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Prancūzai Džims Didesnius 
Vokietijos Plotus 

WPi - ' i . • • I I I 

Vokietijos Nota yra Prezidento 
Hardingo Rankose 

VOKIETIJOS NOTA WA 
SR7GT0NE. 

Washington, Bal. 27. — Vo-
kieti jos nota su pasiūlymais 
karo atlyginimo klausime čia 
valstybės departamente aptu
rėta. Nota tuojaus paduota 
paprastajam kabineto susirin
kimui. 

BERLYNE VIEŠAI PAS 
KELBTA NOTA. 

• 

PRANCŪZAI OKUPUOS 
RUHR APSKRITĮ. 

Taip tvirtina premjeras 
Briand. 

Paryžius, Bal. 27. — Prem
jeras Briand vakar parlamen
te sakė: 

" J e i ligi Gegužės 1 d. Vo
kietijos vyriausybė nepaduos 
pirmutinių pasiūlymų karo at-
1 virinimo klausime ir neduos 
tam tikslui reikalingos gva-
rantijos, Kuli r apskritis bus 
okupuota !>e jokios kalbos." 

Valdiškose sferose kalbama, 
jos: okupuotė turės Įvykti ne
žiūrint Vokietijos pasiūlymų. 
Nes tam žygiui vrr kitų prie-
•žasčių. 

Atpildymo komisija yra pa
reikalavusi Vokietijos ligi Ba
landžio 30 d. viena milijarde 
auksinių markių būtinai depo-
zituoti Prancūzijos bankon. 

Jei Vokietija nepildys to 
reikalavimo, taigi-ir bus prie
žastis Prancūzams okupuoti 
naujus Vokietijos plotus. 

Tas "vienas milijardas mar
kių neturi nieko bendra su 
abelnuoju karo atlyginimu, del 
kurio šiandie pakilę ginčai. 
Tai yra 20 milijardų markių, 
ką Vokietija turėjo atmokėti 
talkininkams skyrium. 

Prancūzai nnomoniauja, jog 
Vokiečiai deda pastangas sus
kaldyti talkininkų vienybe, 
kad paskui išsisukti nuo pil-
dymo taikos sutarties sąlygų. 

FIUME PAKILUSIOS 
RUTĖS. 

SUI-

Stitinka su VVashingtono su-
gestiįomis. 

Berlynas, Bal. 27. — Vakar 
čia viešumon paskelbta Vo
kietijos vyriausybės nota, pa
siųsta S. Valstijų vyriausybei 
Tai pasiųlymas talkininkams, 
kokiuo bud ii Vokietija apsima 
ir gali išmokėti talkininkams 
karo atlyginimo, ir kaip di
delis «turi but tasai atlygini
mas. 

Vokietija sutinka išmokėti 
T>0 milijardų auksinių markių, 
kurios paskui galės but įskai
tytos į abelnąjį 200 milijardų 
auksinių markių atlyginimą. 

Tečiau 200 milijardų mar
kių ji sutinka mokėti žiūrint 
savo išsigalėjimo. Tą išsiga
lėjimo klausimą turi rišti pas
kirta atpildymo komisija. 

Kad Vokietija turi gerus no
rus duoti reikalingą atlygini
mą, tai tą ji gvarantuoja. Sa
ko, atpildymo komisijai ji tuo
jaus gali induoti 150 mil. mar-

JAPONIJA STIPRUS FAK 
TORIUS SIBERIJOS 

REIKALUOSE. 

ŠVEDIJA STOVI PRIEŠ 
TAUTŲ SĄJUNGA. NAUJAUSIOS ŽINIOS, ŽINIOS IS LIETUVOS 

£> 

Japonai šeimininkauja kaip 
savo namuose. 

Vladivostokas, Bal. 26. Čio
nai pradeda apsireikšti pava
saris. Bet Siberijai jis nemie
las. Siberija posenovei supara-
ližuota šocijalistų bolševikų j -
neštąja betvarke. Ta betvarkė t ljucijos ^vedija prikibo prie tų 
yra skaudžiai atsiliepus į vvi- salų. Pagaliau Švedija įstojo 

Nes Sąjunga atsisako pildyti 
jos norus. 

Stockfooknąs, Bal. 27. — 
Baltijos jurose v yra salos A-
Jand.. Pirmiau jos prigulėjo 
Suomijai* nors tenai gyvento
jų dauguma yra Švedai. 
' iPo įvyfkusios Rusijoje revo-

sus pamatinius krašto reika
lus. Ketverių metų kruvina ko
va padarė ,savo pėdsakius. Vis
kas sunaikinta, arba išgriauta. 

Nemažai yra išlikusių svei
kų visokių įstaigų, dirbtuvių. 

Tautų Sajtmgon ir šitai pave
dė išrišti jos ginčus su Suomi
ja. 

Tautų Sąjunga į salas pa
siuntė tyrinėtojų komisiją. Ši
ta dabar Sąjungai inteikė sa-

Bet ta respublika neturi nie
ko gera. Neturi jokių reika
lingų įmonių valdyti šalį. Tuo 

Atsistatydinusi valdžia. 

Milanas, Italija, Bal. 27. — 
Žinomame mieste Fiume Bal. 
24 d. įvyko rinkimai atstovų 
steigiamajin seiman. 

Rinkimuose dalyvavo dvi 
partiji — viena žinomo d'A-
nnunzlo, kita "autonominė ' ' 
partija, vedama Zanello. • 

Balsavimai praėjo ramiai. 
Bet kuomet suskaityta balsai 
ir patiria, kad d'Annunzio 
partija prakišo, to lakūno už-
silikusieji mieste legijonieriai 
pakėlė baisiausią trukšmą. Jie 
sudaužė keletą balotų skry
nelių. 

Po to kuone visame mieste 
pakilo žiauri kova. 

Pasekmėje du žmogų nužu
dyta ir keliolika sužeista. Be 
to, legijonieriai apvaldė visus 
viešuosius trobesius. 

Turėjo rezignuoti provizi-
jonalė valdžia. 

šalių moneta; taippat 850 mi
lijonų auksinių markių vals
tybės iždo notomis, išperka
momis į tris mėnesius sveti
mų šalių apdraudomis. 

Taigi, Vokietija- sutinka 
duoti 200 milijardų markių 
atlyginimo. Bet pirma to spe-
cijalė atpildymo komisija tu
ri apspręsti, ar Vokietija gali 
ištesėti atmokėti tokį augštą 
atlyginimą. 

Berlynas sutinka mielai pri
imti Su v. Valstijų vyriausybės 
sugestijas, jei kokios šiam 
pasiųlymui butų reikalingos. 
Taippat sutinka padaryti rei
kalingų atmainų. 

Jei šitie pasiųlymai butų 
priimti ir patvirtinti, sako 
Vokietija, tuomet visi kiti Vo
kietijos atpildymai ir priva
lumai turėtų but panaikinti 
ir visos privatinės Vokiečių 
nuosovybės svetimose 
turėtų but paliuosuotos. 

salvse 

BOLŠEVIKAI PERKA 
GARVEŽIŲ. 

600 

II 
r 

Berlynas, BaL 27. — Laik
raštis Germania praneša, jog 
Rusijos bolševikų valdžia ke
liose Vokietijos firmose yra 
u/sakiusi padirbdinti 600 gar
vežių geležinkeliams. 

Kaina garvežiams tikrai ne
žinoma. Bet girdėta, jog fir
mos vienam garvežiui reikala
vusios du. milijonu markių. 

BOLŠEVIKAI TURI TARY
BAS SU VOKIEČIAIS. 

Bet jos uždarytos. Nėra jokio j vd raportą ir nurodė, kad A 

WASHINGTON. — Valsty
bės sekretorius 1 lūgnes vakar 
konferavo čia su talkininkų 
ambasadoriais reikale Vokie
tijos pasiūlymo. Be to, konfe
ravo ir su prezidentu. Pasek
mėje nutaita neperduoti talki
ninkams Vokietijos p'asiųlymo 
be pačių talkininkų sutikimo. 

Nemakščiai. Kovo 6 d. dar
bininkai, bežemiai ir maže-
miai po pamaldų susirinko ap
svarstyti savo reikalus. Susi
rinkimą atidarė Tadas Norbu-
tas, o į raštininkus buvo pa
skirtas Petras Meištininkas. 
Kadangi T. Nbrbutas išvažiuo
ja į kitą valsčių, todėl į jo vie
tą buvo išrinktas pirm. Unt-

arba kur nekur sukrautus ir 
išmėtytus šovinius atsimena 
pilietis tą baisią valandą. Nuos 
toliai dar neatlyginti ir neži
noma, kada bus atlyginti. 

Kaunas*. Gudų reikalų minis
terijos spaudos skyrius'pasiun
tė profesoriui Simpsonui pro-

PARYŽIUS. — Suv. Valsti
jų vyriausybė paklausė Pran- Meištininkas. o iždininku Juo-

testą prieš priskyrimą žemių, 
kus, sekretorių pasilieka P. i esančių prie Dvinsko (Dina-

darbo. Nėra reikalo gaminti 
reikiamus daiktus. Nėra kam 
nei dirbti. Gražios, derlingos 
dirvos Siberijoje pudymauja. 
Jų nepaliečia ;žemdirbio valstie 
čio ranka. Nes nelaimingas 
žmogus nežino savo rytojaus. 
Neapdrausta jam jo gyvybė ir 
manta. Kas iš to, jei jo darbo 
vaisiais naudosis kiti, gi jam 
gal neteks nieko. 

~ * m f 

Siberijos rytuose, kaip žino
mai įsteigta t. v. Rytų Sibe
rijos respublika. Joje vadovau
ja socijalistai, kurių daugu
ma palankus bolševikams. 

Japonai. Japonų ekspedicija 
Siberijoje tik tuo naudinga, 
kad ji sulaikė daug kraujo 
praliejimo. Bet patiems gyven
tojams ir pačiai Siberijai ta 
ekspedicija davė daug žalos. 
Ir dar duos. Nes Japonai ne
mano gražiuoju apleisti Sibe-
rijos. 

Pirmiau Japonija pasitenki
no okupavimu Vladivostoko ir 
apylinkių. Šiandie-gi siekia di
desnių plotų. Savo okupuotę 
Japonai praplečia net ligi Ka-
mčatkos ir kitų jiems naudin
gų vietų. 

Japonų reikalai. 

Japonai Siberijoje turi gy
vuosius reikalus. Tie jų reika
lai — tai pagrobimas vis nau
jų ir naujų plotų. 

Japonijos salose perankšta 
darosi Japonams. Jie turi ieš-
koties ruimingesnrų vietų. Del 
smarkaus gyventojų skaitliaus 
augimo jie pasisavino Korėją. 
J ie veržiasi Kinijon. Jie grie
bia aplinkines svetimas" salas. 
Suirutės Rusijoje davė jiems 

progos ineiti ir Siberijon, įku
ria jie senai buvo atkreipę do-
mą. 

Nors nuo bolševikų jsravos 
Japonai ginasi, bet širdyje jie 
turį daug džiaugsmo, kad bol
ševikai užvaldė Rusiją. Nes 
tie jiems leido tikrai padėti 
savo leteną Siberijos rytuose. 

Gal daugeliui viešpatijų ne-

land salos turi but pripažin
tos Suomijai. 

Švedija žino, kad Sąjunga 
paklausys komisijos patarimo. 
Tad Švedų laikraščiai prieš Jti Prancūziją. 
Sąjungą iškalno pakelia truk
šmą ir savo-vyriausybę gundo 
atsimesti nuo Sąjungos. 

Suomija del komisijos nus
prendimo džiaugiasi, gi Šve
dija grūmoja, matyt, jau net 
militariniais "žygiais., nors Są
junga dar netarė galutino sa
vo žodžio. 

I r kaip tai keista. Suomija 
ištolo nenorėjo Tautų Sąjun
gos teismo salų klausime. 
Tvirtino, kad ir be to jai pri
guli salos. Bet Švedija priver
tė Suomiją pasiduoti Sąjun
gos teismui, ir kuomet šian
die laukiamas jai nepalankus 
nuosprendis, ji nepasitenkina. 

euzijos vyriausybės, ar Vokie
tijos naujas pasiųlymas priim
tinas, ar juo remianties gali
ma pradėti tarybas. Prancūzi
jos vyriausybė per savo amba
sadorių atsakė, jog Vokietijos 
pasiųlymas nepriimtinas. Kad 
taip, tad Suv. Valstijos turės 
palaukti kito Vokietijos pa-
siųlymo, koks galėtų patenkin-

zas Janulaitis. Kun. Janulai-.na Gudai, Latviai, kurioj G u 

KOVA KONGRESE DEL 
ALAUS. 

Washington, Bal. 27. — Con-
gresas turi sumanymą, idant 
gydytojai turėtų teisės reika
laujantiems žmonėms skirti 
nustatytą kiekybę alaus, kai 
kad skiriama degtinės. 

•Daugelis atstovų palankiau-
ja tam sumanymui. Tad " sau
sieji' ' nei naktimis nerimsta. 
Varo smarkią kovą prieš tą 
sumanymą. 

REIKALAUJA SUŠAUKTI 
PASAULIO TAIKAI 

KONGRESĄ. 

Washington7BaL 27. — Na-
cijonalės Katalikų Gerovės Ta
rybos admmistratyvis komite
tas paskelbė paraginimą šalies 
vyriausybei, idant šita čia su
šaukta v i : v tautų • kongresą 
reikale pasaulio taikos. 

Be tokio visatino kongreso 
negali but kalbos apie taiką, 
lygiai negali but kalbos apie 
sustabdymą ginklavimosi. 

1. Pasisavinti Vladivostoką 
ir Kamčatką, taippat Sachali
no žukliją, kasyklas, žibalo 
laukus ir miškus. 

2. Nori gauti svarbių ir 
brangių koncesijų kitose Sibe
rijos dalyse. Tai visa turi vil
ties atsiekti nuo Rytų Sibęri-

I 

Ryga, Bal. 27. — Rusijos 
bolševikų valdžia darbuojasi 
padaryti ekonominę sutartį su [Siberijos. 
Vokietija. Tuo tikslu čia at
važiuoja bolševikų atstovai. 

Pranešta, kad Berlynan i j 
Londono vyksta ir žinomas 
Krassinas. 

patinka Japonų hegemonija' jos respublikos valdžios, kuri 
Siberijoje. Bet jie nieko iš to yra be jėgų \$ be reikalingo 
nedaro. Tegu sveikos viešpa- autoriteto^ 
tijos protestuoja prieš Japonų | 3. Nori apvaldyti Usuri ge-
savarankiavimą. Protestai, ar ležinkelį, kuris jungia Vladi-
kas kitas jų nenubaidys nuo vostoką su plačiąja įšiberija. 

PARYŽIUS. — Ministeris 
pirmininkas Briand vakar par
lamente pareiškė, kad Prancū
zija tuojaus užims Vokietijos 
apskritį1 Ruhr, jėi Vokietija 
ligi Gegužės 1 d. neišpildys 
reikalavimų. Už tai parlamen
tas išreiškė juo pasitikėjimą. 

WASHJNGTON. — Iš ame
rikoniškos ambasados mieste 
Tokyo į Siberijos respubliką 
pasiųsta du agentir patirti res
publikos padėtį. 

C H I C A G O J E . 
TAIPGI ŽMOGUS. 

Pas duonkepį Frank Cesany, 
2737 W. 16 gat., krautuvėn 
atėjo du nepažįstamu žmogų. 
PasLsakė jiedu esą nejudomų 
nuosavybių agentu. Manda'gfai 
kalbėjosi apie reikalus, 

Cesany užsigeidė nusipirkti 
maišiuką orendžių artimoj 
krautuvėj. Kadangi jis su sa
vimi turėjo $1,950 ir nenorėjo 
su tais pinigaus išeiti gatyėn, 
pinigus'paliko nepažįstamiem 

Suprantama, Cesany sugry-
žęs nerado nei nepažįstamų, 
nei pinigų. 

tis paaukavo skyriui 200 auk
sinų bėgantiems reikalams. 

Kadangi apie Nemakščius, 
daug yra bendrų ganyklų, to
dėl nutarė prašyti valdžios iš 
tų,ganyklų nors po kelias de
šimtines duoti bežemiams. O 
kad daugiau turėti žinių, in
formacijų, delegavo P. Meišti-
ninką į Kauną į Centro valdy
bą, kad parvežus tikras žinias 
apie žemės klausimą. 

Nutarė antrą susirinkimą 
padaryti antroje dienoje Vely
kų. 

burgo), kur daugumoj gyve-

dams sunku gyventi, nes jie 
neturi savo atstovybės ---Gu
dų reikalų ministerijos. 

SUIMTAS INTARIAMAS 
GALVAŽUDIS. 

Kretinga. Iš čia pranešama: 
Kovo 31 d. 9 vai. rytą į Kre
tingą atvyko svečiai iš Kauno, 
keliaujantieji į Palangą ant 
iškilmių. Sutiko visuomenės 
organizacijos: Pavasario dr-
ja, Šaulių Sąjunga, Moterų 
dr. Bitininkų dr., Kooperacijos 
b-ve, daug kitų organizacijų 
ir Kretingos progimnazija, be 
to, dar didelė gyventojų minia. 
Organizacijos buvo su atatin
kamais plakatais, vainikais, a-
pie 12 vai. Kauno svečiai 
drauge su mūsų karuomene nu 
vyko prie sienos, kur juos suti
ko Latvių karuomenės vadas, 
iš ten žengė į savo teritoriją. 

Policija areštavo Angelo Ge-
nno, 917 Miller gat., kurs in-
tariamas esąs vienas iš tų, ku
rie pirm keletos savaičių 19--
oje wardoje nužudė porą po
litikierių. 

Angelo Gorino išdalies jau 
identifikuotas, kurs šaudęs į 
savo auką gatvėje. 

20 INDUSTRIJALISTŲ JAU 
KALĖJIME. 

Nori Vladivostoko. 

Japonai su savo ekspedicija, 
kiek patirtą, štai ką nori lai
mėti: 

Nori Japonai ir daugelio & 
• tų daiktų. Ir jie tai visa įgys. 
Nes Rytuose jie yra ponai. Kas 
jiems pasipriešins. Šiandie jie 
savinasi vienas Siberijos dalis, 
rytoj galės pasisavinti kitas. 

Karo meto 20 trukšmadar 
rių industrijalistų, kurie' n u 
bausti kalėjimu, iš Chicagos 
jau iševžta į Leavenworth ka
lėjimą. 

Kiti nubaustieji/ bus paimti 
į ten paskiau. 

Pats vyriausias vadas — 
Haywood, nesurandamas. Pa
sakojama, buk jis pabėgęs Ru
sijon pienuoti revoliuciją A-
merikai. J is buvo nubaustas 
20-čiai metų kalėjiman. 

ORAS. — Šiandie lierus vr 
vėsiau; rytoj pramatomas gra
žus oras. 

Giedraičiai. Nors čia neut-
ralinė zona, bet gyvenimas jau 
eina į normalines vėžes. Val
džios įstaigos visos dirba. Gie
draičių vidurinė mokykla, pas 
tas, milicija ir valsčiaus val
dyba Lietuvių rankose. Žmo
nės aplamai patenkinti. Net ir 
sulenkėjusiems akys atsivėrė: 
"Sako / tegu čia butų buvę 
Lenkų karuomene, tai mūsų 
ūkininkai butų elgetomis pali
kę. Lietuviai nieko neima, nės 
viso pas juos užtenka. ' ' Su
lenkėję tėvai, mielu noru lei
džia savo vaikus į mokyklą ir 
mokos Lietuvių kalbos; Daug 
yra pasiturinčių Lietuvių ūki
ninkų, kuriems gaila 100 auks. 
metams užsimokėki už mokyk
lą ir neleidžia vaikų mokyties. 
Gėda tokiems Lietuviams. 

Labai sunku gauti laikraš
čių ir laiškų, nes perniai iš 
Kauno per Ukmergę, Uteną 
ir per mėnesį tik gaunama. 
Kas čia kaltas, nežinoma. Čia 
žmonės ir sulenkėję jau nebe
tiki įvairiems Lenkų " sei
mams' l ir "plebiscitams77. 
" K ą čia kalbėti, sako, vis vien 
Lietuviai neatsisakys nuo Vil
niaus ir nėra ko laukti ramv-
bės, kol nebus Lietuvių sostinė 
— Vilnius Lietuvių rankpse. 

Papilė, Šiaulių apskr. Jau ar
ti metai, kaip truko čia bu
vęs artilerijos sandelis. Daug 
visiems gyventojams tas spro
gimas padarė išgąsčio. Dabar 
jau išgąstis pamirštas, tik ei
damas pro sugriuvusį sandelį 

Kaunas. Gudų reikalų minis
terijos spaudos skyriaus pra
nešimu, Lenkų okupacija Gar
dine privertė pasitraukti iš 
ten ne tik pavienius Gudų 
darbuotojus, bet ir Gardino 
Gudų valdyba persikėlė į 
Kauną, kur nesenai pradėjo 
savo darbą. 

Kaunas. Amerikos Liet. Pre
kybos B-vės pirmininkas Ro
manas, grįžęs šiomis dienomis 
iš Amerikos, Kauno įgulos 
Bažnyčios reikalams paauka
vo tukst. (1000) auksinų. Pa
ti bendrovė paaukavo keturis 
tukst. auks. 

Balandžio 6 d., vakare, sug-
ryžo iš Rusų kalėjimo 21 be
laisvis, tarp kurių buvo 8 ka
rininkai. Jų pasitikti gele
žinkelio stoty susirinko Kraš
to Apsaugos ministeris pulk., 
Įeit. Žukas, Užsienio reikalų 
viee-ministeris p. P . Klimas ir 
kiti valdininkai. Bevaišinant 
sugryžusius brangius tautie
čius stoties salėje vakarierfe 
apsaugos ministeris, kuris asi
gnavo jiems 1,000 auks. pašal
pos, pasveikino juos gražiaį 
kalba, į kurią atsakė iš sugry-
žusių tarpo, karin. St. Rasl-
kis, žadėdamas visų vardu ne
tik prisidėti visomis savo pa
jėgomis, bet IF savo gyvylie 
ginti Lietuvos nepriklausomy
bę. 

i t 
Vilnius. Brangumas Vilniuj, 

L i twa" praneša, kad mieste 
pakilo kainos ant visko: la
šinių svaras 190 mark., miltlj 
svaras 8 mark., druskos sv. 
8 m., mėsos sv^ 150 mar., kiau
šinių 10 170 mar., suris 180 
mar., 1 silkė 20 mar., duonos 
sv. nuo 25—47 mar., pitlevo^ 
tos duonos sv. 80—120 markiu. 

RUSIJOJE SVETIMŠALIAI 
VERČIAMI DIRBTI. 

Ryga, Bal. 27. — Sovietų 
valdžia Maskvoje išleido parė
dymą, idant visi svetimšaliai, 
neskaitant diplomatų, turi imt 
priskaitomi prie darbininkų 
rūšies ir prievarta imami dar
ban. 

PINIGįJ K U R S A S . " " 
Svetimų Salių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Baland. 26 
buvo tokia pagal Merehanta Lo-
an and Trust Co.: 
Anglijos* sterlingų svarui $3.95 
Prancūzijos šimtui frankų 7.51 
Italijos šimtui lirų f 4.88 
Vokietijos šimtui •markių 1.55 
Lietuvos šimtui auksinų 1.55 
Lenkijos šimtui markių .13 
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D R A U G A S 
rtętviriadienis, BaT. 28, 

UETL VIV KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną Išskyrus oedėldienius. 

P K E M MKRATOS KAINA: 
GHICAGOJ IR VtSIKNYJE: 

Metams . . . . . . . . . $8.00 
Pusei M( tu ; -c_. . . . . 4.00 

8UV. VALST. 
Metams $6.00 
Pusei Metu 3.00 

Prenumerata mokasi Iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti isperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus t 
registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. C0. 
2334 S. Oakley A ve., Chicago. 

TeL Roosevelt 7791 
- ^ 9 * . -* # * !^_ . " . * « * £ . 

Reikia Daugiau 
• i . • 

Didžiulio karo metu Lietu
va labai daug nukentėjo. Nu
tilus anuotų, baubimui Tėvy
nės plotuose ėmė sekti oku-
puotės paskui okupotes. Lan
kėsi ten įvairiausių mūsų tau
tos priešų. Vieniems išėjus tuo-
jaus ėjo kiti. Jiems visiems 
buvo skani mūsų valstiečio 
gaminama duona. Nespėjo jis 
jos jiems ir gaminti. Nes prie
šai buvo išalkę ir tikri beso-
ciai. 

Tečiau nepasitenkino jie vie
na duona. Grobė jie nuo žmo
nių viską, ką tik buvo galima 
pagrobti. Atėmė paskutines 
karves, geresniuosius arklius. 
Neaplenkė nei kiaulių, nei viš
tų. Mūsų motinos ir seserys 
buvo verčiamos užpludėjams 
pagaminti sviesto ir sūrių. 

Lietuvis valstietis vis-gi at
kėlė tą baisią vergiją. Kuo
met Europos vakaruose buvo 
daroma taika, mūsų Tėvynė 
taippat pradėjo kelties iš griu-
vėsių. Laisvės troškimas davė 
Lietuviui reikalingų jėgų grą
žinti Lietuvai garbingą žilą 
senovę. Troškimas išsipildė. 
Lietuva pasiskelbė laisva ir ne
priklausoma. 

Dar vienur-kitur niusų prie
šai mėgino šėlti. Bet neprir 
klausomos šalies sudaryta kar-
žiginga karuonrenė juos iš
blaškė. Lietuvos žemė paliko 
liuosa. Ir buvo laukiamas tau
tos atgijimas. 

Bet kur buvęs-nebuvęs ant 
Lietuvos pakilo naujas prie
šas. Tai Lenkai. Tai tie žmo
nės, kurie giriasi savo kultū
ra, bet juose sąžinės — nei už 
puskatikį. Jie patys ilgus me
tus svetimiems vergavo. Pa-
siliuosavę puolėsi kitus pa
vergti. 

Nepavykus jiems Lietuvos 
pavergti, jie rado progos oku
puoti Lietuvos sostinę ir kitus 
plotus. Tuose plotuose šiandie 
baisiai vargsta mūsų žmonės. 
Nes Lenkai pastaraisiais lai
kais baisiai sužiaurėję ir su-
nuožmėję. Jie tikrai gali pri
lygti senovės Totoriams, ku
rie kankino Europos rytus ir 
nuo kurių patys Lenkai turėjo 
ginties. 

Lenkų ponija j Lietuvos plo
tus sutraukė skaitlingą ka-
ruomenę. Mėgina ji Lietuvius 
pasalingai kandžioti, juos pro
vokuoti. Plėšia užimtą šalį ir 
šankia, kad jie nekuomet ne
atiduosiu Vilniaus. Neą girdi, 
Vilnius priklausąs jiems, bet 
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ue Lietuvai. 
Suvalkijos plotuose Lenkai 

taippat kaip padūkę siaučia. 
Tame ir yra visa mūsų vals-

i 

tiečio nelaimė. Jis turi palikti 
sau brangintiną ukę ir eiti gin
ti šalies. Arba kareivijon siųs
ti savo sunūs. 

Tūkstančiai Lietuvių jauni
mo šiandie vargsta arba žųva 
kur apkasuose gindami savo 
Tėvynę nuo žiauraus Lenko. 
Ir nežinia, kuomet "pasibaigs 
tos kovos, toji nepaprastoji 
padėtis. 

Gyvendami mes čia laisvoj 
šaly žinome, kokių didelių vis
ko trukumų turi mūsų gar
bingoji armija. Apie tuos tru
kumus nupasakojo ne vienas iš 
Lietuvos parkeliavęs. Beikia 
daugiau ginklų, reikia jai vi
sokių naujų kar.o pabūklų. Lie
tuvos armija reikalinga nau
jausių intaisymų. Tuom tarpu 
pati Lietuvos respublika ne
turtinga, neišgali visko armi
jai parūpinti. Patys gyvento
jai nors nebadmiriauja, bet 
nedaug pinigų turi.. 

Mes, Amerikos Lietuviai, 
nuo pat karo pradžios šelpėme 
savo Tėvynę. Savo pinigais 
pagelbėjome ginti jos laisvę ir 
savistovybę. Davėme pagelbos 
apsiginti nuo įvairios rųšies 
priešų. Tad pasidarbuokime, 
kad ir paskutinis priešas — 
Lenkai, arba butų išvyti iš Lie
tuvos žemių arba turėtų ten 
rasti sau kapus. 

Mes nevelijame jiems pra
gaišties. Tegu jie sveiki aplei
džia Lietuvos plotus. Bet jei 
jie patys ieškosi galo, tegu jį 
j r randa. 

Turime žinoti, kad Lenkai 
gražiuoju neapleis Lietuvos. 
Jie pilni suktybių. Juos turės 
iš ten išginti Lietuvių nar
sioji karuomenė.Musų prieder
mė pagelbėti tai karuomenei. 
Pagelbėti galime pinigais, tik 
pinigais. 

Tad mums reikia čia daugiau 
ir smarkiau veikti. 

SMULKIOS ŽINIOS. 
Švedijos Katalikai. 

ši pavasarį Stoekliolme, 
Švedijoje, pasirodė * pirmas 
katalikiškas dienraštis. Jis va
dinasi l1 rėdo, t. y. tikiu. Nors 
vardas yra lotyniškas, bet kal
ba yra švediška. Dienraštį lei
džia tam tikra bendrovė. 

D ras Pranciškus Hitze. 

Berlyne, Kovo 16 d. šventė 
savo 70 metų sukaktuves kuni
gas Pranciškus Hitze. Dar bū
damas jaunas jis ėmė dirbti 
iš vien su darbininkais, kad jų 
padėtis pagerėtų. Jis turėjo 
du priešu: socijalizmą ir po
niją. Su soeijalizmu jis kovojo 
prisilaikydamas krikščionijos 
tiesų. Su ponija jis kovojo 
dirbdamas, kad ji suprastų 
rankpelnių reikalus ir pati su-
demokratėtų. '. Trisdešimtus 
metus eidamas kun. Hitze ta
po Vokiečių liaudies atstovu 
jų parlamente arba Reichsta
ge. Diduma įstatų aprūpinan
čių darbininkų reikalus Vokie
tijoje yra kunigo Hitze sumin-
tyta, įnešta į Reichstagą ir 
daugumos atstovų patvirtinta. 
Daugybė permainų buvo Vo
kietijoje per 40 metų. Kun. 
Hitze vis tebėra darbininkų 
apginėjas ir atstovas. 

Kynai. 
Šįmet Kynų žemėje yra bai

sus badas. Nors jis apima tik 
dalį Kynijos, bet toje dalyje 
gyvena 35 milijonai žmonių. 
Badą sudarė neapsakoma dau
gybė skėrių. Skėriais vadinasi 
dideli žiogai. Jie gyvena mil
žiniškomis krūvomis. Kuomet 
visi pakyla lėkti, tai tarsi de
besis kartais saulę uždengia. 
Kur nutupia, ten jie-nuėda ne 
tik visus javus, bet net medžių 

MŪSŲ TEVYNEja 
Svarstant pastarųji dienų 

Lietuvos įvykius, rodosi kad 
Palangos perėmimas iž Lat
vių valdžios į savo rankas yra 
šių dienų didžiausias įvykis. 
Palangos priskyrimas prie Lie
tuvos yra savaime linksmas 
lietuvio širdžiai atsitikimas.Su 
tokiu galima sakyti upu visuo
menė tą žinia ir priėmė. Bet 
įsižiūrėjus tam faktui kiek ar
čiau, pasirodė kai-kuriems mū
siškių tas Palangos atvadavi
mas perbrangia kaina įvykęs, 
būtent už smėlio plotus, Lie
tuviai turėjo atiduot net 8 tuk. 
'dešimtinių geros žemės vir-
šiaus Latviams (išviso gavom 
apie 20, atidavėm 28 tūkstan
čius dešimtinių). Antra, mes 
atsiėmėm grynai lietuviškas 
vietas, , išskyriant 2-3 Latvių 
kaimelius prie Šventosios upės 
žioties, Latviai-gi gavo ir gry
nai lietuviškų kampelių ir to
kių, kurių gauti jei daugiau 
tai bent lygia teise galėjo ir 
Lietuviai. Bet šitų nusiskundi
mų ("Laisvėje") visuomenė 
nenorėjo pastebėti, nes visi 
džiaugiasi Lietuvai be didelės 
skriaudos bent su vienu kai
mynu jau susitaikius. Kitaip 
žinoma reagavo Latviai. Jie 
laikydamiesi taisyklės mušk 
ir pats šauk "gelbėkit*' pakelė 
dideliausį trukšmą visuomenė
je ir savo Seime nuduodami 
save nuskriaustais, norint pri
imant arbitražo sutartį ir buvo 
nutarta pasiduot arbitro prof. 
Simpsono sprendimui, neve
dant agitacijos. Bet Lietuviai 
nei-kiek nenusigando tų jų 
šauksmų, ir pasirodžius mūsų 
laikraščiuose vienam antram 
smarkesniam straipsniui, Lat
viai ir nutilo. Dabar prof. Sinip 
šono nustatymas jau įvykintas 
ir Palangos pajūry nuo 12 vai. 
dienos 31 Kovo plevėsuoja Lie
tuvos vėliava. Žmonės mūsų 
valdžiai iškilmingai su karuo-
mene ir daugelio draugijų at
stovais nuvažiavusiai priimti 
kraštą padarė iškilmingą priė

mimą, įsivezdami ją «u atsto
vais pi& triumfo* 'vartus ir 
reikšdami nepaprasto džiaugs
mo. Iteiškįa su vienų kaimynu 
šiaip bei taip nustatyta rube-
žiai ir padaryta pradžia tai
kiam sugyvenimui. Belieka da
bar nustatyti siena su Vokie
čiais Mažojoj Lietuvoj ir su 
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Iš LIETUMS. 
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Lenkais. Sunkiausia vyks tai [rast*i & l t a i r tvanku. Po pietų 
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padaryti su pastaraisiais. Len
kai ar šiaip ar taip turės aiš
kiai suformuluot savo norus 
Bruselio konferencijoj, kuri ža
da prasidėt 18-IV. Jie'nujaučia 
kad turės nusileisti kiek Lie
tuviams ir tur but atsižadėt 
Vilniaus, jie užimtose vietose 
taip patys jau kalba rengdami 
prie tos naujienos savuosius! 
Bet užtad deda ir dės visas 
pastangas, kad Lietuvai prime
tus kokioj nors formoj federa
ciją. Tuo tikslu jie okupuotose 
vietose raštu ir žodžiu sklei
džia visokių sutvarkymo pro
jektų. Pastaraisiais laikais Ze-
ligowskio štabo viršininkas-
gen. Babianskis agituoja Var-
šavoj ir okupuotoj Lietuvoj už 
kantonai į Lietuvos sutvarky
mą, reiškia Lietuva nepriklau
soma susidaro iš Kaunijos kan 
tono ir Vilniaus rajono kanto
no, kiekvienas kantonas turi 
savo seimą, bet abu kantonu 
jungiasi tam tikrame bendra
me Seime, kurs posėdžiautų 
Vilniuje. Tam projektui nei 
Varšava matyt nepritaria, nei 
tuo labiau žinoma Lie
tuviai nepritars. Tokioj ar ki
toj formoj federuoti su Len
kais spirs Lietuvius regis ir 
pati Antanta. Kaip iš tų susi-
pinusių aplinkybių ' išsisuks 
Antanta ir Lenkai bei Lietu
viai sunku yra pasakyti. Tai 
parodys ateitis —. Priuselio 
konferencija. Viena tik aišku, 
kad kaip vieni taip ir kiti no
rėtu, jau bent sykį pabaigti 
ginčus ir pradėti ramiai gyve
nant kultūros darbą dirbti/ 
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PAKVITAVIMAS TAUTOS FONDUI. 
RESPUBLIKOS PREZIDEN 

TO KANCLIARIJA 

Kaunas, 1921 m., Kovo 23 d. 
No. 240. i 

Gerbiamajam 
Anuerikos Liet. T, Fondo 

Centro Pirmininkui, . 
K. Urbanavičiui. 

50 Sixth Street, 
So. Boston, Mass. 

-
Papildant muštąją Tautos 

Fondui kablegramą E. Bespu-
blikps Prezidento Pareigas 
Steigiamojo Seimo Pirminin
kas įsakė man Tamstai pra
nešti, kad iki šiolei iš Tautos 
Fondo Lietuvos Gynimo reika
lams yra gautos šios pinigo 
sumos: 

Per Amerikos Lietuvių Pre
kybos Bendrovę: 

Auksinų 
1) South Boston, Mass. 40,466 
2- Norwood, Mass. (Ge

ležiu. Vilkui) . . . . . . 20,273 
3) . * 48,500 
4) 12,500 
5) per Politliania State 
Bank: 200,000 

auks. yra perduoti Lietuvon 
(Gynimo Komitetui, 20,273 įneš
ta Krašto Apsaugos Ministeri
jos depozitan " Geležiniam Vil
kui / ' Kitos sumos yra įneštos 
•bankan ir bus suvartotos gy
nimo reikalams. 

Prie to progos einąs Respu
blikos (Prezidento Pareigas 
SteigiamojoSeimo Pirmininkas 
įsakė man pareikšti Tautos 
Fondui širdingiausią padėką 
už taip uolią Fondo darbuo
tę. Surinktosios Tautos Fon
do aukos yra geriausiu liudi
ninku prakilnaus Tautos Fon
do darbo. 

6) 
7) 
8) 

. . . . * . > ' 548,000 
592,592 
719,000 

Viso 2,181,331 
Sekant Tautos Fondo nuro

dymams iš tos sumos 200,000 
1 ' '"m '' • IMI ,i,=aBC—> 

lapus. Tose bado šalyse žmo
nės valgo, ko pas mus neėstų 
nei šuo, nei katė. Daugelis 
miršta badu. 

Priimkite mano gilios 
garbos pareiškimą. 

pa-

Telšiai. Kovo-24 d. š. m. nu-į 
sinuodijo masažistė-akužėrė 
Kondrotienė. Už kriminalius 
prasikaltimus ji buvo areštuo
ta, tečiau blogą matydama už
gėrė nuodų. Ji buvo taip pat, 
kaip sako, komunistų — bol
ševikų šalininkė. 

Per Velykas buvo nepap-

kilo smarkokas griaustinis su 
kruša. Tečiau po Velykų stojo 
blogas oras: vėjas šaltas, lija. 
Purvo daug; keliais sunku be-
sivažinėti. 

Alsėdžiai. Jau nuo seno Al
sėdžiuose yra % pavasarininkų 
kuopa. Tečiau šįmet pradėjo 
steigtis kažin kokia soči jai ištiš 
ka kuopa, kuri Kovo 28 d. su
rengė vakarą, pelną skirdama 
Gynimo Komitetui. Vaidino 
"Apsiriko" ir "Tai mano Ge
rasis". / 

Tą pačią dieną Alsėdžių 
1 * Pavasario'' kuopą surengė 
šokių vakarą, kurio pelną sky
rė ir^gi Gynimo Komitetui. 
Jaunimas dailiai pasilinksmi
no. 

Balandžio 3 d. "Pavasa
rio" kuopa rengia viešą vaka
r e 

žem. Kalvarija.' Šarnėlėse 
Kovo 28 d. surengtas .mitingų 
— šokių vakaras šaulių są
jungos ir Gynimo Komiteto ru
pesniu ir jo naudai. 

2em. Kalvarijoj gerai gy
vuoja Kr. Demokratų ir "Pa
vasario" kuopos, nors seniau 
visi ūkininkai buvo sicilikų 
vedami. Katalikų laikraščių 
skaito apie 150 egzempl., o so-
cijalistų vos porą dešimtų. 

Telšiai. Besiartinant Vely
koms Telšių apskrities Gynimo 
Komitetai vėl ėmėsi rinkti ka
reiviams dovanų. Visų valsčių 
gynimo komitetai darbavosi. 
Surinkta kelios tukstantya 
kiaušinių, mėsos ir kitų val
gomų daiktų, kuriuos Kovo 23 
d. išsiuntė į pafrontės karuo-
menę. 

Telšių apylinkės mokytojų 
katalikų Sąjunga steigia tam 
tikrą kilnojamą knygyną. Kny
gynas dalomas po 25 knygas 
vienoj dėžėj. Šios dėžės laiko
mos kiekviename miestely, ka
me randasi mokytojų katalikų 
sąjungos narių. Praslinkus ne
kuriam laikui šios dėžės taps 
mainomos. Tokiu būdu mano
ma įsisteigti pigų ir turiningą 

(knygyną, kuris lavintų mūsų 
jaunus mokytojus. 

Varniai. Nors čia kadaise 
yra gyvenę žemaičių darbštus 
vyskupai, tečiau dabar šis 
kampelis labai tamsoje^ Jau
nimas maž tesusipratęs; jo nie
kas nekelia — nelavina. Moky
tojai miestely ir apylinkėje ka-
talikų veikimui visai neprita
ria (visi profesinių sąjungų), 
o savoj pakraipoj ir-gi jauni= 
mo nelavina.; Varniuose yra 
dvi bažnyčios. Kitokių draugi

ai » , .^_ Mų be pavasarininkų ir nėra. 
A.Matulevičius. R> . v. , .. .. 
m. «u»muv v*i». jrget i r g i draugija it apsvai-Už Bespublikos Prezidento 

Kancelerijos Viršininką. 

Augščiau paduotose skaitli
nėse trūksta 150,000 markių 
pasiųstų Lapkričio 4 dieną 
1920 m. ir $7,492.78 dolierių, 
kurie pasiųsta Kovo 28 diena., 
1921 m Pirmoji suma turėjo 
kur nors užkliūti pastoje, ant
roji, gi apsilenkė kelyje. 

Tikimės, kad visi Tautos 
Fondo prieteliai parems Tau
tos Fondą kaip kad iki šiol 
kad rėmė, nes kaip tai malo
nu palikti dalininku taip gau
sios aukqs savo brangiai gim 
tinei Lietuvai. 

Tautos Fondo JMmtorliu,' 
222 So, 9-th Street, 

Brooklyn, N. Y. 

gusi begyvuoja. Varnių apy
linkės jaunimo padėtis blogam 
stovy. Vietiniai kunigai pasi
tenkina vien bažnytiniu darbu 
ir į visuomenės veikimą neina. 

Norėta įsteigti Varniuose ir 
augštesnė (vidurinė) mokykla. 
Tam kaip tik yra seminarijos 
rūmai, o% valdžia teikia moky
tojų. Tečiau nėra, kas pasirū
pintų. 

UBTUVJAI GIRIA ĄMERI 
KOS PASELPINJ 

DARBĄ. 

(Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus) 

Kaunas. — Lietuviški laik
raščiai žymioj vietoj: ajĮ.spauz-
dino Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus pranešimą apie jas 
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"DRAUaO" KNYGYNE 
Galima gauti iios 

MALDAKNYGE: i 
Ramybė Jums (brangios odos paauks.) $3.50 
Ramybė Jums (kailio apdar.) 2.50 

| Ramybė Jums (audeklo apd.) 2.00 
m Sios maldaknygės formatą* yra 5 ^ x 3 % . Puslapių turi 958, bot ne 

stora, nes spausdinta ant plonos popieros. Joje yra j vairių įvairiau
sių maldų. 

$1.25 
1.75 
1.50 
1.75 

g Aniolas Sargas — juodas apd. ... 
| Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd. 
1 Aniolas Sargas — jubdais apd 
= Dangaus Žvaigždutė — juod. minkš. apd. . . . 
g Dangaus Žvaigždudė — baltas cclluloid apd. su 
2 paveikslėliu ant apd 1.75 
I Dangaus Žvaigždutė — balto kailelio apd 1.50 
| Dangaus Žvaigždutė — juodo audek. apd. . . . . . . 1.00 
| Dangaus Žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 
= Aniolėlis — juodais apdarais 1:50 
= Aniolėlis — juodais apdarais t 0.75 
E Stos maldaknygės yra nedidelės. Turi beveik po 300 puslapių. 
E Spauda aiški. * 
| Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 
| Pulkim ant kelių . . . . 2.50 
1 Pulkim ant kelių 2.00 
E Pulkim aat kelių . . . , 1.85 
| Pulkim ant kelių 1.50 
= Si maldaknygė yra Siek tiek didesnė už pirmesnes. vJos kainų i 

• • • * • * 75c. 
50c 

(vairumas priguli nuo apdarų. 
Maldų Knygelė 
Maldų Knygelė . . . . . . . . 

Užsisakydami •dresuokite: 

"DRAUGO" KNYGYNAS 
i 2334 So. Oakley Ave. Chicago, IU. 
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darbą Lietuvos praeitais me
tais. Kai-kurie laikraščiai net 
editorijaluose komentavo apie 
darbą. Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus pranešimas skamba: 

" Amerikos Raudonasis Kry
žius grynai humanitarinė or
ganizacija, o ne politinė, sekti-
nė ar pirklybmė. Duoda pa-
šelpos be jokio atsilyginimo 
tiems, kurie pašelpos reikalin
gi, nepaisant tautos, politikos, 
tikėjimo, amžiaus ir lyties. 
Dirba savystoviai nuo kitų> or
ganizacijų nepriklausomai. 

"Nors Amerikos Raudonasis 
Kryžius tvarkosi Su v. Valsti
jų nustatytais pagrindais, te-
čiaus Raudonasis Kryžius nė
ra tos valdžios atstovas, o 
vien tos respublikos žmones at-
stovauja.Jos tikslas nešti prak
tiškai ir medžiagiškai, simpa
tiją ir gerus norus Amerikos 
žmonių Europos žmonėms* ku
rie taip daug nukentėjo nuo 
didžiojo karo. 

"Praeitais metais Amerikos 
Raudonasis Kryžius plačiai 
veikė Liet. turėdamas stotis 
Kaune ir Šiauliuose. Darbinin
kų vienutė Lietuvoje tai tik 
dalis Amerikos komisijos, ku
ri prižiūri visą* Balti jos Vals
tijų pašalpinį darbą. 

"Organizacija veltui dalino 
Lietuvoje drabužių, vaistų, li
gonėms reikmenų ir kitų rei
kalingų priemonių. Visi ligon-
bučiai Lietuvoje, civiliniai ir 
miKtariniai," taip-gi ir našlai
čių prieglaudos, mokyklos, se
nelių namai ir kitos įstaigos 
buvo šelpiamos. Reikmenys 
kainavo apie milijoną markių. 

"Drabužiai biedniems išda
linti per vietines organizaci
jas. Gaisrų metu suvirs ke
turi tūkstančiai žmonių likę 
be pastogės gavo drabužių ir 
visokių uždengalų. 

"Vasarą' tapo įsteigtos vai
kų kolonijos ir keli šim
tai liguistų vaikų pasilinks
mino šioje "gryno oro 
prieglaudoje". Taip-gi bu-

| vo daug darbo tarp pabėgėlių. 
"Pasibaigus metams Ame

rikos Raudonasis "Kryžius pa
dėkojo visoms organizaci
joms, kurios išvien dirbo sii 
mūsų organizacija. 

I 
j Dr. M. Stupaicki 
III 3107 .C Virt rara n CfroAt 3197 So. Morgan Street Į; 

CHICAGO. ILLINOIS 
\ Telefonas Yards 6033 
Valandos: - 8 iki 11 Iš ryto 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio-
mis nuo 5 iki 8 ral. vakare. 
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Uone Seeley 7439 
DR. 1. M. FEINBERG 

Gydo speciJaUai visokias vyrų te 
v motery lytiškas ligas 

2401 Madison Str., kampas Wes-
tern Ave., Chicago 

(Valandose 2—4 w> piet 7—9 vak. 

•ĮTel. Canal 8222 g 

S DR. C. K. CHERRYS 2 
į j IAEFUVIS BENTISTAS 
£2801 Wcst 22-nJ & So. Leavitt St.! 
oi Cbicago 
•jvalandos: 9:30 A. M. to l f N. 
# * 1:00 P. M. to 8:00 P. M. 

\ DITHARLETSTGALI 
g Perkėlė *eavo ofisą po num fl 

{4729 So. Ashland Avenueg 
• Specialistas | 
BDilOVU, MOTERŲ Ir VTBŲIMGUĘĮ 
jValandosnuo 10 iki 12 išryto; nuofl 
• 2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:tOJ| 
Svakaie Nedėliomis 10 kii 1 • 
3 Telefonas Dresel 26841 S 

VAIJENTINE~ bl fcSMAKUf <i 
COLLEGES 

[6205 S. Balsted, 2407 W. 
1850 K. Wells St. 

127 Mokyklos Jungi. Valstijose. 
Moko Siuvimo,, Patternų Kirpi-

faio, Designing bizniui ir narnama.i 
|Vietos duodamos dykai, Diplomai.1 

!

Mokslas lengvais atraokėjimaia| 
Kiesos dienomis ir vakarais. Pa-
reikalaukit knygelės. 

Tel. Seeley 1643 
SARA PATEK, pirmininkė. 
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J. P. WAITCHEES 
Lavvyer 

I ^ E T U m s ADVOKATAS 
Vakarais: 4502 S. Ashland Ave. f 

Tel. Yards 10 S 2 
fDlen. Rooiu 518—150 N. Oalrk St. 
™ Tel. Randolph 8507 

Telefonas Armitage 9770 
MARYAN S. R0ZYCK1 

BIL'ZYKOS DIREKTORIUS 
Mokytojas Piano. Teorijos ir 

Kompozicijos 
8021 S. Westorn Ave. 

Chicago, IU. 
= 
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"IMUUcH" galima gaut; 
Liet. Prekybos Bendrovėje 
; 3249 S. Halsted Str. 

Chicago, m. 

aUJIIIIIiimililIlilMIUIliKUMHUilHUMIM 
Rcs. 1130 Indcpcndcnce Blvd. 

Telefonas Von Bvren 294 

DR. A. A, ROTH, 
Rusas Gydytojas rl Chirurgas 
Spectjalistas Moteriškų, Vyriška 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
VALANDOS: 10—11 ryto 2—2 pe 

pietų, 7—8 vak. JfedėUorals 10— l t d. 
Ofisas 2354 So. Halstod SC, Chicago 

Telefonas Drover 9492 
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Ĵ  "Draugas" Weekly Sapple-
ment devoted only to 

religion. 
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Savaitinis 'Draugo" priedas, 
pašvęstas vien tik tikė

jimo reikalams. 

«— 

Penktasis Sekma
dienis po Velykų. 

Mišių Lekcija iš šv. Jokūbo 
laiško 1, 22—27. 
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Mylimiansieji: Bukite žodžio 
darytojai ir ne vien tik klau
sytojai, apgaudinėjantieji pa
tys save. Nes jei kas yra žo
džio klausytojais, o ne pildy
to jai s, tas Ims lygus veizi li
čiam į savo gymį veidrodyje: 
nes įžiūrėjo save ir nuėjo ir 
tuojaus užmiršo kokis buvęs. 
Bet kas įsidėmės i tobulo lais
vės įstatą, ir liks jame, neta
pęs užuomarša klausytoju, bet 
darlio darytoju, tas del savo 
apsėjimo bus laimingas. Jei 
kas skaito save dievotu neval
dydamas liežuvio, bet apvil-
damas savo širdį, tai to dievo
tumas yra tuščias. Grynas ir 
skaistus pamaldumas pas Die
vą ir Tėvą šitokis yra : lanky
ti vaikelius ir našles jųjų var
ge ir nesuteptu išlaikyti save 
nuo šio pasaulio. 

Lekcijos Paaiškinimas 

kad jūsų džiaugsmas butų pil-1 Kryžių dienos. Kitados maras 
nas. Tų kalbėjau jums prily-Į žudydavo žmones tankiau- ir 
ginimais. Ateina valanda, ka- smarkiau negu dabar. Besi-
da jau ne prilyginimais kalbė- gindami nuo jo žmonės ėmė 
siu jums, bet aiškiai pareikšiu vaikSčioti prie kryžių ir mel-
jums apie Tėvą. Ta diena ma-|stis. Bažnyčia savo apeigomis 
no vardu prašysite: ir nesą-
kau, kad jums, kad aš prašy
siu Tėvų del jūsų: nes pats 
Tėvas jus myli, kadangi jųs 
ėmėte mylėti mane ir įtikėjo
te, kad aš iš Dievo išėjau. Iš
ėjau iš Tėvo ir atvykau į pa
saulį: vėl palieku pasaulį ir 
einu pas Tėvų. Taria jam jo 
mokiniai: Štai dabar tiesiog 
kalbi ir ne jokio prilyginimo 
nesakai. Dabar žinome, kad 
viską žinai, ir tau nėra reika
lo, kad kas klaustų: iš to tiki
me, kad iš Dievo esi išėjės. 

Tos keli metai buvo praėję 
nuo V. Jėzaus įžengimo į dan
gų, o jau buvo atsiradę žmo
nių, mokančių krikščioniškai 
šnekėti ir nekrikščioniškai ap
seki. Yeidmainybė buvo labai 
įsigalėjusi Žydų tautoje, ypač 
parizėjų luome. Ta veidmai
ny l>ė ėmė skverbtis į jauną 
skaisčią krikščionių Bažnyčią. 
Šv. Jokūbas apaštalas rūpino
si ją apsaugoti nuo tų nuodu, 
del to nuoširdžiai priminė 
broliams, kad jie mokėtų ne 
vien krikščioniškai šnekėti, 
l>et t a ipg i apseiti. 

Prirodinėdamas tą stambią
ją tiesą šv. Jokūbas sako, kad 
žmogus nepildantis savo gra
žios šnekos gerais apsėjimais 
užmiršta pats save ir dar-gi 
paikai užmiršta. Krikščionija 

Evangelijos Paaiš
kinimas. 

Vakarykščiai prieš baisiąją sa 
vo kančią V. Jėzus pasakė savo 
vo apaštalams ilgą jausmingą 
atsisveikinimo prakalbą. Šios 
dienos Evangelija yra ištrauka 
Iš tos prakalbos. Išganytojas tą 
prakalba laikė sėdėdamas tarp 
savo mokinių, kuriuos vadino 
draugais. J ie į jo kalbą įterp
davo taip-gi savo pastabų. 

Viena tokia jų pastaba bu
vo, kad jis dabar jau kalbąs 
aiškiai, be prilyginimų, ne 
taip kaip mįslėmis. Ta apaš
talų pastaba gali išrddyti ne
teisinga, nes yra tikros žinios, 
kad V. Jėzus ir pirmiau labai 
aiškiai kalbėdavo žmonėms, 
ypač apaštalams. 

Bet ta pastaba yra teisinga 
tuomi žvilgsniu, kad V. Jėzus 
vieną patį svarbiausiąjį daly
ką vis lyg neaiškiai teišreikš-
davo. Tas svarbusis dalykas 

priminė žmonėms Kristaus 
mokslą apie maldą. 

Trumpai sakant, malda tam
pa išklausyta, kuomet ji yra 
Kristaus vardu išreiškiama. 
J i turi būti tokia kaip Kristus 
mokino. Jeigu žmogus mel
džiasi blogų daiktų,arba jei iš 
Dievo nori, kad dvasinė arba 
kūninė pasaulio tvarka sugriu 
tų, tai tada malda negali būti 
išklausyta. Kas šokdamas į ju
rą melstųsi Kristaus vardu iš
gelbėti jį, tas ne Krtetaus var
du melstųsi. Lygia dalimi, jei 
kas tingėdamas dirbti melstų
si, kad jam pinigų nepritruk
tų. Kristaus vardo malda yra 
tada, kada ji yra gera, ištver
minga ir atsidavusi Dievui 
ant valios. 

Dievas nepasidaro turtin
gesnis nei garbingesnis del 
mus maldų, bet mes pasidaro
me geresni gerai besimelsda-
mi. Nedorybę panaikinusių 
žmonių maldas Dievas susyk 
ir pilnai išklauso. Nedorybėje 
gyvenančių žmonių malda tm 
būva be pasekmių, kol žmogus 
neatsižada nedorybių. y_ 

Iš šitos Evangelijos pasimo
kinkime gerbti ir garbinti 
Kristaus Dievybę i r pratinki-
mės taip melstis, kaip Kristus 
mokino, kad mūsų malda tap
tų pasekminga. 

KRUTAMIEJI PAVEIKSLAI 

Nuo to laiko kaip katalikai ir 
kitų tikėjimų žmonės ėmė smar
kiai i f anokiai peikti' doriškai 
nešvarias krutamu jų paveikslų 

buvo jo paties Dievybė. I š jojnimas, tų filmų dirliėjai ėmė 
apsėjimų ir iš daugelio jo žo
džių apaštalai jau numanė, 
kad jis yra Dievas. ,Tas jų nu

yra tobulas laisvės įstatas, to-1 manymas labiausiai sustiprin-

/ 

- del neprotinga yra jos užsi
ginti darbais. Tikras krikščio
niško apsėjimo išpildymas su
teikia ir tikrą, laimę. 

Ypatingai piktas liežuvis 
nesutinka su tikru pamaldu
mu. Kas kitus kapoja žo
džiais, to ir malda būva tuš
čia. Žmogus lengvai įpuola į 

klaidą, nes malonu yra sa
vo nenaudumą padengti uoly-
bės skraiste. Bet tikras krik
ščionies gerumas rūpinasi sa
ve taisyti pirmiau ir smarkiau 
negu kitus. 

Kaip V. Jėzus, taip ir šv. 
Jokūbas primena, kad artymo 
meilė yra geriausias tikėjimo 
pildymas. Artymo meilę paro
dome užvis geriausiai tada, 
kada sušelpiame silpnuosius: 
vaikelius ir našles. 

Šv. Jokūbas dar mokina 
saugotis šio pasaulio. Pasau
lio dvasia yra mokėjimas ir 
įprotis artymo neatsargumą 
ir augštosios tiesos mokini-
mą nukreipti taip, kad pada
rius sau kūninės naudog, o 
pačią tiesą ir teisybę panieki
nus. Tą pasaulio dvasią dabar 

. 

davo, kada jis įspėdavo jų 
mintis, kada jis atsakydavo jų 
klausimams, nors jie tų klau
simų nebūdavo ištarę, o tik 
širdyje pamintiję. 

Tečiaus V. Jėzus lyg veng
davo aiškiai pasisakyti, kad 
jis vra Dievais. J i s vis daž-
niausiai šnekėdavo lyg butų 
vien tik žmogus. Apaštalai su
prato, jog Kristus neminėja 
savo Dievybės vien iš kuklu
mo. Tų dorybę jis pats labai 
pildydavo ir norėdavo, kad ki
ti ją pildytų. Bet apaštalams 
nejauku buvo tikėti į Kristaus 
Dievybę, kol jis aiškiai to ne
pasakė. 

Atsisveikinimo prakalboje 
V. Jėzus išsitarė, kad jis ir 
Tėvas danguje vienas yra. 
kad jo vardu kalbamoji mal
da yra pasekminga ir vaisin
ga malda. Apaštalams dau
giau nereikėjo. J ie dabar jau 
žinojo tikrai, kad V. Jėzus yra 
Dievas,* ir kad jų spėjimai 
buvo teisingi. Del to apaštalų 
širdims palengvėjo. J ie tą dė
kingai išreiškė V. Jėzui. 

Šitą V. Jėzaus pasikalbėji-
su apaštalais Bažnyčia 

prieš 
Šeštines, nes nuo senų senovės 

žmonės labiau vadina • mate r i m ą 
jalizmU. J i s tiesą ir dvasią že- paskyrė sekmadieniui 
miau stato už ėdesį ir pinigą. 
Krikščionies dvasia turi būti 
visai priešinga: tiesą ir dva
sią statyti augščiau už visas 
kūno brangenybes. * 

— 

MIŠIŲ EVANGELIJA SULIG 
ŠV. JONO 16, 23—30. 
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Anuo metu Jėzus tarė savo 
mokiniams: Ištiesų, ištiesų sa
kau jums: jei ko prašysite Tė
vą mano vardu duos jums. Iki 
šiol nieko nesate prašę mano 
vardu. Prašykite i r gausite, 

davo Maldų Dienos, arba 

atydžiai klausyti kritikos bal 
sų. Kritika buvo rimta ir pro
tinga. J i atvedė gerų vaisių. 
Devynios didžiosios dirbtuvės 
gaminančios filmas, arba pa
veikslų kaspinus, krutamiems 
paveikslams prisiuntė į "Wash~ 
ingtoną Katalikų Gerovės'Ta
rybai pareiškimus, kad pripa
žįsta padorumo reikalą ir žada 
nedirbti nepadorių filmų. 

Pareiškimą padariusios dirb
tuvės yra šitos: 1) Thomas II. 
Ince, 2) T l̂ie Baumcr Films 
Inc., 3) The Fiducational Films 
Exchanges, 4) The Metro Film 
Corporation, 5) The Goldwyn 
Pictures Corporation, 6) The 
Associated First National Pic
tures Inc., 7)vThe Kinets Com-
pany of America Inc., 8) The 
Storyart Picture Corporation, 
9) CeorgeKlein.Šitą sąrašą ty
čia padavėme, kad tėvai duoda
mi pinigų vaikams einantiems į 
krutamuosius paveikslus galė
tų žinoti, kur tuos vaikus gali
ma leisti kur ne. Jei bus rodomi 
šitų dirbtuvių pagaminti pa
veikslai, tai galima ir patiems 
eiti ir vaikus vestis. Je i kitų, 
tai geriau neiti. 

Geram darbui ypatingai pri
tarė p. Ince. J is pasižadėjo 
duoti Katalikų Tarybai peržiū
rėti visas filmas paliečiančias 
katalikus. Tai-gi eidami žiūrėti 
jo paveikslų, mes žinosime, kad 

kia iš jų gerų Vaishj tai yra gerų darbų, gražių dorybių, ge
ro gyvenimo. N . W ' 

Bet kuomet sodininkui užtenka savo amato žinojimo, šiek 
tiek prityrimo ir pamėgimo savo darbo darže, auklėtojui ir 
mokytojui reikia daug daugiaus; turi "būti tokiu, kokiais nori 
išauklėti vaikus, idant žodžiais paragintų, gyvenimo pavyz
džiu patrauktų, idant vaikai iš jo imtų sau pavyzdį. 

Tokią auklėtoją, kuri netiktai vaikus, be t ir auklėtojas 
ir motinas busiančioms kartoms mokėtų išlavinti, Dievas iš
rinko iš Merici šeimynos, kuri gyveno Desenzano sodžiuje, 
labai* gražioje šiaurinės Italijos apygardoje. 

Tenai užgimė Angelą apie 1474 metus. Jos dusia po 
įtekme savo dievobaimingų gimdytojų augo dorybėse. Savo 
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dievobaimingo gyvenimo ištikima drauge ir pagelbininko 
Angelą turėjo savo seserę Mariją: nes kartu meldėsi, kar
tu apsimarindavo ir darbavosi. Bet kuomet ji dar nežinojo 
ypatingo savo gyvenimo tikslo, Dievas panorėjo ją prireng
ti Savo ir artimųjų tarnaite; pradėjo ją atitraukti nuo šio 
pasaulio ir nuo žemiškos laimės. Paėmė nuo jos tėvą, pas
kui mylimą seserę, motiną^ o ant galo ir dėdę, prie kurio, 
numirus tėvams, gyveno. Darė tai Dievas, kaip sodininkas, 
apkirpo, palenkė ir pririšo prie Savo valios, skiepijo pasi
davimo ir kantrybės dorybės. Nuo to laiko padvigubino pa
žangą tobulybėje ir dorybėje. Anksti persitikrino, kad ant 
žemės nėra nieko pastovaus, kad į dangų prie Dievo ir savo 
Sužiedotinio turi rengties. Užlaikydama nesuteptą skaisty
be, lavindamasi apsimarinimuose, ypatingai pasninkuose, 
nusižeminime, neturte, augo kaip lelija. Bet su maldingumu 
ir Dievo meile augo Angeloje didelė artimųjų meilė. Iš pri
gimties maloni, mandagi, darbšti, greita su pagelba kiekvie
nam ar tai būdama namie prie tėvų, paskui pas dėdes, ant 
galo pas brolius, noriai ir uoliai pildydama naminius darbus 
visiems meilingai ir linksmai tarnavo. Kuomet paaugo, mo
kino su draugėmis apygardos vaikus tikėjimo dalykų. 

Troško Angelą uoliaus Dievui tarnauti, išimtinai Jam at
siduoti. Vieną kartą, turėdama 23 metus, karštai meldėsi, pra
šydama Dievo parodyti jai gyvenimo tikslą: kaip turi Die
vui tarnauti. I r štai pamatė iškeltas iki dangaus. kopečias,ku-
rių laipsniais lipo aniolų palaikomos mergelės, baltais rūbais 
aprėdytos ir su auksinėmis juostelėmis ant skruostų. Išgirdo 
balsą kalbantį jai, kad turi ateityje įkurti draugiją panašių 
sau mergelių, pasišventusių Dievo ir artimo tarnybai. Tai tu
ri įvyktį Breste mieste. 

Tuojaus tad nors dar tikrai nežinojo, kaip turi Dievo 

Kur jos apsigyvendavo, tenai papročiai taisosi, dora au
ga, o Šeimynos, visuomenė ir bažnyčia būnamoms dėkingos. 
Nes tos jaunų kartų auklėtojos mokina ir rengia busiančias 
motinas, šeimynų pamatus, o jog iš šeimynų tveriasi visuome
nė ir tautos. Je i tad geresnė ir laimingesnė tampa visuome
nė ir tauta, o Bažnyčia turi iš savo vaikelių didesnę paguodą, 
tai didesnę dalį tų nuopelnų reikia priskaityti Uršulietėms, o 
per jas tai, kuri savo meile jas šildė ir kurstė prie darbo, tai 
yra šv. Angelai. 

Panašų turi tikslą ir mūsų seserys Kazimierietės, kaip 
tai mokinti ir lavinti busiančias mokytojas, kurios paskiaus 
mokins ir auklės vaikelius. Todėl patartina lietuvaitėms, ku
rios nori Dievui pasišvęsti, pasidarbuoti Bažnyčiai ir tautai 
ir sau gausius nuopelnus surinkti, stoti į Šv. Kazimiero Kon-
gregeciją, o mūsų visuomenė turi šv. priedermę remti ir pa
laikyti tą vienatinę tos rųšies įstaiga. 

Skaityti ir Platinti Gerus Raštus. 
Leonas XII I , popežius, pasakė, kad geras laikraštis yra 

tai nuolatinė misija parapijoje, o garsus vyskupas Lavigerie 
išsitarė, kad šiandie nemažesnis yra nuopelnas platinti gerus 
raštus, kaip statyti bažnyčias. O Pijus X tarė Belgų dien-
raštininkams, jog išleidinėti krikščionišką dienraštį yra tikru 
apaštalavimu. Vienam-gi dienraštiiiinkui, kuris popežiui pa
davė plunksną pašventinti, tarė tuos žodžius: "Nėra prakil
nesnės pasiuntinystės šiame pasaulyje mūsų laikais už pa
siuntinystę katalikiško dienraščio išleidinėjimą ir rašinėjimą. 
Laiminu tavo užsiėmimo simbolį (ženklą). Mano pranokėjai 
pašvęsdavo kardus ir ginklus krikščionių kareiviams, aš-gi 
esu laimingas,* kad galiu laiminti krikščionio dienraštininko 
plunksną.** Lengvai ir gražiai kalbėti ir jausti, idant taip 
butų, bet ką su užsispyrėliu padaryti? Ar jis paims į rankas 
gerą raštą? Jei nepaims, tai jam su prievarta nekišk, bet 
pats garsiai perskaityk. O ar klausys? Nedaryk tą taippat 
su prievarta, ypatingai kuomet prie jo sunku prieiti, nes yra 
blogame upe. Lauk patogaus laiko, iki išsikalbės ir nusiramins. 
Išmintingi šios rųšies apaštalai visiškai pradžioje nerodo 
laikraščio arba geros knygos užsispyrėliui, bet progai atsiti
kus apsakys jam kokią gražią istoriją arba kokį gražų nuoti-
kį. " I š kur tą žinai?"* paklaus iš žingeidumo. Tuomet pa
imsi laikraštį arba knygą ir jam paduosi, sakydamas: "Cia 
yra, skaityk pats, o rasi daugiaus tokių žinių. "Kuomet sy
kį, antrą paims į ranką- ir paskaitys laikraštį arba knygą, 
tuomet ir daugiaus panorės jų, Su gerų knygų ir laikraščių 
skaitymu yra panašiai, kaip su maudykle. Nusirėdęs stovi 
ant kranto ir bijai šokti į vandenį, nes oras šaltas. Bet kuo
met įšoki ir pradedi maudyties, tai nenorėsi paskui ir išeiti. 

Eina čia apie pirmą žingsnį, apie pradžią/taip prie maudy-
mos, kaip ir prie gerų raštų skaitymo. Daug atsivertė, skai-

valią išpildyti,1 su keliomis draugėmis pradėjo uoliai mokyti tydami gerus raštus, kuriuos paėmė į rankas tiktai iš nuobo-
vaikus, o net ir paaugusius tikėjimo dalykų, slaugyti ligonius 
ir kitus gailestingus darbus pildyti. Idant tobuliaus Dievui 
tarnauti ir kitus patraukti prie Dievo, apsivilko menkus 
tretininkų rūbus. Prašant sau prielankiai Patengoli| šeimy
nai, apsigyveno netoli Brestės. 

Čia įgavo ypatingą dovaną patarimų suteikti, nuliūdu
sius paguosti, susivaidijusius sutaikinti, o jos, kaip netur : 

iingos, nužemintos Dievo tarnaitės garbė pasklydo po visą 
aPygard$> net ir šio pasiaulio galiūnų rūmuose apie ją kal
bėjo. Užprašinėjo Angelą į miestus, į dvarus, o net ir Po'-
pežius norėjo ją Ryme sulaikyti. Bet ji, atmindama Dievo 
regėjimą, pasiliko Breste. Mokino vaikelius, meldėsi, guodė 
nuliūdusius, lankė ligonius, suteikdavo patarimų didiems ir 
mažiems, nes stebėtina išmintimi Dievas apdovanojo tą ne
mokytą mergelę. Tokiu būdu rengėsi ir laukė. Dievas nauju ap
reiškimu paragino ją, kad imtųsi išpildyti užsakytą darbą. Pa
sitikėdama Dievo pagelba, surinko apie keliolika dievobaimin
gų mergelių, bendrai su.jomis atliko dvasiškus lavinimus, su-

dumo ir kad neturėjo ką kitą daryti. Štai viename Amerikos 
mieste buvo misijos vienoje bažnyčioje. Visi vienos dievo
baimingos šeimynos nariai skubinosi į bažnyčią, vienas tiktai 
išaugęs sunUs tapo netikėliu ir juokėsi iš visko, ką pasakojo 
apie misijas. Sesuo padavė jam misijos knygelę su gražiais 
pamokinimais ir pavyzdžiais, prašydama, idant ją perskaitytų. 
Paėmęs, pažvelgė į viršelio užrašą ir ta rė : " T a i nuobodi, tai 
koksai kunigas parašė,** metė knygutę su tokiu piktumu ant 
žemės, kad ji po lova atsidūrė. Neveizint į didelį lietų, visi, 
palikę jį vieną, išėjo į bažnyčią ant vakarinių jfamaldų. 

Vaikinas, pasilikęs vienas, pirariaus norėjo eiti kur nors, 
bet pabūgęs lietaus, nebėjo. Iš nuobodumo nežinojo ką da
ryti. Neturėdamas kuomi Užsiimti, pasiėmė tą pačią numestą 
knygutę ir pradėjo skaityti. I š žingeidumo taip įsigilino į 
knygutę, kad nepajuto, kaip namon visi sugrįžo iš bažnyčios. 
Ant rytojaus Misijonorius anksti atėjo bažnyčion išpažinčių 
klausytų. Šventnamis buvo tuščias, tiktai vienas jaunikaitis 
laukė prie klausyklos. " A r nori išpažintį atlikti, ankstybini 

tris dienas- prieš Šeštines bu- už savo pinigą neperkame bo
tagą savo nugarai plakti. 

Šv. Angelą (Anelia) De Merici. 
Kiek kartų veiziu į darže žydinčius medžius, ateina man 

ant minties žmogaus jaunystė. Štai obelė apipilta baltai-raus-
vais žiedais kaip tobulai reiškia tyrą, nekaltą, linksmą, pilną 
vilties vaikelio dūšią. Auklėtojas ar mokytojas, tai sodinin
kas. Kaip tas po daug vargų ir darbo džiaugiasi, regėdamas 
žydinčius medžius ir kerus, jaučia ir laukia, kad žiedai iš-
duotų vaisius, tarp ir auklėtojas,^ar mokytojas per daug me
tų darbodamasis ir* jsašvęsdamas daug triūso vaikams, lau-

teikė joms tam tinkamų patarimų ir pamokinimų, kaip turi. paukšteli?* klausia Misijonorius. "Ta ip , , : atsakė jaunikai 
apseiti su artimais kaip turi pildyti gailestingus darbus ir pa
siute į įvairias miesto dalis. Buvo tai apie 1532 metus.'Po tri
jų metų paskiaus šv. Angelos draugės apleido oratorium arba 
namus prie bažnyčios šv. Afros, prisižadėjusios ištikimai V. 
Jėzui tarnauti. Buvo joms tas namas kaipo novicijato *deta. 
Šv. Angelą pavedė savo draugijėlę šv. Uršulės globai, užtat ir 
pradėjo jas vadinti 'Uršulietėmis*. Abitus gi aprinko sau juo
dos spalvos ir .vėliomis, pridengiančius galvą. Metais 1537 ga
vo nuo savo įsteigėjos bendras regulas arba konstituciją,o ją 
sau išrinko viršinke. 

Šv. Angelą dar prieš savo mirtį matė savo draugiją ^beau
gančią ir besiplatinančią. Visur meiliai ir maloniai priimdavo 
josios. dvasiškas dukreles, nes jų darbas ir veikimas geVus 
vaisius atnešdavo. Matydama savo Įstaigos gerus vaisius, ga
lėjo ramiai atkartoti Šv. Povylo žodžius: " A š kovojau gerą 
kovą, bėgimą užbaigįr.v., tikėjimą užlaikiau. Galop man yra 
atidėtas teisybės vainikas, kurį man atiduos anoje dienoje 
'Viešpats, teisus Teisėjas.** (II Tim. IV, 7). 

>> 
v 

tis. "Kiek jau misijinių pamokslų išklausei?'*—"Nei vieno, 
sako jaunikaitis, " a š nevaikščiojau ant misijų.** " O kas tave 
čia atvedė ir dar taip anksti?** Jaunikaitis įkišo ranką už
antin ir ištraukė misijos knygutę, tą pačią, kurią vakar buvo 
po lovą pametęs. " T ą skaičiau, aiškinosi, iki giliai nakčiai 
ir negalėjau užmigti, nes mane sąžinė nuolat kankino. Mel
džiu tad, Tėve, išklausyti mano išpažinties/* Ko Misijono
rius nepadarė iš sakyklos, tą padarė gera knyga, 

Užsispyrėliai sako, neturime laiko'skaitymui. Gal šiokia 
diena ir neturi, bet užtat turi šventadienius. Tegul tiktai 
sekmadieniais nors po valandą skaito, tai ir taip turės daug 
naudos. Prie to kam-gi yra vaikai, kurie parapijinę mokyklą 
lanko ir moka lietuviškai skaityti. Vakarais, kuomet visi su
sirenka, gali vaikai kokią naudingą knygą arba laikraštį pa
skaityti, o kiti paklausyti. Bus tuomet daug naudingiaus ir t 

sveikiaus negu kur saliunuose tunėti, arba kortomis lošti. 
Užbaigimui dar vieną nuotikį papasakosiu, kursai pamo

kys, kaip gera knyga gali būti geru misijonoriu. 
Sausio 27 d., 1540 metais nuėjo pas savo sužiedotinįl Vieną kartą atvyko Krokavoje vienuolynan karuomenės 

atsiimti vainiką, kurį matė regėjime ant galvų savo draugių. 
Jos kūną menku tretininkų habitu apvilktą palaidojo jos nu-

kapitonas ant rekolekcijų. "Perskaičiau, sako jis perdėti-
niui, Senkevičiaus veikalą *Quo Vadis* ir tas mane čia atvedė. 

mylėtoje Šv. Afros bažnyčioje. I r po mirčiai stebuklais Je i tas viskas tiesa, ką tas garbingas rašytojas sako toje kny-
žmones šelpė. Popežius Pijus VII priskaitė ją prie šventųjų 
skaitliaus 18(17 metai^. 

Šv. Angelos draugės, Uršulietės, išpradžių darbuodamos prie 
šeimynų, gyveno atskirai: regula, rūbų vienodumas, o ypatingai 
šventosios pavyzdys, didelė meilė ir uolumas darbe Jas vieni
jo. Savo mdkyjotoms vadovaujant darbavosi, mokino netik-
tai Breste, bet ir toli riųo jos mūrų. Paskui po visą pasaulį 
prasiplatino ir Paryžiuje 1614 metais susijungė į kongregaci
ją, statydamos sau už tikslą mokinti i r auklėti mergeles. 

goję, tai Bažnyčia ir tikyba, kurios mokina, yra nuo Dievo. 
Je i yr*a Dievo, tai Bažnyčios reikia taip klausyti, kaip Dievo. 
Bažnyčia įsako išpažinties eiti bent vieną kartą į metus, o ' 
aš jau daug metų apleidžiau. Priimk tad mane ant keletą 
dienų, kad galėčiau gerai prie jos prisirengti.** 

Ar tad gera knyga nėra misijonoriu, kursai atidaro var
tus prie dieviškos gailestingos Širdies.? Aišku tad, kad kas 
platina ta rp žmonių geras knygas, gerus laikraščius, tas di
džiai gerą darbą atlieka. ' 
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Indianapolis. Balandžio 25 d. 
Indianos valstijos generalis 
atstovas (attorncy-general) p. 
U. S. Lesli paskelbė, kad In
dianos valstijos įstatuose nė
ra žodžio, draudžiančio sese-
rims-vienuolėms būti viešųjų 
mokyklų mokintojomis. Gene-
ralis atstovas šitų, nuomone 
paskell)ė dėlto, kad apskrityje 
Dubois, miestelyje Jefferson 
į viešųjų mokyklų tapo nu
samdyta vienuolė. Miesto ko
miteto narys (trustee) išrado, 
kad alga užmokėta tai vienuo
lei, yra neteisėta, ir kad vie
nuolė turi grųžinti miestui 300 
dolerių algos. Dalykas pakilo 
iki generaliam atstovui, kuris 
pripažino, kad sesuo turi teisę 
pasilaikyti gautus už darbų 
pinigus, kad miestas turėjo 
teisę samdyti seserį, ir kad 
nešiojimas vienuoliško rūbo 
nėra uždraustas nei namie, nei 
lauke, nei mokykloje. 

gūžio 4 d. Jaus metinis susiva
žiavimas Kūdikėlio Jėzaus 
Draugijos. Pirmininkaus vice
pirmininkė p-nia Thonias H. 
Cartęr-ienė. Posėdžiai bus 324 
Indiana ave. N. W. Draugijos 
tikslas yra gelbėti motinų žu
domus kūdikius Kynuose ir 
kitur. 

• • 

Daugelis kareivių nusiskun
džia negavę reikalingos pagel-
bos iš valdžios. Kai-kurie savo 
teisių ieškodami keliauja net į 
AVasliingtonų sugaišdanii daug 
laiko ir išdėdami daug pinigo 
kelionei. Kad to viso nereikė
tų tajK) surengtos įvairios or
ganizacijos katalikams Knig-
nts oi" Columbus, Žydams jų 
WeUi'are Board, protestan
tams Y. M. 4J. A. ir kitos. Ne
seniai Washingtone buvo jų 
atstovų posėdis, kuriame su
tarta kalbinti žmones, kad jie, 
kų begaišavę kelionėje, vei
kiau kreiptųsi į American Le-
gion, arba į Ked Cross (Rau
donąjį Kryžių) arba į savo 

Techny, Hlv Balandžio 23 d. j tikėjimo organizacijų, kuri pa
tronai yra įstaiga auklėjanti! tarpininkaus pigiau ir geriau 

rašyti ir Cleveland'o TJršu-
!}ncs. Bet j i nėra Uršulinhį 
auklėtinė. Todėl p-nia W. S. 
Fay-ienė, kuri k i W o s išėjo 
Uršulinių akademijų, sakėsi 
turint tuomj rūpintis. Mattin-
gly'enė nesipriešino ypač dėl
to, kad patyrė, jog Fay'ienė 
seniai tų dalykų buto aptarusi 
ir prisirengusi tiktai neskelbė 
iki busiančiam katalikių mote
rų suvažiavimui Spalio mėne
si je. Buvusios Uršulinių moki
nės (alumnos) Clevelande su
dėjo įstojimo .mokestį už savo 
mokintojas vienuoles ir ketino 
tuos pinigus įteikti motinai 
Mėrcedei tada, kada reikės se
serų atstoves siųsti į suvažia
vimų. 

mą '" «**#• 

ir respublikos preawfento žmo
na p. MilleraikPienė. 

misijonorius. Jų veda Dievo 
Žodžio Vienuoliai. Trys jauni
kaičiai jau užbaigė mokslus 
ir taps įšventinti kunigais Ge
gužio 1 d., šių metų. Jie mo
kinosi trylikų metų. Jų vardai 
y ra : Juozapas Murphy, Flori
jonas Haas ir Petras Wey-
land. Juos šventys vyskupas 
McGavick iš Chicagos. Dievo 
Žodžio vienuolijoje yra 360 
kunigų ir 140 brolių dirbančių 
stabmeldžių šalyse ir 400 ku
nigų su 700 brolių dirbančių 
Europoje ir Amerikoje. Kan
didatu yra 160. 

negu pats žmogus galėtų sau 
patarnauti. 
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Liurde mir$ kalnaknlys An
drius Sajou. J i s ėjo 96 metus. 
J į s buvo leidęs Subirų šeimy
nų apsigyventi jam priklau
siusioje lūšnoje. Netrukus po 
to Subirų Bernadetai apsireiš
kė ŠŠ. Dievo motina. 

MoHrjitės Skirimas. 

• 

Budapest, Balandžio 15 d. 
Apsigynė nuo bolševikų Ven
grai tampa maldingi: jie net 
ant pinigų deda šventus pa- u ž sutartį su popiežium, viena 

Projektas atnaujinti diplo
matinius santikius tarp Pran
cūzijos ir popiežiaus, perėjęs 
per parlamentų didele balsų 
dauguina, užkliuvo senate. Už-
kliuvimo priežastis yra ta, kad 
senato komisija užrubeži-
niems daigtams turi lygiai 
balsų už grąžinimų, santikių 
ir prieš jį. Ministrų pirminin
kas Briand jau prašė komisi
jos, kad ji greičiau įneštų sa
vo nuomonę į senatų. Senate, 
kaip ir komisijoje balsai yra 
pasidalinę. Trys partijos stovi 

veikslus. Švenčiausioji Marija 
yra Vengrijos globėja. Jos pa
veikslai yra ant poperinių 
Vengrijos pinigų 50 ir 100 
kronų. Vandeniniai ženklai 
ant tų dviejų pinigų išrodo 
kaip patrijarko kryžiai. 

Metodistų propaganda Itali
joje eina labai smarkiai. Tat 
buvo pastebėta Ryme; dabar 
pastebėta mieste* Bari ir apie-
linkėje. Tos vietos vyskupas 
Vaccari įteikė popežiui ra
portų, kad metodistai per Y. 
M. C. A. nori suprotestanti-
zuoti katalikus Italus. Kata
likai ginasi, bet neturi tiek pi
nigų, kiek protestantai. Ba
ri'o vyskupo siunčiamas kun. 
Lattanzi atvyko į Amerikų 
rinkti aukų tarp Italų, kad bu-

New York, Balandžio 23 d. tų kuomi padengti apsigy-
Pernai katalikų labdaringo-1 nimo lėšas. Mes girdėjome, 
šios įstaigos Ne w-York'o ar- kad Y. M. C. A. t a i pg i dar-
kivyskupijoje surinko 200,000! buojasi Lietuvoje, ta pačia 
dolerių. Šiemet jos nori su-[dvasia ir tais pačiais tikslais, 
rinkti nemažiau. Tam tikslui kaip Iatlijoje, tiktai gal pa
ketinama panaudoti kruta- j sėkmingiau, nes Yr. M. C. A. 
muosius paveikslus. Juos ro- jau turi savo narių net Lie-
dys 302 parapijose nuo Balan- tuvos Informacijos Biure Wa-
džio 24 iki 30. Iš tų paveikslų shingtone. 

Szoinbathely. Vengrijoje, Ba
landžio 15 d. Čionai buvo ma
sonų ioža "Ebredes . " Vengrų 
visuomenė jau suprato, kad 
jų tautos nelaimės kilo iš slap
tųjų draugijų, kurios ieškoda
mos neišreiškiamų tikslų nesi
gailėjo visų šalį paskandyti 
varguose. Masonų ložoms pa
krikus Ebredes'o rūmus vai 
džia pavedė katalikų organi 
zaei j a i : * * Viešos Gerovės "Su
vienijimui." Ta katalikų or
ganizacija prieš įsikursiant 
buvusioje masonų trioboje pa
kvietė vyskupų Jonų Mikas 
pašventinti jų. Pašventinimo 
pamoksle vyskupas sakė ne-
kųoiuet nesitikėjęs, kad kalbės 
tame pačiame kanibarije, kur 
taip stačiai buvo peikiama 
krikščionijos tiesa. 

ypač kad parlamente dviem 
šimtais balsų buvo daugiau už 
atnaujinimų negu prieš jį. 

stovi prieš jų. Bet ta viena 
turi tiek balsų, kiek anos 
trys. Spėjama, kad toje, šiaip 
B riand'ui prijaučiančioje par
tijoje, atsiras 30 balsų, kurie r ^ įr pačiai, atsitraukus nuo 
pritars santikių atnaujinimui,1 

Klausimas. Kuomi skiriasi 
Bažnyčios leidimas vedusiems 
skirtis nuo to, kas angliškai 
vadinasi divorcet Ona. 

Atsakymas. Anglų kalboje 
yra du žodžiu nesutariančioms 
poroms: "separa t ion" ir "d i -
vorce. , , Katalikų Bažnyčia 
leidžia "separat ion," bet ne
leidžia "divoree." Separation 
lietuviškai vadinasi motery
stės persiskyrimas, o divoree 
—galėtų vadintis moterystės 
laužymas, bet mųs kalboje to 
žodžio nėra del to, kad iki šiol 
Lietuvoje 'to nei nebūdavo. 

Separation yra tada, kad 
pačiai valia gyventi skyrium 
nuo vyro, nors vyras to ir ne
norėtų. Bet tokiame persisky
rime nei pati negali ištekėti 
už kito, *»'*i vyras negali vesti 
kitos. 

Divoree yra leidimas vyrui 
paleidus pačių imti kitų mote 

~ -

Italiia iwuij». 
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matyt kaip Xew-Yorko katali 
kai pagelbi savo beturčiams ir j Cleveland, Ohio, Balandžio 
kų veikia tie beturčiai. Paveik-; 16 d. Susiorganizavus katali 
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Triestas, Balandžio 15 d. š i 
tas įmestas ir apielinkė prigu
lėjo prie Austrijos, o dabar 
teko Italijai. Pirma mokyklo
se čia buvo mokinama tikė
jimo. Dabar Italijos valdžia 
norėjo padaryti saviškai, t. y. 
tikėjimų išmes t i, bet žmonės 
smarkiai pasipriešino. Tų ma
tydama Italijos valdžia kol 
kas atsižadėjo bandymų pa
versti mokyklas bedievijos 
įrankiais. S1 

Palestina 

• 

slai sutalpinti į filmas ketu 
riuose ritiniuose. Jų padary
mas atsėjo 15 tūkstančių do
lerių. Tuos pinigus tam tik
slui dovanojo vienas pasaulie
tis katalikas. 

Washington'as, D. C , Ba 
landžio 25 d. šitame mieste Ge-

kėms Suvienytų Valstijų mo
terims į Tautinę Katalikių Mo 
terų Tarybų (National Catho-
lic Woman Council) Washing-
ton'e, D. C , į tų organizacijų 
įsirašė ir seserų Uršulinių vie
nuolijos Wilmington ,e, Del. su 
200 seserų. P-nia „Chas. M. 
Mattingly'ienė panorėjo pri-

Prancuzija. 

Paryžius, Balandžio 18 d. Di
džiajam Ketverge 1918 m., di
džioji Vokiečių armota šovė į 
Paryžių. Suvis pataikė į šv. 
Gervazo bažnyčių, padaręs 
daug žalos sužeidė 150 žmo
nių, iš kurių tarpo 91 mirė. 
Dabar toje jau pataisytoje 
bažnyčioje tapo pastatytas ar
tistiško darbo paminklas su 
žuvusiųjų asmenų vardais. 
Paminklų šventinant pribuvo 

vyro ištekėti už kito. Aš jau 
esu rašęs delko Katalikų Baž
nyčia neleidžia "divorso ," ir 
kiek yra blėdies iš jo. Neno
rėdamas atkartoti primenu 
tik Kristaus žodžius: " K ų 
Dievas suvienijo, to žmonės 
teneskiria" (Mat. 19, 6). 

Nors susipykę tėvai negy
vena drauge, bet vaikai vis-gi 
turi vienų tėvų ir vienų moti
nų. Kuomet persiskyrusios 
poros ima dėtis į kitas poras, 
tada vaikų santikiai su tėvais 
ir brolių su broliais arba se
serimis taip susipainioja, kad 
viskas eina blogyn ir nieky n., 

• f 

Neprotinga butų reikalauti 
Evangelijų originalo prieš ti
kėsiant joms. Evangelijos 
kaip ir kitos* knygos daugiau
siai pasiekia žmones kopijo
mis, o ne originalais. Kaip 
greitai nyksta knygų origina
lai, tai galima matyti iš šito 
atsitikimo. 1920 metais aš pa
rašiau knygų "Katalikų Tiky
ba / ' Šiandie jau aš pats netu
riu tds knygos originalo arba 
mano rankos rasto. Šventva
gystė butų man save lygintis 
su Evangelistais, ir aš to ne
darau, tik sakau, kad autorių 
rankos raštas ne visada būva 
taip aiškus ir gražus, kaip 
specijalistų perrašinėtojų. 
Kuomet jie perrašo kelias ko
pijas, tuomet paprastos kny
gos autorius originalų nume
ta. Evangelijos buvo nepapra
stos knygos. J a s krikščionys, 
turbūt, gana ilgai išlaikė, bet 
per trejus šimtus metų negalė
jo išsaugoti nuo Rymo polici
jos, kuri gaudė ir naikino. Iš
sisaugojo tiktai kopijos del to, 
kad jų, nors daug žuvo, bet 
daugiau buvo perrašoma. 

Žmoguje yra i r kitų tokių 
neprotingų jausmą iidikiomą: 
įpro&n. Visų nefaUm* išskaito 
Kuoti. Užteks paminėjus aug-
štumos baimę. Kas nepratęs 
tas bijo pažiūrėti žemyn is" de
šimties sieksnių augštumos. 
Lakstytojai aeroplanuose nei 
šimto sieksnių nepaiso, nes jie 
papratę. y 

tokiai. 

Klausimas. Neseniai atlai
kiau Misijas. Misijonorius Ja-
bai išpeikė šokius, balius ir 
tiems panašius dalykus, bet 
vistiek mūsų bažnytinės sve
tainės laiko šokius, balius k 
net plačiai juos išgarsina. J o-
del taip T Ona. 

Atsakymas. Šokių, kaip gry
bų, yra visokių: gerų ir blo
gų. Misijonorius peikė blogus 
šobius, parapijų svetainėse 
leidžiami tiktai £er i šokiai. 
Tečiaus ir apie geriausius šo
kius galima pasakyti, kaip 
apie geruosius grybus: jie 
kenkia, kada kas jų daug var
toja. Parapijų svetainės gal 
visai neleistų šokių,' jei žmo
nės be jų susiprastų padengti 
parapijos lėšas. 

_ _ ^ ^ _ _ 

Klausimas 1. Ar dar raudu
kui- nors originalas kurio 

nors Evangelisto jo paties 
UML ranka rašytos Evangelijos. 

Žydų tikėjime yra keletas 
srovių. Dvi slidžiausios vadi
nasi viena Sephardim, kita 
ĄakenaziiiL Abidvi srovi at
siuntė savo žymiausius rabi
nus į Palestinų. J ie čionai su
tarė atgaivinti tikėjiminę Žy
dų valdžių. Tam tikslui suda-

Kokiomis kalbomis jie tašė f 
A. S. Vaitkus. 

Atsakymas 1. J a u nėra nei 
vienos Evangelijos pirmojo 
rankraščio, arba originalo, pa
ties Evangelisto ranka rašyto. 
Tie originalai buvo tankiai 
vartojami, del to greit suply-

romas teismas iš aštuonių as- šo. Bet jų žodžiai neprapuolė, 
menų, po keturis iš kiekvienos nes iš jų padaryta yra dau-
šakos. Tas teismas, išdavinės! gybė išrašų, išversta į įvai-
ištarines apie visus tikėjimi- rias kalbas. Vieni išrašai liko 

Azijoje, kiti Europoje toly-
miausiose nuo kita kitos vie
tose. Sudėjus ir sulyginus tas 
išrašas jos sutinka. Tas suti
kimas yra ženklas, kad teisin
gai perrašyta. -

nius Žydų dalykus. Vokietijos, 
Lenkijos, Lietuvos ir kitų ry
tinių šalių Žydai priklauso 
prie Aškenazim. Salonikų, Tu
niso ir Ispanijos Žydai yra 
labiausiai Sephardim. 

Klausimas 2. Kodėl gyvieji 
žmonės bijosi lavono, nors jis 
butų buvęs geriausias draugas 
ar mylimiausias asmuo. Var
giai kas nors apsiimtų vienas 
naktį išbūti su lavonu mirusio 
tėvo ar brolio. Iš kur tokia 
baimė f Juk numirėlis nepa
griebs, ypač tų, su kuriais gy
vas gražiai draugavot , 

A. S. Vaitkus. 
2. Nabašninkų 

baimė nekyla iš proto, tik iš 
jausmų, todėl jos priežastis 
yra jausmuose, o ne prote. 
Jausmai bijosi lavono del to, 
kad jame mato mirtį, o mir-

Klausimas 1. Kodėl žmonės 
nepriklausantieji prie katali
kų Bažnyčios labai rūpinasi 
jos turtu ir tvarka? Nei vie
nas raudonas jų centas nėra 
nuskendęs bažnyčios ižde, o 
jie be tg i daugiausiai urzgia. 

A. Daniulis. 

Atsakymas. Nereikia ieškoti 
proto ir išminties apsėjime tų, 
kurie atsižadėjo Dievo ir sųži-
nės. J ie daug šneka apie pro
tų, bet jo neklauso ir jo tai
sykles laužo. Protas rodo ne

lies bijo visa žmogaus pn - s i r u p i n t i p i n i g a i s ^ o r g a n i z a . 
gimtis. Atmintis buvusios mei
lės ir gerumo nesustabdo bai
mės del to, kad atmintis vei
kia protui, o ne jausmams. 
Žmogus žiūrėdamas į lavonų 
jaučia, kad čia jau nebetas 
pats kas buvo prieš mirsiant 
I r iš tiesų taip yra. Lavone 
jau nebėra dūšios, kuri suda
rydavo meilę ir draugavimų. 

Lavono, kapinių ir kitų pri
menančių mirtį daiktų baimė 
yra jausmas dildomas vien 
įpročiu. Kas dažnai turi dar
bo sft lavonais, kaip duobka
siai, arba gydytojai, arba li-
gonbučio prižiūrėtojai, tie nei 
kiek nesibijo pasilikti su lavo
nu. 

Vienų Mišių Auka. < 

. Parašė Kwi. E. W. Alexattder. 
(Pabaiga) 

Perėjo kelios valandos. Senukai jau dirbo savo kasdie
ninius darbus. Tik štai per langų juodu pamatė ligonio pačių 
ateinant iš namų. Juodu lyg nyktelėjo. Bet moteriškė įėjo 
I i Lcl L t* • 

— Mikas nori matytis su dėde ir liepė man pakviesti. 
— Ar jam blogiau? 

' 

. 

• 

• 

• 

— Xe! Kų gali žinot kaip ilgam, bet jis išrodo stipresnis. 
— Tuo jaus' einu, tarė senukas K. ir kreteno pas sergantį 

krikštosunį, abejodamas kaip tas jį priims. 
Dėdei įėjus į vidų ligonis ištiesė rankų ir linksmai šyp

sodamas ta rė : 
— Dėdė, padarykit man malonę! --
r- Kokių, Mikuti! 
— Ar nebus tamistai perdaug baladonės pakviesti man_ 

kunigų! . , 
— Baladonės? Kokia čia gali būti baladonė! Aš einu 

ir parvedu! 
— Aš taip tikėjausi, kad dėdė padarys, del to aš kvie

čiau. Man rodos dėdė tų geriau atliks negu kas kitas. Šian
die aš jaučiuosi daug sveikesnis. 

— Ačių Dievui, tarė senelis K. Tai aš einu, Mikuti! 
Tų ištaręs dėdė išėjo ir niekam netarė nei žodžio: nei li

gonio pačiai, nei savajai, nes ji stovėjo tarpduryje, kada K. 
ėjo pro savo namus į klebonijų. Kunigas nudžiugo. Neilgai 
truko ir klebonas jau buvo pas lovų žmogaus, kuris taip ilgai 

priešinosi Dievo malonėms ir rodėsi visai nemintijas apie 
savo dusių ir nuodėmes nors mirtis buvo čia pat. 

— Tėveli, tarė iigonis, labai ačiū, kad atėjote pas mane. 
Aš buvau šįryt įv&u MiUąse ir jaučiau, kaip Dievo malonė iš 
jų tekėjo į mano dūšių. Aš pasijutau nužemintas. Man pa
gailo* nuodėmių ir ėmiau trokšti susitaikyti su Dievu. 

— Tamsta buvai mano Mišiose! atklausė Kunigas stebė-
damasis. Man rodėsi, kad tanus ta nei nežino j ei, jog aš šian
die laikiau Mišias už tamistų. s 

— Aš to nei ųežinojau, atsakė ligonis. Tik aš aiškiai ma
čiau tamistų prie altoriaus ir Šventos Aukos malonė taip ap
ėmė mano širdį, kad aš pasirengiau atlikti išpažintį iš keturių 
dešimčių metų. 

Nėra reikalo nei sakyti, kaip kunigas tylomis dėkojo Die
vui ir kaip džiaugėsi galys būti prie taip didžios ir neapsa
komos malonės. J is išklausą ligonio išpažinties. 

i 

Ta ilgokai užtruko. Ja i pasibaigus kunigas pavadino li
gonio pačių ir pasakė, kad stebėtina malonė teko jos vyrui. 
Pats ligonis taip džiaugsmingai išreiškė savo laimę ir dėkin
gumą, kad moteriškė beklausydama apsiverkė. 

Ligoniui išrodant gražiai ir sveikai kunigas žadėjo ant 
rytojaus sugrįžti ir atnešti Švenčiausių Sakramentų. 

— Ne, tėveli, tarė ligonis, neatidėliokit. Negalima pasi
tikėti mana pagerėjimu. Geriau tuojaus priimti Šventų Vija-
tikų; mirtis nebetoli nuo manęs. 

Klebonas nesiginčijo. J i s išėjo pasiimti Švenčiausių Sak
ramentų ir šventuosius aliejus. Kol klebonas buvo pas ligo
nį jau visas miestelis patyrė, kad atsimetėlis šaukėsi kunigo. 
Tam grįžtant į bažnyčių kas žingsnį bilekas klausė ar tiesa. 
Linksmas klebonas visiems patvirtino, kad taip yra, kąd ligo

nis susitaikė su Dievu. 
Klebonui nešant Švenčiausių Sakramentų žmonės ėmė ly

dėti. Prie jų vis prisidėjo kitų. Iki ligonio namų susidarė 
visa minia. J i suėjo į kambarį šalę to kur gulėjo ligonis. Tie 
žmonės matė, kad Mykolui priimant Švenčiausių Sakramentų 
ir Paskutinį Patepimų džiaugsmo ašaros bėgo per akis. 

Linksmi ir meilingi kaimynai sveikino ligonį. J ie visai 
buvo užmiršę savo pasipiktimmų juomi. Ištiesų, tat panešė
jo į veltkleidžio sūnaus sugrįžimų. J is atsiprašinėjo už pa
piktinimų, kurį buvo davęs savo gimtinėje vietoje, jis sakėsi 
nekuomet nepaliovęs tikėti, bet tikėjimas buvęs pelenais api
bertas del perdaug liuoso gyvenimo miestuose. J i s vėl atkar
tojo, kad tos dienos rytų jis matė klebonų laikant Mišias už jį 
toje senoje bažnyčioje į kurių jis tiek daug metų nebuvo nei 
kojos įkėlęs. J i s apsakė kokia buvo arnoto spalvair da kar
tų liudijo gavęs malonių, kurios iš altoriaus plaukė tarsi ne
sulaikoma srovė, griaujanti visas kliūtis.. Tik jis nežinojo kas 
tai pasidarė, kad Mišios buvo už jį. 

, Tada senasis dėdė žengė pirmyn ir t a rė : 

— Mikai! Aš buvau užprašęs Mišias. Dėdienė ir aš mu-
du abu meldėvosi, kad tau Dievas duotų susiprasti. 

— Dėduk! Tai tau ačiū už mano išganymų. Tos vienos 
Mišios išgelbėjo mane iš prapulties. 

Vidunaktyje Mykolas mirė ramiai be skausmo. J o žmo
na, kuri tada sėdėjo pas jo lovų, tik pastebėjo ilgų atduksį ir 
išvydo, kad tas buvo paskutinis. . 

< 

Tai tokia buvo stebėtina vienų Mišių pasekmė! Bet ne 
jį viena. Mykolo našlė ėmė mokintis katalikų, tikėjimo, išmo
kusi tapo apkrikštyta ir šiandie yra uoli katalikė*. 

Parapijų Iždai 

ei jų prie kurių nepriklausai..) 
Bet laisvamaniai daro stačiai l 
priešingai. Protas liepia ne-1 
kaltinti už blogų iždo valdymų ] 
tuos, kurie gerai jį valdo; bet 
laisvamaniai kaltina kunigus 
už negerų parapijų iždų prie
žiūrų, nors apyskaitos yra 
aiškios ir dvilinkai kontroliuo
jamos: vienų kart parapijie
čių, antrų kart vyskupo. Lais
vamaniai negali apseiti nelau
žę proto taisyklių, nes nerim
sta sųžinė žmonių atsimetu-
sių nuo tikro tikėjimo. Kad 
sųžinė nekrutėtų laisvamanis*/ 
bando jų pabrukti po parapijų 
iždu, tikėdamiesi, kad ten an-
gšta ir nebus kur pasijudinti. 
Bet tas sųžinės pabrukimas 
yra taippat paikas, kaip ir dl-
džiapaukščio stručiq galvos ki
šimas į smiltis. 

• 

\ 

Klausimas 3. Yra katalikų, 
kurie bažnyčioje mušasi į kru
tinę taip kad net skamba. J i e 
išeina į gatvę, randa du-tris 
bedievius besityčiojančius is į 
tikėjimo bei bažnyčios klauso į 
žiopsodami, drauge juokiasi iš 
nesvarios šnekos ir dar pade
da niekinti patys save. Ko to
kiems trūksta? 

A. Daniulis. 

Atsakymas. Tokiems trūksta 
vieno šulo galvoje, o gal ir 
daugiau. J ie yra kaip skudu
ras, nes krypsta į - | Į įusę , į 
kurių vėjas pučia. Kas skaito 
katalikiškų knygų, t^ nekuo-
met nebūva tokis blekas, nes 
iš knygų jis būva gavęs daug 
žinių, parodančių katalikų ti
kėjimo ismiųtį Kas ja, žino 
tas iš jos nesijuokia, neį ne
pritaria paniekinaatiemfi jųv 
Kaip ] ii termometro 'gali nu
manyti ŠHuma/ir šaltį, taip. iš 
prisidėjimo prie tikėjimo iš
juokimo gali matyti žmogaus 
galvos tuštybę. 

KlttL P . BuiTB. 
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CICERO, ILL. OTT»0IT, mca. 

LIETUVOS ATSTOVYBĖS 
OFISŲ Al>RB8Ų FJ5S-

MAINA. 

Nuo Balandžio 15 dienos 
Liet u vos Atstovybės ofisas Kew 
Yorke 4apo perkel tas kiton 
vieton, būtent netoli t ik per 
gatvę nuo feuvusies vietos ]^ 

Iš T. Fondo ir L. R. Kr. Bem. Bal. 30 d., 1921 m. L A. S. 
Drujos 59 Skyriaus susirinki- svetainėje rengiama įžymus 

mo. koncertas, k m i o programoj 
da lyvaus : 1. Garsi Chioagos so- f " » * ° P ^ ^ d ? f f

1 *** 3 

- l istė-dainininkėAIeksandra Be- į * * * * » M f a n t « W 
reckaitė, 2. žymiaus ia Detroito. ? ! f * * ? " ' 7 Avenue i r da 
solistė M. širvai t ienė, 3. Gros b a r t u i J 6 *» • * • « » F a t o k s i u : 

Abu susirinkimu įvyko vie 
nas IK) kito Bal. 17 d., 1921 
in., š v . Antano parap . svet. 

Rapor tas nuo Šv. Kaziui. 
dienon. Prakalbos buvo pasek
mingos. Aukų sur inkta $130.-
00. Viso, svet. ir bažn., ta 
<tte&a sur inkta $344.40. Išlai
dų buvo $10.50. Likusieji pa
siųsta T. F . Centran. 

Apkalbėjus šiuos i r bėgan
čius reikalus, imta svars tyt i 
L. R Kryž. Reni. Dr-jos rei
kalai . 

Raportu, iš moterų ir mergi
nų darbuotės išdavė Ona Rim
kienė, pirm., ir Posankienė, 
rast . 

Moterų ir merginų sekė. 
nuopelnas Lietuvai šiaip skam
ba : kareiviams dovanėlių per 
centrų pasiųsta sekančiai : po 
2 dėžuti aukojo: Mockienė i r 
Pet r . Adomait ienė; po 1: O. 
Rinfkienė, Abraėinskiejiė, M. 
Bilevičienė, J . Balėienė, J . 
Bukauskienė, S. Bružaitė, A. 
Ignotai tė , A. Reikauskienė, B. 
Yeliėkaitė, Narušai t is , Luko-
šaitienė, Kisciunienė, O. Siru-
sienė, A. Lok u, O. Mank u vie
no, O. Brazauskienė, M. Tirą-
lienė, A. (Jricaitė, Andrieju-
nienė, Milasauskienė, • Tamo
šauskienė, J . Žilvitienė, V. Pe
trošienė, K. Gasiunienė, M. Le
kavičienė, K. Juncienė, O. Sas
nauskienė, O. Gliozerienė ir B. 
Šliogerienė. Viso 33 dėž. 

Kaz. Kismanaitė aukojo 1 
siutų, S. Coine G poras koji
nių ir Grant \Vorks dep-t. 
store porų sveterių. 

Iš 15 svarų vilnų numezgė 
sekančiai: P . Adomaitienė 11 
porų kojinių, E . Kavaliaus
kienė—o poras ; po 2 por i : 
Mockienė, V. Šematulskienė, M 
Globienė, A. Varabauskienė, 
Monkevičienė, M. Melaškienė, 
A. Bukauskienė, S. Urbient"1 

ir* J . Varpučinskienė; po 1 po
rų: D. Kavaliauskienė, E . Je-
tužytė ii- J . Povilaitė. Viso 
35 poras. 

Piršt inių: M. Petrot ienė 4 
poras ir Mockienė 1 porų. Vi
so 5 poras. 

Sveterių: 8. Urbienė 1 ir M. 
Josie.no 1. Viso 2 sveterių. 

Tai toks moterų ir merginų 
rapor tas iš 1920 metų, vado
vaujant Onai Rimkienei ir Po-
sankienei, veikimo. Įštikrųjų 
garbė joms ir visoms moterims 
bei merginoms prisidėjusioms 
prie to gražaus darbo. Įdomu, 
kas Lietuvai pasidarbuos ir iš 
duos j>anašų raportu šiais me
ta i s . 

Viskas pasiųsta L. R. Kryž. 
Reni. Dr-jos centrui. 

Į Labd. Sų-gos centre tam 
sykiui išr inkta delegatė O. 
Rimkienė. 

Raportų iš Federacijos Aps
kričio išdavė J . J&Liogeris. Iš 
rapor to paaiškėjos kad pini
gus i r kitokias aukas reikia 
siųsti Lietuvon Šv. Vincento 
a Paulio Dr-jai per L. R. K. 
R. Dr-jos centre. 

Raportas iŠ Dr. Rutkausko 
maršru to prakalbų, Bal. 5 d. 
1921 m. Įneigų buvo $37.00 ir 
pasiųsta" centran. Susirinkusie
ji nariai išreiškė pageidavimų 
didesnių imsekmių antrose Dr. 
Rutkausko maršruto prakalbo
se. J. Šliogeris. 

Drambliai bijo pelių ir-dide^ 
liai neapkenčia kiaulių, nei jų 
kvapo. 
i: 

ant smuikos jaunas smuikinin
kas, P . Bukant is , 4. Skambins 
pianu A. Aleksis, 5. Dainuos. 
Vyrų i r mižras kvar te tas , 6. 
Vakarų apvainikuos vietinis L. 
Vyčių choras. 

Solistės, kvar te ta i i r choras 
padainuos daug naujų dainų, 
niekad d a r Detroite negirdėtų, 
įžanga nebrangi. 

Visus nuoširdžiai kviečia at
silankyti , 

Koncerto Rengėjai. 

GARY, IND. 
r 

Bal. Penktadienio vakare, 
22 Šv. Kazimiero parapijos 
svetainėje įvyko prakalbos, ku
rios gerai pavyko. Kalbėjo Dr. 
A. K. Rutkauskas .Jo kalba bu
vo labai užimanti . Žmonių bu
vo pusėtinas bųrys i r aukų su
rinkta $115.00. Aukojo: 

Po $10.00: Po v. Ą isiunas ir 
kun. J ; S. Mart iš iunas; po $5 
P. *>tulga, J . Jogminas , Ant . 
Pažėra; po $3.00: Kaz. Saka
lauskas, Sim. Brazauskas j po 
$2.00: J . Dambrauskas , Kon. 
Vertelka, Kaz. Valakis , M. Ste-
poniutė, U. Barauskienė; po 
$li)Q: J o . Vadolauskas, Ant. iv 
S. Galfnauskai, J . Alvikis, Ig. 
Tamkus , J . Daunoras, T. Kli
mas, Vin. Bliuceikis, Vin. Ver
telka, Leo. Želvis, J . Mališaus
kas, D. Šokas, P. Sabaliauskas, 
J . Vaškevičius, Pet.. Jac ima, 
Kaz. Taftkus, St. Kibar tas , Z. 
Zaikauskas, V. Paulauskas , J . 
Movišauskas, I g . Nenis, Kaz. 
Pažėra, Ant . Zdankus, Jo . Pa-
žerienė, Liud. Adomait is , Pet . 
Barčas, J . Vamal i s , A. Gautis, 
J . Šerkšnis, Ant . Liuktis , J . 
Gildą, Ant. Petra i t is , Pe t . Su-
pranavičius, Ben. Stankus, K. 
Rimkus, B. Šimkienė, Pet . So-
lučka, U. Navickienė, G. Baš-
kienė, K. Uognienė, J . Leškis, 
J . Kalainis, A. Sabockienė, J . 
Sakalauskienė, A. Šlapelis i r 
bevardis. Smulkių aukų $18.00. 

Buvęs. 

SĄRAŠAS. 

1 Daiktų, prisiųstų "Amerikos .Lie
tuvių šelpti Lietuvos Varguomenei 
išdalintų per Lietuvos Raudonojo 
Kryžiaus Vyriausią valdybą. 

1(Pabaiga.) 
37. Suknelių vaikų 293, auks. 

2,930. 
38. Skarų 44, auks. 1,320. 
39. Skrybėlių 94, auks. §40. 
40. Skudurų 43, auks. 129. 
41. Šalikų 167, auks.. 4,670. 
42. Šabdbonų 68 sv., auks. 340. 
43. Užvalkalų 2, auks. 20. 
44. Žakietų vyrų 2892, auks. 216 

900. 
45. Žakietų moterų 4454, auks. 

223,200. 
46. Žakietų vaikų 114, auks. 3,-

420. 
47. Žekių 740, auks'. 22,200. 
48. Valgomų daiktij 9 dėž., auks. 

9,000. 
49. Žiurstų 14, auks. 280. 
50. Cigarų 1 dėž., auks. 1,000. 
51. Visokių mažmožių 4 maiš., 

auks. 400. 
52. Marles 74 yard., auks. 370. 
53. Pieno Kondensuoto 96 dėž., 

auks. 1,152. 
54. Baltinių 2373, auks. 47,460. 
55. Antklodžių 62, auks. 6,200. 

AUKOS ŠV. KAZIMIERO 
VIENUOLYNUI, 

(Surinktos a. a. kun. Serafino) 
Chicago, 111. (šv . Kryžiaus 

parapijoj). 

Davė po $100.00: Gerb. kun. 
Alexandra Skrypka, Stanislo
vas Marcinkevičius i r Stanis
lovas Nambaras . * 

Davė po $25.00: C. Zators-
kas, E . Vitkockis, J . Šukievi-
čius, Universal State Bank, 

'V. 

Pilipas ir Petronėlė Liakai 
$20.00. 

Davė po $12.00: E . Sereikai
tė ir M. Setkaite. 

Davė po $15.00: J . IC' Urbo
navičius ir K. Klimienė. 

Davė po $11.00: O. Pratašie-
nė ir U. Ziaulenaitė. 

Davė po $10.00: Gerb. kun. 
D. Mikšys, Gerb. kun. N. Pa
kalnis, Draug. Giedorių Šv. 
Cecilijos, A. Čirvinienė, V. Ge
čienė, N. N., J . Dopkaitė, J . 
Jurgai t i s , M. Derinskienė, J . 
Ežerkis, J . Krasauskas , A. E-
žerskis, V. Ujoabrosįenė, M. Le
vickienė, S. Žukas, J . Slįokus, 
J . Šimaitis, J . Paulius, J . Ęud-
gonas, S. Nutautįenė, O. Mili-

Inavičaitė, A. Šedis, M. &edie 

Representative Of J4thuama 
370 — 7-th Avenue., 

* e w ¥e*k City. 

Šiame ofise y r a į rengt i : 
1) Lietuvos Paskolos Skyrius, 

kuriame parduodami 'Lietuvos 
Laisvės Paskolos bonai ir susi-
žinoma šiuo reikalu su visomis 
paskolos stotimis įvairiomis 
draugijomis i r atskirais žmo
nėmis. 

2) Piniginės Pašelpos Sky
rius dėlei persiuntimo Lietu
von čekais su savo kar jera is 
piniginės pašelpos nukentėju
siems nuo karo ir šiaip gimi
nėms, a rba skubiuose atsi t iki
muose kablegramomis. 

3) Aukų Skyrius, kur iame I 56- Frenčių 15, auks. 900. 
priimamos, pakvituojamos ir 
pristatomos Lietuvon Ameri
kos Lietuvių aukos: Lietuvos 
Valstybės iždui, Lietuvos Gy
nimo Komitetui , Lietuvos Šau
liams, Lietuvos Raudonų jam 
Kryžiui i r šiaip visokioms lab
darybės a r švietimo įstaigoms, 
sulig aukotojų nurodymo. 

4) Prekybos ir Pramones 
Skyrius, kuriame teikiamos 
informacijos dėlei įsteigimo į-
vairių prekybos ir ptamonės 
bendrovių, dėlei, jų susinėsimo 
ir veikimo Lietuvoje, dėlei im
porto ir exporto klausimų ir t t . 
Pr ie šio skyriaus y ra ir Ame
rikos Lietuvių Prekybos ir 
Pramonės Taryba , jos raštinė 
ir archyvas. 

5) Lietuvių Piliečių Regis
tracijos Skyrius, kuriame ren
kamos žinios apie Lietuvių ko
lonijų gyvenimų, apie pačių 
LietuVių darbus , apsigyvenimo 
vietų ir tt . Pr ie šio skyriaus 
veikia ii* Lietuvių Piliečių Są
jungos Valdyba, ir jos raštinė. 

Visais reikalais, paliečian
čiais šių skyrių darbuote, pra
šoma visados kreiptis per Lie
tuvos Atstovybę minėtu ad-
resu. 

Dėlei išgavimo pasų, vizos 
ant Amerikos pasportų arba 
affidavitų, dėlei įvažiavimo Ru 
sijon 1) a rba dėlei pargabenimo 
giminių iš Lietuvos, o lygiai 
dėlei sudarymo įgaliojimų, vi
sokios rųšies dokumentų pa
darymo, dėlei suieškojimo pa
likimo arba apmokėjimo už su
žeidimų arba sužeistų a r miru
sių kareivių reikalais visados 
kreipkitės prie Lietuvos At
stovybės Washingtonan. Nuo 
Balandžio 25 dienos ir ten At
stovybės adresas Įfcrmainomas, 
būtent ji persikelia į kitų namų 
siuo adresu: 

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. į 

Kas prisius 50c. gaus: Asper-
gesme, Vidi aąuam, Ave Maria, 
lustus ut Paima ir Laudatc Dom., 
mišram chorui su ^vargonais. P u -
8G tuzino arba daugiau atiduo
dam daug pigiau, galima gauti pas 

J. KERBER 
Orchard Lake, Mich. 
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Visur reikalaukit arba patys išsirašykit 
PAVEIKSLUOTĄ LAIKRAŠTĮ 

ATSPINDŽIAI 
s 

i 
S 
s 

Juose paveikslais nušviečiama: 
1) armijos gyvenimas ir veikimas, 
2) svarbesni Valstybės gyvenimo atsitikimai, 
3) Lietuvos ir fcitų kraštų gamta. 
Be to, ten rasit ir geresnių dailės rastų. 

Kaina: metams (12 Nr.) 35 auks., vienam num. 4 auks. 
Amerikoje n e t a m s 2 dolieriai 

Adresas: Kaunas, Oeneralis Štabas, 
•ATSPINDŽIŲ" Administracijai. 

« < 

MARŠRUTAS PRAKALBŲ 
L. R. Kr. ir Šv. Vincento a 

Paulo dr-jos reikalais. 

Gerb. kalbėtojai, Dr. A. K. 
Rutkauskas ir kun. J . Petra i 
tis pasižadėjo but sį Balandžio 
mėnesį su prakalbomis šitose 
vietose: 

Lithuanian Legation, ' 
1925 F Street, N. W., 

Liet. Inf. Biuras. 
Washington, D. C. 

1) Redakcija nesupranta, kų 
tai reiškia, kad Lietuvos at
stovybė išdavinėja pasus Rusi
jon, o ne Lietuvon. 

nė, J . Elias, M. Mankeviki?, A. 
Pūkelis, A. Laurinskai tė , L. 
Jundulai tė , J . Lisauskas, U. 
Panavienė, J . Keršauskas, P . 
Zalatorienė, Z. Loveikienė, J . 
Jaku t i s , A. Stumbraįtė, O. 
Trakšelaitė, T. Karleviaia, U. 
Pudziuvelaitė,, O. Ruksaitė, 
M. Bajuriunai tė , S, Vejickus, 
V. Druktein,- B . ' J^minsk ienė , 

• (Daugiau bus.). 

57. Cigaretų 490, aųks. 1,960. 
58. Indų vaistų ir perriš, medžią 

gos 1 dėž., auks. 600. 
59. Tabokos 1955 pok., auks. 

7,820. . % 

60. Knygučių 11 št., auks. 110. 
61. Skepetaičių 135, auks. 675. 
62. Siūlų 146 sp., auks. 1,168. 
63. Guzikų 22 tuz., auks. 110. 
64. Baltų chalatų 12 št., auks. 

1,200. 
65. Medžiagos paklodėms 50 

yard., auks. 2,500. 
Viso Auks. 1,724,026. 

Dėžės, arba boksai, atėjo Kau
nan trimis atvejais: pavasari, va
sarą ir rudei.i 1920 metais. Iš sių
stų iš Amerikos dėžių ne visos gau
tos. Nekurios atėjo sulūžusios pus-
tušeios ir visai tuščios; tuščia bu
vo dėžė su aut rasų: prezidentui 
Smetonai. Kalėtas dėžių tokios pat 
rųSies gautos nuo p. Kaupo. Dar 
rudenį užklydo 13 gerų dėželių »š 
Bostono, nesulužusių. 

Surašant, suskaitant ir įkainuo
jant nebuvo daryta skirtumo tarp 
daiktų gautų nuo Lietuvai Gelbėti 
Draugijos ir nuo Lietuvos Raudo
nojo Kryžiaus Rėmėjų Draugijos 
ir iš Bostono. 

Drabužiai dėžėse buvo visokie: 
nešioti ir nauji, daug drėgnų, su
pelėjusių, net apipuvusių. Įkaina
vimas to turto, paduotas apyskai
toje, nustatytas Komisijos ir siekia 
truputį daugiaus pusės jo tikros 
vertės. Per Raudonojo Kryžiau 
knygas pereis jis tiktai ant 1920 
metų. 

Už parvežimą iš Liepojaus Kau
nan ir už siuntinėjimą.} vietas už
mokėjo Lietuvos Raudonas Kry
žius. Daug išdalintų Kauno bied-
nuomenei daiktų ne pateko ats-
kaiton, nes nebuvo galimybės 
praktiškai tą jvykdinti. Džiaugs
mas jų buvo neapsakomas, nors 
buvo ir nesusipratime, atspėtų 
rašte D-ro Gfraičiuno. 

Vis-gi, amerikiečių dovanos bu
vo tai didelė paspirtis Lietuvos 
biednuomenei, nukentėjusiai nuo 
pasaulinio karo, ir mūsų visuome
nė su dideliu dėkingumu prisime
na savo užjurinius brolius ir se
seris; porą milijonų auksinų, įlie
tų Lietuvos ^yveniman, turėjo at
siliepti žymiai ant jų gerovės. 

Ačiū, šimtą kart ačiū! Jjenkiam 
už tai žemai galvą prieš Amerikos 
, tautiečius ir tautietes. 

(Pasirašo) R. Šliupas. 
Vyr. Liet. Raud. Kryž. Valdy

bos Pirmininkas. 

EXTRA 
Krutomi Paveikslai iš Lietuvos 
Lietuvių Filmu Bendrovę rodys kru

tamas paveikslus. 

29 d. Pi t t sburgb, Pa., &v. 
Vincento parap . ' , 

30 d. Pi t t sburgb, Pa . 

Visose augščiau paminėtose 
vietose prakalbos prasidės 7:-
00 vakare. D r. Rutkauskas ne
senai parvykęs iš Lietuvos. J^5 
papasakos daug žingeidžių ži
nių iš Tėvynės. 

Gerb., malonėkite pasisteng
ti surengti prakalbas paskir 
tomis dienomis. 
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REIKALAUJAME AGENTŲ, j fįeTVlŠkaS? 
Atliekamu laiku tamsta gali 

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

Chicago. 

REIKALINGI. 

Pr i tyrę audėjiai del vilnonių 
drabužių ats išauki te: 

South Bend VVoolen Co 
-

i 
South Bend, Ind. 

. . 

— • - • 

VALDYBA DRAUGYSTĖS 
ŠV. ANTANO. 
Waukcgan, UI. 

Pirmininkas, A. J. Sutkus, 1317 
So. Vietory Str. 

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

Nut. Raštininkas, J . P. Bukan
tis, 1339 S. Vietory Str. 

Finansų 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. Leskis, 1329 S. Jack-

8on Str . 

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

Knygius, P. Rumšą, 902 Eight 
Str. 

Maršalkos, K. Stulginskis, 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 dieųai kas mėnesį, 
pirmą vai. po pietų, Lietuvių sve
tainėje, prie 9-tos ir S. Lincoln 
gatvės, "NVaukegan, 111. 

'itldlKAMNUI. 

Tūkstančiai kentėtojų nuo 
nemiego 

negrumuliavimu 
dispepsijos 

galvos skaudėjimo ir kitų ligų, 
randa pagelba vartojant 

Dr. Mile*' Nervine 
Kodėl T U Nepamegini? 
Ar esi vartojęs Dr. Milės 

Aati-Pam Puls? 
PASIKLAUSK SAVO VAISTININKO 

Tt 

Vyrai kurie galėtų pardavinėti di 
videntus mokanti stocka geroj kom
panijoj. Lietuvis pardavėjas kuris 
turi prityrimą šiame darbe gaus sa
vo departmenta, commission moka
me kas subata. Atsišaukite apie 1 
vai., klauskite 

Mr. liOKTI.i; 
Kamlmris 1211 110 S. D.urbom St. 

Ant pardavimo por savininką N. 
W. kampas 53-čios ir Wood me
dinis namas ir barne -2 lotai. At-
sišaukite pas ' 

Louis Nrhult/, 
5256 S. Wood Str. 

Telefonas Prospcct 1348 

• 

OR. S. NAIKELIS 
LIKTU V18 

GYDYTOJAS IR CHTUUROAS 
Oftoan Ir Gyvenimo vi«ta 

S252 South Halsted Street 
Ant TfriMia ttalv«BMl Stato B«ak 

Valandos nuo 10 iki, 12 ryte; nuo 
2 iki 4 po pietų; nuo T iki • vak. 

Nedėllomia nuo 10 iki i 
T d r f « M TBMU tiH4 

1 

+»** 

ANT PARDAVIMO. 
Kampinis namas 2 flatų po 4 kam

barius. Kaina $5,500. Atsišaukite pas 
savininką 

2434 \V. 60 Street 
arba pas . 

Evaldą ir Pupauska 
840 YV. 33 Street 

18-TOS IR UISIPN AVE. 
4$a!andiio 2 7 . 5 8 . 18t» 1-7:30 vai. vak. 

Dievo Apveizdos Parap. Svet. 
717 V. 18 Street 

VINCENTAS 
YMNEVIGZE 

Mirė Balandžio 24 d. 19-
21 m. Paėjo iš Kauno rėd., 
Raseinių apskr., Gaurės 
parapv Padvarių kaimo. 
Pragyveno Amerikoje 18 
m. Paliko nuliūdime mote 
rį Domicelą ir vieną sū
nų Branislovą 10 m. ir dvi 
dukteri: Valerija 13 m. ir 
Teklia 6 m. 

Laidotuvės bus seredoj, 
Balandžio 27 d. 8:30 ryte 
į šv . Kryžiaus bažnyčią, 
iš 'tm į Šv. Kazimiero ka
pines. 

Kviečiame visus gimi
nes ir pažįstamus dalyvau 
ti laidotuvėse, po num. 18-
02 W. 46th str. 

Nuliūdusi moteris su 
vaikeliais. 

—• 

Ant pardavimo grocerne geroj 
vietoj ant south side didelis bar-
genas Atsišaukite 

3759 So. Halsted Street 
Tcl. Doulcvard 5«J65 

Ant pardavimo krautuvės ir fla-
tai, saliunas didelis bargenas. At
sišaukite 

3658 S. Union Ave. 
Tel. Kiiglcwood 782 

Parsiduoda saldainių krau
tuvo, labai patogioj vietoj, apgy-
ventoj Lietuvių ir kitų - tautų. Atsi
šaukite tuojaus. ! 

mm , , c - r . , . , ^ . , , . . 

FOTOGRAI'U ATYDAI. 
Ant randos studio arU Diovo Ap-

voizdos bažnyčios, geras langas, dide
lis storas viskas gatava eik ir dėk 
bizni. 

Savininkas . 
3202 So. Halsted St. 

(J. R.) 
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DR.A.LYUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

Tcl. Ganai 2118 

Valandos: 10 ryto iki 3 vakare 
Gyvenimas: 

Htfg W. 63rd SU. 
Tel. Prospect 3I«€. 
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^Telefonas Boulevard 8183 

DR. 0 . KASPUTIS 
•į DENTTSTAS 

8831 South Halsted Ste. 
2(Valandos: 9—12 A. M. 
3 1—6: 7—8 P. M. 

Dr. I. £ . MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgae 

Ofisas 10800 So. Michigan Ave., 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

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

Tel. 
Perry 

Pullman S42 

Gailų finansiškai padėti keletai 
farmerių kurie nprite dirbti kad pa
likti šių farmų savininkais. Atsišau
kite 

"Draugas" 
2334 S. Oakley Ąvc. 
(H.) 

Giiuago. 

NAUJOS KNYGpg 
Ką tik išėjo iš spaudos 

veikalas ' 
KUN. l»ROF. PR. RUOIO 

"Katalikų Tikyba" 
216 puslapių 

Graliais Audeklo 
Apdarais $1.80 
Prastesniais apdarais • • • $1.50 
Be apdarų $l .$o 

tit 

"Klebono Žodis 
Savo Parapijai" 

Kaina 15 centų 

šias knygas galima gauti 

"DRAUGO" KNYGYNE 
2384 S. Oakley Ave. Chicago, 

K f i » » > • • • » » » « » » » » ^ » » « . . . , < ( ; » » • • • • * mm** w!9\*»*<.m--m 

Tel. Yards 6666 Blvd. 84481 
Dr. V. A. ŠIMKUS 

Lietuvia Gydytojas, Ctdrnrgas te 
Akušeras. 

••op « Tf^T^.^ Btp chJoi^o. 
..iiuauit/e: lu—12 iš ryto 1—S ir 
6—8 vakarr Ned. l t — l t Ii ryto. 
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STel. Canal 267 

I DR. C. K. KLIAUGA i 
LIETUVIS DENTD3TA8 

= 1821 So. Halsted St., Chicago, DLg 
Kampas 18th St. 

SValand.: 8—12 ryta, ir 2—8 vak.* 
TTlSIltlIlIlIlIlIlilItllilIltlIllIillItlIlIIMIIIIin 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

M O K Y K L A 
Mokinama: angliškos ir lietuviAkos 

kalbų, aritmetikos, knygvcdystėa, ste
nografijos, typęwriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės eokno-
niijos, pilietystčs, dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų: vakarais nuo 8 
iki 10 vai. 

3106 S. Halsted St, Chicago. 

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 18 atolai 

Ofisas $188 So. Morgaa Ht. 
J i 

• 

Kertė 89-ro St^ CbJcsgo, DX 
SPECIJALISl'AB 

Mourlskų, Vyriškų, taipm caro-
niškų ligų. 

OFISO VALANDOS: Nuo l t ryto 
iki f po plotų, nuo 8 iki 8 valan
dą vakaro. 
Noo&liomls nuo 8 Iki 2 po plot. 

feiefouas Tarta 887 
***** 
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D R A U O K S Ketvirtadienis, Bal. 28, 1921 

*•*. principi jalis, kad į debatus j "• AR VISI ŽINOTE? 
Į stoti neatsisakau. Kitą į savo' 

GERB. REDAKCIJAI. | 

Prašau patalpinti Tamstų 
dienraščio* skiltyse sekantį mu-
"»u pareiškimą. 

Amerikos Lietuvių R. K. Fe
deracijos Chicagcs apskritys 
savo laikytame susirinkime 
Aušros Vartų parapijos svetai
nėje. Balandžio 12 d., perskai
tęs p. Jono Vileišio praneši 
mą, tilpusį "Draugo" 80 ir 81 
numeriuose, kuris skaudžiai į-
žeidiia FederacVos Tarybos 
narius, dalyvavusius Chicagos 

MUŠU REPORTERIO UŽ
RAŠAI. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

vietą neradau. Prašau atšaukti 
(jei plakatuose esate atspaus-

jdinę) laikraščiuose, kad aš Ko-
ĮVO 30 dieną debatuose neda
lyvausiu 

Jūsų 
Dr. D. Alseika. 

• . 

Bal. 21 d. Dievo Ap:eiztios 'gėjams primesti falsifikavimą 
par. svet L. Vyčių 4-ta * kp. i dokumentų? Ar dr. Alseika pa-
įrengė puikų vakarėlį su pra- ] i e I * "Naujienoms" paskelbti 
kalbomis paminėti "Vyčių netiesą! Ar "Naujienos" tyčia 
dieną." Gerai pavyko. Pagei-Į s a v a i P k r e i p ė dr. Alseikom 
daujama daugiau tokiu vaka- pranešimą? 
relių. Kad dr. Alseika nestojo su 

__ _ ,. . _ , ~ - Kuopoj pasišventusiai dar- komunistiniais elementais de-
Konferencijoje Federacijos On L ^ S ) g ^ pirmi-, batuoti, tat nestebėtina. Su 

ninkas, p. J. Balsis, choro ve- \ žmonėmis, nesilaikančiais lio-

Kad Lietuvos Vyčių Chica-
gos Apsk. choras rengia j do
mų vakarą Šiandie, Balandžio 
27 d., 7:30 vai. vakare, Šv. Jur-
gio parapijos svetainėje, (32 ir 
Auburn ave.). 

Tai-gi, nuoširdžiai kviečia
me visus choro rejnėjus, prie-

Dabar iškila klausimas, arjtelius ir draugus skaitlingai 
tai butų galima debatų ren- atsilankvti. 

^ _ - _ - 3 r 

Vak. tikslas, kad drauge ga 

t 3t 

ganizaciją bei šimtus draugi jų 
priklausančių prie jos, apsvars 
tęs partizanišką politiką soci-
jalisto - liaudininko, Lietuvos 

dejas, ir eilė kitų. 

lėtume pasidalinti mintimis, 
kad geriau ir pasekmingiau ga 
lėtume skleisti daile tarpe sve
timtaučių. 

Labai butų linksma, ka<̂  vi-
I sos Vyčių kuopos paremtų cho
ro vakarą savo atsilankymu. 

Rengimo Komisija, 
. - per A. M. 

gikos nei kultūros negalima 
debatuoti. Tas pirmiau būda
vo pas soeijalistus iki nuo jų 

mojas. Aštuoniolikiečiai jojnistai, likę vieni, pasidarė vi-
I 

., . . Bal. 26 d. ssa kolionim ap-
Atstovo Amenkoie asmenyje, , . , T *, " . . « , . , ,. , . _ . m , . I . ,.V1 . _ .;. s. _.* leido p. Ig. Cepanonis, pasizy- atsidalino komunistai. Tas ko-Degreaiskai šmeižiančio Liet.; , ... , . . . . , .. . _/r i» • -i z jmejos katalikų tarpe darinio-.munistų atsidalinimas surim-katahkų visuomene, jos veikė- \ . , . . . . . , , . t . . .. .. v _ 

. , . . .. tojas bei prakilnių darbų re-. tino socnahstus • už tat komu-
čus, jos brangias organizacijas -.. .v. . r , ' 
bei įstaigas, skaito ji kaipo di
džiai blėdingą jaunutei mūsų 
Valstybei, ir pareiškia viešą 
savo protestą prieš panaudoji
mą garbingos atstovybės vie
tos žemam partijos darbui. 

Chicag-os Fed. Apskritys. 

SU GEG. 1 D. BUS PERT 
RAUKTI DARBAI. 

• fJcgužės 1 d. išpuola ateinan
tį pirmadienį. Chicago* did
žiulių kontraktorių asocijacija 
paskelbė, jog su tąja diena 
b u s p e r t r a u k t i v i s o k i e d a r b a i 
prie statymo namų Chicago-
je. Amatui n k ii unijos, sako jie, 
turės geros progos atsilsėti, jei 
atsisako pigiau dirbti. 

Reiškia, kontraktonai skel
bia darbininkų unijoms lokau
tą ir atsisako stoti į kokius-
nors kompromisus. Kontrakto-
riai tvirtina, jog darbininkai 
turėjo gražaus laiko taikinties. 
Tečiau to nepadarė. 

Nebus darbo, .žmones netu
rės nauju namų, kurių truku
mas šiandie didžiai atjaučia
mas. 

PAŠAUTAS PARKO POLIC 
MONAS. 

§ 

• 

• Ana vakarą Washin_rton 
parke trys galvažudžiai už
puolė du automobiliu važiuo
jančiu žmogų. Norėjo išmesti 
iš automobili aus ir pastarąjį 
pavogti. 
. Kaip kartas tuo metu pasi
suko parko poliemonas Leon-
hardt. Galvažudžiai policmo-
ną.pašovė ir pabėgo. 

Poliemonas paimtas ligoni
nėn. Sakoma, pasveiksiąs. 

t NE APIE TĄ ŽMOGŲ EI 
NAŠI. 

gailisi, bet linki jam laimin-jsai nesušnekami nei socijalis 
gai sugryžti tėvynėn, kurią tams, kaip Dras Alseika.. 
numylėjo ir visomis pastan- * Tai vieton debatų, p. P. Ku
r m i s rėme. 1MS$ p a s a k ė p r a k a l b ą < I § j 0 

buvo sunku daug tikėties. Už-
tad nestebino žmones jo šitokie 
žodžiai: l * konstituci janaliu* \ 

Bal. 24 d. Dievo Apveizdos 
))ažnyčioje gerb. klebonas, 
kun. Ig. Albavičius, moterys
tės ryšiu surišo jauną porelę, 
Juoz. Šimkų su Zof. Laurinai-
tc. Laimingos kloties. 

IŠ CICERO, ILL. 

Bal. 24 d. Šv. Antano par. 
s v e t , Š v . G r i g a l i a u s G i e d o r i u 

dr-ja surengė balių. Daug žmo
nių buvo. 

Šv. Grigaliaus Giedoriu dr-
ja Šv. Antano bažnyčioj da
bar pradėjo giedoti giesmes 
be Lenkiškų barbarizmų. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 

Lietuvos Vyčių 36-ta kuopa lai
kys susirinkimą šiandie, Bal 27 
dieną, McKinley park svetainėje. 
Prašomi visi nariai atsilankyti, 
nes daug reikalų reikia aptarti. 
Po susirinkimo visi važiuosim j 
L. V. C. Apskričio choro vaka
rėlį. 

Susirinkimas prasidės 7:30 vai. 
vakare. Valdyba. 

farmų ir puikiose vietose įikėms žemių beveik visose valstijose ir Kanadoj J 
Geras f armas mes visada perkam ir parduodam. Mes perkam, parduodam 
ir paimam ant pardavimo visokių rųšių namus Chicagoj ir aplinkinėj] 

Mes turim ant pardavimo gražiose vietose puikių ir gerai išdirbtų gatavų 
> ._ . i . • A __!_» a. j _ _ 1 »1 » 1~A.ii*r.~ Ž-. V~wmA**i 1 

Perkam visokius valdžios (govemment) bondsus ir geležinkelių akcijas. 
Apsaugojant nuo ugnies, vagių ir kitokių nuostolių. Skolinam 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. Pa tarnaujam teisingai 

Fiilliii/toto/IiiiOiii 
666 WEST 18th STREET, CHICA00, ILL. 

- s ^ Egzekutyvis ofisas randasi pačiame vidurntiestyje jĖs? 
1602-604 Y. M. C. A. Bldg^ 19 So. LaSalle St, CHICAGO. 
Turim savo atstovus: Lietuvoje, Latvijoje, Vokietijoje, Belgi
joje, Anglijoje, Kanadoje, Floridoje, ir New Yorko mieste. 

DRA1 
2SS4 

KAINj 
PRICI 

Pra 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Piirn dviejų motų kaž-koks 
ipaimetos klieriku ir pasivadi
nęs (Jaruckiu, rinko pinigus 
nuo Harvey, 111., žmonių. Sa
kėsi norįs toliau tęsti savo 
mokslą. Dabar tas "pats žmo-
^ s , buk jau įšvęstas j kuni
gus, vėl p) Harvey, 111.. klai
džioja. 

Jis turi su savimi ir vado
vą Lietuvį, kurs jį vedžioja 
per Lietuvių namus. Sakosi 
renkąs jis pinigus labdarybės 
reikalams. 

P-nas Adolfas Ciaruckas iš 
Brulgeporto, Cliicagoj, mums 

"masos" "individai" ir tam 
panašus. Jo kalbą buvo nenuo
sekli, klajojo mintim, griebė 
gilesnių dalykų, bet tuoj vėl 
grįžo prie paviršutinių gyve
nimo apsireiškimų. 

Lietuvos valdžią jis išvadino 
**buož i ų v a l d ž i a " . f * a a k ė j o v i -

sas partijas, net ir socijalis-' 
tas, kam jie nestovi ant "e-
konominių .pamatų", bet pa
taikauja buržuazijai, kad pri
traukus prie savęs balsų. Kad 
Grigaitis jau gaunas algos ne 
$20, bet $90, tai sakąs dar ne 
laikas griauti buržuazinę vai-] 
džią. Dabar darbininkui Ame
rikoje esą nuo pat užgimimo 
iki pabaigai tik "pokla kan-
.erų. ' 

Lietuvos valdžia, po kuria 
yra šimtai tūkstančių darbi
ninkų, tai neatsiuntusi 4<dar-| 
nurinką" atstovu, "bet gene
rolą, advokatą, inteligentą 
žmogų". AJkėjo Lietuvos val
džią, tikėjimą priskaitė prie 
tanirunimo jėgų. Išsisvajojo a-
pic "klerika/lus", kliudė-VJe-
zuvitus". 

Kukutis gyrė sovietų Rusi
ją, ten darbininkai esą iŠsi-l 
liuosavę. Kai Rusijos sovietų 
respublika išsiplėtos po visą 
pasaulį, tai tada darbinin
kams busią džiaugsmo.Ragino, 
kad darbo žmonės per revo
liuciją panaikintų dabartines 
valdžias, o jų vieton įsisteigtų 
socijalistinę sovietų valdžią. E-
są reikia remti sovietų respu
blikos plėtojimąsi Lietuvoje. 

Bus seredoj, Balandžio 27, P. Kukučio kailba tęsėsi a-
1921 m., 7:30 vakare, Aušros pie pusantros valaiidos. Rink-

Bal. 24 d. Šv. Jurgio par. 
svet. Nekalto Prasid. Panelės 
Švenč. d r-ja surengė balių. 
Buvo danu: žmonių. Pelno liks 
apie $2(K).(K). Viena pusė pel
no paskirta parapijai, kita —\ 
labdarybei. 

KAREIVIAI SAUGOS PAŠ 
TOS STOTIS. 

Iš Wasliingtono parėjo pa
rėdymas, kad Chiragos pasto
je ir prie visų pastos sub-eto-
f-ių bus pastatyti kareiviai ap
saugoti siunčiamą paštą nuo 
plėšikų. 

Kareiviai tai tarnybai bus 
skiriami iš Skendau tvirtu
mos. 

BRIGHTON PARKO LIETU-
VIAMS. 

Nebūkite Be "Draugo" 
"Drangą" dienrašti galima 

gauti be kitų vietų ir šiose: 

F. ŠIMKIENE, 
4358 So. Fairfield Ave. 

TUMŠIS & CO. 
3 8 5 3 Bo. R o c k w e l l S t . 

BUCIUNAS, 
2900 W. 40th Str. 

J. ŽOLYNAS, 
4063 So. Maple\vood Ave. 
J. SYMONAS, 

4140 So. Maplewood Ave. 
J. SMITH, .j , 

3813 So. Kedzie Ąye. 
JUOZAS DEITŠKO, 

4409 So. Fairfield, Ave. 

Gausi 7%,8% Ifi 

u£ padėtus pinigus, jeigu pirksi 
sų rekomenduojamus, užtikrin 

PIRMO MORGEČIO 
AUKSO BONDSUS 

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

i BALTIJOS AMERIKOS UNIJA 

DR-JA ŠV. JURGIO KAREI
VIO IR KANKINT^INIO ANT 

TOWN OF LAKE, 
CHICAGOJE 

LABDARINGOS SĄ GOS 
CENTĘO SUSIRINKI

MAS. 

Vartų parapijos svet., 23-os ir ta aukas lėšoms padengti. Ro-
Oakley ave. Visos kuopos ir Idos surinko $14.50. Aukų rin-
(1 raugi jos meldžiamos prisiųsti j kė jos buvo: D. Kantrimienė ir 
atstovus, nes bus labai svar- D. Sinavickienė. 

7 » I 

Ims susirinkimas. Bus svars
toma kas link Tag-Day ir apio 
Labdaringos Sų-gos"Savaitę. 

Kviečia valdyba. 

IŠ WEST SIDES. 

(Pabaiga). 

Štai kokį atsakymą rengėjai 
įgavo nuo dr. Alseikos. (Deba 

praneša, kad jFs ne tik nėra'* __•__•«-.*_•*! «v, .v 

r 

rinkęs jokių pinigų Harvey, 
111., bot savo amžiuje nėra ten 
nei buvęs. 

Ir dar žmonės nėra išmo
j ę pasisaugoti visokių šarla
tanų. 

tų rengėjai šį laišką iškopijavo 
reporteriui. Rep.) 
J. D. Doveika, 

Kom. Pirm. 
Gerbiamasis:~ 

Dalyvauti debatuose Kovos 

-Dar pora vyrų kalbėdami 
nepavydėjo niekinimų p. P. 
Grigaičiui, "Naujienoms*' ir 
dr. Alseikai. Niekas neatsira
do duoti kalbėtojui klausimų. 
Žmonių buvo apie . 150. 
Dauguma klausės kalbė
tojo iki užbaigė ir pradėjo au
kas rinkti. Reporteris. 

I š TOWN OF LAKE. 

L. Vyčių 13 kp.' savaitinis susi
rinkimas ivyks Balandžio 27 d., 

j 8 vai. vakare, Davis Sątiare par
ko salėje. 

Visi nariai teiksitės atsilanky
ti. Kviečiamas ir jaunimas, no-

Praeitą parą Chieagoje pa-j30 diena, negalėsiu. Kovos 13!rintis Įsirašyti Vyčių kuopon. 
vogta 15 automobilių. į d. mano pareiškimas buvo tik j Korespondentas. 

Prezidentas, Jurgis Lešinskis, 
4535 1̂ . Honore St. 

Protokolų sekretorius, Nikode
mas Paukštis, 4416 Hermitage Av. 

Finansų sekretorius, Pr. Buzin-
skis, 4524 S. Wood St. 

Ižd. Jurgis Brazauskas 4551 S. 
Hermitage Ave. 

Iždo globėjai: Aleksandra But
kevičius, 4512 S. Wood St., ir Ka
zimieras Cisenas, 4623 S. Honore 
St., 

Susirinkimus dr*ja laiko kas 
paskutinį sekmadienį kiekvieno 
mėnesio, ,2 valandą po pietų. 

LABD. SĄJUNGOS 7-TOS KP 
VALDYBOS ANTRAŠAI. 

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

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

Nutarimų Rast."—'Ant. Linkus, 
2216 South Leavitt Str. 

Turto Rast. — Jtfart. 0esna»eius, 
2213 West 23-rd Place. 

» 

Iždininkasv—i Petras Cibulskis,, 
2343 West 23-rd Plaee. 

Kontrol. rast. — Ant. Janilienčius, 
2142 West 22-nd Place. 

Iždo globkjas. — Jozefata Rokienė, 
2326 West 23-rd Street. 

Centro Atstovai: Antanas Jani
lienčius ir Aleksandras Cibulskis. 

Perkame, parduodame, mainome ii 
duodame informacijas apie jvairių 
komp. šėrus. 

Kreipkities J Uetuvlų jstaigą. -
PEOPLES INVESTMENT CO 
220 S. States Street Room 1422 

Tet. Hurrison 2024 Chicago, III. 

Kasdien ir nedotiomis nuo 12 Iki S 
p o p i o t . 

Saugok akiu renejimą 

Kada kankinies del galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sil
psta skaitant, siuvant ar tolyn 
iiurint — tai reiškia, jos pri
valote krelptles į manę klausti 
patarimo del jūsų akių;' mano 
20 metų patyrimas suteiks 
jums geriausj patarnavimų, del 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerkles 
Ligos gydoma specijalisto, 

W. P. MONCRUFP, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ" SPECIJALISTAS 

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

Karabaris 14-15-16-1? -
VirSui PLATT'S aptiekos 

Tė myki te mano parašą. 
Valandos: nuo 10 ryto iki 9 

vak. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 
12 d. 

į M " " D R . " " B ! E ž i " " " " _ 
• ' LIIDTUVIS GYDYTOJA* | 
C UI CHlltLItGAS g 
• 2201 Wcst 22nd Stroet g 
Pl'el. Canal 6222 m 
• į l o s . SI 14 W. 42nd 8tre«t S 
f Tel. McKinley 4 t l 8 " • ^ • • • • ^ • • • • • • • • • ' 

Ęuropean American Rureau 
Fabionas ir Mickievicz ved. 
buvę A. Petraitis ir S. L. Fabionas 
Siuntimas pinigu, laivakor

tės; pašportai ir tt. 
NOTAKIJl'AAS 

Real Estą te. Pa.«kolos, Ins urmai j 
Ir tt. , 

800 W. 35th St., Kamp. Halsled St 
Tel. Boulevard 611 

Vai.: 9 iki 6 kasdieną 
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak. Į 

Ned.: iki 3 po pietų. 

_V TelefMMM Piillnuu 

i Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10801 Bo. MJchlgaa Avenae i 
H—Isad, lll. 

TAI-ANDOSi 9 ryto Iki 9 rmkmm. 
TeL Pullman 342 Ir 8180. 

'? • » • • • < • » » _ • —— t̂-m • • • i • • ^^į( 

Tel. Canal 257 Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1881 Bo. Halsted Street 

| Valandos: 19 Iki 12 ryto; 1 iki 4 J 
po plet 4 Iki 9 rakare. 

• Dr. M. T. STRIKOL'IS j 
• Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą*" 

• PtopKs Teatro Name £ 
• | 6 1 « W. 47lh Str. Tel. Boul. l«oI 
•Valandos: 6 ik i '8 vak. Nedėl 3«5 
•iki 12 ryte. J 

r j Kes. 2014 W. 4Srd SLroet » 
• Nuo ryto iki piet. I 
| T e l . McKinley 263 f 

<> DROADNVAY NLV\ V O R h . N Y . 
TIESI Kelionė Be Persėdimo I i NEW YORKO Per LIBAVA Arba 

HAMBURGĄ — EITKŪNUS 
I L I E T U V A 

Laivai išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sriubų paėto laivai išplaukiau 
"ESTONIA" Gegužio 4 *««UITUANIA" Birželis 1 

"POIiONIA" Gegužio 18 P "ESTONIA" Birželio 22 
Visi laivai turi puikus kambarius trečios kjiasos keleiviams 

Kreipkitės prie mūsų agentų jūsų mieste arba pas 
K. KEMPF, General Western Passcngcr Agent 

. 120 North La Sallc St.. Chicago. Illinois. 

i 

I 

I • 
I 

Skubinkite užsisakyti 1921 metams 

• • • • 
! 
I 
I 
I 
1 
I 
I 
1 
I 
I 

Jis nušviečia mūsų armijos gyvenimą ir darbuotę. 
Jis duoda da«g 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 
"KARĮ" 

Kaina Amerikoje metams 2 dolieriiu 

S 
• 
I 
1 
ir • s 
• 
• 
i 
i s 
I 
3 
i 

t 

f Tel. Randolph 2898 
A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS 
. Ofisas vidunik'KtyJ 
ASSOCIATION ULDO. 

10 60. La Salle St. 
Valandos: 9 ryto iki B po pietų | 

Panedėliais iki 8 vakare 
„ Nedėliotais ofisas uždarytas 

> V.W.RUTKAUSKAS į 
ADVOKATAS 1 

J Ofisas Didraleetyi: 
j ' 29 South La Salle Street 
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I 
I 
I 
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I 
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Vakarais, 812 W. 33rd St ! 
Telefonas: Yard« 4M1 . 

I 

-Uunbaris fS4 
Telffonaa: Central §8W 

Tet. Drorar 70471 

Dr. C. Z. VezeBSs 
LIETUVIS DENTISTAS 

4711 SO. ASFILANli AVKf t 1 
* arti 47-toa C*atve* 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 ra* 
Seradomia puo 4 lig » ••karą 

Pamėginkite naujo. 

Jiįžfflos 
Sn niregifltrūotu Taltbaienkliafiar. Val«t 

Pfttonta Bhire. 
-fanjame mėlyname pakelyje. 

Vitos tvirtos, gemalus nžmuSan-
čios ypatybes Siame raiste idėtos, 
su priemaiša priinmiai fivelnaus 
kvepalo. 

Ruffles yra labai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas—begaliniai 
pulkas plauku sut*isytojas, kuris 

patiks kad 
ir gačniau-
siaiypatai. 
i • 
Aptiekose 
parsiduoda 
po 65c. arba 
atsiųskite 
75e.,tad 
atsiusime 
perptftf 
tiesiog ii 
labara-
torijos. 

Batinai 
reikalau-
Ute 
šitokio 
pakelio. 
Žiorekite, 
kad botų 
INKARO 
rals-
baženklis. 

>i 

MZ-

PRANi 
NOR] 

Siūlom? 

Paryžii 
ficijalt^se 
Vokiečių 
nimo suii 
nanti. Ss| 
da 100 ij 
markių m 
tarta čia 
praeitą, Sj 

Tuo kli 
šioji taryl 
jerai) bir 
000,000 d( 
dus auksij 
l y g i n i m o 
už eksporj 

Talkinii 
kad jų u 
mažiausia 

Šiuo ki 
pa^iųlymc 
na apie į1 

lyginimusj 
bendra tt 
tribucija. 

Nelen^ 
zants su t i 
siųlymais, 
dc briaut 
mon ir pe| 
pačių noi 

Pranešti 
vyriausybj 
basadoriui 
formuoti fl 
syke, jog 
mai neprij 
kinantieji. 

WAS3 
MAS 

SI 

Negauta 

Wasl 
Valstybės) 
pasiuntė 
lausimus 
Vokietijoj 
dar negai 
mų. Tuoi| 
laukiami, 
turi pasnj 
tijai. 

Daugiai 
Vokietijoj 
nia, kas 
riausybėsj 
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Į VISUOMET TURĖK OMENUE | 
Kad mūsų nauja, krautuvė pripildyta puikiausių = 

S, D. LACHAW1CZ 
Į I-IBTUVTS ORABORIUS 

• Patarnauju laldotuvėn« koplgiaoala. Įtai
kai* meidSiu «'-<»aukti, o mano darini 
bualt* ulsanidlatl. 
M14 W. SSrd F l . Cldeaco, DL 

Tai. Oaaal S1M 

Turime gramafonų rekordų, rožančių, =! 
kryželių ir kitų religijinių' dalykų, t»- = 
vorų užtikriname prekę prieinama. -

J. WENCKUS j 
Laikrodininkas r 

3327 So. Halsted St. Chicago, BL | 
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BOLŠE1 
. V, 

Varsai 
vyko boll 
60 vyrų 
pasirūpiu 
savo kar 
Lenkuose 
tys tuksi 

Washi] 
Paskelbtai 
gpvenim 
go tik 3 


