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VISAME PASAULY VIEN 
. TIK KARAI. 

PASAULIS REIKALINGAS 
KRIKŠČIONIŠKOS 

DVASIOS. 

Bolševikai Žudo Darbininkus 
• > -

Taip sako šventasis Tėvas. 

Rymas, Kovo 9. — Po įvy
kusios užvakar slaptos kon
sistorijos Vatikane, Pbiladel-
pbijos Arkivyskupui Doug-
lierty pranešta, kad Šventasis 
Tėvas paaukštino JĮ kardinolu, 
kaip lygiai ir kitus penkis Ar
kivyskupus. 

„ Savo alokucijoje (kalboje) i 
susirinkusius kardinolus 8ven j 

tasis Tėvas pareiškė, jog Jam 
yra linksma sulaukus tokio 
gražaus Bažnyčios kunigaikš
čiu susirinkimo? kuriam galė
tų pranešti gražių žinių. 

Deja, šiandie nepakenčia
moji ir liūtimi pasaulv padė-
tis neleidžia tai padaryti. 'Kcs 

\ 

Revoliucija Liepsnoja Petrograde ir 
"— Apylinkėse < • 

v 

TALKININKAI U2ŽMĖ 
TRIS VOKIETIJOS MIES 

' T U S . 

.I 

Užimami Vokietijos Miestai; 
Vokietija Protestuoja , 

Vokietija skelbia prieš tai 
protestus. 

\Londonas, Kovo 9. — Tal
kininkai išpildė savo grumo-' 
jimus, kuomet Vokietijanes*^ 
•tiko su jų reikafavimais ka
ro atlyginimo klausime. 

Vakar talkininkų karuome-
nės užėmė tris naujus miestus 
Rubr apskrity, būtent: Due-
sseldorffį Duisbųrg ir Rub-
rqrt. v s 

NAUJAUSIOS ŽINIOS. 
Madridas^Lspanija. — Čia 

gatvėje užpultas* ir niržudytas 
Ispanijos premjeras Dato, 
kuomet jis važiavo automo

b i l i u iš parlamento riimų. Su 
juo nužudytas ir ja šoferis/8a 
koma,, tikrasis žmogžudis bu
vęs su motoriniu .dviračiu' ir 
pabėgęs; I)atfo buyo liberalų 
konservatistų partijos vadas, 
priešingas visokioms refor
moms. Buvo gimęs 1858 ine-

ŽINIOS IŠ.LIETUVOS 
^t 

Bolševikai armototnis skerdė 
darbininkus. 

Londonas. Kovo 9. — Tomis 
dienomis bolševikų artilerija 
nuo - priemiesčių augštumų 
Maskvoje bombardavo <larbi 
ninku namus, anot gautų de-
pešų iŠ (lelsingforso. 

Keli šimtai tlarbininkų nu 

ffU- | ratu pasiūlyki bolševikų ats-j W Vokmtįjos ' delegacija 
!. jtovains Rygoje pertraukti ten H e g . į g a t s i ^ a ] ^ f a r t i e s s u t a ]„ 

Nes, pasakyta, bolševiku vai- py[msĮiV0 reikalavimų, 
džiai a r t i n a i paskutinis ga-^ Nežinia, kokios bus to žy 
ln** jį v . K»° pasekmės. Spėjama, kad 

ŠIMTAI DARBININKŲ NU 
ŽUDYTA MASKVOJE. ;tovams 

# . I taikos tarybas su ^ n ^ a ^ ^ i n i n k a i ^ kuomet tie nepalen-
' Nes, pasakyta, bolševikų vai- ^ i n 0 s a vo reikalavimų. 

žy 
kad 

Teciau pačioj \ a r šavo j pa 

pasauly vis dar .tęsiasi a k t u ] žudyta ir dar daugiau suzeis-
aliai karai, civiliai susirėmi- ta. 
miniai ?r neapsikentimai. Tas 
pakelia begalinę rūpestį Ba'ž-
nyeiai. 

Mėginta taikinti pasaulis. 
0 

Šventasis Tėvas sakė, jog 
Jis naudojasi kiekviena proga 

tuoy užėmimu miestų nepasi-
ų skelbta, kad tarybų Rygoje b a i g ? talkininku žvgis. Matvt. 
i^ nemanoma pertraukti. Nes vi- talkininkai pradės blokuoti 

sos žinioj apie sukilimus Ru- d a r Vokietijos pakraščius 
sijoje perdaug išpustos i r did- Vokietijos pasiuntime Ang-
žiumoje neteisingos. J i j a i a p l e i d o L o m l o n a ; m(yl 

Baris Savinkov, pnešbolše- l i a v o Berlynan. 
\ 'ikinis "Rusų vadas, kurs \\ 

Depešoje pareiškiama, įog 
šiandie Maskvoje streikuoja 
daugiau 100,000 x darbininkų 
vvru ir moterų. 

Bolševikų valdžia įsakė 
darbininkų namus >sHibombjr-
duoti kuomet darbininkų va-

ŠvenčiOnys. Vilniau 
Kuoinet čia buvo paskelbta 
Zeli^)\vskio valdžios naujokų 
mobilizacija, tai daug _vyrų 
pabėgo ,,pas Lietuvius i r sa
vanoriais įstttjo Į karuomenę. 
Zeligowskio gr valdžia pradė
jo visur ieškoti pabėgusių 
naujokų, daryti kratas po 
kaimus ir įvairiais budais 
bausti tas šeimynas, kurių 
nariai pabėgo nuo Lenkų ka-

tais. 'Buvo talkininkų šalinin- ruoifienės. Sykį Melagėnų. vat. 
l£as. 'x LtG Lenkų žandarų apsiautė 

' ' . vieną namą, kuriame buvO 
Berlynas. ^"Vokiet i jo* vy- vestuvės. Klausinėjo vyrų pfi : 

riausybė atšaukė visus tris ša-1 bėgdami, kiek turi metų. K&-
vo iiasiuntinius iš Anglijos, | Ietį vyrų primušė. Dabar žmo-
Praneuzijos ir Belgijos. 

gas laikas gyvena Varšavofo BERLYNE MANOMA, TAL-
reiškia nuomonę, kad šiandie- KININKAT TTIP*R V1H_ 

įvesti pasauliu pageidaujame (]ai paskelbė generalį streiką, 
ramybę, kaip tai visuomet bu- .pareikalavę kuoveikiaus sa
vo daroma BažnVčios praei- šaukti steigiamąjį Rusijos šil
taisiais šimtmečiai.^ i 

Pastaroji tokia proga- buvo 
sirinkimą. -

Bolševikai tokio su si rink i-
nesenai paminint 7(K) metų 'mo bijosi lyg nelabieji kry-
sukaktuves nuo Įsteigime wv. ilžiaus. 

37.000 maršuoja ant Petro-

niniai Rusijoje sukilimai esan
ti bolševikų vlešj>ataifimo ga
lo pradžia. 

KININKAI TURĖS Nl 
SMAGUMŲ. 

Chicago. — 19-oje \vardoje 
pakilo kruvhia''jK)litikinė -ko
va. Vakar nužudyta du tos 
v.ardos ahleruiano Powei> sa
li nink iv- veikė j ii ^- Paul Lab-
riom, 39 m., ir, TTarry Ray-
ntond, Ppwers jmskyrė 5 tuk-

lvad šitie sukilimai *gal ir ne-'atrodo, keipir nieko nedaroma! ^ ddt dovanų už\ suėmimą 

Rasi, sukilimai bus numalšinti 

Savinkov visgi nujaučia. 

Galės pakilti naujas karas Eu 
ropeįe. / 

Berlynas, Kovo O."— čionai, 

Washington. _ Sužinota, 
kad vyriausybė nuspre»(tusi 
kokį laiką palaikyti savo o-
•kupaeijinę ka>uomenę Vokie
tijoje. Bęt jai'neleisfa maišy-
ties į šiandieninius ten talki
ninkų žygius. \ 

Pranciškaus Tretininkystės. 
&v. Pranciškaus laikais krikš
čioniškuoju mokslu buvo sus
tabdomi kraujo praliejimai pa 
šauly ir ĮVedama reikalingi! 
žmonijai taika. 
• Bet šiandie taika tiesiog ne
galima be atnaujinimo pavie
nių žmonių privatinio gyveni
mo. Be to atnaujinimo visos 
padarytos ir pasirašytos tai
kos sutartys pasiliks be jokios 
reikšmės. 

Šiandie mes esame liudinin
kai, kaip kai-kuriose šalyse 
vedama karti civilė kova su 
apverktinomis pasekmėmis. 
Visur mes pastebiame nepap
rastuosius lenktyniavimus, su
sirėmimus i#ž kiekvieną tos že
mės sprindį. 

Grąžinama senovė. 

Toliau Šventasis Tėvas sa
kė, kad be to mes šiandie.ma
tome grąžinamas senovėje bu
vusias žmonijos varžytines, 
Matome piktadarybes, didžiai 
priešginiaujančias dorai ir 
žmoniškumo įstatvmams. Mes 
tai visa pasmerkiame, nežiū
rint to, iš katros pusės tas 
turėtų paeiti. 

"VisUsutinkanie, jog taikos 
sutartys, ' ! baigė Sv. Tėvas, 
*'neduos nieko gera, kol žmo-
nių dvasia nepersiims. teisy-
l>ės ir meilės Jausmais, kurie 
indiegiami žmonyse krikščio
niškuoju mokslu, ir kurie Sv. 
Pranciškaus laikais buvo tiek 
daug pasekmingi. 

forso 

grado. 
» 

jvitoje depešoje ^š (Jelsing-
akoma, jog 37,001) re-

voliucijonierių' iš Kitmštadto 
marguoja ant Petrogrado. 

Sovietų valdžia prieš ,tuos 
re valinei jonierins pasiuntė Ki^ 
nu ir kitu karuomenę su ar-
tilerija. 

Sovietų karuomenę mėginu
si susitikti su, revoliucijonie-

. r 

busią pasekmingi. Gal bolše-'1^ to naujo talkininkų žygio, 
.^ikai įąos ir numalšinsią. [prieš,Voįaętįįą pakelto. Vo-

Bet po to seksią dar kiti k\et-i*i pasitiki savimi. Turi 
smarkesni prieš bolševikus vei[J i e d a u K vilties. Jie nenori pa
kiniai. Ir tie tu rk ią p a d a r y - | t e k t i talkininkų vergijon — 
ti galą Imlševikų 'valdžiai \^r 4 2 m e t u svetimiems ver-

Anot .Savinkovb, valstiečių ^ l l t i - ' « * * 8 sunkiai ir savo 

žmogžudžių.^ ^ 
<, į / 

iais ant le<lo, Waschostrowo pįi pasiskelbti Rusijos caru. 
priemiesty. Bet karo laivas 
Petropavlovsk savo armoto-

'mis atmušė bolševikus. 

KUOVEIKIAUS PAŠAUK 
TAS GEN. BUDĘNNY. 

V • s 

prakaito vaisius atiduoti kam 
kitam. 

(Vokietijos vyriausyiM! bijosi 
itarijjj. I«aujij komunistif sukiliimj ne- zlowskii, ;II 

Po Lenino , * n i .sekti B i i s i į ' * t a , Į £ i n i n k ' J užimtnose' plo- kams ,lav,, 
joje vaMieeiu valdžia. Su ta t u o s e ' M lr v i s 0 J V o k i e t i j o j . 1 - ' ™ 
vabf/ia gali but visaip. J i ga-

sukilitnai veikiai savo pusėn 
patrauksią visą bolševikų ar
miją, išėmus generolo fJuder 
nnv rai 

Ii paskelbti Rusijoje respulv 

T a k sukilimais ga\i' pasinau
doti monarebistai ir sugrąžin-

i»i x> A -v. v | ti šaliai menareliiiai 
liką. Bet greičiau gali sugrą-^- - . J C 

Londonas. —/ Vpkiečių de
legacijos pirmininkas-Dr. Si-
mons po nepavykusios konfe
rencijos su talkininkais aplei
do Londoną. 

v 
Copenhagen. — Rusijos re-

-voliucijonieriij vadas, greų. Ko-
zlowskii, anot žinių, bolševi-

ęs tris dienas laiko 
pa*luoti Petrogradą, revoliuci-
jonieriams. 

žinti monarchiją. ' Bile koks 
budresnis valstiečių vadas ga-

KERENSKY KRONŠTAD 
TE? 

x 

Trotzky gina savo valdžią. 

Copenhagen. Kovo 9.f — 
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ISPANIJA PRIPAŽINO ES 
TIJĄ. ^ 

Bladridas, Kovo 9. ~ Ispa
nijos vyriausybė oficijaliai 
pripažino Estijos respubliką. 

T 

Yra žinių apie nuvertimą bol 
ševikų. 

Paryžius, Kovo 9. — Sovie
tu valdžia Maskvoje bevieliu 
telegrafu pašaukė namo gene
rolą Budenny su jo rai tari ja 
iš^pietinės Rusijos. Tasai gal
vatrūkčiais skubinasi Mask
von su savo korpuso dalimi, 
iš kur pradės veikti prieš re
voliucijom^ ritts. 
Pranešimuose pažyiujma, jog 

daugelis bolševikų. pėstininkų 
divizijų dalių išreiškė neprie
lankumą bolševikų valdžiai. 
Tečiau komunistams kuoišti-
kimiausiai tarnauja Kinų ka
reiviai, kurių yra žymus skai
tlius bolševikų armijoje. 

Iš» Varsa vos pranešta, jog 
tenai pasklydę daug visokių 
žinių apie nuvertimą bolševi
kų valdžios. Bet negautas 
toms žinioms patvirtinimas. 

0 

Norima per t raukt i , tarybas . 

Varšavoje gauta žinių, kad 
iš Petrogrado bevieliu teleg-

Buvusis kituomet Rusijos pre-
y* 4njeras Aleksandr Kerensky, 

kurio valdžią 1911 metais nu
vertė bolševikai, anot gautų 
čia žinių, esąs Kronštadte. 

Tenai, sakoma, jis vadovau
jąs revoliucijonieriams šitų 
puolime.prieš Petrogradą. 

Trotzky gina savo poziciją. 

Sovietų karo komisaras 
Trotzky su bolševikų armija 
gina Petrogradą ir apylinkes 
nuo revoliucionierių, anot ži
nių/ iš Gelsingforso. ^ \ 

Nuolatiniai bombąrdaviniai 
tęsiasi. Ai*moių baubimas gir
dimas Suomijos mieste Terio-
ki. Bolševikai bombarduoja 
Kronštadtą iš Krasnaja G orka 
tvirtovės. Revoliucijonmriai 
tuo patim atsako bolševikams. 

Čia laikraštis Dagens Nybe-
ter skelbia žinių, kad bolševi
kams padėįimas tiek rimtas, 
kad jie, matyt, paskelbs re
voliucijonieriams nusileidimų. 
Tik nežinia, ar Jta& ką-nors 
j^ems gelbės. 

Kas pramatoma. 

Talkininkų užimfnose plo
tuose pramatomi talkininkams 
nesniagumąi. Ruhr apskrity 
gali pakilti generalis darbinin
kų streikas, atkreiptas prieš 
talkininkus. Gali sustoti visi 
darbai ir pasekmėje gali pra
sidėti sabotažas. Talkininkams 
ten jfctiomet butų~ reikalinga 
turėti" skaitlinga karuomenę. 

Viso to yokietijos valdžia 
bijosi. Bet nežiūrint tų pra-
matomų, pasekmių, Vokietija 
n p a l i sutikti Įsu talkinfnkų 
forais. / / 

Eberto proklemacija. 

Vokietijos" prezidentas E-
bert paskelbė proklemacija, 
kur ioJ sakoma: 

"Piliečiai: Mūsų oponentai 
iš pasaujinio karo užkrotė ant 
mūsų negirdėtus reikąj^vimus 
pinigais ir daiktais, ko jokiuo 
būdu negalima išpildyta N e ' 
tik mes patys, bet^musų vai
kai ij^tų vaikų vaikai turėtų 
vergauti mūsų oponentams, 
jei-mes tuos reikalavimus pri-
imtumėm ir parašytumėm. 

"Mes neturime ir negalime 
sii^tnp surikti. Mūsų ^ai^ė 
neleidžia tai daryti. ^ 

v * * Pasiremdami Versailleso 
taikos sutartimi mnsų oponen
tai užima dar didesnius Vo
kietijos plotus. - -

NUSKENDO 800 KINŲ. 

Hongkong, Kinija, Kovo /9. 
— Kwantungo 'provincijoje 
vienoje upėje nuskendo gar
laivis rfong Moh. Su juo žuvo 
apie 800 Kinų. 

nės bijo į krikštynas ir ves
tuves eiti, — kad neuž kWu 
žandarai. • 

Jei kokia šeimyną' netun 
iš ko\ bausmės užsimokėti, tai 
išparduoda gyvulius, paukš
čius, maistą ir pašarą. Todėl 
Zėligowskio valdžios neapy
kanta vis kuo toliau, tuo lab-
jau auga ir tik laukia, kuo
met jis išsikraustys iš jų ša
lies. 

V ra ir tarp Lietuvių išsi
gimėlių/, kurie uoliai bernam" 
ja Lenkams.Taip VaJiulevičius 
kurio 4ėvas labai daug pasi
darbavo Lietuvos naudai, o su
nūs gaudo Lietuvius ir stato 
j Lenkų karuomenę. Antras 
Vasiliauskas, taippat č^rai 
atsilygino Lietuvos valdžiai 
už paliuosavimą iš Vokietijos 
beLais^s 1918 m. kai^o Lie
tuvos karininko. 

Lietuvių pradinių mokyklų 
sumaięjo iki 40 Lenkų užim
tame krašte. Užsiliko, ačių di
delei mokytojų ištvermei ir 
kantrumui, n^s Lenkai netik
tai jiems algos nemoka, -bet 
ir malku, neduoda, iš namų 
varo ir žada uždaryti. Ne tik 

''tai Lietuviai, bet Žydai, Gu
dai ir Lenkai laukia, kad 
greičiau Zeligowskis su ka-
ruomene išsidangintų, o Lietu
vos valdžia pagryžtų. -

s-_ 
nė (divizijos g. 51), susipykus 
su vvru, nusinuddino sakafį-
n u. Nu gabenta 1 i gon inėn. 

— Pil. Feiga Kureokįenė, 
gyv. Kovarskio miesto, Ukmer 
gi^ apskr., atvykusi Kaunan, 

v. 

tapo trijų %<lų apiplėšta. 
Kuomet ji paklausė vieno Žy-m 

dūko, kur j-ra' valstybės iždi
nė, jis apsiėmė ją nuvesti. Be
vedant viena siaura gatvele, 
rado ant žemės kažkokį pa-
ketą, kurį vyras buvo pame
tęs. Tuo tarpM Žydukui bečiu-
pinėjant paketą, anas vyras 
užpuolė iš užpakalio ant mo
teriškės ir reikalavo parodyti 
pinigus, lšpradžių ji nenorėjo 
rodyti, paskui atbėgo trečias 
Žydas nusivedė Feigą į se
nąjį miestą, ir atėmė 12,000 
auksinų. Pamokinimas kelei
viams, kaip reikia miestuose 
sergėtis plėšiku. 

N 
— Matematikos prof. Z. Že

maitis parvažiavo ir po kelių 
dieim pradės savo paskaitas 
Augštųjų Kursų Matematikos 
Skyriaus Klausytojams. 

— Atvažiuoja iš Paryžiaus^ 
Kaunan dainininkas (tenoras) 
Bobravičius, kuris stos į ope
ros sutvarkymo darbą. 

BATUMAS TURKŲ RAN
KOSE. 

" RAUI>O^0J0 ASYŽIAUS 
KONFISRENCIJA. 

Londonas, Kovo 9. — .Depe
šoje iš Konstantinopolio sa
koma, kad Turkai nacionalis
tai* užėmė. Batumą. 

•— Vasario 2. d. Tilmanso sa
lėje susidėjusios labdafes Lie
tuvos pilietės surengė,* vaikų 
vakarą našlaičių naudai. Gry
no nelno buvo 11,054 auks. ir 
TO skat ikų. 

— Yasario 10 d. Kaune į-
\yko Qudų partijų ir organi-
zacijif atstovu, konferencija, 
kuri nutarė, atgaivinti Gudų 
Tautos Sąjungą, įsikūrusią 
dar 1918 m; Minske. Konferen
cija sutarė kovoti su Gudijos 
nepriklausomybės priešais Len^ 
kais. 

-r- Čia gauta žinia iš Gardi
no, kad Lenkų miriisterio Sku-
lskio įsakymu pradėta Gudų 
organizacijų persekiojimas. 

Geneva, Šveicarija, Kovo 9. 
— Čia Kovo 30 prasidės ifs 
ternacijonalė Raudonojo Kry
žiaus konferencija. 

a Mes, tuo ' tarpu, nesame 
pozicijoje pasipriešina spėko
mis prieš spėkas. "Mes-esame 
•bejėgiai. - v 

*'Nežmrint to, mes-galima 
šaulytirv Ir kas pripažįsta-tei-
sybę, tas gal> išgirsti mūsų 
balsą. ̂  

"Nes teisybė sumindžiota 
galybės." x 

- ' - i = 

Šiauliai. Gruodžio iš 25 į 26 
naktį iš kalėjimo bandė ^a l i 
nia> pabėgti šiokiu būdu: Suv 
s i t a r f kaliniai, staiga įsilaužė 
A visų kambarių į kamerą, 
kurstovėjo sragybiniai; suė
mė juos^ ir, grasindami nužu
dyti, uždarė viename kamba
ryje. Paskui, kuomet atėjo 
prižiūrėtojas paleisti iš virtu
vės darbininko, užpuolė \jį I r 
taip-gi uždarė -prie anų sar-
gvbinių. Vėliau persimainę jo 
dmnužiai> 
stovjntį prie kalėjimo vartų 
Tas žudomas suriko irNant jo 
baisa subėgo valdininkai ir 
tarnautojai ir Šiaip taip nu-
malšiųo daugiau, kaip du šim
tu kalinių sukilusių. Vienok 

Iš Vilniaus. Praneša, kad 
Vilniaus Seimas atidėtas ne-
apribojtam laikui, vienok. Len
kų spauda nesiliauja raginu
si ^gyventojus ruoštis prie rin
kimų į Seimą. 

1 1 
TAI KUR ATSlbUR* 

PRANCŪZIJA. 
i S 
Paryžius, Kovo 8. — čia 

Velykomis rengiamos nepap
rastos 'i&kihnėsV — kova su 

s apgavo sargvbmi ' i r ^ m , r . 
U , , . . . °* " buuai^. Tą barbannę žaisme 

leido turėti Prancūzijos vidu
jinių reikalų minjsteris.^ 

Tam tikslui buliai parvežti 
iš Ispanijos.-Tenai nusamdyti 
ir toreadoriai. Sakoma, gal 
buliai nebusią žudomi. šešiems, gana dideliems .plė~-

'šikams, pavyko pabėgti. 

— Šiandie gražus o - r " " 
ras, šalta; rytoj apsiniaukę i 

Kaunas. Vasario 9 d. iš Ru
sijos sugrįžo !<)0 trem^nių ir 
l a i s v i ų Lietuvos piliečių. 

- Trečiųjų Teismo (komisi
jos narys M. Yčas ir eksper-'' 
tai; armijos vadas, gen. S. Žu
kauskas ir ,gen. leit.v rtatche 
išvažiavo į Rygą sienos nustj-
timūi' tarp^Latvijos ir Lietu-

kiek šilčiau. 

PINIGU KURSAS. ̂  

'X Svetimų šalių pmigų verW, mai
nant ncmažiau $25,000 Kovo 8 
buvo tokia pagal Merchante Lo-
an and Trust Co.: 
Anglijos gt«rBngrų svarai 
Prancūzijos šimtui frankų 
Italijos šimtui lirų 
Vokietijos Šimtui markių 
Lietuvos šimtui auksinų 

$3.89 
7.11 

-3.65 
1.60 
1.60 

įOia Antoniną Sikutorie- Lenkijos šimtui markių .12 
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D R A U G A S \ Ketvirtadienius, Kovas 10, 192 

Lnrrrvrg KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
_ _ kasdieną i&kyrua nedėldlenlua. 

PRENl-MERATOS KAIMĄ: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams , . 96.00 
FlMUl Metų . . t . . , r . w r y . . 4.00 

« I T . VALST. 
Metams . . . . . T . . . . • « . . « « $6.00 
Pusei Metu . . . . . . . . . . . . > 3 8.00 

Prenumerata mokasl iSkalno. Lai
kas skaitosi nuo užsiraSymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti liperkant krasoje ar esprese "Mo-
ftey Order" arba Įdedant nlnigus J 
registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. 0 0 . 
2334 S. Oakley Ave., Chicago. 

TeL Roosevelt 7791 

Federacijos Reikalai . ; 

" i " i ' 

bos suvažiavimas, kuris šiose 
dienose įvyksta Morrison ho-
telyje, Cnicago, UI. 

Ajner&oje gyvenantiems y«| 
ra žinoma, kad »jokio "bus-
ness 'o" negalima yra pradėti 
be, taip vadinamo, "invest-
mento". Federacija nori vesti 
savo visuomenę į politinę są
monę; nori ją padaryti susi
pratusia siekime prie dvasinės 
kultūros ir materijalio gerbū
vio. Uždavinys begalo svarbus. 
Užtat pradėjimui tokio didelio 
darbo reikia sudaryti pamate 
finansinį išteklių investmento 
būdu. Federacija, įsisiūbavus 
savo darbuose, ilgainiui pati 
turės užtektinai ineigų aprūpi
nimui valdybos narių tinka
momis algomis ir užlaikymui 
ofiso. v ; * 

Federacijos įsiubavimui rei
kia( pinigų. Tegul tat Taryba 
pasitaria apie tai. Gyvename 
visokių krizių laikais. Katali
kai, turi vienytis, nes kitaip la
bai lengvai galime pralaimėti 
savo teises. 

Kun. P. Lapelis. 

Katalikų Periodine Spauda. 
•'. 

(Žiūrėk num. 54). 
\ 

H 

į. Federacija vis dar neapreiš
kia mūsų, visuomenei savo rim
tumo ir intekmės. Patsai orga
nizacijos vardas yra labai gra
žus, bet naudos iŠ jo savaime 
nėra. Reikia galutinai, kad ji 
užimtų prideramąja vietą Lie
tuvių ateivių gyvenime realiu, 
aktyviu būdu. Mūsų liaudis, 
kiek aš ištyriau, Federacijai 
labai pritaria. J i supranta jos 
tikslus. Bet, jeigu jinai ligšiol 
pasilieka negyva raide arba 
bent labai maža reiškiančiu 
daiktu, tai čia kaltas ne liau
dies tamsumas, jos nerangu
mas ar kas kita. 

Mano išmanymu, visas or
ganizacijos gyvybės apsireiš
kimas privalėtų paeiti iš Cen
tro, lyg iš kokios širdies. Pats 
Centras savaime didelių darbų, 
be abejonės*, neatliks vienas be 
narių pagelbos, bet jis turėtų 
būti pulsu visame organizaci
jos gyvenime. Yra žinoma, kad1' 
ta ip žmogaus, tuip ir kitų gy-
vunų .gyvybė pradeda , apsi
reikšti pirmiausia širdies for
macija.. T a pati gi gyvybė ink
šta kaip tik sustoja širdis 
.veikti... 

Nežiūrėkime tat į visuomenę; 
arba mūsų liaudį pirmiausia, 
norint k a j Federacija imtų 
gyvuoti pilnoj savo prasmėj, 
bet žiūrėkime į Centrą: .ką jis 
veikia, kaip jis atlieka savo 
pareigas. 

Ligšiol Federacija maža gy
vumo* turi, nes josios Centras 

„yra nesutvarkytas, žymesnieji 
veikėjai, būdavo, susivažiuos, 

'pašvaistys daugybę — dau
gybę visokių klausimų; išrinks 
valdybą ir... išvažinės sau po 
namus. Bet svarstytieji reika
lai vis-tiek pasilikdavo neat
likti, nes Valdyba negali tiek 
pasišvęsti visuomenei, kad jos 
pačios asmeniški reikalai nu-

' kentėtų. , 
Federacija jau senai butų 

'buvusi savo vietoje, jei butu 
buvę Centro dalykai sutvar

škyt i sulyg abelnai priimtos 
busnesso dalybų vedimo sis
temos. 

Federacija — tai ne kokia 
draugijėlė arba kuopa, bet vi
sų Amerikos Lietuvių Katali
kų Organizacija. Josios valdy
ba privalo būti atsidavusi vien 
tik Organizacijos reikalų ve
dimui. Užtat ji privalo būti 
apmokama visuomenės lėšo
mis. Valdybai reikalingas yra 
specijalis ofisas žymiausioj 
Lįetuyių kolonijoje. 

Nevienas pasakys, .kad tas] 
butų puikiai, bet iš kUr pinigų 

. gauti tokiam užvedimui! 
T4 'klausima turėtų atidžiai 

pasvarstyti Federacijos Tary-

Amerika ir Tautų 
Sąjunga* 

jau joji Suv. Valstijų val
džia1 iŠ pirmosios savo gyva
vimo valandos pakilo opozici
jom prieš1 buvusią Wilsono 
valdžią. 

Prezidentais Maldingas savo 
inauguracijinėje kalboje, už
imdamas prezidento ofisą, ofi-
cijaliai paskelbė, kad Ameri-Į 
ka atsisako turėti ryšiu su ži-
nąrtia Tautų Sąjungą. 

Jis tą Sąjungą pavadino 
' 'supergoverment", ty. antval-
liškąja valdžia. I r sakė, kad 

tokia valdžia yra priešinga 
tam visam, ką mes mylime. 

I Kaipo tokia negali turėti mūsų 
refciiibjikos sankcijoj?. 

Tai galutinas augšciausiojo 
Suv. Valstijų valdininko žo
dis. Trumpai . ji* išreikštas, 
bet turi didelę reikšmę. 

Prezidentas Hardingas pra
sitarė apie nuosavią idėją. Jis 

Tada Victor Jourdain, ap
sukrus ir protingas laikrašti
ninkas, pasisakė turys i r išma
nymo ir noro, bet neturys ska
tiko. J is kvietė susirinkusius 
sumesti po 50 frankų: "Jeigu, 
sako, pąsjseks, atsiimsite savo 
f raiškus. Je i nepasiseks tai ži
nosime, kad prakišome pinigus 
gražiu t ikslu." Drąsuolių at
sirado tiek, kad dienraštis 
pradėjo eiti. J a m pasisekė. 
Jourdani supirko visų įneši
mus ir tapo vienas dienraščio j 
savininkas. Prieš karą " L e 
Patr iote ' ' turėdavo 180,000 
skaitytojų kasdien. Skaityto
jais mes vadiname užsimokan
čius laikraščio ėmėjus, arba 
prenumeratoriui. • 

Šalę dienraščio " L e Patrio
t e " ėmė eiti pigesnė darbi
ninkų laida " L e National" 
(Tautietis). Hgainiu tas dien
raštis ėmė eiti netik Briuseli-
je, bet ir Liutiche (Liege). 
Prie to prisidėjo trys savaiti
niai iliustruoti prancūziški 
laikraščiai ir vienas Flemų 
kalba "He t Huisgezin". 

Vokiečiams Belgiją užėmus 
visi. čia minėtieji laikraščiai 
sustojo, nes nenorėjo pasiduo
ti Vokiečių cenzūrai. Bet senis 
Jourdain su jėzuitu Paquet ir 
su fabrikantu Van Doren su-

ra nedaug. Ne ką daugiau yra 
Belgų kalbančių prancūziškai. 

Kita priežastis r trukdanti 
augti Belgų s laikarštijai yra 
ta, kad Paryžius arti. ^ e r ke
lias valandas Paryžiaus dien
raščiai ateina į kiekvieną Bel
gijos vietą. Kadangi dideliame 
Paryžiuje lengviau yra tarpti 
dideliems dienraščiams negu 
mažoje. Belgijoje, kadangi visi 
Belgai supranta prancūziškai, 

I tai Paryžiaus laikraštija nus-
telbiaBelgijos laikraštiją. Kaip 
tik kokis raštininkas pasižy-
mėja Belgija, taip jį parvilio-
ja Prancūzai į Pajryžių didelė-

[ INCOME TAX MOKESČIAI ; iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiliiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinfiiililiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiHiiiiimiiiiiiiii 

"DRAUGO." KNYGYNE f 
Galima gauti šios s 

MALDAKNYGE 
Sausio mėnesį iš Amerikos 

(Raudonojo Kryžiaus Svetimų 
rtaloų Informacijos Biuro ta
po išleistas straipsnelis ant-
galviu "Uždarbio Tak.", kuria 
me įvyko Ųaida ir del jos dau
gelis buvo nusistatę, jog esti 
visiškai paliuosuoti nuo mokė 
įimo taksų., sekantis* apra^y-
c;as teisingai išdėsto, visą 
•; Income T a x " reikalą. 

Lietuviai ir income tax. 

mis algomis. r 
Savaitraščiai. 

. 

s Ramybė Jums (brangios .odos paauks.) 
Ramybė Jums (kailio xapdar.) 
Ramybė Jums (audeklo apd.) 

$3.50 
. . . v • . • A.OU 

^ ^ _ ^ _ ^ _ _ ^ ^ ^ B . . 2.00 
Šios rnaldakhj'jfės'formatas yra. f> >/į *3 %. Pu«IapUj turi 958, bet ne 

yra jvairių Jvatrlau-etora, pes spausdinta ant plonos popieros 
šių *maldi]. ** v ' 

* * • * 

ro^ 

$1.25 E 

Stebėtinai daug Belgijoje 
yra savaitinių, dvisavaitinių; 
mėnesinių nr bertaininių laik
raščių. Jų skaičius išneša dvy
liką šimtų. Apie keturis šim
tus su viršum tų laikraščių 
valdo katalikai. Daugiausiai 
skaitytojų, būtent 30—50 tūks
tančių turi grynai maldiiigie-
ji laikraščiai. Kiti rimtieji lai-

Įkra&čiai išeinantieji dukart 
į mėnesį turi tarp 2,000 ir 6,000 
skaitytojų, i Savaitiniai tenki
nasi vienu arba pusantro tūk
stančiu ėmėjų. 

Karai smarkiai pakenkė re
tesnė jai laikraštijai kaip ir 
dienraščiams. Daugelis jų su-

raštis vadinosi " L a Libre Bel - ,ą t o i ° : v i e n i atsinaujino, kiti 

tarė leisti slaptą laikraštį prie
šingą Vokiečiams. Tas laik-

gique ;> (Laisvoji Belgija). 
Augštas Vokiečių valdininkas, 
sakydavo, kad slaptasis laik
raštukas Vokiečiams daugiau 
daro žalos negu galėtų jos pa
daryti visas korpusas kareivių. 

Karui pasibaigus Jourdain'-
as mirė, bet jo laikraščiai at
gijo. JuOs leidžia vaikai.- I 

šale minėtojo ' " L e Patilo
te Belgijoje yra dar labai ge
ras katalikiškas laikraštis " L e 
So i r " (Vakaras ) . J is turi 150,-
(KK) skaitytojų. Flemiška* 
"He t Neuws van den D a g " 

pasiikė, katV vietoje Tautų Są- ' (dienos Naujienos) turi 70, 
jungos butą'įsteigta visų ligi | 
vienos tautų bendrija arba as-
soeijatija. Jori turi ineiti kaip 
didelės, taip mažos tautos. Jos 
visos turi padaryti konferenci
ją ir pasitarti apie nusiginkla
vimą. Tai kiekviena turi pada
ryti neverčiama kokios nors 

j-viršvaldžios, bet / savanoriai. 
Tik tokiuo būdu gali but n[h 
drausta pasauly taika. 

Toksai nepaprastas daiktas 
buvo laukiamas nuo preziden
to* Mardingo. Buvo pramato-
ma, karf naujoji Suv. Valstijų 
valdžia ulžduos smūgį tai Pa
ryžiuje išsiritusiai Sąjungai. 

[Taip ir įvyko. 
Buvusis* prezidentas Wilso-

na> kaistai s to vėjo už Versai-
Ueso taikos sutartį ir už Tau
tų Sąjunga. Tautų, .1 Sąjunga 
buvo Wils6no padaras. Teori
joje ji buvo tikrai idealis daik
tas. Bet praktikoje pasirodė 
tik didžiulėms viešpatijoms 
tinkamas įrankis valdyti visą 
|>asaulį autokratiniai. 

Tą baisią praktikoje klaidą 
pastebėjo buvusis prez. Wilso-
nas. Visgi jis stovėjo už Są
jungą. Kodėl jis taip darė, tik 
jam vienam žinotina. Matyt, 

000 skaitytoju. Jo savininkas 
Uuyghe iš to dienraščio turi 
50,000 frankų pelno kas m«tai. 

. v ' Apskritai kalbant Belgijos 
dienrašti ja, noi*s neblogai sto
vi,' bet nėra taip stipri, kaip 
galima butų tikėtis. To prie
žastys yra dvi. Pirmiausiai ta, 
kad Belgija yra dviejų kalbų 
šalis: vienur joje žhionėS kal-

[!>a prancūziškai, ki tur nemiš-; 
kai. Flemų dienraščiai negali 
užaugti labai dideli del to, kad 
flomiškai kalbančių Įmonių y-

Į I !. 

-* < 

jungai Tai militarizmd ir im-
perija4izmo gle-bėja. Šiandie 
Tautų Sąjungoje šeimininkau
ja Prancūzija. Šita su' tuo įf-
rankiu— Tautų Sąjunga, nori 
pasmaugti mažesniąsias Jau-
tas. 

Žinonie, ką ta Tautų Sąjun
ga atlieka Lietuvoje. Mūsų tė
vynes teritorijose globoja ji 
Lenkus imperijalistus, suokal-
biauja su Lenkais prieš Lietu
vos respubliką ir Lietuvių lais-
'v* 

Ir jei Amerika butų turėjusi 
prisidėti prie tos ypatingom) 
autokratinės Sąjungos, verčiau 

..enorojo laužyti talkiitinkiuiteV"h u i? k a " a ™ 1 f««« V o k , t > -
tijos kaizerio autokra'tiąuną. duoto ^garbės žodžio. Nors 

Suv. Valstija prigulėjimas 
prie Tautų Sąjungos butų pa
daręs jolus didelių nuoskaudų 
ateityje, bet į tai nebuvo atsi-

Įžvelgiama. 
Tvuomet.Amerika šiandie at

sisako tufėti ką-nors bendra 
|su Tautų Sąjungą, šitos gyve
nimas labai trumpas. Ir gerai. 

Xes kas-gi yra Tautų Są-

Drąsus mūsų prezidento žy
gis prieš Europos imperia
listinę politiką. Bet iis teisin
gas. Visos Amerikos gyvento
ja paremiamas. , 

tlar ne. Viso labo savaitinių 
katal. laik. Belgijoje dabar 
išeina šimtas. 

Katalikjškoji^'Belgijos laik
raštija kovoja tarp savęs už 
kalbą. Valomu stoja už pran
cūziškąją kalbą, b Flemai už 
savąją. V!J 

Flemų kalba išeina tlidelis ir 
geras laikraštis " D e Stan-
daard . " Patrijotai pradžiai su
dėjo 100,000 frankų, o paskui 
dar pridėjo 60,000 frankų pat-
gerinimams. 

Krikščioniškai -. protestan
tiškos \spaudos Belgijoje be
veik nėra, nea iš 7,500,000 gy
ventojų, tik 55,000 tėra f>ro^ 
tes tautai. 
Laisvamanių katalikystės at

sižadėjusių žmonių spauda Bel
gijoje yra dvejopos pušies: li
berališkoji ir socijalistiškoji. 
Abi pakraipi tur gana daug ir 
stiprių dienraščių ir retesnių 
laikraščių, nes turi daug kapi
talo ir nesivaržo tiesos reika
lais. 

Belgijos žmonės savo kata
likiškąją spaudą protingai ir 
darbščiai prilaiko ir patys ją 
skaitydami ir pažįstamiems 
pagirdami katalikiškuosius lai
kraščius ir duodami apmoka
mų pagarsinimų į juos. 
Trumpos žinios iš kitų šalių. 

Anglijoje ; katalikiško dien
raščio nėra nei vieno. Sava^i-
nių yra keturi. Airijoje kata-
iikiškų dienraščių yra 4, sa-
vaitiyfių šimtas. Prancūzijoje 
katalikiškų dįehraščių yra aš
tuoniolika, savaitinių Ylį>. Ste
bėtina, kad didelę Prancūziją 
pralenkė mažoji Olandija. J i 
katalikiškų (lienrašcių turi 26, 
o savaitinių 84. Pirmąją vietą 
katalikiškoje laikraštijoje už
ėmė Vokietija su 277 dienraš
čių ir 312 sava i tošč ių /Karas 
labai suvargino Vengriją. Bet 
Vengrai visas savo jiegas pa
kreipė į flienraštija. Jie turi 
keturis katalikiškus dienraš
čius ir tik du savaitraščiu. 
Tikėjimo persekiojimai pri 

Lietuvis, šioje šalyje, jeigu 
•i neapsigyvenęs' ' (non-resi-
dent) ir nevedęs, jeigu neuž
dirba daugiaus $.1,000, paliuo-
suotas nuo mokėjimo taksu.. 
Už viršaus $1,000 uždirbtus 
jau turi mokėti 8%. 

Nevedęs "apsigyvenęs" (re-
sident^aJien) Lietuvis turi vie
nokias teises su amerikie
čiais, t. y. turi mokėti ±% už 
suvirs uždirbtus $1,000. 

Lietuvis, jeigu vedęs, ir gy
vena su savo žiaona ir vaikais, 
turi paliuosavimą iki $2,0(X) 
ir $200 už kiekvieną vaiką, 
kurį jis užlaiko ir kuris dar 
nesulaukęs 18 metų. Jeigu ve
dęs ir turi vaikus , ar tėvus 
Lietuvoje, kuriuos ilžtaiko, il
gai i duoti užtikrinantį priro
dymą, jogAužlaiko, turi teisę 

N Aniolas Sargas — juodas apeb 
Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd. . . . . 1.75 
Aniolas Sargas.. — juodais apd 1.50 
Dangaus Žvaigždutė — juod. minkš. apd 1.75 

| Dangaus Žvaigždudė — baltas ccUuloid apd. su 
s paveikslėliu ant apd > . . . L75 

1.50 
1.00 

H Dangaus Žvaigždutė — balto kailelio apd. 
| Dangaus Žvaigždutė — juodo audek.. apd. 
b Dangaus Žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 S 
H Aniolėlis — juodais apdarais * . . 1:50 = 
•5 Aniolėlis — juodais apdarais i 0.75 E 
S šios maldaknygės yra nedidelės. Turi bevelk po 3A0 puslapių. 

.̂oo i 
2.50 f 

E Pulkim ant keliu 2.00 | 
S Pulkim ant kelių . . / . . . . 1.85 | 
S' Pulkim ant kelių, '„.. 1.50 | 
ii ši maldaknygė yra šiek tiek didesnė už pirmesnes. Jos~ kainų n 
= jvairumas priguli nuo apdarų. = 

r Spauda aiški 

I Mažaa Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais 
i Pulkim ant kelių i 

r M a l ^ Knygelė 
| Maldų gnygėlė v . . . . . . . . . . . . . . . . 

Užsisakydami adresuokite: 

. . . . . . 75c. E 
50c. = 

| "DRAUGO" JCNYGYNAS | 
į 2334 So. Oakley Ave. Chicago, 111. į 
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i* 
į 1 resi-

Tš to pasekmių reikia laukti vertė Meksikiečius gintis dien-
1 1̂  • -VT i t m i •. rN »" . . . . . _ visokių. Nes del Tautų Sąjun 

gos talkininkai pasijus įžeisti. 
Tiek to.. Amerika turtinga ir 

galinga. 

raščiais. Todėl Meksikoje yra 
ŠO katalikiškų dienraščių. * Ka
nadoje angliško katalikiško 

$200 paliuosavimo įiž kiekvie-
|'iią užlaikomą y patą. Tcmykį-
te, jog nėra paliuosavimo žmo^ 
nai, kuri negyvena šioje šaly
je su vyru. 

Vedęs uneapsigyvenęs" (non 
-resident) Lietuvis turi mokėti 
8% tą ką uždirba viršaus $ 2 , - 1 -
000. 

• 

Vedęs "apsigyvenęs" ( 
dent alien) Lietuvis turi tas pa 
čias teises su Amerikiečiais, t. 
y. turi mokėti 4% už tą kas 
viršaus $2,.(KX). 

Šįmet •Lietuviai pirmą* sy
kį gauna paliuosavimą kaipo 
Lietuviai. Lig šiol Lietuviai 
buvo paliuosuojami kaipo pa-
vakliniai buvusios Kusijos. Ne
senai Pinigyno I^pail.ameutas 
išleido įstatymą pripažįstantį 
Lietuviams teisę gauti pąliuosa 
vimą, kaipo Lietuvos piliečiai, 
nes Lietuvoje Amerikiečiai ne-
moka Income Tax. 
• Visi privalo mokėti Income 

Taksui, t. y., visus, ai-ba pir
mą mokestį ne vėliau Kovos 15 
•čl. Jeigu visus pinigus ant 
syk negalima išmoksti, valdžia 
duoda iki 15 d. Gruodžio išnio-
kėti paskutinį mokestį^ Pįis 
mas mokestis, nemažiau ketvir-
tdaiio taksų, mokamas ne v ^ 
liau Kovos 15 d., antras ino-

fkestis ne vėliau Birželio 15 d., 
trečias mokestis ne vėliau liug-
sėjolo dj ir ketvirtas ne vė-
liau Gruodžio 15 d. 

Kuomet užmokate taksus, 
svarbu gaut raštus—'' reeepts•' 
ir visus kitus i>arodymus už 
1920 m,, 'kaip ir už visus pe
reitus metus. 

Atsitikimuose kur Lietuviai 
jaučiasi, .kad tapo išnaudoti 
darbvietėse ar kitur, kuriems 
darbdaviai atrokavo ar atliko 
nelegališką sumą, šis Biuras 
stengsis pagelbėti aįgaut per
mokėtus pinigus. -

American Red Cross 
Litliuanian Section, 

' : 15 West 37-tb^Bt., 
New York, City. 

fTel. llandolph ^898 
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisus n'(lnn:i( • 1> i 

ASSOCIATION BLDG. 
18 So. La Snlle St. 

Valandos: 9 ryto iki 5 po piety j 
• rarK<k!i:iis iki 8 ivaknre 

Nedėliomis ūfisas uždarytas 

• Dr. M. T. STRIKOL'lS • 
• Ui. tuvis Gydytojas ir Chirurgas i 

Pcoples Teatro Nauic 
I i 6 1 6 W. 47tli Str. TeL Boul. 160J 
Bvalandos: )& iki 8 . vak. Nedėl į e L 

ki 12 ryte. J 
Kcs. 2914 W. 43rd Street jį 
Xuo ryto iki piet. 

gT'el. McKinley 263 | 
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Jau Atspausdinta I r 

Parsiduoda 
i 

neai>saliomai naudinga 
turinio k w g a : I 

"Apie Kristaus 
Sekimą' 

Audeklo apdar $L20 
Kailio apd. (auk.) $1.80 

Gaunama '-Draugo" Knygyne 

2334 So. Oakley Avenue 
Cnicago, /III. 
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DR. S. MIKELIS 
ELETUVIS 

GVDYTOJAii m Cirmt RGA* 
j Ort«a* *r Gyvenimo vtet* 

3252 Soath^Halsted Street 
Ant vlršMU UnJrcrs*! State Ttmnlr 

Vajandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo 
2 iki 4 po pietų: nuo 7 iki a rak. 

Nedėlįomls* nuo 10 Iki A 
Telrfcn*) Turd« SM4 
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prancūziškų katalikiškų dien
raščių Kanadoje yr$, dešinįti^; 
savaitraščių — 51. Didžiausias 
ir gedausiąs Kanados Pran-
euzų dienraštis / 'La Press^" 
(Spauda) yra katalikiškas. 

Jei pasiseks gauti žinią ki
tu atveju plaeiau pasikalbėsi
me apie katalikiškų laikraštija 
eia minėtose šalyse jr kito-

laikrasčio nėra nei vieno, be tise. 

[uropean American gureau 
Fabibnas ir Mickievicz ved. 
buvę A. Petratis ir S. L. Fabfonas 

Siuntimas <pinigii, laivakor
tės, pasportai i r ' t t . 

NOTAKIJI sAS 
Kcal Kstate, P&skolos, Insbrinai 

Ir 11. 
800 Wt. 35tb St., Kamp. flalstcd St. 

Tcl.: Boulevard 611 
Vai.: 9 i#l *t kasdieną 

Vak..: Ūtar. Ket. ir Sub. iki 9 vak. 
Ned.: iki S pp.. pietų. 

DR, CHARLES SEGAL • 
Perkėlė seavo oii~ą po num ^ 

14729 So. Ashland Avenue! . 
, Į Sp» vi ja Iistas a 

5 f IDŽIOVU, MOTJKRIJ ii- VYRU L I G u ! 

( •Vulandosnuo 10 iki 12 tįryto; n u o ! 
j *2 iki 5 po pietų; *)uo 7 iki 8 : 3 0 H 
Bvakare. Negiliomis 10 kii* 1 * 

Tclcloiia* I>rexel 2880 • 
i i l B B a M I B B H a a u n B 
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^Telefonas Boulevard 6199 « 

OR. C. KASPUTIS 
Cf 

•A* 

m 
!

TeL Tardą «6«6 Drove>, 8448 

Dr. V. A. .ŠIMKUJ • / 

Aku£eras. 
S-iOS 8/ UftlAted St. Ctiiea^ro. 

Valandos: 10—12 ii ryto 1—3 
6—6 vakar* Ned 

K — 

i r . 
10—lt ii ryto J 

DEjtalSTAS 
3331 South Halsted Str. 

2VaJandos: 9—12 A. M. •( 
5 1 — 5; 7—8 P. M. ^ 

• 

• Dr. i. E. MAKARAS 1 
Lictuvys Gydytojas ir Chirurgas 

Ofisas 1O&O0 So. Michigan Ave., 

i į Vai. 10 iki 12 ryte; 2 ik i* 4 po 
j piet, 6:30 iki 8:30 vakare 

Residencija; 10538 Perry Ave." 
j I Tel. Pullman 342 

ur.ivi.DtupmcKi 1 ADVOKATAS I 
3107 So. Morgan. Street 1 « _ orte« DM^^r,,. i 3107 So. Morgan 

' CIHCAGO, 11.LINOIS 
Telefonas Vards 5032 

[[Valandos? — 8 iki 11 x iš ryto: 
l5 po pietų Vki 8 vak. Nedėlio-
inis nuo fi iki - 8 vai. vakare.ji 

^ 29 South La Salle Street ! 
B b.aiabarl<* 894 E 

3 Teletomu: Central ftltfl 

Vakarais, 812 W. 33rd St y 

Telefonas: Vardą 468* • 
8 

arti 47-tos Gatvdt ^ T ^ 
Tel. Drovsr 7042* 

1 Dr. C. Z. VezeMs-
ifj LIKTI VIb DE.NTĮSTAS 

4713 PO. ASHLANB AVEITCK 
Val&udoaT nuo 9 ryto iki 9 vak 

Seredomia puo 4 lig 9 vakare 

iiiitiiiiiiiiiaiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn 
Kcs. 111)9 IndepeiiUenee lil v d. 

Tcl< fonas \>JU liurei* 291 f 
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BIZNIERIAI GARSINKITE 
' ' D R A U 1 1 E . " 

OR. A, A, ROTH, 
Kusafc Gydytojais ri Chirurgas 
Sj)('ciju]ū»tjii.s Mot<;rlSkų, Vyrišku 

Vaikij ir visų < hronišky Ug*į 
VALANDOS: 10—11 ryto 2—S po 

pietų, 7—<̂  vak. NedeUoinis 10—12 d. 
Ofisas 3354 So. Halsted St.. Chiuago 

Telefonas l>rover WU»3 
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' Mišių Lel 
laiško 
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Broliai: 
vyria lisiaT 
kiti ii ̂ as v 
6vontvietę 
Imlesnį n< 
pribuvimą, 
tvėriniQ; 
veršelių krj 
kraują, auf 
4cs. Nos 

-Jcraujas iri 
pelenai pa| 
sius, kad 
tai nejau pri 
Kristaus, 
Dvasia i^al| 
tą aukojo 
rūsius darlj 
nės, kad ti 
Dievui? I r 
Testamente 
mirčiai įvy| 
riifTs, 4vūrie 
testamente 
įgytų Į amį 
šauktieji m| 
zuje Krisj 

Lekcijos 
V. Jėzus 

Naujojo Jsi 
ėjęs }>as m 
buvo daug1 

nojo Jstaty 
Tas Senojoj 
si ašis kimioj 
Šventą jų JB 
])er šventąjį 
liainono lai] 
per bažny^ii 
ėių-Šveneiau 
kas negalėdf 
na« augšėi 
vieną kartą 

' 

Yie>pats~ 
geresnėsv 
kuivi^as. J i s 
Biąją vielą 
bet ne per 
r*adariusio's 
tiktai per s 
buvo žemi? 
kunigų virsi 
vo Die\nško 
ninkas, o to; 
ja ne zVmiš 
tos tikslams 
Žydų tautoj( 
to laikais, 
tarnaują žn 
inis geryl)ėn| 

Senojo f si 
šventinimai 
davo gyvulil 
veršių, karv] 
tamento švei 
Kristaus knj 
nojo |statyi) 
davo žmone 
inai *daug 
Naujbjo fJ" 
kurioje tapo 
Sūnaus kranl 

Ne iš p> 
mirė; ilk pa: 
ve. J o au! 
skaisti l>e nu 
J i apvalo mi 
negu^kad ai 
dėme« veršel 
jas Hei pelei 
valymo diei 
Išalkino (L» 

Mirusiais 
las vadina 
nanėius praj 
ras yra ban 
šiai negu rail 

^ s e n ą j į T| 
rant M ozė 
Dievo i r 

r* 
\ 
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"Draugas" Weekly Supifle-
mcnt devoted only to1 

religion. > 
» 

v'\£ \ 
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Savaitinis "Draugo" priedas, 
pašvęstas vien tik tikė

jimo reikalams. 

Kančios Sekma 
dienis. 

Penktasis Gavėnioje. 

Mišių Lekcija iš Šv. Povyio 
laiško Žydams 9, 11—15. 

\ 
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Broliai: Kristus atėjusi g 
vvrįansia^ busiančiu gerybių 
kiminas vieną sykį inėjo į 
šventvietę per didesnį ir to
bulesnį ne rankų padaryty 
pribuvimą. % tat yra, ne šio su
tvėrimo; nei per oželiu ar 
veršelių kraują, liet peY savo 
kraują, amžiną atpirkimą ra-
d,ęs. Nes jei ožių ir jaučių, 
kraujas ir sušlakštyti karvės 
pelenai pašventina suterštuo
sius, kad kūnas,taj:% švarus, 
tai nejaugi ne labiau kraujas 
Kristaus, kuris per Šventąją 
Dvasią pats sdvo visai nekal
ta aukojo Dievui, nuvalys mi-
rūsius darbus nuo mūsų sąži
nės, kad tarnautume gyvajam 
Dievui.' I r del to yra Naujojo 
Testamento tarpininkas: kad 
mirei ai Įvykus tuos nusikalti-' 
nrfis, kurie buvo įpirmesniame 
testamente atpirkus pažadą 
įgytu i amžinąją tėvoniją pa
šauktieji mūsų Viešpatyje Jė
zuje Kristuje. 

Testarilentą sudarant ' t a r p i 
ninkavo V. Jėzus. Testamen
tas BOfrf užbaigas raŠ37ti, ne
turi galybės, kol parašius i s 
žmogus nenumiršta. Sudaręs 
Testamentą Kristus numirė. 
Todėl Jo testamentas' dabar 
turi galę. 

Sulig /to testamento mums 
tenka ta, kuri buvo žadėta am
žinoji dangaus tėviškė. Kris
tus ją mums surengė, Kristus 
ją pažadėjo, J is ją mums už-
pelnė ir įteikė. Del to Jam 
priklauso mus meilė ir pagar
ba. 

MIŠIŲ EVANGELIJA SULIG 
ŠV. JONfr 8, 46—59. 

j 

Anuo metu Jėzus kalbėjo 
Žydų minioms: Kas jus pri-
rodvs man nuodėme? Jei tie-
są jums kalbu, kodėl netikite 
manim. Kas iš Dievo vra Die-
V0 žodžių klauso. Jus del to 
neklausote, kad ne iš Dievo 
esate. Tąi-gi Žydai atsakė ir 
tarė jam: A r g i negerai mes 
sakome, kad tu esi Samarietis 
ir «velnią turi? JV»zus atsakė: 
Aš velnio neturiu; bet garbinu 
mano Tėvą: o jus paniekinote 
mane. Bet aš neieškau savo 
garbės: yra kam ieškoti ir 
leisti. Ištiesų, ištiesų sakau 

vą mylintieji žmoYiės pripažį
sta jį. 

Daugelis neparizėjų, o šiaip 
žmonių, klausydami rinffų ir 
teisingi) \>. Jėzaus atsakymų 
Įtikėjo juomi. .Parizėjai del to 
dar labiau užpyko ir kaskftrt 
didesnius apkaltinimus met&y 

r. Jėzui j akis. 
Šios dienos Evangelijoje 

perskaitytoji minėtoginčo da
lis pamokina mus kaip apseiti 
artimams darant skaudžius ir 
neteisingus apkaltinimus ant 
mus. Reikia atremti tuos, kū
n e gaH būti kenksmingi,./ jei 
pasiliktų visuomenėje. -Todėl 
V. Jėzus aiškiai pasisakė vel-| 

kiojimai. Tuomet tai kaip da
bar kūrėsi naujos valstijos, 
barbarų tautos keliavo iš rytų 
į vakarus, ^griovė i r naikino 
pakelyje ką užėjo. Tuos lau
kinius hunus ant Italų vedė 
nuožmus karalius Attvla, va-
dinamas Dievo botagu. Nai
kindamas Italiją jis artinosi 
prie Rymo. Bėgo nuo jų krik
ščionių karuomenė, sudrebėjo 
iš lWfmės Rymiečiai. Vienas 
tiktai popežms Leonas nenu
stojo stiprios V širdies. Įsakė 

| pasninkus ir viešas maldas, o 
pats iškilmingose popežiaus 
rūbuose- nuėjo į Attylos sto
vyklą ir prašė jo, kad šv. Pet-

MOTINOS TIKĖJIMAS. 
vąrsta iš angliško. 

girdo apie vyro mirtį, taip 'iš-1 
Įsigando, kad net kelias dienas 
išgalėjo lovoje; po tam kelias 
savaites yientik verkė. 

J i nešiojo jį pas gydytojus, 
bet nei vienas negalėjo pa
gelbėti. J | / jo labai gailėjosi; 
ji^trbško verčiau pati tapti ne-| jonas ir viešbučio savininkas 

Parašė F.. M. Regan, 

Jo motina. 

Jau buvo kelios dienos po 
Devintinių Šventės, (Corpus 
Christi), 1817, kada jauna mo
teriškė, panaši į gražią mer
giną, keliavo per kalnuotą ža
lį taku į Stercin#ą (Sterzing). 
Ant savo pečių ji nešė pinti
nę, iš kurios kyšojo paaugusio 
vaiko galva. ,Tokis yra papro

t y s kalnuotoje Šveicarijoje ir 
Tirolije. Vierioje rankoje 

—^ . „ . I juros: jei kas mano kalbą už 
'Le%ciJ0S raaiSąinimasl laikys, nematys mirties amži-

/fnai. T a i g i tarė Žydai: Dabar 
V. Jėzus buvo augščiausias 

Naujojo [statymo kunigas, at
ėjės pas mus iš dangaus. J i s 
buvo daug augštesnis už Se
nojo Tstatvmo kunigu kunigą. 
Tas Senojo Įstatymo vyriau
siasis kunigas Mozės laikais į 
Šventatą Vietą turėdavo eiti 
per šventąjį užtvarą. Nuo Sa-
liainono laikų jis eidavo i JQ 
]^r bažnyčios kiemus. T Rven-
čių-Švenčiausiąįa Vieta nie-
kas negalėdavo ineiti, tik vie
na* augščiausiasis kunigas 
vieną kartą kasVnetai. 

Viešpats Jėzus buvo kitokios, 
geresnės rūšies augščiausias 
kunigas. J is į pačią švenčiau
siąją vietą i nėjo vieną kartą, 
bet ne per užtvarą, kurį buvo 
padariusios žmonių rankos 

pažinome, kad velnią turi. Ab
raomas mirė ir pranašai: ir tu 
*akai: Jei kas mano kalbą už
laikys, neragaus mirties amži
nai. Nejaugi tu esi didesnis už 
i mis tėv a Abraomą, kuris nu
mirė.' Ir pranašai išmirė. 
Kuomi tu pats save -stabai 1 
Jėzus atsakė: Jei aš garbin
čiau save, mano garbė butu 
niekas; yra mano Tėvas, kuris 
man garbės teikė, kurį jus sa
kote, kad jūsų Dievas, if ne
pažinoto jo : bet aš jį pažįstu: 
ir jeigu sakyčiau nepažįstąs 
jo, tai bučiau jums lygus me
lagis. Bet žinau jį ir jo kalbą 
užlaikau. Jūsų tėvas AbracT-
mas linksminosi, kad matytų 
mano dieną, išvydo Ir "džiau
gėsi. Tai-gi Žydai tarė jam: 

tiktai per savo mirtį. J i s ne-1 Dar neturi penkių dešimčių 
buvo žemiškojo testamento i metu, o Abraomą matei? Jė-
kunigų viršininkas, bet j is tfu- zus tarė jieins: Ištiesų, ištiesų 
vo Dieviškos kunigijos virsi- jvakau jums pirma negu Ab-
ninkas, o toji kunigija taniau 
ja ne žemiškiems vienos tau 

ir pažeminantis, bet Jėzui ne
kenkė visuomenės darbą dirb
ti, todėl Tšganytojatf visai nu,-
tylėjo tą užgaulę. 

V. Jėzus šios, dienos Evan
gelijoje aiškiai pasaka jog 
niekas negali t v i r t i n t įbuk jis 
nuodėmę padaręs. I r ištiesų 
\ . Jėzus per' visą savo gyve-' 
n imą nepadarė nei vienos nuo
dėmės. Išganytojas nei nega
lėjo padaryti nuodėmės del to, 
kad buvo tikras-Dievas. Žmo
gui nepritinka ir peiktina yra 
girtis neturint nuodėmės. Bet 
V. Jėzui reikėjo pasisakyti, 
kas esąs. J i s norėjo pačiu 
minkščiausiu būdu išreikšti 
savo Dievybę,, pažymėdamas 
vien tą Dievo ypatybę, kad ne
turi nuodėmės. Tečiaus to ne
užteko, prisėjo dar pažymėti, 
jog ir už Abraomą yra aug
štesnis, nes parizėjai aiškiai 
tą klausimą pastatė. V. Jėzus 
jieins turėjo pasakoti esąs 
amžinas, t. y.N senesnis ir už 
Abraomą. N 

Čia žymėtinas V. Jėzaus pa
sakymas: " P i r m įfegu Abrao
mas buvo, aš esmi." Jėzus ne
pasakė: " A š buyafi pirmą 
Abraomo," bet apie Abraomą 
pasakė, kad jis buvo, o apie 
save pasakė esmi. 
mas buvo žmogus: jo gimimo 
ir mirties diena jau abidvi 
yra senai perėjusiame laike. 
V. Jėzus yra amžinas Dievas, 
todėl jam nėra nei 'praeities^ 
nei ateities. >Todel Išganytojas 
ir ištarė " A š esmi. Tas žo-

įdis reiškia, jog Dievuje nėra 
praeities nei ateities, tik vie-

klausė. 'į ( , \ 
Nauja nelaimė rengėsi pul

ti ant Rymo iš pietų. Vanda
lų karalius Genzerikas įs : 

briovd Italijon, degino, naiki
no miestus pikčiau už hunus. 
Kuomet jis prisiartino prie 
Rymo, Leonas nuėjo ir pas 
Gonzeriką prašydamas, nelie
sti Apaštalų sostinės. Sumink-

[štėjo Genzerikas įr mjestą pa
liko nesugriovęs ta sąlyga, 
kad bus leista kareiviams gy-
,veųti 14 dienų, vaišinties ir 
turtus plėšti. Didelį sunaiki
nimą turėjo" popežius išnaujo 
atitaisvti. /-

O ką Bažnyčiai padarė? į 
Bažnyčiai tuomet jau gręsė 

didelė atskalunystė rytuose. 
Kuteebeso ir Dioskoro klai
dos pradėjo plėšti Bažnyčią. 
Todėl Leonas sušaukė tarybą 
(visuotiną susirinkimą)" į 
Cbalkedorią, pasiuntė du pa
siuntiniu, kuriuodu viešai pa
skaitė jo laišką, a rytų vysku-
pai pasmerkė atskalūnų mok
slą. Tuomet tai visas vyskupų^ 
susirinkimas ištarė balsiai 
svarbius žodžius, kuriuos pei
kia niurna atsiminti: " P e r 
Leoną Šv. Petras prakalbė
jo. ' ' Tie žodžiai yra svarbus? 

i . i . / W n r j i P r i l ^ in imas p r t e i r ° « Pfcrylo kapus gerbdamas ^ ^ j o r d ž a n č i ^ 
SamuMSo buvo mmrAiugas™*™"^ R ^ " - A t ^ t o J * , V s k e p e t a i ^ Sn ja moteriSkė 

šluostė prakaitą nvio įkaitu
sio veido. Jos lupos krutėjo, 
ji eidama tyliai meJdėsi. Kar
tas nuo karto ji imdavo gar
siau melstis, tuomet ir vaikas 
pasekdavo ją maldoje, bet 
šiaip jis pintinėje sėdėjo" ty
liai ir bailiai įkibęs rankutėm 
į jos šoną, kad neišpultų. J o 
didelės akys'dairėsį šen ir ten, 
bet nieko "nematė. Urnai 'mote-
riškė sustojo ir tarė: 

"Pranūti,- nuo čionai ma-
titi Trens'o bažnyčia. J i yra 
tame krašte, iš kur saulė degi
na tavo veidelius; apsisuk, su
dėk rankutes, *ir atkalbėk tą 
maldelę, kurios aš tave išmo
kinau.' 

Vaikas atsisuko nerangiai į 
tą kraštą, iš kur saUl& šildė, 
sudėjo rankutei ir pradėjo 
kalbėti: -

"Brangioji Motina danguje, 
prašyk Dangiškojo Tėvo ati

ku. Aš negaliu ją ten palikti, 
bet nežinau ką daryti. AŠ ne-

Įgaliu jos išvaryti: taip butų 
nepadoru.'* ( 

"Tegul j i meldžiasi dar va
landa, paskui j i išeis. ' ' ^ 

Po -valandai laiko zakristi-

Abrao- f^cs 3 u o s e £**a prirodymo, kad 
penktame ' šimtmetyje visa 
Bažnyčia tikėjo, jog popežius 
yra šv. Petro įpėdinis ir paž-
nyčios augščiausias ganytojas. 

II. Ką daugiau reikia manyti 

daryti mano akutes, kad aš 
galėčiau matyti, "kaip kiti vai
kei ia i . " į į 

Moteriukė atsiduso ir neuž
ilgo pradėjo vėl eiti. Atėjus 
lig lygumos, ku r takas,, buvo 
geresnis, ji iškėlė vaiką iš pin
tinės ir vedėsi už rankutės. 
Beeinant jie susitiko seną uki-

rege, negu matyti sūnelį aklą. 
Bet ji pasitikėjo Dievo Moti
na; per tHs dienas ji kelia
vo | Dievo Motinos bažnyčią, 
Trens'e; ten tikėjosi, kad Ne
kaltoji Panelė i&klansys jos 
kan§to meldimo. 

"Taip , taip, ji pagelbėdavo 
dau^ kitiems, ' ' tarė ūkininkė, 
" t u gali pasitikėti ja; toks 
brangus, nekaltas vaikas, a š 
tikiu, kad ji pasigailės jo. Aš 
sukalbėsiu keli,s Tėve Mūsų, 
uf jį, kad ji§ai taptų sveikas. 
Nepamirškite * pranešti Krai-
merių^ šeimynai grįžtant at
gal apie vaiką; taippat pas
veikinkite juos nuo manęs^ 
Man butų taip malonu išgirs
ti, jei jūsų vaikas praregėtų. ' ' 

Kalbėdama maldas už tą 
vaiką, ūkininkė nuėjo savo 
keliu. Rožė paėmė Pranuką už 
rankutės ir keliavo į .miestai 
Trens. Motina ir sunūs atke
liavo miestan anksti po pietų. 
Be jokio atsilsėjimo po ilgai 
kelionei, jiedu nuėjo tiesiog į 
bažnyčią ir pradėjo melstfs 
taip karštai, ka4 kiti keliau
ninkai stebėjosi. Į pavakarę 
Rožė liko viena sau> bažnyčio
je su savo vaiku. J i klupjdė jį 
ties savim, sudėjo jo ranku
tes į savo, ir meldės prie ste
buklingo paveikslo. N * 

" O brangioji dangausx Mo
tina^ tu žinai kaip motina la
bai myli savo kūdikį, ir kaip 
yra skaudu žiūrėti į tą varg
dienėlį reikalaujant pagelbos. 
Tu esi patyrus tokio skausmo. 
Pažvelgk, štai mano sūnelis, 
vos tik vienas brangus daik
tas likęs man šiame pasauly-

|je. Atidaryk jam akutes."-
'Vaikas truktelėjosi, ir išsi

gandusi motina klausė: 
"Pramik, ar tu matai ką 

nors?" 
j "Ne , motinėlė, aš niekėme-] 

jaučiu," atsakė,vaikas. 
" O brangioji dangaus Mo

tos tikslams, kaip tat būdavo 
Žydų tautoje Seno Testamen
to laibais. Kristaus kunigija 
tarnauja žmonėms amžinos i o-
fnis gerybėmis. • 

Senojo [statymo aukos, pa
šventinimai ir apvalymai bū
davo gyvulių kraujais: ožių, 
veršių, karvių. Naujojo Tes
tamento šventjphė įvyko paties 

VE 

raomas tapo padarytas, aš e s J n a a m ž į n a dabartis, 
mi. Ta ig i paėmė akmenis me 
sti į j j ; bet Jėzus pasislėpė ir 
ĮSOJO is bažnyčios. 

Evangelijos Paaiš
kinimas. 

/ 

Čia perskaityta tik dalis pa-
! Šnekesio, arba, geriau sakant, 
gineo tarp "Jėzaus ir parizėjų Y 

Kristaus krauju. Jeigu tat Se-'Įjeruzplimos"bažnyčioje pasku-
nojo įstatymo aukos apvaly- Ainiais Išganytojo gyvenimo 
davo žmones, 
mai -daug 

ta i neslilygina

ge r įau 
Naujbjo Testamento auka. 

metais, (linčas prasidėjo iš to, 
u\ : P a ^ ^ m j ^ a d parizėjai atvedė pas Jė

zų nusikaltėlę moteriškę, pa-
kurioje tapo pa l i e t a s 3^«ro j leistuvavusią su svetimu^ vyru 
Sūnaus kraujas. ^ - Lįr užsipemiusią mirties baus-

Ne iš prievartos Kristus rmę./Išganytojas tą moteriškę 
mirė; tik pats pasiaukojo sa- j išgelbėjo iŠ mirties tuohii, kad 
ve. Jo auka buvo visiškai; pirmą.akmenį liepė mesti tam, 

už-Žydai norėjo V. Jėzų 
mušti, už ką jis lengvai pami
nėjo savo Dievybę, bet Mar 
nebuvo atėjęs laikas jam mir
ti, todėl jie visi nepastebėjo, 
kaip jis išėjo iš jų tarpo ir iš 
bažnyčios. 

ŠV. LEONAS I DIDIS 
POPEŽIUS. 

>a^ 

/ . ( t 416). 

I. Didžio vyro didi darbai. 
i 

Išganytojas užtikrino, kad 
Bažnyčios nekuomet neapleis, 

apie popežius. 
/ 

I 

skaisti be mažiausio sutepimo^ 
J i apvalo mūsų sąžines geriau 
negu kad apvalo ^žmonių nuo
dėmes veršelio ir oželio krau
jas bei pelenai vartojami ąp-
valymo dienoje sulig Mozės 
įs&kymo'(LęY. !G,-27). 

Išganytojas pažymėjo, kad ne maitintų ir pratintų prie dar-
("jfis pats ir ne jis vienas tą au- bų, kuriais visi amžiai stebė-

las vadina ap*ėjimus užpel
nančius pragarą, nes praga
ras yra baisesnė nelaimė dū
šiai negu mirtis kūnui. 

I
T—^Senąjį Testamentą snda-

Į Dievas iš dangaus aiškiai Au
di j o už savo Simu. V. Jėzus 
tą beaiškindamas pažymėjo 
savo Dievybę, o parizėjai uzla-
tai dar labiau supyko. Išga-

rant Mozė tarpininkavo tarp |nytojas dar aiškiau atkartojo, 

kuris/ neturi nuodėmių. 
Parrzėjai kaltino V. Jė^ų, 

buk jis neteisėtai savinasi 
valdžią ir augŠtybę, arba au
toritetą tikėjimo dalykuose. 

Nekartą atskalūnai ir neti
kėliai sako: "Vadina popežių 
Šventu Tėvu. Koksai jis šven
tas. Toksai nusidėjėlis, kaip ir 
aš i r^ki t i . " Bet tokįs gudra
galvis nežino, kad Bažnyčios 
pradžioje visus krikščionis va
dindavo-"šventais ," nors ^ne 
visj buvo šventi. Žodis >* šven
t a s " tuomet ženklino tą patį, 
ką ir žodis katalikas. 

Dabar gyvenančius krikščio
nis nevadiname " šventais, *' 
išskiriant tiktai -labai dievo
baimingus ir dorus asmenis. 
Popežių vadiname Šventuoju 
Tėvu ne del to, kad butų atsi
žymėjęs šventumu, Het tas 
vardas pasiliko'nuo seną. lai-; 
kų ir reiškia, kad popejųus 
yra krikščionių, katajlįkų tė-

bet visuomA su jąja bus iki Vas, t. y. tėvas tiems, iu r iuos 
pasaulio pabaigai. Yra daug seniaus vadindavo šventais, 
to dieviško rūpesčio prirody-jDelko d a r Vadiname popežių 
mų. Kuomet ta šv. mūsų Mo- šventuoju Tėvu? Popežius, 
tina buvp dar maža, ~tai> Išga
nytojas paskyrė jai labai mo
kytus, garsingus J r veiklius 
auklėtojus, idani ją suptų, 

Mirusiais darbais Apašta- Įtoritetą sau pripažįsta, o kad josi. 

\ 
\ •-». 

Tarp tokių atrandame ir šv. 
Leoną I Didįjį. Gyveno penk
tame amžyje, tai yra tuojnet, 
kada mūsų Motina ėjo iš ku- j 
dikio metų. Tuomet Bažnyčia 
gydėsi žaizdas, kokias jai bu-

kąipo ^privatinis asjnuo gali 
turėti savo ydų,, reikalauja 
valgio, gėrimo, drabužio, kaip 
kiekvienas žmogus. Bet kaip 
kokį tikėjimo dalyką viešai 
apskelbia, tikrojo tikėjimo tie
są. V. Jėzus yra Bažnyčios 
galva, "neregima,, popezius-gi 
y^a regima. Protas valdo žipo-
gų, bet ysca nematomas ir rei
kalauja vjršutiniov> matomo 
organo, kad\galėtų tą valdžią 
pildyti. Tokis matomas vtf-šu-

Dievo ir žmonių. Naująjį J kad jis yra Dievo, ir kad Die-|vo uždavę stabmeldžiu, perse-[jis organas arba įrankis mus 

skubinasi. sJaunoji moteriškė 
džiaugėsi sutikus ūkininkę ir 
papasakojo savo gyvenimo 
vargus bei n e l a i m e J i kelia
vo iš Adigė'os miesto į Die-
vo/ Motinos bažnyčią Trens'e. 
Jok sunūs užgimė aklas. J i 
Rožė Burgeriutė, buvo ištekė
jusi už Harry Scbatler. Abu 
tada turėjo "po dvidešimtį me
tų. Jiedu tuomet jautėsi lai
mingi ir manė, kad jų gyveni
mas negalėjo būti nei links
mesnis, nei gražesnis. Žmonės 
taippat džiaugėsi, matydami 
jų dailų gyvenimą. 

Jųdviejų vestuvės buvo Ge
gužės mėnesyje, 1809, kada 
antroji karė buvo ties Wil-
ten'u, kur Prancūzai buvo nu
galėti J r išvyti iš to krašto. 
Tą pačiį vasarą, po Žolinei, 
karė prasidėjo išnaujo. Rožės 
vyrasMšėjo karėn ir didelia
me mūšyje, ties Innsbruek'u 
tapo užmuštas. Rožė, kada iš-

* 7 '•' " — — 

protui yra mųs^a lva . J i val
do visus^uno narius. 

Iš čia N galima spręsti, kaip 
klysta nezaležninkai arba tau
tiškos bažnyčios skelbėjai, ku
rie popežiaus /saldžios nepri
pažįsta. Taippat labai klysta 
taipN vadinamieji Biblijos tyri-\ 
neto j ai, kurie Šv. Tėvo valdžią 
niekina, arba ritekais laiko. 

Mes, katalikai, laimingi^ esa
me, katf laikomės šv. tikėjimo, 
kurį V. Jėzus paliko ir Šv. 
Tėvą pripažįstame, nes V. Jė
zus paliko savo vietoje valdyti 
šv. Bažnyčią. 

ninkę, kuri sustojo ir klausė ^ W 1 1 W U t t l I K t t U 8 ^ . 
jų iškur keliauja ir į kur taipt t i n a^M R o ž ė m e l d e g i t o l i a t l 

" a š pavedu jį tau, visas jo 
gyvenimo dienas, tik bįle*jisj 
praregėtų; jis bus geras vai
kas visados, aš tai žinau." 

" T u busi geras, ar ne, Pra
mik," tarė j i pasisukdama į 
vaiką., "Užaugęs tu visados 
mylėsi*' Dievo Motiną ir gy
vensi nekaltai ir gražiai ." 

"Ta ip , motinėlė, ir tada n u ^ n e i d™m-" 
lėksiu prie mano angelo sargo 
ir busiu su dangaus motina. *' 

Rožė pirštais perbraukė su" 
naus^yeidehus kelis kartus i r | 
t a rė ; ' 

"Pranujc, ar tu nei trupu 
čio nematai, ar nęi kiek švie
sumos?" N 

' "Ne , motinėlė, viskas yra] 
taip, kaip bulvę." 

Apie dešimtą vaalndą vaka-j 
re zakristijonas-nuėjo į vieš
butį ir /pasakė savininkui ne
žinąs ką daryti, kad "kaž ko
kia mergina gražiai • apsirė
džiusi ir neregys vaikas neiš
eina iš bažnyčios. 

" j i j i r n ė r a mergina," aiški
no viešbučio savininkas, "jji 
yra jauna našlė; jos vyrą už
mušė 1809 metais ties Isel'io 
kalnu- Varguolė, j i mano iš
melsti nuo Dievo/Motinos jp$ 
sūnui regėjimą." 

" J i yra verta tos malonės," 
tarė zakristijonas. **Aš n<# 
kuomet nemažiau žmones taip 
meldžiantis, kaip ji, nors aš 
esu m a t ę s / daug meldžionių 
šitoje bažnyčioje per keturiat^ 
dešimts metų čionai betarnau
damas. Jijė nori pasilikti per j 
visą naktį bažnyčioje sfū vai 

abu nuėjo i r gražumu išprašė 
]RožęviŠ bažnyčios? Išeidama 
ji tarė nuolankiai: 

" I k i šiol Dievo Motina ne
išklausė mus, bet ji išklausys 
mūsų prašymą ry to j . " 
^ J i turėjo vilties, kad ank-
sčian ar vėliau išmaldaus sa
vo vaikui regėjimą. Visą se
kančią dieną ir pusę nakties 
ji meldėsi nepaliaudama ties 
Nekaltos Panelės stovyla, bet 
vaiko akys vis nieko nebema
tė. Trečioje dienoje j i dar 
karščiau meldėsi, bet liko ne- ' 
išklausyta. Tad-gi Rožė liūd
na turėjo grįžti namo. 

"Gal tokia' Dievo val ia ," 
raminosi vargšė atsisveikin
dama Svrentnamį, ir dar kartą 
karštai meldėsi pilna meilės 
širdim. 

v* 
y i si žmonės, buvusieji tuo

met Trens'o bažnyčioje gailė
josi nejaimingos moteriškės, 
kad j iUerkdama grįžo namo. 
J i vaiką dabar da labiau my
lėjo; j i troško savo meile at* 
lyginti jam už tą jausmą, ku
rio negalėjo niekaip išmaldau-
t i . • 

"Brangus Pranut i , " tarė 
jL. " A š manau tokia yra Die
vo valia. Tu neverksi, jei Die
vas neleis tau matyti pasau
lio?. J i s atidarys tavo akutes 

[kitame pasaulyje, ir tu maty
si daugiau už kitus žmones. 
Visas šito pasaulio gražumas 
yra tik menkniekis prilyginant 
jį prie ano . " *v 

Atėjus iki kalnui, kur takas N 

buvo blogesnis, Rože vėlx įsi
dėjo vaiką į pintinę i r dūsau
dama nešė jį prieš kalną. I r 
vėl žmonelė pradėjo verkti, 
jos ašaros susimaišė su pra
kaitu, bėgusiu per veidus. 

"Motinėlė, a r jus verkia
t e ? " klaasė vaikas. 

"Pranu t i , man -tavęs taip «? 
labai gaila," tarė jo motina 
atsidusus. 

"Be t kodėl?" < 
" Je igu aš galėčiau būti su 

tavim visuomet, tai da nebū
tų taip bloga, bet jei man rei
kėtų kada nors tave palikti"... 

" B e t kur jus eisite mamy
tė. Jus | turite visados liktis su 
manim.1" 

" A š norėjau pasakyti, jei 
Dangiškas Tėvas paimtų ma-

\ 

y Motinėlė, aš eisiu sykiu su 
jumi, ar jus '. nesineštumėte 
manęs?" f V 

"Ta ip , Pramik. Dievas Ne
apleis, mus . " r -

- Jiedu dabar priėjo tą vietą 
kur paskutiniu kartu galima 
matyti Dievo Motinos bažny
čią Tren«'e. Motina pasidė
jo pintine i rHarė : . 4 ^ 

"Pranut i , dabar melskimės 
da sykį priexDievo Motinos; 
nuo čionai galią matyti jos 
namus paskutinį kartą, 

"Mamytė, aš taip noriu 
ger t i , " skundėsi vaikas. 

" A š atnešiu vandens.," j i 
tarė tyliai. " A š žinau g r y n o ' 
vandenėlio tenai. Kol aš par-
grįšiu, tu pasimelsk prie mū
sų dangiškos motinos ir ne
sijudink pintinėje, kad neap-
virstum," \^ 

Rožė nubėgo pas šaltinį po 
ąžuolu apie šimtą žingsnių ir 
puodeliu pasisėmė vandens. 
Urnai j i iįgirdo spiegimą. Tai 
buvo balsas jos kūdikio. J i ift-
sigandusi bėgo kųogrėičiau-
siai atgal prie vaiko. J i rado 
pintinę apvirtusią, o vaikas 
gulėjo parpuolęs ant žemės. 

(Pabaiga buą). 

/ 
^ 
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"Aš* neturiu laiko melstis. 
Tamista geresnė šiandie. Val
gyk kiek galėdama, ir neimk 
vaistų nebent skausmas ir vėl 
užeitų. Aš nuėjęs žemyn bar
siu juos, kad tave vieną pa
lieka taip i lgai ." 

"Meldžiu nebarti įu, dak
tare, jie yra visi labai užim
ti. J ie aplanko mane kada tik 
gali. Nesakyk tamista nei žo
džio," meldė sergančioji. 
" M a n taip daug palengvėja, 
kada tamista ateini. Tamista 
esi taip geras man. Tegul 
Dievas laimina." I r abi jos 
akuti pasriuvo ašaromis. 

**Pš!" tarė daktaras, suk
damas savo laikrodžio grandi-
nėlį apie pirštus. " A š negaliu 
žiūrėti kaip tamista išguli 
čion taip ilgai, tokioje vieto
je. Stebėtina kaip tat nenusi
bosta. Tamista neleidi man 
pataisyti kambarėli. J is visas 
tokis apleistas, kaip jis atro
d o ! " 

"Užtektinai geras, dakta
re. Tamista žinai, kad aš il
gai čion nebusiu, ir kam da 
gaišinti turtą f Aš esu paten
kinta ir labai' linksma. Alano 
tikėjimas papildo visus ne-
prieteklius.' ' 

Gydytojas apžiurėjo mažą 
kambarėlį, paskui žvilgtelėjo 
į malonu, išblyškusi ligonies 
veidelį ir linkimai ta rė : 

"Mat , kaip aš sakiau pir
ma, tamista esi ypatingas su
tvėrimėlis, ir jei aš turėčiau 
laiko aš pats bučiau vRymo-
Katalik'as. Mane kas žiu kas 
traukia į tą pusę. Turbūt kas 
nors čia yra. Na, nepradėk 
pamokslo," tarė jis, matyda
mas mergaitės veidelius žė
rint ir jos lupas prasiverian
čias kalbėti. "Laikas man ei

ti ; aš čion užtrunku ilgiau ne
gu kur kitur. Bet i ką tamista 
taip ž iur i?" 

J is pamatė, kad jos akys 
seka jo pirštus sukančius tlaik
rodžio grandinėlį. 

" O ! tamista žiuri į šitą su
linkusį kudikio žieduką! Kaip 
ateisiu kitą kartą, tai papasa-
k o s u / \ ) i e jį. Jo istorija gana 
ilga.' 

" O gal butą skaudu išgir
st i , " tarė ligonis. " A š visa
dos maniau, kad tas žiedukas 
buvo tamistos mažos dukrelės. 
Aš taukiai norėjau klausi i 
apie jį, bet bijojau užgauti 
širdį. 

Linksmas juokas pasigirdo 
kambarėlyje. 

"Pasi l ik rami širdelė. Nė, 
aš esu viengungis. Bet tas 
kudikio žiedukas turi mano 
gyvenime ištisą istoriją. Tai 
atsitiko pirm dvidešimt-pen-
kiu metu, kada aš buvau ta-
mistos meti). Lauk kol aš kitą 
karUti atoijsiu. L.ik sve ika . ' 

Ir jis išėjo—linksmas bei 
geras žmogus, kuris tiek daug 
gelbėdavo palengvinti jos ken
tėjimus, kuris ateidavo kas 
savaitė, užmokėdavo jos nuo
ma, nupirkdavo vaistu, atneš
davo jai lengvu darbeliu, ir 
ja rūpinosi, it geras tėvas. 
Mergaitės Širdis dv^v dėkin
gumo meile, ir ji siuntė į dan
gti prašymus nuolat ai, kad 
Dievas duotu daktarui tikėji
mo šviesos. Kai jos rožančiaus 
poterėliai slysdavo per jos 
plonus pirštelius, seniai ne
vartojusius nei siuvinėjimo 
adatos nei piešiamojo mokolė-
lio, ji meldė Nekaltos Pane
lės, kad prakilni daktaro sie-
la nezutų. 

(Daugiau bus.) 

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI. 
Klausimas. Šv. Jono Apreiš- Į tokį žmogų atausti . Nei kau 

kimuose 20, 10 parašyta: 
"Žvėris ir netiesus pranašas 
bus kankinti dieną ir naktį ant 
amžių amžinųjų." O Šv. Kaš
to Tyrinėtojų Biblijoje, vieto
je žodžių " an t amžių amžinu 
j ų " yra pasakyta tik "an t 
amžių, iki amžių, l a s 
reiškia didelį skirtumą. Kame 
klaida, malonėkite atsakyti. 

likų įeiigija to neparodo. . 
Marcelinu Adomaitis, 
Castle Shannon, Pa., 

Vasario, 1921 m. 
atsakymus. Negaliu kištis į 

tarpą Pittsburgbiečių, nes ne
turiu valdžios nei ant vieno 
žmogaus tame mieste. Niekas 
mane nepastatė tenykščių ne
sutikimų teisėju, todėl atsaky-

Detroitietts. damas Tamistai aš visai ne-
Atsakymas. Šv. Jono A p . j ^ ' - ė s i u to, kas buvo ar yra 

reiškimai tapo parašyti Gre- p t s b u r g b e , o tikta* ifidosty-
!sni Tamistos pajutrytasias 
tiesas taip kaip jas turi prf-

kų kalba. Ten pasakyta: Kai 
basanistėsontai hėmeras kai 
nvktos eis tus aionas ton aio-

» 

non. Lietuviškai tat reiškia: 
Tr bus kankinami per dienas 
ir per ,naktis per tisus amžių 
amžius. Senasis "' lotyniškas 
vertimas lygiai taip~'pat sako. 
Cruciabuntur die ae *oete in 
saeeula saeculorum. 

Kunigas, Parapijietis ir 
Nuodėmė. 

imti ir pildyti visi žmonėse 
Tamista truputį neaiškiai pa
rašei, nes vieni klausiniai nėra 

(atskirti nuo kitų ir Tamistos 
įtvirtinimai susipynę su Ta
mistos abejonėmis. Prieš pra

tiesiant aiškinti aš turiu suim
ti Tamistos raštą į kelis klau

simus ir juos aiškinti paeiliui, 
j Tie klausimai man rodos yra 
šitoki: 

1. Ar visada y r a nuodėmė 
Klausimas. Jeigu parapi jie-; katalikui susipykti su savo 

tis susipyksta su kunigu, tai i klebonu? 
galima sakyti, kad nusidėjo 2. Kada tas susipykimas 
Dievui, ar jau turi būti at- yra nuodėmė, ar ji yra taip 
mestas nuo Bažnyčios ir eiti į I didelė, kad negali būti atlei-
pragarą? Jeigu tokiam kuni
gas negali duoti išrišimo, tai 
žmogus susipykęs su kunigu 

sta nei mirštančiam? 
3. Ar gerai padarė parapi

jiečiai katalikai, kurie savo 
yra prapuolęs-. Tam kuris eis I nabašninką draugą savojo ku-
į pragarą nereikia nei kunigo įnigo atmestą palaidojo Vokie-
nei bažnyčios. Tokių labai jčių parapi joje?, 
daug yra dabar Pittsburghe,; 4. Ar gerai padarė Yokie-
Pa. Čia vienas žmogelis buvočių parapija primdama palai 

R 

labai geras katalikas, pildė 
kataliko priedermes ir numirė. 
Bažnyčia jo nepriėmė. Para-
pijonys kreipėsi j Vokiečių 
)>ažnyčią. Tie nabašninką ma
loniai priėmė ir palaidojo. Aš 
nesu radęs Šv. Rašte tokios 
nuodėmės, kad nebūtų galima 

doti Lietuvį, mirusį susipyki
me su savo klebonu f / 

Atsakymas linmm klausi
mui. Žmonių susipykimas tarp 
savęs* paprastai nebūva be 
nuodėmės, nes tarp žmonių tu-
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kaltu. Gana tankiai kaltas bu- žada, tai ' j ie stoja lygiomis su 
va tik vienas. Labai retais at-jgirtuokKu nežadančiu liautis 

girtavus, sov vagim, nežadančiu 
atlyginti, skriaudos^ Tokiems 
kunigas negali duoti išrišimo* 
ne del didumo nuodėmės, o 
dej to, kad žmogus4 nenori jos 
paliauti.- - • 

Idant kunigui tokiu- būdu 
nelėktų teisėjo jiega savo pa
ties byloje, tai paprastai kle
bonas siunčia, asistentą, a r D a 

kviečia kaimyną. Tikras Var
gas susidaro ten, kur asisten
to nėra, o kita lietuviška pa
rapija yra toli. ( 

Atsakymas 3-iam klausimui. 
Pačiam klausime pasakyta, 
kad atmestąjį palaktojo Yo-
kieeių parapijoje, bet nepasa
kyta, ar katalikai tie Vokiečiai 
ar protestantai. Jei protestam 
tai, tai katalikams laidoti sa
vąjį žmogų pas juos yra tikė
jimo užsigyninio nuodėmė. Jei 
nabašninkas tapo palaidotas 
katalikų Vokiečių parapijoje, 
taivnusikaltimo Bažnyčios įsta
tams nėra. Sulig 1223 Bažny
čios Kodekso Kanono kiekvie
nas katalikas gali pasirinkti 
kokias n o r i kap ines , i š s k y r u s 
m^pilnaniečius vaikus ir vie
nuolius. Jei pats nabašninkas 
neišsirinko, laidojusieji jį tu
rėjo teisę išsirinkti. Bet rinki
mas svetimos parapijos savo 
nabašninkams yra kenksmas 
savo parapijos reikalams. 

A Psakynms i- ta m kla usimui. 
Jei nabašninkas tapo palaido
tas protestantų kapuose, tai 
mums nerupi klausimas, ar 
pastorius buvo kaltas ar ne. 
i>et klausimas ar Vokiečių ka
talikų klebonas turėjo teisę 
nabašninką Lietuvį, kuris py
kosi su sa^o klebonu, priimti 
į savo parapijos kapus T <J 

Nei vienas klebonas negali 
leisti laidoti savo parapijos 
kapuose ekskomuiūkuotą žmo
gų, kuris mirė negavęs eksko-
muitikos atleidimo. Susipyki
mas su klebonu, nors butų tik
ra nuodėmė ir kaltė, dar neįiz-
traukia ekskomunikos. Klebo
nas neturi teisės uždėti eksko
muniką nei ant vieno žmo
gaus. Todėl jei vyskupas ne-
biuvo nabašnipką ekskomuni
ka vęs, tai kiekvienas kataliku 
klebonas turėjo' teisę priimti 
nabašninką į savo parapijos 
kapus. 

Dusios likimą,paskiria Dio-
0 toisina's. Mes žmonės gali-

vėjais susipykimą paclaro 
abiejų klaida, įvykijsi be jų
dviejų-kaltės. Tada susipyki
mas ir vadinasi nesusiprato 
mu. Padori žmonės, pajutę ne
sutikima tarp savęs pirmiau-' 
šiai turi rūpintis išsiaiškinti 
dalyką* vienas kitam, -kad ne
susipratimas "nevirstų piktu-
um. š i ta gražioji taisyklė A-
nierikos Lietuvių parapijose 
beveik visada lieka nevaisin
ga, nes kaip tik pasidaro ke
liolikos žmonių nesusipratimas 
su klebonu, taip tnojąus orga
nizuota bedievija leidžia savo 
apmokamus šnipus, kad agi
tuotu -žinovėse, neduodami 
jiems ramiai pasikalbėti su 
klebonu, išmanąs žmogus tuos 
šnipus gali pažintį iš to, kad 
jie minios susitikime su lyle-
bonu/ vartoja niekam nenau
dingus, bet labiausiai kleboną 
Įžeidžiančius žodžius. Šnipais 
tankiai būva toki žmonės, ant 
kurių niekas nesakytų, kad jii 
toki gali būti. Kad nedavus 
šnipams progos veikti, tai jgifc-
rapiJŲ s«eipyktiii"įiose su klt*-
bom reikia vengti masinių su
sitikimų. Šnipni veikia tik pri
sidengdami minios daugumu. 

Xuo mashiių nesutikimų 
tarp parapijiečių ir klebono 
reikia atskirti asmeninius kl-
virčius, kada vienas žmogus 
susipyksta su saVo klebonui 
Nuodėmė už susipykimą yra 
tam, katras neprisilaiko tei
sybės, Baž?ryeios įstatu ii* pa-
domino taisyŲiu. Jei kunigas 
jap laužo, tai kunigui yra nuo
dėmė už susipykimą pasida
riusi iŠ to. Jei šiaip žmogus- -
tai šiaip žmogui yra kaltė ir 
nuodėmė. Šiaip žmonės tau
kiau tuos dalykus laužo, del to 
tankiau būva kaiti, bet kartais 
kunigai tuos daiktus sulaužo, 
tada nuodėme būva ir kuni
gam^, n . jŲt * ' , • .<%. ' . « j 

Atsakymas 2-am klausima";. 
Masiniuose parapijiečių nesu
tikimuose su klebonais di
džiausia nuodėmė yra šnipui-
parsidavėli 51 dauginančiam 
parapijos nesutikimus. . J o 
nuodėmė yra mažu > kuo ineii-
kesnė už Judesiais , nes už ne, 
dorą }>inigą griauja DkVo 
larbą, nes visuomet būva su

jungia su veidmainyste, r'ž 
jtnjiiSystę Ši Ui nucnlėmė yra 
mažesnė tiek, kad ne Kristų 

naičhnį ka<l augdami miestuo
se neršįyirktų. Draugijos na
r iai yra subrendę vvyrai. Jų 
tarpe yra "olaug advokatų, ir 
teisėjų. Katalikiškose parapi
jose Chicagoje yra tos draugi
jos skyrių. Tik Lietuvių para
pijos iaikosi nuo to nuošaliai, 
nors^ Lietuvių jaunuomenės 
daugiausia žūva didžiųjų mie
stų ištvirkime. 'Draugijos or-

Nors dažniausiai, ne visada 
atleisti-ir kad Bažnyčia turėiųj abudu susipykstantieji būva 

didelė, kad jos Bažnyčia negaT 
lėtų atkusti. Todėl n/-*t parsi
davėlis šnij>as 'gali gauti nuo-
cK^niės atleidimą, ypač Nprįeš 
mirštant. 

Kunigas neturi teisės atsi
sakyti eiti pas. ligonį- tuomet, 
kuomet tas kunigas apie tą li
goj iį turi kuoblogikusią nuo
monę. Už atsisakymą eiti pas 
ligmiį kunigams yra dideliu 
baigmių. Bet kunigas turi tei 

ri būti meilė,' ne piktumas, sę reikalauti, t a d parapijos 
triukšmadaris liaiitųsi daręs 
triukšmą. Jeigu ligonis to. ne-

N' 

Daug kartų minėtoji Čekų 
Ivasiškijos atskala, atsimetusi 
nuo Kataliku. Bažnyčios 1321 
metais silpnėja. Jos vadai iki 
šiol buvo dras Farsky ir Zab-
radnik-Brodsky. Dar dviejų 
metųmepraėjo nuo atskalos at
siradimo, o atskalūnai jau iš
metė savo vadus iš pildomojo 
savo " t au t i nė s " bažnyčios ko
miteto. Bet įuodu netoki lėti 
kad pasiduotų daugumos nuo-
sprend'žiui, toael juodu sušau
kia" naujosios erezijos usenių" 
(s tar^i j ) sur ink imą, t ikėdani ie -
si atgriebti prarastą valdžią. 
Ta pati neva " t au t inė ' ' Čekų 
bažnyčia kreipėsi į Drą Scb-
reinerį "Sokoių" draugijos 
pirmininką, kad pareikalautų 
iš visų narių aiškiai atsižadė
ti Katalikų Bažnyčios. Nors 
Hokolai tylomis daug kenkda
vo katalikystei, tečiaus dras 
Sehreiner'is pareiškė nenorys, 
ka i gimnastikos draugijoje 
kiltų ginčų del tikėjimo. 

partluoda, tik Jo Bažnyčią. .1 ... \ .- . , .,• lllK> kalbėti tik apie palaidoji-;ų smpų l>ar.sidavehufmote i i i e s> 

Pastaba. Tamista rašai, kad 
susįpykus sii klebonu jau ne
beišeik nei Dievo, nei Bažny 
čios. 'Daugelis žmonių, taip ir 
padaro. A Tik iš keršto kenk
smas išeina ne klebonui o pa
čiam žmogui. Kartais aptingę 
piemenys sietuvoje kalba: 
" K a d gaspadoHui nerupi, 
tegu mano kojos nupūva." 
Kaip piemuo pirmiausiai pats 
turi rūpintis savo kojomis ne
žiūrėdamas ar šeinuninkas 
kaltas^-ar ne, taip ir 'kituose 
atsitikimuose žmones pirmiau
siai patys turirrūpintis savo 
du&ios reikalais, nekraudami 
visko ant Vienų kunigų atsako
mybės. 

Ktm. P. Bučys. 
^į a» , 

buva nedaug. Daug daugiau 
būva tokių, kurie per apmaudą 
ar lietuvio uevaidymą nesi-
jusdami tatnjja geriausiais 
šnipų pageibininkais.. Tų nuo-. 
dėmės didumas priklauso »up 
jų išmanyriio ir užsispyrimo. 
Kuo jie kvadesni, tuo mažiau 
turi kaltės. Kuo daugiau turi 
išmintfesv ir keršio, tuo dau-

•N ' 

giau nuodėmės. Beveik visada 
j u nuodėmė buva inirtina. 
Nuodėmė buva ir kunigui, jei 
jisai tokiuose atsitikimuose 
nemoka ar nenori Suvaldyti 
savo iiokanhybės. Jei nenori, 
tai ir jis turi mirtiną nuodė
mę, jei nesupranta, tai ir jam 
supratimo stoka mažina nuo
dėmę. Išmanymo stoka grei
čiau nuteisina pasaulietį negu 
kunigą del to, kad išnuntis Yra „ TT ^ 
, . ^ . , ' : . T < >• . Šv. Vardo Draugija. 
kunigo priederme. ; ^ * ' 

Nei -'viena nuodėmė nėra taip' Klausimas. Bevaikščiodamas su reikalais vidurmiestyje, už
ėjau į vieną namą po numeriu 
163 W. AVasbington St. Ant 
treeių lubų patėmijau ant vie
no ofiso durių keistą užrašą: 

•*' Arehdioeesan Union o f the 
Uoly Naine Soeiety." Kas 
tai per organizacija? 

Jonas P—as. 
Atsaltymas. Šv. Vardo Drau

gija (Holy Name Society) ^ra 
katalikų organizacija, iuriuti 
šakų beveik visose Suvienyto
se Valstijų miestuose. Jos tik
slas yra globoti jaunus bei-

77 ganaš v yra t laikraštis "New' j a . Galutinai Žydai joje vis-gi 
Wor ld" išleidžiamas kąs pen
ktadienį Chicagoje. Paskutinis 
to laikraščio puslapis buva pa
vestas vien tos Draugijos sky
riams, esantiems Chicagos ar
kivyskupijoje. Chicagos ap
skričio pirmininkas yra vy
skupas MacGavick, Arkivysku
po padėjėjas. 

Kun. P. Bučys. 

/KATALIKIŠKOS ŽINIOS. 

apsistos. J ie gaus daug padir
bėti, kol atgaivįs tą sunaikini 
tąją žemę. Bet kada jie ^prieis 
prie statymo bažnyčios, tai 
dar nežinia kas Jš to išeis. 

PRANCŪZIJA. 

ČEKOSLOVAKIJA. \ 

RUMUNIJA. N 

Buniunijdje prieš karą buvo 
150,0^0 katalikų lotyniškai 
laikančių Mišias ir apie 5,000 
rytinių apeigų unijotų pamal
das, laikančių grekiškai. Po 
karei prie Rumunijos tapo pri
skirta žymi Vengrijos dalis, 
kurioje lotyniškų apeigų kata
likų yra milijonas, o unijotų 
yra 1,400,000. Rumunijos tat 
vyriausybė pasiūlė Šv. Tėvui 
padaryti sutartį ai'ba konkor
datą. Bet sutarties sumanymas 
parašytas taip, kad kenktų ka
talikams. Vienuoliai įleidžiami 
tik tie, kurių generalės Valdy
bos y m pačioje Rumunijoje, 
kunigo priedermes gali pildy
ti tiktai Rumunai. Iš to daro
si skriaudos Ukrainams ir 
Vengrams patekusiems po Ru
munų valdžia. Sumanymas, 
jei taptų konkordatu, tai pa-
naikytų Nagyavarado vysku
piją. Jos turtai išnešantieji 
keletą milijonų auksinių kronų 
tektų valdžiai, kad labiau ga
lėtų stiprinti nekatalikiškas 
pakraipas. Sumanymas žada 
panaikinti Nagyavarado semi
nariją, o lotyniškų apeigų «£lie-
rikus auklėti Bucharesto uni
versitete drauge su unijotų 
kandidatais, kurie prieš pri-
imsiant šventinimus ieškosi 
sau pačių, skaistybės įžadus 
darysiantiends klierikams gen
da dvasia, jei jie yra bendrai 
auklėjami su tais, kurie labai 
daug mintija ir kalba apie sa-
vo mylimąsias merginas. Tai
gi spVdjama, ;kad 6v. Tėvas to 
konkordato nepriims^ jei Ru-

mie&to gyventojų. Pradžioje 
Palestinos vyriausybė nedarė 
jokių kliūčių Žydams atei
viams. Dabar jau ėmė juos ty
rinėti dviem žvilgsniais. Pir
miausiai vakllžia žiuri, ar at
eiviai Žvdai neatsineša lim-
pančių ligų, paskui, ar jie nė
ra užsikrėtę bolševizmu. 

Atkeliavusieji pasijuto, kad 
jie ne visi vienokių pažiūrų. 
Vieni nuoširdžiai ir karštai 
laikosi JSenojo Įstatymo, reli-
gijąrir apeigas statydami brau 
giau ir augščiau už viską. Tie 
yra tikrieji Žydai. Juos kiti 
vadina ortodoksais, * t. y. tei
singai tfikinčiais. Kiti jau ne
bežiūri šabo, nepildo košer 
įstatų, netiki į Šventąjį Raš
tą, o Žydiją myli vien kaipo 
tautą. Šitų antrųjų yra tiek 
daug Tsijonistų' organizacijo
je, kad jų dvasia valdo visą 
Tsijomzmą. 

Tsijonistai mažu kuomi ski
riasi nuo kitų tautinių imperi-
jalistų. J ie nori vieni turėti 
pilnas teises Palestinoje, vi
sus kitus išspausti laukan iš 
jos. Pirklims, ekonominis, 
pramoninis pelningumas jiems 
rodosi gražiausias jų tėvynės 
tikslas. Jų organizacija yra 
didelė ir piniginga. J i turi sa
vo • skyrių visur, kur tik yra 
žynius Žydų skaičius. Tie sky
riai kalbiną Žydus keliauti į 
Palestiną ir duoda kelionei pi-

• Kuomet Prancūzijos valdžia 
ir žemasis parlamento butas 
sutarė atnaujinti santikius su 
Katalikų Bažnyčia, tuomet ir 
protestonai ėmė rūpintis, kad 
Prancūzijos respublika atnau
jintų santikius ir su protes
tantizmu. Šiaip butų nieko, 
tiktai protestantų tikėjimas 
yra pasidalinęs į daugybę 
įvairių sektų, kurių kiekviena 
kitaip žiuri į tuos pačius da 
lykus. Idant Katalikų Bažny
čia neišrodytų vienatinis tikė
jimas, su kuriuo respublika 
gali turėti santikių, protestan
tai sutarė sušaukti suvažiavi-
mąvir išrinkti vieną savo įga
liotinį, kad jis galėtų tartis su 
.Prancūzijos valdžia. 

— \ 
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Tečiaus Palestinoje derlin
gos žemes maža, praiuonrjos 
kaip ir nėra, o pirklybai ta že
mė netikusi. Daugelis atkelia
vusių į savo tėvynę Žydų ne
randa progos sunaudoti gabu
mus ima jausti vargo. Tsijo
nistų organizacija neduoda 
lėšų keliauti atga^. 

Palestinos dabartinė vai 
džia, ypač augštasis komisijo-
nierius Sir Herbert Samuel, 
pats Žydas ir Tsijonistas, rū
pinasi toje žemėje padaryti 
daug gerų keftų. Juos dabar 
užvis labiausiai dirba Galilė
joje. Tai-gi uždarbio galima 
gauti. Mokestis yra- 10 pias
trų į dieną, arba p*usę dolierio. 
Bet Žydai turi savo ypatijngų 
nežinia iš kur imamų lėšų. Iš 
tų kiekvienas Žydas gauna 
pridečko dar dvidešimt pias
trų, arba dolierį. Nežydai dar
bininkai žino tą uždarbio skir
tumą. Iš to vietinių gyvento
jų Arabų ir kitų širdyse kyla 
baisi Žydų neapykanta. Vy
riausybei nelengva sulaikyti 
žmones nuo riaušių. 

Ant kalno Scopus sale Je-
ruzolimos rengiamas Žydų 
universitetas. Vietinis laikraš
tis sako, kad tas universitetas 
atstosiąs Žydams Saliamono 
bažnyčią. Atsižadėjusiems t i -

Y. M. C. A. karo metu 
P r a n c ū z i j o j e mokė jo iš la ikyi i 
protingą mandagume ir neuž-
kabindavo katalikų. Po karui 
tas išmintingumasi, išgaravo. 
Ame likos protestantų organi
zacija veikdama katalikų ša
lyje, tįesa, nelabai ką patrau- * 
kia į protestantus, bet užken
kia vietinėms katalikiškoms 
organizacijoms ir atitraukia 
šiek-tiek jaunuomenės nuo ka
talikystės. Todel^ laikraštyje 
La Ci*oix gabus autoriui Cyr 
gana smarkiai nusiskundžia 
Amerikos veikėjas i š Y. J M. C. 
A. ypač kad jie vįetomiį užsi
manė kalbėti viešus pamoki ni-
mus jaunuomenei apie vyrų ir 
moterų kūnų skirtumus. Pran
cūzams rodosi, kad jaunuome
nei yra reikalingesnių mokslit 
už tą. į 

AMERIKA. 

Amerika yra, gana ' dau 

• 

munijos valdžia neapsims pa-f k ėJ i u i D jaunuoliams tat patin-
daryti žymių permainų. P* b e t tikintieji Žydai smar

kiai jaučia skįrtumą tarp uni-
yersiterto ir bažnyčios. -

Tikinčiųjų nepasitenkinimas 
laisvamaniais yra didelis. Bet 
ir tsijonistai nepasitenkinę 
augštuoju Palestinos komisi-
jonierium, kad jis nesiskubi
na pildyti tsijonistų progra
mą. Jis-gi sakosi tikėjimu 
esąs Žydas, tautybe-gi Ang
las. 

Iš te viso neišeina, kad Žy
dai pamestų Palestina. Vieni 
iškeliauja iš jos> kiti atkėliau-

PALESTINA. 

Per porą metų po karei j 
Palestiną (Žydų. Žemę) priva
žiavo labai daug Žydų ip Rusi
jos, Lenkijos ir Rumunijos. 
Bet į Šventąją žemę jų keliavo 
nedaugiau, kaip į Ameriką, nes 
New Yorke pastebėta, kaĄ 90 
nuošimčių, ateivių yrą Žydai. 
Vis-gi Jeruzolimoje jau yra a-
pie -35,000 Žydų, t. y. pusė to 

įstatų apie mokyklas ir mo
kintojus. Tie įstatai atspaus
dinti įvairiais laikais, įvairio
se vietose. Mokintojams sun
ku juos visus turėti po ranka. 
U. H. Bureau of Education, t. 

. Suvienytų Valstijų Auklė
jimo Raštinė šįmet tuos .įvai
rius » į s ta tu i su skaitlinėmis 
surinko krūvon, bet negali at
spausdinti, kol kongresas ne-
pripažįs spaudai reikalingų 
pinigų. Pripažįmmas gali ' 
įvykti tiktai yo Liepos 1 d., 
1921 m. Nelaukiant taip ilgai 
Katalikų Gerovės Tautinė Ta
ryba (National Catholic Wel-
fare Council) atspausdina tą 
visą savo lėšomis ir dar pride
da cirkulerus bei paliepimui, 
kuriuos savo mokykloms yra 
išsiuntinėjusios žymiausios A-
uierikoje vienuolijos. Tas vei
kalas bus naudingas ir Lietu
vių mokykloms. 

Mieste Atlantic City vieti
nės vąjstiįos Y. M. C. A., t y. 
Jaunų Vyrų Krikščionių Są
junga turėjo savo valstijiu^ 
suvažiavimą. Pasirodė, kad 
prie organizacijos priklauso 
18b' skyriai ir su 38,542 na
riais 26 miestuose. Suvažiavi
mas sutarė nepripažinti bal
savimo teisės katalikams ir 
Žydams įsirašiusiems į -sąjun
g a ' * . X? 

—— 
Kovo mėnuo, 1921 m., pa

švęstas yra platinti katalikų 
spaudai Amerikoje. Platinimo 
darbą veda N. C. W. C. t. y. 
Katalikų Gerovės Tautbiė Ta
ryba. Darbe dalyvauja dideli 
ir maži asmenys, pradedam 
kardinolu Gibbons'u. . Kilų 
tautų katalikai matomai su„ 
stiprįs savo spaudą. Mes Lie
tuviai mažai ką tedarome. 
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LIFTUVIA1 AMERIKOJE 
II • • ! • • tf 1 ^ O * • » » M l i -N 
ROSELAND. ILL. 

Kovo 4 d. U R. K. R. vieti
nis skyrius paminėjo Lietuvių 
viieiKj, Šv. Kazimiero, Lietuvos [reikšmę. p 0 to vyrų choras su 

lubojo. Visų 6v. bažnyčioj at
laikyta paniaklos.Bažnyeia bu
vo išpuošta lietuviškomis ir 
amerikoniškomis vėliavomis. 
Po pamaldų visi susirinko baž
nytinei! svetainėn, kuri taip-gi 
buvo išpuošta vėliavomis. 
Nors daug čia y ra Lietuvos 
laisvės priešių bet vakaras pa
vyko neblogiausia. 

At idarant vakarą Visų Sv. 
parapijos choras atgiedojo 
Lietuvos himną. Vietinis kle
bonas kun. P. l a p e l i s pasakė 
įžanginę kalbą pr imindamas 
Sv. Kazimiero gyvenimą ir jo 
nuopelnus, i'o to perstatė kal
bėti Stulpiną, kuris daugiausia 
kalingo apie Prekybos bendro
ves. Susirinkusiems tas nel*f-
bar patiko. J ie išmetinėjo, kad 
sis vakaras nebuvo tam tikslui 
surengtas. I*et v i sg i turime ži-

vo pakabintas priešinys Vytis. 
•K 

Prog rama prasidėjo 3 va
landą. J ą a t idarė p . V. Babi-
čas paaiškindama^ tos dienos 

dainavo Amerikos himną. Bū
rys mergaičių, pasipuošusių 
taut inėmis Lietuvos ir Ameri
kos spalvomis darė įspūdingai. 
reginį. Atgiedojus Lietuvos 
himną išėjo kalbėti Dr. Cher-
ry apie Lietuvių tautą ir jos 
gerovę. Po prakalbos padai
nuota kelios taut inės dainos. 
Dvi mergai t i : viena paskambi
no pijaną, k i t a grojo ant smui
ko*. Po to kalbėjo Dr. Biežis 
apie Lietuvių tautą. Ant galo 
dvi mažos mergaitės iš Chica-
gos, pasipuošusios Amerikos ir 
Lietuvos taut . spalvomis gra
žiai padeklema'vo. ' P rograma 
nlžbaigta Lietuvos himnu. Au
kų Lietuvos gynimui sur inkta 
$150.00 su centais. 

Ačiū motinoms, kurios ne
sigailėjo lėšų papuošti savo 
mergaites. Ačiū ^trepeikienei 

noti ir apie pramonę. Paskui j u ž padėjimą jas aptaisyt i . Ben-
kalbėjo kun. P. Vaitukai t is iš gįmo komitete buvo: P . M. Va-

Į \ 

d. čia buvo bolševikų prakal
bos, kuriose kalbėjo tiek jau 
inokslo ragavęs bolševikas, 
kaip ir melroseparkiečiai. Po 
prakalbai duota klausimai, i 
kuriuos kalbėtojas negalėjo at
sakyti . Tas rengėjus labai er-
žino. Prakalbos pasibaigA tuo. 
kad bolševikai pirš tus kramty
dami išėjo iš svetainės. Aukų 
surinlkta apie 4 dol. 

Lietuvis. 

CHICAGOJE. 

MEKSIKOS RU5E2IAUS 
YPATYBĖS, 

• 

Cicero, 111. J o kalba visiems 
patiko, nes kalbėjo apie da
bartini Lietuvos padėjimą ir 
vargus. Ragino aukoti Lietu
vos Uaudonąjani Kryžiui. Kaip ' 
visuomet Rosolandieėiai duos-
niai aukoja Lietuvos reikalams, 
taip nei ši kartą nepasirodo 
šykštus, nes per 10 min. suau-

• kojo $94.(i0. Kun. P. Vaitiikai-
t isNparagino susirinkusius da-
Varvti ligi šimto pats aukoda-
uias 5 ilol. Susirinkusieji dar 
sumetė keturiolika dolieriu. 
Sekantieji aukojo: 

Po $o.(M): Kun. P. Vaitukai
tis, 1*. Šatkauskas, .1. Ramanau 
s k a s V. Pardanaviėia, A. Mor-
keviėia, St. Bukutis. 

Kun. P. Lapelis $4.00. 
J . Daukas, $3.t)0. 
Po jf-i.00: J . Mockus, J . Juš 

ka, K. (inizdis, J . Žiedas, K. 
Draugelis, R. Sidauskas. 

1\ Stoėkus $1.50. 
1\> $1.00: T. Karasauskas , 

b\ Zakarą. K, Vaiklevie, K. 
Kulnus, A. Šimkevičia, J . Kan-
sevieia, M. ŠJikas, F . Mikolai 
t i.-, J . KiuUergas, A. Norkūnas, 
j . Dargis, P>. Daukša, A. Ja
kutis, V. Šimaitis, J . Astraus
kas. J . l 'zalas, J . Šimkienėj 
J . Mikneviėienė, J . Drazdaus-
kattė, T. Bauzievienė, P . Su-
kienė, K. (irinius, S. Škllaus-
kis, L. Šokis, A. Liksa, K. I-
raska, K. Nemajunienė,P. Stan 
cienė, P. Adomas, S. Šidlaus
ką.-, P. Pustai kaitė, A. Jucie
nė, M. Pavilionis, V. Mazieda, 
B. Kranauskas , B. Leskauskis, 
A. Kavoliunas, J . Žukauskas, 
L Peėiukaitienė, M. Naujokie-

nė, V. Navickas, D. Jurevi 
čius, K. Butkus, J . da t f aus -
ka>. Y. Niekus, M. Stankevi
čienė. 

Viso $109.10. 
Aukos pasiųstos Kaunan 

Liet. R. Kryžiui. 
Visiems aukotojams širdin-

"S. 

gai ačiū. 
Antru atveju kun. P. Vaitu-

kartiskalbėjo ragindamas visus 
ir tolesmi veikti. Vakaras už
baigtas Lietuvos liimnu. 

Alf. F. Stankus. 

MELROSE PARK, ILL. ' 1 , 

luckas, P. F . Metrikis ir p. 
St repeikienė. 

Aukojo sekantieji : 
lg . Vaičiulis $10.00 

Po 5 dol.: J . St repe i kis, K. 
Juncas , S. Strepeikaitė, S. Ra-
davičia, J . Žukas, Dr. Cherry, 
Dr. Biežis. 

I'o 2 ilol.: O. Va ič iu l i enė ,^ . 
Babicas, AL Janušauskienė, S. 
Šimanskienė, Maseliunienė, L 
Maseliunas, A. Sliteris, A. 
Praboscienė, K. Patkauskas , J . 
Damasevičia, J . (Irinius, K. 
Martiniais. 

Po 1 dol.: A. Riškus, S. Bu-
žaras, J . Tamelis, I. Kabelis, 
M. Ropienė, Kasiulienė, E. J a 
nuškienė, Vaitkevičienė, Ab-
arait ienė, Kunevičienė, P . Šeš-
tokaitis , K. Mikn^vičia, S. Pa-
bijanskis, O. Buginienė, J . 
Dvariškis, P . Kvedaravičia, 
V. Kudulis, Norkienė, V. Sla-
'>ienė, A. Podziukas, A. Da-
• nalakas, M. Kazla, J . Tamu-
siunaitė, O. Skodzienė, P . Se-
liunas, L. , SeliVnas, F . Pečiu
kas, A. Joncas, Šeštokaitis, 
.Jonienė, J . Jukna , A. Romei-
kis, J . Jana i t i s , K. Stengelis, 
J . Mika lausk i s , A. S l i te r ienė , 
A. Belazaras, V. Kilinskis, J\ 
Scerbinskas, K. Kuslis, K. Pa
lionis, J . Bradauskas, J-. Kus
lis, P. Gūdžius, L. Mažeika, A. 
Plėstis, 1. Gedzius, R. Mileris, 
V. Si įkaitis, E. Milerienė, O, 
Dainasiavieienė, L. Silkaitienė, 
J . Damasevičia, V. La minai tė , 
A. Uumbrienė, O. Valiusienė, 
R. Butkienė, S. Lagacinskas, 
A. Stankevičienė, J . Sakalaus
kienė, A. Samalionis, B. Sama-
lionienė, A. Vaicekauskas, J . 
La pins kis, A. Leskauskis, V. 
Vaicekauskienė, O. Žilienė, 
Z. Jonikienė, S. Lapinskienė, 
T. Leškauskienė, T. šaknis, A. 
Urbelis, V. Stengelis, F . Bra
zas, P- Valuekas, F . K. Strzy-
neckis. 

P. M. V. 

M&LROSE PARK, ILL. 

Mušą mie>tely randasi keli 
tamsus žmonės, vadinami ko
munistais. Kai-kurie jų nemo
ka pasirašyti savo vardo, pa

girdės, o sakosi esą didžiausi 
mokslinčiai, žinovai Rusijos 
bolševikų ""rojaus". 

Prieš Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktuves čia buvo at-

Vasario 11 d. Ig. U'aičiulio 
s ve t. visi vietos Lietuviai su 
sirinke paminėjo Lietuvos tri
jų metų nepriklausomybės 
šventę. Žmonių priėjo pilna js iradę/ ' bolševikiški lapeljai, 
svetainė Es t rada buvo išpuoš-j kuriuose smerkiama buvo Lie
ta amerikoniškomis ir lietu- jtuvos valdžia ir agituojama 

Viškomis vėliavomis ir kito-j^eiiuoti" a u į u . t ė v y n ė s . teįka-
kioniiJ .spalvomis. Pnšakv j e hu- I aW. N e g a i š jo , VJfea*]& •?$&• 

(PrisiŲata iš Am. Raud. Kryžiaus) 

"'Nei viena šalis visoje Šiam* 
rinėje Amerikoje dabart iniais 
laikais nėra taip tankiai laik
raščiuose minėjama, kaip Mek
s i k a , " rašo Fred. Simpich, bu
vęs Amerikos konsulis N©galo, 
Meksikoj, bet laikinai vienas 
iš tyrinėtojų National Geogra-
phic Society. 

Nuo Meksikos užlajos iki EI 
Paso, Teksuose, Rio Grando 
upė atskir ia Meksiką nuo Su-
vienytųv Valstijų. Nuo Teksu 
iki Ramaus Okeano eina mu
rinės sienos, a r bent koki nors 
muro ženklai rodo ribą. ta ip 
kad keliauninkas visada žino 
a r jis stovinant Suvienytų Val
stijų a r ant Meksikos žemės. 

-

Atsit ikimų pilna įvairiai 
pagarsėjus ši rubežinė tvora 
yra net 1,800/mylių ilgio, vie
tomis t a ip pavojinga ir sunki 
pereiti, kad gal nėra žmogaus 
ją ištisai perėjusio. 

Del Pio Grande upės rube-
žiaus yra buvę nemažai nesu
sipratimų ir nesmagumų ta rp 
Meksikos Lr Suvienytų Valsti
ją. Lietaus a r potvinio atsiti
kimuose vanduo neša nuo vie
no krauto ant ,kito viską, kas 
tik pakliūva, tokiu būdu kas 
prieš lietų buvo ant Teksu 
kranto, kar ta is po lietum ran
dasi ant Meksikos kranto. 

Pr ie sieninio ( rubežiaus ori-, 
s iar t ina gelžkeliai ties Bro\vn-
sville, Larcdo, Eagle Pass, ir 
EI Paso (Teksuose) Douglas, 
Naro ir Nogalos (Arizonoje) 
Calexico ir Tia Jauna (C'ali-
lorriijoje). Nors Teksu šalis iš
rodo tuščia, bet anapus rube
žiaus^ Meksikoj stat ikos rura-
sai rodo tik po du gyventojui 
kiekvienoje ketvirtainėje my
lioje. 

Nei vienas rūbelius nėra atsi
žymėjęs ta ip tragedijoms, kaip 
Teksu. Įvairiais laikais čion 
plevėsavo Prancūzijos^ Ispani
jos ir Meksikos, vėliavos. 

Netoli šio rubežiaus yra di
džiausias pasaulio irigacijos 
reservuaras, t a rp E i Paso ir 
Naujos Meksikos Rio Grando 
upėje, vadinamas Elephant 
Butte Dam. J i s net dalesnis už 

IŠ LIBERALŲ TARYBOS 
SUSIRINKIMO. 

Kovo 1 d. Chicagos Lietuvių 
Taryba laikė paprastą susirin
kimą Mildos svet. (Bridgepor-
te ) . Susirinkimą at idarė 8:30 
vai. vakare (ir tai d a r ne visi 
delegatai buvo "susirinkę). Pir
mininkauja jau ne p . B. But
kus, bet p. A. ĘarčiuK I r raš
t ininkauja jau ne p. J , Eval
das, bet dr. A. Graičiunas, 
Rašt ininkas iššaukė valdybą. 
Dar ne visa buvo susirinkus. 
Protokolą susirinkimas priė
mė ta ip kaip buvo skaityytas. 
Mažai teko išgirsti, a rba su
prasti , iš Lietuvos Misijos pa
sitikimo, kuris buvo Audito
rium svetainėje ( turbūt 'buvo 
kalbama apie tą vakarą, ku
riame komitetas p. Vileišiui 
savo varpą padovanojo) . Pa
kilo kalbos*, buk komisija ap
mokėjus kokią ten p.Elijošiaus 
kelionę j Nevv Yorką pasitiki
mai Liet. Misijos. Atsistojo p . 
A. Kareiva ir užginčijo, kad 
komisija p. Elijošiaus kelionei 
nemokėjo. Sakė, kad^ ir visas 
bilas pris tatytų, jei reikalautų 
iš jo, bet p. Elijošiaus kelionės 
neapmpkėjo. Tuomi dalykas ir 
užsibaigė. 

D-ras Graieiunas siūlo at
stovams pirkti , pardavinėt i ir 
dalinėti p. Hertmanowicziaus 
išleistą knygelę ' \Li thuania . v ^ 

Pirmininkas perskai tė tele
gramą anglų kalboje, siunti
mui prezidentui l la rd ingui lai
ke jo inauguracijos YVashing-
tone, Kovo 4 d. Toje telegra
moje Taryba kalba vardu "70, -
000 citiz.Tis of Li thuanian 
blpO(l;v pas \ t ikina prezidentą 
tikisi iš ja paramos 
Lietuvos respublikai. Susirin
kimas nubalsuoja pakelti te
legramoje Lietuvių skaitlių i-
ki 100,000: P. Hertnmno\\i(*z 
atsistoję* kalba, kad gerįaus 
butų, jeigu Lietuvos Gynimo 
Komitetas (kurio jis raštinin
ku y r a ) , susidedąs iš dviejų 
tarybų (tautininkų-Liberalų — 
Chicagos Lietuvių Tarybos ir 
soči jai i s tą—Chicagos Lietuvių 
Darbininkų Tarybos) , .pasiųs-
ttį Šią telegramą" negu viena 
Chicagos Lietuvių Taryna (čia 
\K Hertmanowu5Z jau aiškiai 
duoda Chicagos Lietuvių Tary
bai suprasti , ka<l ji visų Lietu
vių neatstovauja ir kad ja i 
nepridera atstovauti visus Chi
cagos Lietuvius) . Ki tas atsto
vas kaHba, kad Chicagos Lie
tuvių Darbininkų Tarybos nė
ra. J i susidėjo iš kelių j asme
nų ir tik < l raugi jas suerzino. 
Dabar ji y ra mirus amžinai f 
Ta ryba nusibalsavo pat i 

prakalbose butų siunčiami Lie
tuvon tik per Lįe't. Misijos 
iarpininkavimą (reiškia, kad 
nitų*siunčiamos Lietuvos Mi

sijai, o ne tiesiog Lietuvon, ar-
(Paba iga ' an t 4 pusk) . 

. .JĮi ^ . . J * — i •! 

REIKALAUJA 
" RKIKIA lietuvių pardavėjų. Yra 

nuolatinė vieta t ikram žmogui, kuris 
gali pasakyti tiesi}. perjĮkrinimo bu
de. Turi turėt pardavėjo sugTaboimus. 
Mano ypatiška pagelba, privers prie 
pasisekimo ir užtikrmimo tuojau. 
Nereikės laukti komišino. Bu3 apmo
kama pilnai kas savaitė. Tai na yra 
Real Estate a rba "Insurance. Atsi
šaukite tarpe 9 ryto" iki 4 po pietų. 

18—22 E . Van Buren St. 
3-as floras. Matykit 

MR. Rowny. 

- \ 

ANT PARDAVIMO 
ANT PARDAVIMO. 

Namas, an t Emerald Ave. tarpe 
29-tos ir 30-tos Gatvių. 

Kaina %l4,000 
Gerai apsimokantis namas. Atsišau

kite pas savininką 
5525 Ada Street 

t / • / • 

• i ' . 
_ « _ — _ _ _ _ _ _ •7T-

Parsiduoda teatra.s pigiai, patogioj 
vietoj, priežastis pardavimo, važuoja 
Lietuvon. Atsišaukite. 

1633 W. 09th Street 

ANT RANDOS. 
2 kambariai del ofiso labai pato

gus daktarui arba kokiam kitam biz-
niuj. Atsišaukite: 

10737 S. JMUeliigan Avc. 
— • -

' TĖMYKITE 
Kensingtono Lietuviai ga

lite gauti nusipirkti "Drau
ge* / dienraštį pas p. 

IG. TYŠKEVICIĄ 
314 E. Kensington Ave. 

Tik ką gautos Knygos 
iš Lietuvos 

Bažnyčios Istorija (215 puslap.) , 50c. 

Ar-gi k^lta čia Katal ikų B^žnyria? 50c. 
Dvasiškoji iškalba (Kun. Oro. Jaun iaus ) . . . . . . . . 35c. 
Katal ikų Tikėjimas ir jo priešai 25c. 
Ar katal ikas galį būti soennlistul / r \ . 50c. 
Auks inės V a r p o s (Da ino^ ; 25c. 
Antano Baranausko" (Vyskupo Raštai) 25c. 
Darbininkų klausimas *7\ 15c. 
Iš Gyvulių gyvenimo (Labai įdomi) ; . . 20c. 
Ponas ir Muzikai (Teatralis veikai.) . . . / 20c. 
Lietuvių Kalbos Sintaksė . . .t , 75c. 

Tikybinio Turinio. 

Jėzaus Kr is taus Gyvenimas / \ . 60c. 
Šventųjų Mūsų Globėjų Gyvenimas 50c. 
Trijų Dienų Rekolekcijos 40c. 
Betlejaus Balsai (Kalėdų giesmės su gaidomis) . . 25c. 
Keturios Evangelijos vienoje 65c. 

--

"DRAUGO" KNYGYNAS. 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

• 

sz~rz 

siųsti t a telegramai' Dabar iši 
Nilo upės gabųj į Assuan D a m . l k i I o W a u s į m a ^ u > s p o j a p a s i _ 
Si am tvenkinije yra tiek van 
dons, kad juomi galima butų 
pripildyti vamzdis 11 pėdų sto
rio ir ta ip ilgas, kad siekjtų 
nuo Ei Paso iki mėnulio. Juo
mi galima butų užlieti visą 
Massacbuscttes valstija, šešių 
colių storio vaudeniiui. 

rašys? Vienas atstovas davė 
Įnešimų, kad pirmininkas, raš
t ininkas i r ' iždirr iukas pasira
šytų. Bet pasipylė balsų, kad 
"cha i rman ir secre tary" . Tai}) 
ir nubalsavo. 

Raštininkas perskai tė pa
sveikinimą, telegrama nuo Liet. 

Čion taip-gi yra daugelis sau-tMisijos trijų metų Lietuvos 
sumų, kar ta is net per ištisas 
lygumas iki 100 mylių niekur 
vandens negalima gauti . Iš-
skk ian t Rio Grande upę, tik 
lankiose vietose upeliai ar 
v 

visą 1800 mylių "ilgumą 
^ 

Plieno, geležies ' ' ir automo
bilių išdiubysjės paskelbė daug 
didesnį pelną 1920 m., už 1919 
m. Pavyzdžiui, Republic Iroh 
and Steel kompanija 1920 %m. 
.gryno pelno ant vieno šėro tu-
rėjo $25.39. 1919 n e v i e n a s se
ras pelnė' t į k ^ 5 6 v 

v-

p 

\ f 
Išėjo iš Spaudos 

NAUJA KNYGELĖ 

"Amerikos 
Dovanos 

Lietuvoje 
omedija 5 aktuose 

• 

9} 

KAINA 20c. 

Komedija labai lengva sulošti. 
Nereikalauja brangių parodų, 
nei nepaprastų scenerijų. Turi
nys imtas iš naujausių atsitiki
mų Lietuvoje. Lošimui gali už
tekti 10 knygelių, nors veikian
čių asmenų daugiau. t 

"Draugo" Knygynas, 
2334 S. Oakley Av., Chicago, UI. 

E ATONIC 
Po vaUrioi neužmiršk, kad geriau 

šias ra is tas tavo skilviai yra EATO-
NIC. Prašal ina visus nesmaguruu-
.^iiviršklnimo. o tas reižkia, kad rei
kia pamėginti viena. Pa rduodama 
pas visus aptiek orius. 

S. D. LACHAWICZ 
L I E T U V Y S G K A B O R l f J S 

IPa ta rnau ju laidotuvėse knplgiauala flei 
kale meldžiu Rtsiiaq*ktl. o mano darbi 
busit* užganėdinti . I 
2 8 1 4 W . 2 3 r d P I . (Thioago, UI 

Tol. Gana i 9 1 9 t 

nepriklausomybės paniinėji-
m t H . 
v Dabar rašt ininkas atstovams 
siūlė kitas knygas (maj. P. 
Žadeikių ir J . Žiliaus rąžytas) , 

šaltinėliai .andasi keliaujant kad atstovai pasistengtų paiv 
duoti. 

Tolesniai ia,štininkas pers
kaitė laišką Liet. Misijos na
rio maj* Žadeikio prisiųstą. 
J a m e ta rp kitko sakoma, Jtad 
Liet. Misija įgalioja D*rą Al
seika kalbėti apie y i ln iaus at
vadavimą i r prašo, kad Tary
ba; įrengtų jaau maršrutą. Te-

• ;Maiis mai. Žadeikis tarne lai-' 
-h ̂ l»»« „o*L4at«'>. i s i t a l ą v ima: -kair 

Telefonas Armitage 9770 
MARYAN Sv ROZYCKI 

MUZYKOS DIREKTORIUS 
Mokytojas Piano, Teorijos ir 

Kompozicijos. \ 
2021 Nl Western Ave. 

Chicago, 111. 
K1 , _ _ 

R—— 

DR. G. M. GLASER 
Prakt ikuoja 29 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan Bt, 
Kertė 32-ro St.. Chicago, IUL 

| SPEGIJALISTAS 
Moteriška, Vyriškų, taipgi chro

nišku ligų. 
OFISO VAIJINDOS: Nuo l t ryto 
iki • po pietų, nuo 8 iki 8 valan
dą vakare. 
Nedėliotais nuo 9 iki 1 po ptat. 

Telefonas Yardte H 7 

pUi lg iU 

\b, reikalavime, kad 

VALENTINE DRESMAKINO 
COLL.EGES 

[0205 S. Halstod. 2407 W. Madison,3 
1850 N. U'eOs St. 

137 '• Mokyklos J u n g t Valstijose. 
Moko Siuvimo, Pat ternų Kirpi-< 

Įmo, Designing bizniui ir namams.^ 
fVietos duodamos dykai, DipLoiųai. 
[Mokslas lengvais atmokėsimais. 
fKįesos <dienomis ir vakarais. Pa-
re%;alaujkit> KiKygėlės. 

J e i . Šeelęy 16 4 % 
VRĄ ^"ĄTĘK, p i rmin inke 

BALTIJOS AMERIKOS LINU 
4 1 BROADV^Of NEWYORI\/1si"Y 

TIESI Kciionė ą c Persėdimo Iš KBW YORKO Per LIBAVA Arba 
HAMBURGĄ — EITKŪNUS 

v ^LIETUVA 
Laivai išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sriubų pacto laivai i š l a u k i a : 
S. S. "ESTONIA" Kovo 16 # S. S. "LITUANIA" April 13 
S. S. "POLONIA" Kovo 30 # 4»ESTONlA" Bal. 27. 

Visi lAivaiN tor i puikus kaml)ariu> trečios kliasos kcleivianis 
Kreipkitės prie mūsų agentų jūsų mieste a rba pas 

- R. K E M P P , General \Vcstcru Passcngcr Agcnt 
120 NorUi La Salio St., Chicago, Ulinois. 

l|lllllllltilll9EIIIIIIIIII!IlllllllIfiIIIIIIllinil|IIIIIIIIlllllIIIIHlll£IIIIHIIIlllSiIIIIIIlIJIllIIIIll 

| VISUOMET TURĖK OMENIJE j 
Kad mūsų nauja krautuvė pripi ldyta puikiausių s 

auksiniu ir deimantinių žiedų, auksinių ir paauksuotų 
| laikrodėlių, laikrodžių, lenciūgėlių, karolių a 

ką tik gautą iš Vokietijos ir šiaip auksinių papuošalų. 
Tui ime grauįafonų rekordų, rožančių, 

kryželių ir kirų religijinių dajykų, ta-
vorų užtikriname prekę prieinama. 

J. WENCKUS j 
Laikrodininkas 

Chicago, UI. I 3327 So, Halsted St. 
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Ar Jus Kankma PieicCanosP 
NAUDOKITE Jhį/fles 
Ar Jums Galvos Odį Nislti? 
NAUDOKITE įPuffleS 

y 
m 

Rttfflei 
A r J t f s i | P lauka i 3 f t a k a ? 
NAUDOKITE ^UffleS . 

A r Jųs Norit* A p s a u ^ b i r J u o s ? / 
N A U D O K I T E RuJTlCS ¥ Jį 

Ui lailęrnui savo plaukit grasiais ir tankuus 
N A U DOK1 T E Jįjuffitey 

Uslaikytnui galvos otJos rvcikai u* švariai 
N A U P O K Š T E ĮįuffleS 

'"" ~r~ ~ '• -^-'Z; a rba tiesiog 
i*. Uuui^ į^ -* - y~.tAĄ už 75c. boaką. 

F . AŽK R I C H T E R 4 , C C . 
3 r d Ave . &. 3 5 t l i S t . Brooklyn . N. Y. 

ofT^I. Canal C222 Jį 

1 DR. C. K. CHERRYS % 
3 LIETUVIS DEKTISTAS 
#2201 West 22-nd £r So. Leavitt St .^ 
įįt Chicago 
ojvalandoss. 9:30 A.v M. to 12 N.9; 

1:00 P. M. t« 8:00 P. M. o-j 

R. M. S. P. 
Dvisavaitini " O " Lai**i 

SKW YOKK — IIA.M1U1C!. 
( H K U B O I U O — S<>rTH.\_MlTOK 

O R B I ' r \ <;etružio 21—l it-uo* 2 
OUOI'ESA Ii ir iel io 4—Uepo« 16 
i'HjDL-N'A Hhvt lio 18—Liepos 39 

1-2 ir a-tlos Kl. Pasa£ieriam3 
The Royal Mail Steam Packet C. 

117 \Y. U'iuJiins-tuit Mivi-t 
Tel- >earboni 1307 Arba Tikiutų Tard. 

• • 
iBfl 

DR. S. BIEŽIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

, LR \3HIRUKGAS 
2201 Wcst 22nd Stre t t 
Canal 6222 

I • 
| T e l . 
• R e s . 3114 AV. 42nd Street 

Tel. McKlnley 4888B 

į %tmmmmmmmmmnmmmm,mm,(' - P 
J Tel. (Janai 257 Vak. Ca\ial 211$ 

Tel. McKlnley 4»8: 

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

Tel. Canal 2118 
Valandos; 10 ryto iki 8 vakare 
Gyvenimas: 

s 

2811 U'7 63rd SLr. 
Tel. I 'rospect 8466. . V 

M_, i ^ i . „ . . . x _ _ ^ ' J 

I DR. P. L ZALATORIS \ 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 

TelefMUM l*nlunaa S8*[ 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10801 So. Mlcbigaa Avenat 
R«w«l»nd, 111. 

VALANDOS: » ryto Hd t ••*•*«. 
Tel. Pnl lman 842 Ir SI80. į 

Valandos: 10 Iki 12 ryto; 1 1 4 
po plot. e lkl » vakare 

1821 So. Halsted Street 

» . . . > . . ^ . . , , ^ M , j 

f J. P . _ W J M T C H E E S 

L. 

Lawyer 
LIKTLVTS AI>VOKATAS 

Vakarais; 4509 S. Ashiaud Ave. 
Tel. Yards >063 

Dien. Iloom 018—159 N. Calrfc St. 
Tel. Randolph 3507 

Ž3^»——^ * » m-m • • • ^ • » i » ^ , < W M , > 

^ ^ g g j g 
Phone Seeley 7439 

DR. L M. FEINBERG 
Gydo hpecijaiiai visokias vyrų 

moterų lytlSkas ligas 
2401 Madison Str., kampas Wes- | < 

tena Ave., Chicago 
H Valandos: 2—4 po piet 7—9 vak.il 

1 ^ » i- * ! • 

file:///Vcstcru
file:///3HIRUKGAS
http://vak.il
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D R A U G A S 
K^tvirta(Hem.%Koviu? Ii), 1921 
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S K E R D Y K L Ų DARBININ 
K A M S MAŽINAMA UŽMp-

K E S N I S . i 

P A K Y L A NAMŲ STATYMO 
D A R B I N I N K A I 

* 
, X**niiį s tatymo (larbiniu\ij-

JS-alimas da ik tas bus paskelb- unijos gamina a tsakyme " A -
x t a s streikas. >swiate<i J h n M e r s , " kurie }>as 

- \ kt4bo -tjfirbm inkams suma/.inj 
fJalviju skerdyklų kompnni- mą užmokesiiio. > 

„ Darbininku unijos tą /suma-
žininuj atmetė ir pranešė, kati 

jos vakar paskelbė sumažini
mą ^<lafnininkam>* ir/mokesnio 

12U liffi IT) nnoš. Tas nuo 
palies apie 100,000 darbininkų 
visose Suv. Valstiją skerdyk
lose. Mažesnė užmokesnis pra
sidėsianti su Kovo 14 d., ty . ĮNeatpi^o namams, statyti me
ntei nanr i u pirrr\adieniuw 

Dirbantiems darbininkams 
»uo daiktų sumažinama už
mokesnis 12% mioš. 

Nuo valandų dirbantiems — 
8 eentai valandoje. 

Darbo viršlaikis skaitysis 
tik išdirbus dešimti valandų. 

^IDž viršlaikį bus mokama pu
santro k a r t o ka ip paprastai . 

Dviguba darbininkams už
mokesnis bus mokama sekma-

TH'kuomet nesutiksią su tokiuo 
4 4bossų' ' parėdymu. 

Darbininkai sako, kad 20 
mioš. neatpigo gyvenimas. 

dieniais Naujų Metu dieno-^bernatoriaus vietą su obalsiu, 
je . Vainikų dienoje, Liepos 4 
vį, Darbo dienoje, Padėkonės 
dienoje ir Kabalomis. 
> Kiekvienam darbininkui 
gvarantuojama 40 valandų 
darbo savaitėje. 

džiazą. Sako, tegu pirmiau 
bus atpiginta medžiaga, tegu 
atpinga gyvenimas, o tik tuo
met gali but pagalvota apie 
sumažinimą užmokesnio dar
bininkams. . , 

N I E K O NEGiRDIMA A P I E 
GATVEKARIUS. 

_ \ Naujas Illinois valstijos gu-

VILNIEČIŲ MASS-MITIN-
GAS PAVYKpV 

Kovo 6 d., MeKinley p a r į d 
salėje l)iivo sušauktas % a s s -
mitfngas- Lietuvių paeinančių 
iš Vilniaus g u k ir kitų Lenkų 
okupuotų fiotų. 3 vai. po pietų 
didelė salė jau buvo pilna žino 
uių. .programą vedė L K. Sa
kalauskas. Kalbėjo ku iv A. 
Driska,, klebonas N, P . ŠV. P s 

M r parapijos, dr. Alseika ir 
d r. Naikelis. Dainavo &V. Ce
cilijos (prie Šv. Kryžiaus pa-
rap) eboras ir Brigbton Par
ko solistė p-lė 7J. Mastauskai-
tė. Autoį sur inkta $733.86. 
(Lėšų: už plekatus; paskelbi
mus buvo $37.70.) Lietuvon 
pasiųsta Lietuvos Gynimo Ko
mitetui per Metropolitan State 
banką (prezidento A. Stulgins-
ko vardu) /fB96.Ui. (41,930 
auks inu) . -

Ignas Sakalauskas, 
Rengimo Kom. pi rni. 

> Ta i p-g* tame mass-mitinge 

IŠ L I B E R A L U ^ TARYBOS 
SUSIRINKIMO! 

(Pabaiga nuo 3 pusi 8 pusi.) 

pie -rengiiuą D-rui Alseikai 
prakalbų įnaT&rutą. } 

Buvo pakeltas kaus imas , ai* 

ba per. koki f o n d a i Taryba £ 
u , , 'v , \* +- — dieni »r greičiausiai tarsi; 

nubalsavo laiškų prirmti. 
Iškilo klausknas apie Lie

tuvos Piliečių Sąjungų (p. Vi
leišio tver iamų). Vienas ats to
vas kri t ikuoja kai-kuriuos tos 
Sąjungos įstatus, kitas karšta'i 
kalba už ja ir ragina ta rvba 
Užsiimti agi tavimu už tų są* 
jungą, . jei ne tarybos Vardu, 

bemotor ius SmaTl užėmė gu-
j lapo pr i imta sekanti rezoliuci-

Skerdvklu savininkai tvirti 
darbininkai .na, kad jų 

die u /d i rba tri* 

v * 

sian-
ka r t u: dau-

Tad 
esąs 

kad jis kuoveikiaus sugrąžins 
Cbieagai 5 centus už yažinėji-l 
mų gatvekariais , ta ippat pa
naikins valstijinę viešosios 
naudos komisijų. 

Kiek žinoma, kali' ligšiol" ta 
komisija ne tik nepanaikinta, 
bet dar perorganizuota ir -po-
senovei dirba savo darbus . 

Ir o centų klausimas už ^va
žinėjimų gatvekariais stovi be 
nieko. Cbieagiečiai visas lai
kas moka po S centus, gi iš 
Springfieldo nepranešama, kas 
veikiama tuo klnn«inm. 

AUTOMOBILISTAMS ŽI 
NOTINA. 

giau, kaip pirm karo. 
sumažinimas V2V> nuoš 
menkas daiktas . 

Taip tvir t ina Armouras ir 
ki t i . 

Šiandie mažiausia skerdyklo
se užmokesnis vra 53c. valau-
doje. Su Kovo 14 bus 4f> cen
tai. 
• Aišku, kad skerdykloms 
grūmoja generalis streikas. 

„Taip tvir t ina patys darbi
ninkai ir jų vadai. J i e sako, 
nekuomet nesutiksiu su ma-
fcesne užmokesnimi. 
* Matyt, patys skerdyklų * a - j J ) i ! i a i s važiuojantieji pildyfįj 
vininkai nori darbininkų strvi j visus miesto tarybos parėdy-
ko. Ir jie tai gaus, ko n o r i , t m u s - ^ 
sako I)enni> La ne, Amalga- Į T™' automobilistai 
mated Meat Gut ters ' and Rn-U« K**i*ai Įsidėmėti: 

\ 
(b ieagos vakarinių parkų 

tarybos prezidentas Wiehe pa
skelbė, kad su šiandie tų par-

Mes, Lietuviai , paeinant ie j i 
iš buvusios Vilniaus gub. ir vi
sų kitų vietų, kurias turi oku
pavę Lenkai, masiniame susi
rinkime, 11)21 m., Kovo 6 d , 
MeKinley parko salėje, atsi
žvelgdami Ą tai, kad Tautų Są
junga kai-kurias grynai lietu
viškas žemes laikanti neginči
jamai (priklausančiomis Lenki
jai, o kitose vietose,^sykiu ir 
Vilniuje, rengianti plebiscitų— 
vienbalsiai užgiriame sekanci'a 
rezoliucijų. 

1 Kadangi Vilnių pasta tė 
Lietuvos kunigaikštis (Jedimi-
nas ir tas mtestasLper amžius 
buvo Lietuvos sostinė; 

CJ Kadangi Vilnius 
met buvo ir tebėra Lietuvos 
ekonominio, t ikybinio ir kultū
rinio gyveninio cen t ras ; 

.*> JCadangi >> visos Vilniaus 

/ 

teher YYorkerV unijos sekre
torius. 

Ateinanti sekmadieni; sako 
Lane, bus parengta skerdyk
lų darbininkų demonstracija, 
paskui masinis susirinkimas. 
Bus pakel tas protestas vprieš 
kompanijas. 

Darbininkai nekuomet ne
gali gryžti prie dešimties va
landų da rbo dienoje. Taippat 
nesutiks, kad jiems užmokes
nis \btitii mažinama. 

prjvalo 

* - 1 

P L Ė Š I K A I SURAIŽĖ ŽMO 
CrŲ. 

Ant kampo Sta te ir TTarri-
son gat. plėšikai užpuolė Klem 
Anorbut, 11 So. Sangamon 

Kuomet į is p ik tadar iams 
mėgino pasipriešinti , vienas 
piktadar ių išsitraukė peilį ,ir 
vėrė į poakį. 
; Po to piktadariai pasprūdo. 
(\\ žmogelis pasuko artimiau
sion policijos nuovadom Te
nai policijinis gydytojas ap
žiurėjo žaizdų. I r pranešė, 
kad nesama pavojaus. 

U ž DU OFICIERU PAGUL
D O GALVAS 31 KAREI

VIS. 

visuo-

kų sistemoje }>olicija ims aš-
' t r iau prižiūrėti, idanf autoinorftnobos bei šimtai įvairių rū

mų, bažnyčių, istorinių ir kul
tūriniai jMinnnklų v pas ta ty t i 
•Lietuvos, ne Lenkijos piliečių, 
mūsų tėvų ir musų pačių tur tu 
ir p raka i tu ; , 

4 Kadangi Vilniuje 'ilsisi 
Lietuvos šventojo Kazimiero 
.* Lietuvos politinio didįjtavy-

įtlp Vytauto k ū n a i ; 
5 Kadangi Vilniaus apielin-

kė iš trijų sbnų lebėra lietu
viška^ o iš ketvirto tik ištau-
tėjusi; 

6 Kadangi Vilnius priklauso 
Lietuvai nemažiau negTi Oniez-
nas ir Poznanius Lenki,jai, o 
cjlaugiau n^gu Alzacija ir Lo
taringija Prancūzijai ; 

7 Kadangi avantur is tas Ze-
ligowskis užėmęs Lietuvos že-

Kareiviai buvo sukilę prieš 
kūno bausmę. 

Vieima. Kovo 8. — Raab 
miesto garnizone sukilo daM4 
kareivių. Pasekmėje kareiviai 
nužudė 2 oficieru. F ž tai nu
galabinta 31, kareivis sukilė
lis. 

Anot pranešimų spaudoje, 
kareivia> sukilo, kuomet ba-
™r,oo T ? ^ « O • ^ -fr • m ^ I r pamynęs visas žmonis 
ronas Kivas ir grafas, Vay j - , . ^.x . 

ir A. Barčius, ^aippaj, taryba 
sutarė, knd šis komitetas ' ta
ryba atstovautų ir LTet. Hyni^ 
nfo Komitete, kuris ' laikysiu^ 
uisjrin'kimą sel^antj ketvirta-
• • • • • v •* * • i * 

rėikaliųga ilgia.ii palaikyti 
^ sena tų , , , "vei,kihi.)čiųjų ko
misija 'V dĵ i* kitų pavadintų 
"|)ildomųjĮ komite tų , , f Vieni 
sako^' kad nereikia, kam j ie 
pasislėpę ten dirbaCKiti kalba, tai nors paviema/ uaf iu .^Pa-

W * . T . , V,.,, kaxl>l<aip ta rvba vra pasivadi-i nutarė tverti L i e t Pilie- ' . . r .•'' . *. . . ., . 
čių Sųjun^as kuopas ir darbą 
^pav^dė valdybai.' 

RiiKŠtininkas perskaitė laiškų 
iš ]jiet. Laisvės T^iskolos Cbi-
eagos Apskričio, kuriame pra
šoma taryba remt i L. s L. 
Paskolos Cbicagos Aps. D-rui 
Alseikai įvngianių maršrutų. 
Ph-mininkas. pagrasė D-ro AU 
seikos padaryt i kokį praneši
mų. Dakta ras pasisako; esųs 
Liet. Valstiečiu Sn-gos narv-į 
j o s ' c e n t r a i in i o komiteto i r / 
i'Varpo'' bendrovės įgalioti
nis. Liet. Misija, pasinaudo
dama jo buvimų Amerikoje, U 
galioja jį rinkti aukas Vilniaus 
atvadavimu^, ir kad tos aukos 
bu Jų siunčiamos Lietuvos Gy
nimo TComitetui tik per Liet. 
Misijų. Lietuvos valdžia su 
plebiscitu Vilniuje niekad ne
sutiko. Sakė, Vilniui atvaduoti 
reikia ginklo, propaganda tar
pe žmonių .varyti ir tas vis
kas ima pinigų. Kalba dar 
koks atstovas. Vėl „skaito ta 
patį L.. L. Paskolos Cbie. Aps. 
laišką su prašymu remti T)-ro 
Alseikos maršrutą. ,« 

Vienas a ts tovas '"a ts is to jęs 
a t vi ni i kaiiba, kad be A. L. R. 
K. Federacijos Gbieagos Aps
kričio ne ka tepadarvsime.Ta 1, 
sako, reikia su«Mti su federac i 
jos apskričiu ir Į i. Darbininku 
Taryba ir pasitaVe dirbkinfer 
Čia kitų^atstovų pra<lėta tvir-
tinti? Imk Cbieagos Lietuvių 
Tąryb^r susuletla iš visų sro
vių, visus Lietuvius atstovau
ja. Bet irj po visų tų tvirt ini-
m% J°K Tfryba atstovauja vi-

Hiniiui!!iniiiuuiuininsiuuuiiiiui3iiLHHiii;uiuiiUH3iir;niiiiMmiiimiiimiimii^ 

j Kimbark State Bank | 
I 108th St. ir michigan Aveniie | 
- / 5 

Saugiausias Lietuviams Bankas Roselande f 
Perviršis i 

$10,000.00 I 
1/- Kapitalas 

$100,000.00 
• » » ^ » — <m» » • • » » « > _ 

s 
2 

i 
3 

nusi bepartyvė, tai turi įsileis 
ti visokių reporterių ir šie gan 
blogoje šviesoje nnf^ešia tary
bos darinis. O senatą turint , 
tai tas aptars pa t s tuos reika
lus, kurie slaptumo reikalauja 
ir pasku i apdirbtus dalykus 
patieks susirinkimui. Dar ki- ( 

^tas kalba, kad presos atstovų 
nesibijoma ir į to senato tary- f 
bosvsusirinkinvus galį atsilan
kyti ir .ta/ybon išrinkti atsto
vai. Rašt ininkas . kalba, kad 
tame, klausime nėra kų <lisku-
suoti, juk tarybos Įstatuose y-
ra, kad taryba turėtų tų se
natų susidedantį iš 21 nario 
ir perskaito iš lopelio tų dalį 
įMatų. Bet susirinkimas bal
suoja ir didžiuma nutarė tą 

1 Under State Government Supervision | 
T 

Val<lXbn: 

C. W. (OKlRMAN, 
N ProKiilcnt 

\ \N' WVXfi \RDEN, 
. VU»e- Prcsl rten t 

c. ASTR3VSKAS, t 
AsMistaut C'asliior 

1> 

\ 

Direktoriai: 

j o H . v Df:Ki\f:r{. 
M. F. RYAN? 

C. W. C O I J E ^ I A N , 

D. VAN WVNGARDEK, 
1>R. FRA1VK HEDA. 

3% 
I 

7 
ON 

SAVINGS 
RANKOS VALANDOS: 

I 
3% 

» vai. ryto iki 3 vnl. po pirtu. Sl'BATOMIS nuo ft ryto tkl 12 vaL -
^ VAKTntAIS—SEREDOMIS Ir SIBATOMIS hio"7 iki 8:«0. z 
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PHBLADELPHIJOJE A R E š 
TUOTA 9 RADIKALAI . 

PhOadelphia, Pa. , Kovo 8. 
— Čia New O ar riek salėje a-
reštuota 9 radikalai , kurie bu-

sakė nuplakti keletu kareivių. 
Iviti kareiviai prieš tų už

protestavo i r nužudė du ofi 
eieru, knriedu mėgino suki 
luskis malšinti. 

Sukilusieji paskui užsidarė 
vįenoj kareivinėjr Komet prieš 
kareivine niustatvta anuotos , 
jie davė ženklų be sųly^ij pa
siduoti. 

» * ^ - • _ 

Tęeiau jų neklausyta. Pat
raukta iš aimiotų į kareivinę. 
Žuvo^v'isi sukilėliai. 

kūmo teises plėšia gyventojus 
pala ikydamas negirdėtų tero
rų; todėl — 

Protestuodami prieš Tautų 
Sųjungos nusistatymą, Lenki
jos 'padiktuotų, įvesti plebis
citų užimtose Lietuvos žemė
se, ir Vilniuje, ir protestuoda
mi prieš Varšavos imperijai i s-
tus, norinčius atplėšti nuo Lie
tuvos jos sostinę Yilnių — vie
nu balsu pareiškiame): 

Alseika pamatė ir suprato, kad 
stanibi , <lalis Lietuvių \(isito-
nienės neineina j t a r y b ų ^ ir 
skaito'4 jos organų, " D r a u g į " . , 
/sau neprielankiu. Štai, .kų j is 
atsistojęs pasakė: " D r a u g a s " 
einųs prieš j į .* '* iDrauge' ' til
pusi korespondencija jį nekaip 
nušviečianti. J i s pasiuntęs; 
" D r a u g u i " pasiteisinantį laiš
kų/ bet šis nepatalpinęs (čia 
daktaras perankst i pradėjo \-
tarinėti " D r a u g ų " . J o laiš-

fkas laikraštyje tilpo^dviem die 
nom vėliau -^^ ketvirtadienyje, 
Kovos 3,1^21 m., 5*2 num.) Už
tat tur int laikraščio neprie
lankumų darbas nebus pasek
mingas. Čia, sako, reikia vi
sų trijų srovių darbo. 

Atsistojęs p . Valančius ne
be kokius komplimentus pra
dėjo " D r a u g u i " berti. Galop 
taryba nutarė siųsti t r is atsto
vus į L. L. Paskolos Cli. Aps. 
maršruto reikak*. Atstovais iš
r inkt i : Valančius. N. Krukonis 

senatų palaikyti . Nubalsuoja, b.' 
kad vablyba įneitų į tų sena- j Jj 

S AMERIKOS LIETUVIAI! 
t a : A Barčius, J . Locaitis,|-< 
D-ras A. ( i raičhmav* A. L a - 1 ^ , 
zauskas, Y. Andriulis, N . Kru- H 
konis, J . Trijonis ir 8 . Grisius. ['. :•: — 

Norite pasiusti Amerikos Lietuvą į Lietuvą 
tai pasiųskite saviškiams į Lietuvą Amerikos Lietuvių 

Kataliku^ 

l 
I 
I 
I 
I 
I • 
I • 

Paskiau* renka" atstovus iš vr-h is vi 
< sų kolonijų: į ! 

Bridgeportas — Ii. Butkus, 
Valančias ir Hertmano\vicz. 

Town of Lake — Vitkauskas 
V. Kareiva, J . E t ias .S tepe tys 
ir K. Balkauskas. 

— 

-
Brighton Pa rkas J . Pale-

kas. 
Atlanticas — Vilkevičius. 
So. Chicago % J . Tri jonis 

(iš vaMybos) , 
West S ide - M. Juzėnas ir 

A. Butkis. . 
k • 

18-tOs — J . Radzinskas. 
Cicero —*Stankevičia. h 
IššauKiis Nortb 8ide, i'inan-

sus Cliica|ros-lJetuvius, D- rasa s u raštininkas apsistojęs klau 

i 

Metraštį 
i 1916 m, ;._ S. 

I 
I 

I 

> • 

-

Išleistą Liet. Kat. Spaudos Draugijos 
. JAME yra 150 su viršum paveikslų a) pavienių darbuotojų 

b) draugijų e) bažnyčių d) žymiausio Lietuvio astronomo kun. 
. Petraičio observatorijos jo prietaisų ir e) .Kįtų. 
JAME vra aprašyta' tverimasis Amerikos Lietuvių parapijų, 

draugijų, jų veikimas; aprašytos mokyklos; ir Šiaip daugybė į> 
vairių įvairiausių aprašynm. ''/y 

JAME vienu žodžių, šalę vigapasaulinių žinių telpia visas A-
merikos Lietuvių gyvenimas. Jis 450 puslapiųT Turėdajni tą 
knyga jūsiškiai Lietuvoje netik žinos, bet ir matys Amerikos 
Lietuvąr kaip nles matome 

. . . 

1 K a d Vilnius ir visos jo a- jančios vajstybės, su sostine 
pielinkės ir į i t o s negineiamaį 

Policijai pi»nW<tii apie pa- j Lietuvos (žemės, ka ip Seinai, 
vogimą. 14 automobilių praeitų Punskas , tur i be plebiscito pri-
parų Cliicaaroje. 

• 

y- -/ 
IŠ B R I G H T p N PAR|CO. 

klausyti LietuVai* 

viai, dediffiino i r Vytau to ai
niai, i r tos žeįiės, ku r gyvena 
musų tėvai ir seneliai buvo ir 

Vilnium. 
I r nutąpiame, kad kopijos 

tos rezoliucijos butų pasiųs
tos 8uv. Valstijų prezidentui 

2 Kad mes esame t ikr i Lietu-*&t Hardingut , Valstybės Sek-
re tor in^Oh; Huglies'ui ir Suv. 
Vai . K6ngresui, taip-gi Lietu
vos Respublikos valdžiai . 

s ia: ka ip mos išrinksime atsto-
Arų iš Nortli Sidesį kada-iš ten 
nei viena d r a u ^ s t ė prie tary
bos nepriklauso? 

K a d a tai taryba buvo suren
gus kokį tai vakarų ar koncer- į 
tą. Aryan (Trotto Temple teat-K 

re Liet. fieležiniain\ ^Vilkui. 
Sunku Imvo visų. raportų su
prasti . -Tik- tiek paaiškėjo, 
k^d ineigij buvę vir^r $700, iš
laidų busiu apie $300, o pe^no 
galėsiu atlikti ajSie $400. Ra
porto komisija negalėjusi pil
nai prifenglLdelto, kad var&° 
turėjęxsu bilomis. 

Rašt ininkas D-ras A. Grai-
eiunas padarė susirinkimui 
reikalavimų, kad jam nupirk
tų krepšį (portfelio) tarybos 
raštinės poperoms nešioti. At
stovai- sakė, kad iždas per-
menkas tų pirkt i ir kąd kaipo 
daktarui , tai ir ta ip p i i t inka 
rankose ppperąs nešioti. Ta ip 
tų 'da lvkų susirinkimas i r ' p a -
liko. x 
^ J a u atėjo gan vėlus laikas. 
Atstovai pradėjo apleidinėti 
svetainę!" Tai^ir susirinkimas 
tapo uždarytas. Tr aš tuoj i š 
dūmiau palikdamas^pririrkytų 
svetainę. r~ 

V ' J lep. 

$1.00 
. 50c. 

,, Kaina: Apdarytos . 
Kaina: Neapdarytos 

Jęj norėsite, kad mes pasiųstame, tai pridėldte prieminėtos 
kainos da 10e. persiuntimui ir paduokife gerą adrese kam no
rite siųsti j Lietuvą. > 

- Užsisakydam^adrcsuokite: 

S 
• 
I 
: • 
I I 
2 
• I 
S 

• 
1 2334 South Oakley Ave. 
Į 

"DRAUGAS" PUBUSHING CO. 
Chicago, Illinois. 

L \ — v 
MM 

l • i i 

Vyein 36 kuopa laikjs susirin
kimą Kovo 9 d(, MeKinley Park yra Lietuvos; ir 

vo parengę prakalbas . Tarpe svetainėje, 7:30 vai. vakare. 3 Kaft protestuodami prieš Į Berlynas, Kovo 9. Gra-
^ v arešti>otų y ra ir žinoma radi-j Visi v.^eiai beį vytės prašomi Lenkn norą ;priiungti Lietuvų ^W von Bernstorff, buvęs Vo

kale Elizabeth Gurley Flynu susirinkti, nes reikės aptarti daug p i į e Lenkijosv mes prašome kietiįos ambasadorius 8uv, 
i ) Xew Yorko. Jfnai paliuo- (svarbių reikalų. Prašome atsives- Suvienytų Valstijų Kongreso . Valstijose, išr inktas reielista-
snota po 2 takšt . dol. paran- ti ir naujų narių. - .pripažinti Lietuvos nepriklau- J<an atstovu iš demokratų par-

"^Ja- ' Valdyba. Įiomybe^ įm t rys metai gyvuo-1 ti jos. 

• 

S 
n 

CICEROJ. \ > 

Pamečiau $40.00 Ddlierių. 

Kas radote meldžiu sugrą 
žinti. Lfr sugrųžinimų atlygin
siu i r busiu dėkingas., 

Juozas Mozeris, 
1430 So . 49 Ave. 

v Cicero, III. 

Mirė Kovo 7 A , 1921. m.. 
6:45 vąl; i^rte; 12 metų am
žiaus, ptmos Port Cliester, IK. 
Y., Uuil» Nekalto Prasidėjimo -
Parapijine mokykla. Paliko di
deliame nuliūdime iėvns, se
serį Oną 7 metu ir brolį .Ino-
y îpą 4 metų. / 

• Laidotuvės bus Ketverge^ 
Kovo( 10 d. iš Nekalto Prasidė
jimo .šv. Marijos bažnyčios į 
šv. Kazimiero kapmes. 

Velionio kūnas randasi po 
numeriu 2722'W, 47tti Street. 

Nuoširdžiai kviečiame giml-
.nes ir paijstamus dalyvauti lai
dotuvėse. 

Nuliūdę tėvai 
Juozas ir Marijona 

Nedzveckai. 

Saugok akiu regėjimą 

t: 
Kada kankinies del rllvoa 
skaudėjimo, kada regtjlmae sll-

sta skaitant, siuvant ar tolyn 
irlnt — tai reiškia, jos pri

valote kreipties i manę klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
jums geriausi patarnavimą del 
Akių, Ausų. Nosies ir Getidės 
Ligos gydoma apocijalisto, 
x W. F. IfONCRUFF, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

1801 S. Ashland Ave,, Ghicago. 
kertė 18tos gatvės; 8-ėios lubos 

Kambaris 14-15-16-17 
Viršui PLATTS aptlekos 

Tėmykite mano parašą. 
Valandos: Nuo 10 ryto iki t 
vak. Nedėliomis nuo t ryto iki 
l ž d. x 

TZT 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

M O K Y K L A 
kalbų, arit 
nografijos. typ##ritmg, »irkiyfaea tei
sių, SUT. Yalst. istorUoe, abeinos Isto
rijos, geografijos, poimklnės ekono
mijos, plHetystes, daillaraarstėa. 

Mokinimo valandos: nuo • ryto Iki 
4 valandos po pietą: vakarais nuo • 
iki l t vai. 
8106 So. Halsted St., Ohioago. 
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