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Varsa voje Desperatinis 
Džiaugsmas del Silezijos 

I Lenkai Pralaimėjo Plebiscitą, 
bet Saukia Laimėję 

Vokiečiai Atsisako Pildyti Prancūzų 
Reikalavimus 

L E N K A I ŠAUKIA L A I M Ė J Ę , L E N K A I ŠAUKSIS OFICI 
PLEBISCITĄ. J A L I O BALSŲ SUS

K A I T Y T O . 
Berlyne paskelbtos oficijalės 

skaitlinės balsų. 

Londonas. Kovo 2... Iš 
Varsa vos pareina žinių, kad 
tenai Lenkai neišpasakytai j 
džiaugiasi ir linksminasi tvir- j 
t indami, kad -jie laimėje ple
biscite Angstojoj Silezijoj. 

Viešose aikštėse piemadienį 
pada ry t a skaitlingi susirinki-

VVashington. Kovo 23. — 
Čia 1/enkų pasiuntinybės val
dininkai sako, kad Lenkija 
busianti priversta kreipties į 
talkininkų ambasadorių tary
ba ir į Tautų Sąjungų, rei
kalaudama oficijajiu keliu per
skaityt i plebiscito balsus* N 

Lenkams atrodo, kad Aug-
• , - . , .. . .stojoj Silezijoj su jais netei-

mai. Kai-kur tvrame ore a thu-! . . . , / , . , . . 
, , . , , , , , singai pasielgta. J i e sako, kad 
kvta -padėkos namaldos, kad >. . , r > . v. . . . .. 

0l^. ,,., .. . tenai Vokiečiai visas laikas tilpo o(M> metu Silezija įsnaujo . . . . , . ,. . , .. reje daug mtakos ir uojuu vei-suiungiama su Lenkija. . , , r ,A , , .T 
c, . . , . . ' .... . i kę plebiscito klausime {Susirinkimuose s k a i t l i n g a i . , . . , ,v A A . I t a rpu su Lenkais to dalyvavo valdžios atstovai , 

vasiskija ir kariškiai. 
Paskui laikraščiai paskelbė, 

kad laimėjimas abejotinas, 
kad apie tai r-' (i ' :ų 
žinių, kad Berlynas **,Ba4n.iijiĮ 
laimėjimus. 

Bet tas inkaitusiu Lenku 
neatšaldė. J ie linksminosi. 

Iš to džiaugsmo staiga pa
šoko augštyn net jų markės. 
Pirmadieni šimtas jų markiu 
kainavo 12 centu. Antrvtojaus 
puse cento pabrango. 

Oficijaliai paskelbta balsai. 

Kuomet Varsa voje nežinia 
kodėl linksmintasi, tuo metu 
Berlyne oficijaliai paskelbta 
plebiscito pasekmės. 
/Vok ie t i j o s užrubežinių rei
kalų ministeris Simons mušė 
Londonan tokių oficijalę te
legramų: 

Angstojoj Silezijoj Vokieti
ja gavo 713,700 balsą; Lenki
ja 460,700. Taigi Vokiečių pu
sėje yra apie 61 nuoš. balsu. 

Tas kuoaiškiausiai parodo, 
kad Lenkams nebuvo ko links-
minties. 

Kalbama apie padalinimą. 

Tuo 
visa ne-pu 

buvę. 
Lenkai skelbia visa <ulę i-

vairių priežasčių, kod1 ple
biscito- pasekmės ji 
lankios. Kalt ina Vokiečius. 

BAISENYBĖS K R O N Š J A D 
T E IR A P Y L I N K Ė S E . 

• \ 

Liepta nugalabinti visus vy
riškus pradėjus f 15 me

tais. — 
Viborgas, Suomija, Kovo 

20 (suvėl inta) . -— Mūšiai re-
voliueijonierių su bolševikais 
s*eka ant ledo Suomijos užla
joje, už trijų mylių nuo Suo
mijoj pakraščių. 

Šiandie Suomijoj pakraščius 
ledu pasiekė visas pulkas re-
voliucijonierių raitarijos, kuri 
gynė Kronštadto tvirtovės tvir 
tumų No. 3. 

Bolševikai buvo mėginę at
kirsti raitelius nuo Suomijos 
pakraščių. Bet raiteliai savo 
manebravimu visgi išsisuko 
nuo bolševikų spųstų. 

Išviso Suomijos pakraščius 
pasiekė apie 8,000 kareivių, 
jurininkų ir civilių pabėgėlių. 
Šiandie jais rūpinasi ir juos 
maitina Amerikos Rand. J 
žius. 

-—._/ 

VARŠAVA SUTINKA TAR
TIES VILNIAUS 

KLAUSIME. 

NAUJAUSIOS ŽINIOS, 

Varšava, Kovo 23. — ]jen : 

kų vyriausybė sutiko su Tau
tų 'Sąjungos pasiūlymu Vil
niaus klausime tart ies su Lie
tuva. Apie t a i paskelbta ofU 
eijaliai. 

Tų tarybų pasiųlymų Len
kams ir Lietuvai buvo pada
ręs Tautų Sąjungos buvusio 
susirinkimo (įenevoje pirminiu 

4kas Paul Hymans. 
Į P i rmiau tų pasiųlymų priė
mė.. Lietuva. Dabar tų patį pa
darė Lenkai. 

* 

Lietnvių-Lenkų tarybos į-
vyks Belgijos mieste Bfussely. 
Laikas taryboms dar nepas
kir tas . " 

MOSBAGH, Vokietija. —. Carl 
Noaf i r P rod Zimmor, ameriko-
nišku detektivu, kuriem- nepavy
ko pagrotfti amerikoniškos armi
jos * dez>rterio Bcrgdoll, Vokiečiu 
geismo jmbaustu kalėjimą, vienas 
15-ai, kitas 6-iems .mėnesiams. 

ŽINIOS IŠ UETUVOS 
L I E T U V I Ų VARGAI RYGO 

J E . 

OPPELN, Silezija. — C'ia talki
ninkų komisijos viršininkas, gen. 
Lerond, tvirtina, kad nežiūrint 
Vokiečių laimėjimo, gal dalis an-
glckasyklų teks Lenkams. Talki
ninkai prieš Vokietijos norą gal 
pravesią naują rubežių. 

i 
1 

Pasakoja apie terorą. 

Pasprudusieji iš Kronš/adto 
kareiviai i t civiliai baiseny
bes pasakoja apie to miesto 
ir tvirtovės likimų. 

Tro tzky 'o nusamdytos gau
jos, kur iose yra daugybė Ki
nų, šiandie, sako, Kronštadte 
^>"' > savo viršii \\y-

V O K I E č I A I ATSISAKO 
DUOTI MILIJARDĄ , 

MARKIŲ. 

Tai dalis iš 20 milijardų 
markių. 

Berlynas. Kovo 23. — Čia 
oficijaliai paskelbta, jog Vo
kietija talkininkams (daugiau
sia Prancūzams) neišmokės jų 
reikalaujamų milijardo mar
kių Talkininkai buvo reika
lavę, kad tas milijardas butų 
išmokėtas šiandie. 

Taikos sutart imi, Vokietija 
ligi ateinančio mėnesio Gegu
žės 1 d. turėjo išmokėti tal
kininkams 20 milijardų auk
sinių markių. 

Apie tų išmokėiimų talki
ninkai mažai rūpinosi, kuomet 
buvo vedamos tarybos karo 
atlyginimo klausime. 

Kuomet tos tarybos suiro, 
talkininkai spiria Vokietijų 
išmokėti tuos milijardus pas-

Iš Parvziaus pareina ž i n i ų , j k i r t u , a i k u - I š *? milijardų 
kad kaikurie Prancūzu l a i k - | v i e i 1 * milijardą talkininkai te-
raščiai labai susirūpinę L e n - / ' i a i 1 »»rėj° gauti anksčiau, 
kų pralaimėjimu Augštojoj (

 k a i P šiandie. 

nu^' . iudydamos žmones. Ne> s 
T n K & y ' o Iravo įsakyta išžu
dyti visus lig vieno vyriškius 
pradėjus 15 metų amžiumi vi
soje saloje. 

Anot kai-kųrių pabėgėlių, 
jau šimtai žmonių nugalabin
ta saloje. I r nemažai jų bu
vo* papuolę bolševikam*. Nega
limas buvo da ik tas visiems 
pabėgti , i 

Žmonės sušalę an t ledo. 

Vienan pakraščių miestukai) 
vakar a tvyko būrys kareivių 
ir atidavė, savo ginklus Suo
mių valdžiai.. 

SUŠAUKIAMAS S. VAL
STIJŲ KONGRESAS. 

Washmgton. Kovo 23. — 
Prezidentas Hardingas paskel
bė proklianiaeijų, kuriųjt^ su
šaukiamas į Balandžio 11 die-
nų specijalėn sesijon kongrer 

-sas. 
t • 

BOLŠEVIKAI PLĖŠĖ BA 
TUMĄ. 

PARYŽITTS. — Prancūzų spau
da didžiai apgaili Lenkų pralai
mėjimą Silezijoje. f>e4 to jžiuri 
aiškų Lenkam^ pavojų nuo pačiij 
Vokiečių ir Rusijos bolševikų. 

PARYŽIUS.— Iš Atėnų parėjo 
žinių, kad Graikija atsisakiusi pa
kelti puolimą prieš Turkus na
cionalistus Maž. Azijoj. 

WASHINGTON. — Gal šian
die skerdyklų darbininkų atstovai 
čia susitaikins 4\\ kompanijų at
stovais. 

I& Rusijos pareina laiškų į 
Lie tuvį giminėms, kuriuose 
skundžiasi Lietuviai tremti
niai, kad, nežiūrint karščiau
sių norų, iki šiolei ii1 dabar 
dar negali išvažiuoti ir gal 
bus priversti pasilikti Husijos 
piliečiais. Mūsų žmonės dabar 
labjaus išmėtyti po visus už-

tierius su svaiginančiais ' gė-
rynmrs. O kiek dar priviso po 
kaimus degtindarių. Švietimo 
dalykai parniršti, o laikraščiu 
pareina t iktai keli numeriai. 
Labai skurdu ant širdies, kad 
žmonės taip apsileidę. 

t iečių Sų jungos kuopa. " P a 
kampius, negu pi rma: pįlieti-lva«ariBtiuJtųt? kuopa, Lietuvos 
nis karas Rusų su Rusais, j -
vairiofc evakuacijos, mobiliza
cijos, alkanas buris, valdžios 
parėdymai išsklaidė žmones, 
suskaldė* šeimynas, suardė or
ganizacijas. > 

Laikraščių dabar beveik nie
kur negauna, apar t bolševikų. 

Ežerėnai— Zarasai. (v,ia gy
vuoja keletas susikūrusių drau 
gijų, kaip tai Lietuvos Vals-

Raud. Kryžiaus skvrius, Var-
totojų bendrovė, " P a t r i m p a s " 
gaisrininkų draugija, Lietuvos 
(lynimo Komitetas, Šaulių Sų-
jungos skyrius, (iimnazijos Ko 
mitetas ir Švietimo ir kultū
ros dr . " A k s t i n a s " . Bet drau
gijinis ir visuomeninis gyveni-

Todel gyvenantieji po kaimus 'į$* d a b a r Ežerėnuose mažai 
apsireiškia. Labai blogai, kad 
čia, kaip ir k i tur priviso labai 
daug smuklių, t raktierių ir de
gtindarių, kurie žmones tvir
kina. 

ir provincijos miestus, Lietu
viai dar kiti ir žinoti ne'žino 
apie mūsų Atstovybę Mask
voje. Pasiskelbti nėra nei jo
kio budo: Nes ųisos tremtinių 
organizacijos bolševikų vai- | Ąį 

I 

ANGLIJOS LORDŲ BUTO 
REFORMOS. 

Konstantinopolis, Kovo 2X 
— Rusijos bolševikų spėkos 
užėmė miestų Ba tum palei J u o 
dujų įura^, Kaukaze. Anot žin 

nių, per keletu valandų bol
ševikai kareiviai plėšę miestų. 

Londonas, Kovo 23!_— Ati
daran t parlamentų karaliaus 
kalboje buvo panunėtos refor-

I mos .lordų butui . 
I>abar paskelbta, kati suina-

nyitiai reformų at i tar iamas to
lesniems laikams. 

GRAIKAI RUOŠIASI PUO 
L I M A N > R I E f i TURKUS. 

UŽGINA SUOKALBIAVIMĄ 
P R I E Š KONSTANTINĄ. 

> , 

Silezijoj. 
Todėl jie paduoda sugestijų, 

kad a r kartais talkininkai vis-

I r ' štai Vokietija atsisako 
pildyti tų reikalavimų. 

Su tais 20 milijardų pasi-
gi nrgalėtų kokios dalies Si-Įrodo labai kebli istorija. Tal-
lezijos angtakasyklų paskirti j kininkai pripažjsta, kad Vo-
Lenkams, nežiūrint plebiscito j kietija jau išmokėjusi jiems 
pasekmių. ^ ^ į8 milijardus markių. Tad ligi 

Ki t i laikraščiai tokiame su- Gegužės 1 d. palieka mokėti 
manyme įžiūri aiškių netei- j vos 12 milijardų, 
sybę. Sako, Prancūzi ja tu r i Bet Vokietija tvir t ina, kad 

Konstantinopolis, Kovo 23. 
Anot žinių, Graikų spėkos 
Maž. Azijoj su paskuba gami
nasi pakelt i puolimų prieš 
Turkus nacijonalistus. 

Sakoma, puolimas, rasi, bus 
J i e pranešė, kad savo k e - | P r a d ė t a « dar .šio mėnesio pas 

lionėje iedu matę daugybę gu
linčių ant ledo , žmonių. Ne
laimingieji apilsę ir pargr iuvę 
ant ledo, kąri daugiau nesikel-

gyven-but patenkinta pačių 
tojų nuosprendžiu ir nekišti 
nagų j žarijas. 

A I R I A I UŽPUOLA TRAU 
KINĮ . 

Dublinas. Kovo 23. — Ap
skr i ty Kerry Airių karuome-
nė užpuolė pravažiuojantį An
glų mJi ta r in i traukinį v 

ji jau išmokėjusi visus 20 mi
lijardų. I r apie tolesnį mokė
jimų nenori nei klausyti. 

Dabar nuo talKininkų prigu
lės tolesnis žygis. 

• " * "— • » — 

18c TUZINUI KIAUŠINIŲ. 
, 

Bloomington, Hl., Kovo 23. 
— Čia kiaušinių kaina nupuo
lė. Krautuvininkai pirkdami 

Nukauta 7 Anglų kareiviai, [tuzinui moka vos 18 centų. 

ti. 
Tad miestely kuoveikiaus 

sudarytas pagelbos būrys i r 
pasiųstas ieškoti^ nelaimingų-

Kareiviai šalimais miestelio 
susirinkę kuoposna kūrena tfg* 
nis. Vienon kuopon atvyko ka
reivis su arkl io šlaunim. Ka ip 
bematai arkliena pasidalinta 
ir iškepta ant žarijų. 

Visur tvarka . 

Nežiūrint nuovargio V alkio, 
kareiviai klauso savo ofieierų. 
y i s u r yra pavyzdinga tvarka. 

Kronštadto revoliucijonierių 
tribūnalo prezidentas Ivan Se-
miasbkin pasakojo, kad' kuo
met jie buvo suorganizavę re-
voliucijinį sukilimų, jie pilnai 
buvo pasirengę pirmiausia im
ties priemonių nuversti bolše
vikų valdžių. . - | 

Nepavyko del stokoj amuni-
jcijos. Turėję amunicįjos, bet 
menkos kokybės. 

J i s sakė, kad visoj plačioj 
Rusijoj prapl i tęs didelis prieš 
bolševikus antagonizmas. Bol
ševikai gali -žudyti žmones. 
Bet jie nenustelbs, prieš save 
pakilusio antagonizmo. 

v 

kutinėmis dienomis. 

Atėnai, Graikija, Kovo 23. 
—- Buvo pakeltos kalbos, kad 
Rumunijos karalienė suoka 1-
biavusi prašalinti nuo sosto 
čia karalių Konstantinų ir^sos-
tan padėti savo jauną žentų, 
Konstantino sūnų. 

Karal iene kategoringai už
gynė tas piktas kalbas. 

ORAS. — Šiandie gražus oras 
ir, turbūt, rytoj; kiek šilčiau. 

džios draudžiamos yra. Dele
gatams draudžiama važiuoti 
Maskvon tremtinių reikalais. 
Lietuvos Atstovybė, ta ippat 
Latviai ir Estai , rūpinasi, ka<T 
norintiems leista butų steigti 
komitetus ir siuntinėti delega
tus į Centrų. Sovietų bolševi
kų valdžia griežtai nuo to at
sisako. J e i l>rfe to visko da r 
pridėti, kad be tam tikr^o lei-

Įdimo negalima nei vieno žing
snio padaryt i , negalima gele
žinkeliu važiuoti, didžiausias 
sunkumas paštu susisiekti, tai 
bus aišku, ka ip sunku išva
žiuoti iš Rusijos. 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
By GENE BYRNES > r 

Kapėnai, (Mažeikių apskr . ) . 
Čia^ vienų kartų pas mūsų dir
btuvės ponų suvažiavo daug 
ponų. Vienas šaulys, manyda
mas, kad ponai suvažiavo 
prieš Lietuvius tart ies, pasi
ėmęs šautuvų, ėjo sužinoti, ka 
jie daro. Įėjęs virtuvėn, pak
lausė virėjos, a r y ra ponai; 
ji atsakė, kad nėsų. Tuomet 
šaulys priėjo prie prieangio 
durių i r pamatė , kad pilna 
trioba ponų. Tuojaus išovė du 
kar tu iš šautuvo ir ponai iš
sigandę išvažinėjo. 

Antalieptė, Ežerėnų apskr. 
Čia (Jruod^io 26 d. tapo mo
kytojų rūpesčiu surengtas va
kara i . Vaidino " V a g y s " Čia 
yra įsteigta ūkio mokyŲa, į 
kurių priima mokinius, baigu
sius pradedamąsias mokyklas. 
Šiais metais yra į stojančių 80 
vaikų. Linksma, kad žmonės 
jau prarieda suprasti naudų u-* 
kio mokyklos. 

Kalvarija, (Marijamp. aps.) . 
Sausio m. 1919 m. čia susit
vėrė Vartotojų B-vėį " ^ š u o -
l a s " . Narių turi 311; jų tarpe 
yra ir 60 moterų. Šiaip dau
giausia darbininkai, inteligen
tų mažai. Pajaus d idumas 50 
auks. Bendrovei prekyba ge
rai sekasi i r ineigų turėjo nuo 
1920 m. iki tų pačių metų 
Lapkričio 18 d. daugiau, negu 
232,000 auks. B-vė samdo ke
turis tarnautojus* Vedėjui mo
kama 900 auks. algos mėn., ki
t i ems 'po 700 auks. 

Prie to B-vės valdyba rūpi
nasi i r kultūros darbu; išrašo 
170 egz. laikraščių. Aplamai 
sakant, bendrovė daro malonu 
įspūdį ir visuomenė jųja pa
sitiki. 

Šiauliai, č i a viena moteris-

L "r" 
^ftC*«»^»» I 

Šiauliai. Lietuvoje per karą 
kė padėjo savo pinigus kros- j c i a U g arklių ypatingai Žemai

čių veislės tapo išnaikinta. T a 
veislė tur i d a u g gerų ypaty
bių i^ todėl l i k ę geresnieji 
šios rųšies arkliai , seikia sau
goti, kad iš jų išplatinus dau
giau -tos veislės. Tam tikslui 
Šiauliuose Sausio 7 d. įvyko 
susirinkimas, kuris išrinko ko-
misijų Žemaičių arklių veis
lės praplatinimui. Į komisijų 
išrinkti : Narutavičius, vaitas, 
Lopas, Po vylius ir Plioteris. 

Byjfc (pečiuje). Paskui , užmir 
susi, sukūrė ugnelę. Atsiminu
si apie pinigus, bėgo gelbėti, 
bet ja ir buvo sudegę, o buvo 
apie 4,000 auks . Turėjo dau-
giaus pinigų, ta ip vadinamų 
Rusų rublių, paslėpusi žemė
se. Kuomet sudegė auksinai, 
puolėsi žiūrėti paslėptų žemė
se anų. Bet nelaimė, ir juos ra
do supuvusius. Taigi del sa
vo tamsumo ta moteriškė m o 
tojo visų savo pinigų. 

Yra dabar ii* Lietuvoje prie 
iždinių taupoposios kasos, bu
tų tenai padėjusi, butų ir nuo-
širnčįai augę i r nuo vagių ne
reikėtų slėpti. 

NEKUOMET TAIP NĖRA. 
t 

Avalinių krautuvėn atėjusi mergelė pasisako esanti ak
torė i r norinti p i rkt i kuoprasčiausius čeverykus, net be au-
gštų kurkų. 7 

• Pašiaušė, Šiaulių apskr. 
Šioje apylinkėje pradėjo labai 
platinties girtuokliavimas. 
Pl ieš metus buvo t iktai dvi 
krautuvi . Viena vartotojų ben
drovės. Pereitais metais buvo 

Į viena aludė, o dabar net trak-

PINI6ĮJ KURSAS. 
Svetimų Salių pinigų vertė, mal-

nant nemažiau $25,000, Kovo 22 
buvo tokia pagal Merchant* Lo» 
an and Truat Co.: \ 
Anglijos sterlingų svarai $3.91 
Prancūzijos šimtui frankų 6.96 
Italijos šimtui lirų 4.04 
Vokietijos šimtui markių 1.66 
Lietuvos šimtui auksinų 1.66 
Lenkijos šimtui markių .12 
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U B T CVIŲ KATALIKŲ DIEHRAATIS 

"DRAUGAS" 
•Ima Į B B M Į Į Išskyrus aedeldienius. 

PRENUMERATOS KADIAt 
OBL1CAGOJ IR UŽSIENYJE: 

• U T 

M Oi JI n Kn • • • 
p H d Metą 
. VALST. 

Pusei Meta 

• • • • e • • • • • • * • 98.09 
. 4.00 

ffl.00 

prenumerata mokasi iSkalno. Lai-
kaa skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti liperkant krasoje ar ezprese "Mo
t ė j Order" arba {dedant pinUrus 1 
registruota laišką. 

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

Tel. Roosevelt 7791 

Pažaisliai. 
Yra buvę vienuolynų, labai 

smarkiai pasižymėjusių istori
joje, ypač tautų kultūroje. Ita
lijoje tuomi garsus Subiaco, 
Prancūzijoje €lugny, Šveicari
joje Einsiedeln, AnglijojeWest 
minster. Net ir Lenkų kultūro
je Sv. Kryžiaus vienuolynas 
buvo jų kultūros židinys, o 
Rusai kiek turėjo šviesos tiek 
jos gavo iš Kijevo-Počajo Lau
ros. Laura grekiškai reiškia 
vienuolyną. Garsusis Nesto
ras tenai buvo vienuolis. 

Lietuva vėlokai prisidėjo 
prie krikščioniškų tautų šei
mynos. Buvo ir joje mokslu 
žibėjush) vienuolynų, ypač 
Kražiuose ir Vilniuje, kur gy
veno mųs senieji raštininkai 
Kojalavičius ir Širvidas, bet 
mūsų tautoje tie vienuolynai 
neįgavo tokios dvasinės jiegos, 
kokią turėjo augščiau minėtie
ji kitų tautų vienuolynai. 

Tiktai šv. Kazimiero Chiea-
g o j e v i e n u o l y n a s i m a Į g a u t i 
tos reikšmės tarp Amerikos 
Lietuvių. Visos aplinkybės 
taip susideda, kad jis jos tu
rėtų, kad iš jo mokslas apš-
vieta ir doras lavinimas pra-
plistų i pusantro šimto lietu
viškų kolonijų Suvienytose 
Valstijose. Nedrįstame pasaky
ti, kad taip bus. Tokią dkieję 
įtekme, kaip augščiau minėto
sios svetimtaučių vienuolijos 
gali padaryti tiktai tos įstai
gos, kuriose yra išsidirbus 
dvasia stipri, lanki ir tampri 
kaip plienas. J i nepasidaro be 
didelio atsižadėjimo savęs, be 
skaudaus pasišventimo, be mo
kėjimo klausyti valdžios. 

Jau pusė metų, kaip Pažais-
liuosu šalę Kauno apsigyveno 
penkios seserys Kazimierietes. 
Jei jų butų tūkstantis, tai ga
lėtų imti vesti 500 mokyklų. 
Lietuvai reikia dešimteriopai 
tiek. 

Kazimieriečių ir Lietuvos 
veikalas yra l>endras. Seserims 
butų ntalonu, kad Pažaisliai 
pasidarytų Lietuvos Kinsiedel-
nu. Lietuvai butų malonu, kad 
ji turėtų iš kur imti mokinto
jų savo mokykloms. 

Pažaisliuose seserys protin
gai pradeda. Jos visas jiegas 
dabar kreipia, kad gerai išla
vintų kandidates, kurių turi 
devynetą. Kuomet tos turės 
dvasią kaip reikia, tuomet su
bėgs kandidačių šimtai, tuo-1 
mat iŠ Pažaisliu eis spindu
liai į visus Lietuvos kraštus. 

tektinai augštos dvasios švie
sių žmonių. Kitaip reikia pa
kelti daug vargo vedant kūry
bos darbą. 

Mūsų tauta, aeių Dievui, tu
ri nemažai augštos doros vy
rų. Bet nedaugeliui jų yra lem
ta šiandie dalyvauti Lietuvos 
valstybės kūrybos darbe. Jų 
daugelis gyvena -užrubežiuose. 
Svarbios aplinkybės nel^džia 
gryžti Tėvynėn ir prisidėti 
prie bendrojo darbo. 

Del to prie valstybės pama
tų tiesimo prikibo nemažai 
tokių, kuriems trųksta ne vien 
mokslo, bet dar ir kitų tam 
tikslui reikalingų ypatyfoių. 
Nuo to vargsta visuomenė, ken 
čia tauta ir visa šalis. 

Turime po ranka štai Lietu
vai niošiamą Visuotino Kariš
ko Apmokinimo įstatymą. Tai 
tik projektas, kurs skaitosi 
pagrindinis akmuo pačiam įs
tatymui. Tasai projektas pir
muoju skaitymu Mažojo Seimo 
jau priimtas. 

Pirmajame posme pasakyta: 
"Visi Lietuvos Respublikos 

piliečiai, nuo 18 ligi 45 metų 
amžiaus imtinai, kurie neturi 
aiškių ydų, neleidžiančių var
toti ginklą, privalo mokytieš 
vartoti ginklą Lietuvos terito
rijos, jos garbės ir nepriklau
somybės apgini 111111." 

Šituo posmu aiškiai pripa* 
žįstama 18 metų berniokams 
pilnoji pilietybė. Tas gerai. 

Bet štai 10 posmas štai kaip 
skamba: 

''Besimokinantiems nei bu
tas, nei valgis valdžios neduo
damas." 

Šis posmas tikrai ypatingas. 
Pašauktas lavinties toksai u-
kininkas lavinimo vietovėje 
savo pinigais turi samdyties 
butą, turi pirkties maistą. Dvi
gubas žmogui nnuostolis. Ati
trauktas nuo darbo ir padėtas 
dar tuštinti nuosavą kišenių. 

Tokį, kaip šitas, nugalvoji-
mą vargiai kur kitur rastum. 
Negi jau kas galėtų dirbti mo
lį iš pagamintų plytų, kad tuo 
s a v o d a r b u n e s u s i k o n i p r o m i -
tuotu. 

Bendra Nuosavybe. 
Ar keistas reikalavimas? 

Ponas N. Jasinski pavadinęs 
mus pustuzinį kartų " b r a c i a " 
prieina prie mųs reikalavimo 
atgauti Vilnių ir rašo: "Džiw-
ne žądanie oddania Wilna£" 
(Keistas reikalavimas atiduoti 
Vilnių). Ponui Jasinskiui jis 
keistas, bet mums ne. Nę-gi 
keista, kad Londonas priklau
so Anglijai, Paryžius Prancū
zijai, Varšava Lenkijai, Mas
kva Rusijai. Keista tiktai, kad 
Vilnius turi priklausyti Lietu
vai. Pats p. Jasinskis įsak
miai sako: "Wilno jako sto-
leczna miasto bylej Litwy his-
torycznej jest nfdežne Litwi-
non" (Vilnius kaipo sostinis 
buvusios istorinės Lietuvos 
miestas yra Lietuvių nuosavy
bė.) 

Tai vienas iš daugybės pa
vyzdžių, kaip šiandie yra tie
siami mūsų Tėvynei pamatai. 

Dar kitas daiktas. Kadangi 
mokytojai užimti apskritus me 
tus mokytojavimu, tad jie turi 
but šaukiami karo mokslan 
vasarą, jų atostogomis ir, su
prantama, jų pačių lėšomis. 

Sveikumo žvilgsniu mokyto
jams gal tas ir naudinga. Bet 
materijaliu — tai Dievas žino. 

Nuo priverstino karo moki-
nimosi, pagal projekto, paliuo-
suojami: dvasininkai, visas li
gonių personalas, visas kalė
jimų }>ersonalas ir visi valsty
binio susisiekimo priemonių 
tarnautojai. 

Tad kodelgi negali but pa-
liuosuoti mokytojai ? N 

O kas-gi norima padaryti su 
dvasiškų seminarijų auklėti
niais, projekte nepasakyta. 

Buvusi Lietuva. 

Mušu Kūryba. 
• 

ELTOS ŽINIOS. 

(Prisiųstos Liet. Inf. Biuro). 

Kauno kronika. Iš Šveieari 
jos sugrįžo ržsienių Reikalų 
Ministerijos Informacijų Ue-
partamento Direktorius d-ras 
J. Eretas, painformavęs ten 
savo paskaitomis Šveicarų vi
suomenę ir spaudą , Lietuvos 
klausimu, ir vėl eina savo pa
reigas. 

Dėlto mes i-r negalime susi
šnekėti su Lenkais, kad jiems 
Lietuva yra "buvusi istori
nė" , o mums ji tebėra gyva. 
Kas gyvam žmogui sako, jog 
jis miręs, tas jį be reikalo įžei
džia. Kas šiandien Lietuvai 
duobę kasa priskaitydamas ją 
prie nabašninkų, tas tenevadi-
nie Lietuvius broliais. J ie ne
mėgsta vienos pabučiavimų 
rųšies ir veikiai gali tar t i : 
"Žmogau, kodėl pabučiavimu 
dangstai pražūties priemo
n e s ! " 

Miestas ir Gyventojai. 

Ne vien išsitarimais p. Ja
sinskis apkloja Lietuvos ne-
prigulmybės pražūtį. J i s sako: 
"Wilno w cJiwili terazniej-
szeį, jako zamieszkale przewa-
žającą iloscią przez Polakow 
jost naležne nam Polakom". 
(VVilnius šioje valandoje, ka
dangi apgyventas persverian-
čios Lenkų daugumos, priklau 
so mums Lenkams). 

• 

Dziennik'o Związkowy ,o ra
štininkas, tarsi, negirdėjo, kad 
Vilniuje Žydų yra daugiau ne
gu Lenkų. Todėl išeitų, kaiį 
Vilnius del gyventojų Žydų 
tlailgumos turėtų būti Žydų 
nuosavybe. Bet p . Jasinskis 
Vilniaus nepripažįsta Žydams, 
nes jiems jis turi tik paniekos 
ir neapykantos žodižių. Vis at
sikartodamas p. Jasinskis Žy
lius išvadina provokotoriais 
(Žyd prowokator). Kitų tau
tų vardus pradėdamas didele 
raide Žydų vardą p. Jasins
kis rašo maža ir prideda, jog 
Žydai žiną, kad kur Lenkų 
esą, ten > Žydas nevaldysiąs 
(Odzie są Polacy, tam on rzą-
dzil nįe będzie. Mes būtume sa
kę: rządzic nie bedzie, arba: 
nie będzie rządzil). 

Ar Westville, 111. yra Lietuvos 
miestas f 

Nesiginčysime kokių žmonių 
Vilniuje daugiau: Žydų ar Len
kų, nes miestų prigulmybė tau

toms nenulemiama jų gyvento
jų kalba. Štai Westville, Illi
nois yra didesnis nuošimtis Lie 
tuvių negu sudėtinis Lenkų ir 
Žydų nuošimtis Vilniuje. Te-
Čiaus^dar neatsirado žmogaus 
užsigeidusio sakyti, kad West-
ville, IHinois priklauso Lietu
vai. Lietuviai laikosi vienų 
taisyklių visais atvejais. Len
kų t a ipg i yra kai-kuriose Su
vienytų Valstijų vietose iki 75 
nuošimčių. Tečiaus tų vietų 
Lenkai nesisavina, nes bijosi 
Amerikos. Su Lietuviais jie 
drąsesni. Drąsos jie parodo ir 
Vokiečiams, iš kurių atsėmė 
Gniezną, nors jame apie 90 
nuošimčių yra Vokiečių. Len
kai tą miestą atsėmė dėlto, 
kad jis buvo pirmutinė Lenki
jos sostinė. Tik ta proga Len
kai savo žemę nepavadino 
"buvusia istorine" Lenkijai 

Chicagoje yra penkisyk dau
giau Lenkų negu Vilniuje, bet 
Chicagos niekas nesisavina, tik 
Suvienytos Valstijos, nors iš 

r§jus per Vilniaus "Lenkus ' ' 
ir priskyrus Lietuvai visus, 
kurių pavardės ar šiaip istori
niai ženklai rodo lietuvišką 
kilmę, tai galutinai tikrųjų 
Lenkų Vilniuje rastųsi apie 
penkiatas nuolimčių. 

Lietuviai ne tie patys ką Len 

v tėra 2,700,000 tiktai 700,000 
Amerikiečių. 

Tie ir toki faktai |)arodo, 
kad miestų prigulmybę tau
toms nulemia kiti žvilgsniai, o 
ne laikinoji gyventojų minčių 
pakraipa. 

• 

Persveriantis skaitmuo. 

Vis-gi reikėtų paklausti, ar 
Lenkų yra Vilniuje taip daug, 
kaip p. Jasinskis sako. Skait
linių jis nepaduoda, bet tvir
tina *'przewažającą iloscią" 
pefsveriančia skaitmene. Tie
sa, jei Lenkai susidėtų su Žy
dais, Baltgiulžiais ir Rusais, 
tai jie persvertų į savo pusę. 
Bet nei Žydai, nei Rusai su 
jais nesusideda, ^usipratusie-
ji baltgudžiai taip-gi veikiau 
susikalba su Lietuviais. Todėl 
Lenkų ginče su Lietuviais už 
Vilnių persveria Žydai. Neap-
simdami dėtis su Zekgowskiu, 
atsisakydami nuo jo rengiamo 
Seimo Žydai persvėrė į Liefn-
vių pusę. 

Kokios tautos Vilniaus "Len 
i kai.1' 

To nežiūrėdamas p. Jasins
kis tvirtina: " A Wilno będzie 
naszą wspolną stolicą L i twy" 
(o Vilnius bus mųs bendra 
Lietuvos sostinė).Atsiprašome, 
kad to sakinio nesuprantame. 
P. Jasinskis aiškiai pasisakė, 
kad esąs Lenkas. Jeigu ^įam 
Vilnius bus "naszą stolicą (mu 
sų sostinė), tai jis turi tap
ti Lenkijos sostine. Jeigu jis 
bus "stolicą Li twy" (Lietu
vos sostinė), tai jis p. Jasins
kiui nebus "naszą". Jug yra 
skirtumas .tarp Lietuvio ir 
Lenko. 

P-nas Jasinskis labai man-
dagiai parašė negirdėjęs, kad 
Lietuviai stabmeldžių laikais 
butų valgę žmogienos. Jeigu 
mes panaikintume skirtumą 
tarp Lenkų ir Lietuvių, tai iš
eitų reikalas tokį patį manda
gumą padaryti Lenkams. Mes 
tokių mandagumų nemėgsta
me ir dėlto savo skirtumą nuo 
Lenkų žinome. 

Bendra Sostinių reikšmė. 
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"DRAUGO" KNYGYNE 
Galima gauti šios 

MALDAKNYGES' 
| Ramybė Jums (brangios odos paauks.) $3.50 
= Ramybė Jums (kailio apdar.) 2.50 | 
E Ramybė Jums (audeklo apd.) 2.00 5 
= Šios maldaknygės formatas yra 5%xS%, Puslapių turi 958. bet na S 
r stora, nes spausdinta ant plonos popieros. Joje yra įvairių Jvairiau-
5 sių maldų. 
= • • • • S 
= Aniolas Sargas — juodas apd $1.25 
| Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd 1.75 
| Aniolas Sargas — juodais apd 1.50 

Dangaus Žvaigždutė — juod. minkš. apd. : . . . 1.75 
Dangaus Žvaigždudė — baitas celluloid apd. su 

f paveikslėliu ant apd. Į.75 
i Dangaus žvaigždutė — balto kailelio apd. 1.50 
i Dangaus Žvaigždutė — juodo audek. apd. . . . . . . . 1.00 
| Dangaus Žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 
1 Aniolėlis — juodais apdarais 1:50 
= Aniolėlis — juodais apdarais 0.75 
E šios maldaknygės yra nedidelės. Turi beveik po 300 puslapių. S 
Z Spauda aiški. 

= Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 
i Pulkim ant kelių 2.50 
| Pulkim ant kelių 2.00 | 
= Pulkim ant kelių 1.85 
1 Pulkim ant kelių 1.50 
f Si maldaknygė yra Siek tiek didesnė už pirmesnes. Jos kainų 
•5 j va ir urnas priguli nuo apdarų. 
7 Maldų Knygelė 75c. 
_ Maldų Knygelė 1 5Qe. 
— 0 mm 

Užsisakydami adresuokite: 
. 

Vilniuje lenkiškai kalban
čių žmonią yra apie 50 tukstan 
čių. Jeigu tikėtume p. Jasins
kio ir Dziennik'o Związko-
wy'o žodžiais, tai didelę jų 
dalį turėtume priskaityti prie 
Lietuvių. Jiedu rašo: "Prpszę 
zwrocic tyiko uwagę na na-
zwiska szlaclity zamieszkalej 
na Litwie, o przekonacie się 
že to są wasi bojarzy, kjfcorzy 
po palączeniu Litwy z Polską 
zarucili język i obyczaje Ii- jiega yra žodije 4<wspolna 

Tik atsimename, kaip Len
kai džiaugėsi, kuomet jie tu
rėjo Varjavoje vainikuotą 
bendrą su Rusais monarchą 
Mikalojų Pirmąjį. To sunūs A-
leksandras Antrasis išrado, 
kad užtenka bendros sostinės 
Maskvoje ir Varšavoje nebesi-
vainikavo. Rusiškas kraujas 
Lenkams artymesnis, negu Lie
tuviams. Artymesnė Slavų tau
tų kalba ir politiškos pažiūros 
apie bendrąsias sostines. ^ Mes 
Lietuviai daug skiriamės nuo 
Slavų. Kalbos apie bendruo
sius monarchus ir bendrąsias 
sostines tiek iš p. Jasinskio 
(Lenko) tiek iš p. Ilovaiskio 
(Ruso) lupų mums vistiek ne
tinka. Mes turime Vilnių ir tik 
vieną Vilnių. Nenorime turėti 
keleto sostinių kaip Rusai kad 
turi Maskvą ir Petrogradą ar
ba Lenkai Kriokavą ir Var
šava. Tuomi skiriamės nuo 
Slavų, kad turime tik vieną 
sostinę. Skiriamės nuo jų 
taip-gi tuomi, kad nei savosios 
nebrukame svetimiems, nei 
brukamų mums svetimų ne
mėgstame, v 

Ar Lietuva Lenkijos provin
cija? f 

Visa p^ Jasinskio iškalbos 
n 

tewskie, a przyjęli polskie. 
(Tik įsidėmėkite meldžiamieji 
į pavardes Lietuvoje gyvenan
čių bajoru, o pamatysite, kad 
jie yra jūsų bajorai, po Lietu
vos susivienijimo su Lenkija 
pumetirsieji lietuviškus kalbą 
ir įpročius, o priėmusieji len
kiškuosius.) Su ta taisykle pe-

(bendra) sostinė. J am rupi, 
kad Vilnius butų bendras Lie
tuviams ir Lenkams, bet sosti
nė kad butų tik Lietuviams, ne 
Lenkams. Lenkai turi savo so
stinių kitur. Bendra nuosavy
bė Lenkams ir Lietuviams, te-
čiaus Lietuvįams sostinė, • 
Lenkams nesostinė, Vilnius 

mm 
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Xaują valstybę kurti šiandie 
yra didžiai sunkus daiktas. 
Laiminga hiuta, kuri turi už-

Kaunas - I I - 8. Tremtinių 
ir belaisvių grąžinimo skyrius 
praneša, kad Vasario 9 d. grįž
ta iš Rusijos 100 treniti*ių 
Lietuvos piliečių. 

' 
PLATINKITE • • DR A U 0 4 J » 

"DRAUGO" KNYGYNAS 
2334 So. Oakley Ave. Chicago, 1U. | 
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Visur reikalaukit arba patys išsirašykit 
PAVEIKSLUOTĄ LAIKRAŠTĮ 

ATSPINDŽIAI 
Juose paveikslais nušviečiama: 

1) armijos gyvenimas ir veikimas, 
2) svarbesni Valstybės gyvenimo atsitikimai, 
3) Lietuvos ir kitų kraštų gamta. 
Be to, ten rasit ir geresnių dailės raštų. 

Kaina: metams (12 Nr.) 35 auks., vienam num. 4 auks. 
Amerikoje metams 2 dolieriai 

Adresas: Kaunas, Generalis Štabas, 
-ATSPINDŽIŲ" Adminiitraciįai. 
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Skubinkite užsisakyti 1921 metams 

ai!^L JTHL Mk%k M • 

Jis nušviečia mūsų armijos gyvenimą ir darbuotę. 
Jis duoda daug naudingų patarimu kariuomenės reikaluose 
J is\ suteikia žinių apie kitų valstybių armijas. 
Jis parodo mūsų priešų karines pajėgas ir ieško kelių joms 

nugalėti. 
Jis neša kareiviams mokslą, duoda jiems dailės raštų. 
Todėl kiekvienas pilietis, kovojąs del Lietuvos nepriklau

somybės, privalo skaityti 
" K A B Į " 

Kaina Amerikoje metams 2 dolieriai 
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DR. S. BIEŽIS « 
LIETUVIS GYDYTOJAS I 

m CHIRURGAS | 
2201 West 22nd Street 
Canal 6222 v i 
3114 W. 42nd Street j* 

Tel. McKinley 4988" 

iJPhone Seeley 7489 
:. DR. L M. FEINBERG , 
[^Gydo specijaUal Tisokias vyry Ir 

moterų lytiškas Ilgas 
2401 MadLson Str., ifmmpąg Wes-

tera Ave., CMcago 
Valandos: 2—?4sPo piet 7—9 rak. 
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gali būti tik tuo atveju, jei Lie 
tuva butų Lenkijos provinci
ja. Tada Lietuviams jis butų 
sostinė, o Lenkams jų general
gubernatoriaus valdvietė. 

Kalbėdami apie provincijas 
Lenkas sako: na Mazovvszu, 
na Kujawach, na Wolyniu, na 
Podolu. Kalbėdami apie tautas 
jie taria w Niemczech, we 
Wloszecli, w Anglii, we Fran-
cyi. P-nas Jasinskis kiek sykių 
išsitaria, tiek sykių sako "na 
Litwie , , <pavd. 4<Jak <llugo 
Zeligowski będzie rzųdzi! n3 
Litwie"; spraedawczykow nie 
brak na Litwie ir k i tus" ) . 
Tš io matome tikrąja Lenko 
mintį. Jis nori, kad Lietuva 
butų Lenkijos ]>rovincija. Iš 
to taip-gi suprantama, kodeJ 
mes su laukais sutarti negali
me. 
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"Draugas" Weckly Supple-
ment devoted only to 

religion. 

^Velykų Šventė. 
Mišių Lekcija iš šv. Povylo 

pirmojo laiško Korin 
tiečiams 5, 9—8. 

S 

~ — u 
Savaitinis "Draugo" priedas, 

pašvęstas vien tik tikė
jimo reikalams. 

Broliai-: išvalykite sena rau
gų, kad būtumėte naujas ap
šlakstymas, kaip esate prėski. 
Nes mušu Paslia vra auko-
tas Kristus. Ta ig i kelkime 
puotą nel>e senuoju rausimu, 
nei piktybės ir nedorybės rau
gu, l>et nuoširdumo ir tiesos 
prėskomis duonomis. 

Lekcijos Paaiškinimas 
Dievas buvo i sakes Žvdams. 

t * • 

kad Velykų šventė truktų aš
tuonias dienas, ir kad tuo lai
ku niekas nevalgytų raugintos 
duonos. Todėl tikintieji Žydai 
prieš Velykas labai valydavo 
savo namus, kad juose neliktų 
nei trupinėlio raugintos duo
nos. Bauginimas jiems reikš
davo sugedusių prie nuodėmių 
pajunkusią žmogaus prigimtį, 
o prėskas valgis jiems išrodė 
esųs lyg ženklas pasitaisiusio 
gero apsėjimo. 

Tarpe Korintiečių krikščio
nių daug buvo gimusių ir au
gusių Žydų žemėje. J ie visi 
žinojo tas žydiškas pažiūras. 
Šventasis tat Povylas rašyda
mas jiems, kad jų dvasia butų 
prėska, kad jie butų dvasioje 
nauji, kad toje dvasioje nebū
tų sugedimo raugo. Korintie-
čiai jau žinojo, kad baimingas 
smulkiu raugintos duonos tru-
pinių ieškojimas ir iššlavimas 
jų iš namų jau nebe prieder
mė krikščionims. Tai-gi dar 
smarkiau jis jiems primena, 
kad jų dvasia butų tokia g*ra, 
kokios reikalų reikšdavo Seno
jo Įstatymo apeigos. 

Žydų Velykos vadindavosi 
Peisaeh, t. y. perėjimas. Ta 
šventė minėdavo jų tautos iš
ėjimų iš Egipto vergijos ir 
atkeliavimų į žadėtųjų žemę. 
Grekai tų žydiškų tos šventės 
vardų ištardavo saviškai 
" P a s c b e . " Lotyniškai pasida
rė Paseba. Tuo vardu vadtif-
davo ne vien pačių šventę, bet 
ir svarbiausiųjų tos šventės 
aukų, būtent avinėlį, kurį kiek
viena šeinima valgydavo savo 
namuose. 

Šventasis Povylas primena, 
kad krikščionys jau nebe avi
nėlį aukoja ir valgo, bet kad 
jų auka pra pats Kristus, Ku
rio Kūnų ir Kraują Švenčiau-
siame Sakramente krikščionys 
valgydavo savo bažnyčiose. 
Apie tą Sakramentų Apašta
las rašo trumpai ir tik taip, 
kad žinantieji atsimintų, o ne
žinantieji nesuprastų. Šv. Po
vylo laikais Švenčiausiasis Sak 
ramentas buvo labai slepia
mas, kad pašaliečiai nepatirtų. 

Priminęs krikščionims, kad 
jų velykinė auka yra Kristus, 
į ne gyvulėlis, kad jiems rei
kia valyti širdis, o ne namus, 
šv. Povylas apaštalas pamoki
na, kad turime saugotis piktu
mo, neteisybės, o turime rū
pintis gyventi nuoširdžfaf su
lig tiesos. * 

Krikščionių Velykos būva 
beveik tuo pačiu laiku kaip ir 
Žydų Velykos, bet tų dviejų 
švenčių reikšmė yra nevieno-
kia. Žydams ji primena Egip-' 
to vergijos pabaigų; krikščio
nims ji primena Kristaus 
mirtį ir atsikėlimą iš numiru
sių. Krikščionys savo Velyko-
se nepaniekino išėjimą iš 
Egipto. Tas išėjimas buvo 

.drauge ir pranašystė, kad 
Kristus išves visus žmones iš 
pragaro vergijos. 

Aiškiai susiekia krikščionių 

šventė su Žydų švente ir Žy
dų Velykos -penkiolika šimtų 
metų senesnės už mūsiškes. 
Tečiaus klystų kiekvienas, kas 
sakytų, buk krikščionių Vely
kos netur_i savytos reikšmės. 
Mūsų laikais yra gana daug 
žmonių, kurie pamatę dviejų 
tikėjimų šventes susisiekiant, 
tuo jaus spėja, buk jaunesnėj i 
esant tiktai senesnės neteisė
tas iškreipimas. Tie žmonės 
labai negiliai žiuri į dalykus 
ir ne nuomones taiko prie fak
tų, o faktus prie nuomonių, to
dėl ir įstringa klaidon. 

sakyti apaštalams. Tada jos 
3au ir išpildė. 

Su Šv. Kaštu reikia atsar
giai apseitį: tuos pačius daik-

MIŠIŲ EVANGELIJA SULIG 
ŠV. MORKAUS 16,1—7. 

tus aprašytus keliose vtetose palytėt J o kojas, bet J i s nesi-

Anuo metu Marija Magda 
Iena ir Marija Jokūbo ir Sa 
liomė nusipirko kvepalų, kadfdalenų ir kitą Mariją (Mat. 
atėjusios pateptų Jėzų ir la
bai anksti pirmų po subatos 
ateina pas kapų jau saulei už
tekėjus. I r kalbėjo tarp savęs: 

reikia visus sudėti ir sutaikin
ti. Tuomet pasirodo tiesa. 
Jei tiktai vieną kitų vietą iš
griebi, tai gali susidaryti klai
da. "Del to taip daug žmonių 
išklydo beskaitydami Šv. Raš
tų, kad nemokėjo su juo ap-
seiti. Yra tokių Šv. Rašto vie
tų, kurias tik tada gali supra^ 
sti, kada Šventoji Dvasia per 
Bažnyčios ištarmę jųs paaiški
na. 

> 

Šv. Morkus minėja tris mo
teris: Mariją Magdaleną, Jo
kūbo Mariją ir Saliomę 
(Mork. 16, 1), Šv. Mateušas 
minėjo tik dvi: Mariją M&g-

nepažino jo mintydama, kad 
daržininkas. Jam ištarus j i s 
vardą, Magdalena pamatė, jog 
Jėzus su ja kalba. J i norėjo 

28, 1). Šv. Liukas sako: " O 
buvo Marija Magdalena, ir 
Joana, ir Jokūbo Marija ir 
kitos, kurios buvo su tomis, 

kas mums atris akmenį nuo kurios sakė apaštalams tų.' : 

kapo angos? I r pažiūrėjusios 
pamalė akmenį atrištų. Nes 
buvo labai didelis. I r įėjusios į 
kapą išvydo jaunikaitį sėdintį 
dešinėje, apsidengusį baltu rū
bu ir nustebo. J is tarė joms: 
Nesibijokite visai: Ieškote Na
zariečio Jėzaus, kuris tapo 
prikaltas prie kryžiaus: atsi
kėlė iš numirusių: jo nebėra 
čionai: štai vieta, kur jis buvo 
padėtas. Bet eikite pasakyki
te jo mokiniams ir Petrui, kad 
pirma jus nueis į Galilėjų. 
Ten jį regėsite, kaip yra sa
kos jums. 

(Liuk. 24, 19). Šv. Jonas ra
šo: ' 'P i rmą po subatos Mari
ja Magdalena anksti atėjo, kol 
dar buvo tamsu pas kapą ir 

davė. Nežinia, kodėl J i s davėsi 
kitoms, o jai nesidavė palytė
ti, tiktai dar kartą paliepė, 
kad atsikėlimą iš numirusių 
praneštų apaštalams. 

Ta pačia diena atsikėlęs iŠ 
numirusių Išganytojas dar pa
sirodė šv. Petrui, grįžusiam iš 
kapo, dviem mokiniams ėju
siems į Emaus ir dešimčiai 
apaštalų vėlai vakare. 

Kai kam gal užeiti klausi-
pias, kodėl ne nuolatai V. Jė
zus buvo su mokiniais savo at
sikėlimo dienoje! Pilną ir tik
rą atsakymą tam klausimui 
sužinosime tiktai danguje, jei 
Dievas duos ten būti. Dabar 
galime tik spėliotL Mums ro
dosi, kad visą laiką J is perlei
do su Savo Švenčiausiąja Mo
tina vienudu. J i daugiausiai 
buvo kentėjusi su Juo per tas 
tris dienas, tai jai prigulėjo ir 
daugiausiai pasidžiaugti su 
Juomi atsikėlusiu iš numiru
sių. Tečiaus Evangelijoje nė-

Evangelįjos Paaiš
kinimas. 

•Keturi Jėzaus mokiniai ap
rašė jo mirtį ir iš numirusių 
atsikėlimą: Mateušas, Morkus, 
Liukas ir Jonas. Visose ketu-

s 

menį. Tai-gi bėgo ir atėjo 
pas Simaną Petrą ir pas kitų 
mokinį, kurį Jėzus mylėjo, ir 
tarė jiedviem: Paėmė Viešpa
tį iš kapo ir nežinome, kur jį 
padėjo. '^(Jon. 20, 1—2). 

Norinčiam žmones suklai
dinti gana lengva iš to išvesti, 
buk evangelistai tą patį daTk-
tą nevienaip liudija, bet tokis 
pasakymas butų netiesa. Nei 
vienas Evangelistas neparašė 
visko ir nei vienas neparašė 
melo. Jų žodžius reikia išmin
tingai sudėti į krūvą, tada pa-

pamatė nuimtą nuo kapo ak- 'ra niekur paminėta^ kad J is 
jai pasirodė, nes Evangelijoje 
ne viskas yra parašyta, kas 
buvo. 

Įsižiūrėję į Evangelijų pra-

limą iš numirusių pasidžiaug
iame tuo didžiausiu ir laimin
giausiu atsikėlimu. Ne/ mirtis 
viešpatauja ant žmonių, o gy
vybė. Kėlėsi Kristus iš kapo, 
kelsimės ir mes iš numirusių. 
Ne savo galybe tų padarysi
me, o V. Jėzaus nuopelnu ir 
jiegomis. J i s imįs amžiną mir
tį pavertė laikinu miegu. 

Jei kam rupi, kodėl mote
rys buvo pirmutinės Jo atsi
kėlimo liudininkės, tai atsi
minkime, kad joms mažiausiai 
rūpėjo išnaudoti Jėzaus galy
bę ir mokslą asmeniniems tik
slams. Jos nesvajojo apie 
augštasias Jo vietas Jo kara
lijoje. Jos nekaltino Jo už ką 
J is davėsi nužudyti. Jos žino
jo Ja mokslo gerumą ir del to 
vieno jos Jį gerbė. TodeJ ir 
J is jas pagerbė. 

Atsiminę šios dienos Evan
geliją atnaujinkime savyje ši
tas tiesas: 1. Kad nesikėsintu
me Šv. Raštą aiškinti be Baž
nyčios pagelbos, kuri pareina 
iš Šv. Dvasios. 2. Nesiskubin
kime ir moterų pasakymus va
dinti plepalais ir 3. Saugoki
mės progos išnaudoti Dievo 
apreikštąsias tiesas asmeni
niems savo patogumams. 4. 
Džiaugkimės, kad Kristus per
galėjęs mirtį užpelnė atsikėli-

nešimą apie V. Jėzaus atsikė- mų iš numirusių ir mums. 
— 
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platinti Dievo garl>ę, rašyda
mas naudingas knygas apsi-

sirodo, kaip kas buvo. Jiefšvietimui ir artimųjų pamoki 
kiekvienas aprašė tą vatsitiki-
mų, kurį geriausiai patyrė. 

Šv. Jonas buvo tas mylima-
Jėzaus mokinys, kuriam 

riose Evangelijose Kristau 
atsikėlimo aprašymai yra pa
čioje pabaigoje. Kadangi Ve-
lykose, kaip ir kitose šventėse, 
skaitoma tik vienos Evangeli
jos ištrauka, ta i ' i r šiandie Mi
šiose skaitoma tiktai šv. Mor
kaus aprašymas, kaip Jėzus 
kėlėsi iš numirusių, arba kaip 
Moterys įėjusios \ kapą ra
do jį tuščią. Prie to aprašy
mo šv. Morkaus Evangelijoje 
pridėti dar šitie žodžiai: "Be t 
jos išėjusios bėgo nuo kapo, 
nes buvo užpuolus ant jų bai
mė ir išgąstis ir niekam nieko 
nepasakė, nes bijojosi.' ' 
(Mork. 16,v 8). 

Šv. Mateušas sako, kad jos 
ne vien bijojosi, bet ir džiau
gėsi ir dar prideda: " I r štai 
Jėzus susitiko jas tardamas: 
Sveikos. ,0 jos priėjo artyn ir 
nutvėrė jo kojas ir pagarbino 
Jį. Tada tarė joms Jėzus: Ne
sibijokite, eikite pranešti ma
no broliams, kad eitų į Galilė
ją: ten mane matys ." (Mat. 
28, 9—10). 

Šv. Liukas aiškiai rašo: 
"Sugrįžusios iš kapo pranešė 
tą visa aniems vienuolikai ir 
kitiems visiems" (Liuk. 24, 9). 

Jeigu sustatytume šr. Liuką I mainė baimę į džiaugsmą at-

sis 
esant su Petru Marija Magda 
Iena pasakė, jog kape nėra V. 
Jėzaus kuno. J i tenai buvo 
dar prieš saulės užtekėjimų. 
Kitos moterys, kaip šv. Mor^ 
kus liudija atėjo pas kapą jau 
saulei užtekėjus. Jų buvo trys. 
Kadangi ir Marija Magdalena 
jau buvo buvusi pas kapą, tai 
visų moterų liudijusių Kris
taus atsikėlimą apaštalams 
buvo keturios: Marija Magda
lena, Jokūbo Marija, Joana ir 
Saliomė. 

Kuomet V. Jėzns pasirodė 
nusigandusioms moterims, 
Magdalenos nebuvo su jomis. 
Pasakiusi šv. Petrui, kad ku
no nėra kape, j i išgirdo, kad 
tai moterų plepalai. 

Tuom tarpu parbėgo kitos 
išsigandusios moterys*. Jos 
veikiausiai susitiko su Magda
lena. Ta pasakė, kad apašta
las jos pranešimą pavadino 
plepalais. Tą pasakius Mag
dalena persiskyrė su jomis, 
nes ji norėjo būtinai surasti 
prapuolusį lavoną. Anos tarė
si apaštalams nebesakyti nie
ko, kad ir jas nepavadintų 
liežuvninkėmis. Joms taip su
tarus apsireiškė Jėzus, per-

I. Apie ką čia einasi? 

Kiekvienas nori ką nors ge^ 
ro šiame pasaulyje padaryti. 
Ne kiekvienas gali plunksna 

su šv. Morkum, tai išeitų lyg 
kad vienas prieštarauja ki
tam, nes Morkus sako, kad jos 
niekam nesakiusios, o Liukas 
tvirtina, kad pasakiusios vie
nuolikai apaštalų i r kitiems 
visiems. Tiktai suėmę visų 
evangelistų žodžius - vienon 
vieton suprantame kaip buvo. 

Moterys radusios tuščią ka
pą ir išgirdusios angelų kalbą 
nusigandusios parbėgo ir nie
kam nieko nesakė. Jėzus pasi
rodė joms ir panaikinęs jų 

kartojo paliepimą pranešti 
apaštalams. . 

Nuėjusios jos rado nevien 
Petrą, bet ir Joną^ Tas mote-

antras, o Jonui pirmas. Juo
du ėjo pas kapą. Jonas labiau 
skubinosi, Petras ėjo lėčiau 

mmui. Ne kiekvienas gali iš 
sakyklos amžinas tiesas aiš
kinti ir Dievo žodžio duoną 
vertiems davinėti arba klau
syklose mokyti gyvenimo ke
lio, nes tas pridera pašauk
tiems ir išrinktiems. Vienok 
kiekvienas gali sėti sveikus 
Dieviško mokslo grudųs pasi
kalbėjimuose ir susėjimuose, 
kur tiktai proga pasitaiko. 

Gal manote, kad jumis trau
kiame prie diskusijų, idant su 
netikėliais ir bedieviais tikėji-
Q*iškus ginčus varytumėte, 
prispaustumėte juos prie sie
nos ir jiems jų klaidas rody
tumėte. Su blogos valios ir už
sispyrusiu žmogumi "iki galui 
niekados neprieisite. Dar la-
biaus užkietės, jumis išniekins, 
nes jam nerupi tiesos jpažiui-
mas. ir priėmimas, bet tas 
idant j o viršus butų ir jumis 
galėtų užgėdinti. Tai matome, 
kas buvo su Parizėjais. Pats 
V. Jėzus Savo dievišku mok
slu jitos pertikrindavo iv ste
buklais patvirtindavo, o vie
nok jie neįtikėjo7 ir savo klai
dų nepametė. Kartais reikia 
ir į ginčus įsikišti, J)et be 
svarbių priežasčių prie to ne
reikia prileisti. Reikia, kuo
met drąsus netikėlis galvą pa 
kelia ir pradeda -žmones suve
džioti ir piktinti ir piicš ki
tus, ypač jaunesnius niekus 
pliaukšti, tuo tarpu nieks ne
išdrįsta tokiam burnos užda
ryti. Tuomet vienas arba an
tras tinkamas žodis gali tokį 

rų pasakymas šv. Petrui buvo drąsuolį geriaus sutramdyti, 
negu ilgos diskusijos. Kuomet 
drąsuolis uįgėdintas nutils, 
galima tuomet kitiems žmo 

Baigiant jiedviem apžiūrėti} nėms išaiškinti jo negerų pa-
kapą atvyko if Magdalena. ^ sielgimą ir klaidas parodyti ir 
Juodu ją paliko tuščiame ka- savo sveiką nuomonę plačiaus 
pe. Čia ji rado du angelu, ku-
riuodu paklausė, ko ji verkė. 

Atsigręžiusi nuo angelų 
baimę atkartojo paliepimą pa- Magdalena iSvydo V. Jėzų ir 

išdėstyti. 
Prie ko tada mes jumis ra

giname, ne tiek mes, kiek pats 
Išganytojas! Prie to, ką ir 

Pats V. Jėzus darė, kuomet 
po Savo iš numirusių prisikė
limo priėjo prie dviejų moki
nių, einančių į Emaus. Jiems 
išrodė, kad juos Išganytojas 
apgavo ir ant pajuokos išda
vė. Davėsi prie knyžiaus pri
kalti ir negarbingai žuvo, o 
žmonėms prižadėjo, kad įsteigs 
kokią tai didelę ir galingą 
karalystę. Apie tai kalbėjosi 
tuodu mokintiniu ir buvo labai 
nuliūdę. Išganytojas, nesiduo-
damas savęs pažinti, aiškino 
jiems kelyje, jog juodu klysta. 
Ramiai jiemdviem aiškino, ką 
Šv. Rastas apie tai mokina, ir 
kuo ilgiaus ir aiškiaus jiems 
tų dalyką išguldė, tuo dau-
giaus jų protas apsišvietę. 
Buvo tai žmonės geros valios, 
bet abejojantįs ir patįs neži
nojo, kų turi daryti. Tokių 
žmonių, kaip tie mokintiniai 
yra apie mus daugybė, Jų va
lia neblogiausia, bet klaidinan
čios naujienos, prieštaraujan
tieji Bažnyčiai laikraščiai, me
lagingi perstatymai, blogi pa
vyzdžiai taip juos apgavo, kad 
nežino, ko laikyties. Užtenka 
kartais vieno draugiško žo
džio, kaip kokio ugnies kibirk-
ščio, kuris, įkritęs į sumaišytą 
galvą, joje rusėja tarp įvairių 
priešingumų iki Dievo malonė 
jo neuždegs iv- neišblaškys 
tamsybės. Tuomet žmogus su
prantama vo klaidas i r jų iš i 
vaizdą. 

II. Kur ir kaip gera$ kalbas; 
platinti? 

Namie, šeimynoje, tarp sa
vųjų draugų ir pažįstamų. Ge
ro žodžio apaštalystę reikia 
pradėti nuo namų, nuo savo 
šeimynos. Malonu ir linksma 
yra tuose namuose, kur nors 
prie neturto švarumas ir tvar
ka gyvuoja. Namuose turi bū
ti -švaru netiktai ant grindų, 
sienų, lovose, ant paveikslų, 
bet (aippat ir ant liežuvio. 
Jau per tat mūsų apaštalystė 
daug garbės atneš Dievui, jei 
mūsų namuose nebus kalbų, 
priešingų Jo įsakymams, be
sakau jau apie keiksmu1 s, bar-

rinį pjūtį renka. Kas Dievui 
tarnauja, tas negali velnią 
garbinti. Saugokimės mūsų 
namuose plepalų, apkalbų ir 
klaidingi] įtarimų. " A š tiktai 
tiesų kalbu, taip ne vienas tei
sinasi, b kas tiesą tai ne nuo
dėmė. " Ar dera tą viešai iš
statyti, kas 37a bjauru ir ne
miela? Ar skalbinius, plovi
mui paskirtus "kabina ant lan
gų, idant visi matytų? 

Šeimyna dievobaiminga, gy
venanti pagal Dievo mokslų 
yra sargu artimų garbės. 
Taippat tenai neišgirsi kuni
gų apkalbų, paniekinimo, pra
vardžiavimo jų plėšikais,- va
gimis ir tt. Priešingai tokioje 
šemynoje mokama pagerbti 
dvasiški jų, kaimynus ir arti
mus, nes jdori žmonės žino, 
kad paskui kunigų paniekini
mų eina tikėjimo paniekini
mas ir ištvirkimas. Žino ir 
apie tai, kaa kunigai, nevei
zint į savo augštą luomą, gali 
turėti savo ydas ir silpnybes. 
Ką pagelbės tas ydas ar silp
nybes ar tikras, o tankiai pa
didintas ir pramanytas liežu
viais platinti ir tarp žmonių 
papiktinimus sėti ir kurstyti 
žmones prieš juos. Ar tokiu 
savo liežuvavimu ką nors pa
taisė? Nepataisė, bet tečiau 
pablogino. 

Gyvename ir dirbame tarp 
įvairių^ tikėjimų žmonių ir 
tarp tokių, kurie apie tikėji
mą nei supratimo neturi. Sve
timtaučiai ir kitatikiai žingei
džiai veizi į katalikus, o jųjų 
ne vienas turi palinkimą prie 
katalikų tikybos ir norėtų šį-tą 
sužinoti pas mus, a r tas, ar 
kitas%yra tiesa, ką girdėjo ar 
skaitė iš eretikų knygų apie 
kunigus, apie vyskupus ir apie 
popf»žių?. Tyčiomis nekartą pa
judina kokį dalyką apie tikė
jimą, klausdami, ką išgirs nuo 
katalikų? Tuo tarpu ką gir 
džia iš katalikų lupų? " K a s 
man kunigas, ar tikėjimas? 
Duok man ramybę su tikėji
m u / ' Kad tiktai tą išgirstų, 
tai stebėtųsi ir ieškotų kito uo
lesnio tikėjimo išpažinto jaus. 

Bet nekartą daug blogiaus 
išgirsta: " T a i viskas kvaily
stė, tai kunigų prasimanymas, 
bumbugas—eina jiems apie 
pinigus,'7 arba tiems panašius 
žodžius ir pajuokimus tikėji
mo. Ką-gi manys klaidatikis? 
Tai jau geriaus—manys^au— 
pasiliksiu prie to, į ką tikiu, 
negu palikti -tokiu kataliku. 
Toliaus' tokie klystantieji gir-
džia, kaip katalikai rugoja ant 
popežiaus, ant vyskupų, ant 
pasninkų, su panieka atsilie
pia apie šv. Mišias, apie išpa
žintį ir tt. Netikėliai taip gir
dėdami katalikus kalbant, ma
no sau: koksai tai tikėjimas, 
kuris tokius žmones auklena? 
Ar tai tas tikėjimas gali būti 
išganingas, kursai mokina 
gerbti valdžią, popežių laikyti, 
kaipo Kr is taus vietininką," su
valdyti savo geidulius ir tt. 
Tokie ir j iems'panašus klau
simai apeina į galvą ne yienam 
netikėliui, ieškančiam tiesos 
kelio. 

Viena nekatalikė mergina 
taip sykį paklausė savo drau
gės katalikės: "Klausyk, Ma
rytė, aš iš tavęs stebiuos. Gir
džiu nuolat bjaurias kalbas tų 
mūsų merginų, kurios kartu 
su mumis darbuojasi. Man tas 
taip įkirėjo, kad net koktu da
rosi. Tu, Marytė, taip ramiai, 
ir liuosai užsilaikai, kaip bū
tumei negirdžianti tų visų ple
palų. Ką tu darai, kad tavęs 
tas neapeina?" 

"Ntu^nianęs jau daug gavo 
už tas kalbas," atsakė Mary
tė, "be t tas nedaug ką gelbė
jo. Todėl toliaus taip darau, 
kaip mūsų kunigai, o ypač 
mano nuodemklausis -pataria. 
Einu kaip pro balą ir sten 

Pakeliu tankiai mintis prie 
savo Išganytojaus, maldauda
ma, kad mane savo malone 
saugotų nuo nuodėmių ir savo 
darau. Jus nekatalikai nežino
te apie katalikų persekiojimus 
pirmais amžiais, kaip daug 
blogesniose aplinkybėse gyve
no, o vienok užlaikė tikėjimą 
ir dorų. Skaitome, kad šventos 
mergelės, vaikinai ir Jriti ken
tėtojai tarp stabmeldžių gy
vendami prie didesnių -papik
tinimų ir baisių persekiojimų 
užlaikė skaistybę ir už tikėji
mą gyvastį pakentė . Prievar
ta varė juos aukoti stabams, 
veizėti į nepadorius paveik
slus, klausyti begėdiškų kalhų 
ir tt., o vienok išėjo nekaltais 
ir nesuteptais iš tų visų daty-
rimų. Matai tad, kad katalikų 
tikyba turi jiegas ir priemo
nes užlaikyti dūšią nesuteptą 
ir apsaugoti nuo pavojaus ii 
ramiai užsilaikyti laike tokių 
bjaurių kalbų." Reikia tiktai 
pasveikinti tokią išmintingą 
merginą ne tiktai už 'gerą, 
rimtą užsilaikymą, bet ir už 
gražų atsakymą. 

Ištiesų ana nekatalikė galė
jo daug ko pasimokyti nuo tos 
išmintingos merginos. M, 

KATALIKIŠKA SPAUDA, 

niųs, pravardžiavimus, nes 
kas tuos kūkalius sėja, praga- giuosi, kad nesusipufvinčiau. 

Gaila, kad tarp Lietuvių yra 
daug nesusipratusių TV neat-
skiriančių balto nuo juodo. J ie 
klaidžioja po purvus, visokius 
šlamštus, žemos vertės raštus, 
kurie nieko svarbaus nerašo, 
tįk vienus šmeižimus ant tikė
jimo ir šiaip nepadorius daly
kus. Netikusių raštų skaityto
jai, nors ir vadinasi esą kata
likai, bet jų tikėjimas yra ly
gus tam vilkui avies kailyje. 

Mano išmanymu, mūsų Lie
tuvių katalikų veikėjai galėtų 
paimti gerą pavyzdį nuo kita
taučių apšviestų katalikų. Ki
tataučių katakkams Bažnyčioj 
visuomet yra aiškinama gera 
"Spauda ir spaudos galybė, o 
pas Lietuvius labai retai; kaip 
kur visai nieko apie tai nėra 
sakoma Bažnyčioje. Per tai 
daugumas Lietuvių katalikų 
visai neskaito katalikiškų raš
tų, nes nesupranta jų vertės 
ir visai priešingai mano apie 
katalikų spaudą. Lietuviai ka
talikai yra labai apkvailinti 
visokių tikėjimo priešų ir ne
susilaukia, kas tą blogą įtek
mę atidirbtų. Gyvu žodžiu 
yra kovojama prieš katalikiš
ką spaudą Lietuvių tarpe, o 
nėra tarp mųš gyvo žodžio už
tariančio ją. Laikraštis gali 
apginti save tik tada, kada jis 
yra imamas. 

Butų, naudinga turėti tokį 
laikraštį kaip yra "Laivas/* ' 
kuris išeina prie "Draugo . " 
Tokis laikraštis turėtų būti 
visose Lietuvių katalikų Baž
nyčiose pas duris, kaip' yra 
daroma kitų apšviestų katali
kiškų tautų. Galima skirti tam 
tikrą kainą kaip tankiausiai 
yra kitų tautų 2 centu. Ger
biamieji klebonai galėtų pa
aiškinti per pamokslą, kad 
kiekvienas einantis iš bažny
čios turėtų pasiimti minėtą 
laikraštį, ir skaitytų su atyda 
pažindamas jojo svarbą ir 
naudingumą. 

Angliškoj kalboj yra laik
raštis "Our Sunday Visitor." 
J is labai populeriškasf J į par
traukia į kiekvieną anglišką 
katalikų Bažnyčią dideliais 
pundais, žmonės sekmadie
niais išėma visur, nes kunigai 
visuomet paragina ir paaiški
na jo svarbą. Tokiu būdu žmo
nės pripranta prie gerų raStų 
skaitymo ir pamato kur yra 
tiesa. ' ( 

Mano patarimu butų labai 
naudinga taip-pat daryti ir^ 
Lietuviams katalikams. \ No
rint galima butų permainyti 
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4 ' L a i v o " vardą ki tu panašiu į 
" O u r Suuday Vi s i to r . " Lie
tuviškai butų " M u š u Sekma
dienio Lankyto jas . ' ' Taip-gi 
galėtų t i lpti tame laikraštyje 
i r vaikų skyrius. Parapi j inių 
mokyklų gabesnieji mokiniai 
galėtų rašinėt i į tą skyrių i r j 
lavintis Lietuvių l i teratūroje. 
Tai-gi nereiktų išleidinėti vai
kams skyrium laikraščio. Ta t 
butų geriausias būdas prapla
tinti katalikišką spaudą, nes 
tame laikraštyje butų garsina
mi visi katalikų laikraščiai i r 
knygos. Taip-pat galėtų jame 
t i lpti i r kitoki r imti apgars i 
nimai, ka ip y r a i r " O u r Sun-
day Vi s i t o r . " Galėtų būti vi
sokių klausimų ir atsakymų. 
Ka ip dabar y r a "Laive* : i r 
kitokių aiškinimų apie katali
kų Bažnyčią. 

Ištikrųjų, tokis laikraštis 
daugumui prašalintų tamsu
mus ir parodytų tikrą kelią 
pr ie šviesos. Daug jaunimo 
susiturėtų nuo ištautėjimo ir 
kitokių negeistinų žabangų. 
Daugumui priduotų meilės 
Bažnvčios i r tėvynės i r butų 
meilės ir šviesos nešiotojais, 
kas mūsų Lietuviams labai 
reikalinga. I r daugumas iš
moktų pagerbt i gerą spaudą 
ir pažintų jos svarbą bei tiesą. 

Je igu tokis laikraštis įvyk
tą, tai aš aukočiau šimtą do-
lierių ($100.00) tam tikslui, o 
jei reikėtų, tai i r daugiau 
duočiau. Malonėkite pasvar
styti apie tai . 

Patyręs. 

KATALIKIŠKOS ŽINIOS. 

VIEŠA P A D Ė K A ' ' L A I V O " 
TVARKYTOJAMS. 

Nuoširdžiai ačiū už jūsų 
ta ip brangias mintis ir žinutes 
surankiotas iš plačiųjų knygą 
ir kas trečiadieniais vis del 
mus paber tas " L a i v e . " Aš ir
gi gaunu pasirinkti tų bran
gintinų minčių, it ' ' m a n u o s ' ' 
s t iprinančios dūšią, o dūšiai 
esant st ipriai ir kūnas y ra 
s t iprus. " L a i v a s " y ra mums 
būtinai reikalingas kaip kūnui 
maistas . 

" La ivas ' ; tai tiesiog balsa-
mas tryškantis iš šaltinio Die
vo malonių ir gaivinantis su
vargusias žmonių sielas. . Ką 
piktos valios žmonės, dauge
lyje mūsų buvo sužeidė, tą 
" L a i v a s , ' pradėjęs plaukioti, 
s u g y d ė l ir beliūliuodamas po 
platųjį žmonių sielų okeaną 
t raukte t raukia jas pr ie savęs 
kas kartą vis tobulindanias ir 
s t ipr iau r išdamas pr ie Dievo. 

Norėčiau, kad Tamistos ne 
nuilstumėte tame šventame 
darbe, bet tolyn da r padidin
tumėte " Laivą ." 

J. Rutkauskienė. 
• 

Redukcijos prierašas. Ačiū 

Amerika. 

Denver, Colorado Kovo 18 d. 
P ik tadar ia i iš kas žin kur ga
vę zakristijos raktą įėjo nak
tį į Šv. Rožančiaus bažnyčią, 
sugriovė altorių, sulaužė suo
lus, išsinešė kieliką i r kelis 
brangesniuosius žibintuvus. 
Viso labo nuostolių padarė 
už $(>,000. Sulyginus tą ką, iš
sinešė su tuo ką sulaužė, atsi-
nunus, jog sulaužymas užėmė 
daug laiko i r darbo neduoda
mas naudos piktadar iams ma
tyt, kad j iems labiau rūpėjo 
išniekinti bažnyčią, o ne pasi
naudoti pat iems. Daugelis 
spėja, kad tas darbas buvęs 
organizuotų fanatikų. 

Colorado's fanatikai buvo 
pakurstę vieną savo legislatu-
ros (teisdavybės) narį pakelti 
sumanymą apribojantį bažny
čioms Mišių vyno vartojimą ir 
uždedantį mokesčius ant to 
vyno. Po piktadarybės įvyku
sios bažnyčioje, minėtasis su
manymas tapo pakištas po 
stalu. 

čią (Gruodžio 22 d.), 1920 m. 
ėmė eiti protestant iškas laik
rašt is . Nuo trečios diefcos Ka
lėdų j is ėjo kasdien i r vadino
si " A m e r i c a n Daily Stand
a r d , " bet 66-tas numeris tapo 
paskutinis. Redaktor ius J . 
Clover Monsma nusiskundžia 
dviem priežastimi pakirtusio-
mi dienraščio gyvybę: dabar
tinė brahguina i r krikščioniš
kų veikėjų pa ramos trukumą. 

; ,— 

Boston, Mass., Kovo 21 d. Šį
met pabandyta suskaityti , kiek 
vyrų dalyvauja Gavėnios re 
kolekcijose laikomose katalikų 
bažnyčiose. Pasi rodė, kad vie
no t iktai didžiojo Bostono baž
nyčiose rekolektantų vyrų bu
vo t a r p 40 i r 50 tūkstančių. 

tfttVAŽ Ketvir tadienis , Kovas 24, 1921 
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pasavintais svetimų šeimynų 
vaikais. P e r šešerius metu* 
Namų Eadimo Sąjunga (Home 
Finding Association) gražino 
šeimynoms 591 vaiką, o pasa
vinamą parūpino 184 vaikams. 
Daugiausiai tuomi t užsiima 
Knights of Columbus i r jų di
rektorius teisėjas Edward 
Houlighan. 

__—!-!!_- mmmĘmmm 

komisijos pirmininkas Pran- |8c iau . Vargas susidaro vien i i 

Redakcijos Prierašus. Šitas 
p. Pa tyrus io straipsnis y ra 
geras , patr i jot inis ir duoda 
gražių sumanymų. Tani gerb
t inam vyrui rupi Lietuvių ka
talikų nauda ir geryneiga. 

Mes pr i ta r iame jam, nes ir i 
p a ty s - ėmėme leisti " L a i v ą " 
turėdami mintyje angliško 
kt Our Sunday V i s i t o r " pavyz
dį. Mes išsigalėjome išleisti 
tik vieną lapą. Je igu ats irastų 
daugiau tokių geradar ių kaip 
p. Pa tyrus , ta i " L a i v a s ' pa
sidarytų panašesnis į " O u r 
Sunday Visi tor . ' Laikraščio 
leidime lėšos daug reiškia. 

Lietuvių dvasiški j a supra to 
reikalą tokio laikraščio, kaip 
" O u r Sunday V i s i t o r " ir 
P i t t sburghe Liepos 29 d., 1920 
m. sutarė, kad neliktų nei vie
nos lietuviškai katalikiškos 
šeimynos be tikėjiminio popu-
lerio lapo. J į spausdinti pave
sta " D r a u g u i . " 

New Yorke Kovo 21 d. Ka
talikės merginos tur i sudariu
sios Caroll Club, į kurį pri
klauso 6,500 narių. J o s surin
ko $1,000 kad įteikus tuos pi
nigus Prancūzų mokslininko 
Curie našlei. Curie buvo išra
dęs radi j urną 1905 m., bet j is 
tą išradimą priskaitė savo pa
čiai, kuri po vyro mirt ies nie
ko nebeišrado. 

Ne\v Yorko arkivyskupas 
Pa t riek J . Hayes sugrįžo iš 
Kymo laivu P a t r i a Kovo 15 d. 
Ant kranto susirinko daug 
žmonių pasitikti , nors vysku
pas buvo telegrafavęs, kad to 
nedarytą. Laivą sulaikė kva-
rantanoje, o arkivyskupą įso 
dino į mažesnį laivelį, kuris 
priplaukė prie kranto 50th St. 
ir Xorth Kiver. Parvažiavęs 
namo arkivyskupas pasakė, 
kad išdavęs &v. Tėvui rapor tą 
iš arkivyskupijos stovio, iš to 
ką katahkų kapelionai veikė 
karo metu, papasakojęs apie 
visų katalikų tarybą Ameriko
je (Nat. Catli. Welfare Coun-
cil), apie rengiamąją Ameri
koje katalikiškų Misijų valdy
bą ir apie kitus smulkesnius 
dalykus. 

Notre Dame, Ind. Čionai gy
vena kun. Timothy Maher. 
Sausio b' d. j i s baigė devynias
dešimtus savo amžio metus. 
J i s y r a seniausias Sv. Kry -
žiaus kongregacijos vienuolis. 

i 

_Jfew York, Kovo 21 d. T a r p 
dattgelio įvairių katalikiškų 
šio miesto draugijų ypat inga 
yra Šv. Ansgaro Sąjunga. J i 
yra Skandinavijos katalikų 
draugija. Skandinavais vadi
name tr is grynai protestantiš
kas tau tas Danus, Norvegus i r 
Švedus. Kar ta i s p r i e . j ų pr i 
skaito ir Suomius a rba Fin-
nus. Danų ir Norvegų y r a dvi 
karalyst i , bet viena kalba, ku
rią Norvegai vadina norvegiš
ka, Danai—daniška. Visose 
trijose Skandinavų karalijose 
katalikų nėra pilnai nei 20,000. 
Todėl Skandinavų katalikų 
skaičius Amerikoje labai ma
žytis. Tečiaus jų veikėjai 
F rodė C. W. Rambusch, Alex-
ander Amanu i r Gustav Lin-
der palaiko Šv. Ansgaro Są
jungą, kuri dalina katalikiš
kas knygas savo tautiečiams 
nekatalikams. Skandinavai 
yra drąsus ir darbštus vyrai . 
J i e sako laikysią savo Sąjun
gą, kol jos nar ių skaičius ne
bus mažesnis negu t rys . 

Gerbiamai p . Rutkauskienei j Chicago, Dl., Kovo 18 d. Mus 
u i gerą ir gražų paraginimą! 'mieste vakarykšeiui pr ieš Ku-

Philadelphia, Pa. , Kovo 19 d. 
Subatoje čion laidojo miesto 
valdybos narį a. a. Jokūbą F . 
Herron 'ą . J i s buvo majoro 
Moore bendradarbis i r vedė 
miesto pirkinių skyrių. Na-
bašninkas buvo katalikas, Ko
lumbo Vytis (Knig ts of Co-
luinbus), vietinės arkivyskupi
jos vyrų organizacijos darbš
tus veikėjas, Didžiųjų Brolių 
(Big Bro thers ) na rys i r di
rektorius Benedict Service 
Club'o. K a r o laiku nabašniiu 
kas buvo Katal ikų Tarybos 
pasiųstas į Prancūziją, kaipo 
jos ** laukinis sekre tor ius ' ' 
(field secre tary) . 

VVashington, D. C , Kovo 21 
d. Šventojo Tėvo pagir tą A-
merikos Taut inės Katalikų Ge
rovės Tarybos organizuotą 
spaudos platinimą darbą labai 
parėmė Nekaltos Marijos Ob-
latų kongregacija. Ųvidešimt 
penki jo s kunigai aštuonioli
koje miestų trisdešimtyje pa
rapijų šešiose valstijose laikė 
eilę pamokslų apie katalikišką 
spaudą. Tų pamokslų klausė 
didelė daugybė žmonių i r su
pra to reikalą remti katalikiš
ką spaudą, kad tiesą apgynus 
nuo blogos spaudos klaidų. 

Prancūzija. 

Paryžius, Kovo 10 d. Penkių 
viešpatijų darbininkų ats tovai 
dalyvavo Tarp tau t inės P ra 
moninių Darbininkų Krikščio
niškos Sąjungos posėdyje ren
gusiame ekonominį i r socijalį 
tarptaut inio katalikų darbi
ninkų organizacijos programą. 
Sumanymas tapo pakeltas se
i l iaus susivažiavime, kuris 
įvyko Kolionijos (Koeln) 
mieste. Paryžinis suvažiavi
mas sutarė įgalioti savo sek
retorių, kad imtų rūpint is su
kelti t a rp taut inę katalikišką 
moterų darbininkių organiza
ciją. Krikščioniškoji Tarp tau
tinė Pramoni jos darbininkių 
sąjunga y r a jaunutė . J i užgi
mė tik pernai . J o s sekretorius 
y r a .Olandas iš miesto Ulrecht, 
p . Ser ra rens . P r i e jos j au pra
guli metalo, ūkės, geležinke
lių, audėjų, rubsiuvių, odos 
darbininkų i r raštinių Veikėjų 
sąjungos (unijos) . Naujai pr i 
sidėjo valgomų daiktų samdo
mieji pardavikų, tabako, tr io-
bų statymo darbininkų i r 
braižintojų sąjungos. Busian
tis posėdis įvyks Ryme Gegu
žio 10 ir l l d d . Geistina, kad 
ir inusų L. D. S. bei Lietuvos 
Darbo Federaci ja prisidėtų 
pr ie tos tarptaut inės Sąjun
gos. 

euzijos parlamento. 
Korporaci ja susideda iš 

dviejų pkyrių vadinamų sindi
katais. Raštininkų sindikato 
nar iu gali būti kiekvienas 
Prancūzas , katalikas ir rašt i
ninkas jei j is tu r i tas t r i s ypa
tybes krūvoje. Laikraštininkų 
sindikatas sunkesnis, nes^į jį 
gali įstoti t iktai asmuo gyve
nantis iš algos, kurią gauna iš 
laikraščio, jei j is y r a laikraš
čio redakcijoje išbuvęs ne ma
žiau tr i jų metų. 

Laikraštininkų korporacija 
duoda savo nar iams labai 
daug medžiaginės naudos, del 
to įstojimas į ją sunkokas. 
Kardinolas Du Bois, Pa ry 
žiaus arkivyskupas tur i balso 
sindikato Taryboje ir naudo
jasi juomi siųsdamas į posė
džius savo atstovą arkivysku
pijos spaudos direktorių. Šiaip 
kunigai tur i balso Taryboje tik 
tada, kada jie į ją y r a išrinkti . 

to, kad pasaulis neklauso " g e 
r o s " spaustuvės darančios 
klaidas pr ie Hals ted stryčio, 
o švenčia Velykas vėliau, bū
tent Kovo 27 d. 

Redakcijos prierašas. Klau
simas y r a , t ikras , bet žymiai 
sut rumpintas . Nuo savęs į jį 
įdėjome ištrauką iš "Nau j i e 
n ų " kalendoriaus. 

pasiklausk tamis ta pa t s savęg, 
kam esi ar tymesnis , a r kuni
gams a r Judošiui f Rodosi, 
kad ne kunigams. 

Kunigai i r Pinigai . 

-
Jugo-Slavija. 

i 

Jugo-Slavijos katalikai su
ta rė savo karalijos sostinėje 
Belgrade pasta tydint i didelę 
ir gražią Šv. Kiri l iaus i r Me
todijaus bažnyčią. Nuo to lai
ko, kaip Slovakai, Chorvatai 
ir Bosniakai, t y. įvairių ru
sių Serbai susidėjo su senąja 
Serbija, katalikystė joje grei
tai kyla. / 

Klausimas. Apaštalų Dar
buose 8, 20 pasaky ta : " T a v o 
pinigai tebūnie su tavim pra
pulčiai, kadangi minti jai Die
vo dovaną turė t i už p in igus . " 
K a i p Judošius pardavė Kris 
tų už tr isdešimt sidabrinių, 
ta ip kunigai 4 parduoda Kris 
taus kūną už 10 dolierių. Mel
džiu paaiškinti per " D r a u g ą . " 

«/. v. 

New Yorko arkivyskupija 
tur i katalikišką universitetą 
vadinamą Fordl iam "Univer-
si ty. J i s nori padidint i savo 
triobas ir įs taigas. P-nas John 
D. Ryan dovanojo $10,000 per
eitą savaitę. Studentai savo 
ta rpe surinko $85,000. Matyt 
nemažas universi tetas, kad 
studentai galėjo surinkti tiek 
aukų. 

_ 

Atkeliaujant įvairių tautų 
žmonėms iš Europos į Ameri-

** . ( l a u g , „ p a 8 i t f t i k o k a t a l i k ^ | t i m u s , ta i y r a vieną centą, pa
keleivių ( T a r p 45 i r 65 nuo 
šimčių). J a u y r a neviena ka
talikiška organizacija pade
danti j iems, bet dabar Tauti
nė Katal ikų Gerovės Taryba 
(National Catholic Welfare 
Council) padarė sutart į su 
imigracijos valdyba vesti tą 
darbą daugiau, sistematingiau 
ir naudingiau. Iki šiol y r a su
siorganizavę šitie , skyr ia i : 
(jens I ta l ica—Ita lams; Gua-
delupos Š,v. Panelės—Ispa
nams, Šv. Rapolo Draug i j a - -
Vokiečiams, Šv. Rožančiaus— 
Air iams; Belgijos Biuras— 
Belgams; Šv. Juozapo namas 
—Lenkams. Lietuvių skyrius 
dar matyt neprisira^ė pr ie 
bendro katalikų veikimo, kurį 
veda p. M i c h a e l # J . Slatery. 
J o tikslas y ra neduoti ateivius 
išnaudoti bešįrdžiams žmo
nėms. 

Iilinojaus katalikai rūpina
si, kad vaikai auginami valsti
jos įstaigose, išėję iš jų nelik
tų be šeimynos. Pere i ta i s me
tais tokių paleistų vaikų kata
likams pasirūpinus 151 gavo 
vietos šeimynose, o 83 tapo 

Paryžius, Kovo 10 d. Pran
cūzijoje y r a organizacija va
dinama Šv. Pranciškaus Sale
zo Veiksmu (Qeuvre de St . 
F rans i s de Sales) . J o s tikslas 
y r a r inkti lėšas tur t ingose pa
rapijose i r teikti j a s vargstan
čioms. Ta organizacija pagar
sino savo paskutinių metų 
apyskaitą. I š jos pasirodė, jog 
organizacija aprūpino 1,040 
parap i jų ; suteikė pašelpos 
2,800 katalikiškų mokyklų, pa
gelbėjo 520 prieglaudų i r šiaip 
l abdar ingųus ta igų ; išsiuntinė
jo 4,000 siuntinių, kuriuose 
buvo vien gerų knygų i r plo
nesnių spausdinių, paskleidė 
105,000 egzempliorių, a rba ko
pijų savo laikraštuko ir metų 
gale išdalino 260,000 egzem
pliorių savo kalendoriaus. Or
ganizacijoje y r a 200,000 narių 
pasidalinusių po visas para
pijas. Nar ia i moka tik 5 san 

Fr ibourgas (Šveicari ja) . 
• 

Vasar io 16 d. Fr iburgo Lie
tuviai šventėme labai iškilmin
gai. I r ka ip nešvęsti—tai mū
sų nepriklausomo gyvenimo 

f trijų metų sukaktuvės. I š ry
to susirinkome visi į Monte-
Pleneau koplytėlę šv. Mišių iš
klausytų, padėkotų Visagaliui, 
kad savo Apveizda teikėsi mū
sų tautą prikelti į naują, ne
priklausomą gyvenimą, vesda
mas ją, nors i r erškėčių ta
kais, į savistovybę. Pamaldas 
atlaikė kun. Steponai t is ; per 
šv. M šias giedojo choras. 

An t r a iškilmės daUs—tai iš
kilmingas " L i t u a n i j o s " vieš
buty j " S u i s s e " pgsėdis-kon-
certas. Iš Berno atvyko Lietu
vos Pasiunt inys Šveicarijai, 
atsilankė ta ippat i r svetimtau-
čių-svečių. Tur ininga posėdžio 
koncerto p rograma su paskai
tomis, prakalbomis, dainomis, 
deklemacijomis bei skambini
mu fortepijanu tęsėsi ketver
tą valandų. J spūdis liko kil-

mėnesiui. Bet a t s i randa labai 
stambių aukotojų, del to orga-
nizacijbs iždas galėjo atkelti 
tokių didelių išlaidų. Nors 
Prancūzų skaičius apie 80 
kartų didesnis negu Lietuvių 
Amerikoje, nors mes šičionai 
turime tokių j au reikalų, kaip 
Prancūzų rąikalai aprūpina
mieji minėtas organizacijos, 
tečiaus neturime nei aštuo
niasdešimtos dalies to, ką pa
darė Prancūzai . 

Atsakymas. K a r t a i s žmogus 
nusiduoda tiesos paaiškinimo 
klausias, o ištikrųjų nori tik
tai įžeisti savo a r tymą skau
džiu žodžiu. Bet aš to nežiūriu 
i r visiems mandagiai atsakau. 

Tamis ta bereikalo sakai, 
kad kunigai Kr i s taus kūną 
parduoda už dešimts dolierių. 
J u k Tamis ta žinai, kad Šv. 
Sakramentą, a rba V. Jėzaus 
Kūną i r Kraują kiekvienas 
žmogus kiekvienoje bažnyčio
je^ pr i ima dovanai. Tamista 
p i rma buvai parašęs vieną 
skaitlinę, bet ją iš trynei i r 
paskui rašei kitą, kad aštr iau 
išeitų. Tamiątos laiške y ra ne
apsakomai daug piktumo. Aš 
išbraukiau visus nelabuosius 
žodžius palikdamas tik tiek, 
kiek klausimui reikėjo, kad 
butų aiškus. 

Visas piktumas susidarė del 
dešimties dolierių. Tamista 
žinai, kad ta dešimtis dolierių 

Klausimas. Man butų labai 
svarbu žinoti šitą tikėjimo da
lyką: 

K a i p tu r i būt i piešiami Pr i -
kryžuotojo Viešpaties Jėzaus 
paveikslai—ar galva pasvyrus 
į dešinę pusę, a r į kairiąją. 
Sut ikau daugelį žmonių įdo
maujančių šituo klausimu; 
vieni sako vienaip, kiti an
t ra ip , i r nežinia ka t rų tiesa. 

Man rup i t a i žinoti da ir 
prakt ikos žvilgsniu. Mes par
davinėjame rožančius i r kry
želius, t a i nevisi žmonės nor 
p i rk t i ; sako,' net inka Išgany
toj aus paveikslas. Je igu žino
čiau, kur is Išganytojaus pa
veikslas y r a t ikras , ta i vis tiek 
negerų rožančių nepardavinė-
y . -«. 

ciau. 
P r a š a u paaiškint i . 

Povylas Petrauskas. 
Atsakymus. Ke tu r i Evange

listai aprašo V. Jėzaus mirtį 
ant kryžiaus. T r y s pirmieji : 
šv. Mateušas (27, 50), Iv. 
Morkus (15, 37) i r šv. Liukas 
(23, 46) visai neminėja galvos 
nulenkimo. Tikta i ketvirtasis, 
šv. J o n a s sako : " I r nulenkęs 
galvą a t idavė d v a s i ą " (Jon. 
19, 30). P a s a k y t a "nu lenkęs , ' ' 
bet nepasakyta į kurią pusę, 
Tai-gi Šventame Raš te visai 
nežymėta a r į dešinę, a r į kai
rę pasviro V. Jėzaus galva 
j am nemirštant . 

T a i p p a t i r nerašytame pa
davime nė ra to paaiškinta. 
Todėl visi kryželiai i r kryžiai 
y ra geri , a r j ie rodo V. Jė 
zaus galvą palinkusią į vieną 
pusę a r į kitą. 

Geri y r a i r kryžiai , kuriuo
se V. Jėzaus galva visai nepa-
linkusi, nes jie rodo Išganyto-

yra ne už Jėzaus kūną, o tik J. , _ . 
y ra parapi jos nario mokestis. | » d ^ &** tebesanti an t kry 
Pa rap i j a y r a draugija. J i turi 

nus, malonus. 
- Buikas. 

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI, 

' 

K a da Velykos 1921 Metais? 

Paryžius, k o v o 10 d. Čionai 
įsikūrė "Krikščionišką Publi
cistą Korporac i ja . , , J i tur i 
400 narių. J o s pirmininkas y ra 
visame pasaulyje garsus rašt i 
ninkas Rene 'Baz in , Prancūzų 
Akademijos narys . P r į e kor
poracijos priklauso da r keturi 
kiti nariai tos augščiausios 
mokslo i r l i teratūros įstaigos, 
būtent P ie r re de la Gorce, 
Henry Bordeaus , BandrillaVt 

ir Paul Bourget. Taip-gi pri
klauso žemdirbijoš minis t ras 
Le Febvre du Preyi is ir Du-
val-Arnold Socijalės Beformos 

Klausimas. Mano pat i da
vatka. J i skaito " D r a u g ą " ir 
sako, kad šįmet Velykos bus 
Kovo 27 d. Aš esu šviesus 
darbininkas i r skaitau " N a u 
j i enas . ' ' J ų spaustuvė neseniai 
rašė esant nepigi bet gera. Aš 
bobai aiškiai parodžiau "Nau
j i enų" kalendoriaus šįuietinį 
lapą, kur pa r a šy t a : " K a t a l i 
kų Bažnyčios Š v e n t ė s : " 

4 Kazimiero 
12 Verbų nedėlia 
19 Juozapo 
20 Velykos. 
K a s aišku, to negali nei 

" D r a u g a s " užginti. Norėčiau 
matyti kaip išsisuks kuniginis 
laikraštis? 

G. Bakanas, 
Nauj ienų" Skaitytojas. a 

Atsakymas. Tiesą " D r a u 
g a s " negak* Užginti, kad 
" N a u j i e n ų " kalendoriuje 1921 
metams Velykos perkeltos į 
Verbų sekmadienį, o Verba 
pas ta ty ta vieną savaitę aug-

reikalų, ja i reikia pasistatyti 
pamaldoms triobą, reikia tai 
tr iobai pirkt i langų, kad butų 
užvėja, reikia pirkti anglių, 
kad žiema butų -šilta. Tai-gi 
už dešimt dolierių parapij ie
čiai gauna suolą, kad galėtų 
atsisėsti pamaldų laiku, gau
na stogą ties galva, gauna ši
lumos. Tiktai Biblijos Studen
tai t a ip apkvailino kai-kuriuos 
žmones, kad tie suolus, sienas, 
langus, anglis ir kitus parapi
jos perkamuosius daiktus va
dina Jėzaus Kūnu. Vieną ne
laimingą biblistų mokinį Chi-
cagos teismas pripažino be
pročiu, bet ne ką viršaus pro
to beturi ir tie vargšo drau
gai, kurie nesupranta , kad pa
rapijos boilerį reikia kūrinti 
anglimis, o ne Dievo dovano
mis gaunamomis dykai. J u k 
visi žino, kad už parapijiečių 
sudedamus dolierius perka 
mos anglys. Suolai ir kiti toki 
daiktai kas metai įvardijami 
parapi jos apyskaitoje išlaidų 
skyriuje. s 

Ponas J . V. skaitė Apaštalų 
Darbų knygą bet turbūt ne vi
są. < Toje knygoje parašy ta : 
" K i e k tik buvo laukų a r namų 
savininkų pardavę atnešdavo 
kainas to kas parduota i r pa
dėdavo apaštalams pas ko
j a s . " (Apaštalų Darbai 4, 34). 
Laukai i r namai, kuriuos par
davę žmonės sunešdavo pini
gus į bažnyčią būdavo bran
gesni negu šiandie dešimtis 
dolierių. Nežinia nuo kat ro 
galo Tamsta ėmei skaityti 
Apaštalų Darbų knygą, kad 

Įpriėjei prie aštunto perskyri
mo, o nematei ketvirtojo. J e i 
atbulai skaitei, tai atbulai i r 
supra ta i ; del to \iv kunigus 
Judošiui prilyginai. Išniekinai 
ir mūsų laikraštį r a šydamas : 
" A š skaitau laikraštį " D r a u 
gą ," kad mažai geresnis u i 
Judoš ių . " Ką neniekinęs kitus 

ziaus^ 
Kun. P. Bučys. 

Klmisimas 1. K ą reiškia ant 
dangaus gaisro laike kryžius. 
Aš pa t s Lietuvoje tą mačiau 
p i rm trylikos metų. 

P. Viršilas. 
Atsakymas 1. J e i g u degan

ti namai y r a kryžiavai susta
tyt i , o pasi taiko t ies ja i s žemi 
debesys, ta i i r paža ras atsi
mušantis debesyje gali išro-
dyti kryžiavas. K a r t a i s paža
ras gali pas ida ry t i kryžiavas, 
kada degančioji t r ioba nėra 
kryžiava, jei j i ne visa dega 
tik mažais einančiais skersai 
vienas kito. Rečiau pasitaiko 
bet gali pas ida ry t i kryžiavas 
pažaras an t dangaus?, kuomet 
ugnies šviesa -atsimuša į dvie
jų debesų šonus, o paskui nuo 
jų dviejų a ts imuša an t trečio 
augštesnio debesies. 

Tankiausia i kryžiavų šviesų 
danguje būva visai be gaisro, 
tankiausiai žiemos metu i r vi
suomet šiaurių pusėje. Ta t va
dinasi š iaurės aušra . J o s švie-
SOS buva įvairių įvairiausios, 
todėl pasi taiko i r kryžiavų. 
Bet tas kryžiavumas nieko ne
reiškia ka ip ir kitokios išvaiz
dos. v 

Klausimas 2. K a s buvo kur 
i r kokiais metais tas , kuris su
statė. Lietuvių tautos himną. 

P. Viršilas. 
Atsakymas 2. Lietuviu tau

tos himne y ra žodžių i r yra 
gaidų a r b a giesmės balsų įvai
rumo, kurį vadina melodija. 
Žodžius taut in iam Lietuvos 
himnui sus ta tė dak ta ras Vin 
cas^ Kud i rka paskutinėje de
vyniolikto šimtmečio dešimty
je. Kudi rka t ada gyveno Sa
kiuose, kur dabar y r a apskri-
'čio vaidyba perkeltoji iš Še-
šupinio Naumiesčio. Mųs tau
tinio himno melodija y r a prf 
siskolinta iš volciSkos dainos 

(Daugiau bus ) . 
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LIET. NEPRIKLAUSOMY
BĖS ŠVENTĖ VILNIUJE. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
• » » • » « 

tmtių ir Lietuvių bažnyčiose VALDYBA DRAUGYSTĖS 

' • • • • i • » • • • ' 

Vasar io 16 dieną Vilniaus 
Lietuviai drauge su visa Lie
tuva šventė antrąsias Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo 
sukaktuves. Visi, kas jautėsi 
Lietuviai, stengėsi prisidėti 
prie tos nuisų tautos iškilmės. 

Iškilmės prasidėjo 10 vai. pa
maldomis šv. Mikalojaus baž
nyčioje. Nežiūrint į tai , kad 
šiokios dienos darba i neleido 
d a u g kam dalyvaut i pamaldo
se, bažnyčia prisir inko pilna 
pilnintelė žmonių. Dalyvavo ir 
vietinės Lietuvių mokyklos. 

Iškilmingas mišias at laikė 
kun. kan. J . Kukta , po mišių 
buvo a ta t inkama dienai kun. 
K. Čibiro prakalba, o po to 
pagiedota Te Deum. Padėkoję 
Dievui už palaimą nepriklau
somybės darbams ir paprašęJo 
pagelbos ateičiai, grįžo Lietu
viai namo tvi r ta i nusistatę tę
sti toliau nepriklausomybės 
darbą. 

Vakaro 6 vai. Lietuvių gim
nazijos bute įvyko nepriklau
somybės vakarėl is . Didelė gim
nazijos salė sunkiai talpino at-
silankusius svečius; t ruko vie
tų pasodinti net ir garbinges-
niems mūsų tautos žadinto
jams ir veikėjams. Salėje greit 
pasidarė karš ta ir tvanku, bet 
niekas į tai nežiūrėjo: tautinio 
upo paki l imas nedavė pajusti 
tų mažų nepatogumų. 

Svečių tarpe buvo J o Eksce
lencija Vilniaus Vyskupas Ma
tulevičius. Kontrolės Komisijos 
ats tovai , Ispanas Uskiano ir 
Japonas Cu-Cui, Baltgudžių 
tautinių organizacijų atstovai, 
Žydų bendruomenės atstovas 
Viuodzki ir kiti. 

BALTIMORE, MD. 
— 

• 

zapo parapi joj buvo puiku, 
tai gal to niekada dar, kaip 
stovi ta bažnytėlė, nebuvo. 

Tarpe ant ro ir trečio sekma
dienio, mūsų bažnytėlėj buvo 
misijos, kurias suteikė' Tėvas 
Pranciškus 111 įs ta tymo. 

Misijos su didžiausiomis 
pasekmėmis pavyko, nes tomis 
dienomis virš pusantro tūks
tančio žmonių priėmė Šv. Ko-
munyą. 

Pe r kiekvieną pamokslą ba
žnytėlė buvo pilnutėlė žmonių. 

Tėvas Pranciškus, tai mūsų 
pačių klebonas gerb. kun. M. 
J . Urbonas. 

Baltiinorėje tautos šventė kš-
kilmingai apvaikščiota. Baž
nyčioje a t la ikyta gedulingos 
pamaldos už žuvusius Lietuvos 
karžygius. 

Kovo 6 d. buvo iškilmingos 
pamaldos, kuriose dalyvavo Šv 
Kazimiero ir Sv. Ju rg io karei
viškos draugijos uniformose. 
Bažnyčia buvo pilna žmonių. 

Vakare buvo prakalbos. Kal
bėjo kun. J . Lietuvninkas, V„ 
Nagomoski , rašytojas drama
turgas ir p. P. Molis. Aukų 
Tautos Fondan surinkta $111. 

Kovo 15 ir 16 dd. čia p. Ra
čiūnas rodė krutamuosius pa
veikslus iš gyvenimo V. J ė 
zaus. Reprodukcija esanti Lie
tuvių Filmų B-vės. , 

Lietuviams, mažai supran
tant iems t ikėj imo dalykus, to
kie paveikslai padeda supras
ti . Bet deja, negalima pasa
kyti , kad tai y ra pavykę. Ro
dė svarbesnes vietas iš V. Jė 
zaus gyvenimo. Bet kažko tru
ko. Pav., paskutinė vakarienė, 
f ei na Jėzus su apaštalais , sė
dasi už stalo, ima duoną, akis 
truputį kilstelėja, greitai lau
žo ir perdaug skubiai dalina, 
lig kaži ras kazliniukams. Nei 
kiek nesimatė to Dieviško, ma
jestotiško didumo, meilės. Ma
tyt, kad tas filmas darė neti
kintys į Dievą. Teko matyti uiais buva"Ke!iaiKryžiaus '> o 

sekmadieniais prie įstatyto Sv. 
Sakramento giedama "Grau
dus Ve rksma i . " Trečiadienių 
apeigose gieda jaunimo cho-

apsėjimą, tai, gal, ki ta ip kal
bėtų. Svetimtaučių bažnyčiose 
galima pastebėti, kaip vaikinai 
su merginomis šnekasi per pa
maldas. Mat pas juos mada 
drauge sėdėti, net i r gumą 
kramtyt i , o kiek jų matyt i 
skaitančių maldaknygę, ypač 
iš vyrų. Visai mažai. Pas , Lie
tuvius tuo žvilgsniu daug ge
riau. Pas mus neskaito mal
daknyges tas, kurmis nemoka 
skaityti . Gerų katalikiškų dr-
jų i r yra kiekvienoje Lietuvių 
parapijoje perpilnai. 

P-as Pa ty ręs rašinėja į 
" D r a u g ą " , tai jį ir skaito. 
Del to visiems turėtų 
rekomenduoti kaipo vieną ge
riausių laikraščių Amerikoje. 

Kas su " D r a u g u " susidrau-
J i s visuomet pasako rimtOsJ u j į ^ t u o j a u s - p a m y I i 

tur iningus pamokslus, kad yra 
ko ir k'aifsyti. Bet duodamas 
misijas kur kas dai puikiau ir 
žingeidžiai! pasakojo. Net pa
rapijoms didžiai nustebino, 
kuomet užėmęs misijonieriaus 
vietą kalbėjo. Dauguma užša
lusių šv. tikėjime per tas mi
sijas atsivertė. 

Išpažinčių klausyti pribuvo 
pagelbon gerb. kunigai iš apie-
linkių: Pikut is , Abromaitis , 
Zubrickas i r Kazėnas. 

Per tas misijas nors gavė
nios laikas, bet Velykinių išpa
žinčių dar neklausė. 

Be to mūsų bažnyčioje da
bar, ypač gavėnios laiku, daž
nai būva iškilmingos pamaldos. 
Trečiadieniais ir penktadie-

Vakarėliui įžangą padarė 
kun. prof. Rainys paskaita, 
kur rimtai ir turiningai išdės
tė, kad Lietuva turi teises if 
reikalingas nepriklausomybei 
sąlygas, nori nepriklausoma 
būti ir bus: jokios kliūtys jos 
teisingų pastangų neįstengs su
trukdyt i . 

Vaidinimui paimta buvo gra
ži mūsų taut inė d rama Puidos 
" M i r g a " , mūsų kunigaikščio 
Vytauto gelbėjimas iš Jogai
los kalėjimo. Vaidino mėgėjai 
daugiausia gimnazijos moki
niai. Vaidinime daugelyje vie
tų niatvt buvo savo rolių su-
prat imais ir at jaut imas. Hruo 
žvilgsniu geriausiai savo vai
dmenį atliko pati Mirga (p. 
Matulionytė.) 

Mokinių choras, deklamaci
jos, fortepianu skambinimas, 
gimnast ika sudarė antrą va
karėlio dalį. Šioje dalyje ypa
tingo smagumo suteikė publi
kai panelė Valavičiūtė, dailiu 
balsu art is t iškai sugiedojusi 
keletą mūsų tautinių dalykė
lių. Vėlu vakafu, j au po 11, 
ėmė skirstyt is svečiai pakeltu 
upu. Lietuviai turėjo progos 
apčiuopiamai įsitikinti, kad jų' 
darbas Lietuvos naudai veltui 
neina, bet duoda gausių vaisių. 
Senai čia mes visai lengvai tilo 
tlavome mažutėje šv. Mikalo
jaus salėje, kur be mūsų pa
čių niekas neateidavo mūsų 
darbo pažiūrėti , o dabar jau ir 
didelės salės mums permaža 

Amerikonus rodant V. Jėzaus 
gyvenimą. Pas juos veikalas 
labai gražiai apdirbtas ir užė
mė visą vakarą. K ai-kuriose 
vietose 'žmonės net verkė, o 
visu rodymu jautė didelį malo
numą. Nesuprantu, kam reikia 
rodyti nevykusį darbą, kuomet 
galima gaut i i r rodyti geresnį 
veikalą. Rodė labai grei tai Ir 
žmonės nors nesijuokė, bet nie
kas nei neverkė. Apie ta i gal 
parašys da r gabesnis už mane 
rašt ininkas. 

Toliau rodė maldininkus ke
liaujant į "Žemaičių Kalvar i 
j ą . " Tokis buvo parašas ant 
drobės ir taip aiškino (gyvu 
žodžiu. Minia žmonių išva
žiuoja iš Kauno su kryžium, 
bažnytinėmis vėliavomis i r t. 
t. Atvyksta Vilniun, susitaiso 
procesija ir eina. Aplankp Au
šros Vartus , ka tedrą i r ki tas 
svarbesnes vietas. Pagal iaus 
eina į Verkus į Didžiąją Kal
variją ir apvaikščioja Kelius 
Kryžiaus. Tai ir "mald in inka i 
į Žemaičių Kalvar i ją" . Je igu 
jau patys reprodukturiai neži
no, kur yra Žemaičių Kalva
rija, o kur Verkai, tai geriau 
kitų pasiklausti , bet publikos 
nedera, klaidinti. O gal tai ty
čiomis bedievių daroma. 

Pastaromis dienomis du Lie
tuviu papikiė saužudystę: vie
nas gazu užsitroškino, ki tas 
virvele pasikorė. 

Ašara. 

ŠV. ANTANO. 
Waukegan, UI. 

del to, kad " D r a u g e " t i lpsta 
rimčiausi raštai ir naujausios 
žinios iš visur. O dabar da r 
prieitas prie " D r a u g o " — 
" L a i v a s " , kur visas lapas pa
švęstas t ikybos reikalams. To
dėl skaitytojai turė ta " D r a u -

skleisti koplačiausia. 
' ' D r a u g o ' ' skaitytojas " i r 
atįntojas. A. J . P . 

AUKOS ŠV. KAZIMIERO 
• 

m 
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Pirmininkas, A. J . Sutkus, 1317 
So. Victory Str. 

Vice-Pirra., S. Keliotis, 1002 S. 
Victoria Str. N. Chicago. 

Nut. Raštininkas, J. P. Btfkan-
tis, 1339 S. Victory Str. i 

Finansų Rast., B. Mačiulis, 
1329 S. Lincoln Str. 

Kasierius, P. Kapturauskis, 
1321 S. Victory Str. 

Kasos Globėjai: 
1) P. Kasdalevičia, l6l7 Eight 

Str. 
2) J. M. Leškis, 1329 S. Jack-

son Str. 
3) J. Naujokas, 1430 S. Pres-

cott Str. 
Knygius, P. Rumšą, 902 Eight 

Str. 
Maršalkos, K. "Stulginskis, 1320 

S. Victory Str., ir J. Šimulynas, 
1333 McAlister <Ave. 

Organo Užiurėtojas, K. Burba, 
1416 S. Prescott str. 

Vėlavos nešėjas, S. Urbonas, 
911 Eight Str. 

Draugystė 3vx Antano, laiko sa
vo susirinkimus, kas pirmą nedėl-
dienį po 8-tai dienai kas mėnesį, 
pirmą vai. po pietų, Lietuvių sve
tainėje, prie 9-tos ir S. Lincoln 
gatvės, Waukegan, 111. 

Pranešimas Roselandiečiam! 
— - » - » y ' » » - » » » » » • * » • • » » • • • 

Šiuomi pranešame visiems Roselan<licčiams 

kad šiandie 

Ketverge, Kovo (March) 24, 1921 
at idarome naują 

Bnčernę ir Grosernę 
Pas mus viskas šviežia i r skanų. Pa tarnavimas 

greitas todėl kviečiame visus atsi lankyte o už

tikriname kad busite užganėdinti. 

Ant. Daraška ir Jonas Kancevičia 
38 E. 107th St. Roseland, UI. 

ras, o penktadieniais i r sekma
dieniais didysis keturiais mi
trai s balsais choras. Metai at
gal čia neturėjome tokio pui
kaus choro, bet J . V. Kovui 
užėmus vargoninko vietą, sut
verta didelis choras iš ar t i 70 
asmenų ir jau puikiai sugieda, 
didžiai pagražindamas • bažn. 
apeigas. Choras j au ta ip gerai 
prasilavinęs, kad dabar gavė
nios laiku gieda be vargonų, 
bet yra ko paklausyt i . J o gies
mių apimtas žmogus jautiesi 
mint im arčiau Dievo. Reikia 
pastebėti ir tas, kad kas kar t s 
vis tenka*išgirsti nauja giesmė 
arba meliodija. ,Tas rodo, kad 
chorvedys su choru nenuilstan
čiai dirba. 

Parapi jos reikalai labai ge
rame stovy. Ruošiamasi statyti 
naują bažnyčią. 

Darbai mūsų mieste ir apie-
linkėj nei ant kiek nepagerė
jo. Rodos, . jaučiama, kati dar 
eina mažin. Uždarbius mažina. 

Oras nepastovus. Visa Kovo 
mėnesį vieną dieną Ii ja su au
dra ir griaustiniais, ant ryto
jaus pašąla ir snaigės lekioja. 

Mėgstinio Draugas. 

DU BOIS. PA. 

Laimingos dienos. 

Gavėnioje visuomet smages
nis laikas. Bet kaip šįmet ga
vėnioje mųs, Lietuvių, Šv. Juo-

zssazr 

SKAITYTOJI! BALSAI. 

(Surinktos A. a. kun. P. B. Se
rafino Sorantin'c, Pa.) 

Davė $1.00: O. Juodaugiutė, O. 
Žukauskaitė, J. Baubkus, K. Ai
mana vičius, P. Stulgys, J . Vencla-
vičius, S. Barzdylavačius, N. ŠiaU-
lys, S. Stanislovaitis, V. Baranaus
kas, A. Bičkauskienė, K. Žiman-
tienė, J. Meškauskienė, M. Prup-
dvikis, B. Syvokievėčius, A. Žvirb
lienė, M. Va;:nras, M. Plauskienė, 
O. Bakšienė,Jld. Babusienė, A. Ša
tienė, M. Maekiavieienė, J. Žigia-
vieienė, A. Galinienė, G. Urbonie
nė, »M. Ruckienė, V. Rekštis, S. 
Baksienė, B. Stankevičienė, E. 
Lauzievienė, M. Jeronulienė, K. 
Girdžiuniutė,,M. Idaonienė, O. Ok-
sonaitienė, O. Andruliu^, J . Šal
inis, D. Karsokas, S. Razbiekas, S. 
V a s i l i a u s k a s . M. V a r g e l i s , L . Že
m u l i s , A . P e t k e v i č i u s , K . N o r e i k a , 
S. Karsokas, J. Poekevičius J . Moc 
kuyienė, V. Raudonis, M. Laura-
šaitienė, J. Kvietkauskas, S. Sta-
sevieius, M. Pupalaiškis, J . Vaitu-
levieius, V. Marčiulaitis, L. Klima
vičius, J . Neseckas, O. Kųpčiuniu-
tė, M. Kupeiuniutė, S. Galinis, K. 
I )aukšys. P. Šadas, M. Stumbrienė, 
O. Vasiliauskienė, J. Jekenevičius, 
V. Levinskas, O. Šidlauskienė, J. 
Vouslavičius, K. Gulbinas, E. Gu-
diniutė, O. Pangonienė, J. Jekne-
vičius, M. Šatas, A. Šidlauskas, O. 
Stauskienė, P. Bagdonas, A. Bal-
čmskas, M. Stunibnė, J. Paukštys, 
M. Rutkauskienė, V. Juras, A. 
Kaminskienė, A^Danieka, A. Je-
nušaitienė, O. Morbulavičienė, O. 
Niaeeskienė, M. Krutulienė, M. 
Andrulienė, M. Lauiuskienė, M. 
Mikutienė, M. Vasiliauskienė, K. 
Jokubienė, F. Ruezienė, M. Dum-
blauskienė, SM. Aleksandravičienė, 
J. Gvazdauskienė., (Daugiau bus) 

TĖMYKITE 
Kensingtono Lietuviai ga

lite gauti nusipirkti "Drau
gą" dienraštj pas p. 

IG. TYSKEVie iĄ 
314 E. Kensington Ave. 

IjiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiumiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH 

f VISUOMET TURĖK O MENU E i 
K a d mūsų nauja krautuvė pripi ldyta puikiausių 

E auksiniu i r deimantinių žiedų, auksinių i r paauksuotų 
laikrodėlių, laikrodžių, lenciūgėlių, V karolių 
ką tik gautų iš Vokietijos i r šiaip auksinių papuošalų. 

Turime gramafonų rekordų, rožančių, 
kryželių i r kitų religijinių dalykų, ta-

• vorų užtikriname prekę prieinama. 

Ant pardavimo nan*as, 2 fiatu, 2 
furnaces, aržuolinio medžio vidus, 
kningoms šėpos, buffet, gazas, elek
tra, te lefonas ir viakas sulyg vėl iau
sių įtaisų randasi 2641 W. 69 St. 
Kaina S 7800.00. Atsišaukite pas sa
vininką 

«617 S. Artesian Ave. 

Jr 

\ 
FARMOS 

Lietuvių kolonijoj , kurie norite 
p i r k i / U K E , a š Jums galių purodyti 
kurie parsiduoda ir kur •av in inkas 
gyvena, tai jeigu jus norite pirkti 
nuo savininko bet ne nuo ip kuris iš 
to gyvena. Rašyk man koki didumo 
ir brangumo nori pirkti a š jums su 
mtelu noru duosiu patarimą netik 
pirkime bet ir kaip nusipirkus ūki
ninkauti mano adresas: 

J. WENCKUS 
Laikrodininkas ' į 

3327 So. Halsted St. Chicago, HL 
s 
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Saugok akiu regėjimą 

Box 

Joseph P. Geribe 
i 

— 
Scottville, Mich. 

• 
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Iio už Lietuvos su sostine Vil-ir jau galime pasidžiaugti po 
tik vietiniu tautų atstovais, n j u n i į nepriklausomybių. 
bet ir užujurio svečiais. j į»f Baltgudžių prisidėjjiną 

.Malonu ta ip pat a tmin imą ,pr ie bendrojo darbo ir mums 
paliko Lietuviuose ba l tgudž ių 'Vi ln iaus pripažinimų, mes su 
\n\>\( ikinimas. Kun. Stankevi- džiaugsmu sveikiname kaipo 
<rm> sveikindamas visų orga- tvirtų pamatų draugiškam tų 
lųzuotų Baltgudžių vardu pa- dviejų tautų sugyvenimui ir 
reiškė Lietuviams Baltgudžių linkime iš savo pusės kuo grei-

i 
norą ir nusistatymų ateityje iš- eiausio įvykinimo ir Baltgudi-
vien darbuotis šalies nepri- jos nepriklausomybės. 
klau.vomyVi ir ižkėlė tvirtų va ("Vi lniaus Gar sus" ) 

I \ 

A r Tiesa? 

Keletas savaičių atgal 
D r a u g o " priede " L a i v e " 

Hkaitytojų Balsuose tilpo 
straipsnis, po kuriuo pasirašo 
Patvręs. Aš su Patvrusio nuo-
mone nesutinku. Tų p a t teko 
išgirsti ir iš kitų " D r a u g o " 
skaitytojų. Patyręs sakosi esųs 
geras katalikas, bet visus ge
rus pavyzdžius matus tik pas 
svetimtaučius ir išrodinėja jų 
nmkii ilgumų, dr-jų geruina 
ir visų eilę gerų daigtų. 

Tas gal ir tiesa, kad Paty
rusiam teko gyventi ma
žoj kolonijoj. Mažos kolonijos 
žmonės mandagesni ir tikėjime 
tvirtesni. 

Bet jeigu p. Patyręs ištirtų 
dideliuose mieguose svetiiy J 

Pamėginki te naujo . 

8a uirtgiitrnotu vaUbaienklia Sur. V»Ufc 
Patentu Biure. 

Naujame mt lyBame pakelyje. 

Visos tvirtos, gemalus užmufian-
oios ypatybės i iame raiste idetos, 
su priemaiša priimniai švelnaus 
kvčpalo. 

Ruffles yra labai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas—begaliniai 
puikus plauku sutaisytojas, kuris 

patiks kad 
ir gačniau 
šiai y patai. 

i 
Aptiekose 
parsiduoda 
po 65c. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per paštą 
tiesiog i i 
labara-
torijos. 

• 
Būtinai 
reikalui* 
kitę 
Šitokio 
pakelio. 
Žiūrėkite , 
kad batų 
INKARO 
vais-
bažeakl is . 

Kada kankinies del galvos 
skaudėjimo, kada regėj imas sil-
nsta skaitant, s iuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties \ manę klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
jums geriausj patarnavimą del 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerkles 
Ligos gydoma specljallsto, 

W. F . MONOBDPP, M. » . 

JOHN J. SMETANA. 
A K I Ų SPECIJALISTAS 

1801 S. Ashland ATe., Chicago. 
kertė 18 tos g a t v ė s ; / l - c i o s lubos 

Kambaris 14-15-16-17 
Viršui PLATT'S aptiekąa 

Tėmykite mano parašą. 
Valandos: Nuo 10 ryto iki S 
•ak . Nedėlioruis nuo 9 ryto iki 
12 d. 

DR. S. NAIKELIS 
U B T C T K 

GYDYTOJAS I R CHTRUROA8 
Ofisaa >r Gyvenimo vieta 

3252 South Halsted Strett 
Aat Tirtam* rolven-ft) HtnU> Btoak 

Valandos nuo 10 iki 12 ryto; nuo 
2 Iki 4 po pietų; nuo 7 iki S vak, 

Nedėlioml* nuo l t iki c 
T*l«4ena« Tardą CS44 

Tel. Yards 6000 Blvd. 8448 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

Lietuvi* Gydytojas, Ghfcnurgas ir 
Akuseras. 

S20S S. Halsted St. Cnicago. 
Valandos: 10—12 iŠ ryto 1—3 i r i 

j f—$ vakar*- Ned. l t — 1 2 lfi ryto. 

» i 

Tel. Canal 257 Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORiS 
COi lUig iMS 

1811 So. Halsted Street 
Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 Iki I 

po piet. f iki 0 vakare. 

• * — * 
Tel. Randolph 2898 

A. A. SUKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidumiestyj 
ASSOCIATION BLDG. 

19 So. La Salle St. 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų 

Panedėliais iki 8 vakare 
Nedėl lomis ofisas uždarytas 

Honlr^Td 9199 

^ • • • • • • ^ • • • • l • » • • • ! •R 

J. P. WA1TCB 
Lavvyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
.karais: ^500 S. Ashland Ave 

Tel. Yards 14)53 
Dien. R o o m 618—158 N. Oalrk St. 

Tel. Randolph, 3507 
* < » » » » » » » » » » » ^ » » » » » » • • » i • Į | 

rz 

Jeigu tavo krantuvnink >s jy 
neturi, inisiusK nuims nuera 
ir piningus o -mes i>a>iŲsinu 
Jums vieiu* tiel išmėginimo. 

Paštu apmokama. 

fMSMO BYGUSNICFASHION INSTITUTE 
nw t . M 23 InimrPItc* N»wYwk 

Telefonas Armitage 9770 , 

MARYAN S. R0ZYCK1 
AfUZYKOS DIREKTORIUS 

Mokytojas Plano, Teorijos ir 
Kompozicijos 

2021 K. Western Ave. 
Ohicago, 111. 

Dr. 1. E. MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas ir-Chirurgas 

Ofisas 10804) So. M k h i g a u Ave.. 
Vai. 10 iki 12 ryte r 2 iki 4 po 

piet, 6:30 iki 8:30 vakare 
Residencija: 10558 Porry Ave. 

T^l. Pul lman 142 

* -

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

Tel. Ganai 2118 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare 
Gyveni maa: 

.8811 VV. 63rd Str. 
Prospeet S 46 6. Tel 

£m~,m~- —K 
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UK. G. KASPUTIS 
S DENTISTAS 

3331 South Halsted Str. 
2JValandoe: 9—12 A. M. 
oĮ 1—5: 7—8 P. M. 

o?atA^aAa^aAa*a»a*aAa#a*a*a 
gTel . Canal 6222 g 

I DR. C. K. CHERRYS 1 
• j LIETUVIS DENTISTAS 
5?2201 West 22-nJ & So. LcaviU S t į Į 

Chicago 
•jValandos: 9:30 A. M. to 12 
# 1:00 P. M. to 8:00 P. M. 

Dr. M. T. STRBCOL'IS 
Lietuvis Gydytojas ir Cl i i rurgas* 

( Peoplcs Teatro N a m e 
1616 W. 47 th Str. TeL BouL 16©! 

•Valandos: 6 iki 8 vak. Nedėl 1 0 3 
• i k i 12 ryte. 

Res . 2914 W. 43rd Street 
Nuo ryto iki piet. 

g i r i . ' McKmlcy 243 
^••••smasiaiiiManai 

! 

sa: 

I 
DR. CHARLES SEGAl į 
Perkėlč c eavo ofisą po uniu 

729 So- Ashlasd Avenue | 

s •D 
Sprcij A Ilsias 

DŽIOVV, MOTERŲ Ir V Y R C LIGI' 
•Va landosnuo 10 iki 12 iSryto; nuc | 

iii2iiai3iimiuiiiiiuiiuiiMiiiiuHiiuuniH 
Ros. 1139 Indcpcndcnce Blvd. 

Telefonas Vou Burtu 294 

DR. A, A. ROTH, 
Ru>as Gydytojas rl Chirurgai. 
Specijalistas Motcrižkų, VyriSką 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
VALANDOS: 10—11 ryto 2—3. p o 

pietų, 7—S vak. Nedėl iomig 10—12 d. 
Ofisas 3S54 So . Ba l s t ed Su, Chicago 

Telefonas Drorer 9S03 
uuiuiiiHiiiiiiiuiiuiumiiiiiuiuiiiUHiin 
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D R A U G A S Ketvir tadienis , Kovas 24, 1921 

CHICAGOJE. 
GAL BUS IŠVENGTA 

STREIKO SKERDYKLOSE 
A R T I N A S I INFLUENZOS 

\ E P I D E M I J A . 

i Perspėjami Chicagos gyvento-
y iai. 

s. 

8 VALANDOS SU MAŽESNE 
UŽMOKESNIMI? 

i 

. 

1 

| Cbieagos sveikumo komisi-
, Livnierius b r . Robertson skel 

Regis, visuomet bus paliktas l į * t J g s " l!il.la",lži"1 « * 
arbitras. |Clueagon susryžta influenzo* 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONUI). 

R E M K I M E ŠV. KAZIMIERO 
VIENUOLYNĄ. 

(Akademijos auklėtinės bal-
sas.) 

Kaip atrodytų pasaulis, jei- ^ Apveizdos par. svet. 

Washington. Kovo 22. 
epidemijos liekanos. Tad Žmo-
nės turi" iskulno apsidrausti , 

fiiandie kabinetas turėjo susi- 1918 metais ta epidemija 
rinkimą. Darbo sekretorius!kuomet visu savo st iprumu 
P a v i s skerdyklų darbininką buvo "palietusi miestą, pakir-
su kompanijomis pakilusiu gi u to 4,905 žmones. 
(\i klausiau) išnaujo buvo in- Šįmet ji turi sugrvžti ket-
davęs aptar t i kabinetui. virtuoju kartu. Bet tai busian-

Kokios iš to pasekmės, nie-j t i kelis kar tus silpnesnė už 
ko nežinoma. Darbo sekreto- buvusią 1J)1S, 1JITB ir 11)20 me-
riusi eidamas kabineto susirin- tais. \ 
kiman optimistiniai pareiškė. Medikai susekė, kad influ-
kad jis iš Baltųjų Namu par- enzos epidemija pašiau*!* na

šias ••gražiu žinių." Bet jis eilini keturis metus ir progai- j K . a i l A l n e r r K o J e ™nuasi j 
pasakė, kas tos per žinios, jšta trisdešimčiai" metu. įPaM- Į 1 5 e t ^ i S k a s ftv- Kazunier 

. J 

ne 
aepaaa 

Visokie spėjimai— 

Spėjama, kad sutaikinti abi 
pusi imamasi keliu pienu. 

Pagal vieno pieno noriam 
padary t i , kad darbininkai su
t ik tu su mažesne užmokesni-
mi be padauginimo darbo va
landų. 

K i t a s pienas esąs paskirti 
nuolatini skerdykloms rVdera-
Ii arbitrą km s visais laikais 
tvarkvtu užmokesni ir darbo 
sąlygas. 

Bet tie pienai yra daugiau 
niekas, kaip tik spėjimai. Nes 
nieko konkretinio nemitarth. 

Pr ivat inės konferencijos. 

Vakar vakare ir šiandie iš-
rvto Darbo sekretorius Davis 
turėjo privatines konferenci
jas atskiriai su kompanijų ir 
atskiriai su darbininku, atsto
vais. 

Paskui turėta bendra pri
vatinė konferencija. 

Darbo sekretorius surinko 
reikalingų faktų iš abiejų pu-! 
siu ir tuos nusinešė kabineto 
susirinkimam 

Vakar buvo prasidėjusios 
tarvbos, kuriose dalyvavo ir 
sekretorių Hoover ir Wallace. 

Šiandie, jiedu klausiamu a-
pie konferencijos padėtį, atsi
sakė duoti kokių nors paaiški-j p . , : ^ 
nimu. 

gu ne turė t t jmokyklų! Žmonija 
be eivilizaeijos, J>e apšvietus 
vergautų kokiems nors po~ 

įnams. Pasaulis ištvirktų. 
Chicagoje kiekviena tauta , 

pirmiausia,dalinasi į parapijas 
ir svarbiausių darbą prade
da s tatydama bažnyčią ir mo

k y k l a . * ' 
Lietuviai nepasilieka užpa

kaly. Kiekvienoj beveik mus 
parapijoj yra pradinė mokyk
la po priežiūra Tgerb. seserų 
KazNiiierieėių ir Nazariečių. 

Lietuviai galt didžiuoties, 
kad Amerikoje randasi grynas 

ero Vie-

Burys atletų nutarė Bal. 2 Į "lllliliimililliliillliniiiim^ 
d. suvažiuoti CieVon, 111. ir 
žiūrėti , a r nebus galima suda
lyti dviejų k4baseball t ymų" , 
kurie galėfų pasirodyti L. Vy
čių Cbieagos apskričio išVa^ 
žia vinie Liepos 4 d. 

Susir inkiman suvažiavo apie 
30 atstovų. Sel-antį susirinki
mą kiikys Bal. 17 d., Dievo 

Rep. 

3 

i 
s 
E 

DIEVO APVEIZDOS PA 
I<APUA. 

, Kovo 20 d. Dievo Apveizdos 
parap: svet. Šv. Kazimiero 
vienuolyno auklėtinės vaidino 
44 Patr ici ją". Publikos buvo 
daug. Rep. 

kui ji ir vėl apsire iškiu ir v ė l į m i 0 , y n a s - &*&*?* Tie tik pri-
siaučia keturis metus. 

Šįmet čia influenzai tad bai
giasi terminas. Ir pagal moks
lininkų, epidemija jau negryž 
per 30 metų. 

Dr. Robertson nepripažįsta 
stipriai tų apskaitliavimų. Tik 
sako, kad jei žinovai turi kiek 
tiesom, tai Chieagon epidemi
ja paskutiniu kartu turės su-
gryžti šįmet i^pie Balandžio 
l."5 d. 

(•ai tame ir yra daug tie
sos. Nes šiais laikais Obiea-
goje daug žmonių suserga 
plaučių liga. 

Anot Dr. Ftyhertsono, Cbi-
cago šįmet gerai pasirengusi 
sutikti tą nelabąją viešnią, jei 
ji pasirodytų. 

! Miestas turi atsargoje ge 
rai išlavintų 6,800 moterų 
slaugotojų. 
Balandžio pradžioje visos slau 

jgotojos bus sukviestos susirin
kiman Auditorium teatre. 

N E P A M I R Š K I T E NUSISTA 
TYTI LAIKRODŽIŲ. ~ 

V E I K I A VIEŠOSIOS NAU 
DOS R E I K A L Ų KOMI

SIJA. 

Cbieagoje pagaliau posė-
Hias pradėjo nauja valstijos 
viešosios naudos nukalu ko-
misija. 

*Naktį prieš Velykas Cbica
goje prasidės, ta ip vadinamas, 

j taupymas dienos šviesos. Chi-
cagos laikrodžiai bus nusta
tyti viena valanda paskiau. 

kuomet Velykų rytą 
pagal šiandieninių laikrodžių 
bus, sakysime, šešta valanda, 
tad pagal naujo bus dar pen
kta valanda. 

Taip nustatyt i laikrodžiai 
bus per vasarą ir ligi Spalių 
30 d. Paskui išnaujo bus pas-
tuinii viena valanda pirmyn. 

Dienos šviesos taupymą Cbi
cagoje perniai pripažino rei-Pramatoma, kad komisija 

imsis svarstvti kokiuo būdu!kal ingu patys piliečiai baisa-
i • • 

palengvinti žmonėms-• įvairių ! vimu. 
kompanijų patarnavimuose. 

Taigi , be kitko, bus apta
riami reikalai gazo ir gatve-
karių kompanijų. Daugelis 
nuomoniauja, kad kompanijos 
savo patarnavimų jau neturė
tų šiandie tiek daug brangin
ti , kaip yra*buvę karo metu. 

N A U J A S SUMANYMAS. 

Praeitą parą Cbicagoje pa
vogta 10 automobiliu. 

Cbieagos policijos 52 leite
nantai laiko kvotimus j kapi
tonu rangas. 

Cbieagos municipalinis tei
sėjas Newcomer pagamino bi-
lių naujam valstijos įs taty
mui. Bilius išvežtas Spring-
fieldan ir ten bus induotas 
valstijos senatui. 

Tuo biliumi norima visose 
valstijos, viešose mokyklose 

Ties 8 gatve iš ežero Ali
ul i igan išimtas nežinomo, apie 
55 metų amžiaus, žmogaus la
vonas. 

TURI GERAS AKIS . 

Miami, Fla., Kovo 23. — 
[Buvęs kelis kartvts kandidatu 
į Suv. Valstijų prezidentus, iš 
demokratų partijos ir paskiau-

įvesti priverstinai pamokas a- |s ia valstybės sekretorių, Wi-

I rengia mergaites į dvasišką 
luomą, bet kar tu darbuojas 
auk Iė<lamos mūsų. gentkar te . 
Labai didelis yra jų pasišven
timas brangiai tėvynei. 

6v, Kazimiero Vienuolynas 
stovi lamu puikioj , parankioj 
vietoj. Tey yra švarus, grynas 
oras, nes netoli Marquetto par
ko. Vasarai atėjus medžiai 
pradeda sprogti , žolynai ža
liuoti, kvėpavimas- lengvėja, 
lig tar tum naujai gamta atgi-
ja ir žmogaus širdį t raukia , 
vilioja atsi lankyti į vienuolyną 
ir gėrėtis grožybe. 

J a u beveik užbaigta s tatyt i 
[antra pusė vienuolyno. Da
bar iš lauko ir iš vidaus labai 
puikiai Atrodo. Žinoma, skola 
gana didelė, vienos seserys j ie-
įstengs išmokėti. Lietuviams 
reikėtų daugiau a tkreipt i do-
mos, rujjyhnties, idant seserims 
palengvinus tą sunkią naštą, 
nes joms užtenka darbo auk-
lėjant jaunuomenę. 

IŠ BRIDGEPORTO 

CICERO, IĮ*L. 

S. L. R. K. A. Prakalbos. 

• fcovo 20 d S. h. R. K. A. 
48 turėjo prakalbas Šv. Anta
no pa rup. svetainėje. Kalbėjo 
p. V. Stulpinas apie Susiv. 
Liet. Rymo Katalikų Am. nau
dą. Taip-pat kalbėjo ir vietinis 
klebonas, kun. H.vjj \^aičiun#s, 
toje pačioje temoje. Vakarą 
vedė p. Aleks. Zakaras . 

Žmonių atsilankė viilutiniš'-
kai. Jsirašė keli nauji nariai . 

Ant galo p. Stulpinas kalbė
jo dar apie Liet. Prė"kybos B-
ve. Žmonės užsirašė šėrų. 

Vyčių vakaras . 

Kovo ^0 d. L. Vyčių 14 kuo
pa įrengė vakare Šv.Kazimiero 
Vienuolyuo naudai. L. Vyčių 4 
kuopa vaidino "CJadynės Žaiz
d o s . " 

• 
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Greičiausiai Suteiksite Pag 
Saviems Lietuvoje. * 

r 
*-
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v ^ 
v STŲ8DAMT P I N K I U S per Litbiianian Sales Con>oration (Lietuvių Prekybos 

_: 
= Bendrovę). Prie Lietuvos a ts ta tymo ir JOK piliečių būvio pagerinimo gali prisidėti 

'=. Amerikoj Lietuviai, siųsdami pinigu savo giminėms ir pažįstamiems. Pe r Lietuvių 

s Prekybos Bendrovę 1920 metais Amerikiečiai pasiuntė saviems Lietuvon suvirs 

= (25,000,000) dvidešimt penkis milijonus auksinų. 

= 
= lesi 

Vakaro vedėjumi buvo p . J . 
Mockus. 

Vaidinime dalyvavo: 
Turinis , pasi turint is bevai

kis našlys — J . Grisius, Timo
tiejus, jo tarnas — S. Šimulis, 
Mykolas Luobis, Turinio to
limas giminaitis^ —r- S. Matas, 
Kaminskas, Notari jušas — K. 
Rimkus, Nastė, tarnai tė — M. 
Balsienė, Veronė, apysenė mo
teris — A. Benaitė, Antanas , 
jos sunūs — B. B., Anupras, 
įnamis — V. Stankus , Jeroni
mas Lukošius, Nastės tėvas — 
J . Balsis, Resįsieriavo — J . 
Balsis, Sufleravo' — A» Ala 
burdai tė . 

Kovo 17 d. Sv. Ju rg io pa-
rap. salėje A. L. R. K. Fede-
. :\eijos 15 sk. įrengė agitaty-
vos prakalbas. Nors nedaug 
zn omų atsilankė, bet linksma,i T r .^. . . . x . . w • 
, , J * . , , ' . ., . Vaidinimas gerai išėjo. Kai 
kad Bridgeporte <larosi veiki-L ;., ., . . . , . 

kurie t ikrai puikiai vaidino. 
L. Vyčių m 14 kuopa dėkinga 
Dievo Apveizdos par. vyčiams 
už atvažiavimą ir atvaidinimą 
to veikalo. ^ 

Publikos buvo nemažai. 
Pr. 

merikoninio patrijotizmo. 
Anot oiliaus autoriaus, kuo-

Igeporte <iarosi veiki-1 
me vienybė, yjiatingai ta rpe 
gerb. klebono ir kitų draugijų 
veikėjų. Senai jau to buvo pa
geidaujama. Nors ne yisi už-) 
prašytieji kalbėtojai pribuvo, 
bet žmonės patenkint i buvo 
tais, kurie atvyko. 

Prakalbas aTidarė kleb. M. IT"~~" 
L. Krušas ir paaiškino apie 
Federaciją. Paskui perstatė 
kalbėti gerb. kun. Ig . Albavi-
čių, kurio prakalba buvo bega
lo graži ir turininga. Ant galo 
vėl kalbėjo gerb. klebonas ir 
ragino katal ikiškas draugijas 

["dėties prie ' Federacijos, kat
ros d a r nepriguli. Sakė, kad 
Bridgeporto kolonija y ra se
niausia i r didžiausia, todėl 
pirmas uždavinys išauklėti 
stiprįausį Fed. skyrių. Bridge-
portas turi užimti pirmąją 
vietą. Yra vilties, kad tas ga
li .įvykti, kadangi daug para
mos tikimės iš gerb. vietinių 
dvasiškių. Mūsų draugijos pa
matys, ka ip toli buvo nuslydu-

A. B. ( 

11 i am Jennings Bryan, buvo 
čia paklaustas, a r j i s manąs 

met mokyklose priverstinai 11924 metais but kandidatu į 
bus mokomi vaikai patrijotiz prezidentus, 
mo, tuomet Šalyje pragaišią Atsakė, negalįs, pasakyti , 
vioskie raudonieji arba radi- Bet jei j am pas i ta ikytų but 
kal ia i gaivalai i r visoks žmo-, kand ida tu , , sakė jis, laimėtų 
nių nepasitenkinimas dabarti-1 r inkimus. Nes moterys, girdi, 
ne valdymo forma. į paremtų savo balsais. 

B10& 
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L. VYČIŲ A T L E T Ų SUSI
RINKIMAS. 

Kovo 20 d. L. Vyčių Cbiea
gos Apskričio Atletų skyrius 
laikė uiėnesinį susirinkimą Ne
kalto Pras . Panelės Svenč. par. 
svet., kuriamp apkalbėta vaka
ras rengiamas Bal. 23 d. Dievo 
Apveizdos par. svet. Bus vaka
rienė su šokiais. 

DR. G. M. GLASER 
t Praktikuoja M metai 
t Ofisas S l « t 8a, Morgan 8t. 

Kar«« 82-ro 8t., Ghlcago IU 
^ 8PECIJALISTAS 

I MotarlSku, Vyrifikų. taipgi chro
niškų ligrj. 

OFISO ^VALANDOS: Nuo l t ryto j 
Iki t po pietų, nuo I Iki 8 valaa: 
dą vakare. 

I Nedaliomis nuo 9 iki S po ptet 
Telefonai Varde f87 

••••••••••••«•• 

| V. W. RUTKAUSKAS 
į ADV0KATA5 
! Ofisas Didmlestyl: 
] 29 South La Salio Street 
| ' Kambarts SS4 

Telefonas: Central tsae 

Šiais metais šį Bemlrove pasiunčia Lietuvon kas mėnesis su viršum po pen-

kis milijonus (5,000,000) auksinu. Tas l iudija kad daugumas Amerikiečių j au su-
« . -

prato kas geriausia patarnauja p m i u n t i m e pinigu Lietuvon. 

f 

Norėdamas pinigu į Lietuvą pasiųst?, siuskite per Lietuvių Prekybos Pendro-

ve, nes pigiau ir~ saugiau nei viena kita agentūra pinigu į Lietuva neišsiųs. Persi-
" - • • * 

t ikrinimui galite pabandyti ]>er mus pasrųsti pinigų Lietuvon. 1 
^ L i e t u v i ų Prekybos Bendrovė parduoda laivakortės ant visu laivų Hnijų važiuo

jant iems į Jjietuva ir norintiems ^ r s i t r a u k t i giminės iš Lietuvos. » 

/*» 

Važiuodami Lietuvon nesivežkįte savo pinigus su savim. Kelionėje visoko gali von 

atsi t ikt i . Išsipirkite"*mnsų Bendrovėje per laida (drafta) ant tokios sumos kokios 

norite i r parvažiavę Lietuvon, pinigus tuojau gausite be jokiu t rukdymą iš mūsų 
Z Kauno Bankos. -

'r - -
r Norėdami savo pinigus iš Amerikos į Lietuva perkelti, tai geriausia ir saugiau-

£ sia Lietuvoje įstaiga Ju su pinigams Lietuvių Prekj^bos* Bendrovės Banką Kaune. 

I 

• . . -r J e i nori gaut i gera pelną už savo pinigus tai pirk Lietuvių Prekybos Bendro-

= vės Šeru, kurie dabar parsiduoda po $7.00 vienas. 

r (Siųsdami pinigus, pirkdami la ivakortės ir nomlr.r.ii gaut i < 

= mūsų Bendrovė, kreipkitės šiuo adresu: 
s 
& v 
S - t N 

5 •' " " ' • - ' 

daugiau žinių apie 

. . 

LITHUANIAN SALES CORPORATION 
414 BROADWAY, BOSTON 27, MASS. 

fiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiEsiiiiiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitinuuinnnmumuTY 

S 
I i Vakarais, 812 W. 33rd St 

Telefonas: Varde 4e*' 

• • • i 

VALENTINE DRESMAKLNG 
I COLLEGEIk 

idOS S. Halsted. 2407 % . Madlson,j 
1850 N. Wells St. 

13T Mokyklos Jiinct. Valstijose. 
Moko Siuvimo. Patternų Kirpi 

[mo, Designing bizniui ir narnama 
m ė t o s duodamos dykai, Diplomai.; 
•Mokslas lengvais atmok ėjimaia 
•Klesos dienomis ir vakarais. Pa-
jreikalaukit knygelės. 

Tel. Seeley 1648 
SARA PATEK, pirmininkė. 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

OHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

(valandos: — 8 iki 11 ifi ryto: 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
tais nuo 5 iki 8 vai. ^ vakare. 

y-
arti 47-tos Gatves j] 

Tel. Drovar 704l'' 

Di%C,Z. Vežei i§ 
LIETUVIS. DENTISTAS 

4712 SO. ASHLAND AVEMlIJt 
j Valandos: nuo t ryto lkl 9 ***•)! 
« Seredomis nuo 4 lig 9 vakare 

A 

S. D. LACHAWICZ 
LIETU VYS GRABORIl S 

Pa ta rnau ju latdotuv^Me kopt^iaunla Rel 
kale meldžiu atsišaukti, o mano darbug 
busite užganAdinti. P ^ 

• 2 2 1 4 W. 22rd FL ' Ghicago, DLj 
••f TTeh 

BALTIJOS AMERIKOS UNIJA 
NKW V o R h N \ 

TIESI Kelionė Be Persėdimo Iš NEW VORKO Per LIBAVA Aram 
HAMBURGĄ — EITKŪNUS 

I L I E T U V A 
Laivai išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sriubų paeto laivai Išplaukia: 
S. S. "POLONIA" Kovo SO # "E8TONIA" Bal 27 

S. S. "LITUANIA" April 12 i "POLONIA" Gegužio 18 
Visi laivai turi puikus kambarius trečios kliasos keleiviams 

Kreipkitės prie mūsų agentų jūsų mieste arba pas 
K. KEMPF, General Wcstern Passenacr Aacnt 

120 North La Salio St., Chlcago, niinoteT 

Carter's Little Liver Pilis 
Negali Butą Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba 
Maža Pigulka 
Mažas Dosas 

Maža Kaina 

Krauju* ueturlntie Gelelles yra priežastimi ItbUekuidii 
veidu. 

Vaistas Kuris 
Reikalingas Visiems 
Tikras tori pasirašymą. 

! 

fARTER'S IRON PILLSI 
^ ^ ' / O B K pagelbės. m a i e e t a U i . r~M 
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sijo< 
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p ra J 

S 
Valsj 
gaeij 
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Trui 

Wj 
Vaki 
te p) 
vvri; 

• 
tarsi 
Rusi 

F( 
kokii 
dent( 
Rusi. 
nai a 
tuo 

Tu | 
aptai 

Pi 
depaj 
turi 
bolšp| 
j p n 
Suv. 
pirklĮ 

Iš 
kad 
<lžia 
ti a] 
sa R 
kuon 
šutai 
ja. 

Pol 
seka 
prezi 
S. Vi 
vėių 
buvul 
misis 
Nes 
laimi'! 

tari 
kybąj 
reikti 
gaivi 

I r 
žyti Ą 
met 
pienui 
taiko [ 
lvba. 


