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VILNIAUS KRAŠTO PA-
. DĖTIS. Ml| b*~'&*• TSfSt 

2334 " D r a u g u i " Chicago, 
Oakley ave.v , 

Kaunas 14 Kovo 1921. 
Galvanausko n o t a s Tautų 

Sąjungai: Lietuvos Vyriausy
bė reikalauja, k a d Lenkai groi 
t a i išpildytų Suvalkų Spalio 7 
u tar t į nepereiti liniją Bastū

nai Moladečna. Sutiko duoti 
mais to Vilniaus sryčiai, bet 
reikalaujant Lietuvių kontro
lės apie išdalinimą. Prašo už
gint i Lenkams rekvizicijas, 
k a d pašelpimas Lietuvių nebū
tų iliuzoriškas. El ta . 

Ti\ pati telegrama raidė i 
raide l>o pataisymų: 

KOWNO PRESS DRAPOrS 
CHiefcoo 2:i:!4 BAKLIKNY \-
VK 
GALVVANAPSKO NOTA TAP-

TSA.IPNGAI STOP LIKS\VYR-
SALSIBE REIKALAUJA KAD 
ENK AI GRADTAI IDZPILDY-
TrSPVALKF SPOLIE 7 SUTA
RTIS NEPEREITI LINIJA SA-
STRUNAI MOLADEOMINA 
STOP SUTIKO nnVTE MAIS
TO VILNIAUS SRICZIAISBET 

Pagelbos Darbininkų 
— 

Gaila Bombarduoti Kronštadtą 
/ -Blokuos 

BOLŠEVIKAI A T S I L I E P I A i BOLŠEVIKAI T U R I SKAIT-
Į RUSIJOS DARBININ- | LIKGĄ ARMIJĄ VIL

KUS. - NIAUS FRONTE. 

Skelbia visokių pažadėjimų. Apie ta i praneša Chicago Tr i 
bune korespondentas. 

Londonas. Kovo 16. — Kuo
met Kronštadte ir Petrograde 
prasidėjo priešbolševi kiniai 
sukilimai, bolševikų sovietu 
atstovai suvažiavo 'kongresu n* 
Maskvoje. 

X Vakar bevieliu telegrafu is 
Maskvos pranešta, kad tas so
vietų kongresas paskelbęs at
siliepime į Rusijos darbinin
kus. Atsiliepimas ypač taiko
mas i sukilusius šiaurinės Ku-
sijos darbininkus. 

Sovietai šaukiasi darbinin
kų, ka«l j ie nepasiduotų kurs
tymam* darbininkų klesos 
priešų, ir kad stipriai ligi pa
baidos laikytųsi to, kas jiems 

REIKALAUJANT LIETUW!U p i n n k e t u r i ų metų buvo išlco-
K O N T R O L E A P I O I S Z D A I I N I -
M A S T O P P R A S Z O S A W I N T I 
L E N K A M S R E K V I Z I C I J A S 
K A D P A Š E L P I M A S L I E T A -

WIV NEBŪTI \IA ErVttiStfA 
ELTA 

BOLŠEVIKAI N E T E N K A 
KONTROLĖS KARUO-

M E N Ė J E . 

vota. ' 
Sako, darbo žmonių p n e -

Coblenz, Vokietija/ Kovo 1(>. 
— Apie paskirstymą bolševi
kų armijų vakariuiume fronte 
svarbių infonųacijų iš ofici-
jnlių versmių ėia gavo .Clii-
eago* Tribūne koresp(U#k»ntaš. 

patirta, kad .% 6\ 14 ir 16* 
bolševikų a r m i j o j išviso dvi
dešimts t rys divizijos, pare
miamos artilerijos, raitarijos 
ir fcitų burių, y ra sutrauktos 
dviejose svarbiose vietose. 

Aštuonios atsargos divizi
jos yra ' sukoncent ruotos Kije
vo plotuose. Kitos atsargom, 
kurių bus trylikąjlivizijiį , sto
vi užpakaliuose anų keturių 
armijų. 

Aštuonios rai tari jos divizijos. 

Aštuonios divizijos rai tari 

J 

SAKO, SU OEO. 1 D. VO 

) K I E T I J A T U R I IŠMO 
KETI . 

K i t a ip ji susilauksianti dide
lių nesmagumų. 

NAUJAUSIOS ŽINIOS. 
UŽDARYTOS MAŽOSIOS 

SKERDYKLŲ DIRBTUVĖS. 

-Pa ryž ius , Kovo lo\ Tai- - .Uždary ta : Independent P a 
kt ninku ' " ropara t ion" komisi
ja, veikianti Vokietijoje, pas
tai osios valdžios pareikalavo. 

Iš baimės darbininkų strei
ko. Chicagoje uždarytos kelios 
mažesnės skerdyklų įstaigos i r 
apie 2,000 darbininkų neteko 
darbo. 

šai mėgina išnaujo praplėsti | ^ k a i p s u ž į n o t a , sutrauktos 
liepsnas naujam civiliam ka - ' 

Rusijoje. J i e nori darbK rui 
ninkams naujų žaizdų ir nau
jo vargo. J i e kursto juos prie 
streikų, naikinimo geležinke
lių, kad nebūtų galima į mies
tus pr is ta tyt i kuro, maisto ir 

Apie tai pranešama iš Estijos. | dirbtuvėms žaliosios medžia
gos. 

jš i igai vakarinio fronto. Bet 
iJTtif tik keturių divizija vie-

Stockholmas, Kovo 16. — 
Ifusų karuomenėje bolševikai 
netenka kontrolės, sakoma 
gautose ėia depešose iš Suo
mijos ir Estijos. 

Tvirtovės Kronš tadto artile
rijos ugnis užvakar buvus at
kreipta Į Suomijos užlajos pa-
krašėius tarpe Oranienbaum ir 
Petrogrado. 

Bolševikų arti lerija iš Kras-
naja Gorka, šaudydama j 

/\ 

-

Kronštadtą, sunaikino Tollba-
aken šviturį. 

Iš Kronštadto atvykęs čia 
žmogus pasakoja, kad reroliu-
eijonieriai Kronštadte stipriai 
laikosi. Revoliucijonieriams 
vadovauja pa tys darbininkai . 

J i s sako, kad kova už tvir
tovę bus viena ilgiausių, jei 
garnizonas gaus užtektinai 
maisto.1 Maisto turėtų gaut i 

-iš Amerikos Raudonojo Kry-
- žiaus samielių Viborge, Suo

mijoje. 
Pet rograde bolševikų vadai 

mažai pasitiki savo kareiviais. 
Svarbiausios miesto gatvės 
stipriai patroliuojamos dieno
mis ir naktimis. 

7 

Toliau sovietai pažada dar
bininkams geresniuosius lai
kus, geresnį šalies patvarky
mą, karuomenės sumažinimą 
i r pastovios taikos sąlygas. , 

Vis tai papras t i ir žinomi 
bolševikų valdžios pažadėji
mai, bi tik darbininkai ramiai 
pasilaikytų ir leistų komunis
tams stipriai įsigyventi Mas
kvoje. 

ta žinoma, būtent, Pripeties 
i i . * * "^ 

' 
nai imant, visame Pet- ' 

rogrado-Odensos frontebolševi-
kaL tur i sutraukę viso 57-ias 
divizijas, kareivių. 

Tik dvi bolševikų kareivių 
divizijos y r a Turkestane, vie
na divizija Siberijoje ir vie
na — šiaurinėj Rusijoj. 

Galutinai t ikrai sužinota, 
kad daugiausia karuomenės 
bolševikai tur i sutraukę Vil
niaus ir Lvovo šonuose. Bet 
paėiame Lenkų fronto cent
re kareiviu nedaugiausiai. 

Tarpe Retrogrado i r svar
baus geležinkelių mazgo Veli-

kad su (le^iv/A^ 1d. talkinin
kams butų išmokėta 20 mili
jardų auksinių markių arba 
5 milijardai amer. dolierių. 

Tie milijardai — tai viena 
iš Versailleso talkos sutart ies 
sąlygų. 

Taikos sutartyje pasakyta. 
ka<| Vokietija tuos milijardus 
gali išmokėtf auksu, garlai
viais, prekėmifc, ar kokiais 
nors kitais turinčiais vertę 
daiktais . 

Teeiau iš fos 20 mili jardų 
markių sumos pirmiausia tu
ri but a tskai ty ta suma už 'už
laikymą oknpacijinės talkinin
kų armijos, Vokietijos terito
rijose esančios. 

Pranouaai tvir t ina, kad jei 
Vokietija nepildys to reikala
vimo, prieš ją busią pavar
totos spėkos. 

Vokietiją kreipėsi Tautų 
Sąjungon su protestu prieš tal
kininkus, kam šitie okuMoja 
naujus Vokietijos plotus. 3Pran 
cUzų laikraščiai tvirt ina, Kad 
tas protestas neturėsiąs jokios 
reikšmės. Nes Vokietija nepri-
guli Tautų Sąjungoje, 

Savp keliu, Vokietijos vy
riausybė tvir t ina, kad Vokie
čiai talkininkams iš. tų 20 mi
lijardų -markių didesnę pusę 
jau atmokėję pinigais ir "viso
kiais, daiktais. 

I r todėl Vokietija visai ne
supranta, ko daugiau nori 
talkininkai. 

ckinor Cov Brennan Paojdng]^ i l j t fdo* kraš to vaJdov**, pa 
Co..*Boyd, Lunham & Co., Wi-
lliam Dp.vies Co. Jos visos ne-

ŽINI03 IŠ UETUVOS 
1& MAŽOSIOS LIETUVOS, virius atvyko iš Paryžiaus į 

i Londoną ir pradėjo eiti laiki-
J a u metai sukako, kaif> iš nai Lietuvos Atstovo parei-

Mažosios Lietuvos buvo Vo
kiečių karuomenė atšaukta , ~o 
Vasai io 13 d. praėjusiais n i 
tais nuo Tilžės atvyko pirmie
ji Prancūzų Irareiviai ir gra
fas Lambsloi fas , tuolaikinis 

priklauso prie didžiulių sker
dyklų trusto. 

— IT—15. Iš Vilniaus išva
žiavo •! Varsa va Mickevičius 
ir fCaminskis, kfu\ prašyti Vil
niaus Lenkų vardu prijungti 
Vilnių prie Lenkijos. -Burliar-
das ir Ruseekas, 4*Vidurinės 

VILI 

vedė vablžią Santarvės Atsto- Lietuvos' Lietuvių - . vardu 
generolui OdrV, kursai prašyti Unijos su lxmkais. A-

teina žinios, kad generolą Ze-
ligov.skį pakeis generolas ftep-
tiekis. 

PcKiraug iš Maskvos p i rmu 'k i ja -Luki yra t rys divizijos iš 
kar tu p raneš ta" /kad Kronš-Į3-sios armijos ir dvi kitds iš 
tadto sukilėlių vadas esąs 'nežinomos armijos. 
koks tai Tyurkin, buvusiojo 3-sios armi jos svarbiausios 
caro valdžios slaptos policijos spėkos sukoncentruotos tarpe 
naivvs. 

TROTZKY" BLOKUOJA 
KRONŠTADTĄ. 

• ' j 
Velikija- Lūki ir Lepel. Tos 
armijos vyriausioji stovykla 
vra Minske. 

..? 

20 BOLŠEVIKŲ DIVIZI JŲ 
EINA ANT L E N K I J O J 

Tokių žinių paduodama iš 
Rygos. 

Stockholmas, Kovo 16. 

Tvirtovėje y ra 8,000 moterų i r 
vaikų. 

Copenhagen, Kovo 16. — 
Rusijos bolševikų valdžios ka
ro komisaras Trotzky, anot 
gautų čia žinių, „ ' nusprendė 
blokuoti Kronštadto tvirtovę, 
neatkreipiant (lomos j faktą^ 
kad toje tvirtovėje yra 8,000 
moterų ir vaikų, kuriems grū
moja badas. 

iluoti Kronštadtą , ' kad nesu
naikinti ten esančių kelių ka
ro laivų, kurie bolševikam* 

Laikraščio Aftonbladet korės- reikalingi. Tad verčiau blo-
pondentas iš Rygos praneša, 
kad apie dvidešimts bolševikų 
divizijų su art i leri ja i r lakū
nų korpusu eina pirmyn ant 
Lenkijos^-apskričiuose Smolens 
ko, Vitebsko, Orshos k*vMo-
gilevo. 

knoti. * 

Praeitą parą Čbicagoje pa
vogta 15 automobilių. 

/ 
Prieš Vilnhj stiprios spėkos. 

Vilniaus fronte bolševikai 
turi apie dvidešimts tris divi
zijas. Joms vadovauja - žino
mas bolševikinis "Napoleo
nas ' ' Tougacbevski^ 

Galimas da ik t a s , -kad iš ši
tų spėkų kelios divizijos tu
rėjo but paimtos Petrogradan 
malšinti sukilimus. 

Be šito, bolševikai stipriau
sias spėkas palaiko Galicijos 
ir Besarabijos šonuose, 

Trotzky atsisakęs bombar-Į Taig i ir žinok bolševikų su
manymus tur int jiems tokią 
skaitlingą k a r u o W n c . / 

V O K I E T I J A TAISOSI P R E 
KYBOS LAIVYNĄ. 

ORAS. — Gražus oras šian
die ir ry to j ; šiandie šalčiau. 

i 

Berlynas, Kovo 16. — Rei
chstagas paskyrė 1Ž milijardų 
markių subsidijų kompani-

dar iki šiolai tebevaiko. 
De l ta* priežasties " P r ū s ų 

, RYGA. Balščnkij-Lenkų t«i- • Lietuvių Balsas 'V kursai yra 
kos konferencija eia oficijaliai pn- ir I/iet. Susivienijimo orgartas, 
skeW)ė, kad taikos sntartis Rusijos užtatai klausia, kokią nau-
su Lenkija, galutinai bas'piisrra- da atnešė tie metai Lietu-

viams. Atsako, kad nedaug. 
Bet jei Lietuviai del savo kal
bos ir lietuviškumo Vokiečių 
laike butų turėję tiek naudos, 
tai t ikrai Vokiečiai nebūtų iš-

>UKija 
arei m syta ateinanti penktadienj. 

RYGA. — Kronštadto revoliu-
eijonieriai bevieliu telegrafu pa
kvietė svetimų salių laikraščių ko
respondentus Kronštadtan, kad jie 
asemeniniai įsitikintu apie platina- J>tji«C besakyti, k a d Lietuvių 
mus bolševikų melus prieš revo-
liucijonierius. ^ 

AREŠTUOTAS RADIKALŲ 
LAIKRAŠŠČIO STABAS. 

Milanas, Kovo 16. — Itali
jos policija mieste Trieste a-
reštavo visą redakcijinį ko
munistų laikraščio Lavorato-
re štabą. Komunistai kaltina
mi už kurstymą žmonių riau-
šėsna. • - \S] 

BERLYNAS. — čia sužinot*, 
kad Lenkai darbuojasi gauti man-
daja paimti sava kontrolėn R.Vtij 
Pmsija, kuri Danzigo išėjimu at
skirta nuo Vokietijos. 

BERLYNAS. — čia viename 
priemiesty nužudytas buvęs Tur
kijos didysis veziras ir finansų 
ministeris Talaat paša. • 

BAVARIJA ATSISAKO NU
GINKLUOTI GVARDI

JĄ. 

Sako, tegu talkininkai eina ir 
užima Bavariją. 

Berlvna*, Kovo 16. — cen t 
rai inė Vokietijos valdžia, sa
koma, pareikalavusi, kad Ba
varija nuginkluotų savo pilie
tinę gvardiją, ka ip to reika
lauja talkininkai . 

Niekam nėra žinoma, a r ta-
sai centralinės Vokiečių val
džios re ikalavimas yra širdin
gas ir t ikras , a r t iktai nuduo
tas . 

Gana to, kad Bavari ja at
sisako klausyti. Sako, gvardi
ja Bavarijai btrtinai reikalin
ga i r j i nebus nuginkluota, 
nors talkininkai turėtų užim
ti visą Bavariją. I r tegu jie 
eina i r . užima. — 
* Nežinia ka ip į tai atsineš 
talkininkai. 

čia visaip nėra. Ka ip nors tie 
vaisiai menkučiai pasirodo, te-
čiau metams sukakus, galime 
jaisiais pasididžiuoti. .Ypatin
gai tuomi, kad mūsų kalba 
faktiškai, kaip valdiška tapo' 
pripažinta. Prie to : * 

L Lietuviams neatleistinai 
prašant , išeina "Valdžios^Ži-
n i o s , r \r l ietuviškoje kalboje. 

2. Liepos-13 d. Direktorija 
parėdė, kad Lietuvių ^vaikams 
mokyklose t ikyba butų išgul-
dolna lietuviškai. 

3. Nutarė Žemdirbystės Ka
maros posėdyje, Lietuviams 
smarkiai už tai stojant, kad 
Žemdirbystės Kamaros laik-

THINGS THAT NEVER HAPPEK 

NEKUOMET TAIP NĖRA. 
Driskius nukaitęs viename Mėme pjauja malkas. Namų 

joms, kurios s tatydina vok iš- ' šeimininkė šaukia jį valgyti . Tasai atsako, kad jis nieko 
kuosins pirklybos laivus. nedarąs iš Valgio, nes labai užimtas savo da rbu . 

tų spauzdintas. 
įPrie to"reikia pridėti^ kad 

taut iškas susipratimas ta rp 
Lietuvių labai auga 'ir kas 
ka r t plačiau platinasi." 

Pirmiaus būdavo Vokiečiai 
visaip niekino Lietuvius, už
puldavo su lazdomis, stiklais, 
bet daba r to nėra. J a u ir tie 
Lietuyiai, kurie buvo su vokie
tėje, dabar pamažu pradeda 
susiprasti ir prie savo tautys
tės gryžti. v 

Kaunas . Vas. 17 d. Iš čia 
išvažiavo Paryž iun ' Užsienio 
Reikalų Vice-ministeris Pet
ras Klimas. 

— I I—11. Gudų spaudos biu 
ro pranešama, kad linijoj Ly
da — ' Gardinas — Vilkoviš-
kis, kasdieną suserga šiltine 
apie 400 žmonių. 

— II—11. Gudų spaudos 
biUro pranešama, kad "Viclu-
rįnės Lietuvos Vyr iausybė ' \ 
įdėjusi Var&avos laikraščiuo
se du skelbimu: 1. kalbama, 
kad visiems asmenims, kurių 
balsas gali turėti įtakos susiv. 
rinkimuose į Vilniaus seimą ir 
plebiscito darbe, palengvina
mas ir net galįs būti dova
nai gaunamas įvažiavimas į 
" Vidurinę* Lietuvą" . -2 t rašo* 
ma, k a d Lenkų vyriausybė .pa
siuntusi 25 milijonus markių 
" V i d u r i n ė s I i e t u v o s " gyven
tojų nuostoliams, padaryt iems 
Lenkų respublikos ir Želigov
skio karuomenių atlyginti . , 

— Nuo Sausio 28 d. iki Va-
sario 14 d. Kaune buvo 18 
susirgimų kolera. Paskut ines 
keturias dienas naujų susirgi
mų nebuvo. 

— Vas. 10 d. Norus-Nafuše 

4 i 

Vilnius, č ia yra susjtvėres 
Mokslo-~Draugi jos Komit e-

t a s " . Dabar pranešama, kad 
Vas. 15 d. tos Draugijos Ko
mitetas ta ip pasiskirstęs pa
reigas: pirmininkas d-ras** T. 
Basanavičius, vice-pirm. My
kolas Biržiška ir kun.. M. Rei
nys, sekretorius St. Nagins-
kas, ižd. kun. I Šepetys, knyg. 
d-ras Pr . Augustait is , nar ia i : 
I. Augevjčiųs ir M. Šikšnys, 

— IT -r- 15. KL.Vilniaus 
pranešama, kad "Vidur ines 
L ie tuvos" valdymo komisijom 
pirm. generolas Mokrzeekis, 
įsakęs, -kad -Vilniaus^ (indų 
gimnazijos Gudai ir Žydai 
moksleiviai priverstinai butų 
mokinami. Lenkų kalbos. 

I I ^— 15, "Vilenskojc 
S l b v o " praneša, kad Vilniaus 
Lenkų komi tetas nutarė, kad 
Vasario 8 d. visi įstaigų tar
nautojai, o ta ippat amatnin-
kai ir darbininkai, paaukotų 
pusę savo dienos uždarbio Au-

ras t i s ir Lietuvių kalboie b u - . v, •_ c,., .. t , . 
,. v r gstosios Silezijos plebiscitui. 

Krautuvės, teatrai ir restora-
nai^ tur i įnešti nemažiau, kaip 
5 procentą dienos uždarb io . . 
f — I I — l į Vilniaus Lenkų 
Burliardas ir Ruseckis. nuvy
ko į Paryžių prašyti Lietuvių 
valdu Lietuvos ir Lenkų li
nijos. N 

- Puseta , E^erėnų apskr., Ne
veizint to, kad tas miestelis 
stovi Lietuvos šiaurės Augs-
taitijos kampelyje, žmonės 
vienok susipratę, Lietuviai ir 
smarkiai ginasi nuo Zeligows-
kio atvestų alkanų plėšikų" 
£*ujų. 

Pa ju tę pavojų, būti atskir
tiems nuo Lietuvos, visi stojo 
gelįėties, ypač jaunimas uo
liai susiorganizavo į šaulių 
būrius ir ėjo drąsiai kovoti 
su daug kar tų galingesniais 
priešininkais ties Smalvais, 
Salakais ir Dukštais . .Daug žu-
fo , bet apsigynė nuo Lenkų. 

Nežiūrint vargo, Gynimo 
Komitetui žmonės čia daug au 
kavo: sidabro kuone pūdą, os-
tpinigų 9,000 auks. Aukso' lar-
krodžių ir Išiaip pinigų i r į-
vairiųjį produktų. Garbė didelė 
tebūnie Dusetiškiams už tai. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų verte, mai

nant nemaiiau $25,000 Kovo 15 
buvo tokia pagal Merchanta Lo-
an and Trurt C<v: 
Anglijos sterlingų svarai $3.89 
Prancūzijos šimtui frankų 7.11 
Italijos šimtui lirų 3.65 
Vokietijos šimtui markių 1.60 
Lietuvos šimtui auksimy , 1.60 
Lenkijos šimtui markių .12 
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4.00 Metą • •*.•• •r*a&irC' 
Hl V. VALST. 

M e t a n u v t * - 0 0 

Pašei Meta • , • . . . . > . 1.00 
Prenumerata mokosi ISkalno. Lai

kas •kaitos! nuo užstrasymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permal-
ayti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Ptalgal geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba Įdedant pinigus 1 
registruota laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. 00. 
2334 S. Oakley Ave., Chicago. 

TeL Roosevett 7791 
i«««*K. -<ag»«^ 

Ką Darys Netekę 
Silezijos. 

Kuomet po karo talkininkai 
atgaivino Lenkams JŲ valsty
bę, Lenkus apėmė džiaugsmo 
pablndimas. Varsa vos ponai 
tuo jaus pradėjo kūnyti savo 
senovės svajones — padaryti 
Lenkiją didžiausi,}, galingiau
sią ir stipriausią viešpatiją 
Europoje. 

J ie paskelbė, kad busimoji 
Lenkija turėsianti arti 50 mi
lijonų gyventojų. Jos rube-
žiai sieksią Baltijos ir Juodą
sias juras. Lenkų viespatijon 
i neisią dideli plotai Ukrainos, 
žymios dalys Vokietijos, Gu
dija, Lietuva, Latvija ir plo
tai Rusijos."Jei kaip, jie sakė, 
tai vienas Lenkijos šonas tu
rėsiąs susisiekti kadir su Mas
kva. 

'Prancūzų paremiami Lenkai 
pradėjo kūnyti savo svajones. 
Tam tikslui nesigailėta milži
niškų išlakių. Suorganizuota 
milijoninė armija. Skolinta pi
nigai užrubežiuose ir namie. Ir 
vis sakvta, kad tokia ruimin-
ga Lenkija netruksianti įsi
gyventi. Praėjus keliolikai me
tų skolos busią atmokėta ir 
pati šalis busianti dar gana 
turtinga. 

Varsa v oje ir kituose Lenkų 
miestuose buvo daromi tik vie
ni pokyliai. Ponija su minis-
teriais lėbavo per dienas ir 
naktis. 

Trumpu laiku išleista de
šimtys milijardų lenkiškų mar
kių. I r pasekmėje neatsiekta 
pageidaujamas tikslas. Niekais 
nuėjo visos svajonės. Džiaug
smo pablndimas atšalo, kuo
met susidurta su tikrenybe 

Šiandie l^enkija taip pavar
gusi, kad vos atkelia skolas ir 
priede dar neturi duonos. Jr 
iš to vargo jie užpuldinėja ir 
okupuoja svetimas žemes. Nes 
ne tik ten patys okupantai pra
simaitina, bet dar šį-tą numeta 
ir tikrajai vargstančiai Lenki
jai. 

Šiandie pačioje Varšavoje ir 
kitose Lenkijos dalyse siaučia 
tik vieni streikai ir riaušės 
prieš vyriausybę. Darbininkai 
streikuoja del didesnių užmo-
kesnių. Valstiečiai nerimauja 
detf grumojarno jiems bado. 

Dešimtys tūkstančių žmonių, 
be to, gal rr norėtų dirbti. 

I i Be4 neturima jiems darbo. Len 
kų pinigo vertė nupuolusi ligi 
žemiausio laipsnio. 

Valdžioje pakilusi tikra des-
I>eraeija. Puldinėja ji visomis 
pusėmis, kokįuo būdu pagelbė
ti šaliai. Amerika jai ištolo 

skolose nugrimzdusi. I r pati 
Prancūzija po karo pasirodė iš
laidi be jokios atodairos. Bars
tė pinigus, nes tikėjosi iš Vo
kietijos didelių krūvų aukso. 

Nepavykus Lenkams gauti 
pinigų, jie mėgina daryti eko
nomines sutartis su kitomis ša
limis. Del visako padarė tokią 
sutartį su Prancūzija. Praneš
ta, kad jau prisiglaudusi ir 
prie Rumunijos. Toliau, Len
kai tuo pačiu žvilgsniu geri-
nasi U* Latviams. Pagaliau 
jiems labai norėtųsi dar pasi
savinti kai-kuriuos plotus Lie
tuvos, 

Tečiau tos jų pastangos ne
galės pagerinti padėties šaliai. 
I r jei Lenkijai bus lemta gy
vuoti, ji vargs didelius vargus 
ir nekuomet neišbrys iš skolų. 

Lenkams paliko dar viena 
vilties kibirkštėlė. Tai Augšto-
ji Silezija, kurią jie vadina 
Šlionsku. Šito Kovo 20 d.* toj 
provincijoj įvyks plebiscitas 
(gyventojų balsavimai). Gy
ventojai patys nuspręs balsais, 
kur jie nori prigulėti, ar prie 
Vokietijos, ar Lenkijos. Žino
vai tvirtina, kad Lenkai pra
laimėsią plebiscitą. Nes gyven
tojai labjaus linksta prie Vo
kietijos. Su Vokietija jiems gy
venti, žinoma, ne pyragai. Bet 
su Lenkais, butų pragaištis. 

Silezija turtinga anglimis. 
Yra daug ir kitokių pramonių. 
Ir jei Lenkai neteks tos pro
vincijas, jie neteks jau nei pa
skutinės vilties. 

Netekę jie tos paskutinės 
vilties, ar tik nepamėgins pul
ti Lietuvos. Suprantama, jie 
Lietuvių nepainus ir nepa
vergs. Bet gali didelius išnai
kinimus padaryti šaliai. 

• = 

ItetvTrfaafehts, Kovas 17,192t 
• • » ! 

I ŠALIN ŠLAMŠTAI. 
. * 

ELTOS ŽINIOS. 

(Iš Lietuvos Informacijos 
Biuro) 

" Steigiamasis Seimas, iš
klausęs Užsienių Reikalų Mi-
nisterio pranešimą, randa, kad 
Ministerių Kabineto vedamoji 
užsienio politika atatinka gy
viems Lietuvos Respublikos 
reikalams, ir eina kitų dienos 
darbų dirbt i ." 

Kaunas - II - 7. P. Balu
tis, Politikos Departamento 
Direktorius, y>vę gavęs vyriau
sybės pasiūlymą pasiimti Lie
tuvos atstovybę Londone. P. 
Balutis dar nėra davęs savo 
sutikimo. 

Raseiniai - II - 7. Mūsų ko
respondento pranešimu, š. 
m. Vasario 2 d. įvyko skaitlin
gas įvairių Apskrities savival
dybių, visuomenės ir vyriau
sybės įstaigų atstovų suvažia
vimas Laisvės paskolos reali
zavimo klausimu. Pranešimai 
apie Apskrities ir vietos Gyni-
iiio Komitetų darbuotę suva
žiavimą Kaune truko gana il
gai. Vėliau paskirstyta mies
tais ir valsčiais Raseinių Aps
kričiui atatikusi šešių milijo
nų paskolos dalis, nustatyta 
valsčiaus susirinkimams lai-
"kas (ligi Vasario 15 d.), per
žiūrėta technikine realizavimo 
dalis ir su kai-kuriami.s patai
somis (pavedus smulkmenas 
sutvarkyti Apskritie* Gynimo 
Komitetui) priimta. Senam 
Apskrities Gynimo Komitetui 
atsisakius, išrinktas naujas iš 
septynių asmenų: Gudausko. 
Apskr. Viršininko, Stankaičio, 
Milicijos Vado, Gėčlaus, Gim
nazijos mokyt, Jakubausko, 
Žemės Ūkio mokyklos vedėjo, 
Čerkeliuno, Miškų Urėdo, Rim
kos ir Elzbergo, Apskrities 
Valdybos narių. Politikos klau 
simu išnešta ši rezoliucija: 

Pirm 1920 metų Jėzus Kris
tus gimė Betliejaus lūšnelėje. 
J is atėjo ant žemės parodyti 
pasauliui amžiną ir laikiną lai
mę. Daugelis tautų įtikėjo 
Kristui ir priėmė Jo mokslą. 
Įtikėjome ir mes ir neapsiriko
me, nes Kristus yra šviesa pa
sauliui. 

Lietuviai sudaro katalikišką 
tautą, bet kaipo iš daugelio 
tos pačios šeimynos vaikų 
vienas ar kitas išsigema, taip 
panašiai ir Lietuvių tautoje 
randasi niekuris nuošimtis iš
gamų. Tos rųšies žmonės nebe
lanko bažnyčių, nelaiko pas-
nikų, neina išpažinties, nepri
guli prie parapijos ir taip gy
vena ' tarytum nei Dievo, nei 
sielos, nei gyveninio po mir
ties nebūtų. Bažnyčia jiems e-
sąs kunigų išmislas, pasnikai 
taip jau pramanyti ir t. t. 0 
prigulėjimas prie parapijos e-
sąs bereikalingas dalykas. Tai 
šiokius ir tiems panašius daly
kus mūsų paklydėliai vienas 
kitam galvon kala. Bet reikia 
žinoti ir suprasti, kad bažny
čia, išpažintis ir visas krikš
čioniškas mokslas tai nėra rš-
mislas nei kunigų, nei vysku
pų, nei šiaip jau žmonių, bet 
yra Kristaus mokslas. Tą žino 
ir supranta civilizuotas pasau
lis, išėmus mūsų apuokus, ku
rių akis bijo šviesos. Niekas 
nestoja be priežasties. Jei kas 
įvyksta, tai turi būti ir prie
žastis. Jei žmogus suserga, tai 
ženklina, kad jo kūne užsivei
sė pavojingos bakterijos; jei 
žmogus išgijo, tai ^ženklina, 
kad pavojingos bakterijos ta
po nugalėtos ir sveikata su
grąžinta. Jei mūsų tautoje 
randasi žmonių nutolusių nuo 
tikėjimo arba.visai jį pametu
sių, tai, be abejonės, tat ne
atsitiko be priežasties. 

Iš daugelio įvairių priežas
čių šiuo žygiu užteks prisimi
nus vieną ir tai bene bus svar
biausioji. Prityrimas ir ištyri
mas parodė ir parodo, kad be
dieviški laikraščiai ir bedieviš
kos knygpalaikės daugiaus 
skriaudos tikėjimui padaro ne
gu kas kitas. Bedieviški laik
raščiai ir knygpalaikės yra tie 
nuodai, kuriais užnuodijamos 
katalikų žmonių širdys ir ap
svaiginamas protas. Laikraš
čiai ir knygos buvo, yra ir bus 
neišsemiamu šaltiniu niokslo ir 
apšvietos, kuriuomi naudojosi 
ir naudojasi pasaulio išmin
čiai. Bet reikia žinoti ir supras 
ti, kad ne kiekvienas laikraš
tis ir ne kiekviena knyga duo
da žmogaus stalai ir protui mai 
sto. Laikraščius j r knygas rašo 
ir įleidžia žmonės, bet ne visi 
žmonės yra išmintingi, dori ir 
teisingi.. Yra žmonių melagių, 
yra žmonių skriaudikų, yra 
įmonių vagių, yra ir žmonių 
galvažudžių. Tad-gi laikraš
čio arba knygos pakraipa pri
guli nuo to, kas ją parašė. 
Jei ją parašė žmogus doras ir 
išmintingas, tai atmink, kad 
ten surasi maisto ir pastipri
nimo savo sielai ir protui. Jei 

4 * Raseinių Apskrities Gyni-
laugiau neskolina. Kreiptasi į lino Komiteto, Apskrities ir vai 
Prancūziją. Bet ir pabtaroji H-\ų Tarybų pirmininkų, vals-
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cių.viršaičių, organizacijų it 
įstaigų atstovų valstybės pas
kolos realizavimo klausimu 
susirinkimas, išklausęs prane
šimą apie Santarvės pripažini
mą diviejų Pabaltjurio Valsty
bių (Latvių ir Estų) ir tuo pa
čių metu atmetimą Lietuvos, 
reiškia didžiausio pasipiktini
mo Santarvės nusistatymu ir 
prašo St. Seimą ir Ministerių 
Kabinetą augštai nešti Lietu
vos laisvės vėliavą ir ieškoti 
naujų kelių Lietuvos Vaisty
to Nepriklausomybei išlaiky
ti. Geriau žūti gerbingai, tik 
nelikti vergais." 

ją parašė bedievi*, nedorėlis, 
tai atniink ir žinok, kad ten 
nerasi nei maisto, nei sustip
rinimo, nes ten to viso nėra, 
bet surasi nuodus, kurie grei
čiau užnuodins tavo protą ir 
širdį, kaip ir kitų neatsargių 
žmonių, liurie šiandieną Ipdie-
vijai vergauja. \ 

Lietuvių tauta per ilgus lai
kus spaudžiama ir skriaudžia
ma kentėjo ir vargo po šiaurės 
meškino letena; nuo Lietuvos 
buvo atimta <net ir spauda! 
Bet retežiai truko, Lietuva at-
gavo spaudą! 

Kaip suplyšusi nuo saulės 
spindulių žemė pageidauja 
rasos drėgnumo, kaip ištroš
kęs žmogus bėga prie šaltinio 
tyro vandens, taip ir Lietuviai 
atgavę spaudą bėgo, skubino
si prie,knygų, ir laikraščių, 
bet nelaimė, kad jie iš dalies 
tapo apvilti. J ie girdėjo, kad 
knygose ir laikraščiuose telpa 
įvairių įvairiausių pamokini
mų, kad laikraščiuose yra žinių 
iš įvairių pasaulio dalių; bet* 
jie neturėjo tiek laiko ir ap
sukrumo, būdami po šiaurinio 
meškino letena, išmokti atskir
ti šlamštą nuo teisingos, pa
dorios ir naudingos literatū
ros. Tad-gi daugelis tapo ap
vilti. Nes beširdžiai su pur
vina sąžine ir sugedusia širdi
mi išgamos brukte bruko 
jiems savo šlamštus, kuriuose 
vieton pamokinančių straips
nių silpnapročiai talpina pur
vinus paveikslus, begėdiškus 
raštpalaikiUs. Tad-gi atsižvel
giant į tai ir matant tokį kenk
smingą darbą, noroms neno-
roms Lietuvių visuomenė turi 
sušukti: *'Šalin šlamštai iš 
krikščioniškų namų"! Ir kode! 
«>šalin"f Todėl, kad šlamšte 
nei pamokinimo, nei doro 
straipsnio nerasi, nes bemoks
lis ir be doros žmogus nie
kam negali duoti to ko patsai 
neturi. Tad-gi krikščionis ka
talikas jei nors vienu centu 
prisideda prie rėmimo, bedie
viškos spaudos, ar tai pirkda
mas jos knygas arba laikraš
čius, turi atminti, kad ne ką 
kitą daro kaip tik sau kilpą 
ant kaklo neria, idant bedie
vis ją užveržtų. Nes iš kur ir 
per ką šiandien Amerikoje tu
rime tą kuopą soči jai istą, kas 
jie per žmonės ir iš kur jie at
sirado! J ie buvo Lietuviai ir 
katalikai. Kas juos tokius iš
tvirkėliais ir išgamomis pada
rė, kad jiems nei tėvynės, nei 
bažnyčios, nei doros, nei proto 
nebereikia? Kas ant to klausi
mo atsakys? Atsakyti niekam 
ir nebereikia, nes jau yra atsa
kyta: Montvidas ir Kiaujėnas 
vedami prie kartuvių už niek
šišką darbą atsakė, kad niekas 
kitan, tik bedieviška literatūra 
buvo priežastimi jų baisaus su
gedimo. jTad-gi bedieviškas 
laikraštis Vra kaipo koki nuo
dai, kurie užnuodija žmogaus 
sielą ii* galutinai ją užmuša. 
Vra žm'onių, kurie ima ir ka
talikiškus laikraščius ir bedie
viškus. Taip darydami elgiasi 
neišmintingai, nes nuodus 
maišo su" valgiu patys savo 
dvasiai. Žmogui yra reikalin
gas dviejopas maistas: maistas 
kūnui ir maistas proto bei šir-
diestobulinimui arba sielos mai 
stas. Nei kiek neabejoju, kad 
kiekyienas renkasi maistą ne 
iš kokių ten gardumynų, bet 
pe abejouės renkasi maistą 
sveiką ir'atsakantį, kad jis su
stiprintų mus ir galėtume die
no* naštą pakelti, ir būtume 
sveiki, o saugojamės nuo su
gedusių valgių, nes jie lengvai 
užuuodintų mūsų kūną ir1 su-
vargint , umf. Jeign taip ei-

(Lietuvos Informacijos Biuro 
pranešimas.) 

Su dideliu pasitikėjimu ir 
širdingu lūkesčiu dauguma 
Amerikos Lietuvių yra laukę 
naujojp Amerikos Suvienytų 
Valstijų' prezidento ir jo nus
kirtosios pildomosios valdžios. 

Tat i<r suprantama. Senoji 
demokratų administracija,. įsi
vėlusi į nedalinomosios Rusi
jos principus, kaip į kokią gi
rią, negalėjo užmatyti ir pri
pažinti Lietuvos Valstybės, 

I kaipo atskiros ir savitos Res
publikos.. Prieš inauguracijos 
dieną, kuri čion Amerikoj pri
puola Šv. Kazimiero dienoje, 
kuri ir Lietuvoje yra plačiai 
švenčiama, Lietuvos Atstovy
bėje buvo gauta daug užklau
simų, ar negalėtų kaip nors ir 
svarbesniųjų Lietuvių organi
zacijų atstovai dalyvauti tose 
iškilmėse k* tuomi pareikšti 

savo pasitikėjimą. 
Tečiau buvo paskelbta, jog 

pati inauguracija bus be jokių 
iškilmių ir ypatingų užkvieti-
mų. Tuomet prisėjo pasiten-
kintkjtuomi, kas kitų buvo da
roma. Lietuvos Atstovybės nu
samdomas namelis, kursai taip 
reiškiai yra atsigrįžęs į Penn-
sylvanijos avenue, kuria kelia
vo visa inauguracijos procesija 
iš White House į Capitol ir 
atgal, buvo dailiai išdabintas 
su keletą Amerikos žvaigždė
tų ir keletą mūsų dailių tris
palvių vėliavų, kurios, tarsi, 
turėjo traukti atydą visų pra-

NAUJAS AMERIKOS PRE
ZIDENTAS IR NAUJOJI 

VALDŽIA. 

eivių. 
Tą pačią dieną Lietuvių Tau 

tos ir valdžios vardu Lietuvos 
Atstovas Amerikoje yra pa
siuntęs pasveikinimą ir ge
riausių linkėjimų 'Valstybės 
Prezidentur, Vice-prezidentui 
ir Valstybės Sekretoriui. 

Jo Ekscelencijai 
YVarren G. Hardingui, 
Am. Suv. Vals. Prezidentui. 
Gerb. Prezidente: v 

Vardan Lietuvos Respubli
kos Valdžios ir visų jos gyven
tojų, turiu ga-ebės sveikinti 
Jūsų Ekscelenciją iš priežas
ties Jusy inauguracijos, kaipo 
Suvienytų Valstijų prezidento. 
Lietuvos žmonės auklena savo 
širdyse ypatingą prisirišimą 
prie Amerikos žmonių veikiau 
šiai tos priežasties dėlei, jog 
netoli viso milijono paeinan
čių iš Lietuvos asmenų čion 
yr£ suradę apsaugą nuo sun
kių) gyvenimo priepuolių ir 
persekiojimų ir galimybę iš-
naujo kurti savo laimingą 
buitį. Pačios Amerikos gero
vė visados primena Lietuvos 
gyventojams, jog tąja gerove 
naudojasi ir jų draugai ir gi
minės iš Lietuvos ir tie jų bro
liai' piliečiai, kurie gyvena po? 

Amerikos vėliavos apsauga. 
Dėlei tos tat priežasties su 
ypatingu atsidavimu ir širdin
gumu linkiu Jūsų Ekscelenci
jai ir visai Tautai* kurios va
dovavimui Jūfe esate pašaukti, 
ramiai ir laimingai kuoilgiau-
sį laiką .plėtotis. 

Reikšdamas aukščiausios 

pagarbos ženklus, lieku Jūsų 
nuožemiausiu tarnu, 

Jonas Vileišis, 
L ie t Atstovas Amerikoje. 

JCovo i d., 1921. 

Gerbiamam Calvin Coolidge, 
Am. Suv. Vals. Vice-Pirm. 
Gerbiamasai: 
, Leiskite man išreikšti Jums 

nuo savęs ir nuo Lietuvos Val
džios ir tautos širdingiausių 
linkėjimų iš priežasties Jųsų 
apėmimo tos augštos vietos, 
ant kurios Amerikos liaudis y-
ra Jus pastačiusi. Ypatingai 
smagu yra man reikšti tuos lin 
kėjimus Tamistai^ nes Massa-
chusett'o valstijoj gyvena 
daug tūkstančių Lietuvių įr 
atkeliavus man į Suvienytas 
Valstijas pirmiausiai Bostone 
prisėjo širdingo priėmimo da-
tirti. y 

Kaipo Suvienytų Valstijų 
Vice-prezidentui, Tamistai at-
seis pildyti didžiai atsakomin-
gos ir garbingos pareigos ir aš 
linkiu Tamistai kuogeriausios 
p a s e k m ė s , k o k i a e s i T a m i s m 
atsižymėjęs ir kaipo Massa-
ehusett'o Valstijos Gubernato
rius. 

Reikšdamas Tamistai augš-
čiausios pagarbos ženklus, lie
ku Tamistos ištikimu, 

Jonas Vileišis, 
Liet. Atstovas Amerikoje. 

Kovo 4 d., 1921. 
Gerbiamam Charles E. Hughes 
Valstybės Sekretoriui. 
Oerbiamasai: 

Vardan Lietuvių Tautos ir 
Lietuvos Valdžios teleista bus 
man ištarti širdingiausi Tamis
tai pasveikinimą iš priežasties 
apėmimo Suvienytų Valstijų 
Valstybės Sekretoriaus vietos 
ir linkėti Amerikos Valdžiai 
ir Valstybės Departamentui, 
kuriame Tamista pirmininkau
ji, larrningai ir garbingai at
likinėti visi reikalai. 

Reikšdamas Tamistai augš-
tos pagarbos ženklus, pasilie-
ku Tamistos. 

Jonas Vileišis, 
Liet. Atstovas Amerikoje. 

Kovo 4 d., 1921. 
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S DR. S. BIEŽIS 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
1 IK CHIRURGAS 
I 2301 Weot 22nd Street 
§Te l . Canal 6222 ' 
• R e s . SI 14 W. 42nd Street 

Tel. McKinley 4 * 8 8 » 

• r 1 1 . " • i i1,'*1 „ u," ' • • ' v 'i . 

^Telefonas Boulevard 9199 2 

DR. G. KASPUTIS f 
• j \ DENTISTAS J 
. 3*31 South Halsted Str. o. 

2Valando»: 9—12 A, ¥ • % 
3 1—8: 7—8 P. U. * 

Telefonas ArmRagre 9770 

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

Mokytojas Piano, Teorijos ir 
Kompozicijos 

2021 N. We*tern A T C 
Chicago, III. 

I " ' m* 

giamės su. mūsų kūnu, tai ko-
del-gi taip mažai rūpinamės 
savo sielos maistu, kuris yra 
daug svarbesnis? % 

Rūpinkimės tad-gi ir savo 
sielos maistu, pasirinkdami at
sukančią knyga, ir krikščioniš
ką laikraštį. Mijtms katalikams 
žmonėiris neišpuola remti be
dievišką spaudą, kuri nei mū
sų tėvynei nei visuomenei jo
kios naudos nesuteikia ir ne
suteiks. 

. Kun. A. BriSka. 

~*^įi^>JjĮi£ji 
arti 47-toa Gatrės 

Tai. Dror#r 7042 

Dr. C. Z. Vezelžs 
LIETUTIS DENTISTAS 

4713 SO. ASHLAND AVEHUK 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 rak 

Šaradomis nuo 4 l ig I vakar* 
• ^ &-£*•- į; • :r £• a 5 = į y3-=€&S£&> 

Paone Seelpy 7489 
DR. L M. FEINBERG 

Gydo specijuliai visokias vyry 
; motery lyt iškas l igas 
9401 Madison Str., kampas Wes-

tern AVe., Chicago 
Valandos: 2—4 po piet 7—9 rak. 
g,i?-5jK,5gBgBg Z£3S& 

— i . m 
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Dr. L & MAKARAS 
Lictuvys Gydytojas Ir Chirurgas 

Ofisas 10«0P So. Miclugau Ave., 
Vai. 16 Iki 1S ryte; 2 iki 4 po 

piot, 6:80 iki 8:30 vakaro 
Residęncjja: twiW# Perry Avn. 

Tel. Puliraan 843 

Pamėginkite naujo-

gą ssfglstrasta •sUbsiankHn Btnr. Valei. 
PstsaUt Biors. 

NmJame neimama pakelyje. 
Visos tvirtos, gemalus užmušan

čios ypatybes i iame vaistą idetos, 
su priemaiša priimniai švelnaus 
kvepalo. 

Buffles yra labai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas — begaliniai 
puikus p l inka sutaisytojas, kuris 

patiks kad 
Vt gadniau-
siaiypatai. 

Aptiekose 
parsiduoda 
po 65c. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per paštą 
tiesiog iŠ 

torij08. 

Bitinai 
reikalas-
kito 
Šitokio 
pakelio. 
atarėkite, 
kad butų 
INKARO 

"kai 
mi 

» ~ 

baženklis. 

tmmmm » » — • • • » • » ! 
Tel. Canal 257 Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1811 So. Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 
po plot « iki » vakaro. 

! • • • • • • ą i » » » » » » a i » » » « ^ M W W » ! 

*rr z Tel. Randolph 2898 

A..A.SLAKI5 
ADVOKATAS 

Ofisas v idumiestyj 
ASSOCIATION BLDG. 

11 So. La Šal ie St. 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų 

Panedėl ia is iki 8 vakare 
Nedėl iomis ofisas uždarytas^ 

t 

K — — . 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimi 
i 
Res . 1139 Indepcndence Blvd. 

Telefonas Von Buren 114 

0R.M.R0TH, 
R a s a s Gydytojas ri Chirurgas 
SpecUaUstas Moterišku, Vyr i šky 

Vaikai ir visų chroniškų l igų 
VALANDOS*: 10—11 ryto 2 — 1 

pietų, 7—8 vak. Nedė l iomis 10—12 d. 
Ofisas 1364 So. Halsted SU, Chicago 

Telefonas Drover U i s 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l iu i i l l l l l l l l i l l l l l i l l l l l l l l 

. < — i i • — . 

po 

[ DfUHAnLES SEGAL 
• Perkė lė s eavo ofisą p o n u m 

•4729 So. Ashland Avenue 
J .Spec ia l i s tą* 
•DŽIOVU, M O T E R Ų ir V Y R Ų LIGŲ 
•"Valandosnuo 10 lkl 12 Išryto; nuo 
• 2 lkl 6 po pietų; nuo 7 iki 8:30 
• v a k a r e . Nedė l iomis 10 kii 1 
| Te lefonas Drexel 1810 

5 = 
g - •• 

DR. i . L, YUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

TeL Canal 2111 

10 ryto iki 8 vakaro Valandos: 
Gyvenimas: 

2811 W. 83rd Str. 
Tel. Prospoct 8468. 

88< 
1 " i •• 

JjTęl. Canal 6222 JJ 

S DR. C. K. CHERRYS 1 
* LIETUVIS DENTD3TAS 2 
$ 2 2 0 1 We*t 22-nd & So. Leavit t 8 ( . S 
J Chicago «Į 
*ĮValandos: 9:30 A, M. t o 12 K. 
# 1:00 P. M. to 8:00 P. M. 
*ai&*a«A*aAi*5Lta*ajfja*ajaa*5 
K ~ . 

DR. G, M. GLASER 
— T 

Prakt ikuoja 21 metai 
Ofisas 3142 So. Morgan St. 

K-ertė 32-ro St., Gfcdoago, DX 
SPEC1JAL1STAS 

Mour i škų , Vyriškų, taipgi chro
niškų l igų. 

OFISO VALANDOS: N u o 10 ryto . 
lkl 8 po pietų, nuo « lkl 8 va lan
da vakaro. 

Nedal iomis nno 9 tai t po ptat. 
Telefonas) Tardą OO T 

Verbų! 
Mišių Lekj 
laiškas Pi] 

Broliai: 
kitę jumy 
zuje: ues 
lytije ne 
tydamasis 
pats save 
mas vergol 
našus žmn 
rastas kaii 
pats save 
iki mirties 
ties. Užtatj 
štino jj ir 
augštesuj 
idant Jėzal 
visokis keli 
tojų, žemėj 
idant kiek\j 
žintų, kari 
Kristus yri 
bėję. 

• j , 

Lelįcijoi 
Lietuvi si 

kia keletą j | 
ų jis reišl 
odis formi 

daugiau ne| 
lekcijoje ši 
mas, jog \] 
vo lytije p* 
tiesų buvo 
tai tikras 
ypač plėšil 
kas ne jų }\ 
svetimo m 
kuomet sal 
vui ir vienai 
vu Tėvu. 

Kristaus 
j ?^ visai nekryj 

savintųsi k* 
šingai, Krij 
to kas jam 
žemino iki 
Žydų taut( 
valdžia stati 
vergais. J i 
apsėjo, kai] 
ma prikalti 
Jėzus tą a] 
savo dangišl 

Už tatai 
augštino ži 
zaus prigh 
ją ir jo var< 
vu. Kristau? 
ir žmonės pi 

norėdami 
Ituri pageri 

agerbima8 
rba priklai 

arba Kristai 
nimn. 

^ Iš šitos L< 
ka du pamol 
)w ir pasišv( 
dorybių niel 
nio pavyzįžil 

\ pav>-zdžio tai 
tiedvi dorybi 
Ho atlyginii 
taus pasišvei 
garbė dangui 
jo dangiškoj! 
pirktų žmoni) 
miesi su Kris 
išmokstame 

o veiksmų. 

i 

H I 
[ • « a « o $ 9 0 9 « < » 

V A L B N T I N S D R E S M A K I l f O 
COLL^GES 

^•200 8. HalHted, 2407 W. 
1850 Jf. WeJ|ą St. 

137 Mokyklos Jnngt . Valst ijose. 
Moko Siuvimo. Pa t t ernų Kirpi-

4>, Des igning bisniui Ir narnama, i 
^Vietos duodamos dykai, D l p l o L . ^ 
įMokalae lengvais atmokėjlnjaia.] 
^Klesos d ienomis ir vakarais . p * J 
reikalaukit knygel io . 

Tel. Seeley 1843 
SARA PATEK, pirmininko.! 

VERBŲ S| 
EVi 

Pastaba. Vj 
augšeiausios 
da iš dviejų 
šventinimo ii 

ašventinimo 
eši į Mišių 

ir Lekcija* i r 
eiose Verbų 
Šiose yra daj 
kurią čionai 
vertę lietuvišl 
vietoje Mišioj 
Jėzaus kan&< 

\ \ 

s^<ft 
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'Draugas" Weekly Supple-
"» ment devoted only to 

religion. 

Verbų Sekmadienis. 
i 

• • i • 

Mišių Lekcija: Šv. Povylo ap. 
laiškas Pilipieclams 2, 5—11. 

Brobai : Ta ig i tą patį jaus
kite jumyse, ką ir Kristuje Jė
zuje: nes jis Imdamas Dievo 
lytije ne plėšimą mintijo sta-
tydamasis lygus Dievui: bet 
pats save sunaikino priimda
mas vergo lyti, pasidaręs pa-" 
našus žmonėms ir apsėjimn 
rastas kaip žmogus. Nužemino 
pats save pasidaręs paklusnas 
iki mirties ir tai kryžiaus mir
ties. Užtatai ir Dievas išaug-
štino jį ir dovanojo jam vardą 
augštesnį už visokį vardą, 
idant Jėzaus Vardan klauptu 

xvisokis kelis dangaus gyven
toju, žemės ir pragaro: ir 
idant kiekvienas liežuvis išpa 
žintų, kad Viešpats Jėzus 
Kristus yra Dievo Tėvo gar
bėje. 

Lekcijos Paaiškinimas 
Lietuviškas žodis lytis reiš

kia keletą įvairių daiktų! Tarp 
1 JJVĮ j is reiškia tą ką lotyniškas 
i ^ ^ o d i s forma, t. y. išvaizda ir 

'daugiau negu išvaizda. Šitoje 
lekcijoje šv. Povylas sakyda
mas, jog V. Jėzus buvo Die
vo lytije pasako, kad Jėzus iš
tiesi) buvo ne kas daugiau tik
tai tikras Dievas. Žmonės, 
ypač plėšikai, mėgsta savintis 
kas ne jai yra. Kristus nieko 
svetimo nesi savi no, neplėšė, 
kuomet sateėsi esąs lygus Die
vui ir viena prigimtis su Die
vu Tėvu. 

Kristaus jausmai ir norai 
visai nekrypo į tą pusę, kad 
savin tusi kas nepriguli. Prie
šingai, Kristus nusiTeido nuo' 
to kas jam priklausė. J i s pasi
žemino iki tapsiant -žmogitm. 
Žydų tautos ^asmenis Rymo 
valdžia statydavo lygiomis su 
vergais. J i ir su Jėzum taip 
apsėjo, kaip su vergu liepda
ma prikalti jį prie kryžiaus. 
Jėzus tą apsėmė klausydamas 
savo dangiškojo Tėvo. 

Už tatai Dievas Tėvas iš 
augštino žmogiškąją V. Jė
zaus prigimtį, statydamas ir 
ją ir jo vardą lygiomis su Die
vu. Kristaus Dievybę angelai 
i r žmonės pripažindami garbi-

norėdami, pragaro dv.asios 
iri pagerbti nenorėdamos, 
agerbimas įvyksta darbais 
rba priklaupiant, i r žodžiais 

arba Kristaus mokslo išpaži
nimu. 

' I š šitos Lekcijos mums ten
ka du pamokinimu: paklusny
bė ir pasišventimas. Abiejų tų, 
dorybių niekas nedavė geres
nio pavyzdžio už Jėzų. I š jo 

, pavyzdžio taip-gi matome, kad 
tiedvi dorybi nelieka be dide
lio atlyginimo. Už didį Kris
taus pasišventimą didi yra jo 
garbė danguje, didi yra meilė 
jo dangiškojo Tėvo ir jo at
pirktų žmonių. Meile vienyda
miesi su Kristum ir mes iš J o 
išmokstame didžių pasišventi
mo veiksmų. 

< 

& » • • " — — ~ K 

j Savaitinis "Draugo" priedai, 
j pašvęstas vien tik tikė

jime reikalams. 
—K 
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DAKTARAS. 

imtas iš šv, Mateušo evangeli
jos . Didėsėse bažnyčiose tą 
kančios aprašymą gieda trys 
dijakonai pasidalindami. Vie
nas gieda apipasakojimus, ar 
ba evangelisto žodžius, kitas 
gieda V. Jėzaus žodžius, tre
čias gieda Judošiaus ir <iaip 
padienių asmenų žodžius. Mi
nios riksmą giesmėmis išreiš
kia choras. Šito V. Jėzaus 
kančios aprašymo negalimo 
talpinti, ueą jis yra mųs laik
raščiui perilgas. Todėl pa
prastos Evangelijos vietoje 
padedame Evangeliją iš Ver
bų pašventinimo apeigos. 

ŠV. EVANGELIJOS TĄSA 
SULIG ŠV. MATEUŠO 

2, 1—9. 
Anno^metu Jėzus prisiarti

nęs prie JeruzoHmos ir atėjęs 
į Betpage pas Alyvų kalną, 
pasiuntė du savo mokiniu tar
damas jiedviem: Eikite į mie
steli ties judviem esantį ir tuo 
rasita pririštą asilo ir asilaiti 
su j a : atriškita ir atveskita 

6ALY6Ė MOTINOS 
MALDOS. 

Vielias kunigas apsakė šito
kį atsitikimą. ^ 

Apie vienupliktą valandą 
vakare šeštadienyje klausiau 
išpažinčių. Grįždamas klebo-' 
fiijon, išgirdau skambinant. 
0 kas čia? " A š , man rei
kia pasikalbėti su klebonu."— 
Bet tai .nepatogus* laikas ma-
tyties su kunigu. Ar gal kas 
serga? " A š labiau sergu ne
gu ligonis?" Atidariau duris. 
Duryse pasirodė vyras su ap
driskusiais rūbais. "Gerb. ku
nige, gelbėk mano dusią," su
šuko jis ir inėjo nekviečia
mas. 

Kitu laiku nepasitikėčiau 
atėjūnu tame laike, dabar-gi 
buvau ramus. "Tėve, aš esmi 
vagis, priguliu prie organi
zuotos plėšikų draugijos.'1 Pa
sitraukiau. "Nenusigąskite. 

Ar nori išpažintį atlikti? 
"Ta ip , tėve, del to tai i r atė
jau ." Nusivedžiau jį į mažą 
kambarį, kur paėmus stulą, iš
klausau jį. Dievo malonė per 
motinos maldą "atvertė tą nu- tė savo rankas prieš jo akutes 

Buvau kituomet uolus katali 
man: ir jei <kas nors judviem}kas, bet per ilgus metus aplei-

,. Senojo Jstatymo Bažnyčia 
rūpestingai rengdavosi Vely
kų šventėms. Iš anksto būda
vo prirengiama daug avinėlių 
žiemamičių be mažiausio taško 
gražių ir sveikų. Kiekvieną 
apžiūrėdavo tam tikri žmonės 
JeruzoHmos priemiestyje Bet-

VERBŲ SEKMADIENIO 
EVANGELIJA. 

Pastaba. Verbų sekmadienio 
augščiausios pamaldos suside
da iš dviejl? dalių: verbų pa
šventinimo ir Mišių. Verbų 
pašventinimo maldos labai pa
nėši į Mišių pradžią.- Jose yra 
i r Lekcija* ir Evangelija. Pa
čiose Verbų sekmadienio Mi-

| šiose yra dar antra Lekcija, 
kurią čionai atspausdinome iš
vertę Hetuviškai. Evangelijos 
vietoje Mišiose yra ilgas V. 
Jėzaus kančios aprašymas pa-

ką nors tartų, tai sakyki ta, 
kada Viešpačiui.reikia ir tuo-
jaus paleis juodu. O tat visa 
įvyko, kad išsipildytų, kas bu
vo pasakyta pranašo sakiusio: 
Tarkite Sijono dukteriai: Štai 
tavo karalius ateina tau ra
mus, sėdys ant asilės ir asilai 
čio, jungiamosios vaiko. O 
nuėję mokintiniai padarė ka i p 
Jėzus buvo jiedviem liepęs. 
I r atvedė asilę ir asilaitį: ir 
užklojo ant jųdviejų savo rū
bus ir jį pasodino ant viršaus. 
O iabai didi minia klojo savo 
rūbus ant kelio: o kiti kirto 
šakas nuo medžių/ir klojo ant 
kelio: o minios ėjusios prie
šakyje ir sekusios paskui šau
kė tardamos: Osanna Dovydo 
Smnii: palaimintas ateinantis 
Viešpaties vardu. 

Evangelijos Paaiš
kinimas. 

page. Penkiomis dienomis 
prieš didžiąją Velykų šventei ros motinos gyvenimo ir troš 
tuos avinėjius iškilmingai gin
davo į Jeruzolimą į pačios 
Bažnyčios gardus. 

Avinėlių aukojimas buvo iš 
Dievo paliepimo. Taip Dievas 
buvo įsakęs Žydams per Mozę 
prieš išvesiant juos iš Egipto 
vergijos. Kitas aukas Žydai 
susitvarkė vėliau, o Avinėlio 
Auką jie jau turėjo Egipte 
prieš iškeliausiant. Aukotojo 
Avinėlio kraujais pasitepę sa
vo namų duris jie išvengė 
mirties, kuri ta nakčia aplan
kė visų Egiptiečių namus, pa-
kirsdama vyriausią kiekvienos 
šeimynos sūnų. Velykų s tat 
Avinėlis buvo ženklas, kad vė
liaus Dievo Sunūs savo krau
jų išgelbės visus žmones nuo 
amžinos mirties. 

V. Jėzus jodamas į Jeruzo
limą, veikiausiai norėjo pažy
mėti, kad J i s yra tikrasis Ve
lyki} Avinėlis; del to jis iškil
mingai įjojo ta pačia diena, 
kada būdavo genami Velykų 
avinėliai, del to ir jojimais 
prasidėjo iš ten, iš kur ginda
vo avinėlius. Iš šalies žiūrin
tiems žmonėms išrodė lyg ka
ralius iškilmingai įjojąs į-sa
vo sostinę. 

Bet jis jojo ne ant smar. 

dau savo tikybos priedermes. 
Šį vakarą užpuoliau darbinin
ką, žinodamas, kad gavo algą. 
Viena ranka griebiau už gerk
lės, .kaip mumis mokino, o ki
ta pagrobiau maišelį su pini
gais. Maišelyje su pinigais at
radau mažą juodą rožančių. 
Sudrebėjau visas jį pamatęs. 
Mano mirusios motinos pavi
dalas stojo manjo akyse. Me
čiau pinigus " tam žmogui, 
šaukdamas: "Imkis s a u ! " Sė
dausi, veizėdamas į rožanilių. 
Tame laike atsiminau savo 
namus, medžiais apsiaustus 
kaime, jutau savo mamos $o-
dintų gėlių, kvapą ir taip aiš
kiai mačiau ją sėdinčią suole
lyje prieš namus su rožan
čium rauko ja, štai tokiu, kaip 
tas. 

"Žaidžiau tuomet kieme pa
prastai kaipo ^vaikas, o moti 
na <nuolat j mane veizėjo, kal
bėdama rožančių. Pribėgau 
prie jos sykį, o ji tarė man: 
'Noriu vieno daikto, mano 
vaikeli, kad butuinei visuomet 
geras žmogus, tai intencijai 
kalbu rožančių.' O Mano Die
ve! aš tą balsą dar dabar aiš
kiai girdžiu, kaip savo paties, 
o mano širdis iš galesčio plyš
ta, kad taip nupuoliau ir taip 
labai atsitolinau nuo savo ge-

sidėjėlį. Išeidamas, tarė man: 
"Tėye, neturiu nei eėnto, pa
skolink man, o kuomet uždirb
siu, tuojaus sugrąžinsiu." At
radau kišeniuje tiktai du .do-
lieriu. "Man užteks nakvynei 
ir vakarienei. Ačiū F" 

-Ilgai negalėjau užmigti. To 
žmogaus veidas ir jo motinos 
pavidalas su rožančių stovėjo 
mano akyse. Mąsčiau sau, ar 
jis ateis dar. r 

Seštadienyj atėjo tinkamai 
apsirėdęs, visiškai kitokia iš--
vaizdą. "Tėve, gavau gerą 
darbą, atnešiau du dolieriu 
skolos, o penkius Mišioms, už 
dūšią "savo motinos." 

Nuo to laiko kas mėnesį at
eidavo išpažinties ir gražiai 
ir padoriai gyveno. 

8. H. C. Ii. 

Jo motina pradžiugo. J i 
maloniai atitraukė vaiko ran
kutes nuo jo veido ir, pažiurė
jo jam į- akutes. 

Jos judėjo; gyvos*. J i pasta-

ir pradėjo kilnoti jas augštyn 
ir žemyn, o/jo akutes sekė mo
tinos rankas. Pilna džiaugsmo 
ji t a rė : 

"Brangiausis Praimti, tu 
jau mąfai; tu jau nesi aklas; 
Nekaltoji Panelė išgydė ta
ve?" > 

i 

MOTINOS TIKĖJIMAS. 
r 

versta iš angliško. 

"VO kur ta Nekaltoji Pane
lė?" paklausė vaikas. 

" J i «yra danguje, bet ana
kur yra jos bažnyčia Trens'e, 
ar tu matai tą baltą daiktą te-

• 

* 

kimo! Dabar pasiketinau iš 
pamatų atsimainyti i r pasitai
syti, pasitraukti nuo plėšikų 
(r gyventi padoriai, kaip no
rėjo mano gera motina/ * 

Parašė F . M. Regan, 

(Žiur. num. 51). *£-

"Pranut i , P ranut i , " ji su
šuko* ne savu balsu ir pasilen
kė jį prikelti. J i s sukliko an
tru kart. Rožė pamatė, kad jis 
buvo ^išsigandęs—jo veidas 
keistai atrodė. 

" K a s pasidarė, Pranuti, ar-
s\jsimušai!" 

Vaikas apkabino rankutėm 
jos kaklą ir prakalbėjo verk
damas: 

" A r tai jus, motinėlė f Ar 
jus čionai ? O, o! kas mane pa
lytėjo! Kas žin kas didelis, 
švelnus i r" ln \ngus . Dar vis 
yra aut mauęs, taikyk mane 
ba aš puolu." 

Nebegalėdama kalbėti dej. 
išgąsčio, Rožė spaudė kūdikį 
pria savo širdies. J i nežinojo 
kas jam ~ pasidarė, i r bandė 
nutildyti jį maloniais bei mei
liais žodžiais. Bet vaikas ir 
vėl pradėjo šaukt: 

» " O motinėlė, kur mes esa-
me? A r i » i danguje! Aš jau
čiu nežinau nei ką nepapras
ta šilta, miela, ar tai mūsų 
Dangiškasis TėvasT" 

Vaikas ištiesė: savo ranku
tes į saulę, bet atitraukė grei
tai ir užsidengęs jomis akutes 
t a rė : , 

"Motinėlė, man labai skau
da galvą." N 

kaus ir gražaus žirgo, tiktai 
ant jauno mažo asilaičio. Jfc 
motina ėjo šalę, Ta motiha 
reiškė Žydų tautą, Jmri nepri
ėmė Kristaus, o asilaitis iki 
šiol nebuvęs plėškėje reiškė 
stabmeldžių tautas nepratu
sias klausyti Dievo. Tą Mesijo 
į joj imą ant asilės ir asilaičio 
buvo pranašavęs Zacharijas 
(Zach; 9, 9). maždaug penkiais 
šimtais metų prieš Kristui už-
gimsiant. Pranašystė įsakmiai 
išsipildė. ^ 

Nėra žinios kam priklausė 
tuodu gyvulėHu, kurįuodu V. 
Jėzus (panaudojo įjodamas Je-
ruzolimon. Bet kai-kurie spė
ja, kad tuodu gyvulėHu pri
klausė tani pačiam žmoįui, 
kurio tfioboje^ penkiomis die
nomis vėliaus V. Jėzus laikė 
paskutinę vakarienę. Jo vardo 
tikrai nežinome, bet spėjame, 
kad buvo Morkau* Evangeli
sto tėvas, turtingas Betpagėš 
gyventojas. Šv. Morkus buvo 

dviem vardais: jis vadindavo
si Jonas-Morkus. Pirmasis 
Vardas buvo žydiškas, ^antrasis 
rymiškas. Tėvas . veikiausiai 
teturėjo tik vieną žydišką var
dą ir tą įteikė-savo sūnui. Iš 
to išvedama, kad minėtų gy
vulėlių ir vakarienbučio^ savi
ninkas buvo turtingas Jonas. 
J is buvo slaptas Jėzaus moki
nys. 

Sekmadienyje t JeruzoHmos 
gyventojai šaukė "Osanna Do
vydo Sūnui,*-- lydėdami V. Jė
zų į miestą. Penkiomis dieno
mis vėliau jie staugė Pilotui 
"Prikalk jį prie kryžiaus." 
Nereik aiškesnio žmonių ne
pastovumo. I r kaip kraugeriš
kas tas nepastovumas! Atsi
g i n ę iškilmingą Išganytojo 
įjojimą Jeruzolimon atsimin
kime taip-gi reikalą rvartmTį 
savo vaHą, kad nepasiduotų 
įvairiems pagundų vėjams, 
kad neitų ten kur nesąžiningi 
agitatoriai ,viHoja, ^ kad' stip
riai stovėtų už tiesą i r dorybę. 

Parašė kun. Alexa~nder. Versta iš angliško. 

(Pabaiga). : • Koks mėnesLs praėjo po ap-

Mariutė Thurston buvo 
našlaitė mergaitė, -puikiai iš
mokinta, išauklėta, bet kentė 
neturtą. J i tapo vargšė be ŝa
vo kaltės, vien tik del to, kad 

tankiai. J i turėjo artymų An
glijoj, jos motinėlė taip ja> 
pasakodavo, bet apie juos ji 
nieko nežinojo. Pernai dakta
ras Thorn tapo pašauktas ser^ 
ganeiai motinėlei našlei. J i s 

rašytąjai dienai, daktaras 
Thorn turėjo laiko papasakoti 
apie sulinkusį žieduką ligo
nei, kurios raudoni veideliai \ 
ir žingeidumas rodė troškimą 

jai buvo taip skirta, nes pa- j ^ i r s t i & Daktaras Thorn 
saulėje tokių atsitikimų būva b u v o tes pats berniukas, kuris 

varė, mulus pirm dvidešimt-. 
penkių metų ties Devintos 
gatvės stotimi tolimam mie
ste. J i s buvo tas pats, kuris 
pasiėmė nuo žemės turkizinį 
žieduką, kurį KaroKnaitė bu-

m"atė^"kaip ji mirdama gailės-1vo pametus, ir jis nešiojo jį 
tingai žiurėjo į vienintelę duk- k a iRP laimės barškute. Puikus r 
relę. Geros širdies žmogus b a l t i i aprėdytos mergaitės pa

veikslas ir nuostabi nugązdin- , 

nai žemai ?" 
"Ta ip , taip, ar aš galiu pa 

lytėti j ą ? " tarė vaikas, žiūrė
damas į tą kraštą ir siekda
mas rankutėm. 

"Pramik, tu negali pasiek
ti jos, ji yra labai toli nuo čio
nai; mes esame už kelių my
lių nuo jos. x 

Vaikas gavęs staiga regėji
mą neturėjo jokio supratimo 
apie tolumą, jam viskas atro
dė pasiekiamai arti. J o moti
na išmokino jį naudotis nau-

, . r*,. T. .V1 • prielankumą. J i s mąstydavo, jai gautu jautuliu. J i paaiski- * _ .. *. . _ . . _ 

(nors žmonės, kurie nepažino 
jo jį sakydavo, kad jo vardas 
pritinka jam)*), jis gailėjosi 
apleistos našlaitėlės, ir jis 
neapleido* jos, nes jo patyrusi 
akis matė jos ligą bei trumpą 
gyvenimą. Kuomet ateidavo 
jis gelbėdavo ją kiek galėda
mas, bet jis žinojo, kad ji ne
užilgo seks savo motinėlę. 

Daktaro Thorn rūpestis li
gone nekuomet nesumažėjo, ir 
dabar kiekvieną dieną jis už
eidavo ant trumpos valandė
lėms ir maloniai su ja pasikal
bėdavo ; maža kas žinojo tą jo 

no jam platųjį pasaulį bei 
kaip kiekvienas daiktas vadi
nasi : tas mėlynas daiktas aug-
štai tai yra dangus; tie si
dabriniai daiktai tai yra debe-
siaiv; matai, ši spalva yra ža
lia, ši raudona, ši mėlyna, ši 
balta. Paskui ji parodė jam 
kalnus, gėles ir paukštelius. 

Vaikas pradžioje apsėjo ty
liai. Neišpasakytas džiaugs
mas buvo matyti ant jo vei
delių. J i s dairėsi aplinkui pa
matyti gražumus, kurių ligšiol 
nebuvo matęs. Po to j is klau
sinėjo įvairių dalykų, į ku
riuos jo" motina gražiai atsa
kinėjo., Po valandėlei jis t a rė : 

"Motinėlė, ar visas šitas 
yra mano? Ar jus davėte vi* 
sa tai m a n ! " 

"Ne , Pranuti, bet" mūsų 
dangiška motina suteikė tau 
šviesą, akutėm i r šituos gra
žius daiktus; jai mes privalo
me padėkoti, nes ji yra taip 
labai gera :" 

Rožė padėjo vaikui atsi
klaupti ir tada pati atsiklaupė 
sale jo ant rasotos žolės, ir 
abu siuntė padėkos maldelę į 
dangij ir ten į tą šventnamį 
tame klonyje. 

Paskui j i paėmusi vaiką už 
rankutės pradėjo vestis. Bet 
vaikas, vos tik gavęs regėji
mą, negalėjo paeiti. J i s grai
bėsi kaip ir pirmiau, fr nedrį
so žengti, nes jam rodėsi gi
lus plyšys prieš kiekvieną 
žingsnį. Tad-gi jo motina tu
rėjo jį įsidėti į pintinę ir vėl 
nešti. Kada j i pradėjo eiti, tai 
vaikas suriko: * r 

"Mama, viskas lekia, ir 
puola žemyn." 

Ėmė kiek laiko išaiškinti 
jam, kad ne medžiai ir ak
mens krutėjo, bet kad jis pats 
buvo nešamas. Po tam jis sė
dėjo ramiai pintinėje ir žiūri
nėjo į įvairius daiktus, kuriais 
negalėjo atsigerėti. Dabar jo. 
motina beveik nejautė sunku
mo ant savo pečių i r linksmai 
eidama kalbėjo kartas nuo 
karto: s 

"Dangaus Motina, tu esi 
taip gera. Aš nekados negalė
siu, atidėkoti tau užtektinai." 

kodėl ji nekuomet nesiskun 
džia, kodėl ji nekuomet nesu-
pyksta, nekuomet neišreikšda-
ma jokio troškimo" gyventi, 
nekuomet neatrodo esanti vie
nintelė; nors geros širdies 
žmonės, kurie gyveno žemai 
tame namelyje patarnaudavo 
jai reikale, bet po tam palik
davo ją vieną per il^as f alan-
das. Gailestingas daktaras ne
žinojo, kad dieviškas Svečias 
kartas nuo karto ateidavo į tą 
namelį rytais ir paHkdavo sa-dnusijuokė, pražėrė savo ži 
vo ramybę toje nekaltoje šir
delėje palinksmindamas ją. 
Nors ne katalikas, daktaras 
Thorn nemylėjo jokio kito ti
kėjimo. J is mane, kad tikėji
mas buvo nerekalhigas jam, 
nes " j i s neturėjo laiko," bet 
Mariutei pasisakydavo, kad 
kasžin kas traukdavo jį į jos 
pusę. 

Tiek ir da daugiau Mariutė 
papasakodavo brangiai Gai
lestingai Seserei, "kuri tankiai 
aplankydavo ją, ir^ kuri link
smindavo ją vargingame gy
venime, padėdama i r melstis. 
Kuomet ^vienuolė atsilankyda
vo, kada paprastos maldelės 
pasibaigdavo, Mariutė prašy
davo: "Dabar , 'Salve Regi
na,' kad'daktaras Thorn kata
liku taptų," ir Sesuo Hilda 
atkalbėdavo tą graži^ maldelę 
garsiai. J i jausdavo nepapra
stą patraukimą melstis už ši
tą gerą žmogų, kurio ji nebu. 
vo mačiusi, ir kurio genimas 
sergančiai mergaitei pažadin
davo seserį tankiai atmintTjį 

tų pilkų akučių išvaizda, jos 
spiegiantis-balselis, it varpo 
garsas, su sumaniai kūdikišku 
perspėjimu * ir barniu, nuolat 
skambėdavo jo omenyje. 

J is papasakojo Mariutei 
kaip jis pametė mulus varęs 
tą patį vįikarą; kaip' j is aplei- ' 
do miestą; kaip j is kovojo su , 
įvairiais nepasisekimais; kaip 
dirbo kolegijoje, kur jo ank
styvas mokslas atsinaujino; 
kaip pabaigoje jis pradėjo 
mokintis medicinos, ir po 
daug kantrybės ir neapsako
mų sunkenybių gavęs diplomą 
pradėjo praktikuoti; kaip jam 
nuolatos sekėsi vįs geryn, kaip 
užsitarnavo^ gerą vardą ir tur
tą. 

" I r jei aš gyvenu vienas 
sau • pasaulyje," kalbėjo jis, 
" t a i yra, pirmiausia del to, 
kad pradėdamas neturėjau už
tektinai kuomi išlaikytPpačią, 
o aiitra, Jiian atrodo, kad koks 
kitas atsitikimas mano gyve
nime ateis pirmiau. Kas nors, 
yra tame." 

I r tuo syk daktaras Thorn 

lus plaukus nuo kaktos ir at
sikėlė eiti. J is pasakė šitą at
sitikimą į kokią dešimtį minu
čių, ir taip papasakojo, kad 
kai-kurie sakytų ta pasaka*yra 
prasta; bet Mariutė žinojo jo 
gerą širdį ir brangino jo pa
sitikėjimą. J i pažiurėjo į jį su 
pagarba. J i mylėjo jį taip, 
kaip butų mylėjus savo tėvelį, 
kurio neteko pirmiau^ negu 
buvo paaugus tiek, kad galėtų 
jį pažinti. Daktaras Thorn 
žinojo t a i ir gerbė ją, bet ji 
troško gausiai atsilyginti jam 
už tą. Kaip jis pasilenkė atsi
sveikinti su ja, tas žiedukas 
kabojo, arti jos akių. J i pa
klausė : 

" K a s atsitiko sit fearolinai-
t e ! " -

" A š nekuomet nemačiau 
jos nuo tada ir niekados neti
kiu sulaukti. Aš palikau ją 
šimtus mylių nuo čionai. Jus 
katalikai garbinate paveikslus 
ir relikvijas. ^Aš tiek panašus 
į jus, kad myHu šitą žieduką 
ir garbinu jį. Lik sveika." 

Mariutė gulėjo Tauriai, mąs-
maldose. Net ir vienuolyno fj . 
koplytėlėje daktaro T h į n t y d a m a - T a l b u V O n e P a P r a s t e ' 
vardas būdavo tankiai minė-
jamas seserį}- maldose. 

Keturias-dešimtis metų vė-
lįau Šveicarijoje mirė artis
tas. , Kuone visi jo piešiniai 
reiškė Dievo Motinos įvairius 
paveikslus. Kai-kurių piešinių 

*)' Thorn angliškai reiškia 
erškėtį. 

- ' 

forma buvo prasta, bet pa
veikslų gražumas buvo neiš
pasakytas. Spalvos buvo taip 
dailiai pritaikintos, kad akys 
negalėjo atsižiūrėti gražumu. 
Dievo Motinos veidas paveik
sluose panaši į JJožę Schart-
ler, kuri senai nešė savo nere
gį kūdikį į Trens ir parnešė j j 
regintį. Tas artistas buvo 
Pranutis, kuris, , piešdamas 
dangišką- motiną, negalėjo iš
silaikyti nepadaręs jos pana
šią į savo mylimąją žemišką 
motiną. 

Juozapas B. Mačiulionis. 

Y 

kad toks menkniekis padarė 
tokį gerą žmogų, kaip dakta
ras Thorn? J i buvo kiek nepa
sitenkinus taippat. Jo jaunos 
dienos buvo netokios, kaip ji 
mintydavo. Bet tada j i atsimi
nė : "Darbo pabaigoje visas jo 
gerumas." Tikras šito žmo
gaus prakilnumas buvo jame 
visados, ir tik laukė kam gerą 
daryti. J i bandė įsivaizdinti 
kaip maloni i r graži turėjo 
būti Karolinaitė, kada pribė
go artyn prie gyvuŲų, mal
daudama^ už nelaimingą mulą. 
J i mąstė apie daktarą Thorn, 
kaip jis pats atrodė toje va
landėlėje. Čia pat ligonis pra
dėjo melstis, kad galėtų sura
ski Karolinaitę, ir kad abi sy
kiu darbuotųsi del jo sielos, 
idant jis pagrįžtų į teisingųjų 
pulkelį. Pavargusi bemintyda-

\ 
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ma ligonis užmigo. Kada jos 
akutės atsimerkė, dvi Seserį 
buvo jos kambarėlyje užsižie-
busios žiburį. Mariutė supra
to, kad saulė buvo nusileidus. 
Mergaitė atrodė tokia sveika 
ir kalbėjo taip gražiai, kad 
Sesuo Hilda t a r ė : 

" N a , Mariutė, tu turbūt 
' prade jei naują gyvenimą." 

Mariutė papasakojo vienuo
lei daktaro kalba. Sergančioji 
kalbėjo silpnu balseliu. Iš Se
sers Hildos veido spindėjo 
malonus raudonumas. Sesuo 
lig neklausė, lig buvo nutolu
si mintinus. Mariutė pabaigus, 
pažiurėjo į ją tikėdamos išgir
sti nusistebėjimą, bet Sesuo 
tylėjo. J i lyg nenoroms ištarė 
porą žodžių, jos balsas buvo 
tylus, lig j i butų juos tarus 
pertraukdama maldą. 

" T a i yra nepaprasta, Ma
r iu tė / ' tarė Sesuo Hilda. 

- " K a i p įvairiais keliais Dievas 
veda sielas ^>rie Savęs. Mels-
kiva ir toliau už tą gerą gydy
toją. J a u vėli valanda, bran
gioji, su Dievu, pasimatysi va 
ry to j . " \ 

I r pirmiau negu Mariutė ti
kėjosi, Sesuo Hilda paėmus 
jos rankute atsisveikino ir po 
valiai išėjo per duris. 

Mariutė ne tik nesuprato, 
bet nusistebėjo. Kodėl jos 
brangioji Sesuo buvo tokia ne
suprantama! J i mąstė ilgą 
laiką, bet nepermatė tikros 
priežasties. 

Užėjo naktis. J i buvo var
ginga ligonei. Jos skaistumas 
tame popietyje buvo tik žib-
telėjimas liepsnelės prieš už-
gęstant. Saulei tekant sekan
čiame ryte, atėję jai patar
nauti, rado ją daug blogesne, 
ir net manė ją mirštant. Urnai 
tapo pašauktas kunigas ir jos 
geras prretelius, gydytojas 
Thorn. Gydytojas suprato, kad 
jos paskutinė valanda buvo 
arti. J am inėjus, Mariutė'nu
sišypsojo. 

" J a u man laikas," j i pra
tarė. " A r tamista nepasilik-
tuin su manimi kol numir
s i u ! " 

Daktaras linktelėjo galvą. 
Šita -vargšė, našlaitėlė mer
gaitė, atrodo labai brangi jam. 
Pas ją jam būdavo ramu. 

Kunigas pažinojo ją gerai. 
Jos prisirengimas mirti buvo 
pradėtas gana seniai. Dabar 
liko priimti Šfv. Komuniją, pa
skutinę absoliuciją ir Pasku
tinį Patepimą. Daktaras 
Thorn žiurėjo kaip tat viskas 
buvo atliekama. J i s matė 
skausmo ženklus ant jos baltų 
veidelių bei ramybę, kurios jo
ki s kūniškas kentėjimas nega
lėjo panaikinti. Kunigas sakė 
pašauksiąs Seseris pribūti prie 
mirties. Mariutės akys rodė 
dėkingumą. J i nebegalėjo kal
bėti. Daktaras Thorn atsisėdo 
sale lovos, laikydamas jos pul
są. Daktaro malonus veidas 
buvo rimtas, bet labai pabalęs. 
Kambarėlyje buvo labai tylu. 
Jame buvo girdėtis vien tik 
sunkus kvėpavimas sergančio
sios ir vaikščiojimas tų kMių, 
kurie atsilankė ten išreikšti 
pasigailėjimą vargšei, mirš
tančiai mergaitei. 

Atėjo ir seserys . Vieno pa
žvelgimo užteko. Atsargiai 
prisiartinus prie galvų galo, 
Sesuo Hilda nukabino Mariu
tės mylimą kryželį nuo vinies 
ir indėjo jį į šaltą rankutę. 
Paėmus pašvęstą žvakę nuo 
stalelio uždegė ją; šlakstyda
ma švęstu vandenim peržeg
nojo atšalusią kaktą ir klūpo
dama pradėjo skaityti malde
les už mirštančius. Maloniai 
skambantis balsas girdėjosi 
mirštančios kambarėlio tylu
moje. Daktaras Thorn pakėlė 
galvą drebėdamas. Vienuolės 
veidas juodame velione, .pasi 

tKTVAS 
nuolė toje valandoje buvo vi- suo, yra šis: už visą kas ma-
s a užimta naivioje. Jos pilkos nyje yra gera, aš esmi kaltas, 
akys buvo nulenktos žemyn.-
'Sesuo meldėsi, o gydytojas 

Thorn klausė. Kas buvo tame 
balse ir tose maldose I J is nie
kuomet nebuvo jautęsi taip 
kaip dabar. Tikrai tenai Die
vo butą. Daktaras jautė malo
nės balsą ir, lenkdamas savo 
galvą, pratarė " C r e d o " (Ti
kiu)! 

Ant syk ten pasidarė tylu. 
Mariutė atmerkė akutes. J i 
bandė šypsotis; jos lupos kru
tėjo. Daktaras Thorn pasilen
kė išgirsti jos silpnus žodžius. 
- 4 * Gydytojau — butų man — 
linksma — mirti, jei — tamista 
galėtum bandyti—tikėti mano 
tikėjimu. Sesuo ir aš—meldė
mės—taip ilgai. Ar t a i p ? " 

"Bandysiu, Mariutė," atsa
kė daktaras. I r savo širdyje 
niekam negirdint pridėjo: 
"Ant ru kart veda mane mer
gai tė ." 

Skaistus jo pažvelgimas už
degė jos sudžiūvusius veide- mažiutė, 

atsitikimui, pasitaikiusiam 
pirm dvidešimt penkių mėtį 
tolimame mieste, ir apie, jį 
Mariutė-- turbūt pasakojo ta-
mistai." 

Sesuo Hilda nulenkė galvą, 
ir jos akys buvo atkreiptos į 
nusinešiojusį turkiziriį žiedu
ką, kuris kabojo pifie daktaro 
laikrodžio. Daktaras pastebė
jo tai, nusišypsojo nežymiai, 
ir tarė rimtai: 

"Kada as mačiau jus, Se
suo, prie tos brangios mirš
tančios mergaites lovos ir gir
dėjau jūsų balsą, tai man ror 
dėsi, kad pažinojau įus. ^itie 
dvidešimt penki metai lig, šū
vis pralėkė ir tas atsitikimas 
btfvo mano akyse, ir tamista 
buvai tas angelas, kuris mane 
sudraudė. Ar aš klystu?" 

Vienuolė nusišypsojo. 
" Pi rm dvidešimt penki ų 

metų, daktare, aš buvau ne
paklusni mergaitė, dar tokia 
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Įiiia^m^, jog daryti gero nie-
lins. Ji tyliai pažiurėjo į klu- |kam, nepajiegiau." 
pojaneią Seserį, it butų save 
pavedusi anai. Mažas drebu
lys perėjo per jos kūną. Sese 
rys vėl pradėjo garsiai mel
stis, lygiu, tyliu balsu. Ligonis 
kelis kartus sudejavo, po tam 
du sunkiu atdūksiu ir tyluma. 

"Jau mirė," tarė gydyto
jas, atsikeldamas ir staiga iš
eidamas iš kambario. "Amži
ną atsilsį suteik jai Vieš
patie" senos, gražios maldos 
už mirusius buvo girdėtis šven 
tą baime perimtoje tylumoje. 
Kada paskutinis "Amen" ta
po ištarta, visi atsistojo pa
žiūrėti į atšalusį veidelį su už
merkt oni akutėm. . iviekvienas 
beveik džiaugėsi ir net nedrį
so norėti jos atgal. 

Daktaras Thorn apmokėjo 
laidotuvių išlaidas. Joms pa
sibaigus, jis valandėlei pasiliko 
pas jos kapą, paskui grįžo at
gal miestan ir nukeliavo į 
vienuolyną. Jis biwo mąstęs 
daug nuo to laiko kaip Mariu
tė numirė. Jis mintijo, jog rei
kėtų pasiskubinti išpildyti 
mergaitės prašymą. Bet pir
miausia jis turį kaip ką išsi
aiškinti. Jis atėjo artyn, prie 
augšto muro. Jis žinojo jį ge
rai, nes praeidavo pro jį tan
kiai, nors nekuomet nebuvo 
i nėjęs į vidų. Daktaro vardas 
buvo gerai žinomas Seserims, 
nes jos lankydamos pavargė
lius girdėdavo apie jo geru
mą. Jis į Seserų vienuolyną 
inėjo ir padavė savo kortelę, 
prašydamas matyt Seserį, ku
ri buvo prie Mariutės /Thurs-
ton mirties. 

Po valandėlei augšta, graži 
vienuolė inėjo tyliais žing
sniais. Malonus skaistumas ir 
ramumas jos gražaus veido 
krito ant jo, ir šviesumas įos 
pilkų akių spindėjo, it perim-
damas jį. Daktaras atsistojo. 

"Aš atėjau, Sesuo," tarė 
jis, su pagarba, "pasakyti 
draugei tos mergaitės, kurią 
šiandie palaidojome, kad aš 
ketinu išpildyti tą prižadą, 
kurį padariau pas jos lovą 
mirties akivaizdoje. Aš tikiu į 
jos ir tamistos tikėjimą ir esu 
pasirįžęs Šitam pačiam vaka
re prisirašyti prie katalikų. 
Bet aš prašau jus nemanyti, 
jog aš esu nemandagus, jei 
klausiu vieno dalyko, išaiški
nančio brangų atsitikimą nuv 
no gyvenime. Ąx nabašninkė 
Mariutė kada nors kalbėdavo 
tamistai apie mane?" 

"Taip, ji kalbėdavo, dakta
re,'* tarė vienuolė mandagiaf, 
"ir aš padėdavau jai melstis 
už tamista per ilgą laiką. AS 
dėkoju Dievui, kad tokia pra-
lilni išmintis kaip tamistos 
ant^galo prieis ten, kur ras 
ramybę. * \ 

"Bet 
das," 

kaip tamistos var-
užklausė daktaras 

Thorn; meldžiu paąakyti nors 
savo pirmutinį vardą t " 

"Mano vardas buvo Ona," 
prakalbėjo vienuolė abejoda-
ma; "bet namie tie, kurie my
lėdavo mane, vadindavo ma
ne 'Karolina.** " 
St. Francis, Wis. 

* • - • - . 
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fuko tiesiog į gydytoją. Vie- "Bet mano klausimas, Se-

Septynioliktame šimtmetyje 
gyveno didis astronomas 
(žvaigždžių mokslininkas) Jo
nas Keppler'is. J i s galutinai 
prirodė, jog Koperniko nuo
monė, kad žemė sukasi apie 
saulę, yra teisinga. Keppler'is 
buvo protestautas, bet jis bu
vo geru stt katalikais ir jo vai
kai perėjo į katalikus. , I š tos 
giminės yra Kottenjburg'o vy
skupas Povylas Keppler'is ir 
jo brolis Jonas. Šis pastarasis 
prieš karą buvo Charleston'o 
karinės akademijos profeso
rius South Carolina. Čionai 
gyvendamas ir profesoriauda
mas jis pažino Vilhelminą 
Scheppegrell'iutę ir vedė ją. 

Prieš pat karą profesorius 
su pačia parvažialvo į tėvynę, 
perkentėjo jos baisiuosius 
vargus ir 1918 metais mirė 
badu, arba, kaip sakosi iš li
gos gautos del neužtektino val
gymo. Našlė išliko gyva i r ta
po viee-prezidentė Vokietijos 
Katalikių Moterų Susivieniji
mo. Tame susivienijime yra du 
milijonu narių 730 skyriuose. 
Pirmininkė yra Jadvyga 
Dransfeld'žiutė Berlyne. 

J i yra drauge" pirmoji viee-
pirmininkė Centro partijoje ir 
atstovė Vokietijos seime arba 
Reiehstag'e, kuriame viso labo 
f ra penkios katalikės atstovės/ 
Vokiečių katalikės pradėjo or
ganizuotis 1903 m. Tada 
Dransfeld'žiutė kreipėsi prie 
vieno atstovo su savo organi
zacijos reikalais. J i s jai atsa
kė: "Mes negalim susidėti su 
kūdikiais. Galėsiu su tamista 
kalbėti, kada jus organizacija 
.turės 50 tūkstančių narių." 
Drąsi pirmininkė nukentėjo tą 
Šiurkštų žodį, grįžo darban ir 
nepoilgam atėjo pas išdicĮą at
stovą, atsinešdama įgalioji
mus 200 tūkstančių narių. 

Vokiečių katalikų ir katalK 
kių veiksme ta t yra ypatinga, 
kad jų organizacijos apima vi
sus luomus: didžponius, didž
turčius, darbininkus, ūkinin
kus, jų visų moteris ir dukte
ris; kunigaikštienė dirba-ly
giomis su tarnaite langų plo
vėja, arba kitokia. Atvažiavu
si į Ameriką Keppler'ienė sa
ko, kad Vokietijoje katalikių 
organizacija netiek didžturčiu 

pinigais, ar mokslininkių iš
mintum, kiek sutvirtėjo darbi
ninkui sutartim. 

Šiandie Vokietijos katalikių 
organizacija yra vienų politi
kų keikiama, kitų laiminama. 
Nors protestančių yra dau
giau, bet jos , nemokėjo susi
vienyti, o stipriai susiorgani
zavusios katalikės padarė įta
kos ir ant vyrų, atitraukda-
mos jų daugybes nuo socijaliz-
mo. Moterims gavus pilietybės 
teises katalikystė ėmė vado
vauti net politikoje Prūsijoje 
ir visoje Vokietijoje. 

Lietuviai negalim tikėtis to
kių puikių daiktų, nes mūsų 
moterys bei merginos skiriasi 
nuo Vokiečių moterų tuomi, 
kad nemoka sutarti ir nepa
kenčia nesiginčijusios del maž
možio. 

ŠV. JUOZAPAS-GYVYBĖS 
IR MIRTIES GLOBĖJAS. 
Su nepaprastu rūpestingu

mu gamina išteklius gyvenimui 
reikalingus. Kur šeimynose 
tikėjimas ir ypatingas mal
dingumas gyvuoja prie šv. 
Juozapo, tenai, kaip sakoma, 
visuomet galai su galais suve-
daina. Tai žino ir tuomi nau
dojasi ypatingai vienuolinės 
kongregacijos. Je i jas aplanko 
kokia stoka arba koksai kitas 
sunkus nuotikis, tai jos prade
da noveną prie šv. Juozapo 
arba kokią kitą dvasišką au
ką sudeda ir nekuomet neuiį-
sivilia. Už tą pasitikėjimą šv. 
Globėjas nuostabiu būdu atly-
gina. 

Šv. Juozapato Kuncevi
čiaus gyvenimas duoda mums 
pavyzdį. Kuomet tas šv. vy
skupas buvo Bazilijonų vie
nuolyno viršininku Vilniuje, 
taip vieną kartą išsisėmė mai
sto ištekliai, kad ir duonos 
trupučių nebuvo. "Tėve, ar 
turiu skambinti, kaip papras
tai šaukiama tėvai ir broliai 
prie s t a lo !" klausia broliukas. 

"Delko ne? Paskambink— 
tegul vis^ gyvenantieji vienuo
lyne susirinks į valgomąjį kam 
barį," atsakė Juozapatas. 

4 * Nėra kas valgyti,' * kam juos 
vargint i?" aiškinosi brolelis. 

" 6 v . Juozapas turi daugiaus 
negu išdalino, duos jis mums, 
kiek tiktai reikės," drąsiai pa
sakė viršininkas. 

•Susirinko daug vienuolių į 
valgomąjį, atkalbėjo maldelę 
ir susėdo prie tuščio stalo. 
Staiga pasigirdo bildėsis, bet 
ne iš virtuvės, kaip kad nešda
vo iš jos valgius, tik nuo kie
mo, nes atvažiavo du vežimu 
pilni maisto. ' Nebuvo galima 
sužinoti, iš kur tas maistas 
atsirado, nes vežimai, iškro
vus maistą, išnyko. Atsiuntė 
juos be abejo šv. Juozapas, 
kuriuomi pasitikėjo šv." Juo
zapatas. 

r^uomet dar gyveno Jėzuitų 
kongregacijos įsteigėjas, šv. 
Ignacas Loyola, ir buvo jis Ro 
moję pas savo vienuolius,, iš/ 
tiko didelė stoka net reikalin
giausių daiktų. 

Vieną kartą nebuvo nieko 
pietums, prie to ir pinigų ne
buvo nei skatiko. Šv. Ignacas, 
didelis šv/. Juozapo garbinto 
• * 1 •/ 1_ i * * * A • * 

m 
šv. Juoiapas yrą mirties 

globėjas. 
J am mirus jo akis užspaudė 

Marija su Jėzumi, už ta t h* 
J i s tą tarnybą rforiai pildo ki
tiems. Kas skaito tikėjimo ver
tus metraščius ir kitokius ap
rašomus apie dievobaimingų 
asmenų mirtį, tas daug atran
da paguodos. Mirties akstinas 
nelabai kartus tam, kuris šau
kiasi šv. Juozapo globos. 

Tėvas Aleksas iš Vignano, 
didelis šv. Juozapo garbinto
jas, prieš mirtį prašė brolių 
vienuolių uždegti žvakę. Už
degė grabnyčią, nes manė, kad 
to reikalauja. 

"Atneškite daugiau žva
kių ir uždegkite," sako mirš
tantys. 

Žingeidus broliai nori suži
noti, kam to reikia! 

i * Turiu apreiškimą-^—sako— 
jog čia ateis DieVo Motina ir 
šv. Juozapas nulydėti mano 
dūšią prie Dievo Sūnaus Sos
to. N 

Už valandėlės jo veidas nu
švito nuostabiu džiaugsmu. 

"Klaupki tės ," tarė jis, " i r 
pagarbinkite mano Svečius ir 
Vadovus." 

* = S 
Ketvirtadienis, Kovas 17, 1921 

& 

po tų zoapių ramiai ir su nuo-:oaįz,u 
uėįjo voką nuėjo su Marija i r Juo

zapu į dangaus linksmybę. 
Popežius Klemensas X I Ko

vo 19 d., 1721 m. buvo mirštąs. 
Gyvendamas didžiai garbino 
jis šv. Juozapą. Prie jo lovos 
stovėjo kardinolas Olįrieri. 
Popežius drebančiu balsu taip 
jam pasakė: "Šv . Juozapas 
buvo visuomet mano mylimas 
globėjas. Nuolat troškau J o 
šventėse užbaigti savo gyveni
mą. Turiu vilties, kad šiandie 
tas išsipildys." Ištaręs tuos 
žodžius dar labiaus nusilpnėjo 
i r mirė. 

Tūlas Venecijos pirklys kas
dien maldavo prfe šv. Juoza
po. Nors jis buvo dievobaimin
gai žmogus, bet jį apėmė bai
mė prieš mirsiant, ar gerai 
rengėsi prie išpažinčių praei
tame gyvenime. Ligonis atsi-
duksėjo prie šv. Juozapo, pra
šydamas apšvietimo. Toje pat 
valandoje tokia Šviesa atsira
do jo dusioje, kad visą savo 
gyvenimą pamatė, kaip ant 
delno. Atlikp gerą išpažintį ir 
ramia širdimi laukė mirties. 

Tai ir mums paragin ime, 
kol gyvi esame tankiai mal
daukime šv. Juozapo laimin

tuose prieš Georgotown'o stu
dentus stojo Prineeton'o («•' 
katalikiško) universiteto stu
dentai. Tema tavo: "Suvieny
tų Valstijų darbdaviai turi at
sisakyti atdaros dirbtuvės 
pr inc ipo/ ' Vienu atveju 
Georgetowniečiai turėjo tą sa
kinį griauti, kitu atveju jį pri
rodyti. Abiem atvejais jiems 
pasisekė uždavinį išpildyti. 

ii 

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI, f 

Apveizėtas šv. Sakramentais I gos mirties. ; 

KATALIKIŠKOS ŽINIOS. 

Klausimas 2. Kodėl Velykų 
rytmetyj tr is kartus einame 
apie bažnyčią, o svetimtaučiai 
katalikai nedaro nei kokios 
procesijos? 

Klausimas 2. Ar tiesa, kaip 
kad knygose užrašyta, kad 
nuodėmių atleidimas įvestas 
1095 m.? 

Klausimas 3. Del kokios 
priežasties užginta kunigam? 
vesti moteris? \ 

Daytonietis. 

• 

• 'M--

Bavarija. • 

Bavarijai su Visa Vokietija 
paskendus pralaimėto karo 
varguose! atsirado nelaimių. 
Atsirado ir nesuirusių vyrų. 
Ratisbonqs miesto pavyskupis 
Jonas B. Hierl ėmė gelbėti 
sergančius ir badaujančius. 
Nors jis pats mažai ką tetu
rėjo, bet taip puikiai pagelbą 
organizavo, jog reikėjo stebė
tis, kad tokiais mažais ištek
liais padarydavo tiek daug ge
ro. Patyrė apie tai Amerikos 
Katalikų Tautinė Taryba ir 
pranešė Amerikos Raudona
jam Kryžiui, pridėdama 1,000 
dolierių pagelbos. Amerikos 
Raudonasis Kryžius perduo
damas tą dovaną patarė savo 

Dabar po karui Olomunc'o 
kapitula Šrameką išrinko sa
vo arkivyskupu. Prezidentas 
norėjo neprileisti jo prie vy
skupystės, į e t negalėjo. Šra-
mek'as arkivyskupu tapo. J is 
nuo seniau buvo ir liko kata
likų partijos vadu Čeko-Slova-
kijoje. | 

Šįmet Čeko-Slovakijos par
lamente parėjo klausimas ar 
valdžia pripažįs katalikams 
priklausančius jiems kreditus 
ar ne. Laisvamani ja norėtų 
kad respublika kištųsi į vy
skupų skyrimus, o kad kata
likai turėtų iš savo kišenio ap
rūpinti tuos dvasios reikalus, 
kuriuos Eitiems aprūpina res
publika. Tokia politika nepa
tiko Katalikų Partijos atsto-įgaliotiniams įsižiunėti arčiau 

į vyskupo HierPo veikimą. Tie vams Čeko-Slovakijoje. J ie su 
ištyrę dalyką puikiai raportą-j t a r ė balsuoti prieš budžėtą. 
vo į Washington'ą ir davė pa- V a W ž i a p a m a t ė ) k a d b u d ž ė t a s 
siūlymą, kad Amerikos Rau- , , . . . - ... 

* . ' v. , . . . nepereis, todėl eme derėtis su 
donasis Kryžius padvigubintų \ . . 
vyskupo Hierl 'o veikimą pri- katalikais. Derybos pasisekė, dėdamas tiek lėšų, kiek ansai 
turi iš savo vietinių šaltinių, budžėtas parlamente priimtas. 

A čeko-Slovakija. 

Čeko-Slovakijos prezidentas 

katalikai tapo patenkinti ir 

Siberija. <, 

Pi rm trijų metų, kol dar 
yra žiaurus katalikystės prie- tebebuvo karas, mes rašėme 
šas. J i s kitados buvo įsipainio
jęs į teismą. D-rui Simanui 
Bartai prisėjo būti liudininku. 
Prisiekęs jis negalėjo užtylėti 
tiesos. Masaryk'as teisme ta-

kad Tomsko klebonas kun. 
Juozapas Denukis, Lietuvis, 
tapo paskirtas Siberijos pa-
vyskupiu. Tuomet j^ebuvo ofi-
cijalės žinios nei patvirtinan-

po apkaltintas, bet žadėjo ne- čios nei užginančios tą gandą. 
dovanoti kunigui Bartai. Bud-
weis'o vyskupijoą kapitula 
kun. Bartą po kanu- išrinkd 
vyskupu. Šv. Tėvas rengėsi 
rinkimus patvirtinti. Čeko-Slo
vakijos prezidentas naujos 
respublikos parlamente prie
šinosi tam išrinkimui. Katali
kai to parlamento atstovai 
privačiai pranešė prezidentui, 

Dabar per raryžių Kovo 1 d 
atėjo žinia, kad Šventasis Tė
vas Sibėrijon pasiuntė Apaš
tališką Vizitatorių Kynų misi-
jonorių Prancūzą vyskupą De 
Gųebriant. Jeigu Siberija tu
rėtų savą konsekruotą pavy-
skupį, tai Šventasis Tėvas vi
zitatoriaus tenai nesiųstų. To
dėl nežinia kas pasidarė su 

jas, įsakė broliui, maisto pri-
veizėtojui, eiti miestan i r pa
ringti aukų. Broliui reikėjo ei
ti pro šalį senų, apgriuvusių 
namų, kur retai kas paveizė
davo. Kas tai sužibo ta rp 
griuvėsių. Brolis priėjęs rado 
gra&us pinigus, išbarstytus 
tarp akmenų, o buvo jų tiek, 
kad visas vienuolynas iš to už
silaikė gan ilgą laiką. Nors 
ieškojo tų pinigų savininko, 

vo paskyrimo raštų (gal bol 
ševikai sutrukdė), ar jis mirė, 

, , , , ,> L A ar jis iškeliavo, ar kas kita 
trukdęs; kun. Barta tapo v y - K ^ ^ y T u v i g ų k l a u & į m ų 

kad parlamente paskelbsią vyskupu Demikiu: ar jik nega-
delko Massaryk^s nenori^ 
Bartos. Prezidentas liovėsi 

negalime ištirti. \ Gal tiems 
klausimams ir yra Ąpaštališr 
kasis Vizitatorius. 

Amerika. 
• • " -

skupu. 
Smulki asmeninė prezidento 

politiką pasirodė i r kitu atve
ju. Massarykui esant Austri
jos parlamento nariu, tame 
čiame parlamente buvo ltaip-gi 
kitas Čekas kunigas Šramek. Kovo 12 d.r Washington, D. 
Neapkęsdamas katalikų Mas- C. buvo studentų debatai 
sarykas -parlamente kalbėjo (ginčai). Vįenoje pusėje stojo 
prieš juos ir padarė istorišką; katalikiškojo Georgetown\) 
klaidą. Stamek'ąs pasiprašęs universiteto studentai, kitoje 

pusėje nekatalikiškojo Yale' 
universiteto. Antruose deba 

bet niekas nenorėjo prisipa-j balso viešai parodė profeso-
žinti. ' r iaus klafdą. 

Atsakymas 1. Procesija gali 
būti įvairi. Kur ir kaip ji eina 
tat priklauso nuo jos vedėjų 
uuožhiros. Paprastai senovėje 
procesijos būdavo iš vienas 
bažnyčios į kitą. Kaimuo 
bažnyčios būva taip toli vien 
nuo kitos, jog negalima pa\ 
siekti su procesija. Todėl kai-L 
muose procesija dažniausiai^! 
būva apie tą pačią bažnyčią. < 

Velykų šventė y ra nepapra
stai didelė. Norėdama jos iš-
kilmybę pažymėti ypatingu 
būdu Lietuvos dvasiškija įve
dė trilinką procesiją apie baž
nyčią. Kitos tautos daugiau
siai taikosi prie miestų gyve
nimo. Juose procesijos apie 
bažnyčią dažniausiai negalima 
padaryti del.stokos vietos; ei
ti iš vienos bažnyčios į kitą 
taip-gi būva neparankumų, 
ypač nekatalikiškuose mies
tuose, todėl procesijos besida
ro tik bažnyčioje, o lauke bu
vo iškilmingų maršavimų ne
paprastais atvejais, kaip vy
skupo atvažiavimas, naujo 
klebono paskyrimas, primici
jos ir kiti toki atsitikimai. 
Lietuviai ta t turi teisę trisyk 
eiti apie bažnyčią, kiti turi 
teisę nei sykio neiti. Visiems 
valia laikytis savo šalies įpro-
cių. 

Atsakymas 2. Netiesa. Nuo
dėmių atleidimas įvestas W 
Jėzui ant žemės begyvenant 
po atsikėlimui iš numirusiti. 
Šv. Jonas liudija: "Tai-gi nu
džiugo mokiniai išvydę Vieš
patį. ; Tąi-gi tarė jiems dar_ 
kartą: Ramybė jums. Kaip 
siuntė mane Tėvas, ir aš siun
čiu jus. Tą pasakęs kvėpė ir 
tarė jiems: Imkite Šventąją 
Dvasią: kuriems atleisite nuo
dėmes, vatsiieis jieiųs; ir ku
riems užlaikysite, užlaikytos 
b u s " (Jon. 20, 20—23). Jei 
kokia knyga priešingai rašo, 
tai klysta. \ 

Atsakymas 3. Mes plačiai 
rašėme apie įsakymą kunigam* 
laikyti amžiną skaktybę ii 
apie to įsakymo priežastis. 
Nenorėtume kartotis. J a u Se
name Įstatyme paties Dievo 
buvo duotas paliepimas, kad 
kunigai prįeš aukosiant Die
vui gyvulėlius arba smilkalus 
nenakvotų su savo moterimis, 
o^apseitų skaisčiai. Naujo Įsta
tymo auka yra dio'esnė, nes 
aukojamas V. Jėzaus kūnas ir 
kraujas. Naujame Įstatyme 
kiekvienas k u n i g e kasdien 
daro tą auką; tai nėra kada 
naudotis moteryste. Kytinių 
apeigų katalikų kunigai vieto
mis yra vedę^bet ir jie ne 
kasdien laiko Mišias, nes pri« , 
Mišias jiems nevalia naudotis" 
moteryste. Kun. ? . Bučys. 

i 

Matant 
tų dranią 
to veiktą 
rėlųsį, kac 
tuvių kol) 
savose sęį 

"Dešini 
turėjo ir 
sekimo 
tuviai di< 
dievaičio 
Jeigu jaul 
liūs Amel 
Lietuvių 
porcijonal 
svetimtauj 
lių kasyj 
baugu daf 
doris turi 
saliunų, 
geriausiu* 
jiems uoj 
tėvynės ii 
Niefco stel 
riai sudė| 
ir pirko 
Laisvės-" 
Mt. Carui 
nedasiįrė 

. doris su 
viršijo $1 
kės kolonj 

Tą visi 
Carmelio 
sugalvojo! 
metų smj 
nai, tar.<i,| 
nojančiui 
Rau, paj 
kur eini! 
juj. Plėšri 
anrzių- prl 
apgavikai 
tėvų i I 
nekaltą 
ją! M tu 
damas 
dolierių,' 
tėvynės t 
gerdamas 
rių nežim 
sušelpta 
štinę galė| 
gowsko 
pamišusią 
Prancūzų 
gaiš, praj 
saliunuos* 
ginkluoti 
000 žmonil 
betų Lenj 
piechos h 
rų paraki 

Bet grįj 
Jos turin: 

Statkų 
malūno, 
duonos. Pi 
sižvelgianĮ 
nedaryti 
bono. Po 
susikirtiui 
prakeikia 
ninkas nei 
pradžių jĄ 
jį nusitell 
los, Vyšmj 
vokatis), 
mieras Skl 
nas (Link| 
luninkaš 
kurį pirm| 
Statkų Sii 
Galiūnui 
paveržė d| 
dien Stati 
pragaro 
mai, mušt 
riančiasi 
Blaivininlj 
mas Viktt 
Huno dukl 
chanai i jo> 

Statkus 
(kai visi 

kai, kuri* 
meta kVeb«| 

lą val«| 
<luuli, 

H | H I H -•"^-ium* u i,'""v*.. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
nmi •mm* ! • * • » » • * ' • '•• mmmmmmęnmmm'm • • t a i — — » • m mm i 

MT CARMEL PA. 

k a t a n t I. S. Ar thur 'o 5 ak
tų drama scenoje, Jono Širviu-
to verstų Lietuvių kalhon, »o~ 
u*tų*i, kati visos Amerikos Lie
tuvių kolonijos ją, pastatyti] 
savose scenose. 

( • 'Deš imts metų s inuklč je" 
turėjo ir turi dideliausio pasi
sekimo Amerikonų tarpe. Lie
tuviai didesni yra girtuoklio 
dievaičio Bach 'o garbintojai . 
Je igu jau nekalbėti apie dide
lius Amerikos miestus, kur 
Lietuvių smuklininkų yra pro-
porcijonaliai daugiau negu 
svetimtaučių, atsimenant ang
lių kasyklų apielinkes net 
baugu darosi! Vienas Shenan-
doris tur i per pustrečio šimto 
.saliunu, kurie nuodija žmonių 
geriausius jausmus ir a t ima 
jiems norų šelpti praki lnius 
tėvynės ir bažnvčios reikalus. 
Niefco stebėtina, kati mainie-
riai sudėjo tiek mažai aukų 
i r pirko labai mažai Lietuvos 
Laisvės Bonų. Kiek girdėjau, 
Mt. Carinei ' is su 300 Šeimynų 
nedasijrė net $9,000. Shenan-
doris su 2,000 šeimynų neper
viršijo $13,000. Kitos apielin
kes kolonijos išrodo nepuikiau. 

Tą viską matydama, Mt. 
Carmelio Teatral iška kuopa 
sugalvojo statyti " Dešimts 
metų smuklėje ' ' , dramų. J i 
nai, tarsi , norėjo sakyti kirkš-
nojaučiui Lietuviui: "Žmo
gau, pagalvok, ka dara i ir 
ku r eini! Tavo Tėvynė pavo
ju j . Plėšrusis Lenkas, tavo 
amžių- priešas, veidmainys ir 
apgavikas mindžioja tavo 
tėvų lankas ir lieja 
nekaltų tavo brolių krau
jų! (ii tu tų visikų gerai žino
damas gailiesi desėtko, .kito 
dolierių, kad barbarų išvyti iš 
tėvynės; Tu per mėnesį pra-
gerdamas nuo 25 iki 50 dolie
rių nežinai, kad tais pinigais 
sušelpta Lietuva šiandien pir
štine galėtų mesti ne tik Zeli-
govrsko gaujoms, bet ir visai 
pamišusiai Tautų Lygai, 
Prancūzų pakal ikei! Su pini
gais, prageriamais Amerikos 
saliunuose, Lietuva galėtų ap
ginkluoti ne 50,000, bet 300,-
(XX) žmonių, prieš kuriuos dre
bėtų Lenkų Pilsudskiai , Sa-
piechos ir kiti Lietuvos bajo
rų parsidavėliai P ' 

Bet grįžkime prie dramos. 
J o s turinys š tai koks : 

Statkų Simas, pratur tė jęs iš 
malūno, užsimano lengvesnės 
duonos. Perka karčiamų, neat
sižvelgiant gerų patar imų to 
nedaryti iš pusės v ie t in iokle-
bono. Po .kelių gana smarkių 
susikirtimų su klebonu, šis 
prakeikia jo darbų. Karčiam-
ninkas nepaiso ir tyčiojasi. Iš-
pradžių jam labai sekasi. Pas 
jį nusiteikia, it kokios šmėk
los, Vyšnevskis Kazys (šunad
vokat is ) , Vaito sunūs Kazi
mieras Skirsna, jo tarnas, Pra
nas (Linksmutis) pr buvęs ma-
1 munkąs (ialiuiių Juozas , pas 
kurį pirmiau dirbdavo ir pa ts 
Statkų Simas (smuklininkas) . 
Galiūnui susibankruti jus, iš jo 
paveržė duonų Statkus . Šian
dien Sta tkaus saiiune virsta 
pragaro keiksmai, korta vi
lnai, muštynės, kova, su tve-
riančiasi po globa klebono 
Blaivininkų draugija , užmuši
mas Viktutės, girtuoklio (la-
liuno dukters, ir panašios ba-
clmnalijos. 

į S ta tkus jaučiasi galingu 
(kai visi Amerikos saliunin-
ka i , kurie ivnka valdžių, iš
meta klebonus ir net* nori baž-

LIETUVOS LAISVĖS PASKOLA. 
—i. i i — m ' • < . . f w * ' '.* ' " • 

Kvota 

150,000 

170,000 

10,000 
20,000 
5,000 
5,000 
5,000 
35,000 

25,000 
8,000 
70,000 
37,000 

Bet viskas keičiasi pasauly
je, a tshnainė ir S ta tkaus lai
mė. Klebono prakeikimas ma
ty t veikia. S ta tkaus sunūs 
Vincas, buvęs labai pavyzdin
ga.- jaunikai t is , pradeda gerti 
ir vienų kartą įtūžime užmu
ša savo tėvą. Galiūnas, mirus 
jo dukterei Vikrutei, įsirašo į 
blaivininkus ir su jų pagelba 
t ampa vaitu. 

Dramos tikslas parodyti ža
le supuvimo ir gražiosios gy
venimo pusės. I r tas autoriui 
labai pavyksta. Viktufės pasi
šventimas del savo tėvo, Elz
bietos, Galiūno pačios, rūpes
čiai ir kentėjimai, S ta tkaus 
pačios ir jo dukters šalinamųsi 
nuo pragaro vietos, jų nuola
tinis noras mesti karoiamų, ke
leivio Gintautos pavyzdingas 
užsilaikymas pas Statkų, tai 
vis geras klestėjimas žale su
puvimo! T a i p išrodo, t rumpais 
žodžiais kalbant, Ar thu r ' o 
ilra mos turinys. 

Prisižiūrėkime tos dramos 
perstatymui Mt. Carmelio sce
noje. - * 

Simas Sta tkus , Smuklinin
kas, — J . Kijauskas, Barbora, 
jo pati — M. Murauskiutė, Vin 
eas, jų sunūs — J . Andrulevi-
ėius, Kat r iu tė , jų duktė — M. 
Petruškevičiutė, Juozas Galiū
nas, girtuoklis S. Petruškevi
čius, Elzbieta, jo pat i — A. 
Žarskiutė, Viktutė , jų duktė— 
V. Matukaičiutė, Taučius, ku
nigas g P . Slavęna, Tadas Gin
tautas , keleivis — IC Prauc-
kevičius, Kaz. Skirsna , vaito 
snnus — M. Karosevičįus, Pra
nas Lakš tas , vaito t a rnas — 
M. Bernotą, Ona Barzdaitė, 
tarnai tė — V. Duginutė, Viš-
nevskis, advokatas — S. Me
delis, Žemsargiai — A. Gegužis 
ir J . Kijauskas. 

Kadangi veikalo turinys 
vien tiik kasdienino gyvenimo 
perstatymas, visi lošėjai gan* 
natūraliai savo užduotis atli
ko. Xors ir žiauriausiam kri
t ikui čion nesirado progų iš
metinėjimams ar pataisoms. 
Atkartoju kad nors visi ta ip 
natūral iai lošė, bet kai-kurie 
net ir atydų žiūrėtojų atkrei
pė savo malonumu, giestais ir 
veikimu. 

Ypatingai M. Bernotą, Pra
no Lakšto (Linksmučio) rolė
je verbas pažymėjimo. J o man
dagumas, a tvirumas, akių ža
vėjimas ir abelnas scenoje nu
sistatymas žavėte žavėjo pu
blika. 

S. Petruškevičius, Juozo Ga
liūno (Girtuoklio) rolėje i r g i 
nemažai nustebino Mt. Carme-
lįečius. Tikrai , nevienam, Pet
ruškevičius buvo šaltiniu rie
dančių ašarų. 

S. Medelis, Vyšnevskis (ad
vokato) rolėje taip-gi negali 
būti pal iktas be pažymėjimo, 
ru^ kaipo šunadvokatis gan ti
piškai tų luomų perstatė. 

Idant suteikus šio vakaro 
lošėjams tinkamų garbe, pri
valėtu visų talentuotas dory
bes išreikšti, bet Čion prisieis 
pasitenkinti abelnai visiems 
lošėjams ištarus ' * Va l io ! " 

(Tąsa). , 
Philadclphia, Pa. Apskritys 

(19 *o*ių). 
kolonijos Stovis 

vardas. 

Baltimore, Md. 
Karalius 13,075.35 
Lazdauakas 26,888.|5 

L. A. Pr. Bend. 10,400.00 
Philadelpkla ir 

Bichmond 
Vaivadas 1,050.00 

Kun. Zimblys 2,400.00 
Steponavičius 1,J51.70 

Miklas 29,723.93 
S. Bethlehcm " 100.O3 

Chestor 4,295.00 
Easton 1,106,00 

Trenton 4,018.54 
Beading 1,965.00 

Be stočių 

63,000 Be stočių 

$380,000 

2,000v 

T ^ l$,00<r 
IG&I64.09 ld,000 

7. Shenandoah, Pa. Ap*kr. 
(16 stočių) 

Kvota tiop^oa, . 
Stovis Vas. įnėn 1 d., $46,214-62 
Skirtumas apie . . . . . . 353,785.38 

$400,000 $96,173.97 

5. Wttke* Barre, Pa. Ap*kr. 
(12 stočių) 

Kvota $480,000. 
i 

Stovis Vasar. mėn. 1 d., $66,759.81 
Skirtumas apie ' 413,240.19 
15,000 Duryea 
45,C*X) Edwardsvil/o 

(Kingston) 
20,000 Forest City 
20,000 Mincrs Mills 
75,000 Plymouth 
85,000 Pittston 
J00,00o Scranton 

(3 stotys) 
Jan ūsaitis 8,495.00 

Kun. Lopatto 1,000.21 
Mardosa 3,255.00 

Sugar Notch 2,500.00 
Wanamie 2,856.50-

Wilkes Barre 15,065^6 I 
Be stočių 

3,150.00 
10,066.20 

v 

3,630.00 
1,855.00 
2,854.44 
9,032.00 

1,000 Cuntf>ola 
10,000 Praekville . 
5,000 Proeland 
10,000 toardville 
10,000 , GUberton 
7,000v Hazelton 
2,000 ' Kulpmont 
80,000 Mahanoy City 
50,000 Minersville 
30,000 Mt. Cąrmel 
30,000 New Philadel. 

(Silver Creek) 
2,000 Palmerton 
100,000 Sheiumdoah 
5,000 Shamokin 
10,000 v St. Clair 
5,000 Taiunąua-
61,000 Be stočių 

300.00 
. C25.42 

704.06 
1,620.00 
1,752.40 
1,670.00 

228.60 
4,610.00' 
1,420.00 
8,143.74 
5,682.14 

511.20 
15,986.30 

894.00 
652.70 

1,413.30 

$400,000 $46,214.62 

8. Chicago. 111. ir visi vakarai. 
(50 stočių) 

Kvota $1,000,000 

mėn. 1 d , $20,457.93 
ie 479,548.07 

CHICAGO. 

2 / 
Stovis Vas 
Skirtumas 

< * 

155,000 

' 

• « • 

160,000 

$500,000 į $66,739.81 

6. Pittsburg-h. Pa. Apskr. 
(12 stočių) 

., Kvota $400,000. 
Stovis Vas. mėn. 1 
Skirtumas apie Ą 

15,000 Bentleyville 
(Edgeworth) 
Bridgeville 
Braddoek 

Ambridgo 
Donorą 

Dnquesne 
Esport 

Homestead 
W. Pittsburgh 

Sheridan 4,271.60 
MeKeos Rocks 

Pittsburgh 
(2 stotys) 

Valkauskas 2,505.00 
Misa Sutkaitis 22,052.12 

5,000 E. Vandergrift 4,756.39 

fkOOO 
10,000 
5,000 y 

5,000 
15,000 
2,000 
50,000" 

30,000 

170,000 

d., $60,164.99 
339.835.01 

1,205.00 

350.00 
9,564.26 
1,102.40 
2,216.50 
3,911.28 

100.00 
8,130.44 

\ 

Bridgcport 
(4 stotys) 
Petkus 
Elias 
tkauskas 

"Lietuva" 
Tovm of Lake 

(3 stotys) 
Viscount 
Baltutis 

"Draugas" 

10,000 Gary Indi 8,282.25 
20,000 Ind Harbor (Ind) 14,804.50 
30,000 Kenosha Wis. ' 20,916.19 

Ketfanee 
Melrose Pk. 

Mihvaukee Wis. 
Boč^ford 
Rockdale 

Rhinelander 
Bacine Wis. 

_So. Chicago 
Sheboygan 
Sprdngfield 

Thorp, Wis/ 
We8tville 
(2 stotys) 

Worgan 
Gladauskas 

La Salle 111. 
San Francisco 

Sioux City Ia. 5,955.00 
tos Angeles 1,250.00 

(Calif.) s 
Be stočių 

iiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiitiiiieitiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiuiiitiffiinif 

20,000 
8,000 
2,000 
20,009 
20,000 
10,000 
10,000 
5,000 
12,000 

1,000 
5,000 
10,000 
8,000 

1,653.61 
10,990.13 
5,957.30 
3,062.04 
1,210.00 

702.08 
16,334.86 
12,140.00 
2,855.20 
2,658.0(* 
1,502.25 

4,374.00 
1,050.00 

100.00 

Iš New Yorko j Eitkūnus f 
/ 

20,000 

$1,000,000 $520,451.03 
N (Daugiau bus). 

BRIGHTON PARKO LIETU
VIAMS. 

Nebūkite Be "Draugo" 
"Draugą" dienraštį galima 

27,220.00 
2,950.00 

52,830.00 
630.00 

72,398.70 
22,407.50 

8,026.16 
*%i 

gedulingi] iškilmių. Hv, Anta
no bažnyčioj kūnas nulydėtas 
į 8V. Kazimiero kapines. Pali
ko nuliūdime vyrą, penkis su
nūs ir dvi ^lukteri. Pavyzdinga 
buvo moteris ir motina. 

atral iškai kuopai! 

ia valdyti , kaip, ve, Slic-
, 1 ^ v uidoah Pn.). 

Ku. Ku. 

CICERO, IL»L. 

savo susirinkime Kovo 7 d. 
nutarė Velykų pamaldose dv 
kai groti, 

Laidotuvės. 

Kovo 3 d. Lietuvos Vyčių 
14 kp. laikė mėnesinį susirin
kimų Šv. Antano parap. svetai
nėje. Apkalbėjus reikalus, su
ristu* su perstatymu "Mi r -
g o s " , išrinko atstovus apskri
čio susirinkiuian. Raportų iš 
L. B . ^ K . F e d e r a c i j o s C h i c a -
gos Apskričio išdavė A. Kren-
cius. 

Verbų sekmadienį [>er mišias 
" V a i t o ! " Mt. Carmelio te- ^ valanda »kuopa nutarė " i n 

co rpore" eiti prie Sv. Komu-
nijos. Nutarė iškilmingai pri
imti kuoppu naujus narius. 

Kovo ti d. Šv. Antano par. Sv. Aiitano pampgos Lenas I Vflt ^ kkhon.d^ k l m . a 

J . Vaičiūnas, atsakinėjo j 
klausimus,kurių daug buvo su
dėta dėy.utėn per tėvo Alfon-
so Marijos Pasijonisto misi
jas. Žmonės, matyt, jais la-

Kovo 4 d. Hv. Marijos ligou-jbai indomavo, nes daug atsi-
^ būtyje mirė Juz.Daujotienė. Po lankė. Rep. 

(Bet '4Draufc-:>" stoties knygos 
rodo kitkų. štai ištrauka iš pasiųs
to L. Misijai importo: 

Bonij. pirko 189 asmenys iš 20 
kolonijų: 7 Oueagoje (daugfiausia 
Town of Lake ir Brighton Parko) 
ir 13 kitur: Illinois, Ohio, Wiseon-
sino. Visi jie, nupirko 199 bonus 
(kiti pirko po clu ir net po tr is) : 
139 serijos A; 59 serijos B; ir 1 
serijos G. Viso labo už $13,350.00. 

Misijai tapo išsiųsta: Liberty 
Bcudsais $4,300, pinigais L. S. C. 
$800--9;095,34 viso labo $13,395.34 

Sulyginus šitą suma. su išpirktų
jų bonų suma pasidaro skirtumas 
$45.34. Jis pasidarė iš primokėji-
mų ue Liberty bondsus ir už bonus 
parduotus po 1 d. Liepos. Visi tie 
primokėjimai pažymėti ant šių 
numerių sulig dieninės knygos: 
138,154, 158, 189, 192, 196, 198, 
200, 202 ligi 210 inel. 

Gera tvarka Misijoj nebūtų pa
dariusi tokios stambios klaidos sa
vo metiniame raporte — Red.) 

90,000 18-th ir Union Av. 
(2 stotys) 

Dargis 21,805.00 
Andrulis 21,113.25 

West Side 
Krotkus • 26,103.00 

y North Side 
Bugienius . 21,510.00 

Brighton Pk. 
Jovaišas 33,604.90 

Roscland 
I^uizin 25,281.00 

West Pullman * 
Kun. Paškauskas 2,900.00 

P. Bal tut i s 5,950.00 
(iš .įvairių st.) 

8.000 St. Charles 1,955.00 
10,000 Spring Valley ir 4,051.25 

apielinkes 
Waukegan 7,255.00 

Kansas City 1,050.00 
(Kans) 

So. En&lewood II 
St. Louis Mo. 3,707,24 
Seattle (Wash) 700.00 

Tilden, 111. 
5,000 So. Omaha (Neb) 1,821.83 
1,000 Milburton, Ok. 

»Aurora 1,425.00 
Beloit (Wit) 2,350.00 

Cicero 24,778.14 
Clinton (Ind.) 
Chiea^o Hts 4,450.00 

E. St. Louis 6,922.50 

gauti be kitų vietų ir šiose: 
F. ŠIMKIENĖ, 

4358 So. Fairfield Ave. 
TUMŠIS & CO. 

3853 So.1 RockweIl St. . 
BUOIUNAS, 

2900 W: 40th Str. 
J. 20LYNAS,, 
4063 So. Maplevvood Ave. 
J. SYMONAS, 

4140 So. Maplewoo<i Ave. v 
J. SMITH, $ 

3813 So. Kedzie Ave. 
JUOZAS DEITŠKO. 

4409 So. Fairfield Ave. 

REIKALAUJA. 
REIKIA "lietuvių pardavėjų. Yra 

nuolatinė vieta tikram žmogrui, kuris 
gali pasakyti tiesą, pertikrinimo bu
de. Turi turėt pardavėjo sugabumus. 
Mano ypatiaka pagelba, privers prie 
pasisekimo Ir užtikrinimo tuojau. 
Nereikės laukti komiiino. Bus apmo
kama pilnai kas savaitė. Tai ne yra 
Real Estate arba NInsurąnce. Atsi
šaukite tarpe 9 ryto iki « po pietų. 

18~~22 K. Vau Buren Št. 
3-as floras. Matyklt 

MB. RoHiiy. 
^mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm^m^mmfmmm 
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Vargonininkas ieškau vietos, su
prantu bažnytinė muzyke, galiu ves
ti chorą, tūrių paliudijimus, reikaluj 
esant meldžiu atsišaukti šiuo antrašu. 

4. Įokelis 
1888 Augusta Str. Chicago, 111. 

$lO&60 
Lietuvių Prekybos Bendrovės Direktorius ir ' 'Darbininko" 

Redaktorius p. Pranas Gr/.d; išvažiuoja Lietuvon BALAN
DŽIO (APRIL) 30 D., 1921. Kurie norite važiuoti kartu su p. 
Gudu ir turėti iš jo reikalingo kelionėje patarnavimo įnyra
mos tuojau atsikreipkite į mus. 

Holland American linijos laivas "New Amsterdam", 
kuriuo ponas Gudas važiuoja Lietuvon, išplaukia iš 

New Torko i Rotterdama Balandžio 30 d., 1921. | 
Laivakortė iš New Yorko iki Eitkūnų kaštuoja tik 

$109.60 
-,"s 

Platesnių infonnaeijų reikalaukit pas: 

LITHUANIAN SALES CORP. 
I 414 Broadvvay r Boston, 27, Mass. i 

s 
Mes taip-gi į sgauname pasportus ir atl iekame visus kitus su

rištus su kelionė į Lietuvą reikalus. Informaci jų reikalaukite 
t u o j a u ! 

TiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiT 

BALTIJOS AMERIKOS UNIJA 
4*2 D R O A U W A > *si;\v v o i < h 

TIESI Kelionė Be Persėdimo IŠ NEW YORKO Per LIBAVĄ Arba 
HAMBURGE — EITKŪNUS 

I LIETUVA 
Laivai išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sriuba pačto laivai išplaukia: 
S. S. "ESTONIA" KOTO i e S. S. "lATUANIA" April 1S 
S. S. "POL.ONIA" Kovo SO į "ESTONIA" Bal. 27. 

Visi laivai turi puikus kambarius trečios kliasos keleiviams 
Kreipkitės prie mūsų ag-entų jūsų mieste arba pas 
K. KEMFF, General Westera Passengcr Ageni 

130 North La Salle St., Chicago, lUinois. 

ATONIC 
aa«!;l>H! h M ^ l f f i g ^ 

Po valgiai neužmiršk, kad geriau* 
šias vaisias tavo skilviui yra EATO« 
NIC. Prašalina visos nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena. 
pas visus aptlekorlus. 

BE = 

ANT RANDOS. 
2 kambariai del ofiso labai pato

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

10787 S. Michigan Ave. 

. ANT pARPAVTMO. 
Movinę, anglių ir medžių biznis, 

didelis vežimas, expresas, * angliams 
vežimas, tris arkliai, pakinkliai ir Vi
si kraustymų reikalingi dalykai. At
sišaukite. 

2124 W. 24 Street 
— m—m mm mm 

1 3 V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS I 

80,000 

35,000 

60,000 

40,000 

10.000 

i 

30,000 
8,000 

2,000 
5,000 
5,000 
2,006 

3,000 
3,000 
30,000 
2,00O^ 
10,000 
8,000 į 

3 
ADVOKATAS 
Ofisas Didmiestyl: 

29 South La Salle Streirt 
Telefonas: Central • S M 

5 u~_ 

niri^iZ-

J. P. WAITCHEES 
Lawyer 

. LIETUVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 4509 S. Ashland Ave, 

Tel. Tards 1053 
Dien. Boom 518—159 N. Oelrk St. 

Tel. Randolph 3507 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5081 

Valandos: — 8 iki 11 M ryto: 
5 po pietų Iki 8 vak. Nedėlio-
mis nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

>-5Š=fcE 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiniiiii 
sTel . Canal 267 S 

I DR. C. K. KLIAUGA I 
LIETUVIS DENTISTAS 

S1821 So. Halsted St., Chicago, Ill.S 
* Kampas 18th St. 

gValand.: 9—12 ryta, ir 2—9 vak.gj 

5 T 

Dr. M. T. STRIKOL'IS l 
Į Lietuvi* Cy !̂ !«.j.?w t, r:«ii r^a 

Peoples Teatro Mame 
•1616 W, 47th Str. Tel. Boul. U 

C iki 8 vak. Nedėl i e 

M 
Tei 

• valandos: 
I lk i į s f y t e . 

Res. 291 

L TelefooH: Tards M*l 

! • • • • • • • • • • • • 

GERIAUSI 
GORSETAI 
D1KT0MS 
MOTERIMS 
LENGVI bet 

STIPEŲS 
vo krw 

i»|rpta 
t u vtala ka.3 į S t S : I 
« 1 « & , % ' PAIIOUOD AMI 
inmtą (ant dra- NEAPK1BUO-
ijSSi'jCB: TAM LAIKU 
mednimol. PoMą apmokama. 
NtNO HYGI»ac.FA8HION DfSTrrUTS 

t Nuo ryto iki 
cl. McKinley 268 
. . . . . . . . 

W. 43rd 
piet 

Street 

> . . . . . . 

DR. S. N AIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS m omūtmoM* 
Ofisas (r Gyvenimo rista 

8959 South Halsted Street 
Ant vtrlaas CnirerMl Stat« B««k 

Valandos nuo 19 iki 12 rytf; DU* 
2 iki 4 po Pietų; nuo 7 Iki S vak 

Nedėliomis nuo 19 Iki w 

Ftfds tC6o Drover 8448 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

Lietuvis Gydytojas, Chlmrgaą Ir 

9J0S 8. Halsted St. Chicago. 
j Valandos: 10—12 iš ryto 1—S ir 
j 9—8 vakar- Nad. 19—18 UI ryto. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos lt U.nvtfkos 

kalbų, aritmetikos, knygvadystėa, sts-
nografĮjos, typewriting, plrklybos tei
sių, Suv. Valst istorijos, a b a l n . Isto
rijos, geografijos, politikinės ekono
mijos, pilietystes. dalllarasystė*. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Iki 
4 valandos po Pietų; vakarais nuo 6 
iki 19 vai. 

įf 3106 So. Halsted St, Chicago. 

||fiuiiiiiiitifiiiiifiiiiiiifiiiiiiiiiiffiiiiiiiiiiiiiiiffiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffiiffiiiifiiiiiiiiifijr 

f VISUOMET TURĖK OMENĮJE f 
K&d inusų nauja krautuvė pripildyta puikiausių 

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

r*> 

rs i 

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

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

J. YVENCKUS 
Laikrodininkas 

9387 So. Halsted St. Chicago, 01. 
II11 llllllllllllllll IH111111II tlIllHIIIltUlIiaillIllIlIlIlIlIllIlIlltlIlItllIIIIIIlIIUIIIIIIlllllIilll 
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D R A U G A S Ketvirtadienio, Kovas 17. 1921 

1 y.m • • » • • * • • M • • » ! • » » » »i • • • • » ! • • • <m m m m m m » p 

CHIC 
ko klausime, ;;.• ssishiMyti vm-

~ f iš CHICA60S LIETHVtįĮ 
KOLONIJŲ-

.. 
i 

Iš BRIDG3P0RTO. 

\ 
K;).:-n,'»i .::. . t ;r. yko, i:\f -'Bridgepc^tfl Ironija 'džian 

h \ūUi\ .'.v-ai. 'giasi sužinojus, kai Bal. 10 d. 
***- šv. Kaziai.oro Akademijom 

AMERIKOS ?_.VuDONASIS a u k l ė t i n ė s e atkartos "Patri-
X RYŽIUS. ciję* Šv. Jurgio jiaraj). svet. 

BALSUOJA SKERDYKLŲ 
DARBININKAI, ' 

KONFERENCIJA VVASHIN 
, GTONE ATEINANTĮ 

C F I R M A D I E N Į . .; Kas žinm-užteks padirbtu bi 
M:iitr.ii?.:o .\pr.:; in-ino 171Š- U,kfu# 

Mažai interesuojamasi Armou l in|., Amerikos Rim-lonojoKry-į ' . 
ro sumanypau. 'žiau* įrenį-te kotvirtrąlieniais, j '- Bafcntllio 8 d. Kimball 

Slienlyklu clmbimnkii l.al- (kotvtr-ais), 2 vM. po ph'tii, (Hali) salėje (vidumiesty) vio-
savimai streiko klausime pra- •& Kast VVashinr^n str. sa-*n a j£ /.ymiausiu Chiragos dai-
sidėio vakar išrvto. Tam tik- x-o knmbaiije (Rureau oF Nut- ninmku) — M. Janušauskienė, 
slui dangei vielose įst-i^ta ntion Sv^vice) (tumia paino- __ {\n^ koncertą. Apart jos 
lalsavimui slotvs.Darbininkai , : a s motiems, Nfcip prižiūrėti 'pač io j programoj dalyvaus 

Ko! kareivis tebėra karuo- \ 

kas motorini 
pakviesti balsuoti už ar pr ieV j a ! m V " ! Syjn^ms-kamvnu*. |)f). Saboniai, Ramanauskas ir 
streiką. Balsavimas v ra shr»-
tas. Ant balotu ivairioniH 
k a l b o m i s j m d ė t i k l a u s i n i a i , 
kuriuos kryželiais atsakoma 
taip ar ne. \ 

K i t i . M 

mene,e, tol _., aprūpina «:ioks-1 r h i i n o s my]>{(y].x[ k v i ^ i m n i 
lus -s:\nisios slankioje* h - o p a j v m t i p. Janušauskienės 
nhuti.v; kaip jis pareina *H*; j k0IUM,rtc# 

Rep. mo, tr.in tankiai "fvdvmas 
balsavimo stoėiu ' , i o** n< uzbai-tas, nes įramiš-Viena 

yra Oolumbia salėje. 
vakar rvta ir vakarą 

Tenai 
MSVO 

daugiausia susirinkę darbiniu-
kii. Būriai darbininku ^atvėso 
ramiai šnekučiavosi. Nesima
tė jokios betvarkės. Negirdė
ta jokiu "kurstvmu. Nis leistu 
jienls balsuoti, kaip patinka
ma. 

Bus konferencija. 

Darbininku ir kompanijų 
atstovu konlerenei ja 
YVasliingtone ateinantį pirma
dienį. Apie tai darbininku li
nijos sekretoriui Lane praneš
ta iš Washingtono. 

Sekretorius Lane tomis die
nomis iškeliaus \Vashingto-
nan. Bet pirm iškeliausiant 
jis pirmiau turės paskelbti 
darbininku balsavimo pasek
mes. 

fnterna<\ijonalės unijos ofi
se ėia, 1M VVasliington rrat.* 
gauta žinių iš VYasliingtono, 
kad tenai darbininkus su kom-
panijomis taikins arbitraeiji-
aė tarvba iš trijų sekretorių: 
Darbo sekretoriaus Pavis, 
Žemdirbystės — \Vallaee ir 
Komercijos lloover. 

kės :.!ot: :vs ner.mka pailai;v-
ti kas reikia ryjančiam 'ligo
niui. Kad j*>s tifivtų pro^ps to 
Išmokti, t.T'i ir yra šios pa-
ni(»kos aS K. Waisliinsrton str. 

SULAUKSIME GRAŽIŲ 
MOKESČIU. 

Šiandie (biea^os piliečiai 
u1/ nejudomas nuosavybes mo
ka gerus mokesčius. Už kiek-

ŝr'Į vieną 100/dol. nuasavybės ver
tės šiandie mokama po $1.47. 

Dabar norima tas mokestis 
padidinti ligi $2.15. Mat, mieš
tos valdybai trūksta pinigų. 

Sakvsime, Šiandie už vidu-
tini narna vieno pagvvenimo 
(eottage), aptaksuotą 3,(K)() 
<loU per metus reikia mokėti 
apie 45 dol. mokesčių. (Ji pas-
kin prisieitų jau mokėti apie 

1 . 

• -4. nMĮII 

Unijos sekretorius Lane sa-
^°» J0.^ ji^ esįs patenkintas 
tokia arbitraeijine tar^m. Tai 
esanti jmrinktina taryba. ' 

Gompers Chicagoje. 

šiandie Cliieagoje bus Ame
rikos Darbo Federacijos pre
zidentas 8. (iompers. Čia jis 
turės susiw*rkimma su amatų 
unijų viršaičiais. 

Tų amatų unijų žymr^lalis 
darbininkų dirba skerdyklose. 
Tad svarbus daiktas, kad il
tie amatninkai išeitų streikan, 
kuomet prisieis streikuoti A-
malgamated Cutters' and Bu-
tclier Wprtei*s' unijos darbi
ninkams. 

Tuomet skerdyklos paliktų 
be jokių darbininkų. Butų už
tikrintas darbininkams laimė
jimas streiko. 

Taigi šiandieninė Clomperso 
konferencija su amatų unijų 
viišaičais yra svarbus daiktas. 

Maias interesavimąsis. 

Į paskelbtus Armouro ir 
8wifto kompanijų pienus dar
bininkai mažai atkreipia do-
nios. 

Vakar tos kompanijos įvai-

(55 dol. N . 

PLĖŠIKAI APMUŠĖ OFISO 
VIRŠININKĄ. 

Pranešimas Bridgeportieclams. 
Šiuomį pranešame ftrldge-

ĵ orto Lietuvių katalikų visuo
mene^ kail ketvirtadieny, Ko
vo 17 d., &v. Jurgio parap. 
svet. vietinis Federacijos 15 
skyrius, rengia svarbias pra
kalbas, labiausia norime, at
kreipti (k>m^ Bridgeporto »lr-
jų bei jų valdybų, nes tose 
prakalbose plačiai bus išaiš
kinta Fe'deracija ir jos'uždavi
niai. Kalbės pasfzymėję kalbė
tojai. "Pradžia 7:30. Jžanga 
liuosa. Hįį 

Komisija. 

Vakar ryta Equitabte Life 
Assurauce ofiso Mallers buste, 
o So. Wabasli Tive., viršinin
kas Kaeks, kaip paprastai! laidotuvės buvo Kovo 9. Na-

Kovo (T po trumpos ligos Šv. 
Antano ligoninėj mirė Jonas 
Ramanauskas, Šv. Jurgio pa
rap. "Kanklių" eboro iždinin
kas. Velionis yra buvęs karei
vis liuosnoris Suv. Valstijų 
karuomenėj, kurioj išbuvo i\u 
metų ir dalyvavo Argontie mu-
šyj. Per šešis metus buvo eboro 
narys. Buvo linksmo budo vai
kinas ir visuomet darbu prisi
dėdavo prie surengimo' vaka 
rų. 

Komitetas susitvėrė Sausio mėn., 1920, ir per visus metus darbavosi Lietuvos reikalams. Jis darbuosis ir ateityje. 
Sėdi skaitant iš kairės i dešįnę pusęT A. Damaską, A. Baltutienė, A. Panavas — pirm., Kun. A. Skrypko, V. Stan

cikas - 1 rast., J. Baltutis — ižd., J. Juraška. '" 
Stovi skaitant iš kairės į dešinę pusę: M. Kniukšta, M. Panavas, A. Butkus, J. Paukštis. K. Baltikauskas, J^Martinkus. 

j kiekvieną kuopos^ susirinki-1 penktadienyje, 17 d. Kovo_8 
mą atsivestų > o naują nare. I vai. vak., Mark \Vbite svetai-
Nes juo daugiau turėsime na- **& (P r i e H a I s t c < l i r 2 9 *** 

A. B. Benaitis, 
Seimo Reng. Kom. narys. 

rių, tuo daugiau galėsime nu-
veikti. 

Onytė. 

L. VYČIŲ SHICAGOS APSK. 
POtfil. 

V -
Brangus Chicagos jaunime! 

. 

anksčiau buvo nuėjęs ofisan. 
Tenai jj užpuolė du nežino

mu piktadariu ir smarkiai ap
daužė. 

Tai buvusiu plėšiku, diedu 
pareikalavusiu pinigų. Sacks 
atsakęs neturįs ir už tai ap
lamdytas. 

Ofiso darbinmkai tuojaus 
po to atėję darban atradę Sa-
eksą gulintį be žado ofise. 

SUSPENDUOTI PENKI PO 
UCMONAI. 

Policijos viršininką^ Fitz-
morris^ suspendavo .^augiau 
penkis poliemonus. Vieni iš jų 
kaltinami girtavime, vienas 
apsileidime, pagaliau vienrts 
— plėšimuose. 

VALOMA 19-oji V7ARDA. 

Policija pagaliau ima valy
ti 19-ąjų wardą, kurioje pas
taraisiais laikais prisiveisė 
politipinių žmogžudžių. 

Nesenai toje \vardoje nužu
dyta du žmogų — politikierių. 
Suareštuota jau keletas "inta-
riamų žmogžudžių. 

Tarp areštuotų yra ir du 
sali uni ninku. nuose darbaviečių skyriuose j . „ 

, , v T 1 a olicija painformuota, kad 
buvo padavusios savo balotus. Unijos valdyba / ne<lraudė 
darbininkams balsuoti tuo su
manymu. Visgi mažas skait
lius darbininkų* patlavė bal
sus. 

, Aišku, kad iš tų sumanyiųu. 
nebus naunlos. Gal naudos ne 
sit ikėjo ir pačios kompanijos. 
paduodamos tuos pienus. Gal 
jų tikslas btrvo sutrukdyti 

jiedu bus arba ieškomu žmo
gžudžiu arba žmogžudžių sam
dytoju. .. ^r 

_ ^ t 

9511.295 AUTOMOBILIAI 
S. VALSTIJOSE. 

x i— 
VVashington, Kovo 1.6. — 

-PRANEŠIMAS. 
. * 

Liet. Am. Rūbų Išdirbinio 
dalininkams apleidžiant šią, ša-

Vtsiems jau žinoma, kad I, ų t y v^ojantįe Lietuvi 
Vyčių' IX Seimas visai arti ir į i j į j į j ^ e į p ^ į bendrovės į 

'ofisą ypatiškai arba laišku, 

bašninką i« namų į bažnyčia 
atlydėjo gerb. klebonas kun. 
M. L. Krušas, kun. Statkus, 
vargonininkas p. K. Sajionis, 
I). B, Janušauskas, eboristės, 
eboristai, giminės ir pažįstami. 
Bažnyčioj katafelis buvo gra
žiai išrėdytas. "Reąuiam" 
mišias giexiojo p. Sabonio gra
žiai isldvintas vaikų choras. 
Per misiąs solo gražiai giedojo 
ponia L. Sabonienė. 

Choristai atjautė savo norio 
mirtį, nes visi beveik daly va* 
vo jo laidotuvėse. . 

X. Y. 

jis bus Chicagoje. It 
darbas jau pradėtas ir varo-Į ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ ų & 
ĮIM8 pilnu sm,u;ku.mi. Devin- f o n n į d j Ų ) n e s bendrovė stei-. 
toji Vy<*ių seinuj manoma pa: gia verpimo-audimo fabriką 
daryti viend iš žymiausių s . - i - ^ ^ ^ ^^^ j ^ g ^ 
mq Vyčių .slonjo.j ir. bė aho- ^ į n a u j a s g ^ ^ ^ ^ ^ 5 
jon«s, bus 7,yn,iausias, n e s , ' i n a t e i a į t t e p r i s i ų s t i n a u j u s 

kiek teko girdėti, tame seime •«•-«««« 
dalyvaus Lietuvos Steigiamojo ^ A m R u b ų I š d i r b i m o B . v ė 

Seimo nariai, atstovaudami 
Lietuvos Pavasarininkų orga
nizacija,. Tai-gi Ohicagos Vy
čiai turės parodyti savo ga
bumus dailės srityje/ 

809 W. 35-th Street 
Chicago, UI. 

1 .i 1 I I I 1 n 1 . < 1 11 ; * ^ - L 

TfiMYKITE 
Kensingtono Lietuviai ga-

-

IŠ NORTH SIDES. 
— 

AnoVofieij'alių žinių, praeitais 
metais ,Suv. Valstijose buvo 
užregistruoti 9,211,295 auto-

darbininkams balsavimus strei mobiliai. 

\t Sąjungiečių veikimo. 

Visos Mot. SąjungoK narės 
sutartinai iš širdies dirba kaipL 
Bažnyčios, taip tautos, organi
zacijos ir savo naudai. 

Viename susirinkime sajun-
gietės nutarė atidaryti vaka
rinius " siuvimo, mezgimo ir 
virimo kursus. Komisijon liko 
išrinkta narės: Valatkienė ir 
Valaičiutė. Kursai jau atsida
rė. Kiekvieno mėnesio trečia 
antradienį būva siuvimo ir 
mezgimo pamokos, o ketvirtą 
antradienį virimo ir kepimo. 

Kovo 9 d. parapijinėj svet. 
buvo mėnesinis kuopos susi
rinkimas. Atsilankęs kleb. kun. 
A. x Baltutis suteikė kuopai 
daug gražių patarimų. 

Nutarta po Veljkų įrengti 
vakarą. Martinaitė, kuopos re-
zisorė, pranešė turinti jau iš
rinkusį veikalą ir trumpu lai
ku pradės mokinti. 

Gražu butų? kad visos nares 

Seimo sesijos ir bankietas- lite gauti nusipirkti "Drau-
bus viename iš^žymiausiij vielMfpį^ ^dienraštį pas p. 
bučiųLaSalle vidumiesty. Kom ! 10. TYŠKEVIČIĄ 
cei-tas bus viename dideliame 314 E. Kensington Ave. 
miesto teatre Aryan Grotto } 
(ant Wabash ave. ir 8-tos gat- mmmmammmmmmm 
0 

• \ . s 

ves). 
Čia pažymėjau, kas jau pra

dėta. Kad fas Viskas įvyktu 
taip kaip manoma, reikia di
delio darbo, pasišventimo. Reiš 
kia, kad darbą dirbtųv ne tik 
įvairios rengimo komisijas, bet 
visi ChicagoY vyčiai turi pasi
švęsti ir paaukoti savo talen
tus. Koncertui, kaip jau minė
jau, yra paimtas didelis mies
to teatras Liepos o dienai. Ta 
dieną apskričio choras atkar
tos operą Koraįvilio Varpus. 
Kad svečiai ir Chicagos publi- i 
ka matytų vyčhj spėkas, rei-j 
kia, kad Apskričio choras bu
tų milžiniškas. Todėl visų Clii-
cagos kuopų dainininkai spies-
kimės Apsk. choran.. Laikas 
įsirašymo apribotas, kadangi 
reikės-nutraukti chl^o paveik-
s% ir išanksto dėti į skelbi-
mtfs. Tat Kovo ir pradžioje 
Balandžio upėn. \vMi daininin
kai turi įsirašyti, nes paskui 
nebus priimami. 

Sekanti choro repeticija bus 

A. f A. 
Ant Atminties Metinių 

^ Sukaktuvių^ 

PRANO. RAGELSKY 
) Mirė Kovo 23 d. 1920, 
turėdamas 33 metus am
žiaus. Amerįke išgyveno 
14 metų. Velonis paėjo iš 
Kauno Red. Kražių parap. 
Trakšelių kaimo paliko 
nuliūdime ses'eri Ona ir 
švogeri Vitkauski ir broli 
ir seseri Lietuvoj. 

Tariams nuoširdžiai a-
čių visįems uisuteikta jam 
paskutini patarnavimą ir 
kviečiame visus atsilanky
ti ant pamaldų į Nek. P. 
Šv. Marijos bažnyčia 44 ir 
Fairfield Ave., Kovo 17, 
1921, 8 vai. ryte liekames 

.dideliame nuliūdime 
Sesuo ir švogearis 

A. A. Vitkauskas. 

A-fA. 
M. NEZELSKIENĖ 
Mirė Kovo 15, 1921, 2 

vai iš ryto 66 metų am
žiaus, paėjo is Telšių Aps-
kr. Plungės miestelio. A-
merike išgyveno 16 metų. 
Paliko dideliame nuliūdi
me vyra Stanislova, sūnų 
Juozapa ir dukteris Sta
nislava Daukintienė ir Ka 
zimiera Mikutienė. s 

. Velionės kūnas randasi 
po num, 10932 vEdbrooke 
Ave. Laidotuvės bus Kovo 
17,1921, 8 vai. ryte iš Vi
sų šventų bažnyčios Rose-
lande, į Šv. Kazimiero ka
pines. 

Nuoširdžiai kviečiami vi
si gimines ir pažįstami da
lyvauti laidotuvėse. * 

Nuliūdęs vyras 
Stanislovas Nezelskis. 

[uropean American Rureau 
Fabionas ir Mickievicz ved. 
buvę A. Petratis f r S. L. Fabionaa 

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pašportai ir tt. 

/ NOTARIJUSAS ^> 
Rcal Estatc, Paskolos, Insurlnal 

Ir tt. 
809 U . 35th 8t., Ramp. Halstod St. 

Tch: Boulcvard 611 
Vai.: 9 iki 6 kasdiena 

Vak.: Utar. liet. Ir Subaiki 9 vak. 
Ncd.: iki S po pietų. 

S. D. LACHAW1CZ 
L1ETL VYS G KABOKI L S 

IPataruauju laidotuvine koplglausla. Re4-
Ikale meldžiu atalftauktl,' o majto darbu 
[busite užganėdinti. « . 
12314 W. 2Srd PI. DhJoago, OI 

Tel. Ganai S l f t 

PLATINICITE '' DRAUGĄ. \ * 

Saugok akiy regėjimą 

Kada kankinies del galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sil-
nsta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties į manę klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 

> jum*-; geriausj patarnavimą del 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specijalisto, 

W. P. MONCRUFF, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPECUALISTAS 

1801 S. Ashland Ave., Oldcmgo/ 
kertė 18tos gatvės; 3-čios lubos 

Kambaris 14-15-16-17 
Viršui PLATPS apUekos y 

"* Temykite jn&no parašą. 
Valandos: Nuo 10 ryto Iki 9 
vak. Ne dėl i o mis nuo 9 ryto iki 
12 J , 

STPAIOT 
IO 

V. U 'O F? D E 

MELBA 1 0 * 
STfJAKJHT i 

12 
fyftvBtF 
SlZES 

Geresnissu-geriau užganėdinantis ne-
gu koks Havana cigaras. 

Paklausk savo krautuvntnko—Bet Jekm 
krautuvninka* neturi—rąžyk mumsl 

I.LEWISCICARMFG.CO.No«wM 
Largest Indgpendent Oįeur Factonj ttilhe ^brfcl 

Carter's Little Liver Pilis 
Vaistas Kuris 

Visiems 

Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba 
Maža PJgulka 
Alsias Oosas 

Maža Kaina 

Kr—jau neturintis Geležies 
yra prieaaatimi i&b!4Mcui»h} 
veidu. 

Tikras tori 
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