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Nebus Atskirios Taikos 
su 

Su v. Valst Daugiau Rūpinsis 
Nuosavais Reikalais 

Sunaikinimas Laukia Graikų 
Armiją Turkijoje 

PRAGAIŠTIS LAUKIA 
GRAIKUS M. A Z I J O J E . 

A M E R I K A N E P R I S I D Ė S 
P R I E TAUTŲ SĄJUNGOS. 

Visa eilė naminių reikalu. 

Pirklvhos laivynas. Visokia 
privat inė monopolija reikalin
g i irvvenimui daiktu tur i but g>a> ten žengia drąsiai . I r vi-

BRAZILIJA PRIIMA 10,000 
RUSŲ KAZOKŲ. 

Pabūgęs i r patsai Turkų sul-
tanas . 

Konstantinopolis, Bal. 13.— 
Anot žinių, Turkai nacijona-
listai miestą Brusa jau ap
supo ir, galimas daiktas , Tur
klį rai tari ja jau bus inėjusi 
miestan. 

Brusos apylinkėse seka 
sumirkus mūšiai ir visur Grai
kai atsimeta, paskui save pa
likdami visa eilę nukautu ir 
sužeistu. 

Turka i visu frontu eina* pir
myn palengva ir su dideliu 
apgalvojimu ir a tsargumu. 
Žiuri, kad niekur nereiktų 
jiems atgal gryžti . Kur tžen-

NAUJAUSIOS ŽINIOS. 
Kit i kareiviai gal bus grąžinti WASHINGTON. - Prezidon 

Rusiion *as Hnrdingns pranešime kongre
sui atmeta Tautu Sąjungą, pat-

Konstantinopolis, Bal. 13.—, virtiną rezoliuciją taikai su Vo-
Klausjmas, kas padaryt i su kietija ir pasiūlo ratifikuoti tik 
gen. Wrangelio karuomene, tas Versailleso taikos sutarties da-
stovinčia šalimais Konstanti- li», kurios paliečia/Amerikos tei-
nopolio, daro .daug nesmagu- * * H reikalus. Atskira taika su 
mo kaip talkininkams, ta ip Vokietija neatatinkama. 
Turkams. 

Turkams labai 

ELTOS ŽINIOS. 
(Lietuvos Informacijų Biuro 

pranešimai). 

norėtųsi at- LON DONAS. Anglekasiu 
s ikratyt i tuos negeistinus sve- atstovai atmetė premjero Lloyd 
<-ius, Rusų kareivius, kurie George pasiųlynms taikinties su 

Washington, Bal. 13. Pre
zidentas Hardingas vakar ben
drajame kongreso susirinkime 
skaitė savo pirmutinį praneši
mą. 

Svarbiausieji prezidento pra 
nešime pasiūlymai paminėti 
t i e : 

t 

Sant ik ia i su užrubežiais: Xe-
darvt i a tskir ios taikos sutar-
ties su Vokietija. Nes toksai 
da ik tas nebūtų a ta t inkamas ti
kslams. 

Kongresas turėtų Versaille
so sutart i apdirbt i visokiais 
pataisymais ir priedais 
ta ip ratifikuoti . 

Su tar t i s turi but labjaus 
paremta amerikoniškais, mu
šu naminiais reikalais, atsiž-
velgiant į nuosavas teises ir 
nevaržomą laisvę. 

Tautų Sąjunga, kaipo tokia 
neata t inkama Suv. Valstijoms. 
Prezidentas dirbdina pienus 

į uždrausta. Pirklvbos laivvnas 
turi but praplėstas ligi gali
mojo apėmio ir ta rnaut i šalies 
reikalams. 

Kareiviai. Pasirūpinti liki
mu liguistų ir serganėių bu
vusių kareivių. 

Konferavo su senatoriais. 

P i rm eisiant su pranešimu 
kongresan, prezidentas visai 
netikėtai pakvietė i Baltuo
sius Namus žvmesniuosius re-
publikomis senatorius ir se-

sur Graikus nugali . 
Graikams iš visų pusių 

siunčiama pagelba. Bet pri
siunčiamieji kareiviai nupuola 
dvasioje, pamatę fronte baise
nybes su savais sužeistais ka-
reiviais, kurių nėra . kam tin
kamai apžiūrėti . 

Nereiks ilgai laukti , kuo
met Graikų armija bus sus
tumta kokin pusiausalin ir tu
rės kris t i a rba pasiduoti. 

Tuomet Turka i naci jonai i s-
tai puls an t paties Konstant i -

pabrangina ir praret ina mais
tą šitame mieste. 

Taippat talkininkai, ypač 
Graikai, tuose kareiviuose, ku
rie ijkuomet kovojo prieš bol-
ševjlcim: Rusijoje, mato sau 
nuolatinį pavojų. 

Rusų kareivių Konstantino
polio apylinkėse skaitoma li
gi 25,000. Talkininkai su jais 
patėviškai apsieina. Del to jie 
palinkę šiandie labjaus klau
syti bolševikų propagandos, 
negu vargus vargt i . 

Je i . J p , tai jie gali but 
lengvai sukurstyt i tokių Tur-

kasyklų savininkais. Geležinkelie
čių ir transportinių darbininkų 
streikas, kuris turėjo pakilti šian
die, kol-kas atidėtas. 

AMSTERDAM. — Pranešta, 
buk Olandijos vyriausybė uždrau
dusi buvusiam Vokiečių kaizeriui 
palydėti savo mirusios žmonos la
voną ligi Vokietijos rubežiaus. 

NEW YORK. — United States 
Steel Corporation papigino plie
ną tonai nuo $1.50 ligi $9.00. 

PARYŽIUS. — Prancūzų gen. 
Gallieni, kurs jau penkeri metai 

kų nacijonalistų. Graikai tad kaip miręs, vakar Prancūzijos se-
bijosi, kad ta Rusų armija bi-!nato paaukštintas maršalu, 
le dieną nepakiltų ir neimtų 

nato užrubežinių reikalų ko- nopolio. Pas idarys ten ankšta 
misiją. 

Tenai su jais prezidentas 
ir! paeitare apie santikius su už

rubežiais ir klausėsi patar imų 
vvriausvbės nnsistatvmui. 

Konferencija prezidento su 
senatoriais tęsėsi vieną valan
dą. Po to tik prezidentas ėjo 
kongresan su pranešimu. 

NORI GRAIKUS SUGINTI Į 
JURAS. 

kitai pasaulio viešpatijų oi 
ganizacijai, kuri t ikrai gale- j Turka i ruošia kolosalę ofen-
tu užtikrinti pasauliui ramybę, j šyvą. 

Geležinkelių klausimas. ! Paryžius . Bal. 13. — Turkų 
| nacijonalistų vadas Mustaplia 

Mokestys. Mokesčių klausi-1 K e m a l ^ r e n „ i a Graikams 
me prezidentas pa ta r ia padą-, k o l o s a l c 0f e i lsvvą, anot gautų 
ryt i pataisymus. Kai-kuiia^j ^ P r a n c u z u „žsienių ofise, 
mokestis sumažinti , k i tas visai į T Q S a f e n s v v o s t i k s l a s _ 
^ n a i k i n t i , kurių išr inkimas I G r a i k l l s S l l v a r y t į į j l i r a s ta ip, 
didžiai supainiotas su t o k i a i s , k a d .ų ne[ v i e n o k a r e i v i o n o „ 
išsilėšavimais. kurie didesni už lesavimais 
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pačius mokesčius. 
Tarifą. Pravest i nepaprastą 

ją muitams tarifą ir gyvent o-

beliktų Mažojoje Azijoje. 
Tuo tikslu du Turkų raita-

rijos korpusu paliuosuota nuo 
pareigų Kaukaze ir siunčia-

jams išaiškinti, kad ji yra t ik; m a Oraikų frontam 
laikina. 

Geležinkeliai. Geležinkelių 
operavimas ir ratos turėtų but 

Rai tar i ja ir ki ta Turkų ka
ruomene bus sukoncentruota 
Afiun-Karabissar šone. Kuo-

su mažintos. Geležinkeliai iš j ni e t Graikai bus atblokšti ta-
savo operavimo turėtų užsi- | nie šone, Turkai mėgins clešini-
laikyti . J i e turi ta rnaut i pnb-į j j Graikų sparną a tkirs t i nuo 
likai. j Smirnos. 

<ieri vieškeliai. P a m p i n t i įs- j Blogai bus Graikams, jei 
tat y raus,-pagal kuriu vyriau-j Turkams pavyks tasai žygis. 
sybė prisidėtų prie pra vedimo : Graikams pagelbon daugiau 
visur reikalingų vieškelių. įkaruomenės siunčiama iš pa-

_ . „ . čios Graikijos. 
Lincai. 

Kongresas kartą ant visuo- BRAZILIJA SU KAVA UŽ 
met turi surasti priemonių pa- j DARBIAUJA. 
naikinti mūsų šaly barbarin-
gus linčus, kurie sutepa lino-1 Rio Janeiro, Bal. 13.— Bra
są ir tvarkingą demokrat inę 'ž i l i jos vyriausybė čia i r k i t u r 
atstovybę. I supirko pigiai 300,000 maišų 

ir talkininkams. • 
Nacijonalistų pažangiavimu 

susirnpinęs i r patsai sul tanas. 
Nes kuomet nacijonalistai in-
eis Konstantinopolin, sulta-
nas neteks sosto. Tas jau aiš
kiai žinoma. 

GAL SUTIKS ANGLEKA-
SIAI PIGIAU DIRBTI. 

B E T VIS DAR N E P R A Ė J C S 
PAVOJUS. 

Daug darbuojasi ministerių 
pirmininkas. 

Londonas, Bal. 13. — Mi
nisteris pirmininkas Lloyd Ge
orge vakar pirmiausia konfe
ravo su kasyklų savininkais. 
Pabaigęs su šitais, turėjo il
goką konferenciją su angle-
kasių atstovais. 

Paskui įvyko bendroji kon
ferencija, kurioje visgi da r ne
įvyko reikalingos sutikmės. 

Sakoma, kaip šiandie turės 
but vienaip ar ki taip. J e P k a -
syklų savininkai spirsis, tuo
met bus neišvengtinas krizis. 

Kalbama, kad rainisteris pi r 
raininkas įkalbinėja angleka-
sių atstovams sutikt i su kiek-
nors mažesne užmokesnimi, 
pr i ta ikoma prie atpigimo mai
sto pastaraisiais keliais mėne
siais. 

Je i anglekasių atstovai neat
mainomai stovės už savo rei
kalavimus, kova tęsis toliau. 

K a i p šiandie turi pakil t i 
streikan geležinkeliečiai i r 
t ransportiniai darbininkai , jei 
nebus susitaikymo. 

Bet vakar buvo pranešta, 

Kaunas. ITT—7. (Jautomis ži
niomis, Prancūzijos militari-
nės nnsijos • Pabaltjurio vals
tybėms reorganizuojamos. Bus 

Lietuvos Sienų Arbitras su 
Latvijos Komisijos nariais. , 

Kaunas. T IT—14. Anglų kon
sulas Lietuvoje p. Wilton ga
vo Ministerio laipsnį ir pas
kir tas Komisaru Pabaltjurio 
valstybėms. 

Kaunas. ITT—U. Šiandie, ' 
11 vai. 20 min. atvažiavo iš tik viena militarinė atstovv- ( 

bo visoms Pabalt jurio valsty- ' R™°* ^ ^ v W n u nm™ 
bėms Rygoje su Įeit. pulkinin- delegaeija sienoms su Latviats 
ku Archey priešaky. Atrto- " s t a t y m o , p P . Smetona, p. 
vybė turės savo 'de lega tus . M - . Y ^ '.r f- ( l!!7 'k e h

T» I ? " f t ' 
xr n • • m •• r».•„ t onus Grinkevičius. Užsieniu Kaune, Rygoj i r Taline. Pr ie 
Lietuvos vvriausvbės yra pas-
ki r tas kap. Jouqiuere, prie 
Latvijos vyriausybės komen
dantas Gerard ir prie Estijos 
komendantas Bonn. 

Reikalų Ministerijos augšti 
valdininkai stoty pasitiko de
legaciją ir sveikino ją valdžios 
vardu. 

Kaunas. III—14. Kovo 14 d. 
Talinas. I I I—9. Mūsų Atsto- sugryžo iš Rygos Latvijos at 

vo Esti jai pranešimu, Estų 
vidaus reikalų ministeris su
t inka duoti leidimą apsigyven-
\\ Dorpate Lietuvos studen
tams tuomet, jei jie bus pri
imti universitetan. 

stovas Lietuvai Vilius Bend-
ravičius. 

• _ •_ i -

PLĖŠIKAMS TEKO $15.000. 

Denver, Colo., Bal. 13. — 
Stockvards National bankos 
du pasiuntė j u čia užpuolė trys 
automobiliniai ptetfrkai ir at-
ėmė $15,000. 

PANAMA VĖL N E R I M A U J A 

Washington, Bal. 13. — 
Costa Rica respublika nusi
skundžia, kad Panamos res
publika sutraukianti karuome
ne" su tikslu išnaujo užpulti 
Costa Rrcav 

vanoti jų iš užpakalio. Tas 
galimas daiktas. Nes Turkai 
nacijonalistai visuomet gali 
jiems pr is ta tyt i reikalingi] 
ginklų. Turkų nacijonalistų 
juk pilnas patsai KonstantU 
nopolis. 

Brazilija ima 10,000. 

Kad taip gali įvykti, tad 
Prancūzai darbuojasi, kokiuo 
būdu kuoveikiausiai atsikra
tyt i tų kareivių. Norima juos 
pasiųsti a tgal Rusijon, ar pa-
kr ikdyt i po ki tas šalis. 

Prancūzai tuo tikslu kreipė
si į Brazilijos vyriausybę. Ši
ta sutiko savo žemėn priimti 
10,000 kazokų. 

K a d taip, tad likusieji gal 
bus pasiųsti ki tur , a r sugrą
žinti Rusijon. Bet retas kuris 
kareivių nori gryzti Rusijon. 

P a t s gen. Wrangelis prie
šinasi, kad jo ta karuomene 
turėtų but pakr ikdyta , išsiun-
tinėjant į visafs šalis. J i s pra
šo Prancūzų pagelbėti j am tą 
visą karuomene perkelti Serbi-
jon. Tenai, anot- jo, ji galės 
dirbti laukus ir, > prireikus, Londonas, Bal. 13. — Laik-
išnaujo galės pakil t i kovon ' r a g t i s T i n i e s g e i b i a , jog 
prieš bolševikus. į Prancūzai jau kraustosi iš Ci-
Bolševikai reikalauja formahu Hcijos, Turkijos provincijos. 

mų. 
Nežiūrint gen, vVrangelio 

vi s vien 

MOTERYS T U R I KONVEN 
CIJĄ, 

Cleveland, O., Bal. 13. — 
Čia vakar prasidėjo antroji 
metinė konvencija "NationaT 
League of Wonien Voters . ' J Y-
ra apie 1,000 delegačių. Kon
vencija baigsis šeštadienį. . 

PRANCŪZAI APLEIDŽIA 
CILICIJĄ. 

, . ' k a d transportiniai darbininkai 
Tam hks lu i rekomenduoja-; kavos su tikslu paaugs tmt i h e a t e į n a i l č i o ^ ^ ^ n e . 

VIENAS ŽUVO. 6 SUŽEISTA 

ma sudaryt i komisiją, kurion kavai kainą, 
ineitų balti ir juodi atstovai 
nuodugniai studijuoti tą svar
bią problemą. 

Lakunybė. Federalė vai- Akron, O., Bal. 13. Mi 
džia tur i pa tvarkyt i ir p rap- ller Robber €o . įstaigoje įvy 
lesti šalies lakunybę milita-
r iniams ir civiliams tikslams. 

gali sustreikuoti . Nes veda
mas referendumas streiko 
klausime. 

ORAS. — Šiandie ir rytoj ne
ko ekspliozija. Vienas žmogus pastovus oms; laukiama lietaus; 
žuvo, 6 sužeista. n-

protestų, Prancūzai 
dviem garlaiviais iš 
siuntė 
lingą būrį kareivių. 

Vienas garlaivis įleistas O-

ATĖNUOSE P A K I L U S I SU-
IRUTA. i 

pa- t a r i a m a s i paskelbti karo pa-
atgal Rusijon skait- j . A . 

detj. 

Atėnai, Bal. 13. — Graiki-
dessos uostan ir kareiviai ten jos vyriausybei, ypač ministe-
išsodinti. Iš jų apie 90 nuo-, rių pirmininkui Gounaris, ar-
šimčių, taigi be mažko visi, tinasi juodos ir skaudžios va-
arba paimta raudonojon ar- landps, kuomet Turkai nac-ijo-
mųon arba areštuota. ;nalistai pliekia Graikų armiją 

Kito garlaivio su kareiviais Mažojoje Azijoje, 
bolševikų valdžia neprisiėmė. Parlamento rūmuose vakar 
Garlaivio kapitonui bolševikai buvo tariamasi apie paskelbi-
pranešė, kad kareiviai nebus mą karo padėties ne tik čia, 
pri imami, kol Prancūzija ofi- bet visoj Graikijoj, 
cijaliai nesikreips į Sovietų Je i Graikų armija bus Tur-
valdžią su pareiškimu, kad kų nugalėta, tuomet Graikuo-
gen. Wrangelio armija atsiša- se pakils baisus t ruksmas ir 
ko nuo savo buvusių tikslų ir daugiausia teks nukentėti mi-
todel grąžinama Rusijon. nisteriui pirmininkui Gouna-

Tai tas ki tas garlaivis tu- ri> kur is veda tą karo .politiką, 
rės gryžti atgal Konstantino
polin. GARSINKITĖS ' ' D R A U G E . " 

Kaunas. I I I—9. Vokiečių 
Užsienių Reikalų Ministerija 
pranešė mūsų Pasiuntinybei 
Vokietijoj, kad svetimų vals
tybių piliečiai, kurie nori lan
kyti Vokietijos augštąsiaš 
mokyklas, bet negyvena Vo
kietijoje, privalo paduoti pra
šymus, skiriamus vienai Vo
kietijos augštai mokyklai, sa
vo krašto Atstovvbei Vokieti-
joj. Be to, praneša, .Vcįkieeių 
Užsienių Reikalų Ministerija, 
y ra patogiau, kad tos įstaigos, 
kurios teikia moksleiviams lei
dimus įvažiuoti j Vokietiją, 
galėtų ir apskr i ta i teikti ži
nių apie moksleivių prašymų 
likimus. Vokiečių Užsienių 
Reikalų Ministerija prašo vi
sus norinčius stoti į Vokieti
jos augštąsiaš mokyklas elg-
ties nurodytu būdu. 

Naumiestis, Tauragės apskr. 
III—10. Eltos korespondento 
pranešimu, Vainute įvyko di
delis mitingas, Vasario 28 d. 
Žmonių susirinko daug. Daly
vavo Apskrit ies Gynimo Ko
miteto įgaliotinis i r savo kal
bose ragino p i rk t i Lietuvos 
Gynimo paskolos lapus. 

Klaipėda. III—10. \'Prūsų 
Lietuvių B a l s o " pranešimu, 
šiais metais Klaipėdoje pra
dėjo giti Lietuvių kalba dvisa
vaitinis laikraštis " B a l t o l i t a " , 
skir iamas Rytų Europos eko-
nominiems reikalams, pramo
nės, susisiekimo, eksporto i r 
importo organas. Tas laikraš
tis e ina ir kitomis kalbomis. 
Laikraščiui bendradarbiauja 
žymus ekonomistai. 

Kaunas. III—10. Sąryšy su 
Prancūzų militarinių misijų 
Pabalt jurio valstybėse reorga
nizavimu apleis greitu laiku 
Lietuvą kapi tonas Cohendet, 
kuris, pulkininkui leitenantui 
Reboul išvažiavus, vedė Ka
ro Misiją Kaune, ir kapitonas 
Pujol, kurie abu iš pa t Misi
jos pradžios (nuo 1919 m. Ba-
landžio mėn.) buvo atvažia
vę. 

Kaunas . I I I—11. Kovo 10 d: 
3 vai. po pietų atskrido į Kau
ną pirmas pašto susisiekimo 
Kaunas — Karaliaučius orlai
vis.. 

Kaunas . III—14. Šiandie, 
Kovo 14 d., gryžta į Kauną 

Klaipėda. III—14. " Prūsų 
Lietuvių Ba lso ' ' pranešimu, 
Kovo 11 d. atplaukė į Klaipė
dos uostą pirmas Lietuvos lai
vas " J ū r a t ė " , Lietuvių vėlia
va papuoštas. Laivas yra mo
torinis, burinis, 200 tonų didu
mo, Kyel " G e r m a n i a " laivų 
statykloj pasta tytas . Laivo ki
limo vieta Ju rba rkas . Laivo 
vadovo pranešimais, parplau
ksią da r du garlaiviu ir vienas 
burinis laivas. 

Kaunas. I I I—15. Estų vy
riausybė paskyrė Lietuvai sa-
-vo ChaTg-e <V Aff aires (Rei-^ 
kalų Vedėju) laikinai leite
nantą Aug. Sehmid^ą kuris 
jau ligi šiol atstovavo Estams 
Lietuvoje. Kovo 12 d. mūsų 
Užsienių Reikalų Ministeris 
priėmė p, Scbmidt 'ą, kuris įtei 
kė Ministeriui savo paskyrimo 
raštą. 

Kaunas. III—15. Estų karo 
atstovas Schmidt, į teikdamas 
mūsų Užsienių Reikalų Minis
teriui savo valdžios įgalioji
mus, skiriančius jį Charge d* 
Affaires Lietuvai, savo kalbo
je pabrėžė draugingą Estų 
tautos nusistatymą Lietu
viams ir norą sueiti į artimes
nius politinius bei ekonominius 
santikius su Lietuva. Ministe
ris. a tsakydamas nušvietė. Pa
baltjurio valstybių politinių 
bei ekonominių i r dalinai kul
tūrinių bendrumą ir pareiškė, 
kad Lietuvių t au ta ir valdžia 
yra tos pačios nuomonės, kaip 
ir Estai , kad abiejų tatftų 
draugingumas išsivystytų į 
plačius politinius ir ekonomi
nius santikius. 

Kaunas. III—16. Gudų spau
dos biuro pranešimu, Gudų 
Tatitos Respublikos valstybės 
sekretorius Klavdij Duševski 
atvyko į Kauną. 

Kaunas. III—18. Šiomis die*-
nomis laukiama atvažiuojant į 
Kauną p. J . Baltrušaičio, Lie
tuvos Atstovo Rusijoj. 

— 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Baland. 12 
buvo tokia pagal Merchanti Lo-
an and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.92 
Prancūzijos šimtui frankų 7.15 
Italijos šimtui lirų 4.46 
Vokietijos šimtui markių 1.62 
Lietuvos šimtui auksinų 1.62 
Lenkijos šimtui markių .13 
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Nepasiduoda Dar
bininkai. 

Chicagai trųksta mažiausia 
100,000 namų pagyvenimams. 
Karo metu pačios vyriausybės 
buvo sutrukdytas statymas 
naujų namų. Po karo pasiro
dė neįperkama visokia me
džiaga, pabrangę darbininkai 
ir pačių bankų didis nenoras 
skolinti pinigų naujiems na
mams. 

Namams statyti medžiagos 
kompanijos tvirtina, kad me
džiaga esanti brangi pabran
gus darbininkams. 

Darbininkai sako, kad už 
mažesne užmokėsiu negalima 
dirbti, nes gyvenimas neatpin-
ga. 

Bankos praneša, kad jos ne
gali skolinti pinigų statyti na
mams del dviejų priežasčių: 
nėra kam pirkti pirmųjų mor-
gieių. Nes morgičių savininkai 
už gaunamus nuošimčius turi 
valdžiai mokėti mokesčius. Ki
tas daiktas: bankos negali 
duoti didesnių sumų, nes už ke
leto metų pastatydintų namų 
kaina nupuls ir bankos atsi
durs kaipir žmogus ant plony
čio ledo. 

Kiekviena pusė nurodo prie
žastis ir visuomenė nežino, 
kaip čia tikrai turėtų but. 

Už viską, suprantama, dau
giausia kaltas karas, kuris, 
pakėlė - nepaprastuosius lai
kus. Tie nepaprastieji laikai— 
tai brangus žmogui pragyveni
mas, ty. brangus maistas, 
brangus apsivilkimas, samUos 
ir tt. 

Kad gryžti į normalius lai
kus reikia katrai nors pusei 
kiek-nors padėti pasišventimo. 
To pasišventimo, suprantama, 
nereikia laukti nuo darbinin
kų. Karo metu kapitalistai pa
darė gražaus pinigo. Šito da
lį tegu dabar pašvenčia gražin
ti normalius laikus. 

Bet kapitalistai nenori to 
daryti. Nenori jie net perpus 
pasišvęsti su darbininkais. Jie 
nori, kad rekonstrukcijos naš
ta gultų ant vienų darbinin
kų. Tuo tikslu dar perniai jie 
padarė, milijonus žmonių be
darbiais. 

Taip yra visoj šaly, taip ir 
Chicagoje. 

Karo metu ir pasibaigus ka
rui Chicagoje buvo statydina
ma keletas didesnių trobesių. 
Amatų unijos iškovojo augs-
tesnę užmokėsiu. I r kuomet 
Šiandie del brangumo nestato
mi nahiai, gi amatninkai ne
turi darbo, didieji kontrakto-
riai ir medžiagos kompanijos 
sako jiems: "Vyrai , apsimkite 
pigiau dirbti, turėsite pilnai 
darbo. Kuomet jųs tai padą 

/ 

rysite, kuomet daug namų bus 
statoma, mes papiginsime me
džiagą . 

Bet tos pačios kompanijos 
nesako: " Š t a i mes papiginame 
medžiagą ir jųs turėsite pigiau 
di rb t i . " 

Ne, jos nori, kad pirmiau 
darbininkai paragautų dar 
daugiau vargo, ir kad joms 
nereiktų nei su vienu centu 
prisidėti gryžtant atgal į nor
malius laikus. 

I r kuomet darbininkai atsi
sakė nuo tos siųlomos jiems 
' ' malonės' \ kontraktoriai s u 
kompanijomis paskelbė kaipir 
ultimatumą: Prisiimkite tiek 
ir tiek, turėsite darbo; kitaip 
nieko. 

Amatų unijoms prisiėjo pa
daryti balsavimus. Praeitą sa
vaitę balsavimai pasibaigė. 
Žymi dauguma darbininkų ne
sutinka su pasiųlyta mažesne 
užmokesnimi. Sako, verčiau 
nedirbti visai, kaip pasiduoti 
tų pačių kompanijų pajuokai. 

Tokiuo budu Chicagoje ir 
toliau nebus statydinami na
mai. Tuo tarpu gyventojų 
skaitlius dauginasi. Samdos 
pagyvenimų kyla. Samdomų 
pagyvenimų savininkams tik
rai auksinis laikotarpis. Gi 
patsai abelnas gyvenimas sa
vo keliu neatpinga. 

Neatpinga net pienas, duo
na ir kitoks maistas, išėmus 
kiaušinius. Neatpinga gatveka-
riais važinėjimas, žibamasis 
gazas, pačiais geležinkeliais 
važinėjimas. 

Ir štai kapitalistai reika
lauja, kad darbininkai jų nau
dai pašvęstų patys save ir sa
vo šeimvnas. 

Tegu jie pirmiau papigina 
viską, tuomet ir darbininkai 
sutiks pigiau dirbti. 

Amerika ir Pasaulis. 

Socijaiizmo Aukos. 
Ne visi mūsų broliai darbi

ninkai apdovanoti šventąja iš
mintimi. Ne visi jie sugeba 
atskirti gera nuo bloga. Ir 
kuomet tokius vargšus nut
veria soči jai izmas savo suku-
rin, tuojaus jiems atbukina 
kaip protų, taip pačius žmoniš
kus jausmus. 

Socijalistai skardžiai visur ir 
visuomet skelbia: "Nėra Die
vo.' Jei nėra Dievo, negali 
but nei doros. Nes negyvuoja 
dora be Dievo, kaip negali but 
skaisčios dienos be saulės švie
sos. 

Atsimetęs nuo Dievo ir Baž
nyčios tamsus žmogus jis yra 
žmogus tik savo pavidalu. Jo 
širdyje gyvuoja tik vieni blo
gi norai, o kartais net baisus 
kerštai. 
Atsiminkime, kas šiandie vei-

kiasi Rusijoje. Tenai į tamsias 
minias įneštas socijaiizmo mo
kslas. Jau kelinti metai tenai 
ant žmonių lavonu statoma 
socijaiizmo karalystė. Vadai 
miniose palaiko socijaiizmo 
liepsnas. Su laiku tamsus žmo
nės besiskerzdami atsisuks į 
pačius savo pranašus-mokyto
jus ir tiems padarys galą. 

Anais metais New Britaine, 
Conn., nuo socijalistų padūki
mo žuvo mūsų garbingas tau
tietis kun. J . Žebris. Mėgino 
pasipelnyti kunigo kentėtojo 
turtais, kurių jis neturėjo. 

Pirm nepilnų poros savaičių 
tokiose pat aplinkybėse ant 
klebonijos slenksčio nužudytas 
kun. Leonas Jarecki. Piktada-
ris paskambino pas kleboni
jos duris. Pasirodžius klebo
nui, ant vietos nušautas. 

Tas įvyko m. Wyandotte, 
Mich., šalimais Detroito. 

Tik čia piktadaris nebuvo 
inėjęs vidun. Gal jam nebuvo 
progos. Gal jis sutiko kliūtis. 

(Pabaiga.) 
Dabartinis Valstybės Sekre

torius 6 Bal. 1921 m. rašo: 
"Tikima, kad Britanijos val
džioje nėra palinkimo užginti, 
jog Suvienytos Valstijos daly
vavo pergalėje. Taigi rodytųsi, 
kad iš to išeina be abejonės, 
jog teisėje išdygusioje iš su
sitelkusių ir pritarusių viešpa-
tijų bendros pergalės turi da
lį ir Suvienytos Valstijos ir 
kad negali būti tikro įvykina
mo dabar svarstomo užrube-
žinių Vokietijos nuosavybių 
padalinimo be Suvienytų Val-
stijij pri tar imo." Tų svarbių 
žodžių paduodame ir anglišką 
originalą: It is also believed 
that there i s no disposition on 
the part of the British governe 

Tečiaus dalykas yra taip 
svarbus, kad Panama gali bū
ti naujo pasaulinio karo pir
mutine kibirkštim. 

Hughes ir Vokietija. 
Vokiečiai, žinoma, šokinėjo 

iš džiaugsmo perskaitę Hu
ghes Jo notą, kad įvykusis vo
kiškų kolonijų padalinimas 
pergalėtojams yra neteisėtas 
ir kaip nebuvęs. Bet toje pa
čioje notoje yra pasakyta, kad 
Amerika tvirtina, jog Vokie
tija yra kalta už pasaulio ka
rą, ir kad turi užmokėti atly
ginimą kiek tik pajiegia. 

Ta antroji pasakymo dalis 
visai užmušė Vokiečių džiaug
smą. Jie perpykę jau šaukia ir 
iš Amerikos komisijonieriaus 

• 
nient to deny the participation reikalauja, kad jis tą pasaky 
of the United States in that 
victorv. I t would seem to fol-
low necessarily that the right 
accuring to the allied and as-
sociated powers through the 
common • victory is shared by 
the United States and that 
there coukl be no valid or ef-
fective disposition of the over-
seas possesions of Germany, 
now umler consideration, with-
out the assent of the United 
S ta tes . "^ 

Šitas sakinys yra taip svar
bus tarptautiniuose santikiuo-
se, kaip tik gali būti svarbus 
užrubežinių ministrų raštai j 
leidžiami galingų viešpatijų 
vardu. 

Anglija neimtų stojusi į pa
saulinį karą, jei nebūtų norė
jusi sugriauti Vokiečių pra-
moniją (tai buvo pirmas tiks
las) ir panaudoti jos kolonijas 
Afrikoje (tai buvo antras An
glijos tikslas). Dabar Ameri
kos Valstybės sekretorius pa 

mą prirodytų. 
Tai-gi iš šalies žiūrint slen

ka rūpestis į širdį: ką-gi daro 
p. Hughes! J is gerokai supur
tė Prancūziją, mato kylantį 
karą su Anglija bei Japonija 
ir nesilenkia jos. J is dar pyki
na ir Vokietiją. Kas drįsta 
kiršinti visą pasaulį, tas galų 
— gale pats savo kailį įduo
da darban. Ar mųs Valstybės 
sekretorius to nori, ar jis tik 
nemato kad taip gali būti? 

Fauostylat Parako, jei Nenorit 
Taikos. 

mas veikiausiai patektų Haa-
gos teismui. 

Jei konferencija neįvyktų o 
užsidegtų karas, tai .Lietuva 
prarastų Klaipėdos kraštą, toet-
atgautų Vilnių. Klaipėdą galė
tų pelnyti Lietuva tiktai įs
todama į Vokietijos sąjungą, 
prie kurios veikiausiai prisi
dėtų Latviai ir Estai su Suo-
miais. 

Geriausia mums butų, jei į-
vyktų Washingtone konferen
cija. Gaila, kad mes beveik 
nieko negalim padaryti, kad 
taip butų. 

MOTINŲ UŽDUOTIS. 
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sako, kad tas antrasis tikslas 
eina niekais. Anglija negali 
pasidžiaugti nei pirmoju, nes 
Amerikos pramonija karo lai
ku užaugo daugiau negu buvo 
Vokiečių pramonija prieš ka
rą ir tai pramonijai medžiagos 
bei lėšų Suvienytos Valstijos 
turi daugiau negu Anglija su 
Vokietija krūvon susidėjusios. 
Nėra naudos Anglijai iš Vo
kiečių pramonės žuvimo, nes 
atsirado galingesnis už Vo
kiečius konkurentas — Ameri
ka. • 

Anglija šoktų į karą ir su
maltų Ameriką, jei galėtų, 
kaip sumalė Vokietiją. Ameri
ka tą jaučia, bet jaučia taip
gi, jog Anglija Suvienytų Val
stijų įveikti negalės. 

Britanija tyli, bet savo jie-
gas bando. Panamos kanalas 
Amerikai taip yra reikalingas 
kaip širdis žmogui. Tteiaus 
mažytė Panamos respublika 
šiaušiasi prieš Suvienytas Val
stijas. Panama negalėtų to pa
daryti, jei jos nepadrąsintų ga
lingesnis iš užpakalio. Tiems 
galingesniems rupi padrąsinti 
Panamą, kad ji atimtų kanalą 
iš Suvienytų Valstijų. Tada 
Suv. Valstijų laivynas nega^ 
lėtų susiekti tarp Atlantiko ir 
Ramiojo vandenvno. 
Tikimės, kad Suvienytos Val

stijos gana stipriai laiko Pa
namos kanalą, ir kad Panamos 
pasišiaušimas kanalo nesieks. 
Panama nors maža, bet su
pranta, kad padarytų sau pra
žūtį, jei bandytų išpildyti An
glijos ar Japonijos planus iš-
verždama kanalą iš Suvienytų 
Valstijų. 

šiandie visa Europa negali 
pakilti iš pokarinių griuvėsių. 
Ir nežinia, kuome.t jam ateis 
galas. Bet kad ateis galas, a-
pie tai neturi but abejonės.Vis-
gi jis pirmiau privargins zmo-

jjiktojo socijaiizmo niją. 

Charles Hughes mato dau
giau negu mes. J is žino, kad 
Vokiečiai prieš Suvienytas 
Valstijas ^ieis kariauti už ap
kaltinimo žodžius. Jie gali pa
dėti tiems, kUrie neduos^ Ang
lijai savintis Vokiečių koloni
jas ir kabelius, Prancūzija 
proto netektų, jei eitų kariau
ti su Amerika. Tada Vokiečiai 
tikrai užimtų Prancūziją. 

Tokiu budu lieka Anglija ir 
Japonija. Bet ir jiedviem A-
merika nedaro skriaudos. 

Pasakiusi, jog Versailleso 
taika yra negera Amerika 
kviečia visus, pirmiausiai An
gliją ir Japoniją, geruoju su
sitarti apie laivynų ginklavi
mo sumažinimą. Podraugei rei
kės aptarti ir kitus iš karo 
iškilusius klausinius, būtent: 
a) taikos įgyvendinimą, b) ka
ro nuostolių atlyginimą, c) 
pergalėjimo grobio pasidalini
mą, d) naujai iškilusių tautų 
sutvarkymą. Dar gali p 
dyti ir kitų klausimų. 

Negalėdama eiti karau su 
Amerika Prancūzija galutinai 
turės tam pritarti, ypač kad 
Amerika nuoširdžiai žada rū
pintis sunaikintų Prancūzijos 
dalių atstatymu. Jeigu tam 
pakvietimui nenorės pritarti 
niiiitaristiška Anglija ir Japo
nija,, tai Amerika vis-gi neke
tina jiedviem skelbti karo. Su
vienytos Valstijos žada nesi
kišti į Europos reikalus. 

Bet jei atsirastų intrygan-
tų, kurie sukurstytų Panamos 
respubliką prieš Suvienytas 
Valstijas, tai tos Valstijos ap
sidirbtų su Panama. Jei kurs
tytojai ateitų padėti Panamai, 
tai karas iškiltų. Mes tikimės, 
kad Amerika to karo nepra
loštų. Amerika neieško karo, 

Lietuvaičių ir jų tautos at
eitis priklauso ne tik nuo jų 
išauklėjimo, bet taip-gi nuo jų 
noro užsiimti tuo darbu, prie 
kurio jos rengiasi per kelis me
tus. Bet labai gaila, kad dvi-
dešimto amžiaus mergaites- ne
supranta, ar nenori suprasti, 
savo tikslo. Dauguma'turi pro
gos įgyti šiek-tiek mokslo, bet 
reta kuri naudojasi tuo bran
giu laiku. Rodos, kad mokyto
jų pastangos įkalti į jų galvas 
supratimą gyvenimo klaidų 
nueina vėjais. 

Jeigu motinos domiau žiūrė
tų į savo dukterų kiekvieną 
darbą, pasielgimą ir pamačiu
sios nors mažiausią klaidą 
tuoj perspėtų jas, tai jau butų 
didelė pageiba jų auklėjime. 
Nes motina turi didžiausią į-
tekmę ant savo dukters, ypač 
kada ta da jauna. Tada 
laikas atitiesti sulinkusias ar 
pradedančias linkti šakeles. 
0 kaip ji užaugus pražydės 
kaip toji stipri balta lelija, jos 
kiekvienas apsiėjimas suteiks 
<lžiaugsmą Dievui, tėveliams 
ir tėvynei. 

Pakol tautos moterys lai
kysis tos vidurinės stiprybės 
ir doros, tol tauta gyvuos pil
ną savo galybė. Tai yra pas
tebėtas įvykimas griuvusiose 
tautose. Ir mes pamatę tautą 
pradedančią silpnėfi, pirmiau
siai galime kaltinti jos mote
ris. Todėl, moterys, stokime į 
darbą, nenorėkime būti atsa
komomis kaltininkėmis tokios 
didelės nelaimės. Leonora. 

Skubinkite užsisakyti 1921 metams 

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

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

somybės, privalo skaityti / 
" K A R Į " 

Kaina Amerikoje metams 2 dolieriai 
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PASITIKĖKIME SAVIMI. 
Praslinkus prispaudimo, 

vergijos ir persekiojimo am
žiams ir išaušus mūsų tėvy
nės padangėse giedresnei die
nai, Lietuviai sujudo darban 
ir visomis jėgomis pradėjo ne
tik pasekti gyvenimo keliu 
apšviestąsias-galingas tautas, 
bet stengiasi net ir pralenkti 
jas kaip moksle taip ir kultū
roje. Vos keliems metams pra
slinkus po atgavimo savos 
spaudos ir pagaliau pasiliuosa-
vimo iš po caro letenos, Lietu
va nors kūdikio amžiaus bū
dama jau nuveikė didžios ir 
galingos tautos darbą. Tai yra 
pasekmė mūsų tautos pasiti
kėjimo savimi.. 

Dar didžiajam Europos ka
rui siaučiant , kuomet kitos 
šalys nei sapnuoti nesapnavo, 
kad toji Lenkų, Rusų ir Vo
kiečių vadinamoji "bejėgė-be-

o taikos. Amerika nepakentęs j moksle, ištautėjusi klopų" 8a-
intrygų po savo šonu, nes turi ,1 1- užsimanytų pastoti laisva 
užtektinai jiegos. 

Ką-gi Lietuva? 

ir nepriklausoma, o tuom la
biau, kad ji mėgintų pasiprie
šinti norams savo plėšrių kai-
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Lietuva nuo šito didžiojo j mynų Lenkų ir Rusų. Jau 
sūkurio stovi gana toli ir gali 
tikT pasinaudoti. Pirmiausiai 
sumažės Prancūzijos, spaudi
mas vienytis su Lenkais. 

tuomet kiekvieno tikro tėvy-
nainio-Lietuvio širdyje ir gys
lose kraujas virė iš susijudini
mo, jo minty buvo pilnas pasi-

Jei įvyktų taikos konferen-, tikėjimas, kad nuo šiol Lietu-
cija Wasliington, D;C, tai Lie- ;vis nebevergaus kitiems. Urnai 
tuva boabejbnės taptų pakvies-, išsiplėtė Lietuvoje organizuo
ta oficijaliai dalyvauti ir gau- tės darbas. Nors darbas buvo 
tų lygias teises kaip ir kitos sunkus ir turėjo būti varoinas. 
respublikos. Vilniaus klausi- kaip kur slaptomis, bet jis ėjo 

rimtai — sėkmingai. Surasta 
visu pirma reikalingiausieji 
valstybės pagrindai ir ant jų 
pastatyta Lietuvos nepriklau
somybė. 

Nesigilinant į smulkių, laip
sniškų mūsų valstybės pirmyn-
eigų, pažvelkime nors pavir
šutinai į jos dabartinį stovį, o 
pamatysime, kad Lietuva jau 
stovį ant nesugriaunamų pa
matų ir iš to suprasime, kad 
dabar mes patys Lietuviai-a-
merikieeiai privalome kas kar
tas labiau pasitikėti mūsų 
tautos gale y jų remti daugiau 
kaip finansiniai, taip ir mora
liai. Dabar, kada Lietuvoje 
mūsų vienminčiai broliai yra 
tvirtai susiorganizavę į taip 
vadinamą Lietuvos Katalikų 
Centrų, kurio v-aldybon įnei-
na, kaip yra mums pastaro
mis dienomis , pranešta, kun. 
Dr. Maliauskas, pirmininkas, 
reikalų vedėjas Dr. L. Bistras^ 
kasininkas kun. Kapočius, na
riai valdybos, kun. Marma ir 
Ambrozaitis, revizijos komisi-
jon įneina kun. J . Meškauskas, 
Radzevičius ir D. Micuta, su
daro tikrai pasitikėtinų jėgų 
valstybės kūrimo darbe. Ir 
mes Amerikos Lietuviai kata
likai turime pasekti jų- orga-
nizuotės pavyzdžius. Turėdami 
čionai savo centrų, 'Amerikos 
Lietuvių Romos Katalikų Fe
deracijų, panašių į Katalikų 
Centrų Lietuvoje, stokime į jų 
visi ir kiekvienas Lietuvis ka-
talikas taip, kad paduodami 
vieni kitiems pagelfcos ranką, 
galėtume sudaryti jokio priešo 
neįveikiamų frontų, kuris ap-% 

saugos netik niusų tėvynę Lie
tuva, bet ir mūsų tikėjimų nuo 
pražūties. Mes nebusime tvirti 

Pamėginkite naujo. 

jR&ffjf'Gtsr 
Sa užregUtruotu v*i«baienkliu 8uv. Val»t. 

P»t«nta Biure. 
Naujame mėlyname pakelyje . 

Viso* tvirtos, gemalus užmušan
čios ypatybes Siame vaiste idetos, 
su priemaiša priimniai švelnaus 
kvepalo. 

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

patiks kad 
ir gačniau-
siaiypat&i. 

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

Būt ina i 
re ikalau
ki te 
š i tokio 
pakel io . 
Ž iūrėki te , 
kad butų 
INKARO 
rais-
baženklis. 
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susilaikyti nuj 
kurie kariauji 
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gerą: idant 
jus lyg pikti 
darbu jus vei 
Dievą aplaij 
Tai-gi bukite 
žmonių sutvėi 
ar tai karai i ii 
ar tai vadam 
tiems piktadq 
gerus garbini 
Dievo valia, 
darni nutildv 
tingų žmonių, 
s! liuosi, ir HMJ 
turintieji bloj 
ka;.p Dievo tai 
kitę, brolylię 
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Vergai, visojtj 
paklusnus pon 
riems ir padoi 
naudiems. N«s 
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Kristuje. 
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liau, kada Nei 
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dorybe. 
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vo rašyti eiles 
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eilės- buvo m< 
nekoks, bet 
girdavo, nor< 
imperatoriaus 
nešdavo ir tur| 

Imperatorių 
lenkti didžiauį 
savo laikų po< 
Yirgilium. Ji 
Trojos išgrio1 

delio miesto d( 
užsimanė pad< 
nę, didžiausiai 
stą, pats žiuri 
gaisrą nuo kali 
rašyti eilėmis. 

Išpildęs tą 
protyl>e Neron 
Rynio gyvento 
tapę ubagais 
žada patį im] 
sti.* Karuomei 
šas Tigelinus 
kaltę suversti 
Imperatoriaus 
pai ėmė gaudyj 
minioms leido 
krikšieonys, si 
mis bjauriausit 
ro, buk nori 
valdžią nuversi 
kėjimo "praml 
ris statėsi Ž 
buk krikščionys] 
piliečiams palii 
gus arba stat 
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Savaitinis "Draugo" priedas, 
pašvęstas vien tik tikė

jimo reikalams. 

! Trečias Sekmadie- !sįomis su •*•** b^ krikščio
nis po Velykų. 

nys nekenčia žmonių. 

Mišių Lekcija iš šv. Povylo 
pirmojo laiško 2,11—19. 

limiausieji: Graudenu jus 
kai}) ateivius ir pakeleivius 
susilaikyti nuo kūno gašlumų, 
kurie kariauja prieš dusią, ju-
su apsėjimą tarp tautu turint 
gera : idant tame ką šmeižia 
jus lyg piktadarbius iš geru 
darbų jus veizėdami garbintų 
Dievą aplankymo dienoje. 
Tai-gi bukite pasidavę visam 

Šventasis Petras tat pata
ria broliams gintis nuo tų 
šmeižtų labiausiai savo geruo
ju apsėjimu. Krikščionys ne
paleistuvaudavo, bet Šv. Pet
ras žino, kad bloguosius kūno 
geidulius sunku yra valdyti, 
todėl jis primena didžiąją 
priežastį, del kurios krikščio
nys tuos geidulius valdo, bū
tent, kad tų geidulių valdy
mas sumažina dvasios jiegas. 

Apaštalas primena reikalą 
Jklausyti valdžios ir valdinin
kų, nes tiems ponams pradė-

< > 

žmonių sutvėrimui del Dievo: 
ar tai karaliui kaipo kilniam, J™ neteisingai ir kraugeriškai 
ar tai vadams kaipo jo siųs- apseiti su krikščionimis, šitų 

tarpe galėjo kilti lengvai su
prantamas noras pasipriešin
ti. Šventasis tat Petras moki
na viešpatijos tvarką statyti 
augščiau už savo teisę ir tei
sybe. 

Krikščionys, tiesa, skelbė 
visų žmonių lygybę, bet jie tą 
darė be niekeno skriaudos. 
Nors nedora buvo vergija, bet 
krikščionys savo darbą nepra
dėjo išverždami iš ponų tą ką 
jie turėjo. Krikščionys moki
no vergus ištikimybės, o visus 
žmones jų lygybės ir brolybės. 
Tik tokiu bndu pasitaiso žmo
nių sugyvenimo neteisybės. 

Ne piktumas, ne revoliuci
jos, ne kruvinos perversme*, o 
tiktai artymo meilė gali pa-
taisvti neteisybes ir skriau-
das. Ką vienas žmogus pada
ro skriaudos kitam, tą gali 
atitaisyti teismas ir valdžios 
prievarta. Bet luomą negali 
paduoti į teismą. Kada gi lik

t iems p ik tadarb ius haiisti., 
gerus garbinti: nes taip yra 
Dievo valia, kad gerai dary
dami nutildvtumėte neisimu-
tingų žmonių nežinojimą: tar
si linosi, ir ne kaip uždangalą 
turintieji blogumo laisvę, bet 
kaip Dievo tarnai. Visus gerb
kite, brolybę mylėkite: Dievo 
bijekitės: karalių gerbkite. 
Vergai, visoje baimėje Imkite 
paklusnus ponams, ne vien gė
liems ir padoriems, bet ir ne
naudiems. Nes tokia yra malo
nė mūsų Viešpatyje Jėzuje 
Kristuje. , 

Lekcijos Paaiškinimas 
Šitą laišką šv. Petras rašė 

iš Rymo 04 metais arba vė
liau, kada Neronas žudė krik
ščionis. Todėl vietomis pa
vartoti sakiniai lyg nenorin-
tieji, kad kas suprastų laiško 
turini. Del to ir .Rymas tame 
laiške pavadintas ne .tiktuoju* lais ir kraujais ima kovoti 
savo vardu, tiktai Babilonu. 

Šv. Petras mokina krikščio
nis, kad gražiai apseitų, kad 
valdytų savo lytiškus geismus, 
kad prieš šmeižtus kovotų 
vienu savo darbų gerumu, kad 
butų paklusnus valdininkams 
visuose valstybės tvarkymo 
reikaluose, kad vergai krik
ščionys nekeltų apmaudos 
prieš pontis, nors tie butų ne
naudi, kad pildytų Dievo įsa
kymus ir visą krikščionišką 
dorybe. 

Cieėorius Neronas bandyda-
*vo rašyti eiles ir dainuoti jas 

skambindamas lyrą. Nors tos 
eilės buvo menkos ir balsas 
nekoks, bet dvarionys labai 
girdavo, norėdami pelnytis 
imperatoriaus malonę. J i at
nešdavo ir turto ir galybės. 

Imperatorius užsimanė pra
lenkti didžiausius senovės ir 
savo laikų poetus Homerą su 
Virgilium. Juodu buvo rašę 
Trojos išgriovimą nematę di
delio miesto degant. Neronas 
užsimanė padegti savo sosti
nę, didžiausią pasaulio mie
stą, pats žiūrėti į milžinišką 
gaisrą nuo kalno ir paskui ap-
rašvti eilėmis. 

Išpildęs tą kraugerišką be-
protyl»ę Neronas pajuto, kad 
Rymo gyventojai padegėliai, 
tapę ubagais kelia maištą ir 
žada patį imperatorių nuver
sti. Karuomenės vadas niek
šas Tigelinus patarė gaisro 
kaltę suversti ant krikščionių. 
Imperatoriaus ir Tigelino šni
pai ėmė gaudyti krikščionis, o 
minioms leido paskalas, buk 
krikšičonys, suseidami nakti
mis bjauriausius daiktus da
ro, buk nori imperatoriaus 
valdžią nuversti kaip ir įų ti
kėjimo "pramanyto jas , " ku
ris statėsi Žydų karalium, 
buk krikščionys daro skriaudą 
piliečiams paliuosuodami ver
gus arba statydami juos ly-

Evangelijos Paaiš
kinimas. 

Šitas V. Jėzaus pasikalbėji
mas su Apaštalais įvyko va
karykščiai prieš Išganytojo 
mirtį paskutinę vakarienę, bt1 

valgant. Apaštalai visai ne-' kaip ta i : Lenkų, Airių, Vokie 

SESERŲ KAZIMlERIEClįl PASISEKIMAI. 
Pirm penkiolikos metų jau

nos mergaitės, jausdamos pa
šaukimą pasišvęsti vienuoliš
kame gyvenime, važiuodavo 
svetimtaučių vienuolynan, 

mintijo, kad taip veikiai jiems 
reikės persiskirti su savo my
limu Mokintojum. Jie apskri
tai nemėgo mintyti apie skyri
mąsi, nes jie žinojo, kad be J o 
jie nieko nereiškia. Bet jiems 
nei į galvą netilpo, kad persi
skyrimas turėjo prasidėti tuo 
pačiu vakaru nei kelioms va 
landoms neprabėgus nuo Mo
kintojo, kalbos užbaigimo. 

V. Jėzus ta vakarą Insvo 
liudnas ir meilingas. J is jau 
žinojo savo kančios artymą 
pradžią, bet jisai dar labi aus 
liūdėjo del to, kad matė, jog 

luomai tarp savęs, tada pasi
taiko prispaudėjams ir pri
spaustiesiems susimainyti vie
tomis, bet prispaudimas neiš
nyksta. Tą išmintį Apaštalai 
buvo ga*vę iš V. Jėzaus, tą 
skelbė ir šv. Petras, kuomet 
Neronas pjudė krikščionis šu
nimis ir degino apliejęs derva. 

Neronas vartojo materijales 
kovos priemones; Petras var
tojo vien dvasines. Visiems 
rodėsi Nerono galybė ir Petro 
silpnybė. Bet-mes jau mato
me, kad Petras laimėjo ne Ne-
,ronas. 

čių ir tt. Jos gana norėjo tap
ti auklėtinėmis Lietuvių vai
kučių, bet joms nebuvo kaip 
pasiekti to pageidaujamo tik
slo. Jos suprato reikalingumą 
Lietuvių vienuolyno, vienok 
nepajiegė dar tada sutverti 
organizaciją, kuri darbuotųsi 
pasekmingai, apšvietą teikda
ma Lietuvių tautai. Tat buvo 
daug mergaičių laukiančių 
Liietuvių vienuolyno. 

Malonu buvo išgirsti tą se
niai pageidaujamą žinutę, kad 
atsirado žuKmių įsteigti Lie
tuvių vienuolyną. Nežiūrint 

J o kančia gali visai panaikin- ant įvairių sunkenybių, kliu-

MIŠ1Ų EVANGELIJA SULIG 
ŠV. JONO 16, 16—22. 

Anuo metu Jėzus tarė savo 
mokintiniams: Neužilgio nebe
matysite manęs: ir vėl trupu
tį ir matysite mane, nes einu 
pas Tėvą. Tai-gi tarė kai-ku-
rie jo mokiniai vieni kitiems: 
Kas tai yra, kad sako mums: 
neužilgio nebematysite manęs, 
ir vėl truputį ir matysite ma
ne, ir kad einu pas Tėvą? Tai
gi sakė: Kas tai yra, ką sako: 
Neužilgio f nežinome ką kalba. 
O Jėzus pažino, kad norėjo jo 
klausti ir tarė jiems: Del to 
klausinėjatės tarp savęs, kad 
pasakiau: Neužilgio nebema
tysite manęs ir vėl truputį ir 
matysite mane. Ištiesų, ištiesų 
sakau jums, kad jus verksite 
ir raudosite, o pasaulis džiaug
sis: bet jus busite nuliūdę, tik 
jūsų nuliūdimas virs džiaug
smu. Moteriškė kol gimdo tu
ri nuliūdimo, kadangi atėjusi 
yra jos valanda: bet pagim
džiusi bernaitį jau neatmena 
suospaudžio iš džiaugsmo, ka
dangi yra gimęs žmogus pa
saulyje. Tai-gi ir jus dabar, 
tiesa, turite sielvarto, bet vėl 
matysiu jus ir džiaugsis jūsų 
širdis: i r jūsų džiaugsmo nie
kas neatims iš jus. 

ti tikėjimą tų mylimų žmonių 
širdyse, kad jie gali prarasti 
ir Dievo malonę ir tą visa, ką 
buvo pelnę beklausydami J o 
pamokslų, bedraugaudami su 
Juomi per trejus metus. 

Neperseniai J is buvo pasa
kęs Petrui aiškiai, kad turės 
kentėti ir mirti, buvo minėjęs 
visiems, kad bus apspjaudy
tas, prikaltas prie kryžiaus. 
Šv. Petras taip negerai tą kal
bą priėmė, jog Išganytojas 
turėjo jį smarkiai subarti. Pa
skutiniame meilingame pasi
kalbėjime V. Jėzus nenorėjo 
sukelti barnius, todėl neminė
jo kančios taip aiškiai, kaip 
anuosyk, bet pasakė: "Neuž
ilgio neberegėsite manęs." 

Idant Apaštalai ne visai pra
stotų vilties, Išganytojas jiems 
pasakė, jog kentėjimai būva 
reikalingi, kad iš jų galėtų kilti 
džiaugsmas. Taip ir moteriškė 
pirma turi skausmų paskui tu
ri džiaugsmų. Tą aiškinimą 
V.Jėzus užbaigė pažadėjimu, 
kad po trumpo mirties laiko 
apaštalai vėl regės savo Mo
kintoją. 

Po atsikėlimo iš numirusių 
J is ne amžinai pasiliko su 
jais. Atsėjo dar kartą persi
skirti, kuomet V. Jėzus turėjo 
užžengti į dangų. 

I r tas antras persiskyrimas 
taip-gi nebuvo amžinas, nes 
po trumpam Apaštalų gjfveni-
mui, jie susirinko danguje, 
kur jų Mokintojas laimingai 
ir garbingai viešpatavo, kur 
buvo parengti sostai ir jiems. 

Mes iš šitos Evangelijos pa
simokinkime nesibijoti kentė
jimų, nes jie sustiprina mus 
dvasią ir gimdo busiančius 
džiaugsmus. Ašarodamas ir 
prakaituodamas ūkininkas 
vargsta kol lauką įgyvena, bet 
jis linksminasi valydamas 
gausius javus nuo savo laukų. 
Taip ir mums, nors kartais 
mus tikėjimas pasunkėja, bet 
garbė ir laimė už jo išpildy
mą dar labiau didėja danguje. 

Kitas pamokinimas iš šios 
dienos Evangelijos yra tas, 
kad nepasiduotume nusimini
mams, nors ir nelaimė mus iš
tiktų. Nekuomet nelaimė ne
būva taip ilga kaip ilgai gy
vena žmogaus dūšia. Je i tik 
žmogus pirmiausiai žiuri .savo 
dūšios reikalų, jis visuomet 
susilaukia savo nelaimių pa
baigos. 

Trečias pamokinimas yra, 
kad visuomet širdyje turėtu-
me vilties. J i yra dangaus do
rybė ir laikosi tada stipriau
siai, kada geriausiai mintija 
me apie dangų. Ten yra mūsų 
Viešpats, mūsų meilė, mūsų 
džiaugsmas ir meilė. " K u r 
jūsų turtas, ten jūsų š i rd is" 

Mes kartais mąstome, delko 

KATALIKIŠKOS ŽINIOS. 

dančių tam darbui, pasišventę 
žmonės uoliai darbavosi ap-
švietos reikale. A. a. kun. An
tanas Staniukynas tapo vie
nuolyno įkūrėjas. J i s rūpinosi 
jo reikalais ir gerove. J is va
žinėjo vienur ir kitur surast 
vienuolynui tinkamą vietą. 

Po ilgų medžiojimų vienuo
lynui vieta tapo išrinkta Clri-' 
cagoje. Tuo kart vieta išrodė 
nepatogi vienuolynui. Nuo 
gatvekario iki vienuolynui ke
turi blokai. Norint nueiti vie-
nuolynan reikėdavo bristi per 
purviną, o dayažiuoti vežimu 

Amerika. 

Pittsburgh. Pa., Balandžio 2 
d. Pereita savaite čia prieš 
pat Velykų apeigas sude
gė šv. Mikalojaus bažnyčia. 
Nuostolių pasidarė apie $50,-

ne visi seserų aukJėti vaiku- m ; Sp«.iama, kad bažnyčia 
eiai būva vienodo šventumo, P a d e » ė P n e s a i I s ™ a P y k a n 

paklusnumo, gerumo ir tt. 
Mat, ant jaunų vaikučių daro 
įtekmę ne vien tik seserų gra
žus pamokinimai ir pavyz
džiai, bet ir įvairus pasaulio 
blogumai. Kol seserys moki
na, vaikučiai nemato blogu
mų; bet kuomet jie eina pa
matytų įvairių judamųjų pa
veikslų, arba kuomet jie susei-
na su blogais draugais, tuo
met jie nebegali išsisaugoti 
blogumo. Jų jaunas protas ne 
visuomet iškart atskiria gerą 
nuo blogo. Jei pasaulio blogu
mai nedarytų įtekmės ant vai
kučių, tuomet jie visi butų 
šventi, paklusnus, geri ir tt. 

Seserims rupi tėvynė, Lie
tuva. Pernai rugpjūčio mėne
syje penkios seserys noriai iš
važiavo Lietuvon padėtų ten 
darbuotis, ir teiktų apšvietą 
'Lietuvos vaikučiams. Jos 
daug sunkenybių turėjo kol 
pasiekė Kauną. Mat leidimas 
rfeikėjo išsiprašyti nuo val
džios, o ji taip nerangi to
kiuose dalykuose. Vienok se
serys šiaip taip išsiprašė lei
dimo. Nukeliavusios Lietu
von ir-gi nenuėjo pagaminton 
vieton, bet reikėjo ieškoti kur 
apsigyventi. 

Joms ten dabar gerokai se
kasi. Jos gavo atlikusį vienuo-

kartais visai nebuvo galima. • lyną, Pažaislį. J i s yra didelis, 
Bet dabar kitaip atrodo: ce
mentinis bulvaras .tapo nulie
tas, abidvi jo pusi cementiniai 
takai. Kam, k>am, o vienuoly
nui tai tinkamiausia vieta. J i s 
išrodo it kokia puiki semina
rija. 

Seserys turėjo vargo išpra-
džių, mat tuokart buvo maža 
kandidačių, o daug darbo, už 
tai reikėdavo joms daug ko 
pakentėti. Be to, jos buvo ma
žai patyrusios kaip ką dary
ti, mokinti, ir tt. Turbūt tuo
met buvo jų sunkiausi laikai. 
Vienok jos perkentė tuos vi
sus nesmagumus. 

Seserų skaitlius jau esti 

bet smarkiai apgriuvęs. Ne
maž jiegų reiks išeikvoti pa
kol apsitaisys ir susiras pa-
gelbininkįų. Pirmais metais 
jau kelios kandidatės atsirado 
padėti seserims taip svarbia
me darbe. Galima spėti, kad 
seserys tėvynėje bedirbdamos 
daug gero padarys Lietuvos 
vaikučiams. 

Mes, kas kaip galime, padė
kime seserims vaikučius auk
lėti. Mergaitėms tai yra ge
riausia proga. Jos gali net 
tapti mokytojomis. Ar ne tai 
butų didelės pasekmės Seserų 
Kazimieriečių, jei jos galėtų 
mokinti visą Lietuvių jaunimą 

New York, Kovo 31 d. Čia 
atvažiavo iš Syro-Kaldėjos 
kun. J . Naayem. J i s pasakojo, 
ką nelaimingoji jo tėvynė per-
kentėjo karo laikais. Turkai 
nužudė šešis vyskupus ir vie
ną arkivyskupą; trečią dalį 
gyventojų išskerdė. Dabar 
Asyro-Kaldėja tikisi liuosai 
kvėpuoti tapus neprigulminga. 

Kun. Naayem, buvęs savo 
tėvynės atstovas Taikos Kon
ferencijoje Paryžiuje, atvažia
vo į Ameriką, kad patrauktų 
Amerikiečių domę į savo šalį. 
J i s laikė paskaitą p-nios 
Taft'ienės namuose 36 AV. 
48th S t , New Yorke. J is sa
kė, kas padaryta ir kas keti
nama daryti jo tėvynėje, kad 
pakėlus kultūrą. 

paėmė Amerikos vyriausybė, 
nepripažindama Arkivyskupui 
teisės. Todėl dabar prireikus 
mokėti skolą arkivyskupas at
sako taip, kaip jam atsakė vy
riausybė apimdama bažnyčią. 

Cincinnati, O.. Balandžio 1 d. 
Kompanija vadinama Fire 
Association of Philadelphia 
apskundė vietinį katalikų ar
kivyskupą Moeller'į į teismą 
reikalaudama, kad jis išmokė
tų $60,000 paskolintų Šv. Ste
pono bažnyčiai, kurioje Ven 
grai laikydavo pamaldas. Ar
kivyskupas atsisakė mokėti 
tuos pinigus, nes ne jis juos 
skolino. Paskola buvo duota 
parapijai. Arkivyskupas netu
ri ant jos nuosavybės. Komi
tetai taip-gi atsisakė mokėti 
tą skolą. 

Prierašas. Čia turbūt, yra 
viena" karo pasekme." Vengrai 
buvo karėje su Suvienytomis 
Valstijomis, todėl jų turtą 

Washington. D. C , Balan
džio 1 d. Tautinė Katalikų Ge
rovės Taryba (National Cath-
olic Welfare Council) tapo 
oficijaliai užregistruota, gil
domojo Komiteto nariai tapo 
užrašyti kaipo korporacijos 
Įgaliotiniai. 

Slavokų Katalikų Federaci
ja Amerikoje atsiuntė savo 
atstovus, kad įsirašytų į Ta
rybą. Pasirodė viena kliūtis 
tame, kad Slavokų Federaci
ja yra politiška organizacija, 
o Tautinė Katalikų Gerovės 
Taryba y r a nepolitiška sulig 
aiškių jos konstitucijos žodžių. 
Sutarta geriau ištirti Slavokų 
Federacijos konstituciją ir iš
tarmę apie jos prisirašymą 
prie N. C. W. C. atidėti vė
lesniam laikui. 

Amerikoje mokinasi apie 
3000 studentų iš Philippinų 
salų. Katalikų Gerovės Tary
ba įsteigia jiems imigracijos 
įstaigas San Francisco ir 
Seattle miestuose. Žadama 
įsteigti ir pačiose Philippinų 
salose. 

/k>; 

New York, Balandžio 8 d. 
Čionai Katalikų Gerovės Ta
ryba atidarė savo šakos įstai
gą atkeleiviams arba imigran
tams šelpti. Tą įstaigą veda 
Thoraas F . Mullholand, baigęs 
Fordham'o universitetą ir ga
vęs laipsnį Dublino universi
tete. Įstaigos tikslas yra ap-
gįnjįi atkeleivius katalikus nuo 
išnaudojimo. Podraugei keti
nama įkurti iškeleivių šelpimo 
stotis ten, iš kur jie atvyksta, 
būtent: Ganuvoje (Italija), 
Varšavoje (Lenkija), Danzige 
(Baltosios Juros mieste). At
keliaujantiems į Ameriką prie 
medžiaginės pagelbos, apsau-' 
gos juos nuo blogos įtakos. 
Dar yra duodama naudingiau
sių žinių jų pačių kalba rašy
tų, kad atkeleiviai susyk ga
lėtų suprasti, kokis yra žmo-

tiek padidėjęs, kad net reikė- i & o n Amerikoje, ir taippat 
* t • 1 • J • • \ °T"> * J . jo didinti vienuolyną. Pereitą 
vasarą pradėjo statyti antrą 
vienuolyno dalį, o dabar jau 
baigė. Vietos dabar yra be
veik dusyk tiek kaip 1910 me
tais, bet dabar vienų kandida
čių yra daugiau negu pirm de
šimties metų buvo visų seserų. 
Todėl jau ir vėl ankšta. 

Yra gana daug gabių sese
rų, kurios, it karuomenės va
dai, lavina kitas seseris kaip 
ką daryti, mokinti ir tt. Be to, 
jos viena nuo kitos nuolatos 
mokinasi, tat jos greitai žen
gia pirmyn savo užsiėmimuo
se. 

Seserys pasekmingai dar
buojasi. Jų. įstaiga dar jaunu
tė, o jau ji teikia apšvietą 
apie keturiems tūkstančiams 
vaikučių. Kasmet arti dviejų 
šimtų vaikučių gauna po dip
lomą. Šitie baigusieji seserų 
mokyklą vaikučiai supranta 
reikalingiausius dalykus apie 
tikėjimą ir moka Lietuvių kal
bą. Jiems nurodytas kelias iš
ganymo žodžiu i r gražiu sese
rų .pavyzdžiu. O! kaip butų 
laimingi vaikučiai, jeigu jie 
visi gyventų pagal seserų iš-
mokinimą ir jų gražius pavyz
džius. Tad galėtų apkainuoti 
naudą seserų mokinimo. 

pasakė Kristus. Mūsų turtas 
yra danguje, tebūnie tenai ir 
mūsų širdis, pėduokime jai 
susipurvinti žeme. 

Lietuvoje! Dabar čion Ame 
rikoje vos dešimta dalis Lie
tuvių vaikučių turi progą mo
kintis lietuviškoje mokykloje 
Lietuvoje ką tik pradedama 
tas prakilnus darbas. Mat dar 
trūksta kelių šimtų mokytojų 
Amerikoj, o Lietuvoje tai dar 
ir tūkstančio butų permaža. 
Mergaitės, ko laukiate? Tur
būt kita tokia puiki proga 
mergaitėms pasišyęsti vaiku
čių auklėjimui nebus, kaip da
bar. 

Mergaitės, turinčios gabu
mų bei noro tapti seserimis 
kartais įvairiai mano apie vie
nuolišką gyvenimą. Jos išgir
sta įvairių kalbų, niekinančių 
ir pažeminančių vienuolišką 
gyvenimą. • Yra žmonių kal
bančių buk tai vienuolyne se
serys neturi lovų, o guli ant 
plikos žemės; buk tai joms 
nebėra užtektinai valgio, ne
būva nei valandėlės pasilsėti, 
vien tik pasninkas, darbas, 
malda ir tt. Bet taip nėra vie
nuolyne, kaip kai-kurie žmo
nės mano ir kalba. Seserų Ka
zimieriečių tikslas yra mokin 

vienuolyno reikalams. Mat 
vienuolynas yra skoloje. Del 
to seserims reikia rūpintis ne 
vien tik vaikučių auklėjimu, 
bet, taippat ir vienuolyno sko
la. Del to seserys negali iš
lavinti savo gabumus taip 
kaip reikėtų, nes maža-aukų. 
Butų naudinga leisti kai-ku-
rias seseris užbaigti augštesnį nių gyvenimas Amerikoje, 
mokslą, idant jos ateityje ga
lėtų pasekmingiau mokinti ki
tas seseris; iki šiol tas buvo 
vargingai vykdoma. Be to, 
nors seserys turi užtektinai 
vietos vienuolyne mokinimui, 
miegojimui ir tt., vienok rei
kalinga joms didesnė koply
čia, nes dabartinė yra labai 
maža. Joje telpa arti pusės 
šimto seserų, o kitoms reikia 
ant kalidoriaus pasilikti klau
sant pamaldų, net kai-kurios 
būva už antrų durų. Mat toki 
bereikalingi nepatogumai ir 
skolos kenkia seserų pasiseki
mams. 

Be abejo, seserys džiaugėsi 
savo atsiekta laime, vienok jų 

Pittsburgh, Pa., Balandžio 8 
d. Čionai buvo lenktynės neby
lių mergaičių, kurios mokina
si siūti ir kitų darbų Katalikų 
nebylių įstaigoje De Paul in
stitute prie Castlegate avenue. 
Čionai nebylius vaikus moki
na kalbėti ir 18 įvairių užsi
ėmimų. Baigę tą mokyklą kū
dikiai kalba beveik taip kaip 
ir sveikieji. Lenktynėse sep
tyniolika vaikų gavo dovanas. 
Taip rašo: "Pit tsburgh Chro-
nicle Telegraph." 

Notre Dame. Ind., Balandžio 
8 d. Prancuaijos valdžia sutei
kė pagarbos ženklą ir vardą 

troškimai siekia kur kas to-;off į c į e r d' Academie seseriai 
liau. Jos nori auklėti visą Lie- Marijai Eugenijai Šv. Kry-
tuvių jaunimą, o tą tik tuomet £ j a u s Kongregacijos vienuo-
galės padaryti, kuomet turės feį ug j ^ ji pasižymėjo gerai 
užtektinai mokytoji}, seserų, ir 
gana aukų vienuolyno reika
lams. Iš savo pusės jos uoliai 
veikia atsiekti tą tikslą. Jos 
palikusios savo tėvelius va
žiuoja vienuolynan, o ten nu
važiavusios ištikimai dartpo-
jasi vaikučių labui iki mirties. 
Už taip didelius seserų pasi

mokindama prancūziškai per 
44 metus. 

Washington, D. C., Balan
džio 8 d. Katalikų Gerovės Ta
rybos įgaliotiniai gavo teisę 
būti laikraštininkų tarpe Su
vienytų Valstijų Kongrese^ 
Ta teisė duodama tiktai žy-

ti Lietuvių vaikučius, tai-gi šventimus mes liekame joms m i ų laikraštinių korporacijų 
seserys nepildo žmonių pra- skolingi. 
manytų kalbų, o tiktai tą kas 
yra reikalinga tapti gera mo
kytoja. 

Seserims yra labai naudin
ga pagelba žmonių aukos. Jų 
pasisekimams mes galime 
daug padėti gausiai aukodami 

Tai-gi mes gausiai aukoki 
me vienuolyno reikalams, 
idant seserys galėtų pasek
mingai teikti apšvietą Lietu
vių vaikučius. 

J. R. M. 
Balandžio 6 d., 1921 m. 

(atstovams. Kas turi tą teisę, 
tas tuomi pačiu gali pribūti, 
kuomet prezidentas a r sekre
toriai daro kokius nors svar
bius pranešimus spaudai. 
Spaudos Skyrius prie Katali
kų Gerovės Tarybos (N. C. 
W. C.) tiktai pernai susikūrė. 

\ 
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•Pradžioje jis aptarnavo 23 
laikraščius, dabar jau aptar-
oauja 78. Daugelis laikraščiu, 
gyrėsi, kad šįmet pajutę, jog 
jų skaitytojų pasidarę dau
giau, kuomet Kovo mėnesyje 
imta ypatingai uoliai platinti 
spauda. 

' 

Washington, D. C , Balan
džio 11 d. Kolumbijos Distrik-
t e įvesta krutamųjų paveikslų 
priežiūra. Įstatus tai priežiū
rai sustatė F . H. Stephens, 
distrikto korporacijos patarė
jas. J am padėjo p. Charles 
Mac Mahon, Katalikų Gero
vės Tarybos narys ir D-ras 
Lucius C. Clark protestantiš 
kų Bažnyčių Federacijos at
stovas. Dabar uždrausta ro
dyti paleistuvingus daiktus. 
Ketinama uždrausti valdžios 
i r religijos pajuokimų. 

Washington, D. Cv Balan
džio 11 d. Krutamu jų paveik
slų teatrai ir išdirbėjai supy
k o ant katalikų ir protestam ( 

1ų už agitacija prieš nepado
r i u s krutanmosius paveikslus, 
-todėl j Pemisylvanijos Valsti 

Dayton, Ohio. Balandžio 11 
d. Rengiamu Iv Katalikiš
kų Misijų Studentų Paroda ir 
suvažiavimas, busiantis Rug
pjūčio 18—21 dd. J a u yra 
parinkta didelė svetainė, ku
rioje bus parodyta kiekvienos 
užrubežinės misijos ypatybių. 
Keturi šimtai studentų yra 
skiriama priimti delegatams, 
suvažiuosiantiems iš visų šios 
žemės kampų. Visos užrube-
žinių misijų draugijos yra 
kvječiamos dalyvauti parodo
je ir pastatyti į ja,savo pada
rų. Suvažiavimas bus padalin
tas pusiau. Viena dalis svar
stys konstitucija ir naujų or
ganizacijų priėmimą; kita 
peržiūrės misijų gyvenimo 
ypatingus reikalus. 

ttmt 
po vienų šituose miestuose! 
Eorgen, Prondhjem, Fredrik-
shald, Tromse, Fredrikstad, 
Altengaard, Hamerfest. Prie 
bažnyčių yra ir katalikiškų 
mokyklų. Katalikai veda Nor
vegijoje keturis ligonbučius. 
Seserų vienuolių Norvegijoje 
yra trisdešimt. Jos priklauso 
prie trijų kongregacijų. 

1 — — -*"1"1— 

Šveicarija. 
• 

čeko-Slovakija. 

Praga, Kovo 25 d. Čekijoje 
yra įstatas draudžiantis kata
likų kunigams kalbėti apie 
politikų. Todėl kunigai, kurie 
peikia Čekijos valdžių už su
siaurinimų katalikų teisių, ku
rie kalbina katalikus atgauti 
išveržtas teises, jau skaitosi 
nusikaltėliai ir yra baudžiami. 
Bandyta tų įstatų praplatin-jos vyriausybe tapo įneštas 

sumanymas, kuris įvykęs labai | t i i r Slovakijoje, * bet nepasi-
susiaurintų, o gal ir visai ne- j s e ^ 
leistų parapijoms ir mokyk
loms rodyti krutanmosius pa-
* veiksim* Sumanymas sakosi 

Čeko-Slovakijos apšvietos 
ministras Dr. Beneš yra bu-

Berne, Balandžio 2 d. Švei
carijos konstitucijoje skyriuje 
75 yra pasakyta, kad asmenys 
priėmę šventinimus, katalikai, 
protestantai ar Žydai negali 
būti išrinkti į parlamentų, 
nors atsižadėtų savo prieder
mių ir pasiduotų kandidatais 
į parlamentų. Velykų savaitė
je Šveicarijos Federacijos Ta
ryba sutarė nepriimti į. parla
mentų asmenų buvusių dvasiš
kiais, nors jie tapo žmonių iš
rinkti. Katalikai nei džiaugia
si tuomi nei pyksta, bet pro
testantai sujudo. Žadama tų 
dalykų paduoti visiems Švei
carijos piliečiams perbalsuoti 
naujai. Tas parlamento sutar
tos teisės davimas perbalsuoti 
visiems piliečiams vadinasi 
referendum. 

feetvirtadlenis, Balam 14,1921 
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Belgija. 

norįs apginti žiūrėtojus n u o Į v c s kataliku ir atsimetęs nuo 
pavojų, todėl įveda, kad kru- j katalikystės. J i s atvažiavo 
taniuosius paveikslus galėtų Ryman tartis su popežium 
rodyti tiktai tam tyčia išlavin- a pį e s a v o dalies reikalus. Po

pežius atsakė, kad visus įga
liojimus turi kardinolas Gas-
parri, su kuriuo padaryta su
tartis bus teisėta. Patsai po
pežius apostatų nepriimųs. 

Norvegija. 

ti žmonės, kad rodymo vietose 
butų ypatingų prietaisų, kurie 
neapsimoka įvesti retai ro
dant paveikslus. Idant para
pijos ir mokyklos negalėtu 
tankiau rodyti ir tuomi apmo
kėti išlaidas, tai sumanymas 

"draudžia rodyti daugiau šešių 
kartų į mėnesį ir dar prideda, Į Christiania. Kovo 31 d. Ap-
kad už atėjimų pažiūrėti i f - I t a l i š k a s i s Prefektas, t. y. 
butų imama mokesčio. Suma-;asmuo turys vyskupiškus 
nyme dar pažymėta, kad pa- šventinimus ir valdžių, bet 

"rapijų svetainėse ir mokyklo- j veikius nekatalikiškoje šalyje, 
se rodamų krutamųjų paveik-į kur nėra suskirstytų vyskupi-
slų turinys tegali būti tik ap- jų nei parapijų. Norvegijoje 
ribotas vien auklėjimo sryti- Apaštališku Prefektu yra do 

Brusseles, Balandžio 2 d. (iin-* 
čas tarp prancūziškai ir ile-
miškai kalbančių Belgų yra 
smarkus. Pasitaiko žmonėms 
įsikarščiuoti i r padaryti kenk
smingų klaidų. Taip įsikarš
čiavo vienas Flamandas kuni
gas ir padarė, ko neturėjo da
ryti. Kardinolas Mercier turė
jo jam uždrausti būti bendra
darbiu laikraščio, nežinojusio 
ribų kovoje už kalbos teises. 
Dalykas pakilo iki Šv. Tėvui. 
Benediktas X V paskelbė laiš
kų Belgijos vyskupams. Tame 
laiške išdėtos taisyklės, kaip 
turi apsieiti kunigai savo tau
tiniuose dalvkuose. 

mi. Katalikų Gerovės Tarybos 
narys, jos krutamųjų paveik
slų skyriaus vedėjas p. Ch. 
McMahon davė žinoti Penn-
sylvanijos Valstybės klebo-

mininkonas vienuolis Fallize. 
J is neseniai įkūrė domininko
nų vienuolynų ir atidarė kata
likų bažnyčių Norvegijos sos
tinėje Christianijoje. Visoje 

bonams, kad* jie per teisėtus Į Norvegijoje yra tiktai keletą 
asmenis rūpintųsi neperleisti I tūkstančių katalikų. J ie turi 
sumanytojo įstato. I dvi bažnyči Christianijoje, ir 

AIRIJA. 
Kitados Airių žemę arba Ir-

landijų vadindavo šventųjų 
sala, nes daugelis tos salos 
gyventojų pasižymėdavo do
rybėmis ir tapdavo šventais. 
Kaip maža tauta patinka ma
žai tautai, taip ir Airija turė

tų patikti mum*. J i ?00 metų 
kentėjo ir kenčia svetimų plie-
spaudų. Mes taip-gi žinome ką 
tai reiškia būti pavergtiems. 
Mes jau turime neprigulraybę 
nors ne visų pripažintų. J ie 
turi tiktai drųsos kovoti ir la
bai gerų organizacijų su dau
geliu pasišventimo. Nei mūsų 
kova už laisvę dar nepasibai
gus, todėl l Airių kovų už lai
svę turime žiūrėti atydžiai, 
nes vienas tikėjimas, bendras 
vargas, bendri tikslai mtis su
veda su Airiais. Airiai tiek 
laimingesni už mus, kad jų 
šviesuoliai ir turtuoliai nepa
bėgo nuo jų pas Anglus kaip 
mūsiškiai pabėgo pas Lenkus. 

Airių turtuolis ir šviesuo
lis markyzas McSwiney, bū
damas Ryme ir dirbdamas 
Vatikano bibliotekoje pastebė
jo, kad joje maža yra knygų 
apie Ai rijų. J is nepyko už 
tatai ant nieko, tik suprato, 
jog jo tautai ta t yra nuosto
lis, todėl jis sumanė surinkti 
airiškas, Airių ir kitų knygas 
kalbančias apie Airijų ir įteik
ti jas dovanai Vatikanb bib
liotekai. Vienam žmogui sun
ku tų padaryti. J am ir lėšų ne
ištektų, todėl susidarė komite
tas tam sumanymui išpildyti. 

Sumanymui pritarė Vatika
no bibliotekos prefektas. Šv. 
Tėvas priėmė markyzų McSwi-
ney" privatine audijeneija ir 
palaimino jo darbų. Airiai da
bar rūpinasi išpildyti. Nepro-
šalį butų ir Lietuviams pada
ryti panašiai. Nors specijaliai 
netyrinėjome Vatikano biblio
tekos šiuomi žvilgsniu, bet ga
lime nebijoti apsirikimo spė
dami, kad mus dalykai stovi 
ne geriau, kaip Airių. 

Airių kova prieš Angliju ir 
Anglijos katalikų dvasiški jos 
ištikimybė savo tautai kartais 
sudaro skaudžių nesutikimų 
tarp katalikų Airių gyvenan
čių Anglijoje ir tarp vietinės 
Anglų dvasiški jos. 

Westminsterio arkivyskupas 
kardinolas Bourne savo šįme-
tiiiiame ganytojaus laiške Ga
vėnioje tarp kitko parašė: 

I have grave reason to 
fear that some of my own 
flock, impelled by legitimate 
love of country and urgent 
longing for the realization 
of lawfull aspirations, are 
,unwarily allowing them-
selves lo become implicated, 

by aetive sympathy, or 
even, actual coopąration in 
societies and organizations 
which are in opposition to 
the lavrg of God and of the 
Catholic Church. 

Tai reiškia: 

Aš turiu rimtų priežasčių 
bijotis, kad kai-kurie pri-
klausų prie mano valdomos 
Bažnyčios, teisingai mylė
dami tėvynę ir smarkiai 
trokšdami, idant išsipildytų 
geri jų tikslai, nesijusdami 
duodasi įpainioti, veikliu 
pritarimu arba net ir tikru 
prisidėjimu prie darbo, 
draugijoms ir organizaci
joms, kurios yra priešingos 
Dievo ir Katalikų Bažny
čios teisėms. 

Airių veikėjai suprato, kad 
šitie kardinolo žodžiai papei
kia Airius prisidedančius prie 
slaptų airiškų organizacijų sa
votiškais budais kovojančių su 
Anglija. 

Todėl Londone Gavėnios 
pabaigoje tapo sušauktas Ai 
rių susirinkimas. William Mac 
Carthy pirmininkavo jame. 
Buvo daug aštrių kalbų prieš 
kardinolų. Jos sakė, kad jis 
neturėjęs teisės pasmerkti Ai
rių politikos savo ganytojiška
me laiške. 

Kichard Purcell padavė su
manymų labai aštriai rezoliu
cijai peikiančiai kardinolų. 
Rezoliucija tapo priimta. Jos 
kopijų sutarta nusiųsti į Ry
mų Šventam Tėvui. 

Nors mes visai stovime Ai
rių pusėje jų kovoje prieš 
Anglus,bet iš šalies žiūrėdami 
į dalykus kardinolo rašte ne
matome Airių įžeidimo. J is 
jų tautos neminėjo, bet nėra 
abejonės, kad apie juos kalbė
jo. Tik ta kalba Airiams ne-
blėdinga. 

Juk jų patriotizmų kardino
las pavadino "legitimate love 
of country' ' (teisėta savo ša
lies meilė). Apie jų norų būti 
neprigulmingais nuo Anglijos 
kardinolas pasakė, kad tai yra 
"urgent longing for the rea
lization of lawful aspirations*' 
—"smarkus ilgesys, kad išsi
pildytų geri troškimai." Tais 
dviem sakiniais kardinolas 
veikiau galėjo supykinti An
glus negu Airius, bet kenčian
čio ji tauta visuomet mažai tu
ri kantrybės. 

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI. 
šonkaulis. su Tėbų karalium. Už nepa-

sitraukimų iš kelio gavęs mus-
Klausimas Kalbama, kad fa u i m ^ ^ ^ ter 

Dievas tverdamas Jievą islau- i J k 
že Adomui šonkauli. Sako, kad T e b u s 
ir dabar vienoje pusėje vyra. £ J ^ ^ g ^ 
turi vienu šonkauliu mažiau < 
už moteris. I r knygoje radau 
taip parašyta. Ar tiesa? 

) Būdvietis. 
Atsakymas. Šv. Rašte yra 

davo žmones, už tatai tapo iš
rinktas karalium ir vedė ka
raliene našlę. Pasirodžius, kad 

•jis buvo užmuštojo karaliaus 
ir jo našlės sunūs Aidi jas iš-tikrai pasakyta, kad Dievas Į ._• .. 

T. . . x AJ * sikirto sau akis. J\ aklų va Jievų sutverė iš Adomo son 
IH n i^akvta kad d ž i o ^ ° 3° d u k t ė * T a m e r # a i t ė 
JI (r Ų d f i a K > L et, i \ c t u , , . 

' buvo savo*tevo sesuo, nes vie-
kaulio, bet 
Adomo šonas butų likęs kiau
ras, arba kad išimtasis šon
kaulis butų neatsigimęs jo vai
kuose. Pasaka, buk vyrams 
trūksta vieno šonkaulio yra 
tuščia. J i kilo, veikiausia, iš to, 
kad apatiniai šonkauliai vy
ruose ir moteryse truputį ski- s a s supykęs uz tatai ant Pro-
riasi nuo viršutinių,- būdami 
trumpesni. Kas čiupinėjasi 
savo apatinius šonkaulius per 
odų ir mėsas, tas jaučia lyg 
ko truktų. Bet trukumo nėra.-

na motina buvo pagimdžiusi 
abudu. 

Kita pasaka yra apie Pro
metėjų. J isai pavogęs iš dan
gaus ugnies ir įteikęs jų žmo
nėms. Dievų Viršininkas Zeu-

Pramanytas Popežius. 

Klausimas. Esu skaitęs apie 
kokį tai Šventųjį Tėvų pope-
žių Grigorių. J is buvęs gimęs 
iš brolio ir sesers, o paskui 
nepažinodamas vedė savo mo
tinų ir už tatai buvo prirakin
tas ant salos per septyniolikų 
metų, o paskui popežium ta
pęs. Ar tai tiesa f 

Būdvietis. 
Atsakymas. Grigorių, arba 

Grigalių popežių buvo šešioli
ka. Pirmasis gimė 540 metais, 
paskutinis mirė 1846 m. Jų vi
sų gyvenimai yra žinomi ir 
nei vienas nėra buvęs prikal
tas ant salos; nei vienas nebu
vo vedęs. 

Tamistos girdėtoji pasaka 
yra susiūta iš dviejų grekiškų 
stabmeldiškų pasakų. Pirmoji 
pasaka sakydavo, kad Tėbų 
karaliui gimęs sunūs Aidipas. 
Žynys prie kūdikio lopšio pa
sakęs, kad vaikelis užmuš sa
vo tėvų ir šlykščiai gyvęs su 
savo motina. Karalius padavė 
kūdikį skerdžiui ir liepė pa-
skersti. Skerdžius užmušė šu
nį, šuns širdį parnešė* karaliui, 
o karalaitį augino pats, nes 
jo žmona buvo bevaikė. Kūdi
kis nesižinojo esųs karalaitis. 
Iš svetimos žemės begrįžda
mas susitiko siauroje vietoje 

metėjaus prikalė jį prie uolos 
Kaukazo kalnuose, o vanagas 
atlėkdamas kas metai draskė 
Prometėjaus krutinę ir lesė jo 
kepenas. Tik Erkulis užmušė 
tų vanagų, paliuosavo Prome
tėjų, kurs nuvyko ant Olimpo 
kalno pas dievus ir buvo jų 
patarėjas. 

Abidvi pasaki, apie Aidipų 
ir apie Prometėjų yra grynai 
žirionių pramanyti. Turbūt 
kokis nors nebaigęs mokslo 
gimnazistas didumų pamiršęs 
likusius abiejų pasakų skiau-
tus susiuvo krūvon ir prikergė 
prie popežiaus Grigaliaus. 
Cariškose gimnazijose labai 
daug purvų 'buvo krečiama 
ant popežiaus Grigaliaus Sep
tintojo, už kų tas kovojo su 
imperatorium ir jį įveikė. 

KATRIUTE. 
Parašė Kmn. B. W. Alexander. 

Jis buvo turtingas pirklys. Jam viskas labai sekdavosi. 
J i s turėjo pelningų sankrovų, puikius savo namus ir keletu 
gražių dukterų. Bet jau trisdešimts melų, kaip jis yra vedęs 
protestantę ir nuo to laiko jis nebepildė savo tikėjimo. Tebe
būdamas katalikas tas pirklys buvo šiaudinis Bažnyčios na-

; rys. Moterystė buvo paskutinis jo priimtasis sakramentas. 
Bet jo dukterys mokinosi vienuolyne ir buvo tikrai geros mer-

% gaitės. Dvi jo seserį įstojo vienuolynan ir padariusi įžadus 
neliovė meldusi Dievų, kad brolis vėl atgautų tikėjimų. Tik 
tos v\sos maldos rodėsi be pasekmių. 

Kodėsi, kad pirkliui terūpėjo viena jo pirklyba. Sankro-
" voje jis būdavo lyg žuvis vandenyje: linksmas, veiklus ir su-
; manus. Bet ir kitokių jausmų jam liko širdies kamputėje. 

J i s turėjo rudakę garbiniuotų dukrelę Katriutę. Namie jų 
visi vadindavo Kitty. J i buvo net maidingesnė už savo sese
ris, o tėvų taip mylėjo, kad nei apsakyti negalima. 

Metai slinko paskui metus greitai vydamiesi vieni kitus. 
;. Kitty užaugo diktoka mergina ir dar pasidarė maidingesnė. 
Į Ant jos jaunų dienų linksmybės svyroją rūpesčio debesis, kad 

tėtė nebevaikščiojo į bažnyčių; nesiduodavo nei užminti apie 
į tai. Mama, ta niekad nebuvo katalikė, ir reikėtų stebuklo, 

kad ji kada nors galėtų tapti katalike. Kartais Kitty tikė
davo, kad kada nors stebuklas ateis, nes mama būdavo taip 
gera, kad Dievas turi jų privesti ir prie tiesos. 

Mažiau buvo vilties su tėte. J i s daug metų buvęs katali-
Z ku, dabar jau sęsta ir kas kart pikčiau atsako, kaip tik užsi

meni apie grįžimų prie mmo tėvų tikėjimo. Mergaitei dei to 
• birdis jausdavosi beveik suskilus. Aršiausia, kad nei užkal

binti apie tai tėvas jau nesiduodavo. Apie viskų galima bū
davo šnekėti su juo; jis dar ir pats padėdavo šnekų pagilinti 

ir paplatinti; vien tik apie religijų nevalia būdavo užsiminti 
tuose turtinguose namuose. 

Vienų dienų Kitty priėjusi tarė, kad ji įstojant į vienuo
lynų. Je i perkūnas butų trenkęs pirkliui pas pat jo kojų pirš
tus, tai pirklys nebūtų taip nusigandęs. J is barė, baugino, 
verkė ir glostė dukterį, atkalbindamas jų, bet jos pasiketini-
mas buvo tvirtas. Praėjo daug dienų; jose buvo daug nema
lonumų. Galų gale Kitty persikraustė į vienuolynų ir tapo 
naujuke. Po to tėvas pasidarė dar kietesnis ir nenorėdavo su 
niekuomi užsidėti. Tečiaus tėvo širdis negalėjo liautis mylė
jus dukters. Pirklys tankiai nueidavo į vienuolynų pas duk
relę. J i jam lyg kregždutė čiauškėdavo, kaip esant laiminga. 
Nors ir tada ji neminėdavo tėtei, kad imtų pildyti savo tikėji
mų, bet visose maldose ji mintydavo apie tai. 

Tik štai seserys praneša pirkliui, kad jo duktė serga ir 
yra vienuolyno ligoninėje. Metęs visus savo reikalus jis kuo
ne bėgte atbėgo pas mylimų kūdikį ir rado jų labai sumenku
sių. Viršininkei jis įteikė didelį pluoštų pinigų, kad samdytų 
pačius garsiausius gydytojus, kad panaudotų paskučiausias ir 
brangiausias gydymo priemones. Seserys viskų padarė taip 
kaip tėvas norėjo. Kų galima buvo gauti už pinigų, tas tapo 
parūpinta ligonei, bet liga nuolat ėjo aršyn. Tėvas ir visa 
šeimyna nuolat lankydavo sergančių. Pro ašaras jie klaus
davo gydytojų,' kas bus, o tie atsakydavo: " Sunku įspėti . , , 

Tarp savęs gydytojai vienas kitam pasisakė aiškiai: " J i ne-
beišliks. , , ' 

Išdžiuvęs merginos veidelis gulėjo ant baltos pagalvės ir 
pats baltas kaip lelija. Garbinių likučiai buvo dar mylimesni 
kenčiančiam" tėvui. Atsisėdęs pas lovų jis žiurėjo 4 dukterį 
ir nedrįso mintyti to, kų žinojo, kąd bus. * Tik lupos lyg iš-
vogdamos skaudų širdies slėpinį pasijuto betariančios. 

— Kitty, dukrele, šiukštu nemirk. Aš neatkelčiau! 

J i atmerkė savo dideles akis. Lupos sukrutėjo, kiūrė
dama tiesiog tėvui j akis j i aiškiai t a rė : 

— Tėte, aš nemirsiu, jei tu vėl busi geras katalikas. 

— Busiu, dukrele, busiu, tarė tėvas verkdamas ir pridėjo: 
Žadu tau, tik tepadeda man Dievas. v 

Bejiegis nusišypsojimas džiaugsmu švystelėjo ligonies 
veide. Skausmo išvaizda ir mirties dažas lyg nuslinko nuo 
akių. J i užsimerkė. Jos tėvas nusileido nuo kėdės ir atsi
klaupęs ilgai tylomis meldėsi atkartodamas savo įžadų Dievui. 
Pirklys atsistojo gydytojams įėjus. Jie paėmė ligonies pulsų 
ir linksmai pažiurėjo vienas į kitų, išvadino tėvų į kitų kam-

b«i - ••• j - v * . * y i i i | 
— J a i labai pagerėjo,—sakė daktarai.—Liga persisvėrė"'} 

gerųjų pusę. Dabar mums belieka duoti gamtai užbaigti kas 
gerai prasidėjo. Bet butą didžio pavojaus. 

Tėvas išklausė tų žodžių tylėdamas ir nieko neatsakė. Tik 
širdis jam liudijo, kad jis šiuo žygiu zinųs daugiau už gydyto-

Kitty išgijo . Tėvas išpildė savo įžadų. Kuomet jaunoji 
sesuo jau vėl galėjo apsirengti savo vienuoliškais rūbais, tė
vas atvyko pas jų ir pasisakė susitaikęs su Dievu. J i s jau 
buvo grįžęs į* Tėvo namus. 

Kitty dar tebėra gyva. Gyvas yra ir jos gerbiamasis tė
vas. J is liko ir ttebėra geras uolus katalikas pasaulietis. Įvai
riose labdaringose įstaigose pilna yra mūrmulinių lentelių mi-
nėjančių jo duosnumų pavargėliams ir bažnyčioms. J i s tų žy
mėjimų nemėgsta, bet davęs neliauja. J is padeda savo duk
teriai jos mylimame pašaukime. Tankiai ir stambiais gerais 
darbais jis atpildo laikus praleistus anapus Bažnyčios. J is 
rengiasi mirti, bet tas prisirengimas yra ramus be baimės ir 
be išdidumo. 7 

Kalbėsis ligonbutyje padaręs persvarų ant gero dukters 
kūne ir tėvo dvasioje liko ir tebėra žymus abiejų atmintyje. 
Jį atinena i r angelai danguje. 

Ar-gi ne aišku, kad ir duktė kartais gali tapti apaštalu 
savo tėvui. 

"Malda padaro daugiau daiktų negu žmonės sapnuoja 
apie t a i . " Tų atmindamos melskitės dukterys tų žmonių, ku
riuos pasaulio vilnys nunešė toli nuo Balnyeios. Melskitės, žintas šventuoju dar nepra 
kad jie sugrįžtų. Jųs tikėjimas neliks be įasekmių. ±jm ^ t ^ j ^ n m ^^^^ 

Joanna d'Ark. 

Klausimas. $Codel popežius 
tik dabar tepripažino Orleano 
mergelę Joanų šventųja f Juk 
ji jau seniai gyveno. 

&. Būdvietis. 

Atsakymas. Šventųjų pripa
žinimo pradžių retai daro 
pats popežius, bet dažniausiai 
jis apseina kaipo teisėjas. 
Pirma žmonės prašo popežių, 
kad pripažintų mirusį asmenį 
šventuoju, paskui popežius 
paskiria tyrinėtojus, po to 
peržiūrima kų tyrinėtojai iš
rado. 

Kad žmonės į tų svarbų da
lykų neįneštų savo politikos ir 
gašlumų, tai tyrinėjimai būva 
pertraukiami, idant užsikarš-
čiavimai atvėstų. Pertraukos 
būvą taip ilgos, jog retas as
muo tampa pripažintas šven
tuoju greičiau kaip į šimtų 
metų po mirties. Tada jau bū
va išmirę tie, kurie šventybės 
pripažinimo klausimų sukėlė; 
tada jau būva nurimę visi už-
sikarščiavimai ir gašlumai. 

Su Joanna d 'Ark ypatingai 
reikėjo būti atsargiems. Del 
jos buvo užsikarščiavę ne at
skiri žmonės, bet dvi taut i : 
Praneuzai ir Anglai. Prancū
zams norėjosi jų išaugštinti, 
Anglams rūpėjo jų pažeminti. 
Tautų įsikarščiavimai netaip 
greit atslūgsta, kaip pavienių 
žmonių. Todėl ir Joannos pri
skaitymas prie šventųjų už
truko taip ilgai. 

Bet tas pasidaro ir kitai; 
atvejais. Apie šimtų metų vė
liau už jų gyveno Kolumbas. 
Nuo jo mirties jau praėjo be
veik keturi šimtai metų. Dau
gelis spėja, kad i r Kolumbas 
bus priskaitytas prie šventų
jų, bet numanu, kad ta t įvyks 
negreitai. 

Katalikų Bažnyčioje yra vi
sai paprastas dalykas pripa
žinti kų nors šventuoju į 500 
metų po mirties. Bet priešin
gai retas yra stebėtinas atsiti
kimas, kad kas taptų pripa-
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(Pradžia ant 2 pusi.) 

ir galingi, je i nesivienysinie į 
vienę milžinišką jėgą. Nes 
šiandieną jokia spėka pasauly
je nesiskai to su pavieniais, 
nors k mokyčiausiais asmeni
mis, bet skaitosi t ik su spėka 
sau panaš ia . 

^Jau nekar tą laiškais i r 
per la ikraščius buvo ir y ra 
kviečiama visos Lietuvių ka
talikų draugijos bei organi
zacijų kuopos, a rba net ir pa
vieniai asmenys sudarant i 
Federacijos kuopas, priklau
santi p r ie šio Amerikos Lie
tuvių katal ikų Federacijos 
Centro, bet toli gražu iki šiol 
mūsų t iks las nepasiektas . 
NoTs reikia pasakyt i , kad šiais 
metais Federaci ja sparčiai au-

LIETUVIAI AMERIKOJE, 
BINGHAMTON, N. Y. 

Nepaprasto Plauko žmonės. 
Keletas metų a tgal į mūsų 

koloniją atsibaladojo apsuk
rus vaikinas, kuris buvo dir 
džiai suvargęs i r sakėsi esąs iš 
Rocbester, N. Y. Ats i rado ge
ros širdies žmonių, kurie jį su
šelpė ir gavo darbą. 

Pabuvęs čia kiek laiko tas 
vaikėzas tiek įsidrąsino, kad 
pradėjo save vaidinti net moky 
čiausiu vyru mūsų kolonijoj. 
Girdi : " M a n reikia nuvažiuo
t i t ik į Lietuvą i r vieną sykį 
pereit i per aštonius gimnazi
jos kambarius , ta i busiu aš
tuonių klesų v y r a s . ' ' 

Prot ingi žmonės, žinoma, 
go narių skaičiuje; jos sky- pradėjo žiūrėti į jį lig į kokį 

pr incipus; mi dont one go to Samulevičia $62.75, auksinų 3,-
ka l abuz . " Bet policmonas vi- 700. M. Sleževičiaus, pirm. vardu, 
sus tuos jo principus su buože Chicago, 111., nuo W. Pulunan 
prie lojaro pečių prilipinęs nu- Lietuvių $305.52, auksinų 18,520. 
siveaę į šaltąją. 'A. Stulginskio, Steig. Seimo pirm. 

vardu. f 
J. Kripaitis, 

Aukų Skyriaus Vedėjas. 
/ . Vileišis, > 

Liet. Atstovas Amerikoje. 

Binghamtonietis. 

NAUJAI BASTĮ K A E K V I C 

riai i r kuopos įsisteigė daugu
moje Lietuvių kolonijose, bet 
tur ime nepamiršt i , kad d a r žy
mi dal is tų kolonijų y r a atsi
likę ir lūkuriuoja nežinodami 
ko. 

Tai-gi, gerbiamieji, sujuski-
me dabar , kad iki sekančio Fe
deracijos seimo kiekvienas ir 
visi*būtume nariais Amerikos 
Lietuvių Katal ikų Federacijos. 
Būdami visi suvienyti į mušu 
tautos tvirčiausią jėgą tik ta
da galėsime pasakyti ano Ro
mos Viešpačio žodžius: " Ve
lti-Vidi-Vici." 

A. J. Valantiejus, 
A. L. K. K. F . Sekivt. 

.BIČIULIŲ SODNELIS. 

Vienas bičiulis iš Riurioga 
los (prie Dubysos) per mane 
karš ta i atsišaukia i visus A-
iuerikoj gyvenančius bičiulius 
šiais žodžiais: 4 ' Skubėkite, 
brangus bičiuliai, skubėkite! 
Praei ta vasani atpiškėjo į 
Riuriogala Amerikinės bendro
vės atstovas ir nupirko van
dens spėka Lietuvoje. Skubi
nuos jums pranešti, kad Lietu
voje dar įgalima nupi rk t i vėjo 
spėką ir perkūno spėka, o 
tuomet visos t rys galingiau
sios Lietuvos spėkos taps A-
merikiečiii bičiulių nuosavy
bė ir neš milžiniškų pelnų: 
nes tos spėkos kuls, mals, 
verps, aus, lentas p jaus ir t. 
t... Laukdamas gre i to atsaky
mo, su pagarba. 

Jūsų bičiulis iš Riuriogalos. 

Tamsta, gerb. .bičiuli, di
džiai klysti. Mes, amerikie-
čiai, bičiuliai tokių ka ip spė
ka, protas, mintis i r j iems pa
imsiu dalykų, visai neperkame. 
Jeigu mums reikės malt i , tai 
nupirksime kalnelį, pastatysi
me malu na, pridėsime jam 
sparnus, na, ir vėjas, be jokio 
jam užmokesnio, suks ta ip, 
kad net visas malūnas braš. 
kės. Ta. patį darbą at l iks ir 
vanduo, jeigu tik įsigysime 
gabelėlį žemės prie Ventos,Vis-
vytos a r Dubysos. O jeigu 
mums bus reikalinga elektriką, 
tai su tam t ik ra mašina pr i 
trauksime jos tiek, kiek reikės. 
Kam-gi mes tur ime pi rkt i ko-
kio-ten perkūno, vandens a r 
vėjo spėkas. Rusų rašytojas 
Oogol aprašo , kad Čičiko.v va
žinėdamas po dvarus supirki
nėjo mirusias vėles (miortvyja 
dušy). Lietuviški socijalistai 
Amerikoje perka nuo savo 
dvasiško vadovo Mockaus vel
nius ir pragaro sklypus (lo
tu.^, piečius) ir pienus. Todėl 
nieko stebėtino, jeigu ir ben
drovių atstovai supirkinėja 
spėkas, vėjus ir perkūnus . J u k 
tam jie ir atstovai , kad Lietu
vos pramone kelti i r bendro
vių pajininkams (šėr ininkams) 
milžiniškus pelnus dary t i 

pakvaišėlį, bet munsaino my 
lėtojai ta i ištikrųjų pradėjo 
jį s ta ty t i p i rmon vieton. Mūsų 
" d i d v y r i s " , pamatęs , jog jis 
daug gali , pradėjo organizuo
t i Sandaros kuopų. Kadangi ši 
kuopa susideda iš " nepapras
t ų " žmonių, mat joje r an j a s i 
činovninkų, lojarių, nezalež-
ninkų ir net k4aštuonių klesų ' ' 
vyrų, tad vietos Binghamtono 
Lietuviai suteikė ja i titulų, pa
vadindami Cilvokų part i ja . 
Tai-gi ne pro šalį bus paminė
ti tų cilvokiškų gaivalų dar
bus ir morališkumų. 

Nors nuo senų laikų mūsų 
sandariečiai pasižymėjo viso-
kais t rukšmadar ia is , šmeiži
kais katal ikiškų veikėjų, bet 
prot inga katal ikiška visuome
nė davė jiems ramybę, nes vis 
manė, jog kada nors ateis į 
protų. Pama tę , jog katal ikai 
niekus daro iš jų dar
bu, j ie pradėjo imtis bjau
riausio darbo. 

Didžiojo šeštadienio vakare, 
kada žmonės skait l ingai ė-
jo į Lietuvių bažnyčių, kele
tas vietos sandariečių, dikčiai 
prisigėrę munšaino, pradėjo ei
nančius užkabinėti .Ramųs žino 
nės, ypač tokiame svarbame 
laike, nekliudė tų eilvokiškų 
gaivalų i r mane, kad nusira
mins. 

Po mišparų vieni žmo
nės ėjo namo, o kiti paliko per 
naktį budėti bažnyčioje, lauk
dami rytinių pamaldų. 

(Prisiųsta IŠ Am. Raud. Kryjiau*) 

Maj. Gen. H. J . Rogers pra
nešė, jog kapų skyriaus vyrai , 
kurie ieško visuose Prancūzi
jos karo laukuose, vėl rado 
178 lavonus mirusių Amerikos 
kareivių ir 132 žino keno. Ne
galima pat i r t i vardus ir pavar
des 46 kūnų, bet iš tų septyni 
gal dar taps pažinti . 

Penkiasdešimts ras ta ne tol 
Ivomagne kapinių i r visi tapo 
vėl palaidoti gražioj vietoj. 
Romagne kapinėse bus nuola
tinis Amerikos paminklas. 

Šis suradimas sumažina be 
žinios prapuolusių skaičių ir 
kaip tik, greit galima, vardai 
bus prisiųsti giminėm?. 

Nesenai gydymo valdininkai 
apžiurėjo 28 kūnus, pergaben
tus iš užjūrio į Hoboken, N. 
J. , iš t irdami, a r t inkamai buvo 
prižiūrėti pr ieš paskutinę ke
lionę. Visuose atsit ikimuose 
rasta geriausia profesijonalė 
priežiūra. Vienas Suv. Valsti
jų senatorius, kuris a tvyko \ 
Hoboken pamaty t i lavonų pa
žįstamo kareivio, taip-gi pripa
žino puikių priežiūrų. 

LIETUVOS MISIJOS 
Naujas adresas: 

Lithuanian Representative 
162 W. 31 Street 
New York, N. Y. 

PRANEŠIMAS WORCES-
TERIE6IAMS! 

Worcesteriečlai norėdami pirkti 
Lietuvių Prekybos Bendrovės 6ėru 
arba siųsti pinigų saviškiams Lietu
von, gali atlikti savo reikalus per L. 
Prekybos B-vės įgaliotinį agentą.— 
moksleivį Ignų Barkų. Taip-gi su
teikia visas reikalingas informaci
jas .Su reikalais kreipkitės šiuo ant
rašu: 

Ignas J. Barkus 
16 Columbia St. 

Worcester, Mass. 

BRIGHTON PARKO LIETU
VIAMS. 

Nebokite Be "Draugo" 
"Draugą" dienraštį galima 

gauti be kitų vietų ir šiose: 
F. ŠIMKIENĖ, 

4358 So. Fairfield A ve. 
TUMŠIS & CO. 

3853 So. Rockvvell St. 
BUCIUNAS,. 

2900 W. 40th Str. 
J. ŽOLYNAS, 
4063 So. Maplewood Ave. 
J. SYMONAS, 

4140 So. Maplewood Ave. 
J. SMITH, 

3813 So. Kedzie Ave. 
JUOZAS DEITŠKO 

4409 So. Fairfield Ave. 

1 

i i 
i 

REIKALAUJAME AGENTŲ. 2 
Atliekamu laiku tamsta gali I 

užsidirbti po $50.00 ir daugiau 
į savaitę. Užsiėmimas sma
gus. Pa tyr imo agentavime ne-
reikia. ' , • 
220 S. State St., Ruimas 1422 

![ AMERIKOS LIETUVIAI! 
Norite pasiųsti Amerikos Lietuvą j Lietuvą 

tai pasiųskite saviškiams į Lietuvą Amerikos Lietuvių 
Katalikų 

. . r 

Metraštį 
1916 m. 

Chicago. 

Paieškaus savo brolio Juozo Bobi-
no, apie 28 m. amžiaus, paėjo iŠ 
Kauno rėd., Kėdainių aps., Josvainių 
parapijos, Karūnavos kaimo. Apie 
šeši metai atgal gyveno Pennsylva-
nijoa vals., dirbo angliakasykiose. 
Taip-pat paleškau jo broli, Mykolą 
Bobiną, apie 24 metų amžiaus. Yra 
kur nors amerikoje. Atsišaukite. Jei 
kas apie juos žinote, meldžiu man 
pranešti. 

Marijona Paukštienė 
(Po tėvais Vckrikaitė). , 

455« So. Marslifiehl Ave. Obicago. 

AKT PARDAVIMO. 
Grocerne ir bučerne, labai goroj 

vietoj, osų vienas ir negalių apsi
dirbti dėlto parduodu. Galima ir na
mą kartų pirkti ant lengvų ismokes-
čiu.Atsišaukite tuojaus. 

4202 S. Campbell Ave. 
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Išleistą Liet. Kat. Spaudos Draugijos 

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

JAIfcCE yra aprašyta tvciimasis Amerikos Lietuvių parapijų, 
draugijų, jų veikimas; aprašytos,mokyklos; ir šiaip 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 . 
Kaina: Neapdarytos 

$1.00 
. 50c. 

LIETUVOS GYNIMO KOMI 
TETUI AUKŲ APYSKAITA. 

Nuo Kovo 1 d. iki Kovo 22 d. 
1921 m. {plauke aukų iš šių vietų: 
Centralia, 111. 

Surinkta nuo vietos Lietuvių 
$122.75 

Chicago, 111. 
Aukos Town of Jjake 
L/lStl*. . . . . . . . . . . . . . . 1 ,• )-j-r.-f— 

Nuo "Naujienų" skaity
tojų, Gruod. m 458.95 
Nuo "Naujienų" skaity
tojų, Vas. mėn 508.00 
Baltos Rožės L. Pas. K. 100.00 
Lietuvių Tautos Kat. Baž
nyčios 67.00 
Liet. Dr-ja Savit. Pašelp. 50.00 
Prak. Dr. Alseikos, Kovo 
13 d 186.00 
Prak. Dr. Alseikos, pareng. 
K>. 1 J . A . 4t).—U 

Cicero, 111. 
Lietuvo Kareivių dr-ja 120.00 

LABD. SĄJUNGOS 7-TOS KP 
VALDYBOS ANTRAŠAI. 

• 

Pirm. — Motiejus Svaranaučius, 
2008 Wcst 23-rd Street. 

Pirm. pagel. — Alek. Cibulskis, 
2243 South Oakley Ave. 

Nutarimų Rast. — Ant. Linkus, 
2216 South Leavitt Str! 

Turto Rast. — Nįart. Česnaučius, 
2213 West 23-rd Place. 

Iždininkas. — Petras Cibulskis, 
2343 West 23-rd Place. 

Kbntrol. rast. — A n t . Jani l icnč ius , 
2143 West 22-nd Place. 

Iždo globkjas. -v- Jozcfata Rokienė, 
2326 West 23-rd Street. 

Centro Atstovai: Antanas Jani-
lienčiu8 ir Aleksandras Cibulskis. 

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

• 

Užsisakydami adresuokite: 
-

i ANT PARDAVIMO. 
35-tos arti OakloyAve., mūrinis 

nainas 2 flatu ir basementas, 5 ir 6 
kambariai, 2 vanos. Vienas flatas 
dabar tuSČias. 1600.00 cash, balan
sas po $50.00 Įmones].Kaina $6,000. 

L 
"DRAUGAS" PUBLISH1NG C0. 

2334 South Oakley Ave. Chicago, Illinois. 

S 

• 

• 

s 
• 

U. H. WALKER & CO. 
5 N. La Salle Str. 

Telefonas Main 286 

VALDYBA DRAUGYSTĖS 
.ŠV. ANTANO. 

VVaukcgan. JH. 

Pirmininkas, A. J . Sutkus, 1317 

Prak. Dr. Alseikos, Kovo 9 50.00 
Apie 12 vai . atėjo bažnyčion j E s t L ( m i8 , m 

dikčiai pr is ikaušus pora san- | Liet Gyn. Dr-jos mėn. 
dariečių ir vienas jų užmigęs 
bažnyčioje pradėjo nesvietiš
kai kriokti , o ki tas visokias ne
sąmones da ry t i iš ko žmones 
labai pasipikt ino ir dvi mote
l i išėjusi iš kant rybės priėjo 
prie tų nedorėlių ir paprašė, 
kad išeitų iš bažnyčios. J i e 
nenorėjo klausyti . T a d a viena*, 
moteriai pasakius, jog eis ir 

So. Vietory Str. 
Vice-Pirm., S. Keliotis, 1002 S. 

Victoria Str. N. Chicago. 
Nut. Raštininkas, J . P. Bukan-

tis, 1339 S. Vietory Str. 

jog 
abu išėjo 

Tai-gi, ka ip minėjau, 
prie sandaros kuopos priklau
so nepaprasto plauko didvy
r ia i : činovnikai lojariai ir net 
vieną dieną išėję ažto-
nias gimnazijos klesas " m o k s 
l inč ia i / ' t ad vienas tų didvy-

mokest 107.00 
Naugatuck, Conn. 

Liet. Piliečių Sąjung. sk. 45.30 
New Britain, Conn. 

Iš prak. Vas. 20 d. . . . 
Passaic, N. J . 

Šv. Jurgio Dr-ja • 
acine, Wis. 
Apvaik. suk 3 m. Liet 
Neprig 

Roekford, 111. 
. . . . . . . . 

116.95 

100.00 

.49 

pašauks poliemona, susigėdę L i e t G y n Komit. prak. 30.00 
Liet. Moterų Susiv. 9 kp. 24.00 
S. L. A. 77 kp 20.00 

Waterbury, Conn. 
Šv. Jurgio Dr-ja 5.65 

Nuošimčių už Vasarį m. . . . . 4.40 

Viso jeigu nuo 1 d. iki 21 d. -
Kovo $3,706.11 

Inėjo už Vasarį mėn. . . 5,848.36 
rių Velykų laike munšaino pri
sikaušęs, tapo nuvežtas į šaltą- j V i 8 0 u ž V a s a i . | h . K o v ą ^ 9,554.47 
ją augštųjų sandaros principų 
studijuoti . Išbuvęs per naktį ir 
užsimokėjęs $12 už lekciją pa
grįžo. O už savaitės, t. y. Ba
landžio 2 d. ant ras žinomas did 
vyris, kurį visi vadina lojariu, 
inunšaino išsikaušęs, ėjo namo 
ir papuolė į dėdės rankas . Pa
matęs, jog įain i r g i reikės va-
žiuoŲ j šaltąją augštų princi
pų studijuoti, mūsų lojaris, 
išsiėmęs iš kišenės knygutę, 

Už Lietuvon pasiųstus 
500,000 auksinų $8,311.25 
Čekių išrinkimas už Vasarį 0.65 

Viso 8,311.90 
Lieka kasoje $1,242.57 

Be to iš sudėtų per Lietuvos 
Misiją Amerikoje pasiliko: 
Amerikos Bonais $100.00 
W• o . o . . . . . . . . . . . . . . . . . o.ou 

Bendrovės serais 110.00 
Šie pinigai, 500,000 auksinų, y-

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

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

Kasos Globėjai: 
1) P. Kasdalevičia, 1017 Eight 

Str. 
2) J. M. Leškis, 1329 S. Jack-

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

cott Str. 
Knygius, P. Rumšą, 902 Eight 

Str. 
Maršalkos, K. Stulginsjds, 1320 

S. Vietory Str., ir J. Šimulynas, 
1333 McAlister Ave. 

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

Vėlavos nešėjas, S. Urbonas, 
911 Eight Str. 

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

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda npinaujis mūrinis na

mas 5 pagyvenimai, iŠ fronto storas. 
Namas geras ir apsimokantį. Mau
dynes, gasas irvisi parankuraai. Savi
ninkas gyvena ant 3 floro nuo už-
pakeiio. Namas bus parduotas už bi-
le teisingiausia pasiūlymą.. Priežastį 
pa t i r s i t e a n t v ie tos . A t s i š auk i t e 

2844 W . 88 Street 

Gausi 1%$% 
už padėtus pinigus, jeigu pirksi mu
št; rekomenduojamus, užtikrintus 

PIRMO MORGEČIO 
AUKSO BONDSUS 

Procentai išmokami du kartu i metus 
bile vienoj bankoj. 
Bondsai po $100 ir $500. Gali pirkti 
ir lengvais išmokėjimais. 

Parsiduoda dvi cottages namukai 
po 8 kambarius, parslduoe skyrium 
Ats i šauk i t e p a s sav in inku . 

2S20 S. H o y n c Ave. 

IiAitGKN.VS BARGENA8 
Parsiduoda 93-JŲ akrų farma pusiau 

už dyką, 5 mylios nuo didelio mies
to Mauston, Wis», 60 akrų išdirbtos 
žemės, likusioji ganykla ir miškas, 4 
kambarių stuba su visais forničiais, 
2 arkliai, 1 kųmelis, 5 karves mel-
/.r i uos, 3 kiaulės, 45 vištos, visos ma
šinerijos reikalingos prie farmos. tik
tai $1,000 mortgečio, kaina 14,200. 
Turi būti parduota j 7 dienas, atsi-
šaukit tuojaus. Klauskit £ . W. Bak* 
sevvicz, 3301 So. Halsted Str., Chi
cago. Ofiso Tel. Boulevard 6775. Re-
sldencijos telefonas Dorchester 8507. 

ANT PARDAVIMO. 
2 augščių mūrinis namas moder

niškas, gazas, elektra, pečių šildomas 
akmenio apačia 4 flatų. Randos ne
ša $90.00 į mėnesi, savininkas pri
verstas parduoti nes apleidžia mies
tą. $4000.00 Cash likusius ant iš* 
mokesčio ant 5 metų. Atsišaukite 

39&0 Lo\vc Avenuc. 

Perkame, parduodame, 
duodame informacijas 
komp. šėrus. 

mainome ir 
apie Įvairių 

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

Tel. Canal 2118 
8 vakare Valandos: 10 

Gyvenimas: 
ryto iki 

2811 W. «3rd Str. 
Tel. Prospeet 8466. 

K r e i p k i t i e s J L ie tuv ių į s ta igą 

PEOPLES INVESTMENT CO 
220 S. States Street Koom 1422 

T< 1. HMTJKOII 2024 Chfcago. Jll. 

Kasdien ir nedėliomis nuo 12 iki 3 
po piet. 
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ADVOKATAS 

- • ' • ' * - " ' 

ADVOKATAS 
Ofisas Didmiestjl; 

29 South La Salle Street 
Kambarį* 824 

Telefoną*: Central 9§m 

i 
1 
S 

S~Dfii"cHARLK"sEGAL~5 
| Perkėlė scavo wiia« po nnm 

14729 So. Ashland Avenuef 
9 m 

^

Spccijalistas 
MOVŲ, MOTEKŲ Ir VYRŲ LIGOi 

ĮValandosnuo 10 iki 12 išryto; nuoS 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30™ 
ivakaie Nedėliomis 10 kii 1 

Telefonas Drexel 2HSQ 

Vakarais, 812 W. 33rd St Į 
Telefonas: Yards 41S1 

tmmmT 
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STel. Canal 257 = 

Tel. 
— • 9 

ltandolph 2898 
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas vidumiestyj 

ASSOCIATION BLJK.. 
19 So. La Salle St. 

Valandos: 9 ryto iki 6 po pietų 
Panedėliais iki 8 vakare 
Nedėliomis ofisas uždarytas 

S 

Parsiduoda mūrinis namas 2 auk
ščių 4 pagyvenimų randos neša $720 
j metus, parduosiu pigiau negu man 
kainuoja, tūrių parduoti iki gegužes 
mėnesiui nes išvažiuoju Lietuvon. 
Kaina $5,300 galima pirkti ir forni-
ėius kartų. Savininkas gyvena ant 
1 aukščio iš užpakalio. 

3123 S. l'nkm Ave. 

Parsiduoda už pigia kaina naminiai 
rakandai (forničei) norinti pamaty
ti galite kreiptis diena ir vakarais 
šiuo adresų 

\hxaiulra Valius 
1140 So. Canal St. Chicago. 111. 

(2nd flat) 

Parsiduoda geras saliunas taip-pat 
ir susirinkimams svetainė, gera vie
ta. Atsišaukite 

1784 W. 51 Street ' 

I DR. C. K. KLIAUGA i 
LIETUVIS DENTISTAS 

S1821 So. H*»J«*~i «t.. r^»^«co. T?>.*į 
iv^...ji . o i r u , L'l. 

gValand.: •—12 ryta, ir* 2—t vak.g 
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AMERIKOS LIETUVIŲ 

M O K Y K L A 
Mokinama: angliškos tr lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, tyr>ewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės eokno-
mijos, pilietystės, dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų: vakarais nuo 6 
iki 10 vai. 

3106 S. Halsted St., Chicago. 

PLATINKITE "BEAUGĄ." 

H 

Telefonas Armitage 9770 
MARYAN S. R0ZYCKI 

MCZYKOS DIREKTORIUS 
Mokytojas Pinno. Teorijos it 

2021 N. Westem Ave. 
Chicago, 111. 

tem • • • • — • • — • . ' • • •. • 
i 
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MUZIKA! 
Juozo čižausko 

1) Kas prisius 1 dol. gaus 16 
Naujų Labai gražių Dainų miš-
ram chorai. Pusę tuzino arba dau
giau atiduodam daug pigiau. 

Kas prisius 50c. gaus: Asper-
gesme, Vidi aquam, Ave Maria, 
lustus ut Paima ir Laudate Dom., 
mišram chorui su vargonais. Pu-ra siunčiami Lietuvos Gynimo 

vardu " S a n d a m s pr incipai^j Komitetui per kurjerį Kovo 26 d.^*j tuzino arba daugiau, atįduo-
prudejo rodyti ^olicnionui, sa-Į Lietuvos Gynimo Komitetui atg-' dam daug pigiau, qg l i m a S a u t i P a s 

k y l a m a s : " m i s t e r policjnen mijkiromis perlaidomis pasiųsta iš: 
Su pagalbą, T. Janusai. Hojer, nii know orait S a n d a r o j ' Westfield, Ma«s., prisiuntė P 

J. KERBER 
Orchard lLake, Mich. 

J lina, 3ra ir 3čla J K«m-Vork-K»mb|ir» 
Uliuątt pasužieriai | <'herboury-Soutlmmi>t 

oitBiTA - d l ; n u 2 i o 2 1 — L I E P O S 2 
OHOPESA - BIRŽELIO 4—LIEPOS 10 
OltDl XA - BIRŽELIO 18—LIEPOS 50 
Ncw York j Liverpool 

8. S. EBRO - - . GEGUŽIO 25 
The Koyal Malį Stcam Packet C o. 

117 N. V» tthliiiijrlon St.. Chicago 
Sanilerson & Son, Agents 
Telefonas Jjoarborrn 1887 

DR. G. M. 6LASER \ 

Praktikuoja 29 
Ofisas S14» 8o. MorgT«« 84. 

Kertė 32-ro 8t., Chicago, DL 
SPECIJAL1STAS 

Motarifikų. Vyrl«kų. talpai cHro-
nlfikų Ilgų. 

OFISO VALANDOS: Nuo l t ryto 
Iki S po plotų, nuo t iki k valan
dą rafcaro. 

Nedėliomis n no t Iki 1 po plot. 
TclefncjM Yards a»7 

* 
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Dr. L E. MAKARAS . 
Lietu vys Gydytojas ir Chirurgas 

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

į^piet. fc30 iki 8:30 vak*re 
TtesidencUa: 105^8 Porry Ave. 

ė Tol. Pullman 842 
m 

Visur reikalaukit arba patys išsirašykit 
PAVEIKSLUOTĄ LAIKRAŠTĮ 

ATSPINDŽIAI 
Juose paveikslais nušviečiama: 

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

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

Adresas: Kaunas, Generalis štabas, 
"ATSPINDŽIŲ" Administracijai. 

• * « 

'i 

i 
I 
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URBAIU, 

D R A U i * S Ketvirtadienis, BaJan. 14, 1921 
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CHICAGOJE. 
I 

I IŠ CHICAGŪS LIETUVIU K l S E t i J i t £ 
KOLONIJŲ. 

80 I N D U S T R I J A L I S T Ų TU 
R I E I T I KALĖJIMAN. 

18-oji GATVĖ. KUR DINGO RAUDONAJAM 
KRYŽIUI S K I R T I 

P I N I G A I ? Dievo Apveizdos parapijos 
Augščiansias teismas atsisa- klebonas, gerb. kun. Ta:. Al

ke leisti atnaujinti bylas 80- ] bavįohis, gavo žinių nuo savoj Kada praeitais metais bol-
eiai industrijalistu ( I . W. W. ) , pusbrolio Lietuvoje, p. Mik. sevikai apleido Vilnių, Lietu-
t a rpe kurių y ra i r žinomas; Bagdono, Liet. Steigiamojo ? vos sostinę, ir jį a t idavė Lie-
Haywood, kurie 1918 metais I Seimo* atstovo Krikščionių [tuvai, ehicagieeiai 

Pa imta orkestrą, ta t visi galės ' 
ligi soties prisišokti. Jnėjimas 
veltui. Tai-gi Chicagos Vyčiai 
bef Vytės neužmirškite atsi
lankyti . ; 

L. V. 36 kp. valdyba 

ruošiasi atvažiuoti Amerikon. 
čia teisėjo įkandi s buvo nubau
st i kalėjiman už mėginimą jų 
pakenkti vesti karą šalies vy-»0ia j is dalyvausiąs Liet. Vy

čių Seime Chioagojo, kaipo 
Liet. Pavasar ininku organiza-
ei jos ats tovas, nuo kurios tu
rės Įgaliojimus. Rep. 

Lietuviai, 

riaiišvbei. 
Todėl jie visi tur i eiti ka-

lėjiman ir užsimokėti augštas 
pabaudas . 

Kai-kurie iš jų nubausti po 
20 metų kalėjimo. J i e buvo 
ki tuomet paimt i federalin ka
lėjimam Bet apeliacijos metu 
paliuosuoti po paranka. J ų vi
sų pa ranka siekia pusę milijo
no dolieriu. 

Šiandie juos |iuo kalėjimo 
gali išgelbėti t iktai abelnoji 
prezidento politikiniams nusi
žengėliams amnestija. 

A I R I Ų PARODAVIMAS CHI 
CAGOJE. 

Ateinantį pirmadienį Cliica-
goje prasidės suvažiavimas 
Airių arganizacijos vardu A-
merikoniška Sąjunga Pr ipa
žinti Airijos Respubliką (A-
merican Association for the 
Recogiiition of the Irish Re.-
publ ic) . 

Konvencija bus Medinah bu 
£te ir tęsis dvi dieni. Bus skai
t l ingas suvažiavimas. 

T a d vietos Airiai prie to^ 
yrogos rengia <lidelį paroda v i-
IU^L gatvėmis ateinantį sekma
dienį po pietų. Parodavimui 
par inkta puošnioji Micliigan 
gatvė,- kuri, anot pranešimų. 
busianti uždaryta. 

Apskaitoma, kad pa rodą vi
nie turės dalyvauti mažiausia 
apie 50,000 vyrų, moterų ir 
vaikų. 

Demokratų "part i jos, jog jis 'paminėjimui to atsi t ikimo ir 
išreiškimui savo džiaugsmo, 
vadovaujant Chicagos Lietu
vių Tarybai , Rugpjūčio 15-ta, 
1920 m., surengė Auditorium 
Teatre didelę .manifestaciją, 

Visi 36 kp. nariai ir narės 
kviečiami susirinkti lygiai 7, 
nes turėsime t rumpą susirin
kimų. Prašomi atsivest i Ir 
naujų narių. Valdyba. 

IŠ T 0 W N 0 F LAKE. 

L. Vyčių 13 kp. mėnesinis susi
rinkimas bus šiandie, .Balandžio 13 

IŠ W E S T SIDĖS. 

Gegulės 8 d. Aušros Vartų 
na r. svet. L. Vyčių 24-ta kuo-
pa vaidins "Paklydė l io Ke
l i a s " ftv. Kazimiero Vienuo
lyno naudai . Rep. 

IŠ T 0 W N OF LAKE. 

B a l 14 ir 15 dd. J . Blias 
svet. bus rodomi judomieji 
paveikslai iš Lietuvos gyve
nimo. Rep. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

kurion atsi lankė Lietuvos Mi-|d., i vai. vakare, Pavis Square 
sijos nariai gerb. Jonas Vileišis 
ir Povylas Žadeikis, o taip-gi 
ir ką tik tąsyk atvykęs iš Pa-
rvžiaus kun. Vilimas. 

parko salėje. Visi nariai teiksitės 
laiku susirinkti ir atsivesti naujų 
narių. 

Po susirinkimo važiuosime į L. 
Rengėjai skelbė, kad pelnai v .v e"J 36 kp. šeimininį vakarėlį. 

nuo minėtos iškilmės bus ati
duotas Lietuvos Raudonajam 
Kryžiui, kas, be abejonės, pas
katino atsi lankyti didelį bū
rį žmonių, nes visa publika 
nesutilpo teatram 

Korespondentas. 

IŠ NORTH SIDES. 

Lietuvos Vyčių 5 kuopos mėne
sinis susirinkimas [ryką trečia
dienį, Balandžio 13, 1921, parap. 

Nors yra žinių, kad pelno 8Vet. Dalykus apsvarstę salėsime 

farmų ir puikiose vietose iikėms žemių beveik visose valsūj 
Geras f armas mes visada perkam ir parduodam. Mes perkam, parduodam 
i : x j„.T:^\r^ir;„ 1-iiSin nomnfi rtuVftirni ir aplinkinėj. 

Mes turim ant pardavimo gražiose vietose puikių ir gerai išdirbtų gatavų 
farmn ii» miiiri/rai rrirtna* nkėms žemi u beveik visose valstijose ir Kanadoj, 

ir paimam ant pardavimo visokių rūšių namus Chieagoj ir aplinkinėj 
Perkam visokius valdžios (government) bondsus ir geležinkelių akcijas 
Apsaugojant nuo ugnies, vagių ir kitokių nuostoliu. Skolinant pinigus 
ant namų ir ūkių, Siunčiam pinigus j Lietuvą pastų, telegramais ir bank-
čekiais, nes turime savas sąskaitas Lietuvos, Vokietijos ir Latvijos ban 
koše. Parduodam laivakortes į Lietuvą ir j Ameriką. Mes atstovauja
me ypatas ir korporacijas visokiuose reikaluose. Patarnaujant teisingai. 

\mfotoailm 
666 WEST I8th STREET, CHICA00, ILL. 

-gĮg- Egzekutyvis ofisas randasi pačiame vidurmiestyje -žf j 
602-604 Y. M. C. A. Bldg.. 19 So. LaSalle St„ CHICAGO. 
Turim savo atstovus: Lietuvoje, Latvijoje, Vokietiioje, Belgi-
joje, Anglijoje, Kanadoje, Floridoje, ir New Yorko mieste. 

Bal. 3 d. Šv. Ju rg io par. 
svet. Šv. Aloizo d r-jos Šv. 
Ju rg io skyrius įrengė balių 
parapijos naudai. Žmonių skai
tlingai atsilankė. Parapi ja pel-
nijo $176.35. Šios draugijos 
kitas balius bus Gegužės 7 d. 
Šv. J u r g i o par. svet. Rep. 

I * NORTH SIDĖS. 

PAVOGTA DAUG BRANGIŲ 
DAIKTŲ. 

V a k a r du plėšiku užpuolė 
jubilierinę krautuvę po irom. 
843 Mihvaukee a ve. Išnešė 
$5,000 vartės visokių daiktų. 

Krautuvės savininkas mėgi-
no prišinties. Už tai buvo skau 
džiai apmuštas ir įsakyta jam 
nei neprasižioti. 

Bal. 11 d. Šv. Mykolo par . 
svet. parapijos komitetai, kle
bonas, kun. A. Baltut is ir vie 
tinių draugijų atstovai turėjo 
susirinkimą reikale parapijos 
bazaro, kuris bus rudenyje, ir 
parapijos pikniko, kuris bus 
Liepos 3 d. Polonia darže. Su
sirinkusių ūpas buvo pakilus 
visi uoliai stojo į darbų. 

Šv. Mykolo par. mokykloje 
seserys Kaziinierietės moky
tojos ruošia mokinius prie Šv. 
Komunijos į Gegužės 29 d. 
Pirmusyk Šv. Komuniją pri
ims apie 30 mokinių. Rep. 

CAREY NUBAUSTAS Į RE 
FORMATORUĄ. 

p 
Teisėjas Landi s Francis J . 

arey," 1?) metų, nubaudė vie
neriems metams į nacijonalę 
reformatoriją Wasbingtone. 

Ta i tas pat Carey, del ku
rio kongrese buvo pakelta 
daug truksnio, kuomet teisė
jas Landi s jį be parankas bu
vo paliuosavęs ligi paskelb
siant ištarmę. 

Carey buvo klerku bankoje 
m. Otta\va ir pavogė $96,000, 
kuriais teeinu nepasipelnė. 

V E L T U I MEDŽIOJA POLI
CIJA. 

K A R E I V I A I SAUGOS P A š -

h'u sugryžo [š VVaslnngtono 
Chicagos pastos viršininkas 
Carlile ir parvežė žinių, kad 
plėšikams daugiau nebus pro
gos vogti ir plėšti paštų. 
. Pr ie krovimo ir iškrovimo 

pastos bus pastatyt i kareiviai 
su šautuvais ir dur tuvais . Be 
to, bus apginkluoti pastos dar
bininkai. 

Chicagos policija su atsidė
j imu nurodomose ir intaria-
mose vietose padaro kra tas , 
iškodama žmogžudžio O'Co-
nor. Tečiau niekur nesuranda
mas. 

Praei tą parų Cbicagoje pa
vogta 17 automobilių. 

SMARKI MERGAITĖ. 

>! 

Bal 

IŠ CICERO, ILL. 

10 d. Ciceros Narni' 

New York, Bal. 13. — Co-
lunibia universitetų lanko 
smarki mergaitė, Estera Lee 
Gould, 20 metų. J i yra kan
didatė į filosofijos doktoratą* 
D o k t o r a t ą g a u s i š b u v u s i u u i -

versiteto tik vienerius melu*, 
kuomet paprastam mokiniui 
reikia praleisti t r is a r keturis 
metus. Tiesiog brili jantiškai 
niokosi. Be ki tako j inai speei-
jalizuojasi kalbose: Latinų, 
Graikų, Prancūzų, Ttalų, Vo
kiečių ir Ispanų. 

liko su virš $800.00, vienok 
iki šiol Taryba neišdavė jo
kios atskaitos ir nepranešė vi
suomenei, ką padarė tfu iškil
mės pelnu, kuris priguli Lie
tuvos Raudonajam Kryžiui . 

Nariai draugi jos "L ie tuvos 
Ūkin inko" , dalyvavę minėtoje 
iškilmėje, pakėlė tų klausimą 
keliuose draugijos susirinki
muose, o paskutiniame susirin
kime, buvusiame. Kovo mene-
sy, galut inai nutarė viešai 
reikalauti Tarybos išduoti at
skaitą ir kad j i praneštų vi
suomenei, k a padarė su Lie
tuvos Raudonajam Kryžiui 
skir tais pinigais. Todėl pilnai 
pasitikime, kad T a r y b a tą da
lyką galut inai išris išpildyda
ma mūsų "draugijos narių pa
geidavimų. 

Su pagarba, 
Dr-ja Liet. Ūkininko, 

Mikas M Dūdas, pirm., 
L. B. Lenkauskas, rast. 

žaisti. Nariai-ės, atsilankykit 
skaitlingai ir atsiveskite naujų na
rių. Pr. J. Paliulis, rast. 

CHICAGIEČIAI, ATSnMKI 
TE LAIŠKUS. 

. -

Chicagos pašte (vidnmiesty) 
prie Adams ir Dearborn gatvių 
randasi atėję is Lietuvos laiškai 
žemiau įvardytiems asmenims, ku
rių dėlei adresatų persikėlimo 
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo' surasti. 
Laiškus galima atsiimti prie Ge
neral Delivery (ii Adams gatvės 
įėjus po dešinj pusėj), prie 
pirmo langelio, ant kurio viršaus 
parašyta ADVERTISED. Prašy
damas laiško adresatas apart savo 
pavardės turi pasakyti ir padėta 
prieš pavardę numerį. Tuomet 
valdininkui lengviau 'bus surasti. 
Tas langas pašte yra adaras nuo 
7 vai. ryte ligi 9 vakare. 

K I 

IŠ TOWN OF LAKE. 

Alumnų 1 kuopa laikytame 
t j s i r inkime nutarė surengti 
pasilinksminimo vakarėlį su 
programa. Vakarėlis įvyks Ba
landžio 14 d., š. m., Davis 
Square tPark svetainėje (prie 
44-tos ir Paulina gatv ių) . Pra
džia 7:30 vai. vakare. 

Tat-gi visi alumnai atsilan
kykit . Kviečiami Alumnai ir 
iš antros kuopos Šv. Ju rg io pa
rap. Visi gražiai pasilinksmin
si m. \ lumnų komisija. 

IŠ TOVVN OF L A K E . 

— 

•> 

• 

Klaipėda. III—17. " P r ū s ų 
"Lietuvių B a l s o " pranešimu, į 
Klaipėdą atplaukė ant ras Lie
tuvos laivyno motorinis buri
nis laivas " K a s t y t i s . " Netru-

Savininkų Sąjungos laikytas • kus laukiama atplaukiant ir 
balius pavyko. Žmonės skait- kitų laivų, 
lingai atsilankė ir pelno gerai 
lik?. Rep. P L A T I N K I T E " D R A U G Ą . " 

Nesenai čia susiorganizavo 
L. R. K. Moksleivių 19 kuo
pa i r per tą t rumpą laiką pri
sirašė gana skait l ingas būrelis 
moksleivių. 

Praei tą sekmadienį kp . lai
kė mėnesinį susirinkimą, ku
riame nutarė surengti vakarą 
Gegužės 1 d., bažnytinėje sve
tainėje. Programa susidės iš 
vaidinimo, deklemacijų, kalbų 
ir muzikalės dalies. Bilietai jau 
atspauzdint i ir pardavinė
jami. 

Town of Lake ir apielinkėje 
gyvenantieji žmonės prašomi 
nepamiršt i ir skait l ingai atsi
lankyti moksleivių vakaran. 
Paremkime mūsų jaunimo gra
žias pastangas. Alumnė. 

5—Augis Ant , 
6— Bagdonas Aleksa, 
y — i'UiiiDonaK *). , 

26— Blodika Juozapas, 
29— .Budris Jonas, 
34—r Čepaitė Kaz. 
35— Čeponis Kaz. , • 
3&—• Čepulis J. 
42— Churus Juozapas, 
4 3 - 1 Čiapas Mik., 
48— Damanauskas A u g. 
54— Demavieia VI., 
55— Dabelinskaitė Anast., 
66— Gasparaitis, M., 
68— Gedžius Jonas, 
71— Gercas Joseph, 
75— Globis Jonas, 
82— Grajiesiekas Ben., 
95— Jakaitis Jonas, 
101— Jonulis Mot. 
102— Jokūbaitis D. 

(Daugiau bus) 

t 

PRANEŠIMAI. 
VYČIŲ DOMEI. 

Lietuvos Vyčių 36 kuopa 
šiuo kviečia visus Chicagos 
Vyčius atsi lankyti į šeimininį 

A. f A. 
M.DAUNORAS 

35 metų amžiars tapo nu
šautas subatoj Balandžio 9, 
1921, 8:30 vai. vakare. Pa-
ė j o i š K a u n o R e d . P a n e v ė ž i o 
pavieto ir parapijas Nauja-
siedos sodos, Amerike išgyve
no 16 metų, paliko dideliame 
nuliūdime žmona Rozalija, 
vaikus Adolfą 8 metų Alber
ta 5 metų broli Povilą, sese
ris Ona, Judikienė Lud. Ga-
silionienė. Dom. Gasparkie-
nė pusbroli Justina Tarvida 
ir 1 broli ir 3 seseris Lietuvoj 

Laidotuvės bus seredoj Ba
landžio 13, 1921 iš namų 2927 
W. 39 St. į Nekalt. Pras. P. 
Šv. Marijos bažnySa 9 vai. 
ryte o iŠ ten iš Šv. Kazimiero 
kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame visus 
giminės ir pažįstamus daly
vauti laidotuvėse. 

Saugok akių regėjimą 

Kada kankinies del ga lvos 
skaudėjimo, kada regėj imas sil
psta skaitant, s iuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiSkia, jos pri
valote kreipties . J manę klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
jums geriausj patarnavimą del 
Akių, Ausy, Nosies Ir Gerklės 
Ligos gydoma specijalisto, 

W. F . MONCRUFF, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
A K I Ų SPECIJALISTAS 

1801 S. Ashland A v e , Clilcago. 
kertė 18-tos gatvės; 3-eios lubos 

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

Tėmykite m a n o parašą. 
Valandos: nuo 10 ryto iki 9 

vak. Nedėl iomis nuo 9 ryto iki 
12 d. 
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1 Svarbus Susirinkimas!! [ 
Į LAUKIAMOS AMERICAN C00PERATIVE S0CIETY | 

I Pėt vak., balandžio 15, 1921 f 
~: Šv. Jurgio Parapijos svetainėje 32 PI. ir Auburn Ave. 
= Pradžia 7:30 vai. vakare 

11 

_ * .1 J A I O O a 

a 
l 

^Telefonas Boulevard 9199 

1 DfU G. KASPUTIS 
•j DF.NT1STAS 

3331 South Halstcd Str. ralandos: 9—12 A. M. 
1—5: 7 - 8 P . M. 

* 
Ot 

• 

5 Bus I,iet\rviai ir Amerikonai kalbėtojiai. Bus k a lb a ma kaip yra 
S gal ime pigiaus pragyventi. Taip-gi bus ir dainų bei s k a m b i n i m ų ant 
S piano. Jžanga v i s i ems veltui. 5 
E Visus kvieč iame atsilankyti R E N G Ė J E I . 

f l3 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ! l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l imi l l l l f f 

VIEŠAS 

1 
I 
I • 
2 

3 I 

• Susirinkimas, 
• * w 

• ir Prakalbos 

• • 
S 

DR. S. BIEŽIS • 
LIETUVIS GYDYTOJAS | 

I R CHIRURGAS £ 
2201 West 22nd Street » 

|Tel. Canal 6222 | 
i l tcs . 3114 W. 42nd Street 
' Tel. McKinley 4»S8» 

Tel. DroT«r 7941 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

4712 SO. AKHLAlCn A V KM L B 
arti 4?-tXM Gatvės 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vmk 
Seredomis nuo 4 l ig 9 vakare 

"Tel. Yards 6666 Blvd. 8448; 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas |r 
Alrafeva*. 

3203 B. Halsted St. Chloago. 
Valandos: 10—12 iš ryto 1—t ir 
6—8 vakar" Ned. l t — I I Ii ryto. 

Tel. Canal 257 Vak. Canal 1118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
Valandos: 19 Iki I I ryto; 1 iki * 

po plot I iki 9 vakaro. 

V A L E N T I N E D R E S M A K I N G 
COLLEGES 

620.1 s . Halsted. 2407 W. Madteon,: 
1830 N. Wells St. 

191 Mokyklas Jungt . Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi

mo, Dcsigning bizniui ir narnama 
Vietos duodamos dykai. Diplomai. 
Mokslas lengvais atmokėjimais . 
Kiesos dienomis ir vakarais. Pa-

eikalaukit knygelės . 
Tel. Seeley 1648 

SAItA PATEK, pirmininkė. 
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Rengia Lietuvių Rubsiuvlu Skyrius 269-tas 
(Amalgamated Clothing Workers of Amerjca) 

Seredoje, Balandžio 13tą, 1921 
Unijos Salėje 1564 N. Robey St. 

Pradžia 7:30 vai. vakare. 

S. Levin jungtinės Tarybos manadžieris kalbės ang 
lų kalboj apie dabart inė Rubsiuvių Kova ir organiza
cijos svarbu. Taip-gi Lietuvių kalboj kalbės įžymus kal
bėtojai apie dabart inį križį ir abelnai darbininkų judė
jimą. Visi Rubsiuviai y ra kviečiami a ts i lankyt i . Ne
praleiskite progos. 

Kviečia visus K O M I T E T A S . 

•r 
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j VISUOMET TURĖK OMENIJE f 
| K a d mūsų nauja k rau tuvė pr ip i ldyta puikiausių = 
E auksiniu ir deimantinių Medų, auksinių i r paauksuotų 
| laikrodėlių, laikrodžių, leneiugelių, karolių 1 
| k$ tik gautų iš Vokietijos ir šiaip auksinių papuošalų. 1 

Tur ime gramafonų rekordų, rožančių, f 
kryželių i r ki tų religijinių dalykų, ta- 1 
vorų užt ikr iname prekę pr ie inama. 

J. WENCKUS ! 
Laikrodininkas E 

3327 So. H a b t e d S i C h i « « o , m. į 
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LtttUNuršš 
forUttU IIU" 

Jeigu Nusidegi 
Tai aprišk žaizda Ir a i d ė k 

UlenthoJaUim 
Nušaldo i r greitai užgydo. 

S. D. LACHAWICZ 
LIETUVYS GRABORIUS 

mju laidotuvėse koplytaosU. 1U1-
meldilu atsiteuktl, o mano darbu 

>ualt« ufsanedintl. 
114 W. tSvd PL OMoa«o, I1L 

TeL Oaaal H M 

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

aj"«^ ffnina * 

Reikalingas Visiems 
Tikras turi 

ueturtntift GdeBcs 
m prieimtlml UMJikMla 
valda. 

L 

CARTER'S IRON PILLS 
"• « ' a » " paaclbes . ninuuHnirit . '—'a 

V 
Pagelbės, pamėgink i te 

K, 
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Dai 
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NES1 

SY] 

Nevy] 

Lonc 
jos tri] 
gos d1 

geleži] 
darbini 
ta, kad 
pakilti] 
lų savį 
anglekj 

Toji 
rastą i| 
ma, ka 
lų savi | 
stovų 
orge vi 
pasekm 
nėra. 

Po kl •7 
viena i| 
suformi 
siiilyma 
bė s to^ 
kasyki i] 
kams b | 
užmokei 
])e!nin^ 

Sakė, | 
pirmutii 
jokiuo 
bus aprj 
kamomil 
pačiai 
duoti 
ninkame 

Angk 
tuos pa | 
premjei 
priimtin, 
dabartį i 
mokesni 

P a | 

Kad 
to angl< 
labai rii 
kar ir 
orge kai 

J i s sai 
laukusi 
Visgi, pij 
tiek vii 
siartinai 

Praneši 
buosis d| 
Bet pod 
mų ne] 
prieš įaii 

Kuom< 
kelbė, ji 
bus įsiuj 
tuojaus 
kelbė piį 
šiems da 
gi, katrd 

Jus duol 
oji apsJ 

kai , sakcĮ 
eiti kai] 
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