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PLEČIASI PRIEŠBOLŠEVI 
KINE REVOLIUCIJA 

RUSIJOJE, 
PRANEŠAMA APIE DAUG 

NUKAUTŲ IR SUŽEISTŲ. 

Komisaras Trotzky mėginęs 
pabėgti Siberijon. 

Ryga, Kovo 2. — Iš Mask
vos čia pranešta, kad bolševi
kų valdžiai Rusijoje darosi 
ankšta. Tuo labjans, kad su
kilimai prieš bolševikus daro
mi jau ne bile kokie, bet or
ganizuotoje formoje. Tokia su-
sukilimų forma <lidžiai pavo
jinga kiekvienai valdžiai. 

Anot žinių Maskvos gatvėse 
įvykę kruviniausieji mūšiai. 
Daugelis žmonių nukauta, dau 
giau šimto sulžeista. Visa ei
lė kitu areštuota. 

Norima apraminti gražiuoju. 

Sovietų valdžia, sakoma, de-
pešoje, paskelbė nuosprendi. 
Tuo pasiūloma streikuojan
tiems darbininkams išpildy
mas jų reikalavimų, bi tik jie 
aprimtų. 

Be to, sovietu valdžia dis-
kilsuojanti savo valdžion isi-
leisti menševikų socijalistų at
stovus. 

Tečiaus menševikų partijos 
centralinis komitetas areštuo
tas. 

Trotzky slapstosi. 

Karo komisaras Trotzkv bi-
josi pasikėsinimų. Sakoma, jis 
šiandie slapstosi nežinia kur. 

Anot depešos, jis buvo mė
ginęs pasprųsti Siberijon. Bet 
Jekaterinburge kazokai jo 
traukini sulaikę ir užpuolę. 
Trotzky buvęs priverstas gry-
žti atgal Rusijon. 

Petrograde, anot žinių, dalis 
miesto patekusi revoliucionie
rių rankosna. Bet neturima a-
pie tai patvirtinančių žinių. 

Vokiečiai Siūlo 7 Milijardus 
Karo Atlyginimo 

v 

Talkininkai Nepatenkinti; Duos 
Attakymą Vokiečiams 

VOKIEČIAI PASIŲLĖ TAL
KININKAMS 7 MILI

JARDUS. 

Talkininkams Nepatiko; Tik 
Pajuokė Pasiūlymą. 

Londonas, Kovo 2. — Vo
kietija vakar per savo delega
tus čia konferencijoje pasiū
lė talkininkams karo atlygini
mo 30 milijardų markių arba 
suvirs 7 milijardus dormių. 

Kuomet Vokietijos užrube-
žinių reikalų ministeris Dr. 

JSimons, kuris yra Vokiečių 
delegacijos pirmininkas, pa
baigė sakyti savo pareiški
mą karo atlyginimo klausime, 
premjeru Lloyd George i r 'gažus į automobilius. Tas pat 

rymo armisticijos ligšiol Vo
kietija talkininkams jau išmo
kėjusi suvirs 20 milijardų 
markių pinigais ir visokiais 
kitais daiktais, tad pasilieka 
mokėti apie 30 milijardų mar
kių. Ir Vokietija todėl be jokio 
derėjimosi sutinka išmokėti 
tuos m i H janlus kas metai pa
skirtomis dalimis. • 

Šito užteko talkininkams. 

Nemandagiai apsieinama. 

Su Vokiečiais delegatais An-
glai nemandagiai apsieina. 
Kuomet čia atkeliavo vvriau-
šieji delegatai su Dr. Simonsu, 
geležinkelio darbininkai buvo 
nenorėję su kraustyti jiems ba-

SUTRUŠKINTAS LEVER'IO 
. ĮSTATYMAS. 

Jo svarbiausioji dalis yra prie
šinga šalies konstitucijai. 

Washington, Kovo 2. — Au-
gščiausias šalies teismas pri
pažino priešinga konstitucijai 
tų Lever'io įstatymo (maisto 
įstatymo) dalį, pagal kurios 
1919 metais buvo sustabdvtas 
anglekasių streikas ir turėjo 
but patraukti teisman įvairios 
rųšies ddžiapelniai. 

Pasirodo, kad did/inpelnių 
negali įimti jokie ^latymai. 
Kad jiejcaro metu ir po karo 
pelnijo ^ftdeHus pinigus už pro 
dūktus ir už tai nei su pirštu 
negali but paliečiami. 

Lygiai tuo įstatymu pasire-
imiant vyriausybė neturėjo tei
sės sustabdyti anglekasių 
streiko 1J)19 metais ir patrau
kti atsakomybėn anglekasių 
vadų. 

NAUJAUSIOS ŽINIOS. 
Washington. — Vakar sena

tas priėmė, rezoliucijų, knriąja 
autori zuojamas prezi dentas 
pakviesti Japoniją ir Angliju 
su tikslu susitarti Ar kokiam 
laikui pertraukti karo laivų 
statydinimų, ty. ginklavimąsi 
ant vandens. -

Victoria, B. C. — Kuomet 
čia iš Rytų atplaukė garlai
vis Empress of Russia su ke
liauninkais, paaiškėjo, kad iš 
vežamos pastos pražuvo 20,-
000 dolierių auksu. 

Oelsingforsas. — Petrogra-

IŠ VILNIAUS, 

REIKALAUJA IŠTREMTI 
BOLŠEVIKĄ AGENTĄ. 

Briand tik nusišypsojusiu. I r 
Llovd George atsakvdamas pa 
žymėjo, kad jei Vokiečiai ne
gali pasiūlyti kiek daugiau, 
tai neverta turėti ir konferen
cijos. 

Vokietijos finansiniai pasių 

buvo ir su viešbučio tarnauto
jais. Prieš juos Anglams val
dininkams prisiėjo pavartoti 
prievarta,'griežtų įsakymų tai 
daryti, kas reikalinga ir lie
piama. > 

Į pačius Vokiečius Anglai 
lymai, kiek sužinota, paremti Londono gatvėse neprielankiai 

atsineša. Tai buvusio karo me
tu pakilumos neapykantos lie
kanos. 

Šiandie Vokiečiai gaus tal
kininkų atsakymų. 

-

Nauja črezvičaika. 

Nauja Ijenkų črezvičaika 
susuko sau lizdą ne kur kitur, 
tik Vilniaus Stepono Bato-
rįaus Universitete. Apsvaign-
sįpji Lenkų šovinistiniu tvai
ku " studentai," pakurstyti 
vietos Lenkų defensyvos ir U-
niversiteto Tarybos, sumanė 
padaryti pat ikrinimąfar visi 
studentai praeitų metų buvo 
stoję į Lenkų karuomenės ei
les, į>olševikams užeinant, ir 
tų savo kontrolę išplėtė net vi
siems, naujai stojantiems į U-
nivėrsitetų, rūpindamiesi su-

jsekti ar neturėjo kas kokių ry do priemiestis Vasiln Ostrov y. ,«• ... . .v, . ,, 
" , , , sių su 'antilenkiškomis" or-

papnole revoliucijonienų ran
kosna ir atkirstas nuo paties 
miesto, anot gautų čia žinių. 
Taippat pranešta, buk Leni
nas su Trotzkiu iš Maskvos 
pabėgusiu Kryman. Įvairiose 
Rusijos dalyse šaukiama: "Ša
lin komunizmas!" — —-

Konstantinopolis, Kovo L— 
Čionai Prancūzu autoritetai 
reikalauja ištremti aną d i e n ą ] b l l V 0 &m?* 1 8 4 1 m e t a i s - P o 

čia iš Rusijos atvykusį bolše
vikų agentą Bronislawą Kon-
^lisli, kurs sakosi esąs Rusų 
kooperatiyių draugijų įgalio 
tinis. 

Antibres, Prancūzija. — 
Čionai ištrėmime mirė Černo-
gorijos karalius Nikalojus. Jis 

šitom dviem sąlygom: * 
1. Kad plebiscitas Augštojoj 

Silezijoj išeitų naudon Vokie
čiams ir 

2. Kad Vokietijai turėtų but 
sugrąžintos visos liuososs pir-
klybos privilegijos visame pa
sauly. 

Tik gaišinimas laiko. 

Lloyd George atsakydamas 
Vokiečiams delegatams tarp 
kitko pareiškė: 

Prancumi savo reikalavimą 
paremia tuo, kad Kondish e-
sąs bolševikas propagandis
t a s / 

NUGALABINTI 6 AIRIŲ 
JAUNUOLIAI. 

Pasmerktieji pirieš mirsiant 
klausė Mišių. 

- » 

Cork, Airija, Kovo 2. — Čia 
militarmio Anglų teismo nus-

Jei parašyti (raštu padno- prendimu sušaudyta 6 Airiai 

BERLYNE MUŠAMI ŽYDAI. 

Būriai kareivių patroliuoja 
gatvėmis. 

Berlynas, Kovo 1. — Po 
rinkimų Prūsijoje reakcijonie- l«me atsakymą rytoj (ty. šian. 
riai išnaujo pakelia galvas ir 
ima rodyti savo veiklumą. 

Šį sekmadienį po pietų bū
riai Vokiečių studentų pradė
jo užpuldinėti ir mušti Žydus. 
Pasakojama, kad keli šimtai 
Žydų apmušta. Daugelis pa
vojingai. 

Tai pirmasis čia tos rūšies 
pogromas. Vokiečiai nei patys 
nežino, už ką jie persekioja 
Žydus. 

Kadangi daug pasklydusių 
kalbų apie galimus čia sukili
mus, tad priešais kaizerio rū
mus, reichstagą ir palei Bran-
enburgo vartus sutraukta bū
riai kareivių su .kulkasvai-
džiais. Kareiviai patroliuoja 
apylinkėse. 

ti) pasiųlymai tokio pat pobū
džio, kai kad buvo, aiškinama 
Dr. Simonso, tad neverta 
mums nei skaityti tų pasiųly-
mų. Tamstoms .trūksta supra
timo apie užimamą talkininkų 
poziciją ir apie nuosavą po
ziciją. Mes patys vieni sau pa-
diskusuosime apie tai ir duo-

/ 

die) apie 11:00 rytą, 
Apleizdami konferenciją Vo

kiečiai atrodė nusiminę. Tik 
Lloyd George su Briand eida-
mu šypsojosi. 
Lloyd George' atidarė konfe

renciją. 

Konferenciją tuojaus prieš 
pietus buvo atidaręs premje
ras Lloyd George. J is prane
šė, kad talkininkų atstovai su
sirinkę priimti Vokiečių at
sakymą į Paryžiaus konferen
cijos nuosprendį. I r po to tuo
jaus leista kelnėti Vokiečių 
užrubežinių reikalų ministe-
riui. 

Šis pirmiausia pranešė, kad 
Vokiečių delegacija turi paga
minusi raštu du pasrųlymu tal
kininkams. Tiedu pasiųlymn 
padarytu su didžiausiu atsidė-

Berlynas, Kovo 2. — Už mu- jimu, pasiremiant visomis Vo-
šimą Žydų praeitą sekmadienį Į kietijos galimybėmis ir ištek-

umi. 

jaunuoliai. 
Prieš nugalabinimą nelai

mingiems leista su kitais kali
niais išklausyti Mišių kalėji
mo koplyčioje. Iš ten jie paim
ta ir sušaudyta. 

Sušaudytieji yra: Allen, Oy-
Brien, O'Callaglian, McGart-
hy, Lyons ir O'Mahoney. Vie
nas iš jų sušaudytas ' tik už 
tai, kad pas jį atrastas gink-
ia^. 

Tą pačią dieną vakare čia 
nukauta penki Anglų Karei
viai. Kiti 11 kareivių sužeista. 

1 

... 

karo Černogorijos parlamen 
tas pateko talkininkų intakon 
ir jis nutarė Černogorijai susi
jungti su Jugoslavija. Taip ir 
padaryta. Karalius turėjo ap
leisti savo* šalį. Jugoslavija 
paskui jam siųlr augštą pen
siją. Bet jis nesutiko 4r neatsi
žadėjo sostox I \ 

PAVOGTAS KARDINOLO 
BAGAŽAS. 

Londonas, Kovo 2. — Ang
lijos kardinolo Bourne, kelia
vusio Ryman, pavogta dalis ba 
gažo iš Italijos traukinio. I-
talijos policija darbuojasi su
rasti pavogtus daiktus. 

PALIUOSUOTI STUDENTAI 

NUSKENDO SUV. VALSTI
J Ų SKRAIDUOLIS. 

Washington, Kovo 1. — Už 

ORAS. — Šiandie ir rytoj 
išdalies apsiniaukę; kiek šil-

* * • v * 

ciau. 
• 

Florencija, Italija.. — Čionai 
anarchistų ir socijalistų su na-
cijonalistais civilį karą sustab
dė karuomenė. 11 žmonių už
mušta, daugiau 100 sužeista ir 
apie 500 areštuota. 

Paryžius. — Prancūzai bai
siai įsikarščiavę, kuomet, nu
girdo, kad Vokiečiai mažai 

= [-siųlo karo atlyginimo. Pran
cūzų karuomenė paruošta vei
kti. Gal Belgai eis pagelbon 
Prancūzams. 

KABINETE BUS "APSIGI 
NIMO MINISTERIJA." 
Mariou, O., Kovo 2. — Pre-

zidentas-elektas Harding leido 
neoficijaliai paskelbti apie sa
vo sumanymus reorganizuoti 
vyriausybės vykdomąją šaką. 

J is sakė, kad jo kabinete 
bus įsteigta taip vadinamoji 
"apsiginimo ministerija." Ta
sai vyriausybės kūnas kontro-

1 0 A ,„„.,• v ^ lliuos nacijonalį apsigynimą 
J20 mailių šiauriuose nuo Pa- | v . ., : narnos garlaivis Steel Inven-
tor užplaukė ant Suv. Valsti
jų skraiduolio Woolsey ir* ši
tą nuskandino. Nesurandama 
15 jurininkų. Matyt, žuvo su 
nuskendusiu laivių 

Garlaivis Steel Inventor ir 
gi smarkiai pažeistas. Bet jis 
savomis spėkbmis pasiekė Pa
namą. 

TAI BENT LAIMĖJO 
TEISES! 

Ant rytojaus teismas juos pa-
liuosavo. 

Paskui jis pažymėjo, kad 
Vokietija sutinka talkinin-

Tokyo, JaponijafKovo 1. - ^ 
Visoj šaly /noterys laimėjo sau 
"dideles teises." Parlamentas 
pravedė bilių, kuriuomi lei-

kams atlyginti 50 milijardų džiama moterims dalyvauti po 
PLATINKITE "DRAUGĄ." | markių. Bet kadangi po pa^a- litikiniuose susirinkimuose. 

. 

sauszemy^e, jurose ir ore. 
Paskirtas karo sekretorius 

Weeks ir karo laivyno sekre
torius. Denbey, sakoma, suti
kusiu su tilo prezidento-elek-
to sumanymu ir, prireikus, lei
sti sukombinuoti savd 'depar
tamentus tam tikslui. 

Trys nauji kabineto nariai. 

Busimas prezidentas, ke
liaudamas iš Floridos namo, pa 
tvirtino tris naujus kabineto 
narius. Be karo sekretoriaus 
Weeks, jis patvirtino Will H. 
Hays generaliu postmasteriu 
ir Andrew W. Mellon iš Pitt-
sburgko — pinigyno sekreto
rium. 
. Ikišiolt^mliko tik dvi vieti 

tusti kabinete — vidujinių ir 
darbo reikalų. Pirmoji vieta, 
sakoma, be abejonės teksian-
ti senatoriui Fall, antroji — 
Davis'ui iš Pittsburgho. Visgi 
dar apie tai nieko tikra ne
žinoma. Nes, rasi, šiandie ar 
rytoj gali pasitaikyti dar ir 
kitų ataminų naujajame - ka
binete. 

Weeks ir HaNys yra ilgus me
tus republikonų partijos dar
buotoju. Tad už jųdviejų dar
bus šiandie teikiamas paau-
gštinimas. r / 

Karo sekretoriaus asisten
tu, sakoma, busiąs pašauktas 
Hert iš Kentucky valstijos. 

Gen. Wood pas Hardingą. 

Vakar čia pas prezidentą-e-
lektą lankės gen. Wood, kurs 
paskirtas generaliu; guberna
torių Philipinų salose. Kalbė
tasi apie tų salų valdymą. 

Gen. Wood yra pasiųlyta 
augšta vieta Pennsylvanijos 
universitete. Tečiau prežiden-
tas-elektas perkalbėjo genero
lą nepamesti viešosios tarny
bos, kaipo šių laikų pareigos. 
Hardingo inauguracijinė kal

ba busįanti trumpa — apie 
2,000 žodžių. 

ganizacijomis. 
Toks skatinimas raustis po 

svetimas .sąžines mokslo įstai
goj sukėlė didelio pasipiktini
mo visoj Vilniaus spaudoj išs
kyrus *' Rzeczp-ta " i r ' ' Gazeta 
Wilenska," kurie gina tą 
bjaurų mokslo įstaigoj reiški-

. 
UI* , Ir 
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Buvę atvejų, kad asmens ne
buvo priimti į Universitetą 
tik del to, kad pasivadino 
" l i twin ," o kitas Rusas buvo 
priimtas del to, kad jis prista
tė nuo "defensyvos" liųdymą, 
jog jis yra pasitarnavęs jai 

Smaugimas laisvės žodžio. 

Vilniaus Lenkų organizaci
ja "Odrodzenie" siuntinėja 
į įvairias Vilnijos vietas ins
truktorius aiškinti žmonėms 
krašto politikos padėtį, žino
ma, tautinėj Lenkų šviesoj, te-
čiaus gana radikalinai ekono
mijos srity. ]• 

Vienas tokių instruktorių, 
kalbėdamas Trakuose pasakė, 
kad veikiai turės būti didieji 
dvaraį išdalinti ir ižmonėms 
duota žemės. 

Tai labai nepatiko vietos 
ir Vilniaus endekams, daugiau 
šiai dvarininkams, ir jie savo 
spaudoj ėmė puljti tą instruk
torių ir pačią *' Odrodzenie," 
reikalaudami, kad butų visai 
užginta "Odrodzen' ios" orga
nizavimas šaly. 

O Trakuose endekai padarė 
kitą mitingą, kuriame išnešė 
protestą prieš "Od-nios" ins
truktoriaus kalbą ir reikalavi
mą, kad valdžia uždraustų 
' ' Od-nios'' ^organizavimą. 

Stengiasi prie plebiscito. 

Lenkų endekai Vilniuje jau 
siuntinėja į visas Vilnijos vie
tas savo instruktorius rengti 
dirvą žmonėse balsuot plebis
cito metu Lenkų naudai. Tie 
instruktoriai daugiausiai užsi
ima nepriklausomos Lietuvos 
šmeižimu, kartodami jau se
nai žinomus ir nuvalkiotus 
Lenkų nielus apie Lietuvių 
pagoniškumą, Lenkų "ryji-
mą" LietUvoj, bolševizmą ir 
tt. Tam darbui ieško instruk
torių Lietuvių ir Gudų, tečiaus 
tokių nesiranda. 

Vėl rašo nutarimus. 

sritis butų priskirtą Lenkijai. 
Tos rezoliucijos visada atveža
mos jau paruoštos Vilniuje. 

Iš Šeiminės komedijos. 

Iš Vilniaus laikraščių pati
riama kiek apie tai, kaip ren
giama Vilniaus Seimo komedi
ja toliau. Esą Vilniaus mieste 
jau sudaryti rinkimų sąrašai. 
Kai tas darbas yra atliktas 
patiriama šį kartą iš "Rze-
czpospolita," sąrašus esą sta
čiosios 15-metinės mergiščios 
ir žydelkaitės, kurios juk Žy
dų pareiškimu " nedalyvausią 
rinkimuose. Žinias esą rinku
sios 'nuo kiemsargių, ar ir 
šiaip pirmųjų patiktųjų, o į 
butus visai nėjusios. Todėl ne
nuostabu esą, kad tik trečda
lis rinkikų įtraukiama į sąra-
šus. 

Tas pat "Rzeczpospolita , , 

rašo, kad ir Žydai, ypač pro
vincijoj rengiąsi uoliai į rinki
mus, nepaisydami Vilniaus Žy
dų pareiškimo nedalyvaut rin
kimuose. 

Tarp paduotų sąrašų esą ir 
komunistinis, pridengtas "ne
partiniu darbininkų" vardu. 

"L ie t . " 

TRUMPOS ŽINIOS Iš 
LIETUVOS. 

Kaunas. Vytauto bažnyčioje, 
ant Nemuno kranto, prie ku
rios gerb. kun. Tumas klebo
nauja, per Grabnyčias, Vasa
rio 2 d., giedojo iš operos ar
tistai: A. Galaunienė, K. Pet
rauskas ir Sodeika. Tos dienos 
aukos pavestos bažnyčią pa
veikslais išpuošti. 

Vasario 3 d. Tilmanso salė
je buvo surengtas Baltgudžių 

ir ižmonėms! Batalijono vakaras, iš kurio 
pelnas skiriamas Lietuvos Gy
nimo Komitetui. 

Vasario 4 d. Karių k H ubo 
salėje pašto ir tek tarnauto
jai surengė pokylį — maska
radą. Pelnai skiriamas kultū
ros švietimo tikslams. » 

Kadangi Lietuvoje yra pa
vojaus kolerai prasiplatinti, 
todėl gydytojams apsaugoti 
nuo tos ligos yra skiepijimo 
stotįs įsteigtos: 1 Raudonojo 
Kryžiaus) Poliklinika (Sobo
ro Aikšte), kur priimami kas
dien nuo 4 ligi 6 vai. vak. 
2. Žydų ligoninė (ties Rotužė) 
kasdien nuo 9 ligi 11 vai. Ne
turtingieji skiepijami dykai. 

Sausio 30 d. Kauno miesto 
teatre buvo surengtas daini
ninko Kipro Petrausko išleis
tuvių koncertas, kuriame da
lyvavo žymesnieji* operos ar
tistai su K. Petrausku prieša
ky. Baigiant vakarą A. Var
nas pasakė prakalbą. 

/ 
PINIGĮĮ KURSAS. 

Endekai, degdami neapykan
ta prieš Lietuvą ir net prieš 
tuos sulenkėjusius Vilnijos 
Lietuvius, kurie nOri, kad Vil
nius butų Lietuvos sostinė, 
vėl ėmė rašyti po valsčius su 
" tūkstančia is" parašų nutari
mus, kad Vilnius ir visa jo 

Svetimų Salių pinigų ^ertė, mai
nant nemažiau $25,000 Kovo 1 
buvo tokia pagal Merchants Lo-
an and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui 
Prancūzijos šimtui frankų 
Italijos šimtui lirų 
Vokietijos šimtui markių 
Lietuvos šimtui auksinų 
Lenkijos šimtui markių 

$3.87 
7.15 
3.65 
1.62 
1.62 
.12 

. 
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•JBTUVTŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
• u k*̂ ™"-** Bnij im nedeldienius. 

FRENUMERAT08 KAINA: 
GHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams |8.00 
Wmmmk l ie t* . .*>. . O B C S * • *-00 

«TJV. VALST. 
Metams $«00 
Pusei Metu • • • •"•"•> . . . . . . . . S.00 

Prenumerata mokasi lškalno. Lai
kas •kaitoai nuo uisirasymo dienos 
se nuo Naujų Meti}. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti lšperkant krasoje ar ezprese "Mo-
ney Order" arba {dedant pinigus 1 
registruota laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. 0 0 . 
8334 S. Oakley A ve., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 
«§*>• ^'žgS*. 

Atsikratikime tą 
Silpnybę. 

Svarbiausias šių dienų klau
simas yra darbo klausimas. Ki-
tų tautų spauda tą klausimų 
laisvai aptaria. Darbo vadai 
kartais pabaro daug klaidų. 
Pasitaiko jiems netakto. Nes 
kasgi čia gali but neklaidingas 
kunkuliuojant kovai už būvį. 
Spauda be jokių suvaržymų 
tad nurodo padarytas klaidas. 
Kas yra bloga, nupeikia. Pa
giria, kas yra gera. Ta pati 
lygiai bešaliai apsieina ir su 
kapitalo atstovais. Kas jų dar
buose yra peiktina, peikia. Kas 
gera, pasidžiaugia ir kitiems 
pasako. Taip visuomet ir rei
kia. 

Mūsų, Lietuvių, spaudoje yra 
adventiškai. Xe-gi mes galime 
elgties taip, kaip kiti. Mūsų 
spaudoje visi darbo vadai lai
komi kuogeriausiais žmonėmis, 
nors ne visi jie butų geri. Ka
pitalistai kartais padaro ir ge
rų daiktų. Mes juos visuomet 
pliekiame ir smerkiame su vi
sokiais epetetais. 

Pamėgink, sveikas, kokį dar
bo vadų papeikti už jo netak
te arba nurodyti jo atlieka
mas klaidas. Tuomi tuojaus 
pakelsi nepaprasta trukšma. 
Kiti nei nepagalvoję atsisakys 
remti ir skaityti laikraštį. Šis 
veikiai pasijus turįs arba nuo
stolių arba kitokių nesmagu
mų. 

Bet papeik veltėdį kapita
listų, kiekvienų darbdavį, 
daugeliui padarysi džiaugsmo, 
nežiūrint to, nors tas papeiki
mas nebūtų artimas teisybei. 

Tai kame aiški mūsų spau
dos silpnybė. Ta silpnybė jon 
įkvėpta pačių mūsų darbo 
žmonių. Mūsų žmonės tuja 
silpnybe yra užsikrėtę nuo 
rėksnių soeijalistų. Nes šitie, 
.reikia ar nereikia, visais lai
kais uja kapitalų, jei tas ne : 

valdomas tokių pačių rėks-
niių, kaip jie. 

Rusijos biurokratai kituomet 
valdė Rusija, jos didelius tur
tus, davė žmonėms duonos. 
Jie buvo už tai tikri bjaury
bės, kraugeriai, išnaudotojai. 
Šiandie tų pačių Rusiją vakio 
bolševikai. Jie savo rankose 
turi jos visus turtus. Žmonės 
badauja, baisiau nei biurokra
tų laikais jie persekiojami, 
žudomi. Bet bolševikai geri 
žmonės. Nes gana jiems pasi
sakyti esą darbo žmonių "ge
radar ia i ." Nors tie "gerada
r i a i " darbo žmonėms nuga
ras raižo, bet tai daro ne sve
timi, tik "saviškiai" . Jier ža
da darbininkams aukso kai-
nus. 

Laikas butų mums nusikra
tyti tą silpnybę, jei nenorime 
užsilikti pažangoje. Kaip į ki
tus, taip ir į darbo klausimą 
reikia visuomet įžiūrėti beša-
liai. 
Mes taip ir darydavom iki šio-
liai. Tik turime pasakyti, kad 
ypatingai šitas laikas nelabai 
tinka tam, kad peiktume dar
bininkus ar jų vadus. Šiuo žy
giu kapitalistų pozicija išro
do tokia, kad ir tikrieji dar
bininkų vadų nusikaltimai su
lyginant su kapitalizmo žiau
rumu beveik visai išdyla. 

ŽYDŲ REIKALŲ MINISTE
RIJA. 

(Spaudos Skyrius). 

Biuletenis Nr. 14. 

Lietuvos Misija Amerikoj Ir 
Amerikos Žydų Pašelpos Są

jungos Konferencija. 

Naujorke įvyko Sąjungos 
Pabaltjurio ir Lietuvos Žy
dams pašelpai teikti konferen
cija, kuri tęsėsi nuo 1920 m., 
Gruodžio 4 iki 6 d. Konferen
ciją pasveikino Latvių konsu
las p. Jonas Kolginas ir Lie
tuvos konsulas p. Jonas Vilei
šis ir jojo sekretorius, kurie 
tam tikrai atvyko iš Washing-
tono dalyvauti konferencijos 
darbuose. Abu svečiu, o ypač 
pastarasis labai širdingai bu
vo delegatų priimti. P. Vilei
šis savo kalboj pasakojo apie 
laisvę, kurią naudojasi Lietu
vos Žydai ir labai gyrė Lietu
vos Žydus, taip prisirišusius 
prie savo tėvynės ir kartu su 
visais piliečiais tiek prisidė
jusius prie Lietuvos valstybės 
atstatymo. 

Konferencija į p. Vileišio 
kalbų atsakė didžiausia de
monstracija Lietuvai. Konfe
rencija per savo pirmininką p. 
Morisą Vinčevskį dėkojo Lie
tuvių tautai ir Lietuvos vy
riausybei už tokius draugin
gus santikius su Žydais ir pa
žadėjo konsului .visišką • Są
jungos paramą Lietuvai ir jo
sios gyventojams. 

Paskui konferencija reiškė 
>avo protestą prieš Žydų žu
dynes Europos Rytų vaJsty-
bėse ir prieš manomą emigra
cijos Amerikon susiaurinimą. 

Priėmus rezoliucijų eilę apie 
pašelpos darbuotę, konferenci
ja išrinko Vykdomąjį Komite
tą, kuris vestų visų darbą. 

Vyriausias Kauno Rabinas A 
pie žydų Padėtį Lietuvoje. 

Jau kurį laiką vieši Ameri
koj vyriausias Kauno rabinas 
p. Abraomas Šapiro. Šeštadie
nį, š, m., Sausio 1 d., jam pa
gerbti buvo įrengtas banke-
tas, Centralinio Pašelpos Ko
miteto sukviestas, kur sve
čias perdavė Lietuvos Žydų 
pasveikinimą ir davė jų da
bartinės padėties apžvalgą. 
Bankete dalyvavo daug įta
kingų svečių ir jų tarpe taip 
pat Amerikos komiteto "Join t 
Distribution Committee" pir
mininkas p. Varburgas. 

Visųpirma jis dėkoja Ame-
už jų nuolatinę 

užuojautą ir paramą savo bro
liams šiapus vandenyno. Be 
didžiausios medžiaginės pagel-
bos, kurią ši parama suteikė 
išnaikintų ir išvargintų kraš
tų Žydams, ji turėjo dar di
desnės moralinės įtakos tuo, 
kad Europoj kitaip nusistatė 
Žydų atžvilgiu žinant, jog jie 
turi Amerikoj tokią įtakingą 
Žydų visuomenę. 

Kalbėtojui papasakojus apie 
sunkią Lietuvos padėtį, kuri 
labai nukentėjo del karo, jis 
apsistoja del dabartinės padė
ties ir sako: " J e i Lietuva pir
moji pajuto karo skausmus, 

D R A U G A S 
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Iš Atsiminimų Apie A. A. Kun. 
Pranciškų Serafiną. 

Antrą vasarą leidžiant Bose-
lande, t. y. 1912 m., aš, Aleks. 
Baltutis ir Aug. Petraitis tve
rėme Lietuvių Katalikų Moks
leivių Susivienijimą. Veikimo 
centras buvo " a n t Bridgepor-
t o " — Chicagoje. Rugp. 23, 
24 ir 25 d. įvyko pirmasis ka
talikiškosios Lietuvių mokslei
vijos Amerikoje suvažiavimas 
6v. Jurgio par. svetainėje. Ta
me suvažiavime tapo nustatyta 
pamatas Liet. Katal. mokslei
vijos visuomeniškam veikimui 
ir užmegsta organizacija, kuri 
ir šiandien gyvuoja. 

Turiu pasakyti, kad mok *-
leivių susiorganižavimo darbui 
labiausia pritarė kun. Pr. Sera
finas (ir kun. A. Kaupas). Už
tat Roselande noksleivių — 
svečių vasaros metu nestokuo-
davo, nes jie buvo maloniai 
priimami. . 

Daug gražių įspūdžių pasili
ko atmintyje iš 1912 metų va-
kacijų, praleistų pas kun. 
Pranciškų Serafiną. 

Jos labai greitai prabėgo, 
nes aš turėjau nemaža draugų, 
kurie simpatizavo visiems pra
kilnesniems sumanymams ir 
darbams. Ypatingai veikliais 
idealistais pasirodė Aug, Pet
raitis ir Al. Baltutis. Mes tata;. 
sudarėme "tr iumviratą" , hd-
ris išjudino iš miego Ameri
kos Lietuvių moksleiviją. ' . 

Šv. Jurgio parapijos svetal 
nė būdavo permaža sutilpti 
žmonėms per mirų rengiamuo
sius vakarus. Tik ką įkurtą L. 
Kat. Moksleivių Susivienijimą 
tiek padarėme turtingu, kad 
buvo nutarta leisti savas mė
nesinis laikraštėlis "Mokslei
vio", kuris tebepasilaiko ir 
šiandien. 

Kaip minėjau, mūsų veiki
mo centras per vakacijas bu
vo "Bridgeportas" , Chicagos 
miesto Lietuvių širdis. Ten bū
davo visokie susirinkimai ir 
lošimų repeticijos. Man tekda
vo labai dažnai sugrįsti į na
mus apįe 12 vai. nakties. Daž
nai rasdavau /Rleboną bemie
gantį. Ne vieną sykį teko lys
ti pro virtuvės langą j vidų, 
kad nesutrukdžius miego sa
vo geradariui... Bet A dažnai 
pasitaikydavo rasti langus už
suktus, — tada noroms neno-
roms reikėdavo skambinti ir 
kleboną kelti iš miego, kad į-
teistų vidun. Jausdavausi 
prastai. Manydavau, kad " tu -
sėsiu p i r t į " nuo savo globėjo 
už trankymąsi naktimis. Bet 
apsirikdavau, — nes niekad 
nėsa prasto žodžio ištaręs, 
kuomet paaiškindavau, kad bu
vau susirinkime ar turėjau 
kokią repeticiją. 

Kun. Pr. Serafinas — veikėjas. 
• 

Nėra tokio visuomeninio dar
bo, prie kurio nabašninkas bu
tų neprivsidėjęs. Jo asmuo yra 
žinomas ir jaunuomenės švieti-
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tai ji pirmoji ir-gi pradėjo 
gydytis nuo karo žaizdų. Lie-
tuvių-Žydų santikiai visuo
met tebebuvo geri, o dabar jie 
dar pagerėjo. Žydai jaučiasi 
Lietuvoje labai gerai ir turiJstreet 'cariu keliaudavo, ar lai-
čia lygių teisių su visais pi- |ce nemigos naktį — žiūrėk 
liečiais. Jie taip pat1 gavo ga
limybės tvarkyti savo tautinį 
gyvenimą autonomijos pagrin
dais . 

Točlel jis apeliuojąs į Ameri
kos Žydus "remti Lietuvą ir 
išnaudoti Žydų įtaką, kad iš
gauti iš Amerikos bei santar
vės Lietuvos pripažinimą/'. 

Kalba padarė labai gero įs
pūdžio dalyvavusiems bankete 
skaitlingiems svečiams. 

me, ir labdarybėje, ir organi
zacijose, ir tautinės sąmonės 
kėlime, ir politikoje. Jeigu jis 
butų sukoncentravęs savo pa-
jiegas prie vieno kokio nors 
veikimo, tai butų galėjęs pa
likti istoriniu žmogum, nes 
gabumų turėjo didelių. 

Daugiausia teciaus savo gy
venime kun. Pr. Serafinas yra 
padėjęs triūso parėmimui sa
vo spaudos. Man esant pas jį 
vakacijose buvo lengva patė-
myti, kaip stropiai rūpinosi 
"Draugu" . " D r a u g o " reikalai 
privertė pirktis automobilių, 
nors privatinis iždas buvo a-
pytuštis, nes esant klebonu to
li nuo laikraščio sunku su juo 
kitaip susisiekti, ypač kuomet 
yra greitas reikalas. 

Kun. A. Kaupas, gyvenda
mas Chicagoje, dažnai lanky
davosi į Roselandą, nes kun. 
Pr. Serafinas buvo jo artimiau
sias draugas. 

Gerbė Lietuvių žymųjį pub
licistą ne tik žodžiu,, bet ir 
darbu, neapleisdamas laike 
sunkios ligos, dažnai jį lanky
damas ir patarnaudamas kuom 
galėjo. Užtat kun. A. Kaupas 
mirdamas paliko jį savo testa
mento išpildytoju. KUn. P. Se
rafinas ir mirusio kun. Kaupo 
neužmiršo, nes pasirūpino ant 
jo kapo pastatyti sulyg savo 
paties prieš to plano paminklė
lį, kurį šiandien galime maty
ti &v.li Kazimiero kapinėse 
Mount Greenwoode, 111. 

Mirus kun. Kaupui "Drau
g a s " pasiliko be redaktoriaus. 
Reikėjo surasti tinkama ypa-
ta rimtam laikraščiui vesti. A-
merikoje kandidato nebuvo. 
Kun. Serafinas mušė telegra
mą į Škotiją kun. F. Keme
šiui, kuris buvo klebonu te
nykščių Lietuvių. Kun. Kemė
šis apsiėmė vesti " D r a u g o " 
redakciją ir atvažiavo pas 
kun. Serafiną, pas kurį apsi
gyveno ilgesniam laikui. 

JCun. Serafino malonumas, 
širdies prakilnumas, vaišingu
mas visus žymius Lietuvos vei
kėjus traukė prie savęs. Tas 
parodo mums, kad nabašnin
kas visa širdimi buvo atsida
vęs visuomenės reikalams. 

Atsimenu, buvo tai, regis, 
1913 m. per Kalėdų vakacijas. 
Aš parvažiavau iš seminarijos 
šventes praleisti. Kun. F. Ke
mėšis jau buvo atvykęs iš Ško
tijos ir gyveno pas kun. P. Se
rafiną kaipo " D r a u g o " re
daktorius. Tūlą vakarą (regis, 
Kūčių) tiek buvo mūsų įsigi
linta į įvairias visuomenės 
problemas, kad nepajutome 
kaip atėjo 2-ra vai. nakties ir 
nuėjome gulti dalykų neužbai
gę. Tas gana aiškiai karakte-
rizuoja ne vien kun. F. Kemė
šio asmenį, kuris yra žinomas 
kaipo idealistas ir žynius vei
kėjas, bet taip-gi ir kun. Pr. 
Serafiną, mano globėją, kuris 
nebuvo apsiribavęs vien tik 
klebono pareigomis, bet žiu
rėjo į gyvenimą plačiau. 

Kun. Serafinas turėjo poeti
nio budo. J is mylėjo rašyti ei
les. Tam tikslui jis naudojosi 
laisvomis valandėlėmis: ar 
traukinu kur važiuodavo, ar 

lams. Galiu pasakyti, kad toje 
srityje jis darbavosi su tikru 
atsidavimu. Seimai, kaip pap
rastai pas Lietuvius, būva daž
niausia vasaros metu. Turėda
mas pas jį savo vakacijas tė-
mijau su kokiu stropumu jis 
tuose seimuose — seimeliuose 
dalyvaudavo. Pas mus tų or
ganizacijų yra begalės, užtat 
dalyvavimas jų metiniuose su
sirinkimuose atimdavo jam 
daug brangaus laiko. Kaipo at
sižymėjęs visuomenės darbini n 
kas jis dažnai pakliūdavo į 
seimų vedėjus. Atsimenu, Fe
deracijos kongrese, buvusiame 
Pittsburge, Pa. apie 10 metų 
atgal, dalyvavome abudu. J is 
buvo išrinktas kongreso pir
mininku, o aš — pirmuoju 
sekretorium... 

. / 

Kun. P. Serafinas-klebonu Vi
sų Šventų Parapijos, Roseland. 

111. 

jis daug triūso ir pinigų padė
jo įsteigime Šv. Kazimiero 
Vienuolyno. 

(Pabaiga bus). 

jau ką nors sudėjo... Kartą jis 
pasiėmė mane pasivažinėti au
tomobiliu. Kelyje bevaldant 
mašiną jam atėjo keletas gra
žių minčių. J is greitai susto
jo, išsiėmė paišelį ir... į vieną 
-kitą -minutę paskaitė man ke
lias strofas gražių eilių. 

Bet daugiausiai laiko ir c-
nergijo^, turbūt, kun. Serafi
nas yra paįšventek Lietuvių 

'kultūrinių organizacijų reika-

Visų Šventų Parapiją Rose-
lande, 111. pradėjo organizuoti 
kun. Serafinas 1906 m. Pra
džioje pamaldas laikė Italų 
bažnyčioje, paskiau — Vokie
čių, galop 1908 m. tapo užbaig
ta statyki savas namas, kuria
me įtasyta bažnyčia, mokyk
la, svetįainė ir klebonija. Ant 
kun. Serafino pečių buvo už
dėtas didelis darbas. Kaipo 
klebonas jis atsižymėjo sunia-
ningumu. Parapijos organiza
vimo pradžioj kuone visi Lie
tuviai gyveno Kensingtone ir 
West Pullmane. Ant Kensing-
ton ave. buvo daug Lietuvių 
biznierių ir ' ypač karčiamnin-
kų. J ie norėjo, be abejonės, 
kaip ir daug kitų šeimynų, 
kad bažnyčia butų statoma 
Kensingtone. Klebonas gi ap
svarstė — apgalvojo klausi
mą labai detališkai ir nuspren
dė bažnyčią statyti Roselande, 
apie 8-10 blokų į žiemius, kur 
Lietuvių tuomet totoV6'apsigy
venę tik kelios ar keliolika 
šeimynų. Buvo daug kritikos 
iš pusės parapijonų. Kiti atsi
sakė bažnyčią beremti už tai 
kad ji yra statoma nepatogioj 
vietoj... Gi kun. Serafinas žiu
rėjo daugiau į ateitį, negu į 
visokias kritikas. J is perma 
tė, kad Kensingtonas tinka 
gyventi Italams, juodukams ir 
panašiai, bet ne Lietuviams. 
Ištikro, taip ir įvyko. Šiandien 
Roselande jau daug daugiau 
Lietuvių ir visokių pramo
nininkų gyvena, negu Kensing
tone. Roselandas randasi šva
rioj vietoj, toliau nuo dirbtu
vių. Lietuvių bažnyčiai ir vi
sam jų parapijos centrui kun. 
Serafinas aprinko pačią pato
giausią ir švariausią vietą: ant 
108-tos gatvės tarp Wabash 
ave. ir State st. Lietuvių ka
talikų šeimynos kraustosi, iš 
Kensingtono į Roselandą, į 
patogesnę vietą, ir apsigyven-
dina tarp apšviestesnių žmo
nių... Manoma, kad Kensingto
ne bepasili(cs vien tik juodu
kai ir Italai. Prakilnesnėse* 
Lietuvių šeimynos, atsikėlu
sios Roselandan, savo vaiku
čius siunčia savon mokyklon. 

Visų Šventų Parapijos na
mas kun. Serafino apsvarsti-
mu pastatyta didelis Daug tuš
čių vietų ir kambarių tuomet 
buvo jame. Šiandien-gi jis yra 
jau visas užimtas: mokykla 
pilna mokinių, bažnyčia prisi
renka pilna žmonių... 
Daugiausiai donlės kreipė kun. 
Serafinas į lietuviškąją mo
kyklą. Reikia atsiminti, kad 
Roselande tapo atidaryta ant
roji iš eilės lietuviškoji mo
kykla Amerikoje, vedama Šv. 
Kazimiero Seserų. Daug klebo
nų norėjo gauti šv. Kazimiero 
Seseris mokytojomis savo mo
kykloms, bet jų gavo -pirmu
tinis po Mount Carme]io kie-
bono tai kun. Serafinas, nes-

SKAITYTOJI! BALSAI. 
Laikraštis Vaikams. 

* (Draugo' ' No. 40 p. Skaityt 
pajudina labai svarbų klausiv 

mą apie vaikų laikraščio rei
kalingumą ir pataria, kad 
"toksai laikraštėlis galėtų 
but leidžiamas skyrium, arba 
bent prie kurio mūsų laikraš
čio kaipo prisega?priedas . 
Prie šito sumanymo ir aš no
rėčiau savo dvilekį pridurti ir 
tiek tiktai pasakyti, kad tok
sai laikraštėlis'su vaikų sky
riumi jau antri metai kaip gy
vuoja ir milžinišką naudą neša 
ne vieji tarpe vaikų, bet ir tar
pe suaugusiųjų. Juomi yra 
"Meilė" , 301 State S i , Du 
Bois, Pa. Daugelis parapijinių 
mokyklų pasiėmė jį vaikams 
už organą. Jame jie dalinasi 
savo mintimis, rašo straipsne
lius, skaito laike lietuviškų 
lekcijų, platina tarpe kitų vai
kų, ypatingai, kurie lanko vie
šąsias mokyklas, perša tėvams, 
visiems jį siūlo ir t. t. Ant 
kiek man teko patirti, "Mei
l ė " savo tikslą pasiekia ir 
naudą neša ne vien vaikams, 
bet visiems, kas ją skaito. 

Tad naujo laikraštėlio visai 
nebereikia steigti, nei kitame 
naujo skyriaus vaikams už
vesti. Reikėtų ciktai visuome
nei labiaus "Mei lę" paremti, 
ne vien medžiagiškai ją pla
tinant, bet ypatingai RAŠ
TAIS. Pageidaujama, kad vi
suomenės auklėtojai, vietoj 
negailestingai kritikuoti ir 
primetinėti "Mei lės" leidė
jams kokį tai išsvajotą neva 
tai "biznį", imtųsi uz plunk
snos ir padėtų pagaminti at-
sakančhj raš tų 'ne vien vaikų 
skyriui, bet abelnai; žodžiu sa
kant, padėtų tobulinti tą, kas 
jau yra ir neša naudą. Kuo dau 
giaus mes prisisteigsime laik
raščių ir visokių juose skyrių, 
tuo jie bus silpnesni, skystes-
ni. Mokančių arba, teisingiau 
sakant, norinčių plunksną ve
džioti neperdaugiausiai tetu
rime. Tad ir tų pačių spėkų 
neskirstykime, bet spieskime į 
krūvą. Kun. M. J. Kazėnas. 

tt» voun stOMACtrs « * ; . 
Po valgiui neužmiršk, kad geriau

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

Furopean American fiureau 
Fabionas ir Mickievicz ved. 
buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas 

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pašportai ir tt. 

NOTARIJTJSAS 
Real Estate, Paskolos, Insurinal 

U tt. 
809 YV. 851 h St., Kamp. Halstcd St. 

IVJ.: Boulevard 611 
Vai.: 9 iki 6 kasdieną 

Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak. 
Ned.: iki 3 po piety. 
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MEDUS DAUG 
PIGESNIS 

5 Svaru VicdreUs $1.80 
Medus tyras 

Kreipkitės šiuo adresu: 

STRYGAS & MILLEK 
4342 So. Mapleuood Ave., 

Chioago, 111. 

r=r 

Phope Seeley 7439 
DR. I. | i FEĮNBERG 

Gydo specialiai visokias vyru 
f ' moierų lytiška* ligas 

2401 Matlison si*., kampas - Wes-
tem Ąve., Cbioago 

Volaiufos: 2—4'po piet 7—9 vak. 
r i T^" a 'TI iirTi" - I M I " " i i \y~ '~Vii~*'.. i ' r '~ ' i1 i i 'J~ Ji" _^f* 

Dr. M. Stupoicki' 
3107 So. Morgan Street 

cincAGo. iLMirois 
Telefonas Yards &0M 

Valandos: — 8 lkl 11 « ryto: 
i po pietų iki 8 vak. Nodėho-
mis nuo 6 iki 8 vai. vakaro. 

322$' 

I Dr. M. T. STRIKOL'IS 
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

Peoples Teatro Bfame 
1616 W. 47tn Str. TeL BouL 1«©Į 
Valandos: 6 iki 8 vak. Nedėl i e 
iiki 12 ryte. 

S Res. 201* W. 43rd Street 
Nuo ryto Iki piet. 

• T e l . McKmlcy 263 

= 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 lig 9 vakarą 
4712 6 0 . ASHLAND AVEITlM 

arti 47-tus Gatvės 

^Telefonas Boulevard 9199 | 

DR. G. KASPUTIS 
DENTISTAS 

3331 South Halsted Str. raiandos: 9—12 A, M. 
1_5; 7 _ g p. M. 

fcįĮĮM » » » » » » » » » » » • • • • » » • » » ! • » « į 
4 Tel. Randolph 2898 

A. A. SLAK1S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyj 
ASSOCIATION BLDG. 

18 So. La SaUe St. 
Valandos: 9 ryto iki 5 po piety 

Panedėliais iki 8 vakare 
Nedėliomis ofisas uždarytas 

g ' 

Tel. Canal 257 Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 Iki 4 
po piet. 6 iki 9 vakare. 

«—„. , • . , , . % 

Dr. I. E. MAKARAS 
Lictuvys Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 10900 So. Michigan Ave., 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

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

Tel. Pullman 342 

Telefonas Pullnuui SSfF 
Dr. P. P. ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
10801 So. Michigan Aveouc 

RoMlaod, 111. 
VALANDOS: » ryto lkl t 

Cel. Pullman S42 Ir 3180. 

J. P. WAITCHEES 
Lavvyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 4509 S. A*lil»nfl Ave. 

Tel. Yards 1063 
Dien. Rooni 518—159 Jį. Oalrk St. 

Tel. Randolph 3567 

N 

Saugok akiu regėjimą 

Kada kankinies del gaivos 
skaudėjimo, kada regėjimas sil
psta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties i manę klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas sutelks 
jums geriausi patarnavimą del 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specljalisto, 

W. P. MONCRCFF, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPECIJAUSTAS 

1801 & Ashland Ave., Chieago. 
kertė 18tos gatvės; S-člos luboa 

Kambaris 14-16-16-17 
Viršui PLATTS aptiekos 

Tėmykite mano parašą. 
Valandos: Nuo 10 ryto lkl • 
vak. Nedėliomis nuo t ryto lkl 
1S d. 

/ 

•IIlIlIIIlHllllllllllIlIlIIIlIllIIUliliiiiiiiiiui 
Rus. 1189 Independcuce UI v d. 

Telefonas Vou Buren 294 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas Gydytojas ri Chirurgas 
Spccyaustas Moteriškai, Vyriškų 

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

pietų, 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d. 
Ofisas S354 So. Halsted St., Ohicago 

Telefonas Drovcr 0483 
UlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIUIIIIIIII 
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"Draugas" Weckly Snpple-
ment devoted only to 

j religion. 

r 
• " • • • r * •M 

Savaitinis "Draugo" priedas, 
pašvęstas vien tik tikė

jimo reikalams. 
; » ; - - - * — - — » * • 

Ketvirtasis Gavė
nios Sekmadienis. 

Mišių Lekcija iš šv. Povylo 
laiško Galatams 4, 22—31. 

Broliai: Parašyta yra, kad 
Abraomas turėjo du sunu: vie
ną iš tarnaitės ir vieną iš liuo-
spsios. Bet kuris iš tarnaitės 
sulig kūno buvo gimęs: o ku
ris iš liuososios per pažadėji
mą. Tat per prilyginimą pa-
sakvta. Nes tat vra du testą-
mentu. Vienas kalno Sina gim
džiusi s j vergiją, kuri yra 
Agar. Nes kalnas Sina yra 
Arabijoje, kuris siekia tą, ku
ri dabar yra Jeruzolimoje ir 
vergauja sn savo vaikais. Bet 
kita Jeruzolima, kuri yra aug-
štai, liuosa yra: ji yra mus 
motina. Nes yra parašyta-* 
Džiaugkis nevaisingoji, kuri 
negimdai; rėkie ir šaukie, ku
ri neturi vaikų; nes pamesto
sios daug vaikų, daugiau negu 
tos, kuri turi vyrą. Mes-gi, 
broliai, sulig Izaoko esame pa
žadėjimo vaikai. Bet kaip tuo
met sulig kūno gimusis per
sekiojo gimus] sulig dvasios: 
tai]) ir dabar. Bet ką sako Šv. 
Raštas! Išmesk tarnaite ir jos 
sūnų: nes tarnaitės sunūs ne
turės dalies su liuososios sū
num., Tai-gi, broliai, mes ne
same tarnaitės sunūs, bet liuo
sosios, o tąja laisve Kristus 
mi)s paliuosavo. 

Lekcijos Paaiškinimas 
šv. P5vylo laišku ypatybė. 

Šv. Povylo mintis buvo gau
si ir laki; todėl jisaj į trum
pus žodžius sudėdavo daug 
tiesų. Jų būdavo tiek daug, 
kad vienos užsikeisdavo už ki
tų. Paprasti žmonės, greitai 
skaitydami Apaštalo raštus 
neatskirdavo vienų minčių 
nuo kitų, del to nekartą visai 
netaip suprasdavo jo žodžius, 
kai j) jis buvo norėjęs pasaky
ti. Dar šv. Povyhii gyvam te
besant Šv. Petras jam skundė
si, kad yra žmonių, kurie šv. 
Povylo raštus iškreipia, tar
damas: "Mušu brolis Povvlas 
sulig duotos jam išminties ra
šė jums, kaip kad jr visuose 
laiškuose, kalbėdamas juose 
apie tai, kame yraįai-kas sun
ku suprasti, o tą nemokinti 
ir nepastovus žmonės sugadi
na kaip ir kitą Šventąjį Raš-
tą" (2 Pitri. 3, 1<6). Tai-gi šv. 
Povylo laiškus reikia pamažė-
lį skaityti po kelis kartus ap-
mintijant sakinius ir žodžius. 
Tik tokiu būdu galima susekti 
tikrą jo mintį. Šituose Lekci
jų paaiškinimuose mes neju
diname gilių mokslo dalykų, 
tiktai mūsų tautos ir mūsų lai 
kų kalba atpasakojamo tas pa
čias mintis, kurias randame 
šv. Povylo laiškuose. Skaity
tojams patariame perskaičius 
šv. Povylo raštą skaityti mus 
paaiškinimus ir po tų paaiški
nimų dar kartą perskaityti šv. 
Povylo žodžius. Tokiu būdu 
jie jau bus lengviau supranta
mi. 

Abraomas turčj'o dvi moteri. 

Šitoje Lekcijoje šv. Povylas 
primena Oalatams, kad Ab-
a romas turėjo dvi moteri. 
Viena buvo jam lygaus gimi
mo laisvų tėvų duktė Sara. 
Antra jo pati buvo jo paties 
vergė Agara. Prieš Kristui 
ateisiant Dievas, nors negir-

, davo, bet nei nedrausdavo vie
nam vyrui turėti dvi ar dau
giau pačių. 

Agara reiškė Senąjį Įstatymą. 
Šv. Povylas sako, kad tiedvi 

Abraomo pati reiškė du Die 
vo testamentu. Vienas testa
mentas tapo padarytas ant 
kalno Sina Arabijoje, su kuria 
susisiekia Žydų žemė, turin
čioji sostinę Jeruzolima. Tai
gi Abraomo moterystė su A-
gara reiškė Dievo testamentą, 
sudarytąjį su Žydų tauta. Tą 
testamentą žmonės pildė Je
ruzolimoje. 

Sara reiškė Naująjį Įstatymą. 

Bet Abraomas turėjo pačią 
geresnę už Agarą, būtent Sa
rą. Ta pradžioje buvo nevai
singa. Bet Šv. Raštas prana
šavo, kad nevaisingoji turės 
daugiau už vaisingąją. Saros 
nevaisingumas tęsėsi per il
gus metus. Jis reiškė, kad ne-
žydiškos tautos ilgus laikus 
bus nenaudingos Dievui. Bet 
sulig Šv. Rašto vėlesnysis 
vaisingumas turėjo būti di
desnis už tos, kuri 4didžiavosi 
savo vaikų daugumu. Ta Ab
raomo ir Saros moterystė 
reiškė naują testamentą, ku-
riuomi daug daugiau žmonių 
turėjo prieiti prie Dievo negu 
senuoju. 

Senasis Įstatymas 
Panaikintas. 

Dievas buvo įsakęs Abrao
mui išdaryti Agarą ir jos su-
nų Izmaeliu. ,Tas išvarvinąs 
buvo pranašystė. J i reiškė, 
kad Senasis Testamentas taps 
panaikntas, nes jo vietą užims 
Naujasis, kurį reiškė liuosos 
Saros sunūs Izaokas. 

Išvarymo proga buvo ta, 
kad Agara spaudė Sarą ir Iz-
maelius Izaoką, kitaip sakant 
vergė laisvąją ir vergės vai
kas laisvosios vaiką. Sv. Po
vylas pažymi, kad jo laikais 
Žydai, patys būdami Senojo 
Testamento vaikai, skriaudžia 
krikščionis, H Naujojo Testa
mento vaikus. Pats šv. Povy
las daugelyje vietų gavo 
skaudžiai nuo Senojo Jstaty-
nio šalininkų. 

Šitų sostinė buvo Jeruzoli
ma. J i buvo nors šventas, bet 
vis-gi žemiškas nuėstas. Krik-
ščionvs tokio miesto ant žemės 
dar neturėjo. Bet jų tėvynė ir 
sostinė jau buvo danguje, ten 
kur Atpirkėjas sėdėjo Dieivo 
Tėvo dešinėje. Ta krikščionių 
sostinė buvo Dangaus Jeruzo
lima skaisti ir nesutepama. 

Visą tą laisvę ir grožybę 
Naujam Testamentui suteikė 
Kristus. Kaip Agaros sunūs 
Izmaelius neturėjo dalies Ab
raomo palikime, taip netikin
tieji į Kristų Senojo Testa
mento žmonės neturės palies 
amžinoje augštoje dvasinėje 
dangaus Jeruzolimoje. 

t 

MIŠIŲ EVANGELIJA SULIG 
ŠV. JONO 6, 1—15. 

Anuo metu Jėzus nuėjo ana
pus Galilėjos juros, kuri yra 
Tiberiadis: ir paskui jį ėjo di
delė daugybė, nes matė ženk
lus jo daromus ant sergančių
jų. Tai-gi palypėjo Jėzus J 
kalną: ir ten atsisėdo su savo 
mokiniais. O buvo labai arti 
Pascha šventoji Žydų diena. 
Tai-gi Jėzus pakėlęs akis, ir 
pamatęs, kad labai didelė dau
gybė yra atėjus pas jį, tarė 
Filypui: Iš kur pirksime duo" 
nos šitiems valgyti? Bet tą sa
kė gundydamas jį: nes pats 
žinojo ką padarysiąs. Filypas 
jam atsakė: Dviejų šimtų 
dienpinigių duonos neužtektų 
jiems, kad kiekvienas gautų 
nors mažumėlę. Vienas jo mo

kinys, Andriejus, Simano^ Pet
ro brolis, tarė jam: Čia yra 
vienas berniokas turįs penke
tą miežinių duonų ir dvi žuvi: 
bet kas tat yra tarp tokios 
daugybės? Tai-gi Jėzus tarė: 
Susodinkite žmones. O buvo 
daug šieno vietoje. Tai-gi su
sėdo vyrų skaičium apie pen
kis tūkstančius. Tai-gi Jėzus 
paėmė duonas: ir padėkojęs 
išdalino sėdintiems: taip pat 
ir žuvių kiek norėjo. Kuomet 
prisisotino, tarė savo moki
niams, gurinkite likusius tru
pinius, kad nepražūtų. Tai-gi 
surinko ir pripildė dvyliką pin 
tinių trupinių iš penkių mie
žinių duonų, likusių nuo val-
giusiiijų. Tai tie žmonės pa
matę, kad Jėzus padarė ste
buklą, kalbėjo: Kad šitas yra 
tikras Pranašas, kuris turėjo 
ateiti į pasaulį. Tai-gi Jėzus 
patyręs, kad ketino ateiti pa
griebti jį ir pastatyti kara
lium, vėl pabėgo į kalną pats 
vienas. 

Evangelijos Paaiš
kinimas. 

Pasimokykim dorybių. 
Aprašytasis atsitikimas taip 

lengvai suprantamas visiems, 
kad nėra nei mažiausio reika
lo jį aiškinti, negu priminti, 
kad V. Jėzus dukart padarė 
tokius stebuklus, vieną syk pa-
sotindanias penkis tūkstančius 
vyrų penkiomis duonomis ir 
dviem žuvimi, kitą syk keturis 
tūkstančius septyniais kepa-
laičiais ir keliomis žuvytėmis. 
Antru atveju trupinių liko 
septynios pintines. Abudu at
sitikimu skyrium aprašo šv. 
Morkus 6, 33—44 ir 8, 1-^9. 

Nesant reikalo aiškinti 
Evangelijos raštą yra reikalo 
mokintis gero-apsiėjimo iš V. 
Jėzaus. Jis tuo atveju parodė 
penkias labai brangintinas do
rybes. Mes negalime iš Jo iš
mokti daryti stebuklus, bet 
galime išmokti daryti dorybes. 

Pasigailėjimas. 
Pirmiausiai Jėzus pasigalė

jo susirinkusių žmonių. Jis 
nebuw> jų kvietęs, nei buvo 
žadėjęs jiems duoti valgio; bet 
jis padarė daugiau negu buvo 
jo priedermė, daugiau negu 
teisybė reikalavo. Iš gailesčio 
Jis buvo nažengęs iš Dangaus 
ir žmogum tapęs; ttfb pačiu 
gailesčiu jis rūpinosi žmonė
mis, kurie beklausydami Die
vo žodžių užmiršo savo svei
katos reikalus. 

Malda prieš valgį. 
Evangelija sako, kad V. Jė

zus prieš pradėsiant dalinti 
duonas dėkojo. Nors Išgany
tojas arba apaštalai Jo vardu 
buvo padėkoję vaikui atsine
šusiam duonos ir žuvių, pirk
dami jas nuo jo, bet ne apie 
tą paoįėką kalba Evangelija. 
Ji^ minėja, kad V. Jėzus prieš 
darysiant stebuklą, prieš pra
dėsiant žmones valgydinti, 
kalbėjo padėkos maldą. Taip 
pat paskutinėje vakarienėje, 
nors tuomet V. Jėzus valgė 
savo valgius, tečiaus "paėmęs 
taure padėkojo ir davė 
j iems/ ' t y. mokiniams (Mat. 
26, 27). 

Iš to mums yra/du pamoki
nimu: pirmas, kad prieš val
gį padėkotume Dievui už Jo 
dovanas. Antras pamokinimas, 
kad prieš padarysiant stebuk
lą V. Jėzus nemeldė Dievo pa
didinti jiegas, idant gajėtų 
stebuklą padaryti, bet tiktai 
padėkojo.Dievui už gerumą, o 
stebuklą padarė pats savo jie-
gomis, nes pats buvo Dievas. 

Taupumas ir švarumas. 

Žmonėms privalgius trupi
niai neliko lauke, nes V. Jėzus 
liepė juos ^surinkti. I r iš to 
yra mums taupumo ir švaru
mo pamokinimas. Geras šei-
myninkas nepaniekina nei tru
pinių. Jis ir juos sunaudoja, 
jei ne sau, tai savo gyvuliams. 
Turtingoje Amerikoje gyven
dami mes tankiai patingime 
sunaudoti , smulkesnius daik
tui. V. Jėzus mus mokina ki
taip. 

Savo triobų švarumą šiaip 
taip prižiūrime, bet į gatves 
metame visokias sąšlavas vie
šos vietos švarumą palikdami 
aprUpinti miesto samdomiems 
žmonėms ir da-gi pasunkinda
mi jiems jų darbą. Kristaus 
pavyzdis mus mokina kitaip 
apseiti. Nei laukuose toli nuo 
miesto Jis nepaliko žetnę ap
kritusią trupiniais, tik pasirū
pino, kad ji taptų nuvalinta. 
Rūpinkimės ir mes savo šva
rumu nevien rūbų ir aslų, bet 
taip-gi ir kiemų ir gafcvhj ir 
kitų vietų. Jei visi visada tą 
atmintume, tąi lengva butų vi
siems viešąjį švarumą palai
kyti ir visiems butų "malonu 
pažiūrėti į tas vietas, kur gy
vename. 

retas nori savo jiegomis tėvy
nei tarnauti. 

Dievas ir Gundymas. 

Kai kam gali* išrodyti, buk 
V. Jėzus nelabai meilingai ap
sėjo su savo mokiniais, kad 
gundė šv. Filypą,'klausdamas: 
*'Iš kur pirksime duonų ši
tiems valgyti?" Iš tiesų-gi V. 
Jėzus mylėjo Filypą nemažiau 
už kitus. Iš katekizmo žinome, 
kad -V. Jėzaus asmuo turėjo 
dvi prigimti: dievišką ir žmo
gišką. Žmogiškoji jo prigmtis 
susirūpino klausytojų išbadė-
jimu ir tą susirūpinimą iš
reiškė Filypui. Jei kas kitam 
išreiškia savo rūpestį, tai* ne
pažemina jo, tik pagerbia. 
Taip ir V. Jėzus pagerbė Fi
lypą išreikšdamas savo rūpe
stį. Apaštalas ir jo draugai 
matė, kad nebuvo žemiškos 
jiegos, galėjusios pavalgydin
ti tokią daugybę žmonių. Ta
da dieviškoji V. Jėzaus pri
gimtis jo žmogiškomis lupomis 
liepė klausytojams susėsti ir 

rengtis valgyti, bet nepaaiš
kino kokiu būdu pavalgydins. 
Tas klausimas, tas nepaaiški
nimas prieš pradėsiant ste
buklą, apaštalui išrodė lyg 
gundymas. Taip šv. Jonas ir 
^parašė. Kaip šitame atsitiki
me, taip ir kitur, kur Šv. Raš
te minėta, jog Dievas gundė 
žmogų, yra tik gundymo iš-, kalingą ir naudingą globą, pa 

Garbės ir Galybės neieškokim. 

Pagalios Išganytojas pasi
slėpė nuo minios pajutęs, kad 
ji Jį nori apšaukti karalium. 
Mūsų širdys labai mėgsta aug;-
štas garbingas vietas. Kara
liaus sostas yra augštcsnis ir 
garbingesnis už visas augšta-
sias vietas. V. Jėzus mokėjo 
audras vienu liepimu stabdin-
ti, ligonius vienu pasakymu iš
gydyti, numirėlius prikelti, 
tūkstančius žmonių pavalgy
dinti duonos mažuma, vandenį 
vynu paversti. Iš to matyt, 
kad Jis butų mokėjęs ir kara
liauti. Bet jis negeidė nei gar
bės, nei galybės. Jis neapsėmė 
karaliauti, nors buvo iš kara
liaus giminės, nors tautiečiai 
susitarė* Jį išrinkti. Jis žinojo, 
kad Jo gyvenimas turėjo eiti 

vaizdą, bet ne tikras gundy
mas. Pats Šv. Raštas mus mo
kina, kad taip yra: "Nei vie
nas gundomasis tenesakai, 
kad Dievas jį gundo, nes Die
vas nėra blogųjų gundytojas; 
o Jis nei vieno negundo" (Šv. 
Jokūbo laiškas 1, 13). 

skyriui, o to skyriaus valdyba 
turi išrinkus ypatingus na
rius, kurie sergsti jiems pave
stus bernaičius. Ta pagelbą 
yra labai naudinga. 

Matydami, kad Lietuvių ber
naičiai lankiai reikalauja pa-
gelbos, ir kad Šv. Vardo Jė
zaus draugija teikia jiems na-

iš 
Tai-gi viso labo šešis pamo 

kinimus \ galime susirinkti 
šitos Evangelijos: 1) kad gai-
lė tumės ar tymų, 2) kad valgį 
pašvęstume malda, 3) kad bū
tume taupus, 4) kad brangin
tume švarumą, 5) kad neieš
kotume valdžios nei garbės, 6). 
kad nekaltintume Dievo už sa
vo pagundas. 

Jei tuos šešis dalykas gerai 
išpildytume nors iki ateinan
čiam sekmadieniui, tai jau bu
tų* žymios naudos mųs dū
šioms. 

LIETUVIU BERNAIČIAI IR ŠV. VARDO DRAUGIJA. 
Daug yra Lietuvių jaunikai-

čių,kurie uoliai darbuojasi ti
kėjimui bei tėvynei, I 'etuvai. 
Vieni, apleidę savo tėvelius, 
važiuoja seminarijon ir tenai 
praleidžia savo gražiausias 
dienas, kad prisirengus kuo-
geriausiai skelbti Kristaus 
apreikštas tiesas; kiti jauni
kaičiai-lanko įvairias augštes-
nes mokyklas ir rengiasi prie 
kitų naudingų darbų, kaip tai: 
advokato, daktaro ir tt. Taip-
pat yra daug bernaičių, kurie 
neturi progos pasiekti augšte-
snį mokslą, bet ir jie stropiai 
darbuojasi pagal savo išgalę. 
Malonu yra matyti Lietuvių 
bernaičius gražiai dirbančius 
tikėjimui beri tėvynei. Jie savo 
nenuilstančiu uolumu dideliu 
džiaugsmu pripildo širdis gim
dytojų, brolių, sesučių, ir visų 
gerą trokštančių žųmnių. Kas 
galėtų nesidžiaugti, matyda
mas tiek daug gerų darbų? 

kitais žemesniais keliais, kad J i e e r t a i s mus nustebina, 
erškėčių vainiku žmonėms pa- Nors didžiuma Lietuvių 
tarnaus geriau negu aukso ka
rūna, ir kad jų dūšias paliuo-
suos kybodamas ant kryžiaus, 
o ne sėdėdamas ant minkšto 
sosto. Mums vargšams žmo
geliams labai sunku naudotis 
šituo V. Jėzaus pa Vyzdžiu. 
Kaip negalime lygintis su kal
nu, • taip nedrįstame kilnytis, 
kad pasišventimu prilygtume 
V* Jėzų. JŠet vis-gi turėtume 
padaryti, ką galime. Neieško
kime augštų vietų; tegu jos 
paieškos mųs. Mums^ augštų 
vietų -begeidžiant tankiai pa
sitaiko, kad jos ^buva dides
nės negu mųs gabumai. Ta 
klaida rečiau pasitaiko, kuo
met valdvietė suranda sau 
žmogų. Kristus' neapsėmė ka
raliauti, kuomet jį žmonės rin-
ko tam darbui. Bet Išganyto
jas nedraudė savo mokinti
niams apsiimti, jei .visuomenė 
juos išrenka augStiems užda
viniams. . Th\ visiems Jis pri
mena, kad pažeminimas teks 
tiems, kurie patys save augšti-
na (Liuk. 14, 11). Šitas pa
mokinimas ypač> naudingas 
mųs tautai šiais laikais, kuo
met Lietuvai laisvę atgijus 
Lietuviams pasidarė progų 
gauti valdžios ir garbės. Dau
gelis ieško vien garbės ir ga-
lybėsį retas rūpinasi tėvynei 
reikalingą darbą dirbti. Dau
gelis, nori, kad tėvynė jiems 
tarnautų teikdama-dideles al
gas, augštas vietas ir valdžią, blogas daiktas. Bernaičiai ma 

bernaičių darbuojasi ištikimai, 
bet yra ir tokių, kurie nustoja 
tikėjimo ir atsiduoda kūno 
geiduliams; Galima s'urasti 
įvairias jų nupuolimo priežas
tis. Stoka gero auklėjimo bei 
gerų patarimų daug mūsų ber
naičių nutolina nuo tikėjimo 
ir kitų gerų darbų. Kartais 
vaikas užbaigęs katalikišką 
mokyklą ir gavęs gerą išauk
lėjimą jaunatvėje, vėliaus, to
limesniame gyvenime, negauna 
daugiau jokių pamokinimų bei 
patarimų. Kita priežastis, ve
danti bernaičius prapultin yra 
skaitymai knygų ir laikraščių 
priešingų tikėjimui ir dorai. 
Šitie skaitymai aptemdina ber
naičių jauną nesustiprėjusi 
protą. Jie nesupranta kaip di
deliai tat kenkia jiems ir ga
dina' jų tolimesnį gyvenimą. 

Sunku yra sustabdyti tokių 
knygų ir laikraščių rašytojus, 
bet mes galime bernaičius per
sergėti, kad jie suprastų tokių 
raštų kenksmingumą. Rašyto
jus prieš tikėjimą ir dorą grei
tai išnaikintume/ jei žmonės 
sustotų skaitę jų nedorus raš
tus. Jie rašo del to, kad žmo
nės skaito jų šlamštus. Tarpe 
skaitytojų tų raštų" yra didelė, 
dalis gerų žmonių, kurie ne
mato blogumo skaityti tokius 
raštus. Mūsų bernaičiai kar
tais skaito kenksmingus raš
tus nežinodami, kad tai yra 

no, kad skaitymas bile koks 
yra geras ir naudingas. Bet 
visai kitaip yra negu daugu
ma mano. Raštai prieš tikėji
mą ir dorą yra it valgis su 
nuodais. Virėjas jį taip iš 
verda, kad nuodų nematyt ir 
pats skonis būva neblogas, 
kaip ir gero valgio, bet kada 
tas valgis persimaino į kraują 
ir pereina į gįslas, tada nuo
dai sugadina žmogaus raume
nis ir padaro mirt}^ Ką nuo
dai padaro žmogaus kūnui, tą 
gali padaryti blogas skaitys 
mas dūšiai. Bernaičiai, bukite 
atsargus ką skaitote! Kaip 
geras sunūs pasitenkina savo 
motinos pagamintu valgiu, 
taip lai bernaičiai pasitenkina 
skaitymais, kurie skelbia tiesą 
apie tikėjimą ir dorį. 

Ręjkalinga yra pagelba ber
naičiams. Jie yra jauni, už^tad 
tankiai suklysta. 'Nuo vienos 
klaidos jie nueina į kitą, ir 
taip tolyn, gilyn, nuo mažes
nės į didesnę, kol kartais pa
tenka kalėjiman; ten pralei
džia metus, kitas net visą sa
vo amžių. Liūdna yra nelai
mingo, sūnaus ar brolio.gimi
nėms, tai-gi geriau .yra gelbėti 
jį pirmą negu puola į teismo 
rankas. Reikia bernaičius da
boti nuo jaunų dienų, i r . ap
saugoti juos nuo nelaimių. 

Šv. Vardo Jėzaus draugija 
daug darbuojasi bernaičių 
naudai. J i yra tarptautinė; 
veik visos katalikiškos tautos 
turi jos §kyrių savo parapijo
se. Lietuvių vos tik kelios pa
rapijos turi tos draugijos sky
rių, šv. Vardo ^Jėzaus draugi
ja yra išsiplatinusi po visas 
Suvienytas Valstijas. Keli 
šimtai tūkstančių jos narių 
apsaugoja bernaičius nuo ne
laimių. Vienoj Chicagoj yra 
kelios dešimtys tūkstančių na
rių. Pennsylvanijoj, New Yor-
ke ir kitur rytuose ji labai 

shupinkime, kad šitos draugi
jos skyrius butų kiekvienoj 
Lietuvių parapijoj. Pasirody-
kime svetimtaučiams, kad mes 
saugojame avo bernaičius nuo 
nelaimių. 

Lietuvių bernaičiai yra sve
timtaučių gerbiami. Darbda
viai svetimtaučiai tankiai.ieš
ko Lietuvių bernaičių, kad ga
vus juos žymesnėms vietoms 
bei darbams, nes žino, kad 
Lietuvių bernaičiai teisingai 
dirba ir gerai darbą padaro, 
taip išmokę nuo savo tėvelių. 

J. R. M. s 

ŠV. MARGARETA MARIJA 
ALACOOUE. 

Jos pasiuntinystė. Kas jai 
pagelbėjo? Jos relikvijos, 

J. Jos pasiuntinystė. 

Nekuomet netruko tikrų V. 
Jėzaus garbintojų, kurie ap-
svarstydami žmonių nedėkin
gumą ir nejautrumą, maldavo > 
už juos mylinčią mus Dievišką 
Išganytojo širdį. Jos malones 
rinkdavo pavieniai asmenys, 
įvairiais laikais, įvairiais bu
dais ir veiksmu. Jėzaus Širdies 
garbinimas sustiprėjo ir susi-, 
tvarkė. 

• 

Margareta Alocoąue (skai
tosi Alekok) gimė mieste Ter-
reau, Prancūzijoje, Liepos 22 
d., 1647 metais. Nuo kūdiky
stės ji bjaurėdavosi mažiausiu 
nusidėjimu. 1671 metais Mar
gareta įstojo į Vizitiečių vie
nuolyną mieste Paray-le-Mo-
niaPe. Ta vienuolija, šv. 
Pranciškaus Salezo įkurta, 
ypatingai garbina Šv. Marijos 
apsilankymą pas šv. Elžbietą. 
Apsilankymas lotyniškai vadi
nasi Vizitatio. Iš to ir Vizitie
čių vardas. Išganytojas valė 
Margaretos dūšią daugybe 
kentėjimų. Paskui jis jai rodė 
keletą sykių įvairomis išvaiz
domis, rodydamas jai Savo 
Švenčiausią Širdį, degančią 
meilės liepsnomis, arba šudras 
kytą ir kraujais aplietą del 
žmonių atšalimo ir nuodėmių. 

1675 metais V. Dievas sutei
kė šv. Margaretai didelį ap
reiškimą, kad ji drauge su ku
nigu de la Colombierc'u, Jė
zuitu, turinti įsteigti Šven-' 
čiausios Širdies šventg ir 
pradėti ją 'platinti visa
me pasaulyje. Katalikų pasau
lis jau ir pirma žinojo, kad 
Dievas nesigaili savo gerybės 
žmonėms, bet Dievo meilė 
žmonėse pagilėjo. 

Septynioliktame šimtmetyje 
žmonių širdys buvo žymiai ap-
gedusios del netikėjimo ir 
nuodėmių. Ypač puikybės bu
vo daug. Nauja Dievo Širdies-
malonių sriovė atidrėkino iš
džiuvusią širdžių žemę. Pir
miausiai tos malonės prityrė 
Prancūzija, paskui ir visas pa
saulis. Tą didelį daiktą pa
darė vienos tylios v vienuolės 
pavyzdis ir dvasios jiega. V. skaitlinga, nes ten pirmiau bu 

vo sutverta. Jos įstatuose y r a | j ė z u s j a į taip-gi parūpino pa 
pažymėta, kad ji rūpinsis gel- gelbininką. 
bėti bernaičius nuo nelaimių. 

Šitoji draugija turi narių 
advokatų, kurie darbuojasi 
teisme užtardami nelaimingus 
bernaičius. Teismas paliuo-
suoja jaunus kaltininkus, ku
rie yra padarę mažą kaltę, nes 
advokatai prižada bernaitį 
sergėti ir apsaugoti, kad jis 
kitą kartą nenusikalstų. Ad
vokatai praneša draugijai apie 
bernaitį artimausios draugijos 

/ / . Kas jai pagelbėja f 
W. o de la Colombiere, Jė

zuitą, jos nuodėmklausis, aug-
štos Šventybės vyras, didžiai 
išmintingas, bet ypatingai 
Dievo apdovanotas dvasių pa
žinimo malone. 

Jis vienas patyręs vienuo&s 
regėjimus labaj rūpestingai ir 
išmintingai tyrinėjo, ar tie re
gėjimai tikrai nuo Dievo par-

/ 
. 
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eina, ar gaunamieji regėji
muose paliepimai yra tikra Iš
ganytojo valia. Patyręs, kad 
taip yra, kun. Colombiere pa
sišventė Jėzaus Širdies garbei 
penktadienyj po Dievo Kūno 
oktavos Birželio 21 oV, 1675 m. 
Jis , gali sakyti, buvo pirmas 
Apaštalystės direktorius. J i s 
uoliai užrašinėdavo visus ap
reiškimus ir atydžiai žiūrėda
vo, kas darėsi šv. Margaretos 
dvasioje. 

Dešimčiai metų praėjus nuo
stabu buvo matyti didis skait
lius promotorių vyriškių ir mo
teriškų. Net ir tie vienuoliai 
ir pasauliniai asmenys, kurie 
įtarinėjo šventąją, buk ji gai-

už malones. Daugiaus nieko 
jau netroško oiame gyvenimo, 
nes jautė, kad savo uždavinį 
šiame pasaulyje buvo pabai
gus. Neužilgo, 1690 metais pa 
simirė. 

III. Jos relikvijos. 

Šventosios Margaretos kū
nas per pusantro šimto metų 
buvo vienuolyno kapuose. 
Prancūzų revoliucija ištrėmė 
vienuoles. Jos turėjo ieškotis 
prieglaudos svetimoje šalyje. 
Iškeliaudamos Vizitės Marga
retos kapą pavedė globoti 
vienai seseriai pasilikusiai 
slapčia. Toji sesuo patyrė ste
buklą ir matė, kad stebuklų 
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KATALIKIŠKOS ŽINIOS. 
IŠ N. c. w. a 

šinanti laiką neprotingomis1 pritirdavo ir kiti asmenys. 
svajonėmis, ilgainiu, prisidėjo 
prie to judėjimo. Jų pastango
mis 1688 metais tapo pastaty
ta pirmoji koplyčia Jėzaus 
Širdies vienuolyno darže. Pir
mas tas paminklas maldingu
mo prie Saldžiausios Jėzaus 
Širdies ir iki šioliai tebestovi. 
Toj koplyčioj Margareta nesi
judindama išklupėjo tris va 
landas, dėkodama Išganytojui 

1865 metais Šv. Tėvas Pijus 
IX apgarsino Margareta pa
laiminta. Nuo to laiko tūkstan
čiai lanko šventosios relikvi
jas miestelyje Paray de Mo-
nial ir gauna daug malonių 
per jos užtarymą. 

Dabartinis popežius Bene
diktas XV praeisiais 1920 me
tais ją tarp šventųjų priskai
tė. 

DAKTARAS. 
Paraše kun. Aleiander. 

(Tąsa). 

Dvidešimts penki metai lėkė 
kaip žaibas. Buvęs berniokas 
jau yra pilnametis žmogus su 
trupučiu žilų plaukų ant gal
vos. Mažoji mergaitė jau yra 
užaugus, pačiame amžio gra
žume. Jiedu yra nekuoniet 
nesimatę nuo atsitikimo ant 
gatvės Philadelphijoje. 

Versta iš angliško. 

kryžiaus davėjas buvo sakes 
ligoniai, kad ramins ją ser
gant ir jos dvasiai teiks do
vanų. 

Sergančioji mergaitė buvo 
silpna, suvargus, bet kantri. 
Ką tik buvo pabaigusi melstis 
ji buvo visai rami. Jos veidas 
meilus, apskritas, smakras 
duobėtas, it mažo kūdikio, že
ma balta kaktelė, jausmingos 

Lapkričio diena, graži, ina- i u p o s įr mėlynai-pilkos akutės 
loni nors miglota. Raudoni ir nuolat judėjo, visados meilios. 
geltoni lapai krinta šalę kelio. 
Mieste gatvės pilnos žmonių, 
atsisveikinančių paskutinį ru
dens gražumą. Miesto P—*3»-

Tokia buvo tos mergaitės iš
vaizda. J i buvo papratus būti 
viena. Retas ką rūpinosi ja. J i 
•buvo mažai keno žinoma. Ta 

kraštyje viršutiniame namelio mirštančioji septyniolikos me-
kambarėlyje po pačiu stogu j t u m e r g a į t ė turėjo šviesų pro-
gulėjo sergančioji mergaitė, j t a i r skaisčią nekaltą širdį. Iš-
Išbaltinta siena viena puse lei- j gįrdusį žmogų lipant augštyn 
dosi, it stogas, žemyn. Vienas j į g o n į s nudžiugo. Jos išblyškę 
w » « £ « c l n n m i f i u L - K ' c l l l " i l i r k d l l • 1 1* • 1 • •_ * J l i . * ^ i mažas langutis, skystu juodu 
audeklu pridengtas, švietė it 

veideliai pradėjo spindėti; j i 
meiliai atrodė, kada svečias 

šildė kambarėlį. Kelios kėdės į(1j() p e r j u r į s " ; \ I a i l y r a m -
rėmė sulūžusią lovelę, kurioje j j ) a į i į „k s i n a s l l j u m į pasfmaty 
buvo šiek-tiek šiaudų p a k J p t a J ^ daktare," ji tarė, ištiesda 
Mažas keturkampinis divono 
sklypas buvo patiestas ant že
mės ties lovele, kiek toliau ki
tas sklypas, patiestas ties 
plaunamu staleliu, kuris buvo 
padirbtas vien tik iš geležinių 
virbalų. Ant jo buvo padėtas 
mėlynas dubenis ir senas per
trūkis uzbonas ir šiaip taip 
sukituotas. Medinio darbo su 
dviem siaurom lentynukėm bu
vo kitas stalelis. Prie. to buvo 
pritaisyta vieta rankšluosčiui 
padžiauti. Trys senos nusine
šiojusios kėdės stovėjo kamba
rėlyje. Ant vienos iš jų buvo 

ma savo rankute. 
" I r vėl viena. Visuomet vie

nintelė. Tai nežmoniška! * 
Gydytojo, meilingas mandagu
mas tarsi prisidengė rūstumu. 
Daktaras pasimatė kėde artyn 
prie lovelės ir atsargiai atsi
sėdo. Iš . veido burvo matyti, 
kad tas žmogus moka giliai 
mąstyti. Stiprus smakras ro
dė valios tvirtybę, malonumas 
jo tamsiai rusvose akyse rodė 
jo gerą širdį. Daktaras šyp
telėjo, matydamas ligomes 

Į linksmumą iš jo pribuvimo. 
— As «nesi jaučiu vienintele, krepsvs, iš kurio kvsojo siu- . , , . v. .. , . Z . . . . . r v. , daktare, tarė sergančioji. " A s 

viniai ir brangus piešimo da- . ... , . . ° . .. 
ką tik pabaigiau Stacijas. žai. Tame prastame kambarė

lyje buvo įvairių puikių daik
tų. Tie mažmožiai rodė, kad 
kambarėlio gyventoja žinojo, 
kas tai yra grožė, ir kad ji 
kitados gėrėjosi grožybe. < 

Lapkričio dienoje, kada lau
ke viskas buvo nunokę bei 
skaistu, serganti mergaitė gu
lėjo, ten kur saulės spinduliai 
švietė per langutį. Vienoje 
rankutėje ji laikė apkabinus 
ypatingo darbo kryželį. J is 
buvo geltonas, o ant jo buvo 

a Pabaigiai ką t a i p ! " klau
sė daktaras. 

"Stacijas. Matai tamisja 
šitą kryželį, i r—" 

4' O—!' tarė gydytojas, 
traukydamas nekantriai pe
čius. Jus katalikai turite taip 
daug įvairių maldų, kad t ži
nančiam jus dar priseina ma
tyti netikėtų daiktų." Mergai-

'tės veidas apsiniaukė. Dakta
ras toliaus kalbėjo meilingai. 

Jei visi katalikai melstųsi 

Po karo Čeko-Sloyakijoje 
įvyko -atskala. Žymus skaičius 
kunigų atsimetė nuo Bažny
čios ir sudarė savo nezalež-
ninkiją. Toji bandė pasisavin
ti katalikų bažnyčias ir klebo
nijas, kuriose gyveno atskalū
nai. Katalikai sudarė Liaudies 
Partiją, kurioje yra ir kunigų. 
Liaudininkai kunigai susitelkė 
į vieną kliubą rengdamiesi 
kovoti su atskalūnais. Žmonės 
labiau pritaria kunigams išti
kimiems Bažnyčiai, o valdžia 
labiau pritaria atskalūnams. 
Pragos arkivyskupas Kordač 
del to kalbėjosi su apšvietos 
ministrų D-ru Šusta. Mini
stras pripažino, kad teisė yra 
katalikų pusėje, bet sakė, kad 
valdžia negali užstoti už tą 
teisę. Susiorganizavę atskalū
nai yra gana drąsus: jie įsi
veržia į katalikų bažnyčias ir 
laiko jose savo pamaldas. Ka
talikai šaukiasi policijos, bet 
ta nepribtiva. Tai-gi katalikai 
rengiasi jau patys "pamokin
t i " atskalūnus, kur jie įsiverž 
į bažnyčias. Atskalūnai pasi
vadino "Taut ine Bažnyčia." 

Šalę Čeko-Slavakijos prezi
dento rūmų vietoje vadinamo
je llradčany yra šv. Barnabos 
seserų vienuolynas. Preziden
tas paskyrė butų komisiją, ku
ri ieškodama kaskart dau
giaus vietos valdžios rašti
nėms sumanė įsikraustyti į 
seserų vienuolyną. Į jį ketinta 
perkelti kaikurias raštines iš 
prezidento rūmų, kad prezi
dentui Jtmtų daugiau vietos. 
Žmonėse pakilo protestas. 
Prie protestuojančių prisidėjo 
paties prezidento duktė Alici
ja Masarykiutė. J i yra Čeko
slovakijos Raudonojo Kry
žiaus pirmininkė ir paskelbė 
nenorinti užimti tos organiza
cijos reikalams nei kokio vie
nuolyno. Arkivyskupas Kor
dač išdėstė prezidentui, kad 
vienuolės yra naudingos ir 
kad jų išvarymas iš jų gyve
nimo butų didelė neteisybė. 
Prezidentas nusileido. 

Šįmet Čeko-Slovakijos mi
nistrai jau netaip žiauriai ap-
seina su katalikyste, kaip pir
ma. J ie pajuto, kad popežius 
pasaulyje daug reiškia^ todėl 
užrubežinių dalykų ministras 
D-ras Beneš nuvažiavo į Ry
mą tartis su kardinolu Gas-
parri. Prieš išvažiuosiant jis 
laikė- prakalbą atstovų ir se
natorių susirinkime agrafiji 
(didžlaukiių) partijos sukvies
tame. Tame susirinkime Beneš 
pasakė: "Dabar politiška pa
saulio padėtis yra tokia, kad 
neleidžia varyti jokios tikėji-
minės kovos ir del to sumany
mas atidalinti Bažnyčią nuo 
viešpatijos negali būti įneštas 
į Tautos Seimą Rymo 
įtaka padidėjo taip smarkiai 
visur, jog (Čeko-Slovakijos) 
valdžia dabar negali patiekti 
nei kokio sumanymo skirti 
Bažnyčią nuo viešpatijos." 

PRANCŪZIJA. 

laukti kol" Vokiečiai užmokės 
atlyginimą neatstačius tų baž-v 

nyčių, Todėl kun. Thouyenin 
sumintįįo panaudoti koopera
ciją. Tam tikslui sukviečia 
architektus, kacl padarytų pla
ną, kontraktorius, kad ap-
skaitliuotų kiek ątseis darbai, 
o paskui sudaro kooperaciją, 
kurios nariai suskolina reika
lingą sumą pinigų. Kada Vo
kiečiai užmokės atlyginimą, 
tada kooperacijos nariai atsi
ims savo pinigus ir bažnyčia 
bus liuosa. Kun. Thouvenin ne 
pats tą sugalvoję, bet pasi
naudojo p. Martin'o mintim. ' 

ANGLIJOJE. 

• M 
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keturiolika apskritų paveiksle- k " ip tamista, ant savo kryže
lių išdrožtų iš žemčiūgo luk- *»? ir karolėlių, tai i r aš ban 
sto. Prie kiekvieno paveikslė
lio parašas " S t a " ir rymiškas 
skaitmuo. Išganytojo paveik
slas buvo sidabrinis. Šitas 
kryželis sergančiai mergaitei 
buvo brangi liekana. J is buvo 
padirbtas iš alyvos medžio, 
užaugusio Gethsęmanio (Aly
vų) darže. Prie jo buvo " K e 
lių Kryžiaus ' ' atlaidai. To 

dyčiau laimėti i dangaus ka
ralystę' su jais. Bet jie to nef 
daro. Pusė jų nesirūpina Savo 
dūšiomis, kol mirties valanda 
neprisiartina, ir tada jie viską 
ant syk atlieka, jeigu jie turi 
dar laiko. Melskis ir toliau, 
Mariutė, ir atmink mane savo 
maldose." '> 

(Daugiau b u s ) . \ 

Pirmoje devynioliktojo šimt
mečio pusėje Anglų tautoje 
atsirado gražus ir galingas 
krypsnys grįžti į katalikų baž
nyčią. Tą krypsnį vedė kun. 
John Newman ir pasaulietis 
mokslininkas W. G. Ward. Ši
to pastarojo duktė Laurenci
jų eidama 18-tus metus įstojo 
į šv. Benedikto seserų vienuo
lyną. J i buvo labai mokyta ir 
išmintinga. J i taip-gi mėgda
vo žaisti šachais (chess,). Va
sario 19 d., 1921 m. ji mirė 
Outton'o vienuolyne Stone 
apygardėje, Stratfordsnire 
Anglijoje. J i buvo to vienuoly
no viršininkė. Laidotuvių Mi

šias giedojo benediktinų opa-
tai iš Erdington, o pamokslą 
sakė arkivyskupas Maclntyre. 

Westminsterio arkivyskupas 
kardinolas Bourne gavėnios 
pradžioje pagamino ganytojiš
ką laišką, kuriame labai nu
peikia pastangas norinčių pa
lengvinti moterystės ardymą. 
Kardinolo raštas stiprus ir 
įtikinantis. Tuom tarpu lordas 
Buckmaster vėl įneša į parla
menta savo sumanymą porų 
persiskyrimus palengvinti. J i s 
nenusimena del to, kad jo su
manymas vieną kart jau tapo 
atmestas. Londone taip-gi bu
vo viešpataujančios arba An
glikonų Bažnyčios tarybos po
sėdžiai beveik tuo pačiu laiku. 
Juose atsirado vienas motery
sčių skaldymo užtarėjas, bū
tent Durham'o vyskupas. Ne
žinia kokiu būdu į ią rimtą 
augščiausios anglikonų tary
bos posėdį pateko ir Miss 
Maud Royden. J i taip-gi sto
jo už moterysčių skaldymą. 
Bet visi anglikonų vyskupai, 
nežiūrėdami dviejų minėtų 
balsų sutarė kovoti prieš tuos, 
kurie moterystę silpnina. 

nigaL Jie visi tiki aukų iš A-
merikos. Tas auksas renka ir 
siunčia į Kiniją kun. Freri , 
343 Lexington ave., New York. 

Bado prislėgtose šalyse at
sirado šunpelnių u i pusdykiai 
superkančių galvijų ir kitokį 
turtą nuo badaujančių, išnau
dojančių juos baisiomis pa
skolomis ir nuošimčiais. Moti
nos parduoda kūdikius, už vie
ną gaudamos po tris dolierius. 
Vienas tėvas norėjo parduoti 
savo dukrelę, kad nereiktų ją 
maityti. Neatsirado pirkiko. 
Tada tėvas norėjo užkasti gy
vą mergaitę, bet ji nesidavė. 
Tada tėvas rėžė kūdikiui per 
galvelę kastuvu ir apkasė že
mėmis. Sesuo Gerlain'iutė, 
vienuolė gavo laišką nuo kali
nių iš kalėjimo. Jie prašo, kad 
ji jiems prisiųstų tą ką išme
tą šunims valgio likučius. J ie 
pasirašo "Trisdešimt septyni 
nusidėjėliai." 

Kinijoje krasa ir vieškeliai 
blogi. Misijonoriai naudojasi 
bevieliu telefonu. Penkerios 
Katalikų Misijos provincijose 
Kvang-Tung ir Kvang-Si su-
sižino tarp savęs bevieliu te
lefonu. Amerikoje mokina bu
siančius misijonorius to nau
dingo meno. 

ardžius savo moterystę. Tai-gi 
teisėjas Jurgis P. Baer, Cuya-
hoga apskričio teismo pirmi
ninkas mieste €ommon Pleas, 
pakėlė sumanymą palikti tik 
dvi moterysčių persiskyrimo 
prieJžasti, o aštuonias panai
kinti. J i s taip-gi sako, kad ir 
visos Amerikos Kongresas tu
rėtų į tą dalyką geriau įžiūrėti. 

AMERIKA. 

AIRIJA. 

čia priklauso. Teismas negalė- nan, Šan-tung ir Či-li. Ten 
jo panaikinti parlamento su t a -vena 1 apie 45 milijonai ž 

Kasacijos Teismas yra aug-
ščiausias Prancūzijoje. J i s ne
seniai turėjo ištirti bylą, kam 
dabar Prancūzijoje priklauso 
katalikų . bažnyčios, kuomet 
Katalikų Bažnyčia neturi as
mens teisių. Kai-kuriems ro
dėsi, jog bažnyčios savininkas 
yra klebonas. Bet Kasacijos 
Teismas pripažino, kad klebo
nas nėra savininkas, o tik tu
ri teisę laikyti pamaldas. Bet 
teismas nepasakė, kam bažny-

riruą, o sutarimas nepripažį
stantis parapijoms teisių bu
vo ir yra neprotingas. 

Prancūzijoje yra daug su
griautų bažnyčių. Negalima 

Colorado valstijoje į vietinę 
tcisdajrybę p. Thomas L. 
Blaekvvell iš Ilotchkiss įnešė 
sumanymą, kad nei viena baž
nyčia negalėtų gauti metams 
daugiau kaip 20 galionų vyno. 
Tą sumanymą parėmė Wo-
mans Christian Temperance 
Union (Moterų Krikščioniška 
Blaivybės Sąjunga). Toji są
junga reikalavo, kad bažny
čios nevartotų vyno, tiktai 
vynuogių skystimą. Vienam 
kunigui to užtektų. Bet vie
nuolijoms, kur yra dešimt ir 
daugiau kunigu, tai jau visi 
turi likfi be Mišių, vieną iš
skyrus. Uždraudimas kuni
gams laikyti Mišias Įskaitosi 
didelė bausmė. Colorado val
stija nori tą bausmę uždėti 
ant nenusikaltusių ir neturė
dama teisės kištis į bažnyčios 
dalykus. Ta pati valstybė 
taip-gi įveda mokestį neva ne 
už Mišias, bet už Mišių vyną 
po dolierį nuo galiono. Jei 
tat pasiseks, tai ilgainiu mo
kestis gal pakils iki 10 ar dau
giau dolierių už galione. To
kiu budu Amerikoje reikės 
mokėti taksas už sakramen
tus. X 

Penki tūkstančiai vaikų ken
čia vargą Airijoje. Šv. Brigy-
dos ,mokykloje Dubline yra 
650 vaikų. 600 tų>mažų vaike
lių kenčia neapsakomą vargą. 
J ie lieka nevalgę pietų ir gy
vena susikimšę. J ų maistas: 

Kansas City gyveno James 
Lillis, 'dabartinio katalikų vy
skupo tėvas. P-nui Lillis mi
nis jo vaikai sutarė jo namus 
dovanoti Gailestingosioms Se
serims (Sisters of Mercy). 
Namuose yra 16 kambarių, ap
linkui daug žemės, ntiesto vi-, 
durys netoli. Gailestingosios 
Seserys tanie name įkuria prie-duona ir kokoa. Pereitais me

tais 5,800 vaikų mito tik tuomi S l a u d $ . darbininkėms mergi-
ką gaudavo mokykloje. Šįmet 
valdžia pašelpos neduoda, 
miestas neištenka lėšų. 1,500 
vaikų myita iš privatines lab
darybės. Daugelyje šeimynų 
tėvai pardavė visus rakandus, 
kad nusiprktų duonos. Visa 
šeimyna nalflvoja vienoje lovo
je. Darbininkai pelno mažiau 
dešimties dolierių savaitėje. 
Kai-kurie po porą- mėnesių 
yra visai be darbo ir pelno. 
Visoje Airijoje yra apie 150,-
000 žmonių be darbo. v 

KINIJA. 

Badas prislėgė penkias pro
vincijas: Šen-si, Šan-si, Ho-

žmo-
nių, trečdalis jų visai neturi 
kų valgyti. Tarp vargstančių 
yra daug tūkstančių katalikų, 
kuriuos mokina ir globoja bro
liai-vienuoliai, seserys ir Jsu-

novns visokio tikėjimo. 

Bostone, ^lass.. yra mergai
čių augštoji katalikiška mo
kykla vadinama Emmanuel 
College. Joje mokinasi 100 
mergaičių. Prie mokyklos yra 
skaitykla, susirinkimų svetai
nė ir kitų gražiausių įrengimų. 
Svarbiausia, kad mokintojos. 
Notre Dame seserys, yra pa
čios išėjusios augštus "mokslus 
ir turi daug prityrimo. Tai-gi 
Emmamiel College į Massa-
chusetts'o valstybės teisdavy-
bę padavė pareiškimą įsikor-
poruoti ir gauti teisę dalinti 
mokinėms mokslo laipsnius. 
Ta teisė' turbūt, taps pripažin
ta nes Valstybės Auklėjime 
Valdyba (iState Board of Edu-
cation) vienbalsiai pripažino, 
kad minėtoji kolegija turi vi
sas augštam mokslui reikalin
gas ypatybes ir tą savo rezo
liuciją pasiuntė į valstijos teis-
dav^bę. 

dukterimis išdaro tokius da
lykus, kuriuos p. Braunštein-^ 
Trocki tik Rusijoj pavelija 
" g o j a m s " daryt i . . . Tie be
veik visi akroniečiai skaito (ir 
apmoka) "La i svės , " "Kelei-
, .:~ it " M o n i i A n n " " T ė v V -VIO 

>» 

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI, 

_ • 

Gavėnia ir šokiai. 

Klausimas. Pas mus katali
kai A iriai sudarė šokius Gavė
nioje, skirdami iš jų pelną į 
naujos bažnyčios fondą. Ar 
nebus nuodėmės dalyvauti 
tuose šokiuose! O. G. 

Atsakymas. Nuodėmės nėra 
nei rengėjams nei dalyvauto-
jams, nes naujoji Bažnyčios 
teisė nedraudžia Gavėnioje 
nei muzikos, nei dainų, nei šo
kių. Uždraustos belieka tik 
vestuvės. Tečiaus diduma žino
mų iš savo liuoso noro Gavė
nioje rengia, šokius, nes jų 
dvasia, netinRa prie Gavėnios 
dvasios. Gavėnios įstatas yra 
tik vieną syk dienoje valgyti 
iki privalgant. Daugelis žmo
nių del sveikatos silpnumo 
valgo tankiau iki privalgant. 
Tiems ypatingai reikėtų atly
ginti neinant į šokius. Geriau
sias tat daiktas aukoti į Baž
nyčios fondą tiek kiek numa
nu praleisti nuėjus į šokius, o 
šokių dienoje liktis namieje. 

Naujienų,77 "Tėvy 
„<-s, "Sandaros 7 7 ir kitus 
šlamštus-laikraščius. Tie visi 
virš paminėti žmonės (ir žmo
nos) yra geri katalikai; eina į 
bažnyčią, priklauso į parapiją, 
žodžiu sakant, ištikimai pildo 
Dievo ir Bažnyčios prisaky
mus. Tuo tarpu Šv. Petro pa
rapijos klebonas šitiems žmo
nėms viešai sako, kad jus nei
kit į bažnyčia, nesivadinkit 
katalikais ir nemėginkit žengti 
prie šv. Sakramentų! O jeigu 
kas iš tų žmonių eina išpažin
ties, tai klebonas neduoda išri
šimo. O kad nueini pas sve
timtautį kunigą ir pasakai, 
kad esi nevedęs (nors turi sa
vo pačią ir vaikus, nuo kurių 
pabėgai), tai i r šliubą gauni 
ir išpažinties prieini ir esi ge
ras katalikas. Aš nesuprantu, 
delko V. Kristus Airiams, Vo
kiečiams, Lenkams ir kitiems 
kataliliškiems kunigams sutei
kė didesnę valdžią, negu mūsų 
Lietuviškam (taip-gi katali
kiškam) Šv. P^tro parapijos 
klebonui t Meldžiu tuos visus 
dalykus man plačiai išaiškinti. 

Akroniškis. 

Aišakumas. 

Oliio valstijoje sąrašas pa
rodė, kad iš 100 gyventojų tik 
34 priklauso prie kokios nors 
bažnyčios. Katalikų toje val
stijoje yra 950,000, t. y. 20 
nuošimčių visų, gyventojų. 
Tarp asmenų turinčių kokį 
nors tikėjimą Ohio valstijoje 
katalikai sudaro (50 nuošimčių., 
Toje valstijoje yra vietų, kur 
tik 2 žmogų iš šimto tevaik-
ščioja bažnyčion. Taip yra ap
skrityje Meigs. 

Ohio valstijoje yra pripažin
ta dešimt priežasčių, del kurių 
teįsmai turi duoti persiskirti 
poroms sunaikinant pradėtą 
moterystę. Valstijos teišėjai 
au*ia įtaisė Naminių Santikių 
Raštinę, kuri tyrinėja visokias, 
apgaules vartojamas motery
stėms ardyti. Tie tyrinėjimai 
pasirodė, kad tik lengviau su-

Klausimas. Akrono mieste yra 
nemažas Lietuvhj būrelis, (čia 
nekalbu apie Akrono Lietuvių 
visuomenę), kurs atrodo štai 
kaip: Jonas, palikęs Bostone 
savo pačią ir vaikus, o pasi
vogęs Jurgio pačią atvyko į 
Akroną ir su vogta pačia gy
vena taip kaip ir su savo tik
rąja pačia. Barbė, palikusi 
fJhicagoj savo vyrą ir vaikus, 
atvyko į Akroną su Uršės vy
ru ir gyvena porelėje, tartum 
su savo tikru vvyru. Akrono 
Magdė, kurios vyras pabėgo, 

novu, su Icku ir 4 t . . . Akrono 
Agota priverstinai prikalba 
.savo dukrelei Marcelei pasi
imti korte leidimą ir gyventi 
"moterystėje , ,v.gu Vincu, kurs 
su Agotėle "moterystėje77 be 
šliubo išgyveno 10 metų. ir su
silaukė dvejatos ^vaikučių. 
Lauras su savo boba priklau
so prie bolševikiškos (kurios 
vardas " Švento Jurgio ar 
Juozapo") draugijos, kurios 
dvasiškus reikalus aprūpina 
beprotis Mockus. Mykolas! 
Matas ir Andrius savo na
muose laiko ištyirkėlius-bolše-
vikus, kurie su j į pačiomis ir 

Tikiu, kad Ak-
rone neperdaugiausia yra 
žmonių, kaip Akroniškio apra
šytieji. Nėra abejonės, kad ir 
vardai klausime minėti yra tik 
del trumpumo, o nėra tikri ži
nomų asmenų vardai. Tokių 
asmenų,, deja, yra kieląvienoje 
Lietuvių kolonijoje Ameriko
je; del to svetimtaučiai mus 
labai žemai stato. 

Dievas nesuteikė didesnės 
valdžios kitataučiams kuni
gams, negu lietuviškiems. Bet 
kitatautį,lengviau ima Lietu
viui apmeluoti negu savąjį. 
Lietuvis kunigas žino Lietuvių 
melagių ir ištvirkėlių suktybes 
(triksus) ir nesiduoda apgau
ti. Svetimtautis nežino ir duo
dasi ant juoko palaikyti. 

Apgavikams, tiesa, nėra 
naudos iš apgavimo, nes per 
apgaulę gautas sakramentas 
yra šventvagystė. Geriau visai 
nieko neturėti, negu šventva-
giu tapti. 

V i e n a m ve ln iu i y r a n a u d o s 
iš šventvagysčių, del to piktos 
dvasios valdomieji žmonės la
bai mėgsta daryti šventvagy
stes be tiesioginės savo nau
dos. 

Organizuota bediefvija nori 
sugriauti Katalikų Bažnyčios 
organizaciją, kad paskui be 
kliūties galėtų išnaudoti žmo
nes." Toji organizuotoji bedie 
vfja labiausiai mėgsta naudo
tis , šventvagiais, įstatydama 
juos į katalikiškųjų draugijų 
valdybas. Priklausantieji prie 
tokių draugijų katalikai nei 
nepasijunta, kaip tampa savo 
priešų vergais, nes tiems prie
šams nudirba jų darbus, tą 
priešų tikslanjs aukoja savo 
uždirbtus pinigus. Jeigu kata
likas, įsivėlęs į tokią žventva-

pasiima leidimą (license) kor- gišką draugiją, nepanori joje 
te ir "moterystė je" gyvena « !; < • --
Su Baltrum, o paskui su Iva-

L 
Kovos 

dienoje, 
bus iškili 
te ir M 
Lietuvos 
miero. 

S 

T 

toliau eiti baudžiavą savo 
priešams, tai turi palikti savo 
indėlį šventvagiams bedie
viams. 

Ne vien Akrone, bet ir viso
je Amerikoje dar yra Lietuvių 
tiek aklų, kad nesupranta, jog 
įsileidimas veidmainio švent
vagio į savo draugiją yra įki-
šimas savo skatiko į savo£>riė 
^o delną ir įkinkymas savęs 1 
jo plėškę; 

Hocijalistai kartais pašneka 
prieš išnaudotojus buržujus, 
bet nekuomet neprasitaria 
prieš tas erkes, kurios čiulpia 
Lietuvių darbininkų nauda i* 
per jų draugijas. 

Kun. P. Bucys. 
• • 
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Ketvirtadienis, Kovas 3. mt &**0GK$ 

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
CICERO, ILL. 

Kovos 4 d., Šv. Kazimiero 
dienoje, Šv. Antano bažnyčioje 
bus iškilmingos pamaldos ry-
i e ir vakare, paminėjimui 
Lietuvos patrono, Šv. Kazi
miero. P. 

L. R. KRYŽIAUS RĖMĖJŲ 
DR-JOS SKYRIŲ VALDYBŲ 

SUVAŽIAVIMAS. 

Lietuvai Raudonojo Kry
žiaus Reni. Dr-jos skyrių val
dybų buvo sušauktas suvažia
vimas tikslu sutverti New 
York ir Xew Jersey valstijų 
apskriti. Susirinkimą; atidarė 
gerb. k u n. Petraitis, L. R. K. 
Reni. Dr-jos Centro pirminin
kas, 5-ta vai. vakare, paaiš
kindamas dalykų, kam yra su
šauktas šis suvažiavimas. 

Seka rinkimas tani vakarui 
ir iki sekančio apskričio suva
žiavimo valdybos. Pirm išrink-
ta Steponas Karvelis, rast. J . 
E_ Žemaitis. 

Toliau buvo kalbama kas 
link sutvėrimo L. R. K. R. Dr-
jos apskričio Xe\v York ir New 
Jerseys valstijose. 

Po tam daug kalbėta apie) 
tokio apskričio reikalų ir nai>-į 
dų. 

Vieta sekančiam suvažiavi-j 
mui, liŽ poros savaičių, aps
kričio valdybai pasitarus su 
Centro valdvba, nuskirta "(Jar 
so'* name, Brooklyne, X. Y. 

Neįvykus sekančiam suva
žiavimui iš priežasties stivėli-
nimo pakvietimų, pribuvus 
mažumai atstovų, sekantis su
važiavimas liko atidėtas Ne-
\varke, X. J . 

Protokolas I. 
Lietuvių Raudonojo Kry

žiaus Rėmėjų Dr-jos skyrių 
valdybų ir šv. Vincento a Pau
lo New York ir Xew Jersev 
valstijų pirmas apskričio su
važiavimas ivvko Sausio -•> 
d., 1921, Lietuvių svetainėj 
180-2 Xe\v York ave., Xewark, 
X. J . 

Xepri buvus pirmininkui. 
Steponui Karveliui, susirinki
mų atidarė J. E. Žemaitis, 4-tų 
vai. po pietų pakviesdamas 
Centro raštininkų paaiškinti 
suvažiavimo tikslų. 

Pirmiausia Ignas Kulikaitis 
Centro rast. paaiškino del ko 
šaukiamas šitas apskričio su
važiavimas, paskui ėjo rinki
mas suvažiavimui valdybos. 
Pirmininku išrinkta Jonas 
Liudvinaitis, rast. J . E. Že
maitis. 

Seka atstovų registracija. Pri 
buvo šių skyrių valdybos: Pa
te rson, X, J . skyr. 1 Ignas Ku
likaitis, 2 Yae. Sasnauskas; Xe 
Avarko, X. J., skyrius 3 J. E. 
Žemaitis, 4 D. R ūpai ni s, 5 P. 
Radzevičienė; Bronx, X. Y,, 
sic. 6 V. Taminskas; Harrison, 
X'. J . sk. 7 Marijona Gabriutė, 
8 Kat. Juotkonienė, 9 J. Vait
kumis. 10 V. Mikonis; Eli-
zabetb, X. J . sk. 11 T. Savic
kas, 12 R. Dzovalis, 13 A. Rin-
kėVičis; Linden, X. J. sk. 14 J. 
J . Liudvinaitis, 15 P. Mikšis. 
Viso pribuvo nuo 6 skyrių val
dybos bei delegatų 15. Vėliau 
pribuvo daug vietinių svečių.. 

Centro raštininkas perskaitė 
kvotų, kokia yra skyriams pas
kyrusios L.R.K. ir Šv.Vineento 
a Paulo Rėmėjų Draugijos 
Centro valdybos. Kalbama ka< 

nešė, kad atskaita jau yra — 
Dr. A. Rutkauskas prisiuntęs 
jų daugybes. Jos bus sutvar
kytos ir, reikalui esant, bus pa
rodytos. Po ilgo pirm. paaiški
nimo suvažiavimas 'utžbaigė 
diskusijas. 

Klausimas, ar N, Y. ir N. J . 
apskričio valstijų vajus vary
ti dabar ar atidėti tolesniam 
laikui. Vienbalsai nutarta va
ryti dabar pradedant Sausio 
30 d., 1921. 

Suvažiavimas nutarė, kad at
stovai sugrįžę namo bei skyrių 
valdybos sudrutifftų savo sky
rius; kad skyrių valdybos su
sižinojusios su apskričio val
dyba rengtų prakalbas. 

Centro valdybai pareikala
vus, kad vietoj guzi-
kėlio, kaipo liudijimų, butų 
duodamos kvitos kasbutų prak 
tiškiau. Nutarta tas vykinti. 

Rinkimas apskričio valdy
bos: išrinkta J . E. Žemaitis — 
pirm., Ignas Kulikaitis — rast. 
J . J . Liudvinaitis — iždinin
kas. 

Sekantį suvažiavimų nutar
ta šaukti Xewarkan, X. J . 

Susirinkimų uždarė J. J. 
Liudvinaitis 9 vai. vakare. 

L. R. K. ir Šv. Vincento A 
Paulio Rėmėjų Draugijos Xew 
York ir Xew Jersey apskričio 
pirm. 

Juozas E. žemaitis. 

NORTH CHICAGO. 111. 

Vasario 3 d. čionvkštės ge-
ležies liejyklos darbininkai iš
ėjo streikan, kuomet kompa
nija 20 nuošimčiu sumažino 
jiems algas. Sutartis uni
jos su kompanija buvo pada
ryta ligi naujų metų, bet su
laužius jų kompanija norį pa
daryti "liuosas dur is" , kad 
suardžius darbininkų vienybę. 

Randasi ir skebų, bet tie 
turi daug nemalonumų. 

Streikuojantiems darbinin
kams unija moka po 9 dol. į 
.-avaitę, užmoka namų remias 
ir 'dar nuperka anglių bei įnil-
tų. Rodos nereikėtų eiti ske-
bauti. 

Darbininkai — vienybėje y-
ra mūsų laimėjimas. 

P. Varnegelis. 

GRAND RAPIDS, MICH. 

ilgai kalbama apie vajaus va
rymų. Bekalbant pribuvo geri), 
kun. Petraitis, Centro pirmi
ninkas. Susirinkimas pakvietė 
jį paaiškinti dėlei nesamų iš 

Vasario 20 d. vietiniai Lie
tuviai katalikai surengė pra
kalbas paminėjimui trijų me
tų suk.Lietuvos nepriklausomy 
bės. Pirmiausia kalbėjo gerb. 
klebonas kun. Dexnis, plačiai 
išdėdamas, kaip Lietuviai Jo
gailos laikais "susibroliavo" 
su Lenkais. J . Vaičunas aiški
no apie Rusijos " r o j ų " bolše
vikų viešpatavime. J . Kuran-
tavičius kalbėjo apie Lietuvos 
kareivius, kaip guldo savo gal
vas už Lietuvos laisvę. Visi 
kalbėtojai ragino šelpti savo 
brolius V" aukomis. Grand 
Rapids katalikai nekuomet J nas maistas, 
neatsisakydavo nuo aukų, tai
gi sušelpi m ui Lietuvos .karei
vių ir šį vakarų sumetė 53 dol. 
35c. 

Visai kas kita via su mušu 
tautininkais liberalais. J ie ne
va nori veikti su katalikais 
bet žodžiu, ne aukomis. Pa v. 
šio mėnesio 18 d. jie buvo 
parsikvietė kalbėti Čia Dr. 
Alseikų. Xa ir pasirodė. Sude

ri. Vaičunas iš Cicero, UI. To
se prakalbose katalikai Lietu
vos Šiauliams suaukojo suvirs 
400 dol. ir nutarė juos pasiųsti į 
per Tautos Fondą, k# ir pada
rė. Sužinoję apie tai tautinin
kai liberalai neva tai paskolos 
reikalu sušaukė komiteto ne
tingų. Kada pamatė, ;kad ka
talikų atėjo labai mažai, jie 
pradėjo trųkšar.ti. „Kaip, gir
di, katalikai drįso savo pini
gus siųstį per Tautos Fondų, 
nors tie ponai nei vieno dol. 
nebuvo aukoję. Kokiu tai bū
du nutarė ir pareikalavo, kad 
Tautos Fondas tuos pinigus 
perduotų Misijai, kas jiems ir 
pasisekė. Po to visiems 
Grand Rapids katalikams pa
sidarė aišku, del ko taut. li
beralai nori bendrai dirbti. 
Bet katalikai pamokinti tokia 
jų lekcija pasakė, kad tai 
paskutinis sykis. Daugiau li
beralai jau neįsiskverbsit kata
likų tarpan. Mes nediktuoja
me jums, per kų jus turite 
siųsti savo aukas. Tai-gi tegul 
ir jums neskauda galva per 
kų katalikai siųs savo aukas. 
Surašąs aukotojų Vasario 20: 

kun. A.*Dexnis ir Ona Bražai-
tė po $5.00. P . Kamsiskas ir 
S. Šūkis' po $2.00. 

Po $1.00: A. Mondeika, O. 
Kazakevičiūtė, V. Zaleskaitė, 
J. Kašubą, A. Jaseliunas, A. J a 
ruseviČius, VI. Brazaitė, J . Sa
vickas, S. Kizlaitis, A. Abro-
maitienė, M. Vaičunienė, L. 
Dakauskas, M. Reklaitienė, J. 
Akanavičia, O. Steponaitienė, 
K. Skarulis, V. Kiliotas, A. 
Kemeras, A.tBlaškis, K. Xiki
laitis, J . Turuta, A. Uzas, J . 
Kurantavičius, J . Kiuantavi-
čius, Petručikienė, J . Jasevi
čių, O. Gribienė, J . Deliui kal
tis, J . Vaičunas, J . Meištas 
J. Štaras, J . Laurinaitis. 

Smulkių $7.35. 
Visiems aukotojams ačiū. 

Parapijonas. 

Numušta Kaina ant 130 Populiarių 

Columbijos Rekordu 
Ant Apribuoto Laiko Tiktai 

ŠOKIAI, DAINOS IR JUOKAI 
Jie visi yra Oolumbia Rekordai. Visi padirbti per paskutinius aštuoniolika mėnesių. Norima sut
varkyti Oolumbia Rekordų Katalioga ūžta parsiduos pigiai. Į juos yra įdainavę tokie artistai 
kaip AlJolson, Van and Schenk, Harry Fox, Guido Deiro, Paul Biese Trio, Ted Lewis'Jazz Band 
Art Hickman's Orchestra, Henry Burr, Campbell and Burr, Peerless Kvartetas, Sterling Trio ir 
tt. šie rekordai niekados pirmiau nebuvo parduodami u i taip žema kaina, žemiau parduotas lis-
tas parodo tiktai dali rekordu i i kurių galėsite pasirinkti sau tinkamus muzykos šmotelius. 

' Čionais Nekurie iš Tų 130 Rekordų Pasirinkimui 
Among thc AVhlspering Piucs 
Just for Me and Mary 

You Ain't Heard Nothlng Y e t 
Corne Ou and P lay \Vith Me 

Nobody Knows—Fox- tro t 
\ \ ondci fui Pa l—One Step 

_ 

Henry Burr I 
Henry Burr f 

Al Jolsonl 
Billy Murray | 

H ickman Trio I 
H ickman Trio Į 

H a n d iu Hand Again Campbell and Burr I 
My fjove Song, My R o s c s , a n d You C. Harrison f 

Calro—One Step Art Hickman's Orchestra Į 
Itotic Koom—Fox- tro t Art Hickman'a Orchestra f 

A-28S0 

A-2836 

A-2839 

A-2845 

A-2858 

Good Night, Angel ine Peerless Quartettel 
WeMustHave a Song to R e m e m b e r P. Quartette f 

Abe Kabibble a t t h e BaUGame HarryHershfield I 
Abe Kabibble Dietates a Ltetter Harry Hershfield f 

Hawaiian Smiles Ferera and Franchini I 
In Uie Heart of Hawai i Louise and Ferera f 

l'HSecYou lnCuba-Fox-trotTedLewis' Jazz Band 
The Moon Shines o n the Moonshine— Fox-trot 

Ted Lewis' Jazz Band 

AU the Boys Love Mary Van and Schenck I 
Way D o w n Barcelona Way Harry Fox f 

A-2888 

A-200 7 

A-291G 

v 

A-2927 

A-2042 

Atsiminkite kad šita kaina tik
tai ant 130 numerių, skubėkite 
nusipirkti nes nedaug jq yra. 

/ 

• 

Sandelis apribuotas. Laikas ir apribuotas. šie rekordai ant pardavimo kiekviename Columbijos 
krautuvninko krautuvėj. Nepraleiskite ŠIOB progos, veikite greitai nes vėliaus gal bus išparduoti. 

i 
i 

Dabar ant Pardavimo pas Columbia Krautuvninkus 
OOLUMBIA GRAPHOPHONE COMFANY, New York. 

PIENO VERT*. 

(Pris iųsta iš Am. Raud. Kry i iaus ) 

Pienai — vienatinis maistas, 
kuriame randasi visos įr dau
giausiai ypatybių reikalinga 
kaulams ir raumenims stip
rinti ir spėkoms didinti, nes
kaitant jau kitų įturių, 
kurios reikalingos augantiems 
kūdikiams. Piene yra daugiaus 
kalkių negu kitame kokiam 
maiste, ir vartojant daug pie
no gauname užtektinai kal
kių viduriams, 

yaikams pienas reikalingas 
augti ir stiprinti raumenis bei 
kaulus, suaugusiems reikalin
gas užlaikyti tą visa geroj 
tvarkoj. Kalkės reikalingos su
augusiems ir vaikams. 

Pienas atstoja mėsos val
gius ir žymiai pigiau atsieina. 

Pieno putų nuograibos ir pa
sukos turi tiek pat sotumo ir 
visas pieno ypatybes, tik, žino
ma, kur kas daugiaus riebumo 
šiose negu kad šviežiame pie
ne * 

Pienas su duona ar šiaip 
grudų valgiu yra labai girt i-

Kabeliniai pranešimai rašo* 
buk Italijoj kur kas didesni 
vardai ir dau&- daugiau:* žmo
nės kenčia negu spaudoj apra
šyta. Pulininkas Bartlett, vedė-

[jas Amerikos paud^nojo Kry
žiaus Italijoj, praneša, kad 
septyni miesteliai, kuriuose 
randasi po 2,000 gyventojų, vi
siškai sunaikinti, neskaitant 
23,000, kurie likos be pastogės. 

Negana sunaikinimo,* kuri 
nukentėjo nuo žemės drebėji
mo, bet po tam pakilo baisios 
vėsulos, kurios taip-gi pridir
bo daug nuostolių,. Šiltinė ir
gi šioje Italijos dalyje plati
nasi. 
Raudonojo Kryžiaus darbuotė
je Italijoje jokiu būdu neapsi-
dirbiama. 

Čion paduotas surašąs reik
menų, kurias Amerikos i Rau-

S , ' I • 

Pienui pabuvus ar surngu* 
galima pasekmingai suvartoti 
varškei ar suriuL Vienas sva

j a s varškės atstoja net svarą 
ir bertainį gal vienos mėsos. 

• 

jo net apie 18 dol. Bet ir tie 
link kvotos išpildymo. Paskui j sumesti kone vienų katalikų. 

Pažiūrėkime, kaip taut . li
beralai nori šeimyninkauti ant 
katalikų suaukotų pinigų^Pra-
eitais metai, Spalio mėnesy bu
vo katalikų suruoštos prakalb. 

Lietuvos a tskai ta Pirm. pra- ' i r pakviestas kalbėti gerb. kun. 

PAGELBA NTJKENTŽJU-
ŠIEMS NUO ŽEMĖS 

DREBĖJIMO ITA
LIJOJ. 

(Pris iųsta iš Am. Raud. Kryžiaus) 

Amerikos Raudonasis Krv-
žius paskyrė beveik už $135,-
000 įvairių reikmenų nukentė
jusiems nuo žemės drebėjimo 
Italijoj, kaip praneša AmeriU**" dienraštį pas p. 
kos Raudonojo Kryžiaus Cen- i 10. TYŠKEVIČIĄ 
tras. 314 S. Keasmgton Ave. 

REIKALAUJA. 
Reikal inga moteris apžiūrėjimui 

namo ir pridabojimui, 2 y* metų 
mergaitės, valgis kambaris ir a p m o 
kėjimas. Atsišaukite. 
3918 W. 30 Street 1-mos lubos 

(J . G.) 
\ 

1'a ieško pusini ko automobilų dirb
tuvė. Biznis išdirbtas gerai per 3 
metus. 

Meldžiu atsišaukti greitai. 
(C. 6 . ) 708 W. 18th St. 

Tcl. Canal 3348 

Paieškau savo pusbrolio Vincento 
Adomaičio jei kas žino apie jį tai 
meldžiu pranešti arba jis pats tegul 
ats išaukia ant šio adresą. 

Kva Mickevičiūtė 
21 YV. 28 - th Str. l layonne, N . J. 

1 * m m » » » » » . 

I DR. G. M. GLASER 
> Praktikuoja 29 metai 

Ofisas 8149 Bo. Morgan St. 
Kertė 82-ro St., Chicago, Dl. 

SPECIJALISTJLS 
Moterišku, Vyrišky, taipgi enro-

nišky ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo l t ryto 
iki t po pietį], nuo < lkl 8 valan
dą vakare. 

Nedėl lomis nuo 9 iki I po plet. 
Telefonas Tards 887 

• • • • • • •>> 

« . . , , . . , 

l 'aieškau sesers vaikų, Lioparto 
Mazgialio, Liopartas apie 16 m. at
gal gyveno Blisvil le N. Y. ir Joniea 

T o k l U b u < l u A m e r i k o s Balevičiutės, abu iš Kermušijos kai-
1 mo. Taip-gi paieškau tetos vaiku, Jo 

no, Domininko ir Marcieles Linkevi
čių Nieravu kaimo, Jonaa apie 15 me
tu atgal gyveno Braddoc% Pa. ir nuo 
to laiko aš su jais nesusirašau ir ne
žinau ar jei yra gyvi ar miri, je i visi 
yra Merkines vaj. Traku pavieto, Vil
niaus gub. Taip-gi paieškau ir kitu 
pažjstamu, ir visu prašau atsišaukti . ' 

d 0 1 i a * i s K r y ž i u s I t a l i j o s l i u k e n I b e i k i a n č i u m a n pranešti, jei visi | 
. . . . . v . , ! . .. ' y r a Jau senai Amerike, ir aš labai no - ' 
TejUSK*niS nUO Z O m e s d r e b ė j i m o J rečiau su jais susirašyti. Aš paeinu 

iš Kabel ių kaimo Merkines Volastics 
Trakų pavieto Vi lniaus Gub. (Mūsų 
Lietuvoj pravardžuoja šarkus . ) 

Jonas Valentukevičlus 
627 Is land Ave. Rockford, Iii. 

DR. A. L. YUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

Tel. Canal 2118 

j Valandos: 10 ryto iki 8 vakare 
j Gyvenimas: 

2811 W. 63rd Str. 
I Tel. Prospect 3466. 

S. D. LACHAWICZ 
UUSTUVYS GRABORIC8 

P&tar&auju laidotuvėse koplg1a.u«l&. R«l-] 
k*.le meidžiu ataifia.uk 11, o tuaoo darbi 
busite užganėdinti.' 
2314 W. 23rd PI. rąynftKo, 

Tel. Ganai 2119 

_ _ ] 
Tel. McKinley 4988* 

DR. S. BIEŽIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IK CHIRURGAS 
2201 Wcst 22nd Street 

§TeI. Canal 6222 

Tel. Yards 6666 Drover 84481 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas ir Į 
Akušeras. 

3203 S. Halsted St. Chlcago. 
Valandos: 10—'12 iš ryto 1—8 ir J 
6—8 vakar* Ned. ! • — 1 8 Iš ryto. f - v w T • • • » wn m -

paskyrė: 30,tXX) porų paneiakų 
10,000 porų naktinių drabužių; 
15,000 vilnonių marškinių; 15,-
000 vilnonių nžslklojimų; 7,-
000 žiponų i r 20,000 lovinių 
drabužių ir šienikų. Prie šio 
surašo dar randasi vaistų ir 
vaistinės medžiagos. 

3= 

PAIEŠKOJIMAS. 

Kas žino antrašą ar aoelnai li
kimą pil. Karolio Štenderio, prieš 
pasaulinį karr gyvenusio Chiea-
goje, nuolankiai prašau suteikti 

ANT RANDOS. 
2 kambariai- del ofiso labai pato

gus daktarui arba kokiam kitam biz
ni u.j. Atsišaukite: 

10737 S. MicnJcan Ave. 

AMT PARDAVIMO. 
N a m a s 6 kambarių su trimis k a m 

piniais lotais. Lietuvių apgyventa a-
pylinkė. Graži vieta, šal imais Mar-
ąuette parko. Turi but parduota tuo-
jaus. Atsišaukti pas pat] savininką. 

Mr. Kl 'DOLF, 
2524 W. 69 St. K a m p . Maplctvood Av. 
i . ' n • " ' i . . i • i • I I • II • 

2 a«A*«jt&«:aAa=iS!a«A*aAa*ajia*5 
•jTei. Canal 6222 1 1 

| DR. C. K. CHERRYS i i 
• j M E T T V f S DENTISTAS f 
^2201 \ \ ^ J t - 2 .. ' A w. ..ca» lt St._ 
otf • «JiuM»ao ^ 
• (va landos: 9:30 A. M. to 12 S N . 3 

1:#0 P. M. to 8:00 P. M. S 

PROPERČIU K A I N A NUPUOL.E. 
Pars iduoda bargenas 2 pagyvenimu 

w_ v • • • • • • po 5 ruimus vanos, su stogu, 50 pe-
man, pranešimui jo susirūpinusiai »ų p l a t u s l o t a s na 'u jaa mu

&
rlnis ^ a . 

senutei motinai, šiuo antrašu: * žioj vįetoj vienas blokas nuo gat-
vekariu šis namas parsiduoda pigiau 

L i t h u a n i a r-egu 8 metai atgal kad namai par
sidavė mūrinis višt inikas del 300 viš-fvaunas-Haudondvaris 

3-eio Raitelių '/Geležinio Vilko" 
pulko Leiteuantui 

P. Grezui 

Perkė lė scavo ofisą po num 

|4729 So. Ashland Avenue! 
Spccljallstas Spccljallstas 

IDŽIOVŲ, MOTERŲ te V Y R Ų LIGŲ S 

•Va landosnuo 10 iki 12 išryto; nuo 
» 2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30 
Jvakare . Nedėl iomis 10 kii 1 

Telefonas I>rexcl 2UHQ 

y 

Telefonas Armitage 9770 

MARYAN S. R0ZYCKI 
MUZYKOS D I R E K T O R I U S 

Mokytojas Piano, Teorijos ir 
TTor^r^-'fcljos 

£0aU ->. v%es»tcrn Ave. 
Cliicago, UI. 

i l l l l l l l l l l l l l l j l l l iu i l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l i l l 
g T e l . Canal 257 

f DR. C. K. KLIAUGA I 
LIETUVIS DENTISTAS 

tų arti Bažnyčios. Nepraleiskite š i o s ' | | 1 9 2 1 So. Haiated St., Chicago, m . • 
progos n e s k i ta tokia niekados n e - j Kampas 18th St. 
beateis. Atrašyk atvirutė arba laišką ' S v a l a n d . : 9—12 ryta, ir 2—9 vąk.j^ 
greitai ir aš pasiusiu adresą ir duo- ,lllllll]HlliillHIIIIIIIIIII|IIII!Ulfi|illl|||I|lJl 

' siu kaina katrie atsi l ieps kada gale-
js i te nuvažiuoti apžiūrėti nes aš dir-

\y a ir-j. 1 -i_ -— • • b u dienomis tankiai ir vakarais over-
r*. b . H i t ų l a i k r a š č i ų įr -g l p r a - taima. Esame pasirengė išvažiuoti j 

'Tėvynė . C. KAZYS 
4545 So. Talniau Ave. 2 Lupu 

šau patalpinti. 

= 

TIsMYKITB 
Kensingtono Lietuviai ga 

lite gauti nusipirkti "Drau-

R. m- 9> P. 
,ITV K.tfROPA 

Dvisavait ini "O" Laivai 
NKW T O R K — HA M UI IK i 

t HKHIHH tU, — » ( « ! T H A M P T O N 
O R B I T A tipfiri!«o 81—lAtfHHt * 

>EIHA Hir ie l lo 4—IJepon U 
j ¥ * B i r e l i o 18—UepoM 30 
1-8 ir S-čios Kl. Passažieriams 

The Royal Mali Steam Packet C. 
117 W. >Vashin(rtou Street 

Tel- Htu-boru 1307 Arba Tikietų Pard. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angl iškos t t ttatuvtfkot 

kalbu, ar i tmet lkoa kny*v*dystėi , ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. V a l s t Istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinėa ekono
mijos, pllletystės. dail iarašystės. 

Mokinimo valanda*? nuo 9 irto iki 
4 valandos po pietų; vakarais nuo f 
11d l « vai. 

3101 80. Halsted At, Ohicago. 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiesty!: 

g 29 South La Saite Street 5 
- Kambaris 3*4 

Telefonas: Central ftst* 

Vakarais, 812 W. 33rd St. 
Telefonas: Yards 44*J reierouj 6 

DR. S. NAJKEUS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R OHIRURGAH 
Ofisas H Gyvenimo vieta 

S252 South Halsted Street 
Ant vtrfcMM Vniveraal Stote B*nk 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo 
2 iki 4 po piety; nuo 7 iki i 

Nedėl iomis nuo 10 lkl \ 
TelafOBM V««to SM4 

V = ^ i 

VALENTIIVĘ" D R E S M A K l V G ^ 
COLLEGE8 

15 S. Halsted, 2407 W. Madisou, 
1850 N. VVells St. 

137 Mokyklos Junfft. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patterny Kirpi-! 

•mo, Posigrning bizniui ir narnama.' 
rietos duodamos dykai, Diplomai.' 

[Mokslas lengvais atmokojimaia! 
[Klesos dienomis ir vakarais. Pa- ' 
[reikalaukit knygrėlėa. 

Tel. Seeley 164S 
SARA PATEK, pirminink*-' 

• 

/ 
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PIRMU KART SCENOJ! NEDELIOJ, KOVO 6 S, 1921 m 
/ 

ISchool Hali Svetainėj, 48th ir Honorė gatves 
^v Pradžia lygiai 7 vai. vakare. 

« ™ 

Veikalas paimtas iš pirmutinių krikščionių gyvenimo, užtat privalėtų kiekvienam katalikui 
ji pamatyt. Jame dalyvauja suvirs 30 gabiausių Šv. Kazimiero Vienuolyno auklėtinių — artis
čių. Nei vienas nepraleiskite progos nepamatė šio veikalo, nes gailėkitės. 

Nuoširdžiai kviečia visus RENGĖJOS. 

P 
H 
1 
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CHICAGOJE. Iš CHICAGOS LIETUVIU 
v 

TARDYMAI NELAIMĖS , APSIVYL? APSKRITIES 
ANT GELEŽINKELIO. DARBININKAI. 

< . SYLVIA" SCENOJE. 

Kryžkelio budelninkas ištei
sintas. 

Sekmadienyje, 27 d., 

Finansiniu žvilgsniu koneer-
tas ir-gi pasisekė. Nors svetai
nė buvo nepilna, bet ne daug 
buvo ir tušėių vietų v P. 

IŠ WEST SIDES. 
_ 

•Per prakalbas Sausio 28 d., 
Oook apskričio taryba ki- Nortb Side Turner svetainėje Meldažm svetainėj, suruoštas 

tuomet buvo žadėjusi padidin- L. Vyčių Ohicagos Apskričio 

Bo kitų nelaimės ant gėle 
žinkelio tardymus veda ir f e-
deralė valdžia. Kol-kas tos ne
laimės kaltininkas nesurastas. 
Manoma visgi surasti priežas-
tį. 

Visas vargas tame, kad yra 
žuvęs New York Central trau
kinio lokomotivos inžinierius, 
kurs tokiuose nuotikiuose ga
lėtų but svarbiausias liudinin
kas. 

Budelninkas Cook pateisin
tas. Nes pasirodė, kad jis Mi-
ebigan Central kelią buvo už
daręs. Bet inžinierius trauki-
nio nesustabdė ir garvežis su 
tenderiu nušoko nuo bėgių 
tuo momentu, kuomet atūžė 
New York Central traukinis. 

Kai-kas nuomoniauja, kad 
Aatyt, Mieliigan Central trau
kinio lokomotivos inžinierius 
buvo prisnūdęs, jei js nepama
tė paduoto signalo, kurs yra 
matomas už pusantros mailios. 

, [ti užmokesnį apskrities darbi-įdioras. statė scenoje dviaktę 

JAU 43 POLICMONAI NE 
TEKO VIETOS. 

ninkams. Vakar tas turėjo but 
patvirtinta faktu. Bet apmo 
kantv darbininkus pasirodė se
nos užmokesnys. Be to, visa 'ei
lė darbininkų visai paliuosuo-
ta. 

operetę "Sylvia'V 
Operetės turinys maždaug 

Praeitų para Chieagoje pa
vogta 17 automobiliu. 

v. 
MŪSŲ TREMTINIAI PIETŲ 

RUSUOS IR UKRAI
NOJ. 

Sus. Am. Liet. Kareivių 7 kp. 
aukų surinkta $58.20. 

Buvusiame kp. susirinkime 
nutarta iš kasos prie tų aukų 

yra svarstymui labai daug dalyku. 
Raitininke. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 
Lietuvių Dailės ratelis laikys 

mėnesinį susirinkimą šiandie, Ko-
<fvo 3 d., 1921 m., bažnytinėje sve

tainėje, 44 ir So. J^ąirfield gatvių. 
L. D. Ratelis. 

toks: Sylvijai, karalio, dvaro pridėti $1.80 ir padaryti $60, 
panaitei atsibosta turtingas ir per Lietuvos Misiją pasių-
gyvenimas ir ji ieško perniai- sti Lietuvon. Pinigus pasiun-
nos. J i apsimaino drabužiais tė i?<d. Grigaliūnas. 
su Elze, kaimo mergaite, ku- Prakalbose aukojo: 

Pirm trijų savaičių polieijos 
viršininkas Fitzmorris buvo 
paskelbęs, kad CbieagOs poliei 
jos korpuse yra apie 500 po-
liemonų tinginiaujančių, nepil
dančių savo pareigi). J i s pa-
siketino juos prašalinti, jei ne
pasitaisysią. 

Ir ligšiol jau prašalino 43 
policmonus ir vieną kapitoną. 
Viršininkas pareiškė, kad 
prieš tuos slakerius jis neper
trauksiąs veikimo, kol jie vį-
si nebus pavaryti iš tarnybos 
arba kol neimsią uoliai pildyti 
savo pareigų. 

PIENAS NEPAPIGINAMAS. 

Pieno išvežiojimo kompani
jos paskelbė, kad Kovo mėne
siu pienui kaina paliksianti to
kia pat, kaip buvus Vasario 
mėnesiu. 

Nėra kam priversti kompa
nijas papiginti pieną. Daug 
kalbama, bet nieko neveikia
ma. 

Lietuvos- vyriausybės Įga
liotinio Rumunuos ir Pietų 
Husuos pi!. Lisausko praneši
mu, yra susitarta su Čekų-Slb-
vaku ir Rumunu vyriausybė-
mis del Lietuvių tremtinių î  
Pietų Rusų, Lkrainos ir Kri-
mo grąžinimo pro paminėtus 
kraštus. Ir Čekai-Slovakai ir 
Rumunai norom sutiko laisvai 
leisti mūsų gryžtančius trem
tinius, tik Rumunų nunisteris 
pirmininkas Avereseu pareiš
kė noro, kad grąžintum trem
tinius didesniais būriais. 

Mūsų tremtinių patirtis Pie
tų Rusuos, anot p. Lisausko, 
nepaprastai sunki. 

Neminint kitų gyvenimo ap
linkybių sunkumo, pažyniėii-
nas neapsakomas maisto prc -
dūktų brangumas: pavyzdžiui, 
praeitų metų Lapkričio mėn. j, 
duonos surogato 5 svarams 
mokėta 5,500 rublių (vėliau at
pigę ligi 3,000 r.)! 

Nemažesnis brangumas ir 
kuro, pavyzdžiui, šlapių mal
kų pūdui mokama 2,000 rub. 
Tuo tarpu uždirbti tegalima 
daugiausiai 5,000 rub. per mė
nesį. Be to, dar pranešamas 
nepakenčiamas vietos bolševi
kų valdžios savavalingas, 
tremtinių persekiojimas. 

P. Lisauskas, kuriam paves
ta organizuoti vietoje kalba
mų tremtinių grąžinimą, tiki
si netrufcus galėsiant grąžinti 
apie 300 tremtinių geni amat-
ninkų ir kitų speeijalistų. 

riai atsibodęs yra kaimo gy
venimas. Nei p. Lacey Sylvi
jos, nei Vincas Elzės tų per
mainų nesupranta. Pirmojo, 
Laeey, nuolatinis Elzei1 eije-
vimas, o Vinco šiurkštus, net 
žiaurus, su Sylvija apsėjimas, 
priveda }as prie grįžimo į savo 
luomus, su didesniu džiaugs
mu negu persimainymo metu. 

Rolės vietomis buvo kalba
mos, bet didesnėje dalyje dai
nuojamos. Tarpais dainavo 
kaFtais mišrus, kartais mer
gaičių arba vyrų choras. Ku
rios dainom turėjo didesnį pa
našumą į lietuviškąją dvasią, 
tos daugiau iššaukdavo iš pu
blikos aplodismentų. Gerai iš-

S U F E D E R A L I Z U O T A 
GVARDIJA. 

Vakar Cbieagoje Illinois 
gvardijos 1-mojo pulko šešios 
kompanijos sufederalizuotos. 
Tuo tikslu buvo surengtos iš-
kilmybės. 

TEISĖJO LANDIS KLAU 
SIMAS. • 

Iš Washingtono pranešta, 
kad kongreso tžemesniojo buto 
juridinis komitetas šiandie 
svarstys klausimą teisėjo Lan-

Washington. Kovo 2. — Ju
ridinis kongreso komitetas pi-
nigyno sekretoriui Houston 
padavė rezoliuciją, su kurią-
ja reikalaujama komitetui pri
statyti visus susirašinėjimo 
laiškus, palytinčius paskolas 
talkininkams. 

PRANEŠIMAS. 

•Cicero Lietuvių Namų Savi
ninkų Sąjungos (Improvement 
Club) susirinkimas bus Kovo 
2 d., prasidės 8:00 vakare, J . 
Marazo svetainėje, 1500 So. 
49 ave. (kampas 15 gat.) 

Visi namų savininkai kvie
čiami būti šiame susirinkime. 

1 Bus daug svarbių reikalų. Ne

lavintas Ndioras nemažai 'iš
šaukė karštų aplodismentų. 

P-nios O. Pocienės, p. J . Ra
ma-ausko ir p-lės L. Žukaus
kaitės dainoms taip publika 
plojo, kanl kartais daininin
kai turėjo antrą syk atkar
toti. P-no A. Šlapelio dainavi
mas publikai ir-gi dideliai pa
tiko. Gal ir kiti artistai butų 
iiek pat iššaukę aplodis
mentų, bet jų rolės neprileido 
tiek pasirodyti. 

Svarbesnes roles veikale tu
rėjo: Betramo Lacey — J. Ra
manauskas, kunigaikščioTobly 
tum'o — J. Balsis, Vineias'o 
— A. Šlapelis, Sylvijos — O. 
Pocienė, Elzės — Z. Žukaus
kaitė, Arabelės — Z. Mastaus-
kaįtė, Aramintos — E. Jovai-
šaitė, Jalės — S. Lauraitienė, 
Molės — V. Volteraitė, Dolės 
— J. Rimkai tė, "Raulo — N. 
Kūlis. 

Kaip dainos publiką žavėjo, 
taip tą žadėjimą gadino artis
tai neužtektinai mokantieji 
savo roles ir nebaisiai kalban
tieji, kurioje vietoje "Turėjo 
kalbėti. Iš kostiumų, choristų 
pasirė^ymij, sunku buvo įspė
ti, kokio krašto perstato žmo
nių gyvenimą. ~ 

Po $10.00: A, 1). Kaulakis ir 
J . Saunoras. 

A. Mankus $2.00. 
Po $1.00: ,V. Dargužienė, N. 

N., A. Pduza, J . Šeštas, V. Bu-
lauskas, O, Veltienė, A. Bar-
zaitė, P. Kaupis, A. Stanev-
čis, S. Sasis, M. Kanapickas, 
M. Buda, M. Kiskunienė, F . 
StV«Via, K. Saluckas, P. Se-
naucis, D. Gildlikienė, V. Bra
zauskas, S. Dautskartas, M. 
Jurevičis, J . Kairis, J . Ciedri-
kas, A. Sniokas. 

Smulkiais sumesta $13.20. 
Jos. Paskacimas. 

\ l]Ą ' Į 
S U S I R I N K I M A I . 

* . » • • ' 

IŠ TOWN OP &AKE. 
Šv. Cecilijos giedorin. drau

gija laikys mėnesinį susirinki
mą penktad., Kovo 4 d., š. m., 
bažnytinėje svetainėje, tuojau 
po pamaldų. 

Visi giedoriai kviečiami at
silankyti, nes turime pranešti 
daug svarbių <1alykų. 

Valdyba. 

A. R. K. Federacijos 7 sky
riaus mėnesinis susirinkimas į-
vyks sekmad., Kovo 6 d. š. m., 
bažnytinėje svetainėje, 4:00 
vai. po pietų. 
Dr-jų atstovai kvečiami skait

lingai susirinkti, nes turime iš
rinkti svarbų "komitetą" ir 
aptarti daug kitų reikalų. 

Valdyba. 

! • • • • • • • • • • • • • • « , • • • • • > • • • • • • • • • • 

Prakalbos su Koncertu! 
K&i interesuojasi Farmom Lietuviu kolonijose Miehiprano Valstijoj 

ir Wisconsino. Lai ateina pasiklaust, Walenčiaus labai juokingos pa
sakos ir kitu pamarginimu, muzikalisku ir kalbu kur praleisite vaka
rą labai linksmai šiose salėse. Seredoj 2 Kovo Jukniaus svet. 4837 \V. 
14 St. Cieero, 111. Kelverge 3 Kovo 4501 S. Hermitage Ave. Pėtnyeioj 
4 Kovo Mildos svet. 3142 S. Halsted St. Prasidės 8 valanda vakarais. /^LAIŠKAS IŠ LIETUVOS. 

Povilas Beraanskis paeinąs iš 
Plungišk ių , dabar dirba prie Lio-
tuvos Steigiamojo seimo, nori su
rast savo brolį Antaną- Beržans-
kį, kuris gyvena Chieagoje, taip
gi pageidauja susižinot su pusese-
ria ir pusbroliu Elena ir Feųxsu 
Beržanskiais. 

Brolis, Povilas, jaunas Lietuvis, 
turi minty atlankyt Ameriką, tik
slu ištoti į Chieagos universitetą. 
Jis jau. yra vedęs. Ketina siekti 
augštesnį mokslą. 

Rašykit jam laišką adresu: Ur
šulė Judeikicnė, No. 2 Vandens 
gatvė Mažeikiai, Kauno rėdybos. 
perduot P. Beržanskiui, Lithuania. 

Su pagarba 
E. Šideinfė. 

GERIAUSIAS PATARNAVIMAS KE-
IJAFJANTIEMS f LIETI'VA IR Ift 

^ LIETUVOS. 
S. S. Polonia, laivas Baltijos-Ame

rikos linijos, išplaukė pereitą savaitę 
iš Hamburgro-Danzigo-LiiepojoB vež
damas apie 1450 keliauninkų. 

Baltijos-Amerikos linijos laivai y-
ra gerai žinomi. Kelionė tais laivais 
saugi ir patogi. Gardaus valgio yra 
daug. Laivai pasažieriniai greiti, 
dviem šriubais žinomi keliauninkams 
dar prieš karę Laivas Lithuania Bal
tijos-Amerikos linijos, išeina 4 kovo 
iš New Yorko tiesiog j Hamburgą.-
Danzigą-Ltepoją. C 

Patariame keliauninkams užsisakyti 
vietą ant laivo kogreičiausia. 

(Apgr.) 

11 

Pirkite Tiktai Originalą 
patentuota Malt-Hop "Namas geru gėrimu" galite pirkite 
krautuvėj arba tiesiai nuo mus, tai tuomet žinosite kad tu
rite geriausia rųši koki galima pirkti. 

Neimkite Substitutų 
Jis turi būti geras 
Nes visi ji vartoja. • 

PARSIDUODA 
160 akerij 85 dirbamos 35 puikaus 

miško, uosių ir klevų, likusi ganikki 
pusė šios žemės juodžemis su molio 
daug naujiai išdirbtos, geras plotas 
lankos piaunama du kartu, puikus 
bėgantis upelis vadinamas White Ri-
ver, kitas mažesnis upelis bėga pro 
kiemą, labai patogi vieta del augi
nimo paukščiu pusė akerio naujai 
apsoditą žemuogėm keletas gerų bbe-
lų, tris geri arkliai septinios karves 
keletas kiaulių buris vištų visi pa
dargai beveik nauji. » 

Dvi ir puse mylios nuo White 
Cloud miesto, parsiduoda pigiai ar
ba maino ant namo Chieagoje. 

Nepraleisk šios progos dasižinok 
plačiau: 

FRANK LOCAITIS 
R. F. D. 5 White Cloud Midi. 

Vasario 20 d. L. Nemimis ir 
Spingis sušaukė viekšniškių 
susirinkimą susitart apie nusi-
traukimą visiems parapijie
čiams sykiu paveikslo. Susi
rinkta apie 30 viekšniškių. 
Būnant tokiam būreliui, su
manyta tvert organizacija, bū
tent Viekšniškių Kliubas. Or
ganizacijos tikslas bus — rem
ti Viekšniuose, Lietuvoj, kny
gyną užsakant, jam Amerikos 
laikraščių ir' siunčiant kiek 

Broli viekšniški, kurs nebu
vai mūsų pirmam susirinki
me, pribuk Kovos 13 dieną, 2 
vat. po pietų naman: 4512 Her-
mitage Ave. 

Viekšniškis. 

dis, .kurs skundžiamas už ap
siėmimą but teisėju arbitru Į priklausantiems sąjungoje gra 
'*baseballininkų , , organizaci- žus laikas įstoti. 
joms. A. Balčunas. 

Kaip ne vieno krašto, taip 
ir ne vieno laiko drabužiais P i n i ^ e s Pampos, 
visi artistai ir eboristai buvo 
pasirėdę. 

Išskyrus choro daiuf s, vei
kalas ir lošimas gilaus jspud-
žio žmonėms nepadarė. 

jau feinome, kad turime 
talentuotų dainininkų ir daini
ninkių ir geriausį \ apskričio 
chorą. Užtat ir laukiame jo 
koncertų, tik iš savo pusės 
choras turėtų pasistengti, kad 
ir vaidimas taip gražiai išeitų, 
kaip išeina jo dainos ir pritai
kintų tinkamus prie veikalo 
kostiumus. 

"Jis stovi Pirmoj Kliasof 
Ant pardavimo pas 

A. Buehas. 2300 W. 23-rd Street 

HENNING WENNERSTENINC0RP0RATED 
2960 Lawrence Avenue, Albany Park. Chicago. 

Savo Taksus 

Baltijos-AmerikosLinija 
42 Broadway Ncw York City 

TIESI Kelionė Be Persėdimo Iš NEW YORKO Per LIBAYA Arba 
HAMBURGĄ ~ EITKŪNUS 

T L I E T U V A 
Laivai išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sriubų pačto laivai išplaukia: 
S. S. "LKTUANIA" Kovo 4 ė S. S. "POLONIA" Kovo SO 
Si S. "EST^NIA" Kovo 16 * S. S. •'LITUANLV Apiil 1S 

Visi laivai turi puikus kambarius trečios kliasos keleiviams 
Kreipkitės prie mūsų agentų jūsų- mieste arba pas 
K. KEMPF, General Wcstern Passenger Agent 

120 North La Sallc St.. Chicago, Illinois. 
— * • 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAP. 

Lietuvos Vyčių 4-tos kuopos mė-
n£skr atsirinkimas įvyks Kovo 3, 
š. m., 8 vai. vakare, Dievo Apveiz-
dps parap. svet. 

Visi nariai ir narės esate kvie-
čiami skaitlingai susirinkti, nes 

(Income tax returns) 

Liko tik 2 savaitės 
Daugybė žmonių tur i bėdos 

jeigu nesudeda atskaitų nuo už 
darbio (Income tax returns) j 
laik^ ir teisingai. Bausmė už 
nesudėjimą siekia iki $1000.00. 

Bausmė už neteisingai sūdė- j 
tas atskaitas iki $10,000.00 ar
ba kalėjimas. Nesudėjusiems 
atskaitų ne išduoda pasporto 
išvažiavimui Lietuvon. 

Atskaitas gali sustatyti tei
singai tik Auditorius turysig 
patyrimą ir tam tikrą mokslą. 
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f VISUOMET TURĖK OMENIJE f 
Kad mušu nauja krautuYė pripi ldyta puikiausiu | 

J. P. VARKALA 
Yra vienantinis 

Lietuvis Auditorius 
ir taksų (Income tax) žinovas. 

Jis atidarė offisa 
3331 S*. Halsted St. 

Tel. Yards 6894 
Taipgi Įsteigia systemas prekybos ir 

pramonės vedimui Revizuoja knygas. 
Sutaiso atskaitas. * 

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

J. WENCKUS Į 
Laikrodininkas § 

3327 So. Halsted St. Chicago, HL 1 
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Sold euety+įhsto hy funtinire dcdfer: 
tma deparunent storos -

^ 

ENGLANDER SF^ING BRTI CO. 
^ ' ^ -Brooklyn - C\vt.\gi, 

• ' " i — — ! ^ 


