyginimo 
tik savo prekių eksportu. Gi 
kuomet prekėmis užlies Ang
liju, Prancūzija i r Belgija, 
tuomet tų šalių išdirbėjai pa
kels tik t rukšmo ir nesmagn-

Vietos laikraštis Times 
džiaugiasi, kad talkininkuose 
yra vienybė. I r jei ta ip , tad 
Vokiečiams nebus duota "pro
gos išsikalbėti nuo^nemokėji- r 

mo priteistojo atlyg&iimo. 

" k tas . / 

• 

PRANCŪZAMS DIDIS 
DŽIAUGSMAS. 

^Paryžius, Vas. 2. — Vietos 
spauda kuone ' venamineiai 
reiškia didj pasitenkinimą au-
gšėiausios tarybos nusprendi
mais. Prancūzus labjausia pa 

WaShington, Vas. 2. 
Prezidentas-elektas Harding, 
mušė telegrama iš Floridos 
čia senatoriui Lodge>iš Mass. 
valstijos, repuBlikonų lyderiui. 
Senatorius Ųnderwood, ' demo
kratas , tų telegramų nunešė į 
Baltuosius Namus, preziden
tui . 

Prezidentas-elektas reikatyu 
ia, kad prezidentas^ Wilsonas 
pasirūpintų sušaukti senatų 
sesijon Kovo 4 d. Tokia spe-
cfjalė naujo senato sesija bū
tinai reikalinga patvir t int i 
kabineto nar ius ir ki tus nau
ja i paskir tus Valdininkus. N 

Ž Y M E S N I E J I NELAIMINGI 
ĮVYKIAI S. VALSTIJOSE. 

J ų .butą 57 praeitais metais'. 

Washjngton, Vas. 2. — 
Amerikos Roudonojo Kryžiaus 
organizacija paskelbė rapor
tą. J a m e išrodoma, kąd 1920 
metais Suv. Valstijose butą 
57-nių didesniųjų nelaimių, 

VILNIUS IR JO APYLIN
KĖS; f 

Raudonasis Kryžius pašel-
Jpai tuose atsitikimuose pa
vartojęs $780,000, neskaitant 
$500,000, pavar to tų nukentė
jusiems nuo potvinio "Corpus 
Christi, Tex. ^ , 

Kovo, Balandžio ir Gegužės 
mėnesiuose siautė tbrnado 
(vėsula) ir padarė didelių 

Tokia senato sesija negali nuostblių apie ltK) vietose. 
tęsties ilgiau, ka ip t ik vieną 
savaitę; į 

Pr ie didesniųjų nelaimių; be 
to, pr iskai toma 22 ; didesnieji 

Savo ke)iu, naujas preziden- gaisrai , / t rys ekspliozijos, _ 6 
tas Hard ing žada sušaukti potviniai, 11 tornadų ir^cik 
kongresą fc specijalėn sesijon Jonų, pora pakilusių šiltinės 
Kovo pabaigoje arba Balau- epidemijų ir tt. North Dako-
džio pradžioje. j toj dar Jmvo žiogų rykštė, gi 

^ 1. .̂_ Motatanoie - - sausuma. 
MAŽA V I L T I S KOMUNIS-

' 

Sunkios dienos tenka per-

bei šūviais lydėjo mūsų besi
traukiančią karuomenę, dabar 
skaudžiai apsivylę negavę pa
žadėto "chleba~z masfomM ir 
pamatę, ka<l jie buvo reikalin
gi ponams, kol jie Vilnių pa

gyventi mušu so&tiBės g y v e n - r ^ > pradeda blaiviau žiūrėti 
tojams po Želigovskio jungu, i dalykų padėtį, skaito jau į 

Lietuvius-gerais žmonėmis,, o 
tojams po Zeligowskio jungu 
— rašoma Kauno laikr. Dar
bininke. — Prieš išeisiant mū
sų karuomemei Vilniaus 

ne pagbnais ir laulua greites-. 
nės taikos ir, žinoma, lietu-

placias išvargintas darbo mi
nias, kuždėjo, Nkad Zeligows-
kis vežųs vagonus ^chleb z 
maslem," culfraus, d rus to s , ! 

nias atskir t i , Jcas yra jų tik
rieji broliai ir užtarėjai, o kas 
jų apgavikai i r išnaudotojai 

rūbų ir tt., žodžiu, visa tai, fogy™°sim - pamatysim. 
kas pirmiausia reikalinga dar-
"bininkų.^Bet skaudžiai apsivy
lė lengvatikiai. Lenkų paža
dai pasirodė tik muilo burbu
lai, kurie buvo paleisti tik a-

POLICMONAS IŠGELBĖJO 
PRITROŠKUSIĄ ŠEIMYNĄ. 

-

Vakar išryto poliemonas 
Mifier iš Marąuette policijos 

TAMS A N G L I J O J E . TRUKŠMAS GRAIKIJOS 
PARLAMENTE. 

;uv Valstijų! \Valter SimOns, Vokietijos už-1 ^ k r a u t a s augštas atlygini-
Boris Bach- rubežinių reikalų ministeris , j m a s - hm** ta ip, kaip Pran-

Londonas, Vas. 2. — Laik
raštis Times praneša, jog bol-1 Atėnai^ Vas. 2. - Kuomet 

^^^I^YSSI^ - v i l ?r ^ r d o s Fjnvo; *ną d[eną parlamente pa*kai-
čionai atkelia\ 'o 
nieijev, kurs fr ligšiol VVa- anot Boersen 3e i tung , vakar 
shingtone skaitomas buvusios po pietų Reichstage pareiSkė, 
Kerenskio Valdžios ambasado-j jog Vokietija nekuomet neįs-
riu. J i s dalyvauja čia afcelna-* tengs atlyginti talkininkams 
jame Rusų seime. J i s seimų ju nustatytos milžiniškos su-
painformavo apie Suv. - Vals-; mos. Nes tai negalimas daik
tini vvriausvbės "atsinešima i j tas išpildyti tas s t y g a s . 

Cm&ų pageidauta. s 

Kai-kurie laikraščiai u ž t a i 
išaugština premjero Brland 
uolų pasidarbavimų. 8ako, 
Brando veikimas didžiai užin-
teresavęs visų Prancūziją, Se
nai reikėję tokio premjero. 

Ta ippat išaugštinamas i r 
aptar iamas. 

Rusijos padėtj. I r jis pagal iau! Reichstago lyderiai sako, 
patarė seimui del pripažini- • ka<l tokios sumos nus ta tymas , ' prezidentas Millerand už įgy-
mo kreipties į S. Valstijas, i tai tiesiog pabludęs daiktas , j vendinimą savo nusistatymo, 

Rusai tuir t ina, Jkad jų š i t a ' N e s tas šalį gali nuvesti tie- iš ko Prancūzija daug laimė-
čia valdžia turėtų but pripa-! ™og bankrutan. P o Vokietijos mrtf. ^ ^ 
žinta Ivgiai taip, ka ip talki-1 bankrutas turėtų paliesti visą j J?o atlyginimo ii* nusigink- _ 
ninkai y ra pripažinę k i tu*»v idur inę Europą ir pačią Prah lavimo dokumentu pasirašė g^ndą Anglijoje, ^akė , kad^ n a 7 S v e č i a s velkino skaitlin-

pos šalyse direktor ia i praeitų 
Gruodį Bremene, Vokietijoje, 
turėję suvažiavimą, J į e , ten. 

[nukeliavę su, net ikrais paspor-
ta is^ t , 

Suvažiavime pirmininkavęs 
komisaras-El iava iš Maskvos. 

Anglijos bolševikinis direk
torius Fachep pranešęs, kad 
Anglijoje gyvuojančios 79-ios 
komunistų sritinės organiza
cijos. Jos turinčios apie 20,-
000 narių ir 1,219 agentų. Ši
tų dauguma apmokami. i 

Facher pesimistiniai išsireiš
kęs apie bolševikinę propa 

kims apdumti . Dabar prie Ze-< . v, . . . . ' J 

Tj , . , , i • nuovados astuonioliktoie gat-l i n k i o torto. 8 M t o w ^ j r . a r t . A p h ] a n ( ] a v p a t r a _ 
venti, nega pr .e mūsų okupa- d<> • . ž H •„ 
ciios prieš bolševikams ate- , , •» j V , '<rnr 
. v

 m p u nugrrdo tik. " M a n o rao-
«,n,s* V ' teris ir vaikai. Po nnm. 1648 

Veik visi fabrikai ir dirbtu- _ g a a g - g e l b ė k j l l 0 S „ 
vės, del stojcos i a h o s medSia^ | P a l i k ę s ž m o g l J poliemonas 
gos, sustojo. Darbininkai Tiko p u o l ė s i ^ n u r o d v t u numeriu 
be pragyvenimo šaltinio. K T ė t ^ i o j f jg$^j&mtio n*dn+ 
inteligentai ir tie ne visi ga- k y t a s d u r i s < - I n ^ ^ i d u n p a . 
Ii gaut i darbo ir tai gauna g v v e n į n i a s p į i n a s troškinančių 

štikimiausi l e n k ų sėbrai. ^ ų j j a n g l i n i o pečiaus. 

met Serbų val<lžią Corfu salo-, .euziją. 
je, kuomet Serbija buvo užim
ta Vokiečių ic. Austrų. 

Ka ip sudarytas seimas. 

Šito č ia Ęusų seimo 33 na
riai y ra išr inkt i steigiamąjin 
seiman Rusijoje 1917 metais 
gyventojų balsais. Rinkimai į- j 
vykę Rusiją valdant bolševi
kams. Tuomet bolševikai buvo 
laimėję vos 40 nuoš. atstovų. 

Vokiečiai negali atsistebėti, 
kodėl Suv. Valstijos tik iš pa-
'šalies žiirrf-į tą neteisingą tal
kininkų veikimą prie'š Vokie
čius. 

premjerai ir uždarytame voke 
visa tai induota Vokietijos 
vals tybės 1 iždo pasekretoriui 

Belfast, Airija, Vas. 2. — 
Srities inspektorius kapitoną* 
K ing pavojingai pažeistas, gi 

, Jo žmona nužudyta. J i s buvo 
užpultas Corko apskri ty. 

mininkavęs Vokiečių delegaci
jai . 

Rusijos proletari jatas negalįs 
laukti ganėtinos paramos iš 
Anglijos. 

Bergmann, kurs čia buvo pir- D a u g geriau bolševikams 
di rva atrodant i Škotijoje, Wa-
lijoje i r Airijoje. 

< • • 

Protiuktų gi niekas neatveža, v iename kambaryje a t rado 
nes aplinkiniai kaimai jau p r į t roškus ią Mrs. Mary Koz, 

tyta-*karaliui ištikįniybės pri- apiplėšti, o tolimesnius jau 26 metų su dviem vaikais. 
siega, venizelistai atstovai pa- baigia plėšti Zeligowskio " r i - ^poliemonas kuoveikiaus, n i -

t e r i a i . " Todėl brangumas ky- s i ^ ę s hurn^ ^{darmė^ \Ū^ 
la kasdien. Taip d a b a r pro- g u s j r p a š a n k ė policijinį ve-

kėlė baisų t rukšmą atsisakv-
(lami padėti parašus po tuo 
dokumentu. 

Per truputį jau norėta pa? 
dūktų kainos jau tokios: duo
nos svaras 15 m., baltos duo-

žimų. Nelaimingieji paimta 
apskrit ies -ltgonjnėn ir ten su 
pulniotoriu atgaivinta. 

Tuo ta rpu vyras , Anton 
šaukti karuoBienė. malšinti nos — 25'm. , pūdas rugių — 
protestuojančius venizelistus. 555—600 m v sviesto — 200 m.. 
Bet premjeruį pavyko juos nu- laąįnių — 160-180; mėsos — l K o z , kurf^ poliemonas a t rado 
malšinti pasakius, 1<ad prisie- 60-70 m., s v . / d r u s k o s ir de-" 
gos tur inys parlamento busiąs gtukų jau beveik negalima 

išauti i r už brangias kainas. 

Madridas, Vas . 2. — Vakar 
čia pas Ispanijos karalių pa- J 0 J / j e , 1 £ o w 

siviešėtų atvažiavo Belgų ka- n e ^ a l i ' Tle/S t e n * * ™ 

gatvėje, kiek palaukus atsi-
gaiveliojo i r sugryžo namo. 

JLs neperdaug buvo pagau-

ralius Albertas^ su sayo žiUo-

giausios mituos visonųs gat
vėmis važiuojant iš geležinke
lio stoties } rūmus. Tvarko? ^ e ' ** Poznaniaus atvežė šiek 
prižiūrėti gatvėse buvo pa
kauktas visas vietos garnizo
nas. ^ 

Iš DARBO LAUKO. 1 

NAUJAUSIOS ŽINIOS 
BERLYNAS. — Vokietijos užrubežinių reikalų minis

teris Simons Reichstage pareiškė, kad Vokietija nestos ta-
rybosna su talkininkais jų nus ta ty to atlyginimo klausime. 

Pittsbtirglt, Pa., Vas. 2. — ši
toje apirubėje daugybėje neprigul-
mingųjų plieno įstaigų su-t^uVar 
diena arba išnaujo praoTėti arba 
padauginti darbai. Nes kai-kurios 
dirbtuvės keletą mėnesių buvo už
darytos, gi kitose palengvai buvo 
dirbama. . 

nešta> 
. 

Bet, kaip pranešta^ darbai pra
sidėję su didele atsarga, išpaleng-

toksai nepapras tas at lyginimas, tai tik tuščia svajonė. Va, kad neperžengti konservativu-
j mo. Kalbama, kad už klek laiko 

RYMAS. — Čionai atkeliavo New Yorko Arkivyskupas darbai padidėsią^ ligi 40 mioš. nor-
Hayes. Tad imta jau spekuliuoti apie galimus kardinolus, malės padėties. Iš 55 tirpinimo ge-
kakius Amerikai paskirs Šventasis Tėvas. Bet niekas negali ležies pečių 21 operuojamas. v-
žinoti, kam iš tikrųjų teks-kardinolų skrybėlės. \ Dirbtuvės gavusios užsakymų iš 

užsienių. Už vieną milijoną dol. 
LONDONAS. — I& Maskvos pranešta, kad bolševikų užsakymas gautas iš Japonijos 

valdžia laukia Kovo 4 d., kuomet Suv. Valstijose užims vietą padirbdimi \plieno, reikalingo be-
naujas prezidentą*. Bolševikai tikisi, kad naujaas preziden- vielio telegrafo stiebajns. 
tas atnaujinsiąs santrkius su Rusija. Padidėję darbai plieno dirbtu-

" Ivėse ir miestuose: Younffstoivn, 
RYMAS. — Audijencijoje pas Šventąjį Tėvą priimtas7 Canton ir Warren, O. ^ 

Austri jos eregercogas Juozapas Pranciškus. % jj Darbo sąlygos atmainomos. Kai-
1 T ™ « ; 

\ kuriose dirbtuvėse sumažinta dar-
Karo j depar tamentas paskelbė ar- bininkams užmokesti* į kitose— su-W A S m N G T O N . -

mijai laikyties kuoplačiausios ekonomijos, nes kongresas a t- siaurintos. darbo valandos 
sisako skir t i visą reikalaujamą karo departamento sumą-^ei 
kalingoms išlaidoms. Chicago, Vas. 2. — Chicago, 

Burlington and Quincy geležinke
lio kompanija is darbo paliuosuo-
apie 2,000 darbininkų. 

Geležinkelio prezidentas Holden 
sako: "Mes negalime palaikyti ir 
apmokėti žmones, jei jiems nė
ra ka* veikti. Nes reikalai suma
žėję. Taippat negalime palaiky
ti darbininkų, jei neturime iš ko 
juos apmokėti." 

valandas, tokiems turėtų but mo
kama pusantro .karto daugiau už 
valandų' perviršį. 

\ 
_ \ — 

* -

Detroit, Vas. 2. — Su šito mė
nesio pradžią/ čia jvyko nežymi 
atmaina industrįjiniame padėji
me. ' 

Highland Parke vakar atidary-

Denver, Colo., Vs. 2.x— Vietos 
apylinkių penkias darbaviečių 
kompanijos pranešė industrijinei 
valstijos ^komisijai, kad jos pra
dėjus Kovfr 1 d. sumažinsiančios 
darbmirikams užmokesnį nuo 10. 
ligi 40 nuoš. N \ 

I !• 

Ironwood, Mich., Vas. 2. O-
gleby-Norton kasyklose darbinin
kams sumažinama užmokesnis 15 
nuošr Ir bus dirbama tik ketu-

ta Fordo automobilių įstaigos. Sa- j riaa* dienai savaitėje^ 
kdma, bus priimta darban apie 
10,000 darbininkų. Bus laimingi 

(iauti produktų pirkti Len- tas dujų, nes miegojo atokes-
vijoj Zeligowskio . ^va ldž ia ' niame kambaryje. Išbėgęs 

šauk t ies , pagel bos tečiau a'pal-
vietomis dar didesnis, ne^u 
Vimiuj, taippat , Varšavoj - a 
svaras duonos kainuoja 25-30 
m., dukar t tiek, kiek Vimiu-

t\ek bulvių, bet ir tų toli gra 
žu neužtektinai. 

Todėl mieste i r apylinkėj la
bai prasiplatino plėšimai, ku
rie įvyksta į ne Jik> naktį, bet 
ir šviesią, gražia dierią. Plėši
mai paskutiniu laiku da r pa
didėjo, nes Lenkija demobili
zavo 7 metų vyresnius karei
vius i r paleido juos su gink
lais namo. I r tie ginkluoti >u-

j*iai pasipylė po visas Vilniaus 
apylinke's pasižiūrėti ka dar 
žmonės tur i i r "jpasisvečiuo-
tt" pas juos. 

Sodžiuose dabar beveik ne
galimas gyvenimas. Ginkluoti 
būriai vienas paskui kitą 
lankosi pas ūkininkus i r krau
sto tą, kas likoi -

Neužsiganedinę dienos plė
šimais i r vogimais, jie nakti
mis atsįlanko pas turtinges
n iu s ūkininkus ir " p a d ų svili-

Marfi&on, Wis., Vas. 2. — Wi* 
tie, kurie gaus darbo po ifgų pri- j s,eonsino valstijos įstaymų leidimo 
verstinų atostogų. . j butui paduot a r sumanymas, sulig ^ ^ 8 1 8 ' J i r kitomis priemomė-

Čia bedarbiaujaneių skaitoma kurio bedarbės metu darbdaviai mis, stengiasi pagrobti pini-

po. 

IŠ EŽERO IŠTRAUKTA AU
TOMOBILIUS. 

Iš Michigan-ežero, t a rpe Van 
Buren gat. i r Jackson boulv., 
vakar i š t rauktas didokas pa
vogtas automobilius. ' ' 

Toje vietoje daba r ieškoma, 
ar kar ta is nebus suras ta žmo
nių lavonų. Negi Nautomobi-
lius galėjo but paleistas vie
nas ežeran. 

- j*^_s : — 

BURR OAK NORI P R I S I 
J U N G T I PHSiE CHL 

-
CAGOS. 

Bur r Oak miestelik 

\ 

nori pri
gulėti prie Chicagos. Tuo tiks
lu paduota peticija apskrit ies 
teisman. Miestelis skai to apie 
500 balsuotojų. 

1 • • - • • • " * 

ORAS. ^ - Šiandie apsiniau
kę ; rytoj gražus oras ; maža 
atmaina temperatūroje. -

PINIGU KURSAS. 

apie 150,000 žmonių. 
Svetimų šalių pinįg<į vertė, mai-

turė'tų mokėti pašelpą^ saviems igils i r brangesnius <laifctus. nant nemažiau $25,060 Vasario 
nedirbantiems darbininkams. Užtat vis daugiau i r dau

giau gyventojų stoja prieš 
mesniąįin Michigano valstijos tei-j Sakoma, tą sumanj'mą pare- Zeligowskį irNLenkiją. Net su- Anglijos sterlingų svarui $3.80 
sdavybės butan induotas bilius, mįanti Amerikos Darbo Federaci- lenkėję Vilniaus kfemsargiai Prancūzijos šimtui, frankų 6.85 

Lansing, Mich., Vas.- 2. ^ Že- Streikas nesiskaito bedarbiavimu 
buvo tokia pagal Merchants Lo-
an and Trust Co.: 

kuriuomi visose darbavietėse ir ja. \ 
kasyklose norima padaryti aštuo- Sumanymui visą projektą yra 
nių valandų darbą dienoje. Kat- pagaminęs., ekonomių jos prot. "Co-
rie darbininkai dirbtų ilgesnes mmons Wisconsino universitete. 

\ 
i r davatkos, kurie Lenkų en-i Italijos Šimtui lirų 
dėkų, sufanatizuoti, l a u į ė Ze- j Vokietijos šimtui markių 
li£owskio ateifnant su iįskės-'Lietuvos šimtui auksinų, 
tomis rankomis i r keiksmais j-Lenkijos šimtui markių 
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JT ETTV KATALIKŲ DEEHRAlTIB 

"DRAUGAS" 
Kiną ¥ ^ M * « i ižskyrus nedėldienlus. 

PRENUMERATOS KADCA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metu; • •3Lft • •fcj»jBXs> • 4.90 
81 V. VALST. 

M etams •*• • •'•T* • • • • • • • • « #6.U0 
Ttifil Mėty • • • . . . « - * . . •:•, 8.00 

Prenumerata mokasl ISkalno. Lai
kas skaitosi nuo užstraSymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adrese visada reikia, prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti iiperkant krasoje ar azprese "Mo-
ney Order" arba įdedant plnicus 1 
registruota laišką. 

"DRAUGAS" PŲBL. 0 0 . 
2334 S. Oakley A ve., Chicago. 

Tel. Boosevelt 7791 
>«5>- ^ - « * * * - ' 
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Slovaku Vargai. 
Lenkai kviečia Lietuvius 

susidėti j uniją. Prancūzai ir 
kiti talkininkai patarė Slova
kams susidėti su Čekais, Slo
vakai paklausė. Naujoje Če
koslovakijoje visą valdžią pa
ėmė Čekai ir įvedė įstatą, nu
ginkluoti Slavokus. Ne vien 
ginklus atėmė iŠ Slavokų, bet 
ir kirvį tevalia turėti tik vie
ną visai Slavokų šeimynai. 

Karo laiku Čekai labai bū
davo geru su Slavokaįs, žadė-
danii šitiems visokių gerybių 
ir nuolat kalbėdami apie lais
vę ir lygybę. Slav6kai įtikėjo 
tais gražiais žodžiais, todėl 
dabar gauna vergauti. 

Prieš karo pabaigą Čekų 
beveik nebuvo Slavokų žemė
je, dabar Čeką į ją smarkiai ko
lonizuoja ir tikisi visus Slavo
kus paversti Čekais. 

Slavokai yra tikintieji kata
likai. Čekų valdžia pasistatė 
tikslą silpnyti krikščioniją, 
griauti katalikystę. Nuo nau-
jos respublikos įsikūrimo Slo
vakijoje tapo subjaurota 360 
bažnyčių, 1531 kryžių išmesta 
iš mokyklų ir teismų, daugy
bės stovvlu sųdaužvta. Čekai 
kareiviai atsiųsti į Slavokiją, 
kad butų paramos Čekams 
valdininkams, užpuola Slovakų 
merginas ir jaunas moteris, y-
pač tas, kurių vyrai Ameriko
je, nes tokių nėra kam apgin
ti. Čekų "Sokola i" apnikę 
Slovakiją platina joje Huss'o 
kreivatikystę. Masonų Sąjun
ga, vadinama "Volna Myslen-
ka" , t. y. laisvoji mintis, visur 
platina katalikystei priešin
gas knygas ir siūlo 50 kronų 
kiekvienam, kuris atitraukia 
Slovaką nuo bažnyčios. 

Beveik visas Sfovakų moky
klas apėmė Čekų Progresyvių 
Profesorių ir Mokintojų Są
junga. J i dirba, kad Slovakų 
jaunuomenė arba liautųsi ti
kėjus į Dievą, arba nors pe
reitų iš katalikystės j Husso 
klaidą. Visose Sąjungos ap
imtose mokyklose, mokina vai-
kus nekęsti popežiaus. Vienas 
tų mokintojų aiškiai pasisakė 
Slovakui Juozui Buday gavęs 
iš vyriausybės įsakymą pla
tinti hussizmą. 

Čekijoje pasidarė atskala. 
Ją veda atsimetėliai buvusie
ji kunigai, o dabar apostatai 
Farsky ir Zahradnik. Tie per
krikštai įsitaisė laikraštį Čes-
ky Zapas, t. y. Čekų kova. 
Laikraštis praneša, kad Če
kai atsimetėliai pasiuntė savo 
agentų į Slovakiją, kad joje 
radus naujų narių savo atska
lai. 

Čekų socijalistai taip pat 

Čekų laukininkai k Čekų de
mokratai neatsilieka nuo kitų. 
Jiems visiems vyriausybė pa
deda ištautinti Slovakus ir 
versti juos Čekais. 

Slpvakų susirinkimuose į-
siskverbę Čekai kareiviai ke
lia triukšmus. Slovakų laik
raščius skaudžiai prižiūri vy-
riausybė. J au yra įvesta cen
zūra Slovakų laikraščiams. 
Slovakų katalikų partiją vy
riausybė visaip skriaudžia, 
kad tik jos jiegas sumažinus. 

Čekų parlamentas išleido įs
tatus deginti numirėlių lavo
nus, leido moterystės poroms 
skirtis, prirengė sumanymą į-
vesti į mokyklas nekrikščioniš
ką doros mokinimą, rengiasi 
atimti katalikų Bažnyčios tur
tą, o visą katalikų dvasiškiją 
pastatyti priguhnybėje nuo 
netikinčių į Dievą pasaulinių 
valdininkų. Visa tat yra prie
šinga Versailles'o taikos su
tarčiai, bet p. Masaryko val
dininkai to nežiūri. 

Slovakai norėjo įsikurti sa
vo universitetą. Čekai jiems 
neleido to padaryti. Gimnazi
jų direktoriai Slovakijoje be
veik visi Čekai. Tose mokyk
lose vartojamos knygos tapo 
atspausdintos čekiškai. Slova
kai, mylėdami savo kalbą to 
nenori. 

Čekai apėmė valdžią ant vi
sos viešos nuosavybės esančios 
Slovakijoje, būtent ant valsty
bės dvarų, ant girių, kasyklų, 
žibalo šulinių, mineralių van
denų. Ant asmeninių nuosavy
bių Čekai Slovakijoje Uždėjo 
neatkeliamai didelius mokes
čius. Slovakai kalba, kad Če-
ko-Slovakų respublika yra di
delė karvė: ji ėda Slovakijoje, 
bet ją melžia Čekuose. Nes Če
kai atima ir tą menką uždarbį, 
kurį Slovakai pasigamina sau 
sunkiai dirbdami savo žemėje. 

Dėlto Slovakijoje plinta li
gos. Iš bado atsiranda šiltinė. 
Ypač daug to yra Trencine ir 
Oravoje. Nuvargę Slovakai 
palieka savo žemes ir bėga į 
Ameriką labiau negu bėgdavo 
iš po Vengrų valdžios, čekai 
užima jų žemes. Slovakai švie
suoliai mato kas darosi ir bai--
mės pilni mintija kas bus su 
jų tėvyne. Visoje šalyje didis 
nepasitenkinimas Čekais. Tie 
prijaučiu revoliuciją Slovaki
joje ir dar labiau varžo jos 
nelaimingus žmones. 

Čekai labiausiai persekioja 
"Liaudies Partiją." J i tapo 
suorganizuota Amerikoje. Če
kijos atstovai 30 Gegužio 1918 
m. tos partijos atstovams Pit-
tsburgbe, Pa. žadėjo pilną 
laisvę ir autonomiją, jei tik 
Slovakai susivienys. Tie susi
vienijo, o dabar nei pasirody
ti negal savo tėvynėje. 

Yra Slovakų norinčių būti 
su Čekais. Tokių yra apie 15 
nuošimčių. J ie Slovakijoje ap-
seina taip kaip, kad ulsterie-
čiai Airijoje, t.y. galingesniam 
kaimynui padeda kankinti sa
vo tėvynę. 

Visas čia paduotąsias žinias 
mes ėmėme iš D-ro Pranciš
kaus Jebličko. Tas kitados 
atstovaudavo savo tautiečius 
Vengrijos parlamente. J ie ji 
išrinko juos atstovauti ir Če
ko Slovakijos parlamente. J is 
yra Slovakų tautos tarybos 
pirmininkas. Apie savo tėvy
nės padėtį j k rašė į N. C. W. 
C. Washingtone, D. C. Ameri
koje. 

Tą jo pranešima perskaitę 
mes džiaugiamės, kad nesidė-
jome krūvon su Lenkais. Len
kai nei kiek nėra geresni UŽ 
Čekus. Zeligowskis ir kiti ge
riau už ulsteriečius moka dirb
ti judošians darbą? Lenkų ap-
sėjimas su mus belaisviais Wa 

Bitikas 

VARGŠŲ PRIETELIAI. 
— — — — 

Netinkamas socijalik visuo
menės sutvarkymas, kur pa
vedama vienai asmenų grupei 
išnaudoti kitus, gimdo du sau 
priešingus visuomeninius dės
nius, būtent: kapitalizmą ir 
pauperizmą, lietuviškai ta
riant, pavienius dicpiniguo-
čius i r vargšų minias. 

Europoj iką šiam pasauliniui 
karui, padedant nuo Prancū
zų garsios revoliucijos, visuo
meninis, tautinis gyvenimas 
buvo pagrįstas išnaudojimo, 
kapitalizmo dėsniais. Kapita
lizmas augo, bet drauge su jo 
įsigalėjimu augo ir dar vis 
šiandien tebeauga vis dides
nės ir didesnės vargšų-ignau-
dotų minios. Visą" amžių žmo-
gus dirbęs nuo ankstybo ryto 
iki vėlam vakarui, pusiau su 
badu turėjo gyventi, jau ne
kalbant apie tai, kad savo šei
mos tinkamai aprūpinti nega
lėjo; tuomtarpu kita žmonių 
rųšis, įsigijusi, dėlei blogos 
visuomeninės tvarkos, suėmu
si į savo rankas "pinigą-kapi-
talą, nieko beveik nedirbda
ma, turėjo pilnai visp ko. 
*' Žmogaus akys-marios' '; sa
ko priežodis, jų nepripildysi, 
neužganėdinsi. Turi milijonie
rius vieną skrynią aukso, gei
džia dar dešimties ir t. t. 

Bažnyčia, kuri visuomet sto
ja nuskriaustųjų ir teisybės 
pusėje, ėmėsi sunkaus darbo, 
būtent pamainyti .netinkamą 
tvarką ir pagrįsti visuomeninį 
gyvenimą teisingumo ir meilės 
dėsniais, atmainyti skurdžią 
vargšų dalį. Užteks, manau, 
paminėjus čia vien popežių 
Leoną XIII ir Vyskupą Ket-
tlerį, šicrnaujo kultūrinio dar
bo žvaigždes. 

Bet Bažnyčia neturi karuo-
menės, neturi savo valstybės, 
kur galėtų tuč tuojaus įvesti 
teisingą tvarką ir būti pa vyž
elis kitiems. Neturi ginkluo
tos pajėgos, kati kitus pri
vertus teisybės žiūrėti. Užtat 

Bažnyčia turi kitą pajėgą 
jau senai išbandytą, — tai 
teisybę. Brieg neteisybę Baž
nyčia visuomet kėlė savo bal
są. Kad palengvinti beregint 
darbininkams, imtasi organi
zuoti juos į įvairiausias drau
gijas,1 ratelius, kooperatyvas, 
sąjungas, susivienijimus; apsi
drausta bedarbei, ar nelai
mėms; pradėta kelti jų apgai
lėtinas dvasios stovis ir štai 
beregint pasirodo darbininkų 
laikraščiai, knygos, daromi 
susirinkimai, keliama susipra
timas. Įvairių tautų darbinin-
kai-katalikai sukruto organi
zuotis i r jau buvo prieš karą 
manoma sutverti Katalikišką
jį Internacijonrflą, bet, deja, 
karas šį kultūrinį darbą lai
kinai sutrukdė. 

Bet ir Bažnyčios priešai-be-
dieviai nesnaudė. Matydami 
kaip Bažnyčiai sekasi bedalius 
organizuoti, norėdami-gi pasi
naudoti žmonių vargu ir ne
apykanta, pasivadino save dar
bininkų draugai-socii, kitaip 
sociįalistai; kūrė, gaivino kur 
tik galėjo pagtiežos ugnį prieš 
visą kas kataliko ir abelnai 
tikinčio žmogaus protui šven
ta, kad išrovus-išplėšus jiems 
tikėjimą * ir pastūmėti nus
kriaustuosius į kruviną visą 
naikinančią kovą. Šioje kovoje 
turėjo būtį išpašaknių sunai
kinta senoji kapitalizmo tvar
ką, o įvesta nauja, ^geresnė, 
kaip socijalistai giriasi — ro
jus. Bet ir socijalistai nevisi 
vienaip manė atsiekti " r a jų . " 
Pasidalino užtat į keletą šilkų, 
kurios vėl pasidalino į keletą 
atžaių-atmainų; k. a. soc.-revo-
liucijonistai, demokratai, liau
dininkai maximalistai arba 
bolševikai, komunistai ir d. k., 
bet kamienas pasiliko tas pats 
— socijalizmas. 

BažnyČia-gi, turėdama savo 
Dieviškojo Mokytpjo aiškų į-
sakymą net savo priešus my
lėti* ir jiems gerą (Jaryti, vien 

3= . . . 

nuvažiavusiais į Varsavą tar-^ 
tis del taikos, parodo, kad mes 
būtume turėję nelaimių nema
žiau už Slovakus, jei būtume 
susidėję su Lenkais. 

Versailles 'o taika padarė 
vergiją vargšams Slovakams. 
J i padarė kankynę mums. J i 
vieno daigto nesigėdėjo — 
skriausti ką gali. Tai baisi 
pasaulio sloga, nelengvesnė už 
karą. 

Nusakė jis, kad perniai ang-
mpinasi užvaldyti Slovakiją.'dowicuose su mųs atstovais*lys gal buvulios kiek ir bran-

Kas ima Pelną. 
- I I I - - — . . i , u j u ^ , 

Visi žinome, kaip perniai 
metų pabaigoje brangiai bu
vo parduodamos anglys. Kie
tųjų anglių tonai, kadir Chi-
eagoje, prisieidavo mokėti ligi 
18 dolierių, o minkštųjų ligi 
12 dol. Ištirti anglių brangu
mą senatas buvo delegavęs 
specigalę komisiją. Pastaroji 
susekė tokių daiktų, kad sena 
torius Calder parūpino projek
tą įstatymui, i$ilig—kurio pa 
ti vyriausybė turėtų kontro-
liuoti anglių industriją. 

Šiandie tasai projektas yra 
rankose senato komiteto išdir-
bysčių reikalais. Tas komite
tas aptaria projektą, išklausi-
nėdamas liudininkus. 

Aną dieną tam senato komi
tetui liudijo Peabody Coal 
kompanijos vice-prezidentas 
Reed, karo metu buvęs Chica-
goje kuro direktorius. Reed 
griežtais žodžiais pasmerkė 
sumanymą kontroliuoti anglių 
industriją. I r pareiškė, kad a-
pie brangias anglis šiandie ne
galį but nei kalbos. 

jųjų klaidų, nusikaltimų neap
kenčiantį ėjo, eina ir eis vien 
kultūros keliu, be paliovos 
siekdama be kruvinų kovų pa
mainyti nelemtą tvarką. Už
tat bedieviams-socijalistams 
buvo dvigubai su kat. Bažny
čia nepakeliui ir jie pakėlė 
ranką prieš Bažnyčią, prisi
dengdami tuomi, kad jie sie
kia prie vargšų laimės. 

Bet dar reikia daug paabe
joti, kokia-gi ta soeijalistų 
peršama laimė. Socijalistai 
mano pasaulyje įkursią1 tik 
tuomet laimę-*'rojų", kuomet 
panaikys privačią nuosavybę. 
Jų terminu-žodžiais tariant, 
-bus rojus tuomet, kuomet žmo
gus nieko neturės ir viską tu
rės. Bendras turtų valdymas 
— tai bendras soeijalistų tik
slas. Tiesa, tarp savęs nesu
tinka, ginčijasi, kam pavesti 
valdyti tuos • turtus, ar vald
žiai, ar tautai ir t. t. ir kada tą 
tvarką įvesti. ; 

Socijalistai skiriasi nuo a-
narchistų, nes bent savo įkur
tą valdžią ir tvarką pripažįs 
fa, kuomet anarchistai jokios 
valdžios nebepripažįsta, skiria
si ir nuo bedievių, nors religi-
jiniu 'zvUgsnįu jie visi lygus 
"pona i" , bet socijalistai pas
taruosius buržujais pravar
džiuoja, kaip taį pa v. 1917 m. 
per Petrapilio Seimą mūsiškę 
"Santarą" , norėjusią įsis
kverbti į soeijalistų šeimyną 
ir net kartu su socijalistais 
balsavusią prieš Lietuvos ne
priklausomybę. 

Soeijalistų yra bendras tiks
las ir bendri akeliai. Nors jie 
daug laikraščiuose, mitinguo
se viens ant kito pamazgų pi
la, bet vis-gi visi jie pasilieka 
socijalistai. Jų tvarkos idealas 
*— tai dabartiniai Rusai — bol-
ševikija. Bolševikai, reikia tie
są pripažinti, drąsiausi iš so-
cijalizmo šeimynos nariai: jie 
šiandien pradėjo vykinti gy-
veniman tai, ką kiti jų sėbrai 
mano vien už 20, 50 ar 100 me
tų įvesti. Rusijoj socijalizmas 
išsivystė visoj savo galybėj, 
parodydamas savo šiokias-to-
kias geras puses, o kartu ir 
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gokos. Bet tai buvę padarę 
anglekasiiį streikai, netvarka 
ant geležinkelių ir pokariniai 
trukdymai. Bet šiandie to ne
sama. 

Anot jo, Peabody kompani
jos anglekasyklos yra į k a i 
nuotos keturis milijonus dol. 
Per praeitus penkeris metus 
kompanija už iškastas anglis 
padariusi po $280,000 pelno 
kas metai. Iš tos'durnos moka
mos federalės mokestys. Atė
mus visas kitas išlaidas, kom
panijai už indėtų kapitalų pa
likę nedaugiau 6 nuoš. 

Toliaus vice-prezidentas He-
ed pareiškė, kad jo kompani
jai už parduodamų anglių to
nų, imant abelnai, išeina 25 
centai pelno. Kontraktuotų 
anglių tonai imanti nuo $3.80 
li£i$4.05. ' ~ * i 

Už tiek anglis parduodama 
prie kasyklų, įstaigoms ir san
deliams. Kad tuo tarpu per
kantieji žmonės iš sandelių ir 
šiandie dar turi mokėti nema
žiau 9 dolierių tonai. R e i k i a 
už kiekvienų tonų Sydolierius 
.susižeria geležinkelių kompa
nijos už pervežimų ij* sandelių 
kompanijos už pristatymų į 
namus. Bet šitos' kompanijos 
tvirtina, kad nei pusės tiek ne
paima. 

socijalizmo " ro j aus ' ' bankru-
ta. Gera pusė — tai vargšų 
paliuosavimas iš kapitalizmo 
vergijos, bloga — tai pavergi
mas to paties darbininko bol
ševizmo vergijai. Kas vien iŠ 
laikraščių žino apie bolševikus 
— mažų žino. Aš-gi, nepasigir-
danuts sakau, — Rusijoj per 
tris metus buvau, pats mačiau 
ir per ištisus metus bolševikų 
tvarkoj . gyvenau, ragaudamas 
jų " ro j aus . " J ie man tiek pa
tiko, kad prie pirmutinės pro
gos sunikau Lietuvon, nenore, 
damas apie pragyventas die
nas nei prisiminti. 

(Pabaiga bus) 
Į 

— 

Tąd kaimgi tenka tas visas 
nuo žmoiiįų plėšiamas pelnas? 

Tas plausimas senai pakel
tas. Bet ligšiol j jį nėra kam 
atsakyti. Matyt, jis taip be 
nieko ir pasilies ir žmonės 
kaip mokėję mokės augštas 
kainas už tuos juodus "dei
mantėlius. »> 

ŽIURKAŠ -^ LABAI BKAN 
, GI NELAIMt . 
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Prisiųsta 1S Am. Raud. Kryžiaus | 

Žiurkės, kaipo juodojo maro 
nešiotojos yra gan pavojin
gos, bet tai tik viena iš įvai
rių blėdžių, kurias žiurkės 
žmonijai atneša. Kadangi Ižiur-
kės ėda'viskų, todėl sunku iš
vardinti blėdis,"kurias jos pa
daro. 

Žiurkės suėda net grūdus, 
kuriuos ūkininkai pasėja že
mėn, arba net ir įaugančius 
javus naikina, o kada jau iš
auga, t a i ' rfuo žiurkių jokiu 
būdu nepaslėpsi, jos suranda 
visur i r ku r kas daugiau su
naikina negu suėda, 
y Ne tik javus ir daržoves, 

bet ir įvairių paukščių kiau
šinius ir pačius paukščius 
žiurkės naikina. Nepraleidžia 
nei mezginių, skrandų, divo-
mn arba skuuinių daigtų. 

i 
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S Pulkim ant kelių 
s Pulkim ant kelių 
= Pulkim ant keli* 
E Si. maldaknygė yra Siek tiek didesnė už pirmesnes. Jos kainų ^ 
E jvairumas priguli nuo apdarų. f > 
3 Maldų Knygelė 75c. = 
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1 s "DRAUGO" KNYGYNAS 1 
a 2334 So. Oakley A ve. Chicago, 111. | 
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Beknibinėdamos ir griaužda
mos degtukus, švinines vamz
dis, kuriomis gazas eina, ar net 
elektri'kinės vielas žiurkės ne
kartų tampa priežastim dide
lių gaisrų. Kartais pergriau-
žius vandenines vamzdis žiur
kės būva priežastim namų 
užliejimo. Nemažai atsitikimų 
taip-gi randasi, kur žiurkės 
prakasą tvenkinių krantus ar 
bent kokių nnirų i r . su laiku, 
neužsižiurėjus, vanduo žymiai 
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Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO. ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — 8 iki 11 Is ryto: 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
tais nuo 5 iki 8 vai. vakare. 
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išbėga. 
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Bet niekame žiurkes nėra 
taip pavojingos, kaip ligų ge
malų* nešiojime. Vientik žiur
kės užkFeeia žmones juoduo
ju maru, arba džuma. 

Juodas maras paeina iš va
karų šalies, ženklai ligos pa
prastai votys ar rauplės. Kep 
turįoliktam amžiuje beveik 
po visų pasaulį siautė šis ma
ras. Vien Europoje 25,000,000 
žmonių žuvo nuo to maro. 
Norvegijoj gyventojų prieš 
marų buvo 2,000,000, marui 
pasibaigus liko tik 300,000. 
Juodo maro ypatybės par>l 
rastai didelis karštis, klejoji
mas, votys ir kartais žaizdos 
ligonio pažastėse. Yra tai gan 
pavojinga ir užkrečiama liga. 

Ne tik baisų nuostolį žiur
kės daro nešiodamos ligų ge
malus, bet kiek ligų ar maro 
laike nustoja visuomenė! Sta
tistika rodo, jog Suvienyto
se Valstijose kasmet žiurkės 
neša nuostolį ant $200,000,000. 
D koks nuostolis yr'a abelnai 
imant visam pasaulyje !• Ar 
nebūtų nuveikta visuomenės 
gan didelis darbas, jeigu ko 
kiu nors būdu išnaikintų 
žiurkes. Delko negali būti 
užvesta vjsatina kova, kurioj 
paskirtu Taiku visokiais budais 
žiurkės butų naikinamos. Tas 
ne tik t-tneštų žmonijai šimte
riopų raudų, «bet prisidėtų prie 
padidinimo šalies finansų, nes 
išnaikinus žiurkes visomis pu
sėmis pasigerintų šalies stovis. 

Phone Seeiey 7439 
DR. L M. FEINBERG 

Gydo specijaliai visokias vyrų ir 
motery lytiškas ligas 

2401 Madison Str.. kampas Wes-
tėra Ave., Chicago 

Valandos: 2-r-4 po piėt 7—9 vak. 
rs=5E 
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V. W. RUTKAUSKAS . 
ADVOKATAS I 
Ofisas Didmiesty!: 

29 S outh La Salk Street i 
I Kambarls 824 • 
| /Te lefonai : Central 6St* • 

Vakarais, 612 W. 33rd S t 
Telefonas: Yards 46ftt ' 

» — — — — — — j į 
Tel. Randolph 2898 

A. A. SLAK1S 
ADVOKATAS 

i • Ofisas vidumiestyj 
ASSOCIATION BJLDG. 

19 So. LA Salle St. 
Valandos: 9 ryto rki 5 po pietų 

Panedėliais iki 8 vakare 
Nedėliomls ofisas uždarytas 

ei. kanai 2222 

8 Dr. E.Z. Z1PPERMAN 
• LIETUVIŠKAS DENTISTAS 
S 1401 So. Halsted Street 
C Vai. Panedėlij,> Utarn. ir Ketverge 
•9:30 iki 8:30 vak. 
•Seredoj ir Subatoj 9:30 iki '6 vak. 
| Mes geriausia taisome dantis 
(Pė t . ir Nedėlioj nuo 9:30 iki 1-mai 
• u ž prieinamieusia kaina 

» 

/žįžaį 
\ Tel. Drover 7042 \ xei. Drover 704 

Dr. C. 2. VezeOiis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vale. 
Seredomis nuo 4 lig 9 vakare 
4711 SO. ASHLAND AVEML'E 

arti 47-tos Gatvės 
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WESTPULLMANIECIAI! 

Atkreipiame Jūsų atyda, 
kad pas Jus dienraštį "Drau
gų" atstovauja p. M. Kiupe-
lis 11949 So. Halsted St. 

Pas jį galite gauti kasdien 
nusipirkti * * Draugą' ' , taip-
pogi galite užsiprenumeruoti 
ir apgarsinimų paddoti į 
dienraštį. 

jTTel. Canal . 6222 & 

| DR. C. K. CHŽRRYS I 
* LIETUVIS DENTISTAS 
$2201 West 22-ml & So. Leavitt St.g 

Chicago 
^Valandos: .9:30 A. M. to 12 N . * 
# 1:00 P. M. to 8:00 P. M. j2 

Tel. Tards 6666 Drover 8448 
Dr. V. A. SZYBIKEVICZ 

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir 
Aknaeras. 

i lOS S. Halsted St, Ohlcago. 
Valandos: 10—U iš ryto 1—-2 Ir 

8 vakar* Ned. l#—11 i i ryto. 

1 / 

Bro 
meilės, n 
jei turėel 
s\ą, ir jeį 
turėciauJ 
eiams pej 
turėčiau,! 
Meilė nej 
ko kas j< 
padeda 
atkelia, 
šios, norj 
riame ir 
pasiliaus| 
ir jausdi 
gau-vyrj 
veidrodį 
da pažįsi] 
tis, meil< 

Pirm 
kad kieki 
yra antr< 
riame ir 
spėliojim) 
riausiai 11 
vo nevisi 
pimo, bei 
jį, kad m 

Šv. 
žemės. ¥ 
neparodo | 
tomis ties 
užmeną. 

Taipj 
užaugusi< 
esame, b< 
maži vaiki 
je pamat\) 
mums kali 

Šv. 
žmonės 
aiškius, 
veidrodžio 
kėjimas ti 
mis taip 

Tai-gi 
darys pilu 
sta mus pi 
jau nebus[ 
dorybė yri 

Taipp 
eios laimėj 

Trjr6 
šios dvi yi 

-ant žemės.l 
ir dėlto di< 

Mlšll 

Anuo 
Jeruzolimc 
Sunų. Nej 
bus plaktai 
diena atsil 
nuo jų ir 
pasidarė, 
minią pra* 
ėjo. I r sal 
einantieji 
do Sūnau 
save. I r 
padaryčiais 
jam: Žiur 
paskui jį a| 
garbę. 

Daug 
išgydymą 
perskaitę 

Aklasis 
pavadinireu 

v buvo tada, 
gesnis už 
didelė gari 

Prie toj 
tas Žydams 
toje. Tuon 
Erodas. T | 
žindavo teią 

Nors, 
Jėzus'teisii 
karčių buvtj 
ant tėvo eii 
zaus, priein 

http://ir.su


v 

«•" 

'Draugas" Wcekly Supple-
ment devoted only to 

reBgwB.x 

V * 

Savaitinis "Draugo" priedas, 
pašvęstas vien tik tikę- . 

jimo reikalams* 

-

Užgavėnių Sekmadienis. 
Misin Lekbija is Šv. Povylo Pirmojo Laiško K orinti eolams 

1 Cor. 13, 1—13. 

Broliai: Joi žmonių ir angelų kalbomis kalbėčiau, o neturėčiau 
meilės, pas idaryčiau kaip žvangantys varis ir skambanti kimbolai. I r 
jei turėčiau pranašystę ir bučiau pažinęs visas paslaptis ir visą mok
s l e ir nei turėčiau visa tikėjimą taip kad kalnus kilnočiau, o m e i l ė j Į n i ų r a S t a i ž u v o . • y . Jėzaus raštai išliko del to, kad tapo įtraukti į 
turėčiau, tai bučiau niekas. I r jei išdalinčiau visa manjįjįaudą betur- 4 Evangelijas. " x 

v • > • • • • -I v - _ . « ^ » 1 A _ ? _ 1 _ _ "I J _ _ . y ; _ . „ „ n . - , , , ° • čianis penėti ir jei paduočiau savTTkuną taip kad degčiau, o meilės ne 
turėčiau, tai nieko man negelbėtu. Meilė yra kantri, yra maloninga. 
Meilė nepavydi, neveikia tuščiai, nepasipučia; ji nesididžiuoja, neieš
ko kas joą yra, nesi erzina, nemintija blogo, nesidžiaugia neteisybe, o 
padeda džiaugtis tiesai: viską atkenčia, viską tiki, visko tikisi, viską, 
atkelia. Meilė niekuomet neišsibaigia: nors pranašystės paliaus buvu
sios, nors kalbos pasiliaus, nors mokslas sugrius. Kes iš dalies pati
riame ir iš dalies pranašaujame. Kuomet-gi ateis kas tobula, tuomet 
pasiliaus kas iš dalies yra. Kol buvau mažas, kalbėdavau kaip mažas 
ir jausdavau kaip mažas, 'mintydavau kaip mažas. Kuomet-gi užau
gau vyras, pasilioviau to kas buvo vaikiška. Dabar matome kaip per 
veidrodį mįslėje: o tada veidu k veidą. Dabar žinau iš dalies: bet ia-
da pažįsiu^taip kaip pats ištirtas esmi. _Bet dabar yra tikėjimas, vil
tis, meilė, tie t rys : augštesnė-gi tų> trijų yra meilė. 

v 

Lekcijos Paaiškinimas. 
Pirmutinė Lekcijos dalis kalba apie meilės ypatybes taip aiškiai, 

kad kiekvienam lengva suprasti apaštalo žodžius. Truput) sunkesrė 
yra antroji skaitymo dalis, kuri prasideda žodžiais: " I š dalies pati
riame ir iš dalies pranašaujame." Apaštalas pranašavimu pavadino 
spėliojimą. Šv. Povylas rašė grekiškai, bet grekų kalbą jis neperge-
riausiai mokėjo. Kadangi pats buvo Žydas, todėl kartais pavartoda
vo nevisai tinkamą žodį. Šv. Dvasia jam padėjo rašyti duodama įkvė
pimo, bet J i nesaugojo Apaštalo nuo gramatikos klaidų, o tik saugojo 
jį, kad neparašytų netiesos. 

Šv. Povylas sako, kad visos tiesos nežinome tol, kol gyvename ant 
žemės. Kaip mįslės tiktai kai-kurias ypatybes teisingai paminėdamos 
neparodo viso dalyko, taip ir mus mokslas susidėjęs su Dievo apreikš
tomis tiesomjs dar ne viską įsakmiai mums išdeda, o> tiktai lyg mįsl 
užmeną. ^II^TfiTl 

Taippat ir maži vaikai J ino kai-kuriuos daiktus, bet nepilnai. Tik 
užaugusieji žmonės dalykus supranta gerai. Nors mes jau užaugę 
esame, bet kol ant žemės gyvename, tol dvasios dalykuose esame lyg 
maži vaikai, šį-tą numanantieji bet ne viską žinantieji. Tiktai dangu
je pamatysime savo akimis tuos daiktus, apie kuriuos dabar tikėjimas 
mums kalba. 

Šv. Povylo laikais nebūdavo stiklinių aiškių veidrodžių.' Tada 
žmonės vartodavo lyginto plieno veidrodėlius, dažnai gendančius ne
aiškius. Dėlto Šventasis Povylas nepilną tiesos pažinimą prilygina 
veidrodžio veizėjimui. Apaštalas sako, kad tuos dalykus, kuriuos ti
kėjimas taip nepilnai mums apsako, danguje išvysime patys savo aki
mis taip kaip dabar matome susėję vieni kitų veidus. 

Tai-gi mus tikėjimas yra nepilnas žinojimas. Danguje jis pasi
darys pilnas, nes visas neaiškumas išnyks. Kaip Dievas dabar pažį
sta mus pilnai, taip mes paskui pažįsime Dievą veidas į veidą, Tada 
jau nebus tikėjimas, bet bus šviesus regėjimas. Tokiu būdu tikėjimo 
dorybė yra tik tol, kol gyvename ant žemės. 

Taippat ir vilties dorybė. Dabar ją turime ^pasitikėdami Imsian
čios laimės. Kada tą laime turėsime, tada nebereikės vilties. 

Trys yra didžiausios dorybės: tikėjimas, viltis ir meile. Pirmo
sios dvi yra labai geros, bet jiedvi patenka tik tol, kol žmonės gyvena 
-ant žemės. Meilė-gį yra ant žemės ir danguje. Ji yra amžina dorybė 
ir dėlto didesnė už tikėjimą ir už vilti. 

MIŠIŲ "EVANGELIJA SULIG ŠV. LIUKO, 18, 31—43. 
, . " „n . ' v 

Anuo metu Jėzus pasiėmė^ dvyliką ir tarė jiems: Štai keliaujame 
Jeruzolimon, ir išsipildys viskas, kas pranašų parašyta apie žmogaus 
Sunų. Nes taps išduotas stabmeldžiauls ir taps išjuoktas ir rykštėmis 
bus plaktas ir apspjaudytas: ir nuplakę rykštėmis užmuš jį ir trečia 
diena atsikels. I r jie nieko to nesuprato, ir tas žodis buvo paslėptas 
nuo jų ir nesuprato, kas buvo sakoma. Besiartinant "gi prie Jericho 
pasidarė, vienas aiJad sėdėjo šalę kelio duoneliaudaiiias, I r išgirdęs 
minią praeinant, klausė kas yra f Pasakė jam, kad Nazarietis Jėzus 
ėjo. I r šaukė tardamas: Jėzau, Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs. I r 
einantieji pro šalį barė jį, kad tylėtų. Bet jis dar labiau šaukė: Dovy
do Sūnau pasigailėk manęs. Bet Jėzus sustojęs liepė jį atvesti pas 
save. I r kuomet prisiartino, paklausė jo tardamas: Ko npri, kad tau 
padaryčiau? Bet jis t a rė : Viešpatie, kad regėčiau. I r Jėzus tarė 
jam: Žiūrėk, tavo tikėjimas tave išgydė. I r susyk praregėjo ir ėjo 
paskui ji aukštindamas Dievą. I r visa liaudis pamačiusi davė Dievui 
garbę. 

EVANGELIJOS TAAIŠKINIMAS. 
- > 

Daug V. Jėzaus stebuklų yra aprašyta Evangelijose. \^ieną tokį 
išgydymą aprašo trečioji Evangelija toje dalyje, kuri šiandie tapo 
perskaityta. 

Aklasis žmogus V. Jėzų vadino Dovydo Sūnum. Žydų tautoje tas 
pavadinimas buvo už vis garbingiausias, nes garbingiausi Žydų laikai 
buvo tada, kada Dovydas gyveno. Dovydas buvo geresnis i r garbin
gesnis už visus Žydų karalius. Tai-gi Dovydo Sūnum vadintis buvo 
didelė garbė. / 

Prie to-dar buvo ir daugiau. Dovydas buvo teisėtas Dievo skir
tas Žydams karalius. Dovydo sunųs turėjo teisę karaliauti Žydų tau
toje. Tnomtarpu joje viešpatavo svetimtautis žmonių nekenčiamas 
Erodas. Todėl ką žnlonės vadindavo Dovydo Sūnum tam tarsi pripa
žindavo teisę karaliauti jų žemėje. 

Nors. Dovydas mirė 1015 metų prieš V. Jėzui užgimsiant,^ tečiaus 
Jėzus'teisingai vadinosi Dovydo sunūs. Nėra tikros žinios,, kiek gent-
karčių buvo tarp Dovydo ir V. Jėzaus, bet yra žinia, kad iš sūnaus 
ant tėvo einani kaskart gilyn į pereitus laikus, pradėjus nuo V. Jė
zaus, prieinama prie Dovydo. V. Jėzaus tų gimdymų sąrašai dar bu-
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vo Žydų tautoje. I r šv. Mateušas savo Evangelijos pradžioje (Mat. 
1, 1—16) ir šy. Liukas trečiame savo Evangelijos perskyrime (Luc. 
3, 23—38) paduoda išrašas iš tų sąrašų. Del to šv. Juozapas su Ma
fija iš Nazareto gavo keliauti į Betlėjų, kad abu buvo iš Dovydo gi
minės. 

Ta giminė V. Jėzui tižgemant buvo didoka, nes beveik netilpo Betl
iejuje. - Bet iki šių dienų beliko tik vieno V. Jėzaus raštai priro
dantieji, kadvjis buvo iš Dovydo giminės. Visų kitų tosrgiminės žmo-

Tai-gi V. Jėzus yra-vienatinis asmuo turintis teisę būti karalium 
Žydų tautoje. Pasimelskime, kad ji jį pripažinta. 

Aklam žmogui Išganytojas ta rė : "Žiūrėk, tavo tike/jimas tave iš
gydė." Šiaip kiekvienam rodosi, kad dieviška Jėzaus galybė grąžino 
regėjimą aklam žmogui. Piktoj valios ^žmogus iš to galėtų sudaryti 
prieštaravimą tarp V. Jėzaus pasakymo ir, ta rp mųs tikėjimo. Tečiaus 
to prieštaravimo n^fa. N ) ^ 

Aklo žmogaus tikėjimas pagimdė jo maldą prie V. Jėzaus. Mal
da pajudino Dievo Sūnaus širdį, širdis panaudojo savo dievišką ga
lybę, kuri grąžino akims šviesą. / 

Nors tarp Dovydo ir Jėzaus buvft ilga/eilė tėvų ir sūnų, tečiaus 
Jėzus pavadintas Dovydo Sūnum praleidžiant viso tūkstančio metų 
tarpą. Taippat ir Išganytojas praleidžia gana žymų tžrpą priežasčių 
i r pasekmių, o pasako tiktai pirmutinę priežastį—tikėjimą—ir pasku
tinę pasekmę—regėjimo sugrįžimą. 

Tikėjimas daug kartų išgydo žmonių liga*sr bet ne savo jiegomis, 
o tik tuomi, kad Dievo galybę palenkia prie sergančio žmogaus. Kar
tais net ir gamtinė tikėjimo jiega būva žmonių sveikatai naudinga, nes 
nuramindama sielą palengviną gvvybės jiegoms atitaisyti frustyrusias 
nebeveikiančias kūno daleles. Nors tokių gamtinių sveikatos atgavi
mą tikėjimu būva gana daug, tečiaus jų jiega yra apribota. 

Tai-gi tikėjimas yra doryoė keliariopai žmogui naudinga: dūšią 
išgelbi visiškai, kūnui tankiai 'padaro naudos savo galutinėmis spėko-
mis ir palenkia žmogui ant gero antgamtinę Dievo jiegą. 

Nors dideliai yra tikėjimą*! naudingas, bet ne jis yra augšeiausia 
dorybė. Augšįesnė ui? jį yra meilė. Meilė be tikėjimo yra akla; tikė
jimas be meilės yra negyvas. Žmogus kaip reikia gyvena tikėjimu ir 
meile. 

Katalikiškos Mokyklos. / 

N. 

Tūkstančiai jaunimo, "vaiku ir mergaičių lanko katalikiškas mo
kyklas. Nėra miesto nei miestelio, kuriame nebūtų viena arba dau
giau katalikiškų mokyklų. Jos auga ir dauginasi, it medžių šakos beiv 
lapai pavasaryje. Kas galėtų apsakyti, kokią naudą jos žmonijai tei
kia. Vaikai i r mergaitės išsimokina jose ne vien tik -rašyti ir skaity* 
t i, bet jie išsimokina jose pažinti savo Sutvėrėją ir J į pamylėti. Di
delė yra nauda pažintksavo Sutvėrėją ir Jį pamylėti. Iki Kristaus 
atėjihio žmonija vergavo savo geiduliams;'ji krito kas kart gilyn į 
nedorybę*; taifluai žmonių darbai bei pasielgimai buvo panašus į lau
kinių žvėriškų sutvėrimų; šeimyniško gyvenimo meįlė ir malonumas 
buvo sunaikytas. Žmonija kente šitas nelaimes del to, kad buvo nu
tolus nuo savo Sutvėrėjo. Bet Kristui atėjus, žmonija kylo ir kyla 
augštyn iš savo aedorybių. 

Pažvelgus į dabartinį šeimynišką gyvenimą darosi malonu; ma\ 
tyt, kiek ten randasi meilės Dievo bei artimo. Kas kelia žmoniją į 
taip malonų gyvenimą iš nedorybių! Tai-yra katalikiškas auklėjimas. 
Randame vienur ir kitur tamsuolių, kurie nenori pripažinti Kristaus 
Dievystės, bet jie turi pripažinti, kad katalikiškos mokyklos žmonijai 
yra geriausios bei naudingiausios, nes jų jlarbai bei pasišventimai yra" 
visiems matomi. 

' Amerikoje del katalikiškų-mokyklų.užlaikymo atsieina"keli milijo
nai dolierių kas metai. Šrta kaina yra suaukota katalikiškų šeimynų, 
kurioms tas tarias atliktų, jei butft Amerikoje teisinga sistema bei 
lygybė del visų. Mes nustojame milijonus dolierių, bet iriuaų jauni
mas yra daugiai* vertas negu milijonus. Mes, už gerą jo išauklėjimą, 
esame pasirengę duoti kad ir dideles aukas, bile įis butų laimingas 
ant visados. '• -

Pažvelgkime, kas mokina mūsų brangų jaunimą katalikiškose* mo
kyklose. Vienuolės bei vienuoliai, apleidę savo tėvelius, pašventę vi
są savo gyvenimą del mokinimo jaunimo. Jų dvasia yra prakilni. 
Nueikime į mokyklą, kur Sesuo mokina ir tėmykime koks ten yra ma
lonumas. Su malda pradeda mokyti ir su malda užbaigia. Tarp se
sers ir vaikučių yra^neilės ryšis, nes seseriai yra brangus vaikučiai, o 
vaikučiams yra brangi mokytoja. Vaikučiai rūpinasi įgyti sesers 
augštas dorybes, kaip. ta i : nekaltybę širdies, d6rybę maldingnmo^ pa
tarnavimo, meilės viens tarp antro, ir tt. Jauni vaikučiai laoai leng
vai įpranta į gerus sesers įpročius. Vienuolių mokinimas yra, nau
dingas del jaunimo, kuris turi taip daug pavojų pereiti savo jauno-
se dienose. \ / 

Mūsų lietuvaitės, šv . Kazimiero seserys, tarnauja uoliai mūsų 
katalikiškoms mokykloms ir brangiai tėvynei, Lietuvai. Šv, Kazimie
ro vienuolių darbai yra brangus kiekvienam Lietuviui. Jos darbuo
jasi, it narsus kareiviai, del Dievo ir .Tėvynės. Brangina jos Lietu
vių jaunimą, nes del jo apleido savo brangius bei mylimus tėvelius, 
Žinome gerai, kaip Lietuvių sunūs ir dukterys myli savo tėvelius. 
Lietuvoj bene visą savo gyvenimu praleisdavo tėvelio ir močiutės tar
pe. Meilė tėvelių yra giliai girdyje kiekvieno. Čion, Amerikoj, kitaip 
šeimyniškas gyvenimas yra sutvarkytas, bet ir čionai sunųs I)ei duk
terys gyvena arti tėvelio ir močiutės iki jų; mirčiai. Bet mergaites, 
matydamos mūsų brangų jaunimą vargingame padėjime^noriai atsi
sveikina savo tėvelius, ir važiuoja vįenuolynan, kad tęn prisirengti 
prie darbo, vaikelių auklėjimo. Kalti mes liekame seserims už taip 
didelius jų pasišventimus bei' darbus. Šitie gražus bei naudingi j>ų 
darbai yra didelė pagelba jaunimui. i 

Lietuvių katalikiškos mokyklos žengia pirmyn. Mokyklose vaikų 
skaitlius didinasi kas metai; seserų, "mokytojų, skaitlius dauginasi 
nuolatos. Butų gerai, kad šįitas žengimas pirmyn da smarkiau eitų. 

Kiekvienam reikėtų' padėti šiįtą naudingą darbą smarkiau vary*, 
ti, kad kiekvienoje didesnėje" parapijoje butų katalikiška mokyllla. 
Lietuvaitėms mergaitėms reikėtų pasirūpinti, kad lietuviškoj mokyk-
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loj mokytų seserys. Daug yra parapijų, kurios turi savo mokyklas, 
bet negali gauti seserų mokytojų, nes maža yra seserų. Daug yra 
mergaičių su gabumais bei gerafis norais Dievui tarnauti vienuolyne, 
tįfcjaukia, pašaukimo. 'Stebuklingai, retai katrą Dievas šaukia į vie
nuolyną, nes Jis nori, kad žmogus pats išsirinktų sau vietą J o plačia
me pasaulyje. . Pagal šitą išsirinkimą j r jo išpildymą Dievas žada už
mokestį. , 

Tad-gi mergaitėms, kurios turi gabumus a r įgalėtų užimti šitas 
augštas vietas mokyti vaikelius, reikėtų įšmrinktįjgįenuolišką gyveni
mą, kad galėtų "padėti Lietuvių katalikiškoms mokykloms. / 

ii. R. Ja. 
/ 

***' KATALIKIŠKOS ŽINIOS. 
- I š ANGLIJOS SĄRAŠŲ. • 

Po karui ir Anglija pada rė savo žmonių sąrašą. Iš to pasirodo, 
kad joje, ^neskaitant Airijos, katalikų yra 5 nuošimčiai, t. y. vienas iš 
keturiasdešimties. Bendras katalikų skaičius Anglijoje yra 2,461,475. 
Gal nedaugiau katalikų buvo Anglijoje kuomet'Jfsešioliktame šimtme
tyje atsiskyrė nuo Bažnyčios. Anglijos katalikų skaičius dabar yra 
truputį mažesnis negu Lietuvoje, bet , anglai mus pereina daugeliu 
žvilgsnių.- Mes neturime tiek ir taip gražių bažnyčių kaip jie, bet tai 
mažmožis. Anglijos katalikai turi daugybes didelių,. puikiai įrengtų 
mokyklų ir tat yra labai svarbus dalykas. J ie turi daug skaitlingų 
vienuolijų, kurios seniai susiorganizavusios neapsakomai daug naudos 
daro, del to Anglijos katalikai turi daug mokslus išėjusių žmonių1. 
Pereitais 1920 m. iš protestantų į katalikus Anglijoje perėjo 10,592 
asmenys, t ^ . 1190 daugiau negu užpernai. Pastebėta, kad moterys
čių skaičius tarp'Anglijos protestantų mažėja, o katalikų bažnyčiose 
jis didėja. Pernai buvo 21,751, t. y. 1673 daugiau negu 1919 m. Taip
pat didėja ir gimimų skaičius, nes krikštų buvo 58,092, t. y. 3,775 dau
giau aiegu užpernai.—Katalikiškų augštų mokyklų Anglijoje yra 4&į 
Jose mokinasi 22,498 vaikų. Pradinių mokyklų Anglijos-katalikai tu- f 
ri„1,204. Jose mokinasi 180,031 vaikų. Universiteto Anglijos katali 
kai neturi, bet jie turi savo įstaigą prie Oxford'o ir Cambridge'o uni- • 
versitetų. Anglijos katalikų vadas yra Westminstero arkivyskupas 
kardinolas Bourne. J is turi valdžią ant katalikų Angblos karuome-
nėje. Bet tos valdžios pareigas jis ne pats eina tik per savo pavy-
skupį Melellopolio vyskupą Keating. Tas vadinasi episcopus castren-
sis, t. y. karuomeneš vyskupas. Po jo valdžia yra nevien kareiviai, bet 
ir laivyno katalikai ir lakstytuvų karuomenė. Vyskupas £eat ing An
glijos armijoje turi brigados-generolo laipsnį ir vietą. 

ŠUNĖS SUGAVO ŽMOGŽUDŽIUS. I 
v 

Alpių kalnuose yra šv. Bernardo vienuolynas, pas patį pavojingą
jį kelią iš 'Šveicarijos į Italiją. Vienuoliai ten /laiko šunų, kad gelbėtų 
paklydusius keleivius. Prieš Sausio 26 d. vidurnaktyje vienuoliai pa
budo išgirdę šuvių^ netoli vienuolyno. Mintydami, kad paklydęs kelei
vis šaudo jie išbėgo jam pagelbėti ir paleido tam tikrus šunis. Šunės 
nubėgę rado tris lavonus^iš kurių dar bėgo kraujas. Ant sniego buvo 
"žymu, kad trys žmonės nučiuožė su sniegačiužoms (ski). Aišku buvo, 
kad tai žmogžudžiai. Vienuoliai pasiuntė šunis paskui. Tie pėdomis 
nusekė iki kaimui Ginjod* (rašosi jGignod). Policija susekė, Jcąd už
muštieji buvo tame kaime ir du broliai bei jųdviejų dėdė patyrė, .jog 
keleiviai turi pusėtinai pinigų. Žmogžudžiai išleido keleivius į Kal
nus, o paskui vijosi juos nužudyti. "Žmogžudžiai butų kur nors nume
tę lavonus į kalnaplaiaą ir niekas nebūtų radęs. Bet vienuoliams iš
bėgus gelbėti keleivių, žmogžudžiai paliko jų kūnus ir sųsigriebdino. 

VOKIETIJOS UNIVERSITETAI IR KATALIKŲ TEOLOGIJA, 

§ 

• • 

v IŠ BELGIJOS MOKYKLŲ. 

Prieš karą katalikų teologijos (tikėjimo mokslo) skyriai, vadina- • 
mifakultetais buvo šituose universitetuose: Muenchene, Wuertzburge, 
Bonnoje^ Tuebingene, Freiburge, Breslave ir Strassburge. Atskiros 
augštosios katalikų teologijos įstaigos buvo keliose vietose. Tarp tų 
buvo garsiausios Ėicnstaedto, Kolonijos ir Bambergo seminarijos. 
Dabar katalikiškos teologijos fakultetai tapo įkurti kituose trijuose 
universitetuose, būtent Berlyne, Marburge ir Goeltingene. To įkūri
mo sumanymą padavė parlamento atstovas D-ras Fassbender. Vo
kietijos respublika- priėmė ant savęs apmokėti profesoriams algas ir* 
padengti įkūrimo lėšas. Žymėtina, kad už tą sumanymą savo balsus 
/padavė ir socijaiistai atstovai. Vokietijos socijalistai daug kartų pa
sirodė esą rimti žmonės. J ie tą padarė ir šiuo atveju. fc 

v 

._ N _ 

Belgijoje prieš karą buvo absoliute katalikų dauguma parlamen
te ir senate. Tada mokyklos būdavo tokios, kokias nutardavo miestai 
ir kaimai. Jie vienur nutardavo, kad butų katalikiškos, kituf kad pro
testantiškos, da kitur Jsad visai be tikėjimo. Po karui katalikai gavo 
daug nuostolių rinkimuose: likosi"didžiausia partija, bet neturėjo pil
nos daugumos. Naujoji valdžia sumanė mainyti mokyklų tvarkią. Ža
dėta tikėjimą išmesti, jo vįetoje palikti nepamatuotos doros mokslą. 
Palplo ginčas, prisėjo balsuoti patiems žmonėms, kurie leidžia vaikus 
į mokyklas. Balsavo 960,817' vaikų tėvai. Tiktai 33,000 vaikų tėvai 
norėjo, kad nebūtų tikėjimo mokslo. Visi kiti to mokslo/pageidauja. 
Tečiaus pasirodė, kad iki $iol Belgijoje bet-gi 105,695 vaikai buvo au
ginami be tikėjimo. Tai^pasidarė dėlto, kad 72,695 vaikams nebuvo 
tiįėjiminės mokyklos patogioje vietoje. Dabar Belgijoje jau visose 
mokyklose bus priverstinas tikybos ir doros mokinimas bei Šv. Basto 
skaitymas. Nuo to bus paliuosuoti tik tie vaikai, kurių tėvai aiškiai 
pasakys, kad jie to mokslo savo vaikams nenori. Be^ jiems nebus 
įvesta bepamatinio doros mokinimo. Visatinis tėvų balsdvimas paro
dė, kad Belgijoje vos 3 nepilni nuošimčiai tėvų yra tikri bedieviai. 
Prie jų prisideda 7 nuošimčiai apsileidėlių, viso 10 nuošimčių, o 90 
nuošimčių yra tikėjimą, ir dorą branginančių žmonių. / 

IŠ AMERIKOS KATALIKYSTĖS. A 

/ 

^ 
t 
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San Francisco kajtalitų namų statymo kontraktoriai ir jų darbi
ninkai turėjo- daug ginčų del algų ir, kitokių dalykų. Galutinai abi 
pusi sutarė; išrinkti teisėjų kuopą—Board of Arbitration—ir tų teisė-
ių pirmininku |)atys išsirinko/vietinį katalikų arkivyskupą Edvardą J , 
iHanną. Šalę jo yra šitie teisėjai: Max T. Sloss buvęs Augščiausiojo 
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Kalifornijos teismo teisėjas ir George L. Bell pramonijos santikių 
patarėjas. 

Ta teisėjų kuopa veiks nuolatai ir savo darbus darys viešai. 
Samdytojai ir samdomieji sutarė nedaryti lokautų nei streiku, tik vi
sus ginčus paduoti tam teismui. Jau 20 ginčų tapo tani teismui įteik
ta. Teismas daro posėdžius miesto valdybos namuose Darbo Valdy
bos kambariuose; Teismo lėšas padengia lygiai darbdaviai ir darbi
ninkų unijos. Jos San Franciseo yra labai galingos, nes jos, galų galo, 
išrenka Kalifornijos,gubernatorius. Žinia, kad Kalifornija-nulėniė ir 
prezidento Wilsono rinkimus 1916 m. 

Generolas John J. Pershing garsusis Amerikiečių vadas Europo-^ 
je pasikvietė kataliką artistų Artūre Cahill, kad padarytų įo portre-' 
tą. Portretasgau pradėtas pernai; šįmet taps pabaigtas ir taps pa
kabintas Kalifornijos valstijos Garbės Rūmuose (Palaee of the Legion 
of Honor). P-as ir p-nia Spreckels dovanojo Kalifornijai milijone 
dolierių,kad pasistatydintų tokią triobą mieste San Franciseo pas Sut-
ro Heights. Trioba bus matyt iš juros. 

Šeštadienyje, Sausio 8 d. Bostone buvo susirinkimas organizaci
jos League of Catholic Woinen (Katalikių Moterų Susivienijimas). 
Pirmininkavo ponia Slattery. J i pranešė, kad narių skaičius, buvęs 
pernai 1,200, o šįmet esąs 8,300, kad įvairiems kultūros tisklams orga
nizacija tais metais surinko 182,000 dolierių. Į susirinkimą pribuvo 
Bostono arkivyskupas OTonnell. Po susirinkimo kun. Eric MacKen-
zie perskaitė referate "Bažnyčia ir Fendalizmas.'' 

m *• < -

Wilkes-Barre, Pa. gyvena žmogus vardu MacDevitt. Jis išleidi-
nėdavo savaitinį laikraštuką, kuriame dažnai parodydavo išnaudotoji] 
suktybes. Jis buvo karštas ir nuoširdus darbininkų užtarėjas. Sausio 
25 d., šių metų, aštuoni piktadariai įsilaužė į MacDevitt'o namus ir 
smarkiai jį sumušė. Jis dabar guli Wilkes-Barre ligoninėje. Vieti
niai laikraščiai apie tą atsitikima, nei neminėjo. Sumuštasis yra ka
talikas drąsiai pildantis savo tikėjimo priedermes. 

Knights of Columbus' Philadelphijoje statosi namus prie Broad 
st. netoli Master st. 200 pėdų nuo Carlisle st. Namai atseis milijo
ną dolierių. 

Krikščioniškų Mokyklų Broliai pereitą savaitę Ne\v Yorke iškėlė 
puotą savo geradariams, kurie sudėjo milijoną dolierių. Už tuos pi
nigus tapo pastatyta mokslo ir auklėjimo įstaiga Manhattan College 
sale Vau Cortland parko. 

I 
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mą. 
Lincoln'o, Nebr. vyskupas O'Reilly Vasario 5 d. išvažiuoja į By 

Jis ten bus iki Velykų. 

Ryme New Yorko arkivyskupas J. Hayes apsigyvena Amerikos 
kolegijoje tame pačiame kambaryje, kur būdavo kardinolas Farley. 

Toledo vyskupas Schrembs ir EI Paso vyskupas Schuler dabar 
yra Palestinoje, arba grįžta iš tenais. 

Dvasiškojo Gyvenimo Malonumas. 
Prisitaikant prie Švento Pranciškaus Salezo. 

Vertė: Kun. V. Kulikauskas. 

DIEVOTUMO PAMATAI. 

Tąsa. 
Dievo buvimas. , 

Atmink Dievą, netik vietoje, kurioje esi, bet ypatingai savo min
tyje ir širdyje kurią Jis gaivina savo dievišku buvimu. Kaip dusia 
gaivina kūną, tai ir Dievas yra joje visoje. Dovydas vadina Viešpatį/ 
"savo širdies karalium'' O mano širdie, Dievas ištikrųjų yra tavyje. 

Apie teismą. 
"Eikite, prakeiktieji, į amžiną ugnį." Kokia baisi ištarmė! "Ei 

kite" sako Viešpats—tai ištarmė amžino atmetimo. Nelaimingos esy
bės, kurias veja nuo savęs ir tai ant amžių!—"Prakeiktieji.*' p ma
no dūšia! Koks prakeikimas, abelnas prakeikimas, kuris turi savyje 
visokį blogą, neatšaukiamas prakeikimas, kuris apima visokį laiką 
visas vietas ir ant visada, " į amžiną ugnį!" O mano širdie, ar gali 
be sudrebėjimo svarstyti tą baisiausių kančių amžinybe-! Jei men
kas skausmas daro naktį neapsakomai ilga ir nepakeliama, tai kas 
bus per naktis amžinybės ir kančių! 

Dievo valia. 
4 

Dievas taip nori; atsiduokime Jo šventai valiai, nes ne kąm ki
tam'esame šiame pasaulyje. Kasdien kalbame "buk valia T a v o . . . , " 
o kaip tik reikia ją pildyti, tuojau svyruojame. Dažnai garsiname 
Dievui, kad Jam tiktai norime prigulėti, kad Jam aukojame savo šir
dį, o kada Jis to reikalauja, tuojaus vėl tai atimame. Dėje, mes iįk 
truputį prigulime Jam, o perdaug sau. Mūsų noras yra pildyti savo 
pamėgimus, prie kurių einame, į nieką neatsižiurėdami. Todelei atsi
tinka, kad mes visuomet trokštame to, ką Dievo įstatymas draudžia, o 
atmetame tai, ką Jis leidžia. Iš šimtų geriausių vaisių Jieva išsirinko, 
kuris buvo uždraustas. Ištikrųjų, ji nebūtų jo valgius, jei butų buvę 
leista. Trumpai kalbant, mes norime tarnauti Dievui, kaip mums pa
tinka, o ne kaip Jis nori. 

Nusimarhumas. 
Mes sau privalome numirti, kad mumyse galėtų Dievas gyventi. 

Negalimas daiktas dūšiai sueiti į vienybę su Dievu be nusimarinimo 
pagelbos. Gana kieti šie žodžiai, bet jų pildymą seka gausios paguo
dos, nes tas mirimas sau suvienys mus su Dievu. 

Išpažintis ir Komunija. 
Kodėl atidėlioji atsivertimą. "Ieškau Viešpaties, kolei galimas 

yra ras t i . ' ' Nebūk kaip ta, anot Giesmių, sužiedotinė, kuri kraują 

bet neradusi. 
Jei priedermė priiminėti Sakramentus ragina tave, atsakai: "Ge

rai, bet man trūksta laiko, aš daug turiu darbų." Sakau tau, kad ap-
sileidi reikalingiausiame dalyke; privalai apvalyti savo dusią, ir iš-

pasirįžimą pasitaisyti. Ar tai taip sunku! Ar sunku, ar ne, bet atsi
mink gerai, kad "kas nevalgys žmogaus Sūnaus kūno, neturės gyvas
čių savyje." 

Gal but pasakysi: "Aš neinu prie Komunijos i i pagarbos. Kaip 
gali priimti Jėzų į širdį, užimta rūpesčiais ir pasaulio smagumais" ir 
pilną visko, tiktai ne Dievo fn 

Tai tiesa, bet Komunija—tai vaistai, kurie naįkna4)logą, ant ku
rio skundiesi. Be to be abejonės patirsi ką panašaus, ant ko karčiai 
skundžiasi Pranašas, kalbėdamas. "Mano širdis yra suvytus, nes už
mirštu valgyti mano duoną." Vieną turėk įsitikinimą, kas blogai gy
vena, kaip gyveno, taip dažniausia ir miršta, Jei nepamesi savo to
kio gyvenimo, tavo dalis ant amžių bus pragaras. Jei nesikeli į aug-
štybes, tai kolei da gyvas nužengk savo dvasia į žemybes ir prisižiū
rėk į baisiausias kankynes, į kurias amžinai gali save įstumti. 

kryžiaus kelias— tai kelias į Dangų. O Dieve, tokia tai saldybė 
matyti savo Viešpatį, ant žemės buvusį apvainikuotą erškėčių vainiku, 
o dabar danguje garbės vainiku \ Kaip kantriai privalome nukęsti vi
sus bandymus, žinodami, kad per tą erškėčių vainiką^ gausime laimės 
vainiką. j 

• ' * \ 

Mūsų luomo priedermis. 
Kuris apleidžia savo luomo priedermes ir ima atlikinėti labiau 

sau patinkamus darbus, nors ir dievobaimingas, ir trokšta savotiškai 
tarnauti Dievui, tas nedaro nieką gera nei sau, nei Dievui. Dievas 
nori, kad Jam tarnautume ne kaip mums patinka, bet kaip Jam. 

Apleisti savo luomo priedermes, kad atsidavus maldai, vienystei, 
apmąstymams, tai tįek reiškia, ką apleisti Dievą del savymeilės ir sa
vo norų. 

Darbas. , 
Mes privalome dirbti, nes esame Jėzaus Kristaus darbų ir mir

ties vaikai. 

Apsiejimas su kitais. 
Jtogščiausias meilės laipsnis tai mylėti savo priešus, ir'"kantriai 

nukęsti airtyuių netobulybes. 
Lengva mylėti tuos, kurie yra geri ir malonus, bet mylėkime ir 

tuos, kurie daro kartybę mųs jausmams savo priešingumu, įkirumu, 
erzinimu, kurie marina mus. 

Mes elgkimės su nesmagumais, kaip darome su ryjimu bjaurių 
vaistų, būtent, užsimerkiame. Užsimerkime ant to, kas nepatinka, o. 
plačiai atidarykime akis Dievui, kuriame ir del Kurio viskas yra gra
žu, nes visi Jo darbai tobuli yra. Moizės rykštelė buvo stebuklinga, jo 
rankoje, o mesta iš rankos virto žalčiu. Žmogus savyje yra žaltys, 
bet būdamas Dievo rankoje pasidaro priemone vesti mus į dangų. 

Vienuolinis gyvenimas. -
Vienuolynas yra tai gero užsilaikymo ir tikro pasitaisymo mokyk

la, kurioje kiekviena dūšia turi pereiti per grynynimo ir apvalymo 
kentėjimus, kad butų tobula per šventą drausmę ir parengta kotobu-
liausia susivienyti su švenčiausia Dievo valia. Trokšti pataisos yra 
ženklas tobulumo ir pirmasis nusižeminimo vaisius yra tai, kad mes 
jo ieškome. . . . . ,v^. 

Vienuolynas yra ligoninė dūšioms dvasiškai sergantiems, kurios 
trokšta išsigydyti iš savo silpnybių. Su tuo tikslu jos pačios paveda 
išbandyti jų žaizdas, trokšdamos priimti kad ir karčiausius ir aštriaf. 
sius vaistus. 

Yra tai mirties ar gyvasties klausimas. Jei nenorime dvasiškai 
mirti, turime pasivesti gydymui, mirti sau ir kentėti taisymą. Mes 
privalome net prašyti daktaro, kad nesigailėti) mųs. Jei perdaug bu
tų rodoma gailestingumo, mes galime niekada rieišgyti. 
— « » 

DALIS UI. 

DIEVOBAIMINGOS PATARTIS. 
Joki raStai Sv. Pranciškaus Saleziečio neparodo taip 

aiškiai jo dvasios vidų, kaip jo laiškai. Jais naudodamie
si, mes, taip sakant, Įeinamą kaip ir J mintj žmogaus, ku
ris turėdamas didi šventumą ir gilią, išminti, išjieja visa 
savo Širdį, kad suramintų, apšviestų ir vestų saVo artymą 
J tobuliausio gyvenimo takus. Patartis, tilpusios šio vei
kalėlio dalyje yra beveik visos paimtos fŠ laiškų. Papra
stas jų perskaitymas parodys kaip pilno*, jos yra malonės 
Ir prityrimo. 

t 

Dievobaimingos patartįsj 
Mylėjimas artymo yra išpildymas Į statymo. Budas, kaip tai daryti. 
Dievas nori, kad Jį mylėtum už viską labiausia, o savo artymg 

kaip save patį; taippat Jis nori, kad užlaikytum Jo šventos Evangeli
jos patartis, gerame tikėjime, ant kiek pajiegsi šiame pasaulyje, ku
riame nėra tobulybės. Čia, gali pildyti tą priedermę sulig to, kaip šia
me laike įjiegi, kolei ateis diena kada galėsi išreikšti savo dievotumą 
su aniolišku karštumu, kuris priguli amžinasčiai. ' 

Troškimas yra geras,-bet neprivalai būti susirūpinęs,* tąjį susi
rūpinimą ir neramumą aš aiškiai uždraudžiu, nes jis yra tėvas visų 
kitų netobulybių. 

Nebūk siaurarpotis Dievo tarnavime. v 
Lavinimasis dorybėse neprivalo būti siauras; su gera širdimi ir 

geru senobiniu plačiu būdu reikia paimti dorybių darbą. Aš bijau pa
sekmių prievartos ir nuliūdimo dvasios. Aš linkiu tau turėti plačiai 
atdarą širdį, tarnaujant mųs Viešpačiui, o drauge prižiūrėk, kad tame 
pat laike ji butų rami ir nusižeminusi. Buk linksmas ir džiaugkis po 
Dievo akių, buk malonus ir nusižeminęs savo santikiuose su pasauliu. 
Buk labai linksmas, jei žmones visai tavęs nepaiso; jei jie gerbia ta
ve, nusišypsok nuo to jų sprendimo,- ir savo kvailystės, kurį tai pri
ima; o jei negerbia tavęs, linksmai ramink save, kad nors viename 
dalyke pasaulis teisybės laikosi. 

Pasitikėjimas Viešpačiu. v . 

' • 

• 

Pasilik luote, kuriame tave pastačiau, ir kada vėsąla ir audra šėls 
aplink tave, šaukis Jėzaus, o nežūsi. 

Gali Jis miegot, bet pabus^ į laiką, ksA padarytų didę ramybę. 
"O mažo tikėjimo žmonės, ko bijotės!" Nesibijok, nors eitum jūrė
mis; bus bangos ir vėjai prieš tave, bet Jėzaus draugystėje esi. Jei 
baimė tave prislėgtų, sušuk: "Mano Išganytojau, gelbėk mane." J is 
išties savo ranką, eik p r i ė j o su džiaugsmu. Dievas niekuomet neno
rės, kad žutuni, jei iš savo pusės laikysiesi Jo, užlaikydamas gerus sa-

daug išsiteisiuinių, kada atėjo jos Sužiedotinis, kad ji Jo ieškojusi, vo pasiketinimus. Teperfciverči* visas pasaulis, teužtemsta viskas, 
teužviešpatauja sumišimas ir triukšmas, pievas vis bus su tavim. 
Nors Diąvas apsireikš tarp perkūnų ir žaibų, tamsybėse ir durnuose, 
ar mes negalime būti išganyti arti Jo. 

Tad nieko nesibijok, šaukis Jėzaus; nesiskųsk, kad tau trūksta 
mesti iš tenai visk$, kas tiktai Dievui nepatinka, darydamas tikrąjį I drąsos ir jiegos, tiktai pergalėdamas savo valią, gausi ramybę. Tik 

i. 
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KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI. 
Klausimas. Kas tai yra senos užgavėnes, dviem savaitėm prieš 

tikrąsias užgavėnes! Ar tai nėra, kartais, pernykščių Užgavėnių pa
minėjimas? 'Bet juk pernykštės užgavėnes kartais būva vėlesnės už 
naująsias. S. Jucevičius. 

Atsakymas. Senosios užgavėnes reiškia, kad kitados krikščionys 
gavėnę pradėdavo dviem savaitėm ir dviem dienom pirmiau negu 
dabar. Tais laikais lygiai dešimt savaičių, arba 70 dienų prieš Vely
kas. Įlgainiu Bažnyčia sutrumpino gavėnios laiką, bet apeigose^ pa
liko senovės atminimą. * ' 

Kol gavėnia būdavo ilga, tol joje būdavo pertraukų po kelias 
dienas; tokiu būdu galutinai gavėnios pasninko vistiek išeidavo tik 
40 diemj. Padarius permainą pertraukos tapo panaikintos. 

Dabar ir keturiasdešimties dienų gavėnioje žmonės jau valga mė
sos penkisyk savaitėje, bet tą daro su dišpensa, arba atskiru vyriau
sybės leidimu. Dišpensa leisdama valgyti mėsos palaiko pasninką 
apribodama valgių skaičių, t. y. leisdama tik vieną kartf dienoje 
privalgyti, o du kartu užkąsti. 

_ 

STACIJOS. 

Klausimas. Lietuvoje ir Lenkijoje žmonės stacijas vaikščioti 
pradeda nuo didžiojo altoriaus iš kairės pusės ir baigia dešinėje pu
sėje. Anglijoje ir Amerikoje daugelyje vietų daro atbulai. Kodėl nė.-
ra vienodumo! S. Jucevičius. 

Atsakymas. Stacijų pradžia yra Jeruzolimos mieste, ,kur V. Jė
zus kentėjo ir mirė. įvairios Jo kentėjimo vietos yra kartais gana 
toli viena nuo kitos. -Todėl nėra tokios bažnyčios, kurioje sutilptų vi
sos Išganytojo kentėjimo vietos7. Tai-gi tų vietų minėjimas nėra bū
tinai surištas su bažnyčiomis. Ir Žemaičių Kalvarijoje ir Vilniaus 
Kalvarijoje stacijos yra lauke. Tytavėnuose jos yra vienuolyno trio-
boje, bet ne bažnyčioje. 

Tik vienoje Jeruzolimoje kiekviena stacija yra nemainoma, nes 
ji yra tenai, kur Išganytojas kentėjo. Visose kitose vietose: laukuose, 
triobose ar bažnyčiose vietų pažymėjimas stacijomis priklauso nuo 
įgaliotojo žmogaus noro. 

Įgaliotasis žmogus paprastai būva vienuolis pranciškonis. . Kur 
Pranciškonių vienuolių nėra, tenai įgaliojimą gauna vyskupas ir gab' 
jį perduoti savo paskirtam kunigui. 

Lietuvoje ir tose Lenkijos dalyse, kurios susidurdavo su pravo
slavų žemėmis visi pranciškonys ir visi vyskupų įgaliotiniai įvesdami 
stacijas į bažnyčias prisilaikydavo vienos tvarkos: stacijas pradėdavo 
vyrų pusėje nuo didžiojo altoriaus ir baigdavo moterų pusėje pas di
dįjį altorių. 

Tą vienodumą padarė katalikų nenoras panėšėti į pravoslavus. 
Nors pravoslavai stacijų neturi, bet jie daro procesijas apie savo cerk
ves. Tiktai lotyniškųjų, apeigų katalikai išėję iš bažnyčios susyk su
ka į dešinę pusę, o pravoslavai į kairę. Todėl ir stacijų įgaliotiniai 
prisilaikydavo katalikiškai lotyniškosios tvarkos, būtent ėjimo iš kai
rės į dešinę. * 

Angjai, Amerikiečiai, Prancūzai, Ispanai ir kiti retai kada su-
seina su pravoslavais ir beveik nei vienas nežino kaip jie daro savo 
procesijas. Todėl vakarinių šalių katalikai neturi noro skirtis nuo 
pravoslavų ir stacijų eilę sudaro''kaip kam patinka. 

TRETININKAI IR MOTERYSTĖ. 

Klausimas. Lietuvoje daug merginų ir vaikinų priėmė Tretinin
kų Įstatus ir amžinosios nekaltybės žiedą. Paskui buvo didysis jubi- \ 
Įėjus Leono XIII. Tada kunigai apsakė per pamokslus, " Dabar ga
lite kas norite apsimainyti savo įžadus per išpažintį." Tai žmonės pa
klausė ir sulaužė savo įžadus vesdami ir ištekėdamos. Seniau buvo 
girdėta, kad įžadų sulaužymas yra pražūtis, o čia buvo matyti, kad to
kie gyvena kartais geriau už kitus. Meldžiu paaiškinti. 

Aleksandra Šatkauskas. 

Atsakymas. Tretysis Įstatas yra dvejopas: šv. Pranciškaus ir 
šv. Domininko. Ir vienas ir kitas yra visai be įžadų, o turi tiktai tai
syklių padoriai ir pavyzdingai gyventi pasaulyje. Į Trečiųjų Įstatų 
draugijas yra priimami lygiai vedusieji kaip ir nevedusieji, ištekėju
sios moterys, našlės ir merginos. Tretysis Įstatas nedraudžia mainyV 
ti luomą. Trečiuoju jis vadinasi del to, kad pirma jo vienas įstatas 
buvo vien tik vyrams su pilnais įžadais ir antras vien tik moterims 
taip-gi su pilnais vienuoliškais įžadais. « 

Jei tat kur nors buvo duodamas amžinosios skaistybės įžadų žie
das, tai tat darėsi viršaus negu Tretysis Įstatas reikalauja. 

Amžinosios skaistybės įžadas priklauso prie tų įžadų, nuo kurių 
tiktai Sv. Tėvas tegali paliuosuotL 

1900 metais tikrai buvo didysis jubilėjus, kuris įvyksta kas dvi
dešimt penki metai. Tuo laiku Leonas XIII tikrai išdavė leidimą, kad 
kiekvienas kunigas galėtų paliuosuoti žmones per išpažintį nuo tokių 
įžadų, kurie nėra padaryti drauge su pažadėjimu arba apsiėmimu 
kitam žmogui. Paliuosuojant vieną nuo tokių įžadų, kitam nesidarė 
skriaudos. ^ , 

; Kas kita yra paliuosavimas nuo įžado, o kas kita jo sulaužymas. 
Jeigu žmonės padariusieji skaistybės įžadus gavo paliuosavimą ir įsto
jo į moterystę, tai tie žmonės įžado nesulaužė. Nestebėtina, kad jie 
galėjo gyventi neblogiau už kitus įžado nedariusius. 

Baisi nuodėmė yra įžado sulaužymas. Tat įvyksta, jeį iniogus 
negavęs paliuosavimo nuo skaistybės įžadų daro paleistuvystę. Švent
vagystė yra įstoti moterystėn turint skaisybės nepaliuosuotą ir neiš-
sibaigusį įžadą. Nors moterystė tuomet būva tikra, bet ji būvą švent-

• vagiška. 
Paprastai Bažnyčia peikia amžinos skaistybės įžadus, jei jie yra 

daromi be atodairos. Bažnyčia reikalauja amžinos skaistybės įžado is 
kunigų. J i labai pagiria tuos įžadus daromus vienuolyne. Pasaulie
čių skaistybės įžadus Bažnyčia pagiria tiktai tuometį jei juos daran
tieji asmenys, vyriški ar moteriškos, turi nemažiau 40 metų. Esan
tiems moterystėje nevalia daryti skaistybės įžadų nesutarus abiem, 
bet ir abiejų sutartasis įžadas dažniausiai būva tiktai neprotingas ve
dimas savęs į pagundas. Kun. T. Bučys. 
mmmm BRB W—1 H M M m M n m v n n n e 
šitas pergalėjimas atneš tau dangų. Tai yra liuoaa valia, kuri gludo 
labiausia dvasinėje dusios dalyje, prigulminga tik nuo Dievo ir savęs. 

N Pasitik be baimės bandymus tikėjimo. 
(Daugiau bus)> 
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DU BOIS. PA. 

Pažangumo žvilgsnis. 

Tikrai malonu apie mūsų 
kolonijos Lietuvius yra dabar 
pakalbėti, kad jie kasdiena kį-
lą ir eina supratimam 

Pradžioj siu meti), per para
pijos susirinkime, tikrai išsi
reiškė noras visų, kad visomis 
jiegomis rengtis prie statymo 
naujos bažnytėlės ir auštant 
pavasariui manoma prie to 
prieiti, jei tik nebus trukdo
mi] ydų. 

Parapijos susirinkimas pa 
kėlė prašymą i visas vietines 
Lietuviu draugijas, kad šiai> 
metais kiekviena draugija 
bent kiek prie to pridėtų (ne
mažiau šimto dolierių) auka 
kad padidinti parapijos iždą. 

Tani tikslui vietinis Lietu
viu Šv. Juozapo parapijos; 
choras Sausio 23 d., š. m., pa
rengė didelį koncertų, kuri iš 
pildė su didžiausiu pasiseki 
m u. 

Duhojaus Lietuvių tarpe 
pirmas lokis didelis, įvairus 
koncertas buvo. 

Sudainuota daug gražių dai
nelių. Nors choras dar jaunu-
tfs, bet dainos pavyko sudai
nuoti gerai, k. t. "Ša rka" . 

nalus pralenkia. 
Valio! Daugiau dar tokių 

vakarų. Nors jus mūsų tarpe 
dar nesate pilnai apkainuoja-
nii ir užjaučiami, bet nepaisy
kit "dvasioje numirusiųjų". 
Savo nenuilstančiu veikimą 
pabudinsite ir juos. 

Pasiklausęs. 

WORCESTER, vMASS. 

Pasėjau kanape Eisim 
Lenku mušti" , "Birutė — 
kanta ta" ir kitas su didžiau
siu pasisekimu. 

Koncertas dalinosi į ketu
rias dalis ir del to visokių gru
pių būreliai dainavo: duetai, 
kvartetai, dvilypiniai kvar
tetai ir t. t. Kelias daineles 
sudainavo keturiais lygiais 
balsais vienos merginos ir vie
ni vyrai. 

Dvi daineli solo gana gra
žiai padainavo p-lė Juzė Ra 
kauskaitė. .Ji turį jau gana 
gražiai pralavintą balsų. Ap
lamai imant, programa išpil
ei v t a gerai. 

Buvo dar ir šiaip Įvairumų 
Tarpais dainų skambino pianę 
jaunutė artistė A vai i na Vai-
lioniutė. Ji buvo pakviesta ke
lis kartus paskambinti. Reikia 
pastebėti, kad ta jauna mer
gaitė turi įgimtų muzikoje ta 
lentą ir ateityje iš jos galima 
sulaukt didelio pasisekimo. 

Brolis ir sesutė Rakausku-
čiai piano ir smuikos duete 
puikiai atsižymėjo. Jaunas 
vaikas, bet smuikų veda ne
paprastu gabumu, o M. Ra 
kauskutė tarpe Duhojaus Lie 
tuvių, gal, gabiausiai pianų 
skambina. 

Hiuom kartu koncertas bu ve 
labai Įvairus ir pavykusiai iš
pildytas, kuris dar ir dabar 
linksmai tarp atsilankiusių 
v ra minimas. 

Rengiant tų koncertų vieti
ni- vargoninkas J. V. Kovas 
dėjo didės pastangas, kad ge
rai pavyktų. 

Malonu ant tokių Įvairių ir 
gražiai prirengtų koncertų 
lauky ties, nes randi daug įs-
pudžių. ir ilgam laikui 
mintyje pasilieka linksmas ir 
ramus atsiminimas. 

T o k i u s k o n c e r t u s s u r e n g t i , 
tai u e vienos dienos darbas ir 
vargas. Vargsta besimokyda
mi choristai, bet daugiausiai 
vargo ir triūso padeda chorve
dy,-, arba mokytojai. 

Duhojaus Lietuviai dabar 
daug pažengė pirmyn viso
kiame susipratime. Turi gra
žu, dideli parapijinį chorų; 
nors dar jaunutis, bet jau pu
sėtinai prasilavinęs. Prie to tu
ri" nenuilstanti chorvedį. Tas 
žmogus savo triūsu ir darbais 
didžiausiu* t ingiui us-prof esi jo-

/t 

Sausio 19 d., š. m., L. Vy
čių name Moterų Sąjungos 5 
kuopa laikė nepaprastų susi
rinkimų, kurio tikslas buvo iš
rinkti atstoves į metinį Mote
rų Sąjungos Naujosios Ang
lijos apskričio suvažiavimų, 
Xor\voodan, Mass. 

Pirmiausia išrinkta atsto
vės, į kurias pateko p-nios, J. 
štočkienė ir O. Milunaitienė. 
Reikia pažymėti, kad šitas sų-
jungiečių susirinkimas buvo 
ytin įspūdingas. Kad AVorces-
terio sųjungietės darbuojasi 
savo organizacijos gerovei ro-
io tas, jog renkant atstoves 
kylo mintis, kad narių tarpe 
padaryti kolekta padengimui 
kelionės lėšų. Ir surinkta tiek. 
kad mažai ko truko pilnai 
apmokėti atstovių kelionių lė
šas. Kad ir visi butu tokie sa-
jungiečių susirinkimai. 

Po to sekė kalbos apie vaka
rinius kursus. Reikia pastebė
ti, kad tie vakariniai kursai 
laug gali atnešti naudos taip 
moterims, kaip ir merginoms. 

Susirinkimui pasibaigus vi
sos niotervs ėmėsi ranku dar-
bo. Kiekviena iš susirinkusių 
atsinešė kų nors siūti, megzti 
ir tt. Pageidaujama, kad į to
kius susirinkimus kodaugiau-
sia atsilankytų ne tik sųjun-
giečių, bet ir nepriklausančių 
prie Sąjungos. Naudokitės 
proga. 

Korespondentė. 

MILWAUKEE WIS. 

WAUKEGAN, ILL. 

Sekmadieny, Sausio 9 d., 
1 vai. po pietų Nekalto Prasi
dėjimo Mergaičių dr-jos buvo 
metinis susirinkimas, kuriame 
apkalbėta labai daug svarbių 
dalykų. 

Susirinkimų atidarė malda 
pirm. S. Dociutė. Rast. pers 
kaitė praeito susirinkimo pro
tokolų, kurį susirinkimas vien
balsiai priėmė. Komitetas (O. 
Burbiutė) išdavė raportų, kad 
rengiamajam vakarui svetainė 
paimta. Vakaras bus Vasario 6 
d. Nėra reikalo daug aiškinti 
apie tų vakarų. Waukeganie-
tės mergaitės savo vakaruose 
visuomet svečius patenkina. 
Jaunimas jau senai laukia to 
vakaro. Senesni ir-gi kviečia
mi atsilankyti. Vakaras bus 
Lietuvių svetainėj, prie 9-tos 
ir Lincoln gat. Pradės 7 vai. 
vakare. 

Apsvaisčius draugijos reika
lus ir išklausius raportų, iš
rinkta nauja valdyba, kurion 
įėjo: 

Pirm. -p- S. Dociutė, vice-
pirm. — A. Susvilkite, prot. 
rast. — L. Zupkiutė, — i'in. 
rast. — S. Neverdauskiutė, 
ižd. — J. Vaši liūtė, iždo glob. 
— B. Bukančiutė ir M. Švito 
rintė, maršalkos — O. Burbiu
tė ir M. Hutiniutė. Valdvbon 

w 

įėjo darbščios ir gabios vei
kėjos, todėl daug iš jos ir ti
kimės. ' 

Susirinkimai būva kiekvieno 
mėnesio pa^kutinį sekmadienį, 
1-mų vai. po pietų. 

Liudvika. 

Koks gyvenimas, tokia ir 
mirtis. 

Visi Milwaukes Lietuviai 
bolševikai labai susidomėję 
savo draugo 49 metų Jono 
Merkelio mirtimi. J is paėjo iš 
Lietuvos Trunnpiškių kaimo, 
Žigaičių parapijos, Tauragės 
apskr. Gyvendamas Mil^au-
kėje visur laiku plu^lo Bažny
čių ir katalikiškas draugijas. 
Savo draugams pasakojo, kad 
Žmogus yra lygus beždžionei. 
Vesdamas gyvulio gyvenimų ir 
amžį savo užbaigė kaip ne
žmogus. Atsidavęs kūno gei
duliams taip aplipo lytiško
mis ligomis, kad ir gydytojai 
negalėjo pagelbėti. Jausda
mas, kad sveikata kasdien 
eina silpnyn, jis pasišaukė sa
vo draugus ir prašė, kad jį nu
šautų. 

Tie .nepaklausė ir nešovė jo. 
bet pašaukė policijų Kuri nu
gabeno ligonbutin, kur 15 die
nų šio mėnesio rytmetį rado 
pasikorusį. Šeimininkė tokį la
vonų bijojo ir į namus priim
ti. Palaidotas tapo miesto ka-
pinėse. Bankojo pinigų turėjo 
$2.35. Nei vienas iš buvusių 
draugų neatėjo jo apgailėti 
nei patarnauti. 

Teisingai žinąs. 

Keno perminkštos ar per-^ 
jautrios kojos, tiems patartina 
mazgojant ar mirkant kojas 
vandenyje vartoti , truputį 
druskos ir alkoholio.\ 

LATVIŲ EX KAREIVIŲ 
BEDARBĖ. 

i i » i • • — • 

100,000 kareivių, kurie tapo 
paliuosuotr nuo tarnavimo, 
Latvijoj, labai Įžymiai padidi
no eiles badaujančių, kuriuos 
Ajnerikos Raudonasis Kry 
žiua kasdien maitina. Kadangi 
didžiuma šių kareivių užsiim
davo ukininkyštė, žiemos lai-, 
kui užstojus nėr kų pradėti, 
ir kadangi dauguma ūkininkų 
stojo karuomenės eilėse, mais
to Latvijoj trūksta. Pavasarį, 
ka3a galės pradėti žemę^iirb-
:tį, gelžkelius atstatyti, tada ir 
Ibuvis Latvijoj kur kas page
rins. 

AUKOS LIETUVOS NAŠLAI 
ČIAMS. 

CICERO, ILL. 

Šv. Antano parapijos benas 
ir orkestrą rengia puikų va
karų su programa ir šokiais. 
Jis bus trečiadienio vakare 
Vasario 2 d., 8 vai., Šv. Anta 
no parap. svetainėj. Įžanga 
visiems veltui. 

Visi kviečiami atsilankvti 
kaip jauni, taip ir seni, ne
bus vienas iš Chieagos ge
riausiai kalbėtojas, kuris kai 
bės apie Lietuvių kataliku 
reikalus ir augštesnes moky
klas. Prie to bus' ir kitokių 
lošimų. Ant galo prie geros 
muzikos bus šokiai, kad ir 
jaunimas galėtų pasilinksmin
ti. Kviečia rengėjai. 

KOJŲ PRIEŽIŪRA. 

(Nuo 1 Grud. iki Naujų Metų) 
S. L. A. 208 kp. prakalbose, su

rinktos aukos per Petraitienę ir 
Gatkauskienę, Chic. 111. $111.25 

Surinkta per prakalbas aukos, 
prisiuntė A. J. Bredickas, Chiea
go, 111. . , . . $313.75 

Surinktos aukos per J. Adoma
vičių ir A. Kurgelj, 638 Hade Av., 
Shelton, Conn. ..'. $76.85 
Gridgeport, Conn. perDulbį $60.00 

Nuteriotų Dr. L. Komitetas, So. 
Boston, Mass. $20.00 

Surinktos aukos per J*. Baltu-
•uinską, 164 De\iver Ave., Bridge-
port, Conn $16.00 

Am. Jaunų Lietuvaičių Kliubas, 
per sekr. K. Sirbiką, 22 Locust 
vSt., East Lynn. Mass $25.28 
Baltimore, Md. per Peekį . $73.62 

-Stamford, Conn. perLondarą. $1.00 
Iš Centralio Komiteto Ženkle

lių, per A. S. Kuizin, 5410 So. 
Riehmond St., Chieago, 111. $32.50 

Viso aukų priimta nuo 1 Gruo
džio iki Naujų Metų . . . . ' $856.25 

Viso labo , pasiųata Lietuvon 
59,676 auksinų. 

Jonas Žilius, 
Lietuvos Misijos Iždininkas. 

AUKOS LIETUVOS KA 
RUOMENEI. 

-r 

Saugok akių regėjimą 

Kada kankinies del galvoa 
skaudėjimo, kada regėjimas «il-
nsta skaitant, s iuvant ar tolyn 
žiūrint -*- tai reiškia, jos pri
valote kreiptles | manę klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas sute lks 
jums geriausi patarnavimą del 
Akių. Ausų. Nos ies Ir Gerklės 
Ligos gydoma specijalisto, 

W. P. MOHTCRUFF, M. D . 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

1801 S. Ashland Ave. , Chieago. 
kertė IStos gatvės; 8-Šios lubos 

Kambarį* 14-15-16-17 
• Viršui PLATT'S aptiekos 

Tėmykite mano parašą. 
Valandos: N u o 10 ryto lkl 9 
vak. Nedėl iomis nuo 9 ryto lkl 
12 d. 

. • * » 

Į 

PLATINKITE "DRAUGĄ f 

(Pris iųsta iš Am. Raud. Kryžiaus) 

Svarbiausias punktas kojų 
priežiūroje yra tinkami ir 
smagus eeverykai. įeverykai 
privalo visada, būti vidutinio 
padarymo, n<^ peri i uosi ir ne 
perankštųs, ne peržemi ir he 
peraugšti. / 

Kojinės turi būti įvalias di
dumo, kad nesuveržtų kojų. 
Jeigu vartojama sulopytos ko
jines, reikia taikyti, kad ly
giai ir švelniai butų sulopy
tos. 

Prieš gulsiant reikia nu
plauti ir gerai nušluostyti ko
jas. Kojinės ir čeverykai 
privalo būti prižiuromi, kad 
visada pirm vartojant luitu 
sausi, nusiėmus kojikes ar 
T e ve rykus stepgkis padėti taip, 
kad oro gautų ir išdžiūtų. 

Jeigu kartais kojos greit 
pavargsta, tįsta ar prakaituo
ja, tai patartina šiltame suro-
me vandenyje, kartais net ir 
garstyčių vartojant, tankiai 
mazgoti ar taip pamirkyti. 
(J era yra net ir alkoho
limi! ištrinti koj#s ir drūčiai 
nušhioseius taleum miltukaLs 
apibarstyti. 

Kojines reikia prižiūrėti, 
kad butų švarios, nes nuo to 
daug priklauso kojų sveikata. 
Kam prisieina daug ir nuolat 
vaikštinėti, tiems ypatingai 
svarbiausia kojų priežiūra. s^ 

Retas mes jaučiame kojų 
priežiūros svarbumų, nes xm-
pamųstome, kiek reiškia^mums 
kojos, niekad nei neminti jame 

(Nuo Liepos pradžios iki Spa
lio 20 dienos, 1920 m.). 

Nowark, N. J. per Akelį, $181.68 
Pittston, Pa. is L. L. A. Seimo, 

per Paukštį, $42.36 
Paterson, N. J. per Sprainaitį, 

. . . . . . . . . . . $205.00 
Chieago, III.* Šveikauskas $6.00 
So. Boston, Mass. Jankauskas 

$10.00 
Konte2ano, Wash., A. Kampas, 

. . . . . • $5.00 
Chieago, 111., Šveikauskas $4.00 
Providenee, U. I., per Karpavi-

C1U, ip-luU.Uv 

New Haven, Conn., per Cityuls-

Chieago, 111., Feliksas Gfenis, 

Thompsonville, Conn., Lith. War 
Relief Committee, ..*.. $233.00 

Bristol, Conn. per Urnevifeių. 
$66.60 

Worcester, Mass., -Vincas Lodą, 
• • • • * • »y* • ,m ,m # * * • • • • f • • • ' p l O * ^ ' / 

Paterson, N. J., per Spranaiti, 
. . . . . . 4 . . - . , J p O O . U v 

Iš viso $1,027.88. / < 
Viso labo pasiųsta Lietuvon 

$435.03 ir 35,450 auksinų. ' 
Maj. P. Žadeikių, 

Už. Liet. M. ižd. 

AMERIKOS UBTUVIŲ 

XLA 
Mokinama: angUikoa i» Uattmškoe 

kalbų, aritmetikos, knjr*r«dy*tėa, «te-
nografijoo, typewritin«, plrklyboa tei
sių. S U T . V a l s t istoriipe. abelnos isto
rijos, ceograf l joa polit ikinės ekono
mijos, pll ietystes. dailiaraSystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto lkl 
4 valandos po plotų: vakarais nuo f 
lkl 19 vai. 
3106 So. Halsted St., Chieago. 

— 
— = = 

Lietuvių Pinigų kainos kį-
la; siųsk pinigus tuojaus 
per šią didžiausią ir seniau
sią valstijihę banką šioje 
apylinkėje: 

N Pinigai siunčiami j Lietuvą^ 
ir visas ču^z ;:z:aulio. 

Laivakortės ant ^ 

/ 

* 

* 

^ 

. 
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. 

. 
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anufacturing 
Disfrict Bank 

1112 West 35-th Street 
Turtas Virš $6,000,000.00 

A STATE BANK 
1 

Atdara Panėdcliais , Sfcredos ir Subatos vakarais 

f 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIINtHIIIIIIIIIIIIIIU 
STe l . Canal 257 

I DR. C. K. KLIAUGA I 
LIETUVIS DEBTTISTAS 

= 1821 So. Hals ted St., Chieago, Ul .E 
Kampas 18th St. 

SValand . : 9—12 ryta, ir 2—9 v a k . g 
UIIIIIIIIIIIUIIIIII1IIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIII 

[uropean American gureau 
Fabionas ir Mickievicz ved. 
|>uvę A. Petratis ir S. L. Fabionas 

Siuntimas pinigu, laivakor
tės, pašportai ir tt. 

N O T A R U t ŠAS 
Real l'Ntiitf. Paskolos , Insurinai 

Ir tt. 
809 W. 351h St.. Kamp. Halsted St. 

Tel.: Boulcvard 611 
Vai.: 9 iki 6 kasdieną 

Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak. 
Ned.: iki 3 po pietų. 

•t 
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1 Keliaujantiems Lietuvon! 
= = = = = 

Šį Pavasarį 
KOVO 1 D. 1§21 išplauks ant Laivo SAJLONIA per Hamburgą 

pirma partija žmonių važiuojančiu Lietuvon kartu BU Jonu R o m a 
nu, įae tuviu Prekybos Bendrovės prezidentu. 

Jei nori su ta partija važiuoti tai tuojaus m u m s pranešk. Mes 
išgausim pasportus ir visus kitus reikalingus dokumentus. Ši partija 
bus Lietuvoje j laika pradėti pavasario darbą. Galėsite parvažiuoti 
be jokiu keblumu nes p. Romanas važiuos kartu su jumis iki Kauno. 

Trečios klesos kaina iš N e w York iki Eytkunų $130.70 Pirmos 
klesos $185.70. 

Rašyl% tuojaus del platesniu informacijų. 

i 

| UTHUANIAN SALES CORPORATION, 1 
414 Broadvvay, Boston 27, Mass. | 
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5 Pranešimas 
Dr. M. T. STRIKOL'IS • 

[ L i e t u v i s Gydytojas ir C h i r u r g a s • 
Perkel ia ofisą į Peop le Teatrą j 

• 1616 W. 47Ui Str. Tel. Boul. lCOl 
I v a l a n d o s : 1 iki 3 po pietų, 6 iki 8 | 

vak. Nedėl . 10 iki 12 ryte. | 
Kes . 2914 W. 43rd Street 
N u o ryto iki p t e t 

• T o l . McKUiloy 268 • 

a •< 

, » • » » » » » » » p r t m u « » » » . « « « » ) i 

Canal 257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1021 So. Halsted Street 

Valandos: 10 lkl 12 ryto; 1 iki 4 
po p l e t 6 iki » vakare. 

• Tel. Harrison 6688 
( DR. L. C. BORLAND 

200 S. State Str. K a m p . Adams; 
Sered.—6 iki 8 vak. Ned. 10 iki 12 

EXTRA! Palikta mūsų sankrovoj. EXTRA! 
Štai kur stebėtina prpga tinsi pirkti augštos rū

šies GVAKANTUOTA VICTROr.Ą vertės iki $250.00 
tik už $35.00, priedu veltui 12 rekordų, 300 adatų ir 
DEIMANTO ADATĄ. Žios NAUJOS PUIKIQS 
VICTROXLOS palikta mūsų SANKROVOJE didžiu
lių muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutijo. Kiek
viena MAŠINA turi DEŠIMTS METŲ DIRBTUVĖS 
GVARANCTTJCS. *Kam f£l pirkti iš antrų rankų 
mašma, kuomet gali pirkti PUIKIA, NAUJĄ GVA-
RANTUOTĄ VICTROLĄ* 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 nupiginimu. 

Mes žinome, kad aps imokės tamistai atvažiuo
ti, nepaisant kur gyvenat. Taipgi mes turime kele
tą augŠtos rūšies TIKROS ODOS IR VBLOURO 
SEKLYČIOMS SETŲ, kuriuos parduosime už pir
ma pasiūlymą. Mums reikia vietos. 

Mes pristatysime ^ VISIŠKAI VELTUI mieste ir 
priemiesčiuose. Taipgi išsiunčiame C. O. D. L I B E R 
TY BONDSAI PRIIMAMI. 

Atdara kas dieną iki 9 vai. vak. Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 4 p. p. 

NATIONAL ST0RAGE C0. 
Viršiausia sankrova ir pardavimo kambaris 

2023 So. Ashland A v c , Kampas 21-os Gatvės. 

Sankrovos 
1 Kaina tik 

1 
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vai. iki 12 dieną 
Lietuvis porkalbėtojas 

Jx - » : 

TelefMaas lMilIman SS6 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10801 So. Mlcntgyn Avenue 
Iloseland, III. 

VALANDOS: 9 ryto Ikt • T i k u n 
;1. Pu l lman 842 ir 8180. 

L;ul r:į:ni :::i-Ja \::.\:\\z-:± ^ r į l l J y t a puikiausiu = 
auksiniu ir deimantinių žiedų, auksinių ir paauksuotų 
laikrodėlių, laikrodžių, lenciūgėlių, karolių 

g ką tik gautą iš Vokietijos ir šiaip auksinių papuošalų. 
Turime gramafonų rekordų, rožančių, 

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

-

no. : 

• 

TAUROZA 
Persiskyrė su šiuo įiasanl) Sausio 

81, l » 2 ! . 48 metų amžiaus, pal iko mi-
liiulima moterį Brigita, ir dukteris 
Elena; Onar" Bronislava viena brolj 
Idenivcą) Joi»a, trLs brolis Amerikoj 
Ir sesorj. 

Paėjt> i š l i a u n o Gubernijos, Teisių 
Apskr. Laukuvos parap. Amerike iš 
gyveno 28 melus . Vel ioniu kūnas ran
dasi Kpring Valley, 111. Laidotuves at 
sibus Ketverge Vasario 8. 1921 m. iš 
namu j Šventos Onos Bažnyčios 9-ta 

niia ryte. 
Kviečia «Miiine>. ir pažįstanui.- da-
v|(iit! VuiptuVėsc^ S v • 

V A L E N T I N E DRESMAKING 
COLLEGES 

6205 S. Halsted, 2407 \V. Madison, 
1850 N. WeUs St. 

13T Mokyklos Jungt. Valstijose. 
Moko * Siuvimo. Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir n a m a m s 
^Vietos duodamos dykai, Diplomai 

Mokslas lengvais atmokėj imais 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa-
.e ikalauklt knygelės. 

Tel. Seeley 1643 
SARA PATEK, pirmininkė 

sC 

. WENCKUS 
Laikrodininkas 

3327 So. Halsted, St. Chieago, UI. | 
UllllllIflIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlIJIIIIIIIIHlllllllllliiilllliiiiiiiiHiiI 
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DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R OHTRDRGAJi 
Ofiaas Ir Gyvenimo vieta. 

8262 South Halsted Street 
Ant •Iriatu Ualvemrt Stat* Baak 

Valandos nųox 10 iki 12 ryte; nuo 
2 iki 1 .po pietų; nuo 7 lkj » vak 

Nedėl iomis nuo 10 iki ^ 
j ' . • 1M«f«qt* YV4M UH -

' miit''mmmimmHmmmmmmmmmmmmmmmmmmtm 

MAGDE. "Ak, kaip ^nan nieiligal
vą ! Išbandžiau ritokiut mazgojimu!', 
trinkimus, muilavimvs — tr riskat tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man ged* net doroti!" 

MARE., "Na, tai kam tau kc$t be
reikalingai! žiūrėk, kokie mano plau
kai gražus, helnus ir Systi. O tai . 
todėl, kad ai vartoju RUFFLE&I" 

K a s t ą i y r a R U F F L E S ? Ar 
tai gyduole? N e ! ! Ar kve
piantis vanduo? N e ! ! R U F -
F L E S ypa tai paprasčiausis 

; plaukų ir odos sustiprintojis, 
kuris ijrjjjpbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but 
smagesnio už čysta neniežinčia. galvos odą? 

R U P P L l ^ S 
panaikina pJeiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje R U F F L E S pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. 

j Nusipirkte šiąnakt RUF'FLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
' 65c., bet jųs sakysite, kad jos vertos daug* daugiau. Paaiškinimai 

pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negSūsite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: 

F . AD. R1CHTLR & CO., 326-330 Broadway, New York' 

•w*m*t-~im* 

SKAITYKITE IR PUTINKITE " D R A U G J } " 
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D R K U G K S 
/ \ / 

—— 
JCetvirtadioTiis; Vasari* 3, 1921 
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Tik 3 
Ned., Pan. ir Utara,, Vas. 6,7 ir 8 r 1921 

DIEVO AP. PAR. SVET., 18 ir Union Ave. 

i 

/ I 

1 Ii 

A 
/* H 

Rengiami • 

Jaunimo Moter. ir Merg. Dr-jos, Parap, Naudai 
x 

mr^mm) mm • i » » » » « « f » » » » « » « w « « « » » « » » « « » ' » « » ' 

Bazaras ne bazaras, Karnivaias ne karnivalas;/Balius ne Balius, bet užgaveniu truks-
mas!! Prie visu kitu retenybių bus puikiausiu muzykargarsus Vytauto Benas kuris ^pradės 
nuo saulėleidžio ir griež iki vidurnakčio per visus trys vakarus. 

Visus nuoširdžiai kviečia > ; ^ / / - . 
KVIESLIAI. 

. i 
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CHICAGOJE. 
mmmt m • • » « * . — » — — — — ^ * — — — » • » • • • , • • • » • • » » » » » mį 

6 PLĖŠIKAI ĮSIVERŽĖ 
BANKON." 

Išnešė kelios dešimtis tukst. 
dol. 

Vakar ryte tuojau s pirm 
9:00 6* automobiliniai plėši
kai užpuolė K>n\vood Trust 
and Savings banką, ant kaifn 
po 47 gat. ir Grand boul. Pa
ėmę keliai dešimtis tūkstan
čių dolierių pasprmro. Polici
ja veikiai pakilo ieškoti, plė
šikų. Ret pasekmės dar ne/.i 
nomos. 

Pirm 9:(X) bankos priešaki
nės išlaukinės su stiklu -durys 
buvo dar uždarytos. Plėšikai 
Jas tiesiog išlaužė. 

Tuo metu viduje buvo 17 
bankos darbininku, Lš kuriu 
i* moterys. Yįeni dagininkai 
fšdėstinėjo į paskirius kam
barėlius (vielinius narvus) pi
nigus, kiti tvarkė knygas ir 
kitokius daiktus. Be to, ban-
koj buvo dar vienas *ir paša
linis žmogus, anksčiau įleistas 
išmainyti čekį. 

Įpuolę bankon plėšikai su 
Tevolveriais puolėsi prie visų 
bankos darbininkų. Visi buvo 
priversti pakelti rankas. Bu
vo užpulti taip staiga, kad 
nebuvo laiko pagalvoti apie 
apsigini mą. 

Vienas plėšikas, nešinas ne
mažu skuriniu krepšiu, į pen-
kas minutas perėjo per kelis 
atidarytus narvus, susikovė 
daugybe banknotų (poperi-
nių pinigų) ir po to visi išbė
go laukan. Tenai jų laukė au
tomobilius. Jin sėdo ir nudū
mė ftrand boul vardu šiaurių 
linko*. 

Akimirkoj išbėgta laukan ir 
pašaukta policija. Bet plėši
kai nežinia kur jau -buvo atsi
dūrę. 

Liudininkai pasakoja, kad 
paskui automobilių, kuriuomi 
važiavę plėšikai, važiavę dar 
rlu kitu automobiliu su vyrais. 
Kuomoniaujama, kad tai bu
vus plėšikų atsarga. Šitie prie 
aktivio darbo nebuvo prisidė
ję. Bet del visako buvę sali-
mais bankos. 

Greitu laku nesužinota, kiek 
pinigų tekę plėšikams. 

Tai pamokinimas. Čia vi-
rsoms bankoms kas miela mi-
nuta reikalingas stiprus at
sargumas. I r jei jau plėšikai 
dienos metu išlaužia du*is, tai 
cia tnri but kas tokio ypatin
ga. 

Dramos Kursų Direkcija 
kviečia visus kursistus ir kur-
sistes susirinkti trečiadienije, 
2 Vasario, Mark Wbite Squa-
are svetainėje, (29-th str. ir 
Halsted str.), J:30 vai. vaka-
le. Ten bus priimami taip-gi 
nauji mokiniai ir mokinės. No
rintieji užsirašyti, malonėkite 
ateiti paskirtu laikm 

IŠ L. D. S. CH. APSKR. ME
TINIO SUSIRINKAMO. 

\u D. S. Cli. Ap. metinis su
sirinkimas buvo Sausio 23 d., 
1921 m.. Nekalto Prasidėįmo 
Panelės Švenčiausios parap. 
svet., Brigbton Parke. Posėdį 
atidarė pirinininjrąs A. Kren-
cius įmifrla. -

Pirmiausia išrinkta šiems me
tams valdyba, kurion įėjo: 
dvasios vadovu kun. A. Bris 
ka, pirm. — R. Andrieliunas, 
pirm. pagelb. P. Benis, 
rast. A. Bislis, iždin. — P. 
Srupša, iždo glob. — V. Jode-
lis ir Nenartonis. 

Po to seką komisijų rapor
tai. Įsteigimui biuro darbinin
kams palengvinti gauti darbo 
gana plačiai aiškino kom. na
rys K. Andreliunas.AIŠ jo ra
porto pasirodė, kad pienas į-
steigimui tokio bjuro dar neiš-
dirbtas. Reikalinga esa gaut 
valdžios leidimas, taip-gi pa
ruošti ir išsiuntinėti visoms 
dirbtuvėms tam tikrus skel 
luinus. Viską galutinai apdirb
ti palikta tai pačiai komisijai. 

Iš renkamo vakaro, Vasa
rio 20 d., kom. nafio p. A.Kren 
fiaus raporto paaiškėjo, kad 
daug yra visokių kliūčių, vie
nok darbuojasi, kad vakaras 
butų pasekmingas. 

Nauji Įnešimai bei sumany

mai. 

Įnešta ateinančią vakarą su
rengti- pikniką. Bet stokos 
laiko dėlei galutinai aptarti 

Tai geras laimykis, tik rei
kia pasidarbuoti visai kuopai 
arba vienam asmeniui. Ir tas 
galima. Reikia tik tinginį j 
Salį padėti, o imties darbo ir 
bus laimėta, Tuo padarysi tri
gubą naudą: vieną sau, nes 
gausi dovaną, antrą Hain^-kąrį 
prikalbinsi prie skaitymo ge
ro katalikiško laikraščio, o 

.^trččia — padauginsi skaitlių 
narių geros katalikiškos dar
bininkų organizacijos. 

Da buvo daug kitokių nuta
rimų, paliečiančių apskritį h* 
organizacijos reikalus, bet ši
tie netaip svarbus. 

Sekantis susirinkimas bus 
Vasario 27 d. Nekalto PrasiA. 
Panelės Švenčiausios pafap. 
ne t . Brigbton Parke. Tan su-
^irinkiman apskritis tikisi su
laukt daug atstovų iš visų Chi-

.oagos kuopų. 
I A. Z. Bislis. 

Muzika bus gera. Visi 36-tos 
kuopos nariai neužmirškite at
silankyti. Pradžia 7:00 vak. 

Mokinys. • 

ATONIC 
I & E 

IŠ TOWN OF LAKE. 

IŠ BRIOHTON PARKO. 

Gal kas manyti, kad aioje-
kolonijoj nėra jaunimo, nes 
labai mažai rašoma laikraš
čiuose apie jo veikimą. 

&ioj kolonijoj randasi pul
kas darbštaus jaunimo, kuris 
gražiai darbuojasi. 

Apąct Vyčių kuopos, randa-
si~lr kitos jaunimo dr-jos. 

Mūsų parapijoje yra da 
daug jaunimo, kuris nėra ge
rai suorganizuotas. 

Seniau čia buvo stipri JJ- V, 
36 Icp. J i daug turėjo gabaus 
jaunimo, kuris savo veikimu 
pavyzdžiu buvo kitoms kuo
poms. Kuopa daugiausia dar
bavosi pirmuose parapijos su-
: it vėrinio metuose. Rengdama 
vakarėlius, ji atnešė daug 
naudos parapijai, ruošdama 
prakalbas, j i rėmė tautos rei
kalus. J i DUVO įsteigus knygy
ną visuomenės naudai, jį? 

Ilgainiu kuopoje atsirado 
puikuolių, kuriuose ėmė pavy
das viešpatauti.* Pavydėdami 
kp. garbės, jie rengė jai pra-
zurj. 

Šiandie~Brighton f a rko Vy
čiai, pergyvenę praeitų metų. 
audras, moraliai ir materijaliai 

m ui. 

PRANEŠIMAS. 

Cicero Lietuvių namų savi
ninkų sąjungos Ųmprovement 
Club) susirinkimas bus Vasa
rio 2, 1921 m., J! Marazio sve
tainėje, 1500 So. 49 ave. (kam
pas 15 gat.). Prasidės 7:30 vą
škare. Visi namų savininkai 
kvječiami ateiti susirinkimam 
gi nauji kviečiami įstoti są
jungom A. Balčunas 

Sausio 2^ d. L. Raudonojo 
Kryžiaus rėmėjų dr-jos sky
rius laikė priėšmetinį susirin
kimą, kuris buvo gana skait
lingas. Apsvarstyta daug rei
kalų. Pranešta, kad Town of 
Lalfc moterys Ir mergaitės su 
didižiausia paskuba neria šve-
derhis, kojin.es Lietuvos gynė
jams. Pagirtinas darbas. 

V. Stancikas nuodugnų ra
portą išdavė iš-A. L. R. Fe
deracijos Ch. Aps. susirinki
mo, kuris vienbalsiai liko piV 
imtas. 
.Ant galo e i ta 'pr ie rinkimo 

naujos valdybos: Dvasios va
dovas liko gerb. kun. N. 1% 
kalnis. Nors jis susirinkime ne
buvo, bet tikimės, kad neatsi-

\ sakys ir šiais metais vadovau
ti. Pirm. paliko Antanas Da
maskas, vice-pirm. — K. Nor
vilai tė, nųt. rast. — Z. Jur-
fcaičiutė, fin, rast. — V . (ial-
naitė, ižd. M. Mikšaitr. iždo 
glob. — pp. Rodavičia ir But 
kevičia. 

Susirinkimus nutarta laiky 
t i kas antrą nedėldienį ktek-
vieno Wnes io , 4;00 vai. po 
pietų. , 

Atstovais į Federacijos susi
rinkimus išrinkta: p. Radavi-
Šia ir p-lė A. Laurinskaite" su 
V. Gabiaite. j 

VąldyDa išrinkta iš darbščių 
narių, .tat, tikimės, kad ji daug 
nuveiks L. R. K. naudai. 

Alumnėi 

Po valgiui neužmiršk, kad geiian-
šias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIO. ' Prašalina visus nesmagumus \ 
sm irškinimo, o tas reiškia, kad rei
kta pamėginti vien*. Parduodama 
pas visus aptiekorius. 

•Vnlandosnuo 1 (T iki 12 išryto; nuo g 
iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8;30« • 

DRAUGIŠKAS VAKARĖLIS 
RENOIAMAS 

NORKAUS DRAUGIŠKO KLIUfiO 
f Subatos vak., 5 Vasario. 1921 

MILDOS SVET., 3138 South Halsted Strett 
Šiame vakarėli] dainuos pn. M.^Janušauskienė, p-lė 

Norkaitė ir kiti mušu žymiausi artistai. -
Kviečia visus RENGĖ JIAi 

[IIIIIIIMIIIIIHIIIIIIlUIlllllllUIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIiilIlMUIIIIimiUlllllllllfllIlIlHIIIII 

| |vakare. Nedėliomis 10 kii 1 . 
g į Telefonas Drevei 2880 £ 

•^r 
» • • • • • • • » • 

DR. G. M. CLASER 
Praktikuoja 2» metai 

Ofisas S14t So. Morgao 8t. 
Kertė 82-ro SU Ohicago, m. 

SPECIJAL.TSTAS 
MotariSkų, Vyrišku, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO ^VALANDOS: Nuo l t ryto 
Iki t po pietų* nuo < iki t valan 
da vakar*. . į 
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piat. 

Telefonas Tards 887 

\ Sv. Kazimfero Parap. Balius 
! GARY, IND. GARY, IND. 

NEMLI0J VASARIO (FEBRUARY) 6, 1921 M. 
VVashington Svetainėj Kamp. 16-tos ir Washington 

Pradžia 4 vai. po pietų. 

Ateikite, gal rasite savo laimė. ' 
•MMM 

• 
i • 
i 
i 
1 

• • 

• • • • • i 
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Lietuviams Gera Proga! 

REIKALAUJA. 

REIKALINGAS tuojąns at
sakantis Vargoninkas. Alg8 
$75,00 I r ineigos. Atsišaukti 
pas 

Kun. E. V. arikia -
(. 396 Chnrch Street 

New Britain, Conn. 

taiMumiiiii 
• DR. S. BIEŽIS 
S METUVIS GYDYTOJAS 
1 IR CHIRURGAS 
i . 2201 West 22nd Street ^ 

8Tol. Canal 6222 - -•* * 
Res. 3114 W. 42nd Stroct 

m Tel. McKJnley 4988 
•B 80 B 88 08 8̂ * 91 • ! B WM 88 88 88 81 ?• 

BIZNIERIAI GARSINKITE 
^ D R A U G E . " 

palikta sekančiam sitsirinki^ nuskriausti, jau ima stiprėti. 
J Tam stiprėjimui daug žada 

p-lė Z. Mastauslcaitė, kp. pirmi 
ninkė, uoli jaunimo orfamisaii-
joj veikėja. 

Šiuosmot kuopa turėj* pen
kis pakvietimus atkartotį pra
eitais metais vaidintą dramą 
"Sibiro Žvaigždė". IftvaJia; 

vus kitur vienam, kitam ar
tistui, pakvietimai atsakyta. 

Be to, kuopa turi da pakvie-
timu4 atkartoti "Amerikiečių 
dovanos Lietuvoje''', tai yra 
N. P . 4 P . M. dr-jai (Brlghton 
Parke)) i r L. D. Są-gos Chic. 
Apskr. Tuodu pakvietimu 
kuopa priėmė ir išpildys. Ga
biausius artistus taip-gi ir re
žisierių turi 36 kp. x . 

Trečiadieny, Sausio 80, susi
rinkimas nutarė įrengti šedmi-
ninį vakarėlį pagerbimui se
nos ir naujos valdybų. Taka-
rėlis bus aytoj, Tasari* t d., 
McKinley .I*ark svetainėje. 
Bus muzikaie programa, va
karienė ir žaidimai bei šokiai. 

Kad išjudinti veikiman vi
sas Chicagos kuopas, priklau-

* saneias prie ApsTiričio, i r skad 
sukėlus ctidesaiį kuopų tarpe 
judėjimą, Apskritis sumanė 
paskirti tris dovanas, nebent 
kokias dovanas. Ir kam-gįjos 
dovanos! Štai kam. Apskritis 
paskelbia Chicagos kuopų len
ktyniavimą. Kuri kuopa dau
giau prirašys narių prie L. D. 
S., ta gaus pirmą dovaną. 
Kurt kuopa prirašys nemažiau 
kaip penkis narius, ta gaus 
dovamą — rašomąją plunks
ną — $5.00 vertės. Kas prira
šys nemažiau kaip dešimts na
rtų, tas gaus dovaną amt ran
kos nešiojamą laikrodėlį ver
tės $10.00. Didžiausią dovaną 
— $20.00 vertės kišeninį laik
rodėlį — gaus ta kuopa, kuri 
prirašys narių nemažiau kaip 
penkiolika. Lenktyniavimo lai
kas pasibaigs su Gegužio 1 d., 
šių metų. • 

"Paieftkau aavo draugo Petro Tu
rausko, Jis pirma gyveno Rockford, 
111.. o dabar nežinau kur jis yra a£ 
važiuodamas 1 Lietuva norėčiau su 
juom susižinoti. Jis pats arba kas 
apie S\ žinote meldžiu man pranešti 
ant sekančio adreso:/ 

JVOfcAS PJTTLESIS 
1T64 W. 48 St. Chfcago, 111. 

= 

I 

/ GERA PROGA. 
i Pasinaudokite. 

Parsiduoaiu savo visa bizni, krautuve 
ir spaustuve, taippogi atubos daiktus. 
Geras biznis, geroj vietoj, apgyventoj 
Lietuvių. Lenkų ir Anglų, su kuriais 
yra daromas biznis ir išdirbtas per 20 
matų. Priežastis mano pardavimo, pa
ti mirė ir as tortu išvažiuoti J Lietu-
vąvą užimti ukę. Kas nori, turėti ge
rą bizni ir dar prie to išmokinsiu 
dfukoriško darbo, koliai išvažiuosiu. 

/Kas nori ir žino, kas tai yra biznis, 
ateikite arba atsišaukite sekančiu 
antrašu: 'v . • 

T. P. KRlfcANAUSKAS 
ĮSI 8b. Mala St. Shcnandoah, Pa. 

IIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIII 
Pamėgink — Įuosti ••Alberta" .^i 

pagelbsti nuo, slogų, dantų skaudė
jimo, rumattkmo ir tt. Kaina $1.00. 
Parsiduoda krautuvėse, pas agentus, 
arba siunčiama pačta — prisiųak 
mums vieną dolierj iš kalno. .Adre-
su#** 

ALBERTA CO. -*!ot Inc. 
5851 S. Ashland. Ave t Chicago, 111. 
(Agentai ir Krautuvininkai rašykite 
reikalaujant informacijų). 

iiiiimiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiimiiiimimimii 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lietu vys Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 10800 So. Michigon Ave., 
Vah 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

piet. 6:30 iki 8:30 vakare 
Residencija: 10538 Perry Ave. 

Tel* Tullman 842 

^Telefonas Doulevard 9199 

| DR. C. JCASPUTIS 
n l)i:.\TISTAS 

3331 South Halsted Str. 
2(Valandos: 9—IT A. M. / Jj 
S 1—5; 7-^-8 P. M. Jį 
8 ok a^aAa*atA*ajtA«iaAa#a*a*a 

T 

K ~ ! • • • » » mį 

J . P . WAUCHEES 
Lavvyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 4509 S. Ashland Ave. 

Tel. Yards 1058 
Dicn. Itoom 518—159 N. Calrk St. 

K — 
Tel. Randolph 3507 

• » » » • • • mtm » » » » • » » » • » » ! 
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DR. A. L. YUŠKA 
1900 S. Halsted Str, 

Tel. Canal 2118 

SValandos: 10 ryto iki 8 vakare' 
SGyvenimas: 
1 / i 
g 28M IV. 63rd Str. 1 
|Tcl . Prospect S466. • 

iiiiiiiiHiitiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiimi 
Res. 1139 Indepeudence Blvd. 

Telefonas Von Buren 294 

Dn. iA .R0TH, \ 

Rasas Gydytojas rl Chirurgas 
Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 

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

pietų, 7—8 vak. Nedėliomis tfi—12 d. 
Ofisas 3354 So. Halsted St., Ohicago 

'Telefonas •Drover 9888 
jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiniiiiiiiiiiiiiiinii 

Lietuviams gera proga! pasinaudoti grąžas Tautos did
vyrių paveikslais', stovylose. (vietoj Amerikonišku be są
monės kalendorių ir Helių) biustai iš gipso Dr. Basanavi
čiaus, Kurti Maironis, Dr. V. Kudirkos, Vytauto, brandzuo-
ti šviesei ir tamsus 9 coliu augščio $2.00 yienasJCeistučio ir 
3 irutes $ 3 . 0 0 pora spalvuot i ir brandzuot i , Žir^vaikis 2 p ie -
dos augščio, Daltas $4.00 .brandzuotas $5.00 spalvotas 
$6.00J Agentams duoda gera nuošimti bedarbiams gera 
proga pasipelnyti. 
SKULPTORIUS V. UNDARAS 3249 S. Halsted St. Chicago. 
!|||||| l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l!Elll i l l l l l l l l l! l l l l l l i l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l |||||||| 
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Baltijos-AmerikosLinija 
TIEKIAI BE PERSĖDIMU 19 NEW YORKA I 

HAMBURGĄ Kaina 3 klesos $ t t 5 | K a r ė a taks 
LIEPOJŲ * * " tl $145/ $5.00 

"P0L0NIA" išplauks Vasario 15 d. 
UTUANIA" išplauks Kovo 4 d. « i 

L. KBMPF, General \Vestcrn Passengcr Agcnt 
189 North La Salle St.. ,Chicago. Illinois. 

Arba kreipkitės prie mūsų agentu jūsų mieste. 

• MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ JUSU 

i LIBERTY B0NDSUS 
i 
2 r 
i 
i 
i 
i 

i 

Jeigu Jus tufite Liberty Bondsus ir norite 
j u o s / išmainyti ant pinigu, 4ai parasvkite -
mums kiek turite, kokie bondsai. Mes gausime -
Uek kiek jus užmokėjote. Rašykite šiuo antrašu 

Baltre States Dsvelopment Corporation 
35 South Dearborn Str., Chicago, Dlinois. 
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