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Komunistų i Nepaliau
ja Vokietijoje 

Penkiolika KOmunistq Nukauta 
Essuose 

Nuo Rusijos Bolševikų Atimtas 
Minskas 

15 NUKAUTA. 40 SUŽEISTA! ATSINAUJINA 'REVOLIU
CIJOS DVASIA. 

Sukoneveiktas skelbiamas ko
munistų streikas. 

Essaį, Vokietija, Kovo 30. 
— Šičia vakar komunistai su
kėlė kruviniausias riaušes. 
Pasekmėje IT) komunistų nu-j pakyla komunistai. Buvo ma 
kau ta ir apie 40 kitu sužeista, noma, kad jie jau aprimsią. 

Komunistų skelbiamas šito- ATes Velykomis buvo apsistoję 
se apylinkėse generalis strei- sukilimai. Šiandie išnaujo at-

Nerimauja Berlyno gyvento
jai. 

Berlynas, Kovo 30. — Po 
Velykų išnaujo visur smarkiau 

kas visai nepavyko. 
Sustiprintoji padėtis pas

kelbta Dortmunde, Boehume, 
Gelsenkirebene ir kitose vieto
se. 

g imsta jų revoliueijinė dvasia, 
kai-kur su didžiausiu smarku

mu. 
Šalimais Berlyno komunis

tai dienos metu užpuolė dide
li arsenalų. Visus darbininkus 
jie suvaiė vienan kambarin ir 

Berlynas, Kovo 30. — 4 u > - Į uždarė. 

Komunistai pasidavė. 

kiečiu vvriausvbė smarkiai ė-
mesi malšinti komunistų su
kil imus vidurinėj Vokietijoj, 
k u r jie tomis keliomis dieno
mis kiekvienam įsiėdė ligi gy
vojo kaulo. 

Mieste Leuna vakar karuo-
menė su policija apsupo nit-
rogeno Įstaigą, kur komunis
tai per penkias dienas laikė
si kaipo kokioj tvir tovėj . 

Vakar po t rumpo susirėmi
mo jie buvo priveist i pasiduo
ti. 

Po to po mašinomis padėjo 
dešimtį svarų dinamite; pri
taisė prie jo kapsiulį, prie ši
to ilgoka knatą ir pastarąjį 
padegė. 

Laimė, kad laiku atėjo po
licija, paliuosavo darbininkus 
ir užgesino knatų. Ki ta ip visas 
arsenalas su ginklais, amuni
cija i r darbininkais butų iš
lėkęs j padanges. 

Berlyno gyventojai nepap-
• rastai susinervavę, nežiūrint 
Į viešpataujančios mieste ramy-

Kuoniet iš pradžių prieš į s - Jbės . Nes niekas negali pasa-
taigą buvo pakeltas puolimas, kyti , ka ip ilgai gali but ra-
komunistai buvo mėginę prie- mu, kas gali Įvykti rytojaus 
sinties, paskui pabėgti. !r kuo- dieną. 
niet pamatė, kad jiems visi | Vyriausybė pavartoja visas 
keliai perkirsti , pasidavė be galimas priemones prieš komu-
jokių sąlygų. įnistų čia galimus sukilimus. 

Paimta 1,000 komunistų, Įs- 'Bet kar ta i s nieko negelbsti jo-
taigoje a t ras ta daugybė viso- j kios_priemonės, kuomet radi

kaliai gaivalai užsimano lieti 
žmonių kraują. 

kios rūšies ginklu, amuniei-
jos ir karo medžiagos. 

Veikiai apsidirbo Amerikonai. 
Coblenz. Kovo 30. — Dvide

šimčiai Amerikos militarinės 
policijos vyrų , .ėmė keliolika 
minutu numalšinti sukilusius 
komunistus Montadaure. 

Pirmiausia buvo areštuoti i 
komunistai vadai ir konfis
kuota daugybė jų raštų. 

Daugiau sukilimų nebuvo ir, 
manoma, jų nebus. 

Eisleben aprimo. 

REVOUUCIJONIERIAI PA
ĖMĖ MINSKĄ. 

APGALVOJAMOS PRIEMO
NĖS SUKLUBOTTI VO

KIETIJĄ. 
• 

Tas daugiausia apeina Pran
cūzams. 

Wiesbaden, Vokietiją, Kovo 
30. — Mnvonce'o mieste ta!-
kininkų militariniai autorite
tai tvir t ina, ka<t talkinin
kai, ypač Prancūzai, pavarto
sią kuoaštriausias priemones 
suklupdyti Vokietiją, jei pas ta 
roji t rumpoj ateityj nepaten
kins talkininkų paduotu jai 
karo atlyginimo -reikalavimu. 

Vienas ofieieras pareiškė, 
kad svarbiausias talkininku 
veikimas nebus Ruhr apskri
tis. Bet Augštoj^ Silezija, kur 
Vokiečiai negali ' atsidžiaugti 
plebiscito laimėjimu. 

Nepatenkinamos priemonės. 

Kiekvienas gali pripažinti , 
sakė tas ofieieras, kad Londo
no konferencijoje nutar tos 
priemonės prieš Vokietiją pa
sirodė nepatenkinamos. 

Talkininkai užėmė didesnius 
Vokietijos plotus,N tas tiesa. 
Bet Vokietija iš to nieko ne
daro. Tuo tarpu ir pa tys talki
ninkai nieko nepelno. Vokie
tija posenovei mėgina išsisu
kinėti ir jai vyksta tas da
ryt i . 

Paga l šiandieninio talkinin
kų nusistatymo, Vokietija sti
prėja apm ginimo ir priešini
mosi dvasioje. Talkin inkams 
nėra jokios naudos. 

Keturios priemonės. 

Talkininkuose, ypač Pran
cūzuose, apgalvojamos ketu
rios priemonės, ka ip veikiau 
palaužti Vokietijos atkaklu
mą. 

Pirmiausia paimti kontro-
lėn Augštąją Si lez i ja kurios 
atgavimu Vokietija labai 
džiaugiasi. 

Pasku i okupuoti daugiau te
ritorijų Ruhr klony. 

4Toliau — užimti miestus 
Frankfortą, Darmstadtą ir 
Mannlieimą. 

Pagal iau a tskir t i ^izoliuoti) 
Prūsiją nuo pietinės Vokieti
jos. 

Netur ima karuomenės. 

Taigi sumanymai talkinin
kams gana svarbus. Tam tiks
lui tečiau y ra reikal inga skai-

GRAlKAIJSOMTJNISTAI 
P A K I L į P R I E Š VAL

DŽIĄ. 

NAUJAUSIOS ŽINIOS. 
Chicago. — Buvusioje West 

Kide ekspliozijoje žuvo 8 'žmo
nės. Pavojingai sužeista apie 

'40. Vedami tardymai. Sako
ma, kad W. Singer ir N. 'Seha-

Visoje (Jraikijoje p r a d ė j o ^ . k o i u , M l l l i j o s s . m d e l v , ku-
smarkiai veikti komunistai, i r i s s l l n a į i c į m a s į 
J ie šaukia darbininkų m a s m H ( 1 4 2 7 — 2 9 Ha. Halsted gat . ) , 
t ingus ir *kursto juos a t s i s a - i b m . ( ) s u k r a u t a (k lUMvn(-

Kar ta i s galima revoliucija 
Graikuose. į 

Atėnai, Graikija, Kovo 3u\- -

ŽINIOS IŠ UETUVOS 
ROKIŠKIO APSKRITIES 
KRIKŠČIONIŲ DARBI

NINKŲ SĄJUNGŲ ' 
SUVAŽIAVIMAS. 

I i ngus ir Jairs 
kyti stoti \ kar 

Rokiškio apskri t is yra y-
kspliozijos fpw pamylėtas bolševikų. Kai

lio stovintis art i Bušų sienos, 
jis, turi būti, j iems atrodo y-

uomenen. NOK I 
pne-

jmomnoi ugnei 
vyriausvbės tikslas 

a 

medžiagos. p a 'patingai svarbus. J iems, žino-
( , a r <liiu-J medžiaga, tai juk plyštančio- jma,svarbu, kad sumanius pulti 

giau žmonių pasiųsti Turkijonj jį i m H lž iaga. j ^ j 0 s turėjo pa- [antrukart Lietuvą, pasieny 
ir versti juos ten guldyti savof k i ) t i e k s p i i o z i j . L ' T u o • į į p p u 

galvas. 
Komunistai tvMina , kad 

Graikai pralaimėsią karą su 
Turkais . Sako, ka ip veikiau 
t a s įvyks, tuo bus geriau. Nes 
tuomet dra ikuose bus pakel
ta revoliucija ir nušluota šian
dienė militaristinė valdžia. 

Daugel vietose komunistai 
sukursta darbininkus streikuo
ti . Valdžia imasi opresijų. Aš
tr iai persekioja komunistus. 
Prieš juos pavartojamos aš
triausios bausmės. 

i 
PENKIOLIKA BALTŲ PA

DUOTA TEISMAN. 
^ — • ! • • III . Į I * . II • P 

Houston. Va., Kovo 30. — 
Halifax apskričio teisman po-
duota penkiolika baltų žmo
nių 'už norėjimą, nulinčiuoti 
juoduką Jbseph Coleman, 
ku r s laikomas kalėjime. 

• V- -\ * • •* 
I •' • I • • ' 

DIDI VĖTRA NE^YORKE. 

New York, Kovo 30. —i č ia 
ir apylinkėse užvakar siautė 
baisi vėtra. Vėsula vertė stuj-
pus, rovė medžiu* su šakni
mis, draskė namų stogus. Dau
giausia nukentėjo Brooklynas. 

tokius sandelius laikyti nries-
to ribose vra uždrausta ista-
tymais. Sandelio savininkai 
bus patraukt i teisman. 

Viborgas. f— Pranešta, kad 
bolševikų karuomenė Petrog
rade ir apylinkėse pradeda 
nerimauti. Sakoma, karuome-
nei t rūks ta maisto. Be to, ją 
smarkiai smaugia šaltis. 

— 1 — — — — 

Baltimore, Md. — Apskai-
tvta, kad čia vakar katedrą, 
kur yra kardinolo Ciibbonso 
kūnas, aplankė mažiausia 30,-1 S e v i k * l i a i Joje, ka ip ir visur 
000 žmonių. Skaitl ingai suva
žiuoja dvasiški ja ir pasauli
niai žmonės. 

kiltų riaušių ir nebūtų pasi
priešinimo. Iš Rokiškio aps
krities išeidami bolševikai vra 
palikę 100 tūkstančių rublių 
agitacijai darbininkų tarpe. 
Pinigai buvo vieno mums žino
mo žmogaus rankose, kurs da
bar, amnestiją suteikus, d i rba 
net valdžios įstaigoje. Bet už 
tuos pinigus ir už išviliotus 
nuo pačių darbininkų skatikus 
įsisteigė Rokišky legalė Profe
sinė Sąjunga, kuri t rumpu lai
ku buvo sutraukusi apie 2000 
narių. Vadovauja, žinorąa, bol-

DRAUDŽIAMAS NEPADO 
R U S APSIRĖDYMAS. 

North Adams, Mass., J ^ o v o 
30. — Vietos katal ikų ^Notre 
Dame bažnyčios klebonas už
draudė lankyti bažnyčią mote
rims, nepadoriai apsirėdžiu
sioms. 
• • • y 

ATŠAUKIAMA KARUOME
NĖ m ARMĖNIJOS. 

• 

-

Konstantinopolis, Kovo 30 
Turkų nacijonalistų val-

dižia savo skaitlingą ,kamo-
menę a tšaukia iš Armėnijos. 
25,000 Turkų iš Erzerumo su 
paskuba maršuoja į Anatoliją. 

Angoroj ir apylinkėse pas
kelbta karo -padėtis ir mobi
lizuojami visi vycai. 

k i tur . 
Žadėt žada daug, bet galų-

gale darbininkai patys ėmė sa
kyti , kad iš jos "ne i velnio 
negauname n / 

. 

GRAIKAI PAĖMĖ ESKIS 
HEHR. 

— Iš Londonas, Kovo 30 
Craikų sostinės Atėnų pra
nešta, kad Graikų liaruomenė 
Anatolijoje paėmė nuo Tur
kų nacijonalistų Eskishehr, 
svarbų geležinkelių centrą. 
Graikams tekę Turkų nelais-
vių i r karo medžiagos. 

_ _ 

Yra pavojaus bolševikams Ki
jeve. 

L o n d o n a s , Kovo 30. - J š | t l i n ^ karuomenė 
Gelsingforso per Copenhage-
ną pranešta , kad Rusijos revo-
liueijonieriai nuo bolševikų 
paėmė Baltgudžių miestą Min
ską. 

Sakoma, visa aštuntoji bol-

HaJle, Vokietija, Kovo 30.— ! ^ v i . k u a r m i i a Parėjusi revo-
Eisleben visai aprimo, kuo
met tą miestą paėmė savo kon-
trolėn policija. 

Iš Bitterfeld pranerta, kad 
tenai komunistų sukilimas nu
malšintas. 

Arti Sangerhausen šarvuo
tas darbininkų traukinis buvo 
sulaikytas ir įvyko kova. Ke
letas žmonių nukauta ir sužei
s ta . 

Pačiame Halle taippat ra
mu. Bet laukiamas komunistų 
puolimas. 

Čia pati policija tvirtina, 
kad komunistai toli gražu dar 
nenumalšinti ir laukiami nau
j i susirėmimai. 

liucijonierių pusėn Įs te igta de
mokratinė Baltgudijos respub
lika. I 

Podraug pranešama, kad Ki
jevą yra apsupę sukilusieji 
Ukrainos valstiečiai. Bolševi
kams rt i jeve grūmoja pavo
jus. Kad apsiginti , jie pavar
toja terarizmą. 

MIESTUOSE V I E N A TREČ
DALIS GYVENTOJŲ. 

Washington, Kovo 30. — 
Apskaityta, kad daugiau kaip 
trečdalis visų Su v. Valstijų, 
gyventojų gyvena miestuose, 
turinčiuose 25,000 ir augščiau 
žmonių. 

Prancūzija dalis savo armi
jos demobilizuoja. I r jei prisi
eitų vykinti tuos sumanymus, 
prisieitų išnaujo Prancūzams 
mobilizuoti karuomenę. Nes 
Anglai tam tikslui neduotų 
reikalingos kiekybės koruome-
nės. 

Reikia atsiminti , kad nauja 
Prancūzuose mobilizacija susi
durtų su aštriausiais protes
tais. Vyrai nenori kareiviauti , 
nenori karo, nesutinka su savo 
vyriausybės nusistatymu. i 

Nėra kitokių priemonių. 
Bet ki ta ip vertus, kitokių 

priemonių tuo tarpu neturima 
palaužti Vokietiją.. Gi ją pa
laužti būtinai reikia, nežiu-
nint iš to galimų kilti pasek
mių. Nes talkininkams, tuo ]a 
bjaus Prancūzams, - verkiani 
reikalingi pinigai. ~. 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
v Ay GENEiBYRNES 

^. PLATINKITE "DRAUGĄ." 

NEKUOMET TAIP NĖRA. / 
Du broliuku išėjo žaisti. Vienas tu r i žaismę, ki tas ne. 

Neturintis prašo jam duoti žaismės. I r turint is be jokio pa
sipriešinimo duoda anam savo žaismę. 

Profesinė Sąjunga tik tiek 
padarė, kad paskutiniame su
važiavime nutarė nesidHi prie 
Lietuvos nuo Lenkų dvarinin
kų gynimo darbo. Socia lde
mokratas Purėfias, pirma uo. 
liai rėmęs Profesine Sąjungą, 
liko kššvilptas, kuomet pasiųlė 
dėtis prie to darbo, kurį varo 
darbininkų sumjs savo galvas 
guldydami. 

Matydami tai visa, Rokiškio 
rimtesnieji darbininkai sudarė 
visos apskrit ies darbininkų su
važiavimą, Sausio 23 d. 1921 
m. 

Suvažiavo darbininkai ir jų 
atstovai iš Panemunio, Pane
munėlio, Abelių, JCamajų, Jū 
žintų, Skapiškio, Onu&kės, Ro
kiškio i r kitų apskrit ies dva-
r * 

t)idelė " B l a i v y b ė s " salė, 
talpinanti virš 3p0 žmonių, bu
vo grūste prigrųsta . 

Dienotvarkė buvo labai į-
vairi ir įdomi, taip, kad iš to
li a tvykę darbininkai nuo pu
siau pirmos iki pusiau 8 vai. 
vakaro, turėjo pakankamai 
svarstytinų dalykų. Reikia nu
sistebėti pa tvarumu atvykusių 
atstovų, kurie ilgą posėdį be 
per t raukos ištvėrė iki galo. 

Iš pranešiimj iš vietų paai
škėjo, kad apskrityje Krikš
čionių Darbininkų Sąjungų 
(Darbo Federacijos skyrių) e-
sama: Panemunyje, Panemu
nėly, Abeliuose, Pandėly, Kvie 
tkuose, Čedasuose, Onušky, A-
knystoje ir Rokišky. Geriau
siai veikia Rokiškio skyrius, 
turįs apie 200 narių. Pe r porą 
mėnesių gyvavimo turėjo apie 
1500 auks. pajamų, sušaukęs 
porą susirinkimų — p a s k a i t ų , 
darbininkų vaikams vakarėlį 
(dyka i ) . Beto, davęs nar iams 
įvairių informacijų i r paramos 
jų teisėtuose reikalavimuose. 

Politikos pranešimą darė 
Steig. Seimo narys Jočys. 

J)arbininkų atlyginkno klau
simu nu ta r ta kreiptis j Aps
krit ies Tarybą ir Seimą, kad 
Rokiškio apskričiui butų i|us-1 

( ta tytas atlyginimas toks, koks 
maž-daug yra nutar tas Darbo 
Federacijos suvažiavime Vil
kaviškio ir Šiaulių apskričiuo-
se (180 pūdų grudų ir 600 au
ksinų metams, dešimtinė že
mės, .pašaras w ganykla vie
nai karvei ir telyčiai, ketu
rioms avims, malkų, butas, S 
vai. darbo dienoje, 12 dienų 
laisvų, neskaitant švenčių, me
tuose, vaistai ir gydytojas 
dvaro) . 

Buvo kilę abejojimų a r pa
siseks tai iškovoti, bet nu ta r t a 
vis dėlto reikalauti , pažy
mint,, kad krikščionys darbi
ninkai apsiima sąžiningai pil
dyt i pr imtas sutarties sąlygas. 

Žemės reformos pranešimą 
išklausius, pr i imta vienbal
siai rezoliucija, išreiškiant pa-
sitikėjimą Seimui ir raginan
ti valdžią greičiau vykinti že
mės reformą. Be to, nurodo
ma dar rezoliucijoje, kad dir
vonuojanti žemė butų valdžios 
(ne dvarininkų) išnuomuoja-
ma pirmoj eilėj dvaro kume
čiams pavasary . 

Paaiškinu* keletą svarbes
nių darbininkams įstatymų ir 
pranešus Seimo nariams visą 
eilę skundų, išrinkta Apskri
čio L. Darbo Federacijos Sek-
retari jatas iš 6 žmonių. 

Jan i pavesta pirmoje eilėje 
įsteigti Rokišky" informacijos 
biurą darbininkams. 

Pagaliau visi susirinkusieji 
nutarė visomis jėgomis i r lė r 

šomis remti L. Darbo Federa
ciją ir skleisti' savo draugų 
tarpe susipratimą. 

Jočys užbaigė susirinkimą 
linkėdamas naujam Sekretari-
jatui , kad remdamiesi Kris
taus idealais ir ar t imo meile, 
uoliai i r sėkmingai žengt n 
prie darbininkų vargi) leng
vinimo ir būvio pagerinimo. J o 
kalba bUvo sutikta karš tu ir 
ilgiausiu delnų plojimu. 

Iš visos Širdies i r mes linki
me Rokiškio apskrities darbi
ninkams pasisekimo. Te sup
ras ligšiol kvailinami ir skriau 
džiami Rokiškio darbininkai, 
kad tik per krikščionišką Ir. 
Darbo Federaciją jie nepaga
dinę savęs prieis prie savo 
teisių iškovojimo ir laiminges
nio rytojaus. " D a r b . " 

i . 

IŠNAUJO GAUS DARBO A ^ 
P I E 6,000 DARBININKŲ. 

~ Toledo, O., Kovo 3 0 ? — Čia 
O veri and automobilių dirbtu
vėj atnaujinami darbai . «Su a-
teinančiu pirmadieniu gaus 
darbą daugiau 6,000 darbinin
kų. 

ORAS. — Šiandie apsiniau
kę; vakare ir tfytoj gali but 
lietaus ir šalčiau. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų šalių pinigą vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Kovo 29 
buvo tokia pagal Merchants Lo-
an and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.92 
l*rancuzijo8 šimtui frankų 6.94 
Italijos šimtui lirų 4.06 
Vokietijos šimtui markių 1.59 
Lietuvos šimtui auksinų 1.59 
Lenkijos šimtui markių .14 

-
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LIETUVIŲ KATALIKŲ D1E>" KA> l IS 

"DRAUGAS" 
• t u . kasdien* išskyrus nedėldieuiu*. 

PRENIMERATOS KAUTA* 
OHICAGOJ IR UŽSIENYJB s 

Metams 88.00 

•CT. VALST, 
Metams • . . . . . . • . •• 86.00 
Pusei Meto . . . . . . . . . . . . . . . 3.00 

Prenumerata mokasl ĮSkalno. Lai
kas skaitosi nuo uiairašymo dienoa 
ne nuo Naujų Metų. Norint permal-
oytl adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti Išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba Įdedant pinigus 1 
registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. 00. 
2334 S. Oakley A ve., Chicago. 

TeL Roosevelt 7791 

Lietuva tur i ištautėjusių že
mių, kur ias malonėtų gražin
t is sau. T a r p tų yra ir pats 
Vilniaus miestas. Yra ir Tilžė 
su Gumbine ir su visu plotu, 
kur iame tuodu miestu yra . 
Lietuvos politika pat i sau svei
k a kraują nuleistų, jei j i a rba 
tų žemių atsižadėtų arba pri
imtų taisyklę, neduodančią 
toms žemėms grįžti prie Lietu
vos. 

S todami už tautos teisę, at
gaut i ištautėjusias žemes, pri
pažindami tą teisę net savo 
priešams Lenkams, mes vis-gi 
norime prisi laikyti protingų 
ribų. Todėl nereikalaujame, 
kad mums grįžtų Karal iaučius 
nuo Vokiečių, arba Lietuvių-
Bras ta nuo U k rainų, a rba net 
Balstogė nuo Lenkų. K u r Lie
tuvystės nieko nebeliko, kur 
žemė neturi nei kokių ryšių su 
Lietuva, tų nereikalaujame at-

Silezija. 
Silezija, a rba lenkiškai Szlą-

zek, gali sudaryt i pasauliui ne
malonių daigtų. Mes, Lietu
viai, džiaugiamės, kad tos ša
lies žmonės klausiami prie ko 
jie nori prigulėti , aiškiai pasi
sakė septyniais šimtais tūks
tančių balsų prieš keturis šim
tus tūkstančių balsų norį pri
gulėti prie Vokietijos, o no 
prie Lenkijos. Padalint i ne
galima dėlto, kad Lenkai gy
vena t a rp Vokiečių ir Vokie
čiai t a rp Lenkų. Mūsų džiaug
smas lengvai suprantamas, nes 
Lenkai yra mųs priešai. Ke-
priskyrus jiems Silezijos, jie 
darosi silpnesni. Bet apsižiūrė
kime, kad neperdaug pasisku
bintume su džiaugsmais. 

•Silezija yra buvusi lenkiška 
žemė. Per ilgų laiką ji suvo
kietėjo. Pi rm trijų ar keturių 
dešimčių metų ji pradėjo at
gimti ir grįžti prie Lenkų kal
bos bei tautos. Je igu visų Sile
ziją padalintume į dvyliką da
lių, tai keturios ir pusė dalys 
butų tautiškai grįžusios prie 
Lenkų, o septynios ir pusė te 
besančios prie Vokiečių. Kyla 
tat klausimas, ar l ^ n k ų tauta 
turi teisę atsiimti anas septy
nias dalis nenorinčias, ar ne. 
Je i ji neturi teisės, tai ji turi 
at iduoti Vokiečiams i r ketu
rias dalis lygiai nenorinčia^ 
būti prie Vokiečių.' 

Je igu mes politiką vestume 
jausmais, tai galėtume sakyt i : 
"Te imie Vokiečiai Sileziją, 
kad t ik Lenkams butų blo
g i a u " . Bet jausminė vieno 
keršto politika vra kenksmin-
ga vedančiam ją. Taip pat bu
tų ir mums. 

Šiandien Lietuva jau nėra 
mekeno nežinoma šalis, kaip 
j i buvo pirm penkių metų. 
Šiandien politikai jau žiuri,ko
kios nuomonės viešpatauja jos 
spaudoje ir gana tankiai pada
ro, kad už visuomenės išreikš
tas nuomones gauna atkentėti 
visa tauta. Kaip t iktai mes 
pripažįsime Vokiečiams suvo
kietinusią Lenkų Sileziją, ta ip 
pasaulio diplomatija pasidarys 
sau taisykle: ištautėjusioms 
žemėms neduoti grįžti prie jų 
tėvynės. Pranouzai su Vokie
čiais, nors labai nesutinka, bet 
šitą taisyklę mielu noru priim
tų abeji, ypač Prancūzai , Ang
lai ir Amerikiečiai taip-gi ne
turės nuostolių t§ taisyklę pri
ėmę. Japonams ir I ta lams jos 
tik ir reikia. Kadangi Angli
ja', Japonija , Italiją^ Prancū
zija ir Amerika šiandien veda 
pasaulio politiką, tai yra dide
lis pavojus, kad ta taisyklė 
įsigalės. 

gal. 
Užtatai ištautėjusieji plotai 

gyvenantieji Lietuvos tur tu , 
arba įsipynusieji į lietuviškai 
kalbančias vietas turi priklau
syti Lietuvai, nors jų gyvento
jų dauguma sakytųsi esą ne
lietuviai. 

Tegu bus Silezija Lenkams, 
jei tik Vilnius bus Lietuvai. 

Lenkai kartais pavadina mus 
broliais. Nors jų apsėjimas vi
sai priešingai rodo, bet mes 
jiems aiškiai parodome, kame 
galėtume sutart i , būtent ištau
tėjusių vietų grąžinime jų tė
vynėms. 

Pergales Medaliai. 
Kaip kitos šalys ta ip ir A-

merika, laimėjusi karą, dova
noja savo kareiviams atmin
ties medalius. Kadangi daly 
vavusių kai*' buvo apie ketu
ri milijonai žmonių, tai tiek 
reikia ir medalių išdalinti. 
Bet reikia padaryt i , kad tų 
medalių negautų asmenys ne-
dalvvavusieii kare. Peržiu-
rėti keturių milijonų žmonių 
teisės yra gana didelis darbas. 

T a i g i , kad užsipelniusieji 
neliktų be medalio, kad neuž
sipelniusieji negautų jo, tapo 
paskir ta 24 vvrai. kad jie už-
siimtų vien teisingu medalių 
padalinimu. Tam tikslui tapo 
paskirti asmenys pasidarbavu
sieji kareivius šaukiant į ka-
ruomenę. J ų direktorium pas
kir tas pulkininkas Martin. 

Visa Amerika yra dalinama 
į šešias apygardes. Kiekvieno
je bus vienas direktorius su 
keletą savo pfegelbininkų, ku
rie pasikvies prisidėti vietinių 
karinių organizacijų va ldybas 
idant darbas butų gerai atlik
tas. 

Iki šiol tėra pagaminta tik
tai pusantro milijono meda
lių, tai beveik tik trečia da
lis to ko reikia. 

Mums išrodo, kad karo de
partamentas pasivėlino su ši
tuo dalyku, ir žymiai pasivėli
no. Tarp karo pabaigos ir de
mobilizacijos praėjo keli mėne
siai. Per tą laiką lengva bu
vo atmušti apie ?> milijonus inc 
dalių ir išdalinti d a r nepaleis
tiems karei v. Pilnai veikiančio
ji karuomenės organiz. butų 
nei nepajutusi to darbo. Tada 
nebuvo reikalo nei tyrinėti , 
kas kareivis, kas ne. Visi ka
reiviai stovėjo eilėse. 

Dabar prisidėjo naujas sun
kus ir painus darbas atskir t i 
kareivius nuo nekareivių. Nors 
ir to nereikėtų, tai keturi mi
lijonai bronzo ri t inukų išda
linti yra nemažas darbas dvi
dešimt keturiems žmonėms. 
Prieš paleisiant kareivius %tą 
darbą butų dirbęs šimtas tuk-

- stančių karininkų i r su pus
valandžiu butų atlikę. 

Šių Dienų Dokumentai. 

• 

(Iš l i e t . Inf. Biuro) 

Tautų Sąjungos Nutar imas Dė
lei Betarpių Lietuvių Su Len

kais Derybų Bruksely. 

Lietuvos Atstovybė Ameri
koje yra gavusi skelbiamąją 
čion Tau tų Sąjungos rezoliuci
ją. J i y ra gau ta iš mūsų At
stovybės Paryžiuje. Tiesa, pat i 
rezoliucija pr is iųsta y r a be jo
kių parašų i r be kokio nors, 
laiško nuo kun. Dobužio, ku
riame butų paaiškinta , kame 
yra dalykas . Tečiau visas jos 
Prancūzų kalboj surašytas tek
stas leidžia spręsti , jog ta t y - l 

ra autent iška ir t ik ra rezoliu
cija. Susidariusioji Lietuvoje 
politinė padėtis perdaug yra 
svarbi, kad kas nors galėtų 
būti nuo Lietuvos visuomenės 
slepiama. Todėl čion Lietuvos 
Informacijų Biuras paduoda 
pilną tekstą, ka ip jis y r a : 

"L ie tuvos ir Lenkijos gįn-
v • 

cai. 

n 

"Pr i imto j i Kovo 3 d., 1921 
m., Tarybos rezoliucija. 

" T a u t ų Sąjungos Taryba, iš
klausius rapor to Tarybos Ko
miteto, ku r i am buvo pavesta 
sekti visi dalykai , kurie palie
čia Lietuvių ir Lenkų ginčą, o 
taipgi raportą civilinės komi
sijos, kuriai buvo pavesta pa
ruošti žmonių atsiklausimas 
(la consultation populaire) ir 
Lenkų ir Lietuvių atstovų pa
stabas, yra paėmusi domėn: 
1) Jog abidvi pusės, kad i r 
ikišiol tinkančios pasiduoti nu
tarimui iš Spalio 28 dienos, pa
čios yra pridariusios visokių 
sunkenybių, kurios iš vieno mė 
uosio į kita vra tmkdžiusios 
to nutarimo išpildymą tai dė
lei to, jog buvo daromos re
zervacijos arba buvo a tkar to
jamos sunkenybės, ka ip ta t bu
vo daroma Lietuvos, a rba dėlei 
atidėliojime a t i t raukt i Želi
govskio ta ruomenę , kaip tat 
buvo daroana Lenkijos; 2) J o g 
neišvengiama tokių atidėlioji
mų pasekmė buvo tai , jog Ta
ryba nebegalėjo ilgiau besiti
kėti pravesti žmonių atsiklau-
simą greitai , kaip tat buvo ma
nyta iš pradžios. Kad išvengus 
by kokių j t a r imų , jog ji labiau 
pr i tar ia vienai kokiai pusei ar
ba nevienodai prie abiejų atsi
neša, butų reikalingas prisi
ruošimui ilgas laikas, k a s tu
rėtų pat raukt i savaime dideles 
išlaidas ir net baimę, jog tat 
gali užsitraukti an t pusės me
tų a r i lgiau; 3) J o g civilinės 
komisijos pasiūlymai link te
ritorijos \4etų ir paties atsi
klausiau) budo yra iššaukusios 
didžius pasipriešinimus abiejų 
užinteresuotų pusių. Todėl Ta
ryba yra nusprendusi užklaus
ti abiejų pusių, a r ištikro ir 
nuoširdžiai josdvi nor praves
ti žmonių atsiklausbną i r a r 
ne tiktų josdvi . rx tiekti ko
kios nors kitos procedūros 
lengvesnės ir reiškesnės. Une 
procedure (plūs faciftTet plūs 
officace). 

"L ie tuvos Atstovas yra pa
reiškęs, jog jo valdžia nepasi
tiki, kad plebiscitu butų gali
ma išspręsti visas ginčas. Len
kijos atstovas pareiškė, jog jo 
valdžia nenustoja norėjusi pra
vesti žmonių atsikiausimo, ta t 
Lenkų vald&ia nesiima už tat 
atsakomybės ir sut inkanti da
lyvauti betarpėse derybose, 

" I r . nutarus i : Taryba kvie
čia abiejų valstybių Lenkijos 
ir Lietuvos atstovus gaut i be-
atidėlidjimo jų valdžių užtik
rinimą, a r jos tinkančios, kad 
generalis jų ginčų išrišimas 
(solution generale de leur dif-
ferent) galėtų įvykti sekančiu 
būdu: 

Betarpės * derybos t a rp a-
biejii valstybių y ra at idaromos 
nevėliau, ka ip per mėnesį laiko 
Bruksely, gerb. Į iymansui pir
mininkaujant, tuo tikslu, kad 
lygiomis teisėmis priėjus pr ie 
sutart ies, kur i galėtų išrišti vi
sus ginčus ka ip dėlei teritori
jos, t a ip i r dėlei ekonominių 
i r mil i tarmių santikių. 

"Be lauk ian t šių susitarimų 
rezultato, (Taryba nu t a rus i ) : 
1) Lenkų valdžia prisižada pa
imti savo nuožiuron gen. Ze-
ligowskį ir jo karuomtenę ir už
t ikr ina, jog nieko nelaukiant 
jo veikiančioji armija y ra su
mažinama iki reguliarės vienos 
divizijos, daugiausia iš 15,000 
žmonių; 2) Toji karuomenė, 
kur i užima ginčijamą teritori
ją, komisijos rapor te nuskir ta , 
negali bū t i s t ipr inama; 3) Lie
tuvos karuomenės dalys tu r 
persikelti apsigyvenimui į kra
što vidurines vietas ir prie de
markacijos linijos negali būti 
daugiau dviejų divizijų 4) Lie
tuvos valdžia prisižada ekono
minės gyventojų padėties pa
gerinimui suteikti civiliems 
ginčijamos teritorijos gyvento
jams maisto ir 'sėklų. Visų šių 
iš Lietuvos valdžios gautų pro
duktų padalinimas ta rp gyven
tojų bus at l iekamas po priežiū
ra Tautų Sąjungos mili tarinės 
Kontrolės Komisijos, kuri tuo 
tikslu privalo panaudoti vi
sas reikalingas priemonės. E-
samojoj ginčijamoj teritorijoj 
Lenkų karuomenė tu r but pa
čios Lenkijos užlaikoma. Len
kų valdžia netur teisės grieb
tis rekvizicijų priverčiant žmo
nės pardavinėt i (produktus) , 
išskiriant mėsą i r , k a s reika
linga liuobimui (furažą). įve
žamieji iš Lietuvė* produkta i 
negali būt i konfiskuojami; 5) 
Esamoji administracija pasilie
ka tokia ka ip yra . J o k i ų nau
jų rinkimų būti negali, iki ne
bus pasi rašyta an t galutinos 
sutart ies, negu tik sutikus ant 
to pačio abiejų valstybių kon
ferencijos pirmininkui; 6) Mi-
litarinė Komisija pasilieka ant 
vietos, kad priveizėjus t inka
mą karinių pajėgų paskirsty
mą i r prižiūrėjus, kaip pro
dukta i bus dal inami. 

» < C J . Sutar t is , kur i bus Bruksely 
padaryta , tur but Tarybos pat
virt inta. Atstovai prisiima 
perduoti savo valdžioms šį Ta
rybos pasiūlymą ir pr is ta ty t i 
nuo jų .a t saką per dešimts die-

>> 
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nų 

K a s po šia rezoliucija y ra pa 
sirašęs, žinios nėra. Ka ip žino
ma, Lietuvos valdžia yra pas
tačiusi t a r p kitų ir savo rei
kalavimą, kad Lenkai pasi
t rauktų iki linijos Bastunų-Mo-
lodečno, sulig padarytos Suval 
kttose Spalio 7 dienos sutarties, 
bet ar toksai pasi t raukimas 
turėjo įvykti pirm pradedant 
derybas, a r paskiau, žįnių da r 
neturime. Be to buvo reikalau
ta, kad Lenkams butų uždrau
stos W kokios rekvizicijos ir 
kad Lietuvos valdžia gali pa
ti prižiūrėti , o ne t ik Kontro
lės Komisijos nariai, kaip jos 
duodamas maistas ir sėklos 
vietos gyventojams yra- pada
linamas. 

Lenkai stiprina savo karuome-
nę Lietuvoje. , 

Kovo 21 dieną iš Kauno nuo 
Balučio gauta tokia kablegra-
ma: 

"Pas i tv i r t i na žinios, jog Len
kai jau po Paryžiaus decizijos 
sustiprino savo jiegas Švenčio
nių rajone penkiais raitelių 
pulkais. Pulkai , kurie turėjo 
grįžti . Varsa von,. tuo tarpu sa

vo vietose arba kilnojanti iš 
vietos vieton tame pačiame ra
jone. Atkar to t in i gandai , jog 
Vilniaus rajonas st iprinamas 
tr imis naujais pulkais. 

Balutis." 
Tokios ta t žinios apife išnau-

jo daromą Lenkų karuomenės 
stiprinimą. Sulig " E l t o s " pir-
mesnio pranešimo, Lenkai tu
rėjo a rba priverst i Zeligowskį 
pasiduoti po Lenkų valdžios 
vadovybe, arba, jį prašalinus, 
pas ta ty t i savo -karuonienę, bet 
jos neturėjo būti daugiau 15,-
000 žmonių. Bods, ki ta ip ir 
būti negalėjo, jeigu dar Tautų 
Sąjunga y ra reikalavusi, idant 
Lietuvos karuomenės pafrontėj 
butų nedaugiau dviejų divizi
jų. Todėl pilnai suprantamas 
yra i r gerb. Balučio praneši
mas, smerkiantis Lenkų val
džios akciją. Tečiau iš gautojo 
pilnojo Tautų Sąjungos nuta
rimo teksto ka ip ir nematyti , 
kad Lenkams y ra uždrausta 
turėti daugiau ten savo karuo
menės. Ten sakoma, jog t iktai 
pačiam Zeligowskiui nevalia 
turė t i daugiau vienosVlivizijos, 
o kiek gali turė t i Lenkų karo 
vadovybė, apie ta t nutylima. 
Be to, yra i r daug kitų matž-
možių, kurie, visą padėtį per-
stato visai kitoj šviesoj i r ta t 
ne mūsų naudon. Priseina spė
ti, jog " EI t o s " koresponden
tas paduodamas pirmas žinias, 
dar nebuvo gavęs pilnųjų ži
nių. Liet. Inf. Biuras. 
22 Kovo, 1921 m. 
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AMERIKOS LIETUVIAI! 
J Norite pasiųsti Amerikos Lietuvą į Lietuvą 

tai pasiųskite saviškiams į Lietuvą Amerikos Lietuvių 
Katal ikų 

KLAUSIMAI IR AISA-
• 

' 

Klausimas 3. K u r dingsta 
šiluma pasidariusi ant žemės 
nuo visokių materijališkų įkai
timų, kaip ana geležies liejyk
lų ir visokios itgrifosrf 

P. Viršilas. 

Atsakymas 3. Šiluma ne
dingsta a rba nenyksta, tik 
skirstosi. J i būva karš ta tol, 
kol būva mažoje vietoje. J i 
pasidaro skystesnė, mes sako
me vėsesnė, kada jį pasiskir
sto plačiau. Liejyklų kakalius 
daro labai tvirtomis sienomis, 
kad per jas negalėtų išsiskir
styti šiluma. Tada ji sueina į 
geležį ir su tarpina ją. 

I š kakalio sut irpusi geležis 
išbėga į tam tikrą kubilą. Bet 
i r jo dugnas bei šonai pada
ryt i taip, kad šilumos nerJUr-
leistų skirstytis . T ik viršus jo 
a tda ras . Kubile nelaiko ilgai 
ištirpusį geležį, kad šiluma ne
išgaruotų per viršų, bet gabe
na lieti į kvarmas. 

Išliejus geležį į kvarmas da
lis šilumos tenka kvarmoms, 
bet daug didesnė dalis eina į 
orą/ Oras labai greitai čiulpia 
šilumą iš geležies ir labai pla
čiai tą šilumą paskleidžia. 
Liejyklos darbininkai gerai 
jaučia šilumą, nors nekiša ran
kų prie geležies. Oras* perduo
da darbininkams garuojančią 
iš geležies šilumą. Pe r liejyk
los langus ir duris šiluma su 
oru išeina toliau ir ki ldama 
augštyn kaip durnai kas kart 
labiau pasiskleidžia, tampa 
vis skystesnė. K a da žmogus 
ima jos nejausti , tada sako, 
bųk ji dingo. Bet ji nedingo, 
tik atsiskiedė, prapli to, išsi
skirstė įV nulėkė tolyn. 

Kaip su liejyklomis, ta ip da
rosi ir su visokiu kitu įkaiti
mu. Tik įvairi y ra daiktų pri
gimtis i r įvairus jų ausinio 
budai. Bet visuose šiluma iš 
karšto daikto pereina į šal-
tesnį, paskui d a r į šaltesnį ir 
taip tampa nejaučiama. 

Klausimas 4. Kodėl saulės 
karštis pereina peiįstiklą, o sti
klas lieka šaltas? 

P. Viršilas. 
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Išleistą Liet. Kat. Spaudos Draugijos 

JAME yrą 150 su viršum paveikslų a) pavienių darbuotojų 
b) draugijų c) bažnyčių d) žymiausio Lietuvio astronomo kunv 
A. Petraičio observatorijos jo prietaisų ir e) kitų. 

JAME yra aprašyta tverimasis Amerikos lietuvių parapijų, 
draugijų, jų veikimas; aprašytos mokykla0:; L jiaip daugybė į-
vairių .įvairiausių aprašymų. 

JAME vienu žodžių, sale visapasaulinių žinių telpia visas A-
merikos Lietuvių gyvenimas. Jis 450 puslapių. Turėdami tą 
knygą jūsiškiai Lietuvoje netik žinos, bet ir matys Amerikos 
Lietuvą, kaip mes matome 

• 

* 
Kaina: Apdarytos $1.00 
Kaina : Neapdarytos 50c. 

Jei norėsite, kad mes pasiųstame, tai pridėkite prieminėtos 
kainos da 10c. persiuntimui ir paduokite gerą adresą, kam no
rite siųsti į Lietuvą. 

Užsisakydami adresuokite: 

"DRAUGAS" PUBLISHING CO. 
2334 South Oakley Ave. Chicago, Illinois. 8 • 

1 
Atsakymas 4. Šiltas pasida- fjp 

ro tas daiktas, kuris surenka į 
save saulės spindulius. Lygiai 
ir kišenis nepasidaro tur t in
gas jei pinigai p rabyra pro 
šalį, o nepasilieka jame. Taip 
ir vamzdis lieka sausas nors 
per jo skylę perbėga daug 
vandens. Saulės spinduliai yra 
toki laibi, kad jie per stiklą 
eina kaip vanduo pe r rėtį. 
Nors šiek tiek spindulių atsi
muša į stiklą ir kliūva jame 
šildydami jį, bet to buvo ta ip 
maža, kad ranka nejaučia, jei 
ją pridedame prie stiklo. Ap
tepus stiklą kokiu nors neper
matomu dažu spinduliai ne
gauna pereiti per stiklą, 
įstr inga daže, kait ina jį ir stik
lą. 

Moksliškai sakant : stiklo 
atomų ta rpa i y ra toki kaip 
šviesos spindulių vilnys. Del 
to tos vilpys neužkliūva stik
le, nei nešildo jo. Šviesa vir
s ta šiluma, kada spinduliai 
sulinksta atsimuša į ką nors . 

arti 47-toa Gatvės 
Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

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

Seredomis nuo 4 lig 9 vakare 

• 
B • 
(Tel. 
iRes. 
V— 

DR. S. BIEŽIS 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

UI CHIRURGAS 
2201 Wcst 22nd Street 
Canal 6222x 

SI 14 W. 4i»nd Street fl 
Tel. McKinley 49881 

\ 

Klausimas 5. Ką reiškia 
ant žmogaus kūno plaukai? 
Ar jie kūno nariai , a r tik pa
puošalas? Kodėl jie ne vieno
kios varsos visiems žmonėms? 
Kodėl moterims neauga plau
kų an t veido. A r nuo pa t su
tvėrimo moterys y ra be usų ir 
be barzdos f Kokios varsos bu
vo pirmieji žmones 

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

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

: 
2811 W. «3rd Str. i 
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P. Viršilas. 

Atsakymas 5. Niekas nežino 
kokios varsos buvo pirmieji 
žmonės, nes neliko nei portre
tų, nei Dievas neapreiškė. 

Kar ta i s pasitaiko i r mote
riškių su plaukais apie burną. 
Dažniausiai to būva maža. Je i 
kada užauga joms tikroji barz
da ir ūsai, tai beveik visa 
būva drauge su veido apatinių 
kaulų skaudėjimu. Ka ip buvo 
pirmutinė moteriškė a r barz
dota a r ne, to nežinome. Žinia 
tik tiek, kad seniausi paveik 
slai ir užrašai rodo moteris 
he l>arZdų ir be usų. Labai ga
limas daiktas, kad pradžioje 
ir vyrai būdavo }m barzdų, nes 
jaunų bernaičių veidai iki 15 
metą būva lygus. 

Plaukai y ra žmogaus kūno 
padaras . J i e skiriasi nuo kitų 
dalių tuomi, kad tik jų šak-
lys susisiekia su nervais ei

siančiais į .smegenis. Šiaip 
plaukuose nėra nervų. 
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Plaukų varsa priklauso nuo 
jų dalelių vadinamų chromo-
eytų. | va i rų s kūnai padaro 
įvairius eliromocytus. Senų 
žmonių susilpnėjęs kūnas ne
padaro tų chrombeylų tiek, 
kad ištektų galvos plaukams, 
todėl plaukai lieka Iravarsiaij 
chromoeytų vietą užima oras , 
todėl, plaukai išrodo balti. 
Ta ip ir ledas y r a bevarsis , 
bet jį sutarkavus į ledo ta r -

Todėl P u s i e m a o r o lv j is išrodo bal-
mųms neskauda plaukus ker- tas . Del orb ir bevajrsio van-
punt, bet skauda juos rau jan t . ' dens putos išrodo baltos. 
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! Atvelykis. 
Mišių Lekcija iš šv. Jono pir
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Brangus mylimieji: Visa 
kas gimę yra iš Dievo pergali 
pasauli, o pergalė įveikianti 
pasauli—tai yra mušu tikėji
mas. Kas-gi yra j*ergalis pa
saulį, jei ne tas kuris tiki, kad 
Jėzus yra Dievo Simus? Tas 
yra, kuris atėjo \wv vandeni 
i r Kraują .Jėzus Kristus, ne 
vienu vandenim, bet vandenim 
ir krauju. Ir Dvasia yra, kuri 
liudija, kad Kristus yra tie-

- sa. Nes trys yra, kurie dangu
je duoda liudijimą.: Tėvas, Žo-
d k ir šventoji Dvasia: ir tie 
t rvs yra vienas. Ir trvs yi*i 
kurie liudijimą duoda ant že
mės: Dvasia, vanduo ir Krau
j a s ; ir šitie trys vienas yra. 
Jeigu priimame žmonių liudi
jimą, tai Dievo liudijimas yra 
didesnis, nes tas Dievo liudiji
mas esąs didesnis, kad liudijo 
savo Sūnui. Kas tiki i Dievo 
Sunų, tas turi savvje Dievo 
Jiindijiiną. 

Lekcijos Paaiškinimas 
Šv. Jonas Apaštalas paliko 

parašęs penkis daiktus, kurie 
dabar yra Šventame Rašte 
Naujame Įstatyme. Tie penki 
daiktai y ra : Evangelija, Ap
reiškimai ir trys laiškai. At-
velvkio Mišių lekcijoje via i -
trauka iš pirmojo laiško. Tas 
laiškas tapo parašytas p rse-
kiojimų laiku, kada krikščio
nims reikėjo slėpti savo sak
ramentus. Nors slepiami Im
davo ir laiškai, bet del atsar
gumo juose Apaštalai ka ' tais 
vartodavo sakiniu gana aiškiu 
žinantiems ir nesuprantamu 
nežinantiems. Todėl ir šitame 
laiške krikštą šv. Jonas pava
dino vandenim, Švenčiausiąjį 
Sakramentą krauju. 

šv. Trejybė. 

Tą žinant lengva suprasti, 
kad šv. Jonas minėja Šven
čiausią Trejybę sakydamas: 
Trys yra kurie danguje duoda 
liudijimą: Tėvas, Žodis ir 
Šventoji Dvasia." Tėvas yra 
Pirmasis Trejybės Asmuo, 
Šventoji Dvasia yra Trečia
sis, šventasis Jonas Antrąji 
Švenčiausios Trejybės Asme
nį savo Evangelijoje (Jon. 1, 
1) pavadino Žodžiu ir daug 
sykių atkartojo. Minėdamas 
tris Dievo Asmenis šv. Jonas 
pridėjo, kad " t i e trys yra vie
nas.*' 

Reikia Dvasia Gyventi. 

Tos Švenčiausios Trejybės 
išraišką :V. Jonas randa ant 
žemės trijuose svarbiausiuose 
tikėjimo dalykuose: dvasia, 
vanduo ir kraujas. Dvasia 
reiškia apsėjimą sulig su dva-

. 

šios. o ne sulig kimo. Mat 
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žmonėse yra dvejopo pakry
pimo: vieni labiau mintija, 
kalba ir dirba, kad "kūną pa
tenkintu, kiti dvasios reikalus 
stato augščiau už visa kas kū
nui tinka. Šitą dvasinį žmonių 
krypsnį ne vien stiprina bet ir 
aprūpina pirmasis sakramen
tas, t. y. Krikštas, ir augŠčiau-
siasis sakramentas, t. v. V. J ė-
zaus Kūnas ir Kraujas. Žy
mėdamas reikalą visiškai at
sidėti dvasios reikalams šv. 
Jonas ir šitą sakramentą mi
nėdamas taria vien tik Kraują, 
apleisdamas Kūną. / 

Kadangi dvasinis žmonių, 
palinkimas nebeišlieka be 
Krikšto ir be Švenčiausio Sak
ramento, tai šv. Jonas ir sako. 
t a d tie trys yra vienas,. Bet 
jis nesako, buk ji) vienybė ir jo priminti jiems didžiausią 

Dievo asmenų vienybė yra vie
nokios. J i s dar aiškiai pažy
mi, kad Tėvas, Žodis ir Šven
toji Dvasia liudijimą duoda 
danguje, o dvasia, vanduo 
arba krikštas, Kraujas arba 
Švenčiausiasis Sakramentas, 
liudijimą duoda ant žemės. 
Nereikia nei minėti, kad yra 
skirtumu tarp dangaus ir tarp 
žemės. 

Sakramentai. 
Kai-knrie protestantai, ma

tydami, jog šv. Jonas minėjo 
tiktai dvasią, vandenį ir 
Kraują, išveda, buk jis tepri-
pažinęs tiktai du sakramentu, 
būtent Krikštą ir V. Kūną, 
nes dvasia ne sakramentas. 
Tečiaus šv. Jonas negalėjo 
vienaip liudyti Evangelijoje, 
kitaip laiške. Evangelijoje jis 
rašė, jog Jėzus, atsikėlęs iš 
numirusiu tarė apaštalams: 
"Imkite Šventąją Dvasią: 
kam atleisite nuodėmes bus 
atleistos, kam užlaikysite bus 
užlaikytos'' (Jon. 20,* 22 -23 ) . 
Tai-gi šv. Jonas žinojo ir ki
tiems net raštu skelbė, kad 
Kristus įsteigė nuodėmių at
leidimo sakramentą. Šv. Jo
nas negalėjo nepripažinti kitą 
Kristaus žodžių, kuriuos už
rašė jam lygus apaštalas Šv. 
Mateušas, būtent: " K ą Die
vas suvienijo, žmogus teneski-
r i e " (Mat. 19,6). Kristus tuo
met kalbėjo apie moterystę ir 
įsakydamas nesiskirti padarė, 
kad ji tapo sakramentu. Šv. 
Jonas turėjo pripažinti ir šv. 
Jokūbo aprašytąjį sakramentą 
būtent ljaskutinį Patepimą. 
Č|v. Jona / t a ip -g i pripažino ir 
pastiprinimo sakramentą, nes 
pats jį dalino žmonėms Sama 
rijoje. Tai]) rašo šv. Liukas 
savo knygoje vadinamoje 
Apaštalų darbai (Ap. Darb. 
8, J.4—15). Šv. Liukas gyveno 
tais pačiais laikais kaip ir šv. 
.fonas. Juodu abu dirbo tą pa
ti darbą: skelbė Kristaus 
mokslą žodžiu ir raštu. Neuž
gynė šv. Jonas nei kunigystės 
sakramento, nes pats buvo ku
nigas. Kunigystės galybe su
teikdamas, Švenčiausiu Sak
ramentu pavalgydydamas ap
aštalus, tarp tų ir šv. Joną, V. 
Jėzus jiems kalbėjo: " J a u 
nevadįsiu jus tarnais, nes tar
nas nežino ką daro jo ponas. 
Jus-gi pavadinau draugais, 
nes visa ką buvau girdėjęs iš 

mano Tėvo pranešiau jums. 
Ne jus mane išsirinkote, bet 
aš išrinkau jus ir padėjau, 
kad eitumėte ir vaisių atneš 
tumėte ir jūsų vaisius butų 
pa tvarus" (Jon. 15, 15—16). 
Pats šv. Jonas tą aprašė. 

Tikėjimas. 
Persekiojimų laikais pavo

jinga buvo aiškiai kalbėti ir 
rašyti apie krikščionių organi
zacijos dalykus, tarp ti | ir 
apie kunigysta. Pavdįinga bu
vo aiškiai minėti ir didžiau-
siąjį slėpinį, būtent Kūno ir 
Kraujo Sakramentą. Bet ne
pavojinga buvo kalbėti apie 
tikėjimą. Del to ta laiško dalis 
lengviausiai mums supranta
ma, kuri kalba apie tikėjimą. 

Apaštalas sako, kad tikėji
mas pergali pasaulį, kad tikė
jimo stambiausioji tiesa yra, 
jog Jėzus yra Dievo Sunūs. 

Bažnyčia Atvelykiui tyčia 
parinko tą dalį Šventojo Raš
to, kur tikėjimas labai išgiria
mas, nes Velykų Šeštadienyje 
pasikrikštijusieji__žmonės per 
Velykas mintijo apie Kristų 
ir Jo atsikėlimą. To nereikėjo 
jiems trukdyti. Atvelykyje jie 
jau pasidėdavo baltuosius 
Krikšto rūbus. Tada priderė-

krikščionies priedermę, būtent 
tikėjimą. Tam tikslui parinkta 
ne vien Mižių Lekcija, bet ir 
Evangelija. 

Trumpai suTmant šios die
nos Lekcijos pamokinimus 
randame šituos dalvkus: 1. Ti-

• 

kėjimo reikalas ir galybė. 2. 
To tikėjimo stambiausios tie
sos "Vra šitos: a) Švenčiausia 

c) Sakramentai ir d) reikalas 
gyventi dvasia, o ne kurnu 

MIŠIŲ EVANGELIJA SULIG 
ŠV. J0NQ 20, 19—31. 

niės nesudarys galingos .ir 
garbingos viešpatijos, kaip jie 
buvo mintiję. Jiems butų rei
kėję atsižadėti klaidingosios 
savo minčių dalies, o pasilai
kyti teisingąją. Bet jie buvo 
žmonės. O žmonės mylėdami 
klaidą taip ją suplaka su tie
sa, jog nei patys negali atskir
ti vienos nuo kitos; arba pa-

ŠV. TOMAS BEKKET 
KENTĖTOJAS. 

K a nterbury Arkivyskupas 
Anglijoje. 

Trejybė, b) Jėzaus Di evybė, Asilai ko s abi, arba atmeta abi. 
Tokia yra savymeilės galybė. 
Xe iš grynos meilės, tik iš sa 
vymeilės, žmonės ima mylėti 
klaidą ir suplaka ją su tiesa. 
Kuomet kas nors juos verste 
priverčia atsižadėti klaidos, 

Anuo metu, kad buvo vėlu Uuomet jie paįvs atmeta ir tą 
ta diena pirmąja po subatos i r . tiesą, prie kurios buvo prilip-
durys buvo uždarytos del Žy- dę savo mylimąją klaidą 
du baimės ten mokiniai buvo 
susirinkę: atėjo Jėzus ir sto
jo viduje ir tarė jiems: Ra
mybė jums. I r tą ištaręs pa
rodė jiems rankas ir šoną. 
Tai-gi nudžiugo mokiniai iš
vydę Viešpatį. Tai-gi tarė 
jiems vėla: Ramybė jums. 
Kaip siuntė mane Tėvas ir aš 
siunčiu jus. Tą pasakęs kvėpė 
į juos ir tarė jiems: Imkite 
Šventąją Dvasią: kuriems at
leisite nuodėmes, bus atleis
tos: ir kuriems užlaikysite bus 
užlaikytos* Bet Tomas vienas 
iš dvylikos, kuris vadinosi Di-
dimus, nebuvo su jais, kuomet 
Jėzus atėjo. Tai-gi kiti moki
niai sakė jam: Matėme Vieš
patį. Bet jis sakė jiems: Jei 
nematysiu jo rankose vinių 
perdurimų ir neįdėsiu savo 
piršto į vinių vietas ir neįdė
siu savo rankos jam j šoną, 
tai netikėsiu. I r po aštuonių 
dienu mokiniai vėl buvo susi-
rinkę viduje ir Tomas su jais. 
Jėzus atėjo uždaromomis du
rimis it* stojo tarpe ir t a rė : 
Ramybė jum*. Paskui taria 
Tomui: Jdėk šičia savo pirštą 
ir žiūrėk mano rankas ir at-
kišk savo ranką ir įdėk man i 
šoną: ir nebūk netikįs bet ti
kintys. Atsakė Tomas ir tarė 
jam: Mano Viešpats ir mano 
Dievas. Tarė jam Jėzus: Ka
dangi matei mane Tomai, tai 
įtikėjai: laimingi kurie įtikėjo 
nematę. Dar-daug ir kitokių 
Jėzus padarė matant savo mo
kiniams ženklų, kurie nėra už
rašyti šioje -knygoje. Bet šitie 
vra užrašvti, kad tikėtumėte, 
jog Jėzus yra Dievo Sunūs 
Kristus, ir kad tikėdami turė
tumėte amžiną gyvenimą jo 
vardu. 

Evangelijos Paaiš
kinimas. 

Apaštalai V. Jėzui gyvam 
esant tikėjo, jog J i s yra tas, 
kurį Dievas buvo žadėjęs at
siųsti Žydų tautai ir per pra
našus buvo išdėstęs jo ypaty
bes. Apaštalai taip-gi įtikėjo, 
jog Jėzus yra Dievo Sunūs. 
Tiktai tas tikėjimas buvo žy
miai, tarsi, durnais apsinešęs, 
nes apaštalams\ rodėsi, jog 
Kristus turi laimingai viešpa
tauti ant žemės pergalėjęs 
visus savo ^priešus. 

Tai-gi apaštalu, mintyse bu
vo po dvi dali: viena teisinga, 
kita klaidinga. Teisinga dalis 
buvo, jog Jėzus yra Dievo Su
nūs Kristus. Klaidinga dalis 
buvo, buk jis viešpataus ant 
žemės. Tą klaidingąją savo 
minčių dalį apaštalai mylėjo 
daugiau negu teisingąją, nes 
ir jie tuomet da labiau troško 
kūno patogumų negu Dievo 
tiesos. 

Kuomet Kristus numirė, 
kuomet niekas negalėjo abejo
ti apie tą mirti, tuomet apaš
talai pamatė, jog jis ant že-

Taip padarė apaštalai: Nega
lėdami tikėti,'buk Jėzus suda
rys galingą viešpatiją ant že
mės, jie liovėsi tikėję, jog Jis 
yra Kristus ir Dievo Simus. 

Šventasis Tomas labiau už 
kitus būdavo pamėgęs tą že
mišką V. Jėzaus viešpatavi
mą, todėl*Tomas labiau už ki
tus paliovė tikėjęs į jo dievy
bę, todėl jis smarkiau už ki
tus atmetė tiesą su klaida, ir 
netik netikėjo į Kristaus atsi
kėlimą, bet nenorėjo nei būti 
su savo draugais. Tik nuola
tinai įvairus ir neabejotini at
sitikimai padarė, kad jis po 
aštuonių dienų sugrįžo į kuo
pelę, nors nežadėdamas joje 
liktis. J is joje likosi del to, 
kad savomis rankomis palytė
jo atsikėlusio iš numirusių 
Viešpaties žaizdas. J i s įtikėjo 
pirma negu palytėjo, nes kar
tais akys nesilpniam už pirš
tus parodo tiesą. Ją patyręs 
akimis šv. Tomas gavo ją pa
tikrinti ir pirštais, nes V. Jė-
zus liepė. " ' 

Del apaštalo Kristus gal bu
tų ir neliepęs dėti pirštus į 
žaizdas, nes apaštalas tikėjo i r 
be ta, bet mes užtektinai esame 
palinkę prie visokių abejonių. 
Neturėję progos patys matyti 
kaip Tomas, gal būtume ėmę 
abejoti apie jo akis. Todėl 
Kristus norėjo, kad ne vi<m 
akys, bet ir pirštai apaštalo 
tarnautų mus reikalui. Tą 
Viešpaties mintį išreiškia Jo 
žodžiai: "Kadangi matei ma-' 
ne Tomai, tai įtikėjai: laimin
gi kurie įtikėjo nematę."-

Nevienam užeina klausi
mas, kodėl Jėzus per keturias-
dešįmts dienų po atsikėlimo 
budamas ant žemės nenuolatai 
gyveno su apaštalais, tik ro
dyte pasirodydavo jiems gana 
tankiai bet neilgai 1 Tam klau
simui galime atsakyti, kad 
Evangelijos aprašė ne visą Iš
ganytojo veikimą per tas ke-
turiasdešimts dienų. Šv. Jo
nas liudija, kad Kristus dau
giau padarė negu yra aprašy
ta Ketvirtoje Evangelijoje. 
Šv. Liukas Evangelistas ap
skritai, kad Kristus "Per 
keturiasdešimts dienų pasiro
dydamas ir kalbėdamas apie 
Dievb karaliją' ' (Ap. Darb. Nl> 

save mokiniams. 
Bet mums išrodo, kad V. 

Jėzus ištiesų nenuolatai buvo 
su apaštalais per tą keturias
dešimts dienų. Juk J is buvo 
išvedęs patrijarkų, pranašų ir 
kitų teisingųjų vyrų ir mote
rų dūšias iš paskandų. V. Jė
zui reikėjo būti ir su tomis 
dūšiomis. Nabašninkai su gy
vaisiais negalėjo painiotis. 

(Gyveno 1117—1170) 
Anglas, Gilbertas Bekket, 

dar budamas jaunas, su drau
gais keliavo į Jeruzolimą, bet 
kelionėje tapo Saracėnų su
gautas ir pateko nelaisvėn. 
Pusantrų metų jis kentėjo tą 
nelaimę pas vieną Saracėnų 
admirolą, o būdamas imlus ka
talikas, tankiai kalbėdavo apie 
Dievą ir apie pasišventimą 
Jam. Tų tikėjiminių kalbų 
noriai klausydavo vienatinė 
admirolo duktė. Ypatingai tie 
Gilberto žodžiai įsmigo jai gi
liai atmintyje, kad iš meilės 
del Dievo turime būti pasiren
gę vi sako netekti ir net gyvy
bę pašvęsti. Vieną naktį Gil
bertui pavyko pabėgti iš ne-
n>Wįvės i r sugrįžti Londonan. 

Bet taippąt ir jo mokintinė, 
ana vienintelė admirolo duktė, 
neužilgo pasekė jį, nes slapta 
išbėgus iš tėvo namų atvyko į 
Londoną. Čia j i gerai išmoko 
katalikų tikybos, priėmė krik
štą ir vardą Maud arba Matil-
dos, o paskui ištekėjo už savo 
mokytojo, Gilberto. Jųdviejų 
sunūs buvo Tarnas, kurs vė
liau tapo Anglijos kancleriu, 
Kantuarijos vyskupu ir šven-
tuoju. 

Matilda Gilbertienė būdama 
labai maldinga, mokėjo ir sū
nui įkvėpti dorą. 

Motinai ir tėvui mirus, To
mo maldingumas truputį atša
lo. Tomas Bekketas gyveno 
vieno didžturčio -'Anglo rū
muose ir kartu su juomi uoliai 
medžiodavo. Vieną syk jo iš
lavintas vanagas puolė ant 
anties ir įkrito vandenin. Kad 
nenustojus mylimojo paukščio, 
Tomas šoko į vandenį gelbėti. 
Bet vilnis jppagrobė ir nune
šė prie malimo po ratu. Butų 
žuvęs, jei staiga ratas nebūtų 
sustojęs. Tas nuotikis Tomui 
pasirodė stebuklu,~atidarė jau
nikaičiui akis ir vėl patraukė 
arčiaus prie Dievo. Nuo to 
laiko Tomas visiškai pasišven
tė Dievui. 

Išėjęs mokslus, tapo įšven
tintas kunigu ir del nepapra
stų dorybių greitai buvo aug-
štinamas. Veikiai jis tapo Ar-
glijos kancleriu ir Kanterbury 
arkivyskupu. Nenoriai tą pa-
augštinimą priėmė, nes per
matė, kad reikės susikirsti su 
karaliumi. Anglijos karalius, 
Enrikas I I , valdė sau vali škai 
ir pasisavindamas Bažnyčios 
gerybes, darydamas skriaudą 

jimo jis yra daugelyje vietų. 
Bet atsikėlusis Kristaus Kū
nas su apaštalais buvo ne 
sakramentinė išvaizda, o tik 

sybė, arkivyskupo ištvermė 
ir drąsa ginti Bažnyčios! tei
ses sukėlė didele kovą. Nega
na ką malonės neteko arkivy
skupas karaliaus širdyje, b«t 
ir persekiojimą turėjo atkelti. 
Karalius atėmė Kantuarijos 
arkivyskupo turtus. Arkivy
skupas gavo išbėgti iš tėvynės 
ir slapstėsi Prancūzijoje. Kuo
met už Tomą užtarė popežius 
Aleksandras I I I ir Prancūzi
jos karalius Liudvikas VII, 
Enrikas suminkštėjo. Arkivy
skupas sugrįžo į Angliją. Bet 
karaliaus dvariškiai savo lie
žuviais pasirūpino vėl užkurti 
karaliaus neapykantą ant ar
kivyskupo. Karaliui neatsar
giai išsitarus nedori dvariš
kiai užpuolė ant arkivyskupo 
bažnyčioje belaikant Mišias ir 
nužudė. Karalius popežiui už
sigynė dalyvavęs toje žmogžu
dystėje, sugrąžino Bažnyčiai 
atimtus turtus ir pats senat
vėje basas sukruvintomis ko
jomis nukeliavo prie šv. Tome 
grabo. Piktadariai, kurie buvo 
savo rankomis nužudę šv. To
mą, visų neapkenčiami ir sąži
nės išmetinėjimų varginami, 
iškeliavo Ryman ir iš,pa£ies 
popežiaus gavo išrišimą. Pas
kui jie nuvyko į Šv. Žemę, 
įstojo vienuolynai! ir atgailoje 
užbaigė gyvenimą. Taip tai šv. 
Tomas, uoliai gindamas Dievo 
garbę ir Bažnyčios teises, sa
vo gyvybę pašventė ir mums 
gerą pavyzdį paliko. 

Visi katalikai turėtų uoliai 
rūpintis Dievo garbe ir Baž
nyčios teisėmis. m Idant ta do
rybė Dievui patiktų, ji turi 
turėti tris ypatybes, t. y. turi 
būti išmintinga, be savymei
lės ir drąsi. Uolumas nėra iš-
riiintingas, kuomet jis yra 
staigus, užsidegantis. J i s yra 
geras, jei apmąsto, kaip su 
kuomi pasielgti ir kantriai 
žingsnį paskui žingsnį žengia 
prie savo tikslo. Geras uolu
mas viską daro be savymeilės 
arba be savo žemiškos nau
d o j ne savo išdidumo, vien tik 
ieškodamas Dievo garbės ir 
žmonių dūšių gero. Rūpestis 
jį ^esilpnina, paniekinimas 
nebaugina, kančia ir mirtis ne
stabdo. Kur daugiaus sunky
bių, kryžių ir nepasisekimų, 
ten jis labiaus auga ir stip
rėja. Toksai buvo uolumas Iv. 
Tomo. 

savo prigimtoj e.. 

3) daugeliu prirodymu teikė] Šios dienos Evangelija mus 
ypatingai pamokina šitų daik 
tų: 1. Kad mums greitai eina 
prarasti tiesą, jei tik duodame 
savymeilei valią suplakti tą 
tiesą su kokia nors klaida. 2. 
Kad laimingi yra žmonės įti
kėjusieji į Kristaus atsikėli
mą. Prie tų dviejų tiesų su
stiprinančių mųs gerą apsėji-
mą, dar yra ir ta nauda* kad 
žinome 3, jog Kristus turėjo 

Ne tokia yra Dievo užvestoji)rimtų priežasčių apseiti taip, 
tvarka. Kristaus Dievybė ga
lėjo būti įvairiose vietose tuo 
pačiu laiku, bet gyvas gamti
nis jo kūnas galėjo būti tik 
vienoje vietoje. Tik Šv. Sak
ramente prastodamas apribo-

kaip^ tas J o apsėjimas aprašy
tas Evangelijose. Tik apseiki-
me mes taip rūpestingai su 
Kristaus veikalais, kaip J is 
apsėjo su mūsiškiais, tai ir 
patys busime laimingi. 

PALAIMINTA MARIJA 
AL0C0QUE APIE DIE

VIŠKU V. JĖZAUS 
ŠIRDĮ. 

Ta išrinktoji Dieviškos Šir
dies mokintinė viename laiške 
pas vienuolę taip apie Ją iš
reiškė: " Garbingiausia Jėzaus 
Širdis nori-visų širdyse įsteig
ti Savo skaisčiausios meilės 
karalystę, nOri jose sunaikinti 
velnio karalystę. To sumany
mo išpildymą taip labai trok
šta, kad visiems, kurie su Juo
mi apie tai rūpinsis, didelį at
lyginimą prižada. I r ta ip! Ta 
Širdis viešpataus neveizint tų 
visų, kurie Jojo sumanymams 
priešinasi; velnias su visais 
savo tarnais bus pergalėtas. *f 

Priemonė, kuria tą žmonių 
atvertimą nori išpildyti, pagal 
paties Išganytojaus sumanyv 
mą, yra pamaldos prie Švenč. 
jTojo Širdies, apie ką ta Dievo 
iarnaitė^taip rašo: " Idan t di
desnes dalies krikščionių širdy 
se atšalusią, o kartais ir visiš
kai atšalusią, meilę vėl uždeg-
tir"V. Jėzus nori per te mal
dingumą suteikti jiems naują 
būdą mylėjimo Dievo per tą 
Švenč. Širdį. Ta Dieviška Šir
dis yra dangaus iždu, iš kurio 

Vo duota brangus ankša^, ku
riuo galime savo skolas nuo
dėmėmis užtrauktas išmokėki 
ir dangų sau pirkti. Yra tai 
paskutinis Jo meilės išradi
mas, po kuriuomi ^nieko kito 
netrokšta,, kaip tiktai, idant 
imtumėme iš jo sau naudą. 
I r nelaimė tiems, kurie to ne
daro arba daryti nenori. Jo 
yra valia, idant del savo pa
šventimo ta Širdis, kuri yra 
meilė, garbintumėme, kuri 
daugiaus, kaip kitos V. Jėzaus 
Kimo dalys kentėjo iki pasku
tiniam ant kryžiaus atsiduksė-
jimui. 

*'Viską, ką tiktai šv. Žmogy
stė turėjo iškentėti prie bai
sios mirties ant kryžiaus, tą 
atjanitė ta Širdis per visą sa
vo gyvenimą. Ta yra prieža
stis, del ko Dievas nori, idant 
skyrtumiHmtų garbinama; per 
Saffo meilę ir maldingumą tu
ri žmonės tiek suteikti Jam 
džiaugsmo, kiek Jam savo 
nuodėmėmis uždavė kartybių 
ir baimės. 

"Nėra nieko saldesnio ir 
pasekmingesnio prie afcverti-
mo labiausiai užkietėjusių dū
šių, kaip tas malonus patepi
mas ugningos Tos meilingiau-
sios Širdies meilės. J i parims 
užkietėjusią širdį su pagelba 
savo pamokslininkų ir kitų 
tikinčiųjų žodžių; J i tą žodį 
padarys ugningu kardu, kur
sai šalčiausią' širdį prie mei-
les atves. , 

".Ta Dieviška Širdis yra ne
išsemtu šaltiniu, iš kurio plau
kia trys nuolatinosios srovės. 
Visųpirma srovė gailestingu
mo def nusidėjėlių, ant kurių 
išpila gailesties ir sutrinimo 
dvasią. 'Toliaus srovė meilės, 
kuri stengiasi gelbėti visus ne
laiminguosius kokiame nebūtų 
padėjime; ypatingai-gi tie, ku
rie žengia prie tobulybės, at
ras per Angelus tą, kas jiems 
prie pergalėjimo visų pagun
dų yra reikalinga. Trečia iš to 
šaltinio plaukia meilė ir švie
sa tobuliems prieteliams, ku
riuos nori su savimi suvienyti, 
idant jiems savo žinių suteikti 
idant kiekvienas pagal savo 
būdą stengtųsi prisidėti prie 
Jos garbinimo. Tais rūpinsis 
Šv. Marija ypatingu būdu glo
boti, idant prie to tobulaus 
gyvenimo galėtų prieiti. Kas 
daugiaus, Ta Dieviškoji Šir
dis mirties valandoje tiems, 
kurie *Ją garbino šiame gyve
nime, bus priebėgos-vieta ir 
prieplauka be pavojaus ir 
gins juos ir pridengs. 

"Ant galo ta Širdis yra &e-
.rybiu jūrėmis, kuriose netur
tėliai savo neturtą pralobins, 
džiaugsmo jūrėmis, kuriose 
visus rūpesčius turime skan
dinti; y ra jūrėmis nusižemini
mo mūsų išdidumui, yra jūrė
mis gailestingumo visiems pri
spaustiems i r jūrėmis meilės, 
kuriose visus prispaudimus 
turime panerti. >> 

Minneapolis, Minn., Kovo 26 
d. Čionykščiai Kolumbo Vyčiai 
(Knights of Columbus) ren
gia statytis milžinišką ketu
riolikos augštų triobą. Jų čio
nai yra tiek daug, kad jie 
jaučia Jokios triobos reikalą 
savo vietinėms taryboms ir 
bendriems tikslams. Trioba 
atseis 1,200,000 dolierių. Yra 
išdirbtų* planų tą sumą gauti, 
bet vietinių skyrių nariai pa
skutiniame savo susirinkime 
sumetė vienu vakaru $80,700. 

mums jau ne vienę kartą bu- talikas, bet dar-gi masonas 

Detroit. Mich., Kovo 25 d. 
Vietinės katalikų vienuolės 
vadinamos Pavargėlių Seselės 
(Little Sisters of the Poor) 
gavo pustrečio tūkstančio do
lierių, kurių visai nesitikėjo. 
Tuos pinigus joms mirdamas 
užraše teisėjas George S. Hos-
mer. J is negana kąbuvo neka-

\ 
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KATALIKIŠKOS ŽINIOS. 

Ukra 
Gautos iš N. C. W. C. 

ina i r Jugo-Slavija. 

Vienna, Kovo 10 d. Didelė 
dalis Ukrainų galutinai tur i 
liktis po Lenkų valdzn* v+wiiri-
joje. Apie 700,000 tų žmonių 
y ra kata l ikai vadinami unijo-
tais . J i e visus tikėjimo daly
kus i r Dievo apreikštus doros 
įsakymus ta ippat pripažįsta, 
ka ip ir mes. J i e ta ippat y ra po 
Šventojo Tėvo valdžia. Bet jie 
skiriasi nuo mus tuomi, kad 
jų bažnyčiose pamaldos y ra 
laikomos ki ta ip ir Mišios gie
damos slaviškai, o ne lotyniš
kai. Lenkai norėjo ir nori juos 
paverst i Lenkais. 

Ukra ina i nori apginti savo 
tautybę. Carui Rusiją valdant 
buvo kilęs t a r p Galicijos Uk-
rąinų krypsnys suvienyti juos 
su Rusija. Tą krypsnį Rusija 
šelpė p i n i g a i prieš karą, o ka
ro metu Rusų karuomenė už
ėmusi Galiciją kitokio kryp
snio nepripažindavo ir naikin
davo. Del to tapo išvežtas į 
Kurską Ukrainų -unijotų met
ropolitas Szeptiekis ir gavo 
d a u g kentėti . 

Rusijos carui žlugus, Serbi
jos karaliams tapus didelės 
Jugo-Slavijos valdovais, carų 
įpročiai ir t ikslai persikėlė Į 
Belgradą. Serbai savo metro
politą padarė patr i jarku. Vieš
patijos iždas duoda lėšų agita
cijai prieš katal ikus ant nau
dos pravoslavams. Agitacijos 
pasidarė pačioje Jugo-Slavijo-
je tiek, ypač Kričcvaš 'o vy
skupijoje, kad ten iškilo viešą 
protestų. Žymiausias tapo ka
talikų kunigo Sinčako susikir
t imas su pravoslavų vyskupu 
Demetrijum. 

Belgrado, t. y. Jugo-Slavijos 

1110 su jų mokyklomis. Ta ippat 
protestą pakėlė Jugo-Slavijos 
par lamente jo nariai žmonių 
atstovai kata l ikai . Dar nežinia 
kac iš to išeis. Žinia t iktai , kad 
ministro fanatizmas silpnina 
tėvynę, sukeldamas .kovą, ne
leisdamas sąžinės laisvės, ma
žindamas piliečių teises auk
lėti vaikus kaip jie nori, o IIP 
kaip ministras liepia. 

tas nuolatiniu. J i s taip-gi at
stovauja i r Kanadą. Visos res
publikos Pietų Amerikoje tur i 
savo atstovų pas Šventąjį Tė-

, " B ' " I • m i ' i w i1!" ' 
Ketvir tadienis , Kovas 31 1921 
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KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI. 
Klausimas 1. Pas svetim-

vą. Neturi atstovo t ikta i S u - j a u č i u s katalikus Velykų ryt-

Austrija. 

Daktaras F r . Punder rašo iš 
Viennos Kovo 10 d., 1921 m., 
kad dak ta ras Metzger yra pa 
garsinęs užkvictinuis į tarp
tautini kata l iku susivažiavimą 
mieste Graz Rugpjūtyje, 1921 
m. Austrijos vyskupai apie tą 
susivažiavimą nieko nežino. 
Taippat nežino katalikiškosios 
organizacijos Styrijoje, kurios 
sostinė yra (Iraz 'o miestas. 
Spėjama t iktai , kad skirtuoju 
laiku yra šaukiamas tarptaut i 
nis katalikų esperantistų suva
žiavimas. Esperant is tais vadi
nasi žmonės mokantieji kalbėti 
varšaviečio d-ro Zalimenhof'o 
pramanytąja kalba. 

vienytos Valstijos Amerikoje, 
I tal i ja i r t rys Skandinavų ša
lys. Ats tovų tur i ne t FinJan-
dija ir Latvi ja . Lietuvą atsto
vauja kanauninkas J u r g i s 
Xarjauskas. Vyskupas Ėdvar-
dats O'Rourke yra Šventojo 
Tėve A askirta^ tvarkyt i katal i
kiškas vienuolijas Lietuvoje, 
Latvijoje ir Estonijoje. 

Amerika. 
^— 

sostinės agentai sumaningai 
pasinaudojo likusių po Lenkais 
Ukrainų nelaimėmis ir juose 
sudarė agitaciios atsimesti nuo 
katal iką visai, o susidėti «u 
Serbijos pravoslavais. Belgra
de dabar neseniai buvo pravo
slavų sinodas ir Galicijos Uk
rainai unijotai ats iuntė tenai 
savo atstovų siūlydami susivie
nyti . Abejotina ar tie atstovai 
y ra keno nors įgalioti, bet ži
nan t Ukrainų vargus nebūtų 
galima stebėtis, jei j ie griebtų
si i r aš t raus skustuvo. Ukrai-
nams norintiems atsimesti nuo 
Katal ikų Bažnyčios labai pa
deda jų kaimynai Čeko-Slova-
kijos atskalūnai . 

Rusija. 

Austrijos pilietis Nemeny, 
nusiduodamas bolševiku buvo 
Rusijoje ir sugrįžęs apgarsino 
veikalą, aprašydamas tą šalį. 
J i s sakosi užėjęs Petrogrado 
į Išakijo cerkvę 10 valanda 
prieš piet penktadienyje, dar
bo dienoje ir radęs pilną cerk
vę žmonių. Pamaldų nebuvę 
joje, l>et žmonės meldėsi, pas
kui jie ėmė giedoti šventas 
giesmes. Nemeny sako, kad bol 
.ševikų laikraščiai pradžioje 
pajuokė visuomenės upą grįž
tantį prie tikėjimo, paskui 
ėmė ji kr i t ikuoti ir tos kri t i
kos virsdavo keiksmais. Paga
lios tie laikraščiai nutilo. 
Mums Nemeny'o pranešime 

Kardinolo Grįžimas. 

Philadelphia, Pa., Kovo 28 d. 
Gauta telegrama, kad kardi
nolas Denis Dougherty sės į 
laivą Cherbourg 'e Prancūzijo
je Balandžio 6 d. ir atvyks į 
New Yorką apie \6 d. to mė
nesio. Philadelphijos gyven
tojai žada surengti gražų sa
vo arkivyskupui patikimą. Vi
sų parapi jų delegacijos suseis 
ims geležinkelio stotį pr ie 
North Broad Street . Kard i 
nolas ir jo palydovai susės į 
automobilius i r visa procesija 
ims žengti nuo stoties į Logan 
iš ten Broad S t r ee t ' u iki Rit-
ner, o j>askui iki arkivyskupo 
namų. Maršavime dalyvaus 
daugybė orkestrų. Draugijos 
neš Amerikos i r popežiaus vė
liavas. Paskui katedroje pats 
kardinolas laikys iškilmingas 
Mišias. Vakare Metropolitan 
Opera i louse arba Muzikos 

mėtyje nėra nei kokių iškil
mių, nei atsikėlimo apeigų. 
Pa s juos viskas atliekama Di
džiame Penktadienyje arba 
Šeštadienyje. Kodėl ta ip y ra? 

A. 8. Vaitkus. 

, Atsakymas į.. Katal ikų Baž
nyčioje nėra didesnės iškilmės 
už Mišias; ir jos y r a laikomos 
Velykų Sekmadienyje visose 
Katalikų Bažnyčiose. Lietuvo
je didžiausia iškilmė darosi 

motinos, bet nežinomos jų mo-
| terys. J e i kuris i r y r a turėjęs 

pačią, ta i tapęs apaštalu su ja 
negyveno, tik abu pildė skais
tybę. Šv. Povylas visai netu-

Amerikoje Lietuvių katali
kų bažnyčios palaiko atsikėli
mo pamaldas Velykų ryte tik j r ėjo pačios. Neturėjo nei kiti 
tam, kad žmonėms primintų j j 0 amžio arba jaunesnieji t i 

anksti rytmetyje del čo, kad j ti, a r ne? 
Lietuvoje y ra paprotys budė 

jų tolymą ir mylimą tėvynę. 
Tas priminimas palengvina 
žmonėms suvargusias širdis. 

Klausimas 2. Verbų Sekma
dienio Evangelijoje skaitome, 
kad Kr is tus pasiuntė du savo 
mokintiniu nuėjus paimti sve
timą asilę i r asilaitį. Tuodu 
gyvuliu nepriklausė Kris tu i . 
Tai j is mokino apaštalus vog-

kėjimo skelbėjai. 
665 metais po Kr i s t aus Kon

stantinopolyje Trullo rūmuo
se buvo vyskupų tarybos po
sėdis a rba sinodas. J i e paste
bėjo, kad daugelis kunigų se
no apaštalų palikto skaistybės 
įpročio nepildo, gyvendami su 

pabandė ieškotis moterų 1919 
metais i r t apo pasmerkti . 
K a i p daug kar tų t a s įstatas 
buvo a tnauj inamas antrame 
tūkstantyje metų, ta ip daug 
kar tų j is buvo atnaujinamas 
i r p i rmajame. 

Neprot inga y r a pagriebti 
vieną tų įstatų atnaujinimą ir 
tvir t int i , buk j is y r a naujo 
įpročio įvedimas. Tokį sunkų 
dalyką, kaip amžinoji skaisty
bė gal ima buvo įvesti tik pir
mais amžiais, kada vis vien 
buvo tap t i krikščionim ir užsi-

ti Velykų naktyje. Bet i r Lie
tuvoje j au pastebėta, kad 
dviejų lyčių jaunuomenės su
sirinkimas bažnytkiemyje ga
na tankiai buvo kenksmingas 
dūšioms. Kitų šalių katalikai 
tą pastebėjo ankščiau i r Ve-
lyknakčius panaikino. Del to 
Velykų dienos iškilimngosios 
pamaldos ėmė būti papras tu 
sumos laiku. 

Kol katalikų visuomenė bū
davo rimtesnė, kol žmonės su
sėję į Velyknaktį galėdavo bū
ti t iktai bažnyčioje, kol šalo 
jos nebūdavo nei užeigų nei 
užkaborių, tol Velykų ape igo j 
būdavo laikomos naktimis ir 
labai g raž ia i . 'Ta is laikais Ve
lykų Šeštadienyje kitų pamal
dų nebūdavo t ikta i pranašys
čių skaitymas ir prisirengi
mas pr ie krikšto tų, kurie bu
vo užaugę, o dar nekrikštyti . 

Akademijoje bus pasaldinęs Į Kuomet krikščionija prapl i-
iškilmės, kuriose d a l y v a u s ' t o t a r p įvairių mažai apšvies-
augštieji miesto ir visos šalies tų tautų, kuomet prasidėjo pa-
asmenys. J i ems prakalbėjus piktinimų Velyknaktyje, tuo-
kardinolas atsakys, l t adang i inet Bažnyčia Velyknakčio pa-

A. S. Vaitkus. 

Atsakymas 2. Vidudienyje 
viešai dideliai miniai žmonių 
matant joti į didelį miestą ant 
vogto gyvulio butų buvę gana 
neparanku. Del to vieno jau 
galima numanyti , kad Jėzus 
nevogė sau asilo. 

Skaitydami Evangeliją ap
rašančią tą atsitikimą randa
me, kad Jėzus siųsdamas mo
kinius parves t i asilaitį t a r ė : 
" I r jei kas ką sakytų judviem, 
tai sakykita, kad Viešpačiui 
r e ik i a " (Mat. 21, 3 ) . " 

I š tų žodžių matyt , kad asi
lų sargas arba savininkas bu
vo V. Jėzaus pažįstamas i r 
duodavo jam savo daiktų ar
ba gyvulių, kada reikėdavo. 

Mokslininkai spėja, kad tas 
žmogus buvo Jonas , šv. Mor
kaus Evangelisto tėvas, kad 
V. Jėzus ant jo gyvulio įjojo į 
Jeruzolimą i r jo kambaryje 
atlaikė paskutinę vakarienę. 

pačiomis i r nepaisydami ką I t raukt i ant savęs kankinimus, 
kas sako. Toki% dvasiškių | Pasibaigus persekiojimų lai-
Grekų žemėje'buyo ganaydaug. I kains gana sunku buvo tą 
Tos žemės vyskupai matė, I įstatą išlaikyti, o apie naują 
kad nors j ie išleistų"įstatą ui-1 įvedimą negali būti nei kalbos, 
draudžiantį moterystę kuni 
gams, tai vis tiek įs ta tas liktų 
neišpildytas. T a d a Trullinio 
sinodo vyskupai prisiminė šv. 
Pe t ro uošvę ir sutarė , kad ku
nigams vedusiems moteris 
prie£ pr i imsiant šventinimus 
valia gyventi su jomis. Sino
das su tarė bet-gi, kad vedęs 

Tečiaus tas įs ta tas Bažny
čiai būtinai reikalingas, kaip 
matėme iš tr i jų šitame atsaky
me minėtų mums art imų nuo-
tikių. J i s y r a reikalingas ir 
del kitokių priežasčių. 

Užaugęs nevedęs vyras turi 
valdyti save visiškai. Vedęs 
žmogus tur i valdytis nuo sve-

žmogus negali gauti vyskupo j timų moterų ir tu r i visiškai 

Ka ip kiti nekilnojamųjų^ v i s a Bažnyčia. Foti jui pasise-

laivas gali pr ibūt i j New Yor
ką anksčiau a r vėliaus, tai 
kardinolo priėmimo diena bus 
paskelbta skyrium. 

Kata l ika i Studentai Nekatal i 
kų Mokyklose. 

- • — i • 

Illinois universitete kapelio
nas katalikų kunigas J . A. 

vienas daiktas sukelia abejo- įO 'Brien Pb . D. surinko žinių 
niii. J i s siiko žmonės meldėsi i š | a I ) i e katalikus, kurie mokinasi 
knygų. P i rma pravoslavai to 
nedarydavo. Gal jie dabar ėmė 
elgtis kitaip. 

Kata l ikai i r Jugo-Slavija. 

Vienna, Kovo 12 d. Serbija 
prieš karą buvo valdoma taip 
ka ip Rusija patardavo, todėl 
Serbijoje teisės katal ikams bū
davo labai skaudžios. J i e ne
galėjo turėt i savo mokyklų. 
Dabar po karui daug katalikiš
kų žemių tapo pr iskir ta prie 
Serbijos, kuri ėmė vadintis 
Jugo-Slavija. Apšvietos minis
t ras joje p . Pribičevič neken
čia katalikų kaipo gimęs pra-
voslavijoje ir kaipo asmuo at
sižadėjęs krikščionijos. Tas iš
rado, kad reikia panaikint i ka
talikiškas mokyklas ir tose ka
talikiškose žemėse, kurios tapo 
priskir tos prie J u g o s l a v i j o s . 
Neteisingo, nedemokratiško ir 
nekulturinio įstato vardu kata
likiškos mokyklos tapo užda
rytos Kroatijoje, Slovėnijoje ir 
Voivodinoje. Tų šalių vysku
pai nuvažiavo į Belgradą pas 
karalaitį Aleksandrą, kuris tė
vo vardu valdo Jugo-Slavijos 
Respubliką. Reikia žinoti, kad 
Jugo-Slavija yra tokia respub
lika, kad ją karal ius valdo. 
Tai-gi katal ikų vyskupai pro
testavo del neteisingo apsėji-

i J . 

Italija. 

Ryme prie Šventojo Tėvo 
dabar yra atstovai trisdešimt 
vienos tautos. Tikimasi, kad 
umu laiku prisidės dar vienas, 
būtent Prancūzijos atstovas. 
Penki atstovai tur i augščiau-
sią laipsnį, būtent ambasado
rių. J i e y ra iš Brazilijos, Čili, 
Ispanijos, Peru i r Prūsi jos . Ki
ti skaitosi mažesni ir vadinasi 
ministrais. Pusiau oficijalių 
santikiu šv . Tėvas tur i su ši
tomis nekrikščioniškomis šali
mis : Japoni ja , Kinija i r Turki 
ja. Anglija prieš karą neturė
davo savo atstovo. Ka ro metu 
ji paskyrė laikiną atstovą; da
bar tas laikinasis j au .padary-

nekatal i kiškose augštesnėse 
mokyklose Amerikoje. J i s ga
vo žinių iš 544 įstaigų, kurio
se pasirodė apie 40,000 kata
likų studentų. 

I š 151 įstaigos žinios yra 
pilnai aiškios. Jose viso labo 
studentų yra 180,130, o katali
kų 17,376. I š kitų 403 įstaigų 
žinių apie katalikus studentus 
nėra, bet žinia, kad jose stu
dentų viso labo y r a 235,606. 
Skaitant vienokį katalikų nuo
šimtį žinomose i r nežbiomose 
įstaigose, išeina, kad tose pa
skutinėse turėtų būt i 22,700. 
Pr idėjus šitą skaitlių pr ie ži
nomosios, išeina 40,076. 

I š to pasirodo, kad katalikų 
skaičius nekatalikiškose aug-
što mokslo įstaigose y r a gana 
didelis. Tą faktą reikia pr ipa
žinti ir reikia ką nors daryt i , 
kad aprūpinus studentų dva
sios reikalus. 

maldas perkėlė į Šeštadienį. 
Del to dabar j au šeštadienyje 
pradedama giedoti Aleliuja. 

Lietuva, įlenki j a i r kitos 
tautos gyvenančios šalę p ra 
voslavų perkėlė Velykų nak
ties Mišias į Šeštadienį, ka ip 
ir visur, bet nesiliovė susėję 
Velyknakčiais_del to, kad pra
voslavai tą darydavo. Nora 

j pas pravoslavus papiktinimų 
būva labai daug, ypač del jų 
papročio Velykose bučiuotis 
visiems, t a r p tos pačios i r 
t a r p skirtingos lyties, bet pra
voslavai Velyknakčių nenaiki
no, nes j ie apeigų senovišku
mą s ta to augščiau už doros 
reikalus. 

-Kur katalikai gyvendavo su 
pravoslavais ten, nesant Ve
lyknakčių katalikų bažnyčiose, 
katalikai eidavo į pravoslavų 
šventnamius i r ten apsėidavo 
dar blogiau negu savo parapi
jose. Geriau tat buvo grąžinti 
Velyknakčius į katalikų baž
nyčias, negu leisti žmones į 
pavojų ir apseiti blogai ir dar 
tikėjimo nustoti. 

Tas Velyknakčių grąžinimas 
[į Lietuvos ir kitų netolymų 
pravoslavams tautų bažnyčias 
pasidarė be Bažnyčios Vy
riausybės pr i tar imo, del to 
perkeltos \ Šeštadienį atsikė-

šventinimų, jeigu jo pat i gy
va. 

Šitą Trulliškio sinodo suta
rimą atmetė visas Rymo pat-
r i jarkatas , kuriame nebuvo 
pačias vedusių kunigų. Todei 
Trullo sinodo nėra visatinių 
Bažnyčios Tarybų skaičiuje. 
Be Rymo nei viena Vyskupų 
Taryba negalėjo būti visatinė. 
Tečiaus Grekų dvasiškija, iš 
skyrus vienuolius i r vyskupus 
liko su pačiomis. Šimtui su 
viršum metų praėjus Grekų 
tauta atskilo nuo vienybės su 

tur tų savininkai, ta ip i r Mor 
kaus tėvas neišsiduodavo esąs 
Kris taus mokinys,, Šv. Mateu-
šas savo Evangeliją rašė kuo
met jaunesnysis Erodas labai 
persekiojo krikščionis. Tada 
pavojinga buvo minėti vardas 
to žmogaus, kuris davė Kris
tui asilę i r asilaitį įjojant į 
Jeruzolimą, kuris davė savo 
namus apaštalams rinktis. 

Klausimas 3. Randame kny
gose užrašyta, kad 1027 m. 
kunigams tapo uždrausta ve
sti pačias. I š 
pirmiau katal 
skupai, gal i r popežiai i r ap
aštalai buvo vedę- Kokia-gi 
galėjo būti priežastis, kad tik 
1027 m. teužginta kunigams 
moterystė. A. S. Vaitkus. 

Atsakymas 3. Šv. Pe t r a s 
pr ieš taps iant apaštalu buvo j draudžiantis tą daryt i , 
vedęs. Tą aiškiai žinome iš šv. Tamista minėjei 1027 metų 
Morkaus Evangelijos, kuri Į įstatą. Aš tokio nežinau. Bene 

kė tą padaryt i , nes dvasiškija 
labiau žiurėjo šeimynos rei
kalų, kaip Bažnyčios. 

Taippat Rusijos carui Mi
kalojui I, paskui Aleksandrui 
I I pasisekė nuo katalikystė? 
at i t raukt i unijotus Lietuvoje 
ir Lenkijoje, kad jų dvasiški
j a buvo su pačiomis. Tą pat 
padarė Galicijos uni jotams 
Mikalojus I I 1915 metais del 
tos pačios priežasties. 

Bandymų įvesti moterystę į 

valdytis kol jo moteris serga. 
Tankiai pr iseina ilgoje kelio
nėje pers iskir t i poroms. Naš
lys nevisuomet naujon mote-
rystėn stoja ka ip tik savo na 
bašninkės keturnedėlį atlaiko. 
Vis reikia valdytis . Šimta^ 
tūkstančių vyriškų i r moteriš
kų asmenų nusineša nepalytė
tą skaistybę į kapus. J i e val
dėsi per visą savo amžį. Jeigu 
kunigas negalėtų suvaldyti sa
vęs, tai pavoj inga butų j ai n 
įtikėti tūkstančius dūšių vai-
dyt i . 

Klausimas 4, Skai tant "Cath-
olic S t a n d a r d ' ' i r Encyclopae-
dia Bri tanica randame užrašy
ta, kad reikalingumas išpažin
ti nuodėmės pr ipaž in ta 121G 
m. P a p r a t i m a s bučiuoti pope-
žių kojas įvesta 708 m. Ar 
tiesa? A. <šu Vaitkus. 

Atsakymus. Apie išpažinties 
pradžią j au daug sykių rašė
me, kad j i y r a minėta šv. Jo
no Evangelijoje. 1215 metais 

j-mivo Trečioji Laterąno Tary
ba, kur i įsakė, kad žmonės ne-

i į , . . , j daug i r vidurinėje i r vakari-
5 10 maiyr, kan . . -.-, . m*i , • v .. , . . neje Europoje. Tiktai čionai !ikų kunigai, vy- ,. " , , . , , 

tie bandymai nekuomet nepa
sisekdavo, nes dvasiški jos dau 
guma visuomet stodavo _už 
skaistybę. Kiek kartų būdavo 
žymesnių bandymų apvesdinti 
kunigus, tiek kar tų tapdavo 
naujai išleidžiamas įs ta tas 

minėja, jog V. Jėzus išgydė 
šv. Pe t ro pačios motiną 
(Mork. 1, 30). Bet nėra žinios 
a r šv. Pe t ro pa t i -buvo gyva, 
a r j au mirus, kuomet jįv. Pet
ras tapo apaštalu. Kai-kurie 
spėja/ kad šv. Petronėlė buvu
si šv. Pe t ro duktė, bet kiti ra
šo, kad j i nebuvusi jo giminė,,] šimtmečio bandymai apvesdin-

r= 

tik iš jo rankų priėmusi krik
štą ir vardą Ryme. 

Dvasiškijos bepatystė įsigy
veno Bažnyčioje savaime. Ži-

limo Mišios liko Šeštadienyje. | nomos kai-kurių apaštalų 

katalikų dvasiškija buvo gana j rečiau kaip vieną kar tą į me
tus priei tų Komunijos, atlikę 
išpažintį. 

Negalima sakyti , kad žino 
nės tik t ada pradėjo dirbti 
fabrikuose, kada tapo įvesta 
48 valandų maksimum į savai
tę. Ta ippa t negalima sakyti, 
kad išpažintis y r a įvesta tada, 
kada tapo nus ta ty ta išpažin
ties min imum: nerečiau viei^o 
kar to į metus. Ta t padaryta 
1215 m. pr ie Inocento I I I . 

Nestebėtina, kad Encyclo-
paedia Br i tanica a tkar to ja se
ną Liuterio šmeižtą, tik stebė

t i n a kaip toki niekai pateko į 
"Catnol ie S t a n d a r d . " A r Ta
mista tu r i tą jo numerį? 

Bučiavimas popežiui į koją 
nėra į s ta tas , o t iktai liuosa 
pagarbos išraiška. Gal būti j4 
darė žmonės apie 108 metus. 
Dabar nuėję pas popežių žmo
nės atsiklaupia i r pabučiuoja 
Šventajam Tėvui į ranką. 

Kun. P. Bučys. 

bus pers ta tyt i skaitmenys, 
vietoje 1072, kuomet popežius 
Grigalius V I I ypat ingai kovo
jo už kunigų skaistybę prieš 
Vokiečių ciecoriaus Enriko 
Ketvir tojo pas tangas skirti 
kunigus ir vyskupus nepildan
čius skaistybės. Šešioliktojo 

ti kunigus tapo pasmerkt i Tri
pento Taryboje, užsibaigusio 
je 1563 metais. 1917 metų įsta
tai taip-gi draudžia kunigams 
vesti pačias. Čekų atskalūnai 

Šv. Sakramento Galybe. 
Parakė Kwi. Ii. W. Alejcaiider. 

I š Angliško ver tė J . Mačiulionis. 

44Aš esu daug pa tyrus begyvendama, Tėveli, liet apie šitą 
atsitikimą nekuomet negaliu pamąstyt i be aša rų . , , Ta ip kal
bėjo Gailestingoji Sesuo, vienuolė. Mudu įuvome įsikalbėję 
apie nekatalikų misijas i r įvair ius kelius, kuriais d ievas veda 
žmones prie t ikro tikėjimo. Sesuo šitaip pasakojo toliau 
pradėtą atsitikimą. 

" T a i buvo gana seniai, kada antroj i šv. X3ovyio Ka ted ra 
l ' i t tsburgb 'e , Pa . da r buvo nesena. ( Jus gal to nežinote, kad 
dabart inė didžioji katedra y r a j a u trečia tuo va rdu ) . Tuomet 
gyveno jos pirmutinis vyskupas, Mykolas O'Connor, kuris 
paskui tapo Jėzuitu. J i s j au laimingai nuręs. J o brolis, 
Daktaras Jokūbas G V o n n o r gyveno pas tą katedrą. J i s daug 
aukodavo mūsų ligonbučiui. Vėliau j is tapo vyskupu Cmaha ' je 
Xebraskoje. 

" T a d ą dar būdavo maža t e a t r ų ^ r lošimėlig. Tik štai at

s iranda apgarsinimų, išplėstų po visą miestą, kad nepaprast i 
ar t is ta i atsilankys ir ištisą savaitę laiko loš puikų veikalą, di-
dižausioje miesto svetainėje Operos Trioboje. 

Atvažiavusių ar t is tų būrys buvo pasižymėjęs savo pa
dorumu. Veikalas buvo senoviškas, už ta i visi žmonės norė
jo jį pamatyt i . 

"Svečių ar t is tų būrys rodė veikalą po kelis kar tus . .Žmo
nėms ypat ingai patiko viena lošėja, kurios gabumais visi 
džiaugėsi. Bet pusiau savaites tapo pranešta , kad ta i artistei 
atsitiko didelė nelaimė ir del to reikės jos yietą. kitai užimti. 

" T a i buvo netikėtas smūgis. -Vieną vakarą, lošimui pasi
baigus, kuomet žmonių buvo prisir inkusi pilnutėlė svetainė, 
geriausias miesto gydytojas tapo skubiai pašauktas į vieš
butį dešinėje pusėje Monongahelos upės, kur lošėja buvo ap
sigyvenus. Ka ip tik gydytojas atvažiavo, jį nuvedė tiesiog į 
sergančiosios kambarį ; j is rado ją peršalusią. 

" ' Pa t ruko dirksnys, nervai, išsigandinias ir sušalimas, ' 
tarė j is . *Jai išgyti reikia ramios vietos. ' 

"Art is tų, ;būrio šeimininkas dideliai nusiminė.. J i s dabar 
matė, kad1 bjftįkos bus pasekmės be gabiausios ar t is tės . Ikišiol * 

r 

viskas puikiai sekėsi, bet ateit is dabar a t rodė tamsi . Dak
ta ras Bruce, nes jis ten buvo, pa ta rė ją 'vež t i į mūsų ligonbu-
tį, kad j a i butų daug sveikiau i r ramiau. 

" A t s i r a d o nenorėjusių jos leisti važiuoti pas mus. Mat, 
viešbučio savininkas bijojo, kad žmonės pa ty rę jos išvažiavi
mą, neišbėgiotį iš viešbučio. T a t a i ambulansas atvažiavo 
nakties metu, kuomet mieste > v o tylu. Niekam nematant 
įkelę ją į ambulansą slaugai atvežė pas mus. J i tapo pagul
dyta geriausiame kambaryje. J o s draugės , lošėjos, tankiai 
ateidavo jos aplankytų, bet kelias dienas jų negalima buvo 
prdeis t i p r ie jos, nes labai sirgo. Visiems buvo gaila artis
tes, t a t žmonės aplankydami ją atnešdavo ja i brangių dovanų. 

"Sava i t e i praėjus, lošėjų būrys išvažiavo ki tur , o ligonis 
pasiliko kovoti su mirt imi. v 

-Lošė jų būrio vedėjas paliko an t rašus i r gana stambų 
<<ek!. J i s reikalavo mųs praneš t i j a m kasdien apie jos svei
katą*; t a ip mes ir darydavome. 

"Ligonbut į daug kas aplankydavo norėdami pamatyti 
pragarsėjusi ąart is tę, bet ilgainiui svečių skaičius mažėja 
Daktaras i r Seserys uoliai kaip i r .pradžioje ją prižiūrėdavo. 
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ROCKFORD. ILL. 

Iškilmės paminėjimui Šv. 
Kazimiero dienos. 

Kaip kitose kolonijose, taip 
ir pas mus nepraleista ta svar
bi mums ir visai Lietuvai Šv. 
Kazimiero, Lietuvos (flobėjo, 
diena. Iškilmės tos dienos pas 
mus buvo 13 Kovo. (Jerb. kieb. 
V. Slavynas atlaikė mišias šv. 
už visus Lietuvius. Bažnyčia 
buvo papuošta trijų spalvij 
kaspinais. Žmonių priėjo tiek 
daug, kad nei sėdynių neuž
teko. Po mišių šv. klebonas 
pagarsino, kad 2 :.*>() po pietų 
bus prakalbos ir surinktos au
kos pasiųstos Tautos Fondan, 
o iš ten Lietuvon Vilniaus at
vadavimui nuo ZHigowskio. 

Prakalbos prasidėjo lygiai 
paskirtu laiku. Kalbėtojas Al. 
Karkus iš Cliicagos gražiai 
nupiešė Lietuvos padėtį ir ne 
dorus Lenkus žygius. Žmonių 
buvo nepenlailgiausia, nes tą 
dieną, lietus lijo. (leri tėvynai
niai nebijojo nei lietus: atėjo 
ir aukojo kas kiek galėjo. Au
kojo sekantieji: 

Po $."»: Kun. V. Slavynas, J. 
Senienas, Kaz. (i dažius, Kaz. 
Bičiušas ii J. .Jusiavieia. 

Jonas Valentukeviėius $2.28. 
Po $2: Kaz. Moreinkeviėius, 

Ant. (1 ribas ir J. šinauskas. 
Po $1: A. Jankauskaitė, A. 

Domeika, Seržentas Pr. Biėiu-
laitis, Pet. Šimaitė, Dan. Mi
siūnas, Magd. (ietautienė, A. 
Šiukštarienė, Mort. Žilinskie
nė, Razumas, J . Zubinas, J . 
Mereiaitis, J. Petrauskas, Ant. 
Getautas, J ui. Kacucievieius, 
Br. Kašinskas, Ad. Vaieekie
nas*, Aleks. Seikauskas, Kaz. 
Vaieekunas, Ing. Senienas, V. 
Kasimaviėia, Ktl. . Merkelevi-
eius, J . Petronis, J. Kurlinkus, 
A. Kairis, Ant. Stankus, M. 
Miklas ir Kaz. Kairis. 

Kiti po oOe. 
Pardavinėta ir Tautos fon

do ženkleliai. Stambesnes au
kas už ženklelius davė sekau-
t i e j i : 

Kareivis seržentas Pr . Bi-
ėiulaitis $1.50. 

J . Vištartas $1.00 Kiti po 
50e. Viso už ženklelius surink
ta $24.41. 

Viso tų dienų aukų Lietuvai 
Mirinkta $120.00. Padengus lė
šas. Tautos Fondan pasiųsta 
$C8.()0. 

Po to kalbėjo antras kalbė
toja.^ ir-gi iš Chieagos p. Strėl
ei una>. Jis taip-pat gražiai 
kalbėjo apie Lietuvę. 

\'a>ario 27 d. tautininkai ir 
socijalistai buvo surengę pra-

"kaliui- ir-gi Lietuvos naudai. 
Žmonių atėjo apie 300, bet au
kų sudėjo apie $30 su centais. 
Šiose kataliku prakalbose pu
blikos buvo apie 1-08 žmonės, o 
aukų audėjo $120.00. Matėt, 
koki> skirtumas. 

\ i>ieiu> aukojusiems tebūva 
širdingiausias aėiu. 

J . V. 

rengia vakare Šv.' Antano pa
rapijos svetainėje. Vaidins 
dviejų veiksmų komedijai pa
skui bus šokiai ir skanus už-

» 
kandžiai. 

Paskui j š r ink ta vakarėliui 
darbininkės. Reikia pastebėti, 
kad visos Ciceros moterys ir 
mergaitės, priklausančios prie 
tos draugijos skyrio uoliai 
darbuojasi, nes supranta, kaip 
naudinga yra Lietuvai, toji 
vienintelė įstaiga. Jos supran
ta, kad dirbdamos tokį pra
kilni) darbų gerb. Seserys ne
gali apsieiti be šalinės para
mos. 

Beje, tame pačiame susirin
kime įsirašė 17 naujų narių ii 
visos užsimokėjo po 1 dol. Se
nos narės ir-gi sumokėjo savo 
duokles. Aišku, kad netolimoj 
ateity nebus Ciceroje Lietuvės 
katalikės moteries bei mergai
tės, nepriklausančios prie Šv. 
Kaz. Akad. Rėmėjų Dr-jos 9 
skyriaus. Tai-gi, moterys h 
merginos, rašyki tės, katros 
dar nepriklausote. Tada pa
matysime, kiek naudos bus pa
daryta mūsų tėvynei, katali
kiškai Lietuvai. E. G. 

A. L. R. K. Federacijos 12, D.) $174.25 auksinais 10,292. 
skyriaus susirinkimas bus Bal. 
3 d. (iš priežasties Velykų 
perkeltas iš Kovo 27 d.), 4 
vai. po pietų, Šv/Antano parl 
svet. Apart kitų dalykų, bus 
išduotas raportas iš A. U. R. 
K. Federacijos Tafyfeos suva
žiavimo Chioagoje. Rep. 

WORCFSTER, MASS. 

Spaudos Draugija, po 6v. 
Povylo globa, susilaukė nau
jų, naudingų knygų, kurias 
prisiuntėCentro valdyba. Spau Valst. Misija nuo pat pradžios iki 
dos Draugijos nariai, kurie tas 
knygas gavo labai džiaugiasi 
ir moka mokesčius už kitus me 
tus. Katrie dar nesate tų kny
gų gavę, prašomi ateiti sekan-
tin Sp. Dr-jos susirinkiman, 
kuris bus Balandžio S d., 2 
vai. po pietų, bažnytinėje sve
tainėje. Knygos vardas yra 
"Katalikų tikyba sulig apaš
talų sudėjimo." Rast-

PRANEŠIMAS VISU0 
NEI. 

Mfe. 

6) L. Valst. Reik. (ant viet.) 
$661.27 Am. B. 50. W. S. S. 10.00 

7) Įvairios aukos: per Kr. Aps. 
Min. L. Kar. dovana ir sanit. 
reik. $2,531.75 auksinais 158,200. 

Worcester, Mass. Perlojaus Šau
liams $353.10 auksinais 20,100. 

8) Šaulių organizacijos (199.60) 
ir Gyn. Kom. išlaidos 'ant /vietos 
$214.60. 

Bendrai $31,836.05 Auks. 1,446,-
450 L. B. 13,000 B. Šėr. 220, W. 
S. S. 10. A. B. 50. 

5. Amerikos Lietuvių visuotina 
aukų suma Lietuvai per Liet. 

1 Vas. 1921 m. 
Įplaukų: 

Pinigais ir Am. bonais $146,077.72 
Lietuvos bonais 13,000.00 
Bendr. Šerais 220.00 
n . o . O. . . . . . . . . . . . . . . . ^ . :U.Oi 

' 

GEANP RAPIDS, MICH. 

Jeigu nori siųsti piningus 
arba gauti pasportus, pjirkti 
šifkartes, užsirašyti laikraš
čius, paduqti paieškojimui, pa
garsinimus į laikraščius. Taip
gi užlaikau visokias kmagas, 
škaplierius, rožančius ignose-
lius. Tūrių kvepančius' ciga
rus, tabaką ir papirosui Pa
tarnauju kiekvienam pagal iš
gale atsakančiaį. Visais rei
kalais kreipkitės šiuo adresų: 

J. F. MARGELIS & Co. 

Gausi l%,i% 
ųž padėtus ,pinigus, jeigu pirksi mu
šu rekomenduojamus, užtikrintus 

PIRMO M0RGEČI0 
AUKSO BONDSUS 

Procentai išmokami du kartu j metus 
bUe vienoj bankoj. 
Bondsai po I $100 ir $500. Gali pirkti 
ir lengvais ^išmokėjimais. 

DR. S. NAIKUS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS m CHIRURGAS 
OfJ«a» «r Gyvenimo vteta 

K262 South Halsted Stratf 
A«t virteo* I/niverMj 8tmU Bmmk 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nno 
2 iki 4 po piety; auo 7 lkl • rak. 

Nsdėl iomis nuo 10 lkl 3. 
THrfftua* T«rd* 1544 

Perkame, parduodame, mainome ir j . 
duodame informacijas apie įvairių , ^SA£#j£Afiw5Afi#42JtA*&fA*:f iAa*a 
komp. Serus. 

509 W. Leonard Str. 

Graad Bapids, 16įeb> 
ĮfflBJ!1, • ' . , Hrwj«..JlUilttĮI! 

• 

1 

Vas. 27 d. Šv. Antano parap. 
salėje Saklž. Širdies V. Jėzaus 
dr-ja suruošė vakare. Vaidino 
vaizdelį " Į Laisvę Žengiant". 
Vakare vedė p. O. Valančius, 
draugijos pirmininkas, jos vei
kėjas. Vaidinime dalyvavo se
kantieji asmenys: Vinco rolėje 
— Mot. Karkauskas, Marės — 
O. Valiui i utė, Motinos — M. 
Posankienė, Duktės — Ant. 
Jonelienė, Pilsudskio — Al. 
Krencius, Lenkie\viz, sulenkė
jusio ūkininko — J. Varanius, 
Lietuviai kareiviai: J . Na ra
kąs, J . Daeko/iskas ir A.' Va
ranius; Lenkai kareiviai — Px. 
Garbuzas ir J . Brazauskas, Re
žisierium buvo p. M. Karkaus-
kas. 

Prakalba apie labdarybę ir 
Labdaringąja. Sąjungą pasakė 
p. St. Jucevičius. 

Vakaras buvo Labdaringos 
Sąjungos naudai. Žmonių bu
vo nedaug. Pelno liks apie 
$25.00. 

(J i įdėjome, kad St. Radavi-
čius-Radys važinėjąs po vaka
rines valstijas buk tai Lietuvos 
Amerikos Pramonės Bendro
vės reikalais persistatydanias 
save esąs bendrovės agentu. 

Šiuomi pranešame visuome
nei, kad St. Radavičius-Radys, 
kaip lygiai A. S, Kulbickas-
K u Ibis ir kun. A. Janusas nė
ra daugiau šios bendrovės a-
gentaisv ir už jų veikimą Lie
tuvos-Amerikos Pramonės Ben 
drovė neima atsakomybės. 

J. S. Vasiliauskas, 
Lietuvos-Amerikos Pramo

nės Bend rovės Prezidentas. 

CICERO. ILL. 

Kovo 21 d. šv. Kazimiero 
Akademijos Rėmėjų Dr-jos 9 
skyrius laikė susirinkimą Šv. 
Antano parapijos svetainėje, 
kurį atidarė pinu. su malda. 
Perskaičius protokolą, O. Ra
kauskienė išdavė raportą iŠ 
Centro susirinkimo. K. (Jrieai-
tė paaiškino apie buvusį 
Aka I. Rėmėjų vakarą Scliool 
Ifall svetainėje, kad gerai pa
vyko ir nemažai davė pelno. 

Oicerietės, Šv. Kazimiero 
Akademijos rėmėjos ir-gi ne-
naudžia. Balandžio 3 d. jos 

L. Vyčių 14 kuopos vakare 
Kovo 20 d., (kuriame L. Vyčių 
4-ta kp. vaidino "Gadynės 
Žaizdos") pelnyta $22. Kuopa 
iš iždo dadėjo $3 ir per vieti
nes seseris mokytojas pasiuntė 
Šv. Kazimiero Vienuolynui $25. 

Skersai gatvės nuo viešo
sios mokyklos ir pusantro blo
ko nuo Lietuvių Sv. Atatano 
bažnyčios ir mokyklos Presby-
terijonai (protestonų *šaka) 
stato savo bažnyčią.Prie to dar 
ketina įrengti kambarius fizi-
niamvkuiio mankštinimui ir t.i. 

Kovo 27 d. po pietų jau 
šventino kertinį akmenį. 
x Tos protestoniškos sektos 
pasekėjai eina per Lietuvių na
mus ir kviečia prisirašyti prie 
jų bažnyčios ir parap. Lietu
viai katalikai ant tiek susipra
tę, kad nesiduoda prisivilioti. 
Jie visokiais patraukimais mė
gins, ir mūsų vaikus patraukti 
prie savęs. Nesitikima, ka<k 
ir tame jie turėtų pasisekimo. 

PRIEDAS PRĮ* AUKŲ 
APYSKAITOS 1920 

METŲ. 

1. Naujai prisiųstų aukų Sausio 
mėnesyje. 
1) Gyn. Koin. $4,679.89 A. B. 100 
2) Liet. Šauliam* 8,225.01 L.B. 3~>0 
3) L. Raud Kryž. 2,935.40 
4) Sužeist. Kar. San. Reik G8.75 
5) Našlaičių prieglaudoms 174.25. 
6) L. V. reik, L. M. 118.00 A. B. 50 
7) fvairių aukų .. 2,884.85 

Bendrai $159,347.06 
x Vokiškomis Markėmis 410,400.00 
Išeigų: 

Dojieriais $145,927.̂ 4 
Am. Bonais 50.00 
L. Bonais 13,000.00 
Bend. Šerais 220.00 
W. O. O. 10.OU 

Bendrai $159,207.72 
Vokiškomis markėmis 410,400.00 
Lieka: 
Gyn. Komiteto A. B. 100, W. S. 

S. 5.00. 
Š a u l i ų A . B . 1 0 0 , W . S . S . 3 4 . 3 4 . 

6) Tokiu būdu Lietuvos Valsty
bės įstaigos ir organizacijos (per 
Liet. Misiją Amerikoje) apturėjo 
nuo Am. Lietuvių iki 1 Vas. 1921 
m. 

D o l i e r i a i s $ 1 2 , 7 7 9 . 0 8 . 

Vertės poperais 13,280.00. 
Auksinais 9,342.031.40. 
Dolierių sumas ir nominale kai

na vertės poperų išvertus auksK 
nais. gauname abclną aukų sumą 
auksinais apie 11 milijonų. 

Vi gautrps aukas Amerikiečiams 
priguli viso; Lietuvos broliškas 
aeių. 

Lieį^ Misija Amerikoje. 
7 d. Vasario, 1921 m. 
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Kreipkit ies j Lietuvių įstaigą 

PEOPLES INVESTMENT-:^ 
220 S. States Street R o o m 142U 

Tcl. Harrison 2024 Chlcago, 111. 

Kasdien ir nedėl iomis nuo 12 iki 3 
po piet. , 

» — — - * - -V 
Tel .#Canal 257 Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1811 So. HalsteJ Street 

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 lkl 4 
po p i e t < iki 9 vakar* 

ĘĘ0 * • • mt^ m» ^ m mmm į0Ęm Į » » ^ 1 I N » < H » ^ # > % < M i J* 

OR. G. M, GLASER 
* Praktikuoja 29 metai 

Ofisas S149 So. Morgan 8c. 
» > r t ė S2-ro St., Chlcago. 111. 

SPECIJAL1STAS 
| \ MouriSkų, Vyrišky, taipgi cžu-o-

niškų Ugų. 
O F I 8 0 VALANDOS: Nuo l t ryto 
iki I po pietų, nuo 6 lkl * valan
dą vakar*. 

Ncdėl lomlf t n n o 9 lkl t p o pt* i 
Telefoną* Tards 887 

y » » » • . — • • • • m m » » • « • » * - » « - « » • « 
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PLATINKITE "DRAUGĄ." 

TAUTOS FONDO VALDY
BOS ANTRAŠAI. 

Bendrai ., $19,701.15 A. B. 150 
L. B. 350 

2. Pirmiau prisiųstų ir pagarsin
tų buvo likę, drauge su realizuotų 
Am. bonų pinigais: 
1 Bendr. Valst. reikalams $543.2? 
W. S. S. 10.00. 

L. Šauliams $2,135.40 L. B. 11,-
400, B. šėr. 110, W. S. S. 34.34. 

L. Gynimo Komitetui $9,181^3 
L. B. 1,250, B. Šėr. 110, W. S. S. 
5.00 Mark. 3,000. 

L. Raud. Kryžiui $275.00. 
Bendrai $12,134.90, L. B. 12,650 

B. šėr. 220. W. S. S, 49.34, Mark 
3,000. 

Naujų ir likusių bendrai $31.-
836.05, L. B. 13,000, A. B. 150. 
B. Šėr. 220, W. S. S. 49.34, Mark 
3.000. 

3. Stambesnes (virš tūkstančio) 
vienkartines aukas pridavė: 

Liet. Gelb. Dr. Ohicago 2,000.00 
L. R. Kryž. 
* Westville, 111. 1,040.60 L. Gyn. 
Komitetui. 

Progress Dr-jų sąryšis, AVater-
bury, Conn. 2,100.00 Šauliams. 

JJ. Ex-Kareivių draugija Ohiea-
go 2,521.65 Liet. kareiviams. 

4. Naujai (1921 m.) aukų pa
siųsta Lietuvoii ir suvartota rei
kalams ant vietos: 
t) L. Gynimo Ko.mitctui $9,000.00 
auksinais 500,000, $4,846.12 L. B. 
1,350 B. Šėr. 110 Marks 3,000. 

2) Lietuvos Šauliams $9,000.00 
auksinais 500,000, $1,160.81 L. B. 
1,250.00 B. Žėr. 110. 

3) Liet. Raud. Kryžiui $2,935.-
40 auksinais 196,986. (iš 1920) 
$275.00 auksinais 16,432. 

Bal 6 <į. Šv. ABtano par. 4 ) Sužeist, kar. (per Kr. Ap-
vet. bus labai svarbus L. Vy- saUg. Min.)*$683.75 auksinais 41,-

<vin 14 kuopos «usi rink imas. 440. 

Xaktį iš Kovo 26 į 27 d. Sv. 
Antano bažnyčioje Liet. Karei-
vių <lr-ja uiiilormose sau
gojo V. Jėzaus grabij. J i 
kasmet taip gražiai pasirodo. 

Kun. K. Urbanavyčius pirm. 
50 West Sixth Street, 

South Boston, Mass. 
Kun. M. A. Pankus, vice-pirm. 

443 Park Avenue, 
Bridgeport, Conn. 

S. Rutkauskaite, vice-piim. 
602 South Street, 

Mahanoy City, Pa. 
K. J. Krušinskas, sekret. 

222 South 9-th Street, 
Brooklyn, New York. 

Baltrus V. Vaišnoras, ižd. 
1514 Carcon Street, 

Pittsburgh, Pa. 
Kun. F. Kemėšis, iždo globėjas 

381 \Vestminster Street, 
Detroit, Mich. 

Kun. J. J . Kaulakis, ižd. giob. 
324 \\rharton Street, 

Philadelptiia, Pa. 

rhone Seeley 7439 

DR. I. M. FEINBERG 
(Gydo specijaliai visokias vyrų Ir 

moterų lytiškas l igas 
^401 Madlson Str., kampas We»-

t o m Ave., Chlcago 
{Valandos: 2—4 po piet 7—9 vak 

miiiiimimiimiiiiiiimiiHUHiuiiiiunitf 
Urs. 1139 Independento Blvd. 

Telefonas Von Buren 294 

AS Pranas Kiela. s i e t u v o s kareivia, 
paieškau savo brolio Motiejaus Kielos 
paeinančio iš Vadoklių valšč. Šilu pa
rap. Kartano sodžiaus. Seniau gyve
no Chicagoje, prieš kare išvažiavo iš 
Chieagos ir nežinau kur dabar ran
dasi. Labai norėčiau susirašinėti su 
juomi. Prašau atsiliepti jis pats arba 
kitu kas žinote apie jį.. 

Gal jis yra pasidavęs angl iška pa
varde, tai dėlto dedu J laikraštį jo 
fotografija, kas pažįstate jį prašau 
man pranešti tokiu adresu: 

Kauno Komendantūros kuopa 
Kaunas. 

LPTHLAN1A. 

V A L E N T I N E DRESMAKING 
COLLEGES 

6205 S. Halsted. 2407 W. Madlson, 
1850 N . Wcl l s St. 

137 Mokyklos Jungt. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Designing bizniui ir namams. 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimais . 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa
r e i k a l a u k i knygelės . 

Tel. Seeley 164S 
SARA PATEK, pirmininkė.* 

. 1 !!'. 

Paieškau Stasio Mitkevičiaus paei
nančio iš Mitkaičių kaimo Telšių ap
skričio. Amerike gyvena apie 20 me
tų, savo namiškiams nieko nerašo, 
prieš kar^e gyveno Aurora, 111. Kas 
apie ji žinote praneškite šiuo ad
resų: 

Mokytojas J. Adomavičius 
Tirkškliai. 

Mažeikių Apskritis 
M T H U A N I A . 

* 

Paieškau brolio Antano Gelžinio 
ir Sclnikovu. Jie patys ar kas apie 
juos žinote praneškite' šiuo adresų: 
Žemulių klebonas 

Kun. Adomas Gelžinis 
Mažeikių Apskritis 

LIETUVA. 

j DR. CHARLES SEGAL i 
• Perkėlė seavo ofisą po num 

54729 So. Asfafauid Avenuel 
Speeijalistas 

ZDŽIOVV, MOTERŲ ir V Y R Ų LIGI I 
| Vai and osn u o 40 Iki 12 Išryto; n u o ' 
| 2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8 : S 0 į 

Ivakaie . Nedėl iomis 10 kii 1 
Telefonas Dre i e l 2880 S 

»l 
lmf»m 

L 

DR. A. A. ROTH f 
Rusas Gydytojas ri Cliirargas 
Speeijalistas Moterišku, Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 

VALANDOS: 10—11 ryto 9—9 P* 
pietų, 7—8 vak. Kedėl iomis 10—12 d. 
Ofisas 8354 So. Halsted St., ChJeago 

Telefonas Drover 9993 
iiiifiiiiiifiitiiiitiiiiitfiiiRiiiiiifiiiifiiiiiin* 

' 

REIKALAUJAME AGENTŲ. 
Atliekamu laiku tamsta gali. 

užsidirbti po $50.00 ir daugiau 
į savaitę. Užsiėmimas sma
gus. Patyrimo agentavime ne-
reikia. 
220 S. State St., Ruimas 1422 

Chicago. • 

* ANT PARDAVIMO. 
2 augšeių nnu in i s namas moder

niškas , gazas, elektra, pečių š i ldomas 
Akmenio apačia 4 flatų. Randos ne
są $90.00 i mėnesi, savininkas pri
verstas parduoti nes apleidžia mies
tą. $4000.00 Cash l ikusius ant iš-
mokesčio ant 6 metų. Atsišaukite 

8950 Lowc Avenue. 

PARSIDUODA FARHTA 
40 akrų juodžemis su molių, 

geri bud i nkai, stuba 7 kamba
rių namas barne 80 pėdų ilgio 
30 ^pločio, vištininkas del J00 
vištų, 8 akrai rugių užsėta h) 

Saugok akiu. regėjimą 

Kada kankinies del galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sil
psta skaitant, s iuvant ar tolyn 
žiūrint —- tai reiškia, jos pri
valote kreipties j manę klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
20 metų" patyrimas suteiks 
jums geriausi patarnavimą del 
Akių, Ausų, Nosies i r Gerklės 
Ligos gydoma- specijalisto, 

\v. r - rv . " r F ::. i>. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

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

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

Tėmykite mano parašą. 
Valandos: nuo 10 ryto iki 9 

vak. Nedėl iomis nuo 9 ryto iki 
12 d. 

^ » 

J^Tel. ' Canal 6222 

§ DR. C. K. CHERRYS 
•j LIETUVIS DENTISTAS 

2201 Wcst 22-nJ & So. Leavitt StJ 
°J Cbicago 
• |Valandos: 9:30 A. M. to 
# 1:00 P. M. to 8:00 P. M. 

llllIlBIIIIlIlItlIlIlIlIlIllIlIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH 
STel . Canal 257 £ 

i DR. C. K. KLIAUGA I 
g , LIETUVIS DENTISTAS 
S I 8 2 1 So. Halsted St., Chlcago, I l l . j 

Kampas 18th St. 
SValand . : 9—12 ryta, ir 2—9 v a k . g 
rTf 1111111 f f 111 (111! f I ! 11M f 11 f f | f 1111111111 f 11111 | H 

Dr. L E. MAKARAS 
Lictnvys Gydytojas Ir Chirurgaa 

Ofisas 10900 So. Miehigan A v e , 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

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

Tel. Pul lman 342 

Tel. Randolph 2898 

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurafestvj 
ASSOCIATION BLDG. 

19 So. La Sali c St. 
V a l a n d o s : 9 ryto ik i 6 p o p i e t ų 

Panedėliais iki 8 vakare 
Nedėl iomis ofisas uždarytas 

a J. P. WAITCHEES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 4509 S. Ashland Ave. 

Tel. Yards 1053 
Dien. R o o m 518—159 N. Calrk St. 

Tel. Randolph 3D07 
« - - • • . 

i įTelefonas Boulevard 9199 

i DR. C. KASPUTIS 
S DENTISTAS 

$331 Soulh Ualsted Str. 
į Valandos: 9—12 A. M. 
o? I—6: 7—8 P. M. 

J T Ž I ~ — — i« t u — I I I — u i — I I n—i^— • ! - • III-IIH>I-I . I I - I I II 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 50S2 

Valandos: — 8 iki 11 > 1S ryto 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
tais nuo 6 lkl 8 vai. vakare. -

2 V. W. RUTKAUSKAS į 
• 
I 
I 

5) Našlaičių Prieg. (Soe. A}>. 

• • — — • • • ii Ml 
S. D. UCHAWICZ 
LIETlfVYS GRABORIUS 

Patarnuaju laidotuvėse kopisrlausia. |l*i 
kai* umldllu atHlšaakii, o m u o darbu 
busit* uiganėdlatl. . 
2314 W. 2Srd PU Ohloatfo, Ui 

TM. Gimsd « « f 

akrų pievos, per ganikla bėga 
upelis. 2 arkliai 3 karvės 30 
vištų 4 kalakutai. 1 mvlįa nuo 
miestelio Luther, Michigau, 
farma visa aptverta dratine 
tvora ir randasi prie laba* ge
rų kelių. Priežastis pardavimo 
esių vienas. Atsišaukite. 

Domininkas Draskaus, 

1 1 i 

Telefonas Armitage 8770 

MARYAN S. R0ZYCKI 
MUZYKOS DIREKTORIUS 

Mokytojas Plano, Teorijos ir 
Kompozicijos 

2021 N. AVestern Are, 
Chicago, UI. 

rr.T" " • ••• i ..Mti","."! s s s s 

A D V O K A T A S 
Ofisas Didmiesty*; 

29 South La Salle Street 
Kambaris 824 

Telefonas: Central t s t u 
^ » - • » — • » - - » - • • ; • • • " — — • ^ < » » f « I Į » • » j 

i Vakarais, 812 W. 33rd S t ! 
Telefonas: Yards 4681 

5 B 
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AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angl iškos ir l ietuviškos 

kalbu, aritmetikos, knyg-vedystės, ste
nografijos, typevvriting:, pirklyboa lei-
3iŲ, Suv. Valst. istorijos, abclnos isto
rijos, geografijos, polit ikinės cokno-
mijos, ])ilietystės, dailiarasystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų: vakarais nuo C 
iki 10 vai. 

3106 S. Halsted St., Chicago. 

JcigŲ t a v o krautuvi i i i ikM^ jų 
neturi, prisiusk m u m s micrp 
ir piningus o m e s pasiusime 
Jums vieua tlei išmėginimo. 

Paštą apmokama. 

HEMO HYGIENIC.FASBiO.N rNSTITUTS 
Dc*< M 23IrriMPI.ee N«w T«rk 

Rfd. 1 Luther, Mich. 

LittieNunt 

Jeigu Nusidėgi 
Tai aprišk žaiawln ir užtiėk 

Itlenmofa^t 
Nušaldo ir greitai ušgydo. 

v 

\ 
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Ketvir tadienis , Kovas 31 1921 
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CHICAGOJE. 
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FIRMAS PO VELYKŲ 
»~m «. mmm*~*»**« 

BAISI EKSPLIOZIJ A WEST 
SIDĖJE, 

RUBSIUVIAI P A K E L I A 
' PROTESTĄ. 

uni ja j 5 

S 

Chinogos ruhsiuvių 
'pakeliu- snmrku proteste prieš 8 

V I E N I NAMAI PAVIRTO I ^ o m p a n j j a š < llž" j u p a s i k e t i n i - 1 | 
GRIUVĖSIUS. j ! n a sumažinti darbininkams už 

mokesnį. 
Pranešta , žuvo keliolika žino- I ž i ū r i n i to (as klausimas 

* i 
m^' pa-, luotas .artiitracijinei tary-

Vaka r pirm pietį] West Si-*w»> kuri, sakoma, už poros su
dėję įvyko nežinoma kokia t a i ! ™ " 1 ^ I askelhsianti savi, iuo<-
hąisi ekspliozija. Ties Mais te! P™H»į. » ) 
ir Barber gatvėm į griuvėsiu*! Oarb in ink^ vadai sako, kad 
paversti vieni namai. Tie m^*"*iwfieBi«itti ruhsiuvių iftriar-
mai — tai buvę* tepvlu ( i i m - ! 1 ^ ^ t i k nedideli, betv per-

sandelis. I maži. Toaol, kati rubsiuviai 
motų, ]>et 

sezonais. 

l iavu) sandelis. j m a ž l - To<k>!> 
Pašaliniai namai taippat ĮmMŠdirha apskritų 

smarkiai apgriaut i . (Ji aplin- į t ik paskir tais sezoi 
kui per keletą bloku ištrūpė
ję languose stiklai. 

(Jreitu laiku atvykusi poli
cija ir gaisrininkai puolėsi ge
sinti pakilusį gaisra, ir ieškoti 
žmonių aukų. Vakare vietos 
spaudo je buvo paske lb ta , kad 
žuvę keliolika žmonių ir ke
lios dešimtys sužeista. 

Teėiaus nukentėjusiu t ikras 
skaitlius su vakar diena ne
buvo žinomas. Nes ne visi 
griuvėsiai buvo atkasti . 

To nuotikio liudininkai ir 
sužeistieji pasakoja, kad pir
miausia iš sandelio staiga šo
vęs didis kamuolys juodų dū
mų, žemė susipurtusi ir aki
mirkoj pasigirdęs neapsako
mas trenksmas girdimas per 
keletą m vii u. 

* * 4-

Aplinkinius gyventojus ap
ėmė neapsakomai baimė. Tenai 
gyvena daugumoje Žydai. Bet 
vra įsimaišiusiu ir Lietuviu ir 
kitų tautu žmonių. 

Kol-kas nepavyko susekti 
ekspliozijos priežasties. Spėji
mų yra visokeriopų. Vieni sa
ko, ekspliozija Įvykusi nuo ga-
zo. Kiti nuo tepylų. Dar 
kiti spėja, ar tik nebus bu
vus pamesta bomba. 

Naujausių apie tai žinių y-
ra pirmajame puslapyje. 

Keiškia, nžėjo darbo, rub
siuviai dirba kasdien ir džiau
giasi uždarbiais. Mainant ie< 
sezonui sustojo darbai ir gy
venk žmogus l>e darbo. 

Lygiai darbininkų vadai nu
sako, kad šiandie brangus <lra-
bufciai yra kaltė ne darbinin-
kų, l>et paėių fabrikantų, ku
rie ima augštą pelną. 

IŠKELIAVO Į KARDINOLO 
LAIDOTUVES. 

P L Ė Š I K A I PAĖMĖ DU MAI
Š U LAIŠKŲ. 

Vakar Cieeroje keturi auto
mobiliniai plėšikai užpuolė 
pastos automobilių, kuriuo bu
vo vežami maišai su laiškais. 

Šoferis buvo priverstas su 
revolveriais išmesti gatvėn du 
maišu. Juos pasiėmė plėšikai 
i r nudūmė i vakarus vieške
liu. 

Bet piktadar ia i apsigavo. 
J i e reikalavo išmesti maišus 
su registruotais laiškais. Tuo 
ta rpu šoferis išmetė su pap
rastais pinuos klesos laiškais. 

Cbieagos detektivai kuovei-
k i a ns puolėsi ton pusėn. 

Iš Cbieagos vakar ir Šian
die Bnltimorėn kardinolo lai-
dotuvėsna iškeliavo apie pora 
šimtų dvasiškijos ir keli šim
tai pasaulinių žmonių. 

Tarpe iškeliavusia yra J o 
Augštoji Malonybė Cbieagos 
Arkivyskupas Mundelein, ar
kivyskupijos kaneleris ir dau
gybė pralotų. 

s 
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E P-nios Marijos Janušauskienės g 

Nedėlioję, Balandžio 3, (Antvalyky) | 
KIMBALL SALĖJE, JacksonBl.irWabashAv. ( 

S 
f 

-\— 

Apar t auksobalsės , M. Janušausk ienės , gerb . visuomene turės p rogos iš
girsti taip-gi "Lietuviu Carusą" K. Sabonj , a r t i s t ę—smuik in inkę L. Sabonie-
n' ir žymųjį dainininką J o n a s Ramanauską . 

Te 
* 
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P-nia Marija Janušauskienė 

Sis koncertas bus vienas iš vgražiausių, kuris a t idarys koncertų sezonų. J a 
me dalyvauja rinktinės muzikalės pajiegos—Bilietai sparčiai parduodami, užtai 
geriausia yra juos įsigyti iš kalno. 
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IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJĮJ, 

IŠ DIEVO A P V E I Z b O S 
P A R A P I J O S . 

T U R K A I ATSIMETA VIS 
TOLIAU. 

TRYS POLICMONAI BUVO 
LIUDININKAIS ŠAU

DYMO. 

Bet leido šovėiui pabėgti . 
Anų vakarų t rys poliemonai 

buvo restorane po nura. 1508 
"VYest Harrison gat. Sta iga 
restorano savininkas Demilio 
šovė į vieną žmogų, kurs , 
ka ip sakoma, nenorėjęa^ižmo-
kėti už suvartotą valgį. 

Kol t rys poliemonai suspė
jo atsipeikėti, restorano savi
ninkas dūmė per duris 
bėgo. 

Pašautas paimtas ligoninėn. 
Sakoma, vargiai pagysiąs. 

Poliemonai už tai gali but 
suspenduoti. 
tinfiiiififttiitiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiitfiifiufr 

Paskui save palieka vienas 
tuš tumas. 

Konstantinopolis, Kovo 30. 
— Anatolijoje Turkai naci jo
nai istai vis toliau traukiasi 
nuo pažangiuojancių Graikų. 
Tuo tarpu Graikai skelbia a-
pie naujus savo laimėjimus. 
Paduodamos optimistinės ži
nios. Kaip dabar, ta ip i r pra
džioje Graikai mėgina Turkus 
priversti stoti sprendžiamą jin 
mušin. Bet Turka i kol-kas to 
mūšio nenori ir t raukiasi , ma
tyt, į i stipresnes pozicijas. O 
gal j ie 4 tur i kitokius tikslus. 

Nors iš karo lanko paduo
damos optimistinės žinios, bet 
Graikų generalis štabas susi
rūpinęs tokiuo padėjimu. Ka* 
iš to, kad Graikai briaujasi 
šalies gilumon. J e i neturės 
sprendžiamojo mūšio, tai Grai
kams laimėjimas bus didžiai 
abejojamas. 

Turka i pas i t raukdami pas
kui save nieko Graikams ne
palieka. Su jais t raukias i ir 
visi gyventojai. Pal iekamos 
tik vienos tuštumos ir sunai
kinimai. Graikai a t randa su
naikintus t i l tus ir tuščias so
dybas. 

Šiandie Graikams kol-kos nė
ra sunkenybių briauties Ana-
tolijon. Nes yra d a r netoli vy
riausios stovyklos (bazės), iš-
kur visakuom armija aprū
pinama. Paskui bus susidurta 
su sunkenybėmis. Graikai bu
vo manę pakeliuje nors mais
to gauti . Bet apsivylė. 

Velykų apeigos buvo gra
žios ir iškilmingos. Malonų 
darė įspūdį. 

Klebonas, kun. Ig. Albavi-
čiųs, su parapijos komitetais 
įtaįisė parapijai gražų cemen
tinį V.' Jėzaus , su angelais, 
grabą. Praeitose Velykų šven
tėse jau buvo išstatytas . Pa
rapija gali pasidžiaugti savo 
klebonu su asistentais ir ko
mitetais. 

Bal. 3 d. Dievo Apveizdos 
par. svet. Catbolic Art Asso-
ciation (Katal ikų Dailės Susi
vienijimas) rodys judamuo
siuose paveiksluose popežiaus 
Benedikto XV kanonizavimo 
Orleano mergeles (Joan d* 
Are) apeigas. Bus ir prakalba 
!š josios gvvenimo. 

Prie to 'bus ilgoka r imta ko
medija. Paveikslai bus rodo
mi dusyk: 3:30 vai. po pietų 
ir 8:00 vai. vakare. 

Bal. 7 d. Dievo Apveizdos 
par. svet. Liet. Raud. Kryžiaus 
Reni. l)r-jos skyrius rengia 
prakalbas. Kalbės^dr. A. Rut
kauskas ir kun. Petrai t is , Cen
tro pirmininkas. Rep. 

— p M . , ... • 

IŠ TOWN OF L A K E . 
| Motinos Sunūs, sako, kad R. 

I "Mot inos S ū n u s " , kuris K. Federacijos skyrius, susi-
Nauj ienose" prirašo ant ka- jkvietęs kelias moterėles, įkūrė 

Paskolos Komitetą. Tas susi
rinkimas, kada Motinos Sunūs 
turėjo apleisti svetainę, buvo 

dr-jos įgaliojimo, turėjo apleis
ti svetainę. Tokie aąmenys, 
pirm darysiant kokį žingsnį 
pirmiau turėtų pagalvoti, o ne 
seilei užėjus plūsti ir šmeižti 
katal ikns. 

J i s sako, kada įsikūrė ben
dras L. L. P . Komitetas, tai ir 
ka ta l ika i iškarto buvo sutarę 
bendrai veikti ir kai-kurie as
menys, girdi , buvę įėję mųs 
valdybon. Po to, praslinkus 
kuriam laikui, išgirdome, kad 
R. K. Federacijos skyrius, su
sikvietęs kelias moterėles, i-
kurė atskirą paskolos komite
tą ir veikė atskirai . Netiesa. 
Katal ikų L. L. P . stotis jau 
buvo susitvėrus p i rma tauti

n i n k ų . Mums laikant susirin
kimą buvo atėję iš: tautininkų 
atstovai — J . Viskontas su 
A. Karei va, — kur ie pranešė, 
kad ant rytojaus ijie tversią 
L. L. P . stotį ir ndrejo išgirs
ti mūsų nuomonę. Mūsų pa
reiškimas buvo toks, kad jei 
norit bendrai dirbti , tai tur i t 
pripar/Jnti mūsų, iš Federacijos 
išrinktą, valdybą ir prie mū
sų valdybos 4 žmonių iš savo 

[pusės darinkit taipgi 4.Tik to
kiu būdu galima bus pavadin
ti Bendras L . L. P . Komitetas. 
O jei nepripažinsia mūsiškės 
valdybos, tai bus dirbta pas-
kirium. Bet j ie savo susirin
kime Federacijos L. L. P . Ko
miteto nepripažino ir sutvėrė 
atskirą L. L. P . Komitetą, kurį 
ir po šiai dienai vadina "Ben
druoju L. L. P . Komi te tu" . 

Pirkite Dabar 
• . Atdara 

Dienomis 
Vakarais 

Nedeliomis 
Pirk Dabar! 

Specialis Išpardavimai 
Vartotų^Karų 

PARDUODAMI ANT 
IŠMOKESCIO PLANO 

1̂  100 Karų Galima pasirinkti 
ROADSTERS 

S Pasažierių Touring 
7 Pasažierių Touring 

CQUPES 
S E D A N S 

Kara i su žieminiais Hailimis. 
Dideliame Pasirinkime. 

BALTIJOS AMERIKOS LINIJA 
' f 2 B R O A D W A \ NI V. "\ OUt\ N Y 

TIKSI Kelionė Be Persėdimo Iš NEW YORKO Per LIBAVA Arba 
HAMBURGĄ — EITKŪNUS 

I LIETUVAv 
Laivai išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sriubų paeto laivai išplaukia: 
S. S. "LTrUANIA" April 18 # " "POLONLA" Gegužio 11 

"ESTONIA" Bal. 27. * "UTUANiA" Geguiio 25 d. 
Visi laivai turi puikus kambarius trečios kliasos keleiviams 

. J 
Kreipkitės prie musU agentų jūsų mieste arba pas 
K.. KEMPF, General Western Passenger 

120 Kortu La Salio St.. Chicago. Illinois. 
1 ' i 

Agent 

1920 Hudson Dlxie Flyer 
Templar (CaJifornla Top) Cole 
Scripps-Booth. Oldsmobile. 
Weatcott Chevrolet 
Franklin Fords 
Studebaker Dodges 
Overland Apperson 
National Willys-Knight. 
Buick 
Velie 
Chalmers 
Maxwell 
Dresei 
Paige 

• 
• 

Marmon 
Briscoe 

Reb 
Stephens 

King S 
Kissel 

Mėnesinio Ismokeseio Pliano 

Įlais, ir jis atlindęs. Kuomet j ̂  š i a n d i e ' Kovo 30 d., 8 vai. 
klebonas paaiškineę Federaei- * v a k a r c> ** Jurgio mokyklos kam-
jos Seimo nutar imus kaslink j [ Į J 2 VM n a r i a i i r > n 5 r i n t i e J i P r i-
bendro su taut ininkais darbo i fflr*s^* L- V ^ « orsanizacijon, 
paskolos reikale, viename kam-! ^ o n e k l t e atsilankai pažymėtu 

ir pa- naeijonaiistų sostinei Angorai, 
tie nusprendę sostinę perkelti 
kitur. 

Kai-kas išreiškia nuomonę, 
a r kar ta is Graikų armija ne
vedama j kokius nors spąstus. 
Nes kuomet Graikai bus in-

! ' D R A U G Ą " sa l ima gaut i i t raukt i Turkijos gilumon ir 
Liet. Prekybos Bendrovėje, jl«uomet prieš juos bus pakel-

3249 S. Halsted Str . į las partizaninis karas , tuomet 
IIIHIIHIIIItlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHUUIlII I g a I ] ŠC1 n l o = a i • 

tjflikij visokių neteisingi; ple
palų, nesenai parašė apie Ka
talikų federaciją, buk ji t ruk
džiusi taut ininkams L. L. Pa- \ sušauktas pasi tar imui del to-
skolos darbą. Jis sako, kad tesnio darbo, o ne tvėrimui sto 
kuomet praeitais metais Fede- ties. Federacijos narys . Į 
racijos skyrius sušaukė susi 
rinkimą L. L. Paskolos reika- L. Vy5hj 16 kp. susirinkimas į-

Karo' kaina Iškalno mėn. Mok. 
$200.00 $75.00 $25.00 
300.00 100.00 30.00 
400.00 175.00 35.00 
500.00 200.00 40.00 
600.00 200.00 45.0q 
700.00 250.00 50.00 
800.00 800.00 55.00 
H00.00 . 350.00 60.00 
1,000.00 400.00 65.00 

Nereikia mortgage mokėti 
Nereikia brokerage. 
Nereikia notarių mokėti 
Nereikia taxų mokėti 
Nereikia freighto mokėti 
Fotografijos dykai. 

APMAINYK SAVO SENA KARĄ. 
Tavo senas karas apmainomas ant 

naujo atrokuojant jo vertė. 
Visi pertaisyti Mitchells turi pilna 

gvarantija kaip nauji. 

Parduodami ant Išmok. 
Pirk dabar, o karą gali atsiimti pa
vasarį. Neruokuojame už palaikymą. 

MITCHELL 
DVI K R A U T U V E S 

2328 2334 
į Michigan Ave. Michigan Ave. 

Pertaisyti karai parduodami abejose 
krautuvėse. 

BARGENAS 
llillflllllllllllllllllllllllisilllllllllllllltllllt 

v. 

I 

N 
"Vaikai nustokite 
bereikalingai peštis — 
yra užtektinai BAMBINO 
jum abiem!'' 

X 

Kūdikiai mėgsta jį t 
Jie prašo daugiau s! 

Net ir mažyčiai žino, kad 

BAMBINO 
• 

yra geriausia gyduole visame pasaulyje, kuri duoda galimybes būti 
liuosu nuo vidurių užkietėjimo. Ji paveikia per vieną naktį; 
lengvai, tačiau s tikrai! Aptiekose parsiduoda po 50c. arba už 60c. 
apmokėtu pašto siuntiniu prisiunčiame tiesiog iš labaratorijos. 
, . . • ' F . AD. R1CHTER & CO. N 

3rd Aventie & 35th Street, Bor ough of Brooklyn, New York Ctty 
• J -

-

AMERIKONIŠKA L IN IJA 
Tiesogiujs Patarnavimą . 

NEWYORX-HAMBURG 
Geriausias kelias l ietuviams ir Rusams. 

Didžiausi Moderniški Laivai 
MINNEKAHDA (Naujas) MANCHURIA MONGOLIA 

Kovo 31 Balandžio 14 Balandžio 28 
(3rd Kliasas Tikta i ) 

Trocla Kliasa 15 New Yorko į Eitkūnus $130.00 
Trečia Kliasa Iš Nciv Yorko 1 Liepojų $133.00 

Trečios kliasos pasažleriai valgo didžiam dining kambaryj, kur 
tarnai jiems patarnauja. Uždaryti kambariai rezervuojami mo
terims ir vaikams. Atsišaukite j Kompanijos Ofisą, 14 No. Dear-
born Str. Chieago, arba į Lokali Agentą. 

pe pasigirdę Ibalsas, kad čionai 
randasi ir ne Rymo Katal ikų 
Federacijos narių. I r po tų žo-

Ka<iangi d r a i k a i grūmojafdžių, girdi, tuojaus jį (Mot. 

laiku. Valdyba. 

LAIŠKAS REDAKCIJAI . 

Carter's Uttle Liver Pilis 
Vaiitas Koris 

i 
Negali Būti Links
mai Kuomet Vi
duriai Nedirba 
Maža Pigulka 
Mažas Donas 

Maža Kaina 

Reikal ingas Visiems 
Tikras turi pa*irasyma. 

iirtarlntU r.elriltnt 
yra prie*a»Uwi UOUSku»lg 
veklo. 

R'S IRON PILLSI 
«rnms pagelbės, pomeginkite 

_ . 

< . -Draugo" Redakeijai. 
Gerbiamieji:— 

Malonėkit pareikšt per "Drau
gą", kad aš prakalbose, laikytose 
Kovo 20, North Sidėje Liuosybės 
svetainėje nedalyvavau it nekal
bėjau. 

"U<$. Pfl iet is '^jbraugo'Lko-
respondentas, cituodamas "Drau-

jge", Kovo 26, man€ kalbą tame 

Sunų) pradėję varyt per še-
rengą. Nors, sako, aiškinausi, 
k a d priklausau prie parapijos 
ir bažnytinių -draugijų, bet 
nieko negelbėjo. 

Dabar visi jau žino kas per 
pankštis tas Motinos Sunūs, 
nes visi, kurie buvo tame su- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
sirinkimo, pažįsta asmenį, kn-|^8irinkinie,Jkly8ta.As ten nebuvau 
ris, nebūdamas Federacijos j i r nekalbėjau 
nariu ir neturėdamas jokios Su pagarba, F^P. Bradchulis. 

Parsiduoda lotas Cicero _ 
S apylinkėje I'Imi pigiai. | | 

; Vii4ta\s |rengt!i: vandno. s 
= suros, gazas; saidvokas, | 
| gatvė ištaisyta. Savininkas f 
Į uniu laiku apleidžia Chi- = 

j eaga. Todel^ ger» proga j 
i norintiems pirkti. Atsišau- | 

1 kito į "Draugo" ofisą ar- | Į 
M ba vakarais prie savininko H 

1 Stanley J . P e t k u s , 
f 3 3 1 6 Wa!?ace St. 

yiiiitiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiffiufuiiiiiiiiiitiitiiiiiuim 

f VISUOMET TURĖK OMENUE I 
s = 
= Kad mūsų nauja kran tnvė pripildj^ta puikiausių 
| auksiniu i r deimantinių žiedų, auksinių i r paauksuotų 
= laiitrodėJių, laikrodžių, lenciūgėlių, karolių 
mm mm 

Z ką tik gautų iš Vokietijos i r šiaip auksinių papuošalų. 
Tur ime gramafoim rekordų, rožančių, 1 

kryželių i r kitų^religij inių dalykų, ta-
vorų užt ikr iname prekę prieinama. 

J. WENCKUS 
Laikrodininkas | 

4 3327 So. Hals ted St. Ohicagro, 111. | 

. iimiiiiiiiiiiiiiiitiiiifiiiifiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniitiiiiiiiiiiiflff= 

GRA] 

Lai 

Pai 
ro del 
Balka 
sekmi 
prieis 
TurkiJ 

Atė 
/inteni] 
snio i| 
trukti . 

Orai 
Mažosl 
J i e k J 
roji p 
jonai i > 
aniuni 

Cialii 
sėkmė 
vai, b | 
z i jos 
Italų 
Turkai 

Yra 
vai pa 
kų ka 
sustab 

Rumį 
Tno 

į l i n k a i 
tą Dai 
nija kl 

" nėja tf 
mą koi 
t a koi 

Run^ 
ton k< 
dalis 
kams. 

55av< 
J ukeri ii 
to su 

iTrakij j 
t ino p | 
kurios 
kiaušy] 
j a jau 
tos šal 

Grai 
Serbai 
sikviesl 
jos ir 
Graikai 
vo pu« 
astre* 

Reik] 
vija, 
bai, ti 
nius tai 

" 

Viet( 
simine.l 
tį. NetJ 
t ima IR 
met 
birkštii 
Enroj 

Grail 
zijoj 
T u r k a į 
ne paj 
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