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MATYT, LENKAI LAIMES AUG. 
SILEZIJĄ

Tuo Tikslu Prancija Stropiai 
Darbuojasi

■ I -■ I , I.
NAUJAS PRANCIJOS ULTI .PRANCŪZAI SU BELGAIS

MATUMAS VOKIETI- 
X JAI.

SUSITARĘ.

Prancu spauda atakuoja Ang
lijos premjerą.

Paryžius, Geg. 18. — Iš ne-
ofieijalių versmių patirtu, .1°!^ Albertu 
Prancųa nusprendusi pati vie
na, be pasitarimo su Sąjun
gininkais, veikti prieS Vokie
tiją.

Augštosios Silezijos pasie
niais Vokiečiai baigia ginkluo- 
ties ir tvarkyties ir žada už
pulti Lenkus maištininkus.

Prancija tad per savo ko- 
misijonierių gen. Nollet pasiun 
tusi Vokietijai ultimatumą.

Ligi penktadienio Vokietija 
turi atšaukti savo ginkluotas 
spėkas nuo Silezijos pasienio.
Kitaip Prancūzai kuovęikiaus 
pulsis Rulir apskritim

Daugelis čia nuomoniauja, 
jog Vokietija neišpildys to ne
pamatuoto Praneijos reikala
vimo. Tuomet bus proga Fran
cams okupuoti Ruhr apskriti.
Kedena Anglijos

Paryžius, Geg. 18. — Laik
raštis Matin rašo, jog Pranci- 
jos prezidentas Millerand Au
gštosios Silezijos klausimu 
konferavo su Belgijos kara- 

ir su vyriausiais 
Belgą valdininkais.

Konferencijoje nutartas ben
dras prieš Vokietiją veikimas, 
jei Vokiečiai įsibriautų Aug-
štojon Silezijoii ir tenai užpili-*
tu Lenkus.

GAL BUS SUSITAIKINTA.

premjerą.

Prancūzą spauda nuleido to
ną, bet visgi dar kedena An
glijos ministeriu pirmininką 
Lloyd George.

Kai-kurie laikraščiai sako, 
jog šiandie Vokietijoje vyriau
sias Viešpatis yra tik Prancija.

Anglija negali pasiųsti Vo
kietijon karuomenės. Pranci
ja jos turi užtektinai.

• •Kiti laikraščiai šalčiau atsi
liepia apie nuotikius Silezijo- 
j'. Sako, Sąjungininkai turėtu 
taikinties. Kitaip subjrčs jų 
vienybė.

Laikraštis Matin geriausiai 
atsiliepia. Sako Lloyd Geor
ge’o grūmojimai Pranei jai — 
tai “mėnulio blizgėsi s.”

Atlyginimo bondsai.

Prancūzai šiandie daug susi
rūpinę, kas pirks Vokietijos 
išleistus atpildymo (karo atly
ginimo) bondsus.

Amerikos verteiviai Pary
žiuje nelabai linksta prie tą 
bondsą pirkimo. .Jie sako, kas 
iš to, jei jie pirks bondsus 
gi Sąjungininkai visais laikais 
Europoje palaikys ekonominė 
betvarkę.

Anglijos finnnsistai taippat 
,su nepasitikėjimu žiuri j vo
kiškus bomlsus.

Taotarpu Prancūzams iš tą 
bondsą pardavimo reikalingi 
pinigai.

Londonas, Geg. 18. — Lon
donas su Paryžiumi yra nuo
latiniame susisiekime diplo
matinėmis notomis Augštosios 
Silezijos klausime.

Čia spėjama, jog Lloyd Ge
orge su Briand susitaikins ir 
suirutėms bus padarytas ga
las.

. Augštosios Silezijos likimas 
bus aptariamas vyriausio* ta
rybos suvažiaVime.

Abiejų premjerą suvažiavi
mas, matyt, įvyks ateinančios 
sava it ės pra» 1 ž i oje.

KARALIUS AIRIJAI?

Tai Lordo Cecil sumanymas.

Belfast, Airija, Geg. 18. — 
Po visą nepavykimų nuramin
ti Aipiją, Anglijos karališkos 
tarybos narys Lordas Cicil, 
viešėdamas Mount Stovvart pa
davė sumanymą iš Airijos pa
daryti, karalystę, kuri kaipo 
tokia turėtą būt’ nepriklauso
ma.

Karalius Airijai, anot jo, tu
rėtą būt skiriamas iš Angli
jos karaliaus šeimynos, kadir 
toksai Vali jos princas. Airijai 
karalių skirtą Anglijos kara
lius.

Tečiau ir karalystėje Airi
ja teturėtų du mažu parla
mentu. Vienas butą Belfaste., 
kitas — Dubline. Be to, “že
mesnieji rūmai” teturėtą 100 
narių.

Airijos karalystė turėtą pil
ną autonomiją, bet šalies ap
gulimui butų skiriamos moKes- 
tys.

Anot Cecil, Airijai turėtų 
būt leista įsigyti nuosavą ar
miją, bet neturėtą karo lai
vyno. Pasitaikius karui, An
glijos karalius turėtų teisę 
suspenduoti Airijos konstitu
ciją.

Tam sumanymui' supranta
ma, Airiai neprielankiauja.

KENTUCKY REIKALINGA 
KARUOMENĖS.

Frankfort, Ky., Geg. 18. — 
West Virginijoje, Kentuckv 
valstijos pasieniais, bedarbiau- 
jantieji anglekasiai kovoja su 
vienos ir kitos valstijos poli
cija.

Kentnckv valstijos guberna
torius Marrow kreipėsi Wa- 
sliingtoųan, reikalaudamas fe 
detalės karuomenės?

Jei reikalavimas nebus iš- 
pildytas,- tuomet jis sakosi pa
vartosiąs valstijos miliciją.

KRITIKUOJAMAS KARO 
DEPARTAMENTAS.

Washington, Geg. 18. — Ka
ro departamentas kritikuoja
mas už skelbimą karo “ste
kenu” sąrašų, kuriuose yru 
didelių klaidų. “Stekenu” 
sąrašuose padėta tokių žmo
nių, kurie yra tarnavę armi
joje, arba jau senai mirę.

Spaudu tokius sąrašus atsi
sako skelbti. Nes intarti žmo
nės gali prisikabinti.

ŪKĖS MIESTO RIBOSE.

PRIĖMĖ LENINO
PUS.

PRINCI-

New York, Geg. 18. — Šito 
miesto ril>ose yra 800 ūkių, ku
rios apkainuojainos 35 mili
jonus dol.

Svarbiausi tų ūkių produk
tai -*• tai komai ir bulvės.-s tai 1

LENKAI SILEZIJOJE Iš 
LEIS SAVUOSIUS PI

NIGUS.

PragB, Čeko-SlovakijaJ Geg. 
18. — Čeko-Slovakijos socija- 
ldeniokratų partija suvažiavi
me savo programon indėjo Le
nino principus, ty. įstojo Mas
kvos komunistą trečiąjin in- 
ternacijonalan.
Ačių čekų laisvamanybei, ša

lis veikiai atsidurs į bolševiz
mo peikęs.

Praeitą parą Chicagoje pa
vogta 9. automobiliai.

RUSIJOS BOLŠEVIKAI GA
MINASI NAUJAN KA-

RAN.

ŽYDAI KVIEČIAMI PALES 
TINON.

Atlantic City, N. J. Geg, l£

NAUJAUSIOS ŽINIOS.___ ✓
BERLYNAS. — Iš Pless ir 

Rybnik, Augš. Silezijoj, Anglų ir 
Italą karuomenė atšaukta. Į mies
telius tuojaus inėjo Lenkai ir 
pradėjo torturuoti Vokiečius, ku
rie priešginiavo Lenkams. Nužu
dyti 7 Vokiečiai, kurie gelbėjo I- 
lalams kovoje su Lenkais.

PARYŽIUS. — Prancūzai pa
kėlė sumanymų, kad padauginti 
skaitlių Sąjungininkų karuomenės 
Augšt. Silezijoj. Jiems labai no- 
rėtiu idant ir Suv. Valstijos pa
siųstų ten savo karuomenės.

LONDONAS. — Anglijos užru- 
bežiniij reikalų ofisas paskelbė, 
jog ateinančią savaitę sušaukia
ma sesijon vyriausioji Sąjunginin
kų taryba. Bus rišamas A. Silezi
jos klausimas

BERLYNAS.— Čia reiškiama

ŽINIOS IS LIETUVOS
PLĖŠIMAS PO LENKŲ VĖL 

PLATINASI.

Laikraščiai įš Lietuvos pa
reinantieji rašo, kad vėl Lie
tuvoje, ypač apie Mažeikius, 
Viekšnius ir Joniškos plėšiniai 
tankiai atsitinka. Praėjusiais 
metais valdžiai energingai plė
šiku gaudimu užsiėmus, buvo 
aprimę, dabar vėl žmonės dė
lei to nerimauja, nes plėšikai 
užpuldinėja keliaujančius žino 
nes ir šiaip jau ant ūkininkų, 
išveda arklius. Yra taippat ži
nią, kad Viekšniuose gyvena 
garsus arkliavagis, kurs visus 
apylinkės gyventojus grąsi- 
na, jei jį kuom nenugerins, ar 
kuom supykins, tai žinok, kad 
arklio iš ryto neberasi. Pas 
jį rasi po 10—15 ir daugiau 
gražių arklių, kurie nuolat 
maivosi. Būva atsitikimų, kad

LENKAI DRAUDŽIA LIE
TUVIŠKAI MELS

TIES.

nuomonė, jog po visų Lenkų lai- žmonės ir savo vogtus arklius
mėjimų Augštojoj Silezijoj ar tik 
nepakils anarchija. Nes patys Len 
kai nepatenkinti tokia padėtimi.

PARYŽIUS. —"Vakar Pranri- 
jos ministeriu kabinetas turėjo ne-
paprastą
Briand.

posėdį Pirmininkavo

WASHlNGTON. — Pranešta, 
jog mirštąs vyriausiojo šalies teis
mo teisėjas Whjte. Jani buvo pa
daryta operacija.

CHICAGO. — Geležinkelių dar
bo taryba paskelbė, jog su Lie
pos 1 d. geležinkeliečiams bus su
mažinta užmokesnis.

prisipažvsta, bet nieko negali 
padaryti.

Varšava. IV—.19 (Elta). 
Tautos Sąjungos kontrolės ko
misijos narys Vilniaus kraš
to Bergera atvažiavo kelioms 
dienoms į Varšavą, tarėsi su 
Lenką užsienių reikalų minis
teriu Sapieba.

Gervėčiai, (Ašmenos apskr.). 
Į rytus nuo Vilniaus Gervė
čių miestely ir parapijoje kal
bama lietuviškai, bažnyčioje 
gi pridedamos pamaldos būva 
paeiliui lietuviškai ir lenkiš
kai. Lenkų administracija nu
tarė Lietuvių kalbą bažnyčio* 
je panaikinti darant pamaldų 
laike trukšmą.

Bal. 17 d. bažnyčioje žiūrint 
tvarkos, pamaldos turėjo būti 
lietuviškai.

Lenkai žandarams padedant, 
nutarė tuo pat metu giedoti 
lenkiškai. Žandarai pareikala
vo iš vargonininko lenko, kad 
jis prisidėtų prie riaušininkų, 
bet šis atsisakė. Tuomet riau
šininkai visą nepavykimo kal
tę suvertė ant klebono lietu
vio Jakovainio, kurį suėmė* 
kaipo maištininką, ir Bal. 21 
<1. atvežė Vilniun. Kun. Ja- 
kovainiui gresia karo lauko 
teismas.

Kaunas. IV—19 (Elta). Iš 
Tolimųjų Rytą gauta žinių, 
kad Siberijoj Rytų respublika 
yra laikinai pripažinusi p. 
Vaitekaitį Vladivostoke ir p. 
Čiapą Čitoje, Lietuvos Respub
likos Atstovais.

IŠ RUSIJOS BOLŠEVIKŲ 
GYVENIMO.

Kattowitz, Augštoji Silezija, 
Geg. 18. — Kad labjaus suk
laidinti pasaulį, buk Varšuva 
nieko neturinti su maištu Si
lezijoje, maištininkų vadas 
Korfanty paskelbė parėdymą 
Silezijai išleisti nuosavus pi
nigus.

Tai busią lenkiški pinigai, 
kurie ateity bus padengti Var
šuvos pinigais, kuomet Silę- 
zija teks Varšuvos rankosna.

Korfanty pinigų išleidimui 
paduoda visą eilę priežasčių. 
Bet nei viena iš tų priežasčių 
neturi reikšmės.

JAPONAI TURI SVARBIĄ 
KONFERENCIJĄ.

Tokyo, Geg. 18. — Aną die
ną čia turėjo svarbią konfe
renciją militariai ir civiliai 
lyderiai iš Siteuijos, Maneliu* 
rijos, Korėjos, Sliantungo ir 
Kvantungo. Pirmininkavo mi- 
nisteris premjeras Rara.

Konferencija, sakoma, bu
vusi privatinio pobūdžio. Bet 
pasekmės busią paskelbtos.

ANGLIJOS SU JAPONIJA 
SANTIKLAI.

Londonan, Geg, 18. - 
gi i joje vieši Japonijos

An-
SOHtO

■—Žydų Zionistų organizacijos Įpėdinis. Anglijos karalius tad 
vadas Dr. Cbaim \Vissmnn susimainė telegramomis su Ja- 
paskclbė pakvietimą, kad nors ponijos imperatorių. Tuonit
50,000 Žydų iš Amerikos per
sikeltų gyventi Palestinon. 
Tuomet tenai, sako, sustiprė
tų Žydų tauta.

sustiprinti abiejų šalių santi- 
kiai.

PLATINKITE “DRAUGĄ.”

8 ŽUVO RINKIMŲ METU.

Roma., Gjeg. 18. — Rinkimų 
parlainentan metu kai-kuriuo- 
se miestuose įvyko kruvini 
susikirtimai. Žuvo 8 žmonės.

Tikros rinkinių pasekmės 
dar nežinomos. Iš gautų bal
savimų patiriama štai kokios 
pasekmės:

Nacijonalės koalicijos parti
ja laimėjo 240 atstovų; socija- 
listai 100; katalikai 60; radi
kalai 20; republikonai 10.

IŠVYTA IŠ MEKSIKOS DU 
AMERIKONU RADI

KALU.

Mexico City, Geg. 18. — Ifi 
Meksikos deportuota du ame
rikonišku radikalu agitatorių, 
kuriedu su kitais radikalais 
kaip čia, taip kitose vietose v 
ra atlikę daug nereikalingo 
trukšnio.

Vienas iš išvytų yra Frank 
Seaman, kito pavardė nežino
ma.

Klausimas, kur link jie pir
miausia pulsis.

Konstantinopolis, Geg. 17 — 
Čia Sąjungininkų atstovai su 
atsidėjimu tėmijasi, kur link 
bolševikai dabar pulsis. Iš vi- 
sako matosi, jog jie gaminasi 
naujan karam Bet kol-kas ne
galima tikViri patirti, kuriame 
šone jie pradės tą karą.

Rumunijos frontai! bolševi
kai vis daugiau siunčia karuo- 
menės. Prisiųstą karuomenę 
peržiūri komisarai Rakowsky* 
ir Belą Kun. Pirmasis yra Uk
rainos komisaras. Antrasis gi 
Klimo.

Abudu komisaru darbuojasi 
pakelti karą prieš Rumuniją. 
Ypač Belą Kun dega pagieža 
prieš tą šalį. Jis Rumuniją 
kaltina už jo diktatorystės

Kaunas. IV—19. (Elta). Lie
tuvos įgaliotinis tremtinių grą 
žinimo reikalais p. Lisauskas, 
pabaigęs savo misiją. Balan
džio 3 d. išvažiavo iš Odesos 
per Rumuniją, į Kauną.

tai, kad militarinė kampanija 
šįmet butą įkūnyta prieš An
glijos Indiją. Tuo tikslu skait
lingoji bolševikų karuomenė 
turėtų būt koncentmojama Ba
ku apylinkėse.
Leninas su Tcliitcberinu prin

cipe sutinka su Trotzkv’o no
rais. Bet bijosi, kad tai kam
panijai busią reikalingos mil
žiniškos išlaidos ir bolševiku‘ • lo.
valdžia kurtais negalės ištesė- as’ 
ti. fsibriauti į nežinomus nm- 
sulmanų kraštus ir ten negauti 
armijai reikalingo maisto, bu
tų didžiai pavojinga.
Su rekvizicija šiandie tenai ne 
ką pelnysi. Nes patys gyven
tojai neturi kuomi misti.

Taigi bolševikų kampanijos 
klausimas dar neišrištas. Ir 
nežinia ką jie padarys.
Bolševikai reikalauja koncesi

ją
Kaip Graikui, taip Turkai 

naci jonai istai pasiruošę atnau

Kaunas. TV—21. (Elta). Gu
dų spaudos biuras praneša: 
Dar nesuskubo nudžiūti raša- 

kuriuo buvo pasirašyta
Rygos sutartis, o I^enkai Ir 
Rysai jau siunčia vieni kitiems 
protesto notą dėl taikos sutar

Daug dabar Lietuvių gryž- 
ta iš Rusijos ir pasakoja bai
sius dalykus, kas dabar daro
si tenai. Žmonės pasakoja, kad? 
anksčiau, ar vėliau, bolševikų**] 
viešpatavimui Rusijoje bus ga
las. Dabar jeigu pnklnnstiK- 
visus Rusijos gyventojus, art ? 
jiems patinka bolševikų tvarJ | 
ka, tai gerai jeigu iš tukstan- 
tančio atsirastų toksai vienas, 
kuriam ta tvarka gera. Bet 
ir tai turbut, kad jis iš tos 
tvarkos turi gerą duoną, gerą 
pelną. Įvairiose Rusijos daly? 
se žmonės, nepakęsdami ją 
valdžios, kelia maištus, žudo 
bolševikų atstovus, stabdo trau 
kinius ir panašiai stengiasi. 
nusikratyti to žemės rojaus 
kurį žadėjo bolševikai įves 
ti Rusijos darbininkams. 
Bolševikai dabar išleido nau

ją įstatymą, sulig kurio da
lies laužymo. Abi pusi neva bar jau galima liuosai nusipir
imą į savo globą tą pat nelai
mingą Gudiją, kuri negailes
tingai į dalis išdraskyta ir a- 
biejų imperulistinių ■didžiųjų 
valstybių pasidalinta.

NIEKO NEDARO TURKAI 
IŠ PRANCŪZŲ.

Washington, Geg. 18. — 
Turkai nacijonalistai buvo pa
darę taikos sutartį su Pran
cūzais Cilicijos klausime.

Tečiau Turkų seimas Ango
loj atsisakė ratifikuoti tą su
tartį.

Turkai nieko nedaro 
Prancūzų.

is

puolimą Ungarijoje. Už tokius, jinti kovą Turkijoje. Bet kaip 
daiktus jis negali dovanoti sa- tie, taip kiti laukia, idant kas 
vo priešams.
Rakovvsky pagaliau tvirtina, 

jog Sovietų Rusija privalo bn- 
tinaiatsiinti nuo Rumunijos 
Besarabiją. Nes, girdi, Besa
rabijos Žydai nepatenkinti Ru
munų valdymu ir jie nori pri
gulėti Bolše viki jai.

Trotzky už Indyas.

Iš tikrų versmių tečiau su
žinomo, jog pati Maskva dar 
nenusprendusi, kokion pusėn 
pastumti savo armiją. Ir be 
Maskvos nuosprendžio jokie 
žygiai negali būt prudėti, ne
žiūrint kai-kurių komisarų no
rų.

Gauta žinių, jog karo komi
saras Trotzky darbuojasi už

pirmutinis pradėtų.
Graikai tikisi, kad karą Tur

kijoje turės pabaigti įsimai
šymas kokios nors trečiosios 
viešpatijos. Turkai nacijonalis
tai nieko gera nelaukia iš Eu
ropos. Tad jie laikosi holševi-i 
kų santarvės.

Rusijos bolševikai, savo ke
liu, duoda pageliu} nncijonn- 
listams. Bet už tai jie reika
lauju sau žymių
Turkijoje.

Turkai raukosi, atsisako pri
pažinti koncesijų. Bet bolševi
kai tvirtina, kad Graikai nuo 
jų reikalauja kur-kaa daugiau.

Taigi tarybos vis dar ve-

Kaunas. IV—21. (Elta). Gu
dų spaudos biuro pranešimu, 
Smolensko revoliucijinianie 
tribunale pasibaigė procesas 
dėl ūkininkų sukilimo Porie- 
čes, Duchovščino ir Bielsko ap 
sprityae. Iš 320 teisiamųjų 72 
ūkininkai nuteisti sušaudyti, 
dauginu kaip 200 nuteista pri
verstiniems darbams įvairiam 
laikui, likusieji išteisinti.

Tai bolševikų teismasI

Kaunas. IV

damos. Ir nežinia, kokios bus 
pasekmės.

26. (Elta). Ba
landžio 25 d. Lenkų raitelių 
apie 20 žmonių su įculkasvai- 
džiu atėjo į Gervynių kaimą 
ir, palikę arklius, nuvyko į

koncesijų Į Pnnašiškius, gyventojų plėšti.
Žmonės, paėmę arklius, bėgo 
į irnisų pusę. Ijenkai juos per
sekiojo ir šaudė. Ties Antoko- 
liu šaudė 10 min. iš kulkosvai
džio ir šautuvų, į musų už- 
tvarką. Išnikai pasitraukė. Kai 
barnu' vietos yra ties Vilksko- 
žnio ežeru.

kti duonos. Dabar, jie dirba 
daugiau tik tokius daiktus, 
už kuriuos galima butų išsi
mainyti pas kaimietį duonos, 
kadangi už pinigus, dėl jų 
menkos vertės, duonos retai 
kas duoda.

NUPASAKOJA APIE GER
BŪVĮ SALY.

Washington, Geg. 18. — Pi
li igvno sekretorius Mellon skel 
bia, jog trumpoj ateity Suv. 
Valstijose laikai pagerėsią.

ORAS. — Šiandie gražuM oras; 
vėsiau; rytoj nepastovus. Vakar 
aiiRŠe. temperatūra 72 1.; žem. 
49 laipsniai.

PINIGŲ KURSAS.
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant. nemažiau $25,000, Gegužės 17 
buvo tokia pagal Merehants Lo-‘ 
an and Trust Co.:
Anglijos sterlingų svarui $ 
Prancūzijos šimtui frankų 
Italijos šimtui lirų 
Vokietijos šimtiut markių 
Lietuvos šimtui aukainų 
Lenkijos šimtui markių



tlBTTVVIV KATALIKŲ MEMILUnB
14 DRAUGAS”

Klua kasdieną iMtyrua nedėldlenlua. 
PRENl'MEKATOH KAINA)

OH1CAGOJ IK LttilENYJE:
Metams .......................

Zeligowski neklystu sakyvla-j Lenkai įkyrėję Rusams kim
inas, kad Vilnius yra davęs bu prie Vokiečių.Tai du neper- 
Lenkijai daugybę patriotų. Bet maldaujamu priešu. Čekai-Slo- 
tie Lenki jos patriotai yradraug vnkai pagaliau puls Lenkus už 
ir Lietuvos išgamos. Toksai rytų Golicijų.

DRAUGAS
Kad bonai turėtų garantijom, 

Prancūzai pirmygtinai stovi 
už Ruhr’o apskrities okupaci
ją. Sako, tai butų geriausia 
garantija ne tik bonams, bet ir

ŽEMAS KARALIUS.

TreČiudieniH, Gegužės 1S, l\)2t

»8.00
4.00

»«.oo
3.00

Pusei Metų ....
8L'V. VALST.

Metams ...............
Pusei Metų .. , j.

Ptenumerata mokosi likalno. Lai
kas skaitosi nuo užslraSymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Plnlffal geriausia sių
sti itperkant krasoje ar enprese “Mo- 
ney Order" arba {dedant pinigus I 
registruotą laiSką.

“DRAUGAS” PUBL. C0. 
2334 S. Oakley Avė., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791

yru ir pats Vilniaus uzurpato
rius.

Jis sakosi Vilnius yra jo tė
viškė. Bet jis gerai žino, kam 
Vilnius priklauso, o vienok jį 
mėgina prijungti prie Lenki
jos. Taip gali elgties tik išda
vikai.

LENKIJOS ATEITIS 

PAVOJUJE.

“Su dabartiniu savo nusis
tatymu Lenkai negali rasti 
savo ateičiai jokios istorinės 
garantijos. Gal jie jaučia, pri
dursime — vagiliaus jausmas 
— j°g jiems neva priklauso 
tai, ko jie ieško, bet tuomi jie 
nieko gera nepeš. Senai jau 
metas Lenkams, kaipo tautai, 

• eiti savomis kojomis, bet lig- 
šiol jiems tas nepavyko” bai
gia Chicago Daily Tribūne.

straipsnis iš “Echo” delei 
padarytų ir tebedaromų ekono
minių sutarčių Rusijos konm- 

Sųjungininkams. Nes Vokieti- »» Anglijos ir Vokietijos

ja visų išmokėjimo- laikų 
jaustųsi savo pareiga pildyti 
taikos sutarties sąlygas. Prie
šingai, laikui bėgant jie galį 
pąmiršti tas priedermes.

Tokie Prancijos planai. Ma
tyt, jai visvien teks įsikrausty- 
ti tan Vokietijos apskritim

VILNIUS-JO TĖVIŠKĖ.

“Aš Lenkas, gi Vilnius ma

no tėviškė”, pasakė žinomas
»

Vilniaus uzurpatorius Želi

govski Associated Press ko

respondentui Balandžio 26 d. 
“ Aš esu gimęs Vilniuje. Ir 
mano kareivių dauguma kilu
si iš Vilniaus srities ir aplin
kinių teritorijų.”

Tai ne viskas. Zeligovvski 
korespęndentui dar pareiškė, 
jog Lenkijai Vilnius esąs bran
gi vieta. Brangi tuo, kad to 
miesto apylinkėse esąs gimęs 
šiandieninis Lenkijos vaidyto
jas Pilsudskį, užsienių reika
lų ministeris princas Sapieba 
ir visa eilė kitų Lenkų patri- 
jotų ir diplomatų.

Zeiigovvskio nuomone, Vil
niaus srities gyventojai stoyį 
'už *pri junginių Vilniaus prie 
Lenkijos. Tas esu butų galima 
padaryti nors ir tuojaus be 
ypatingų formalumų. Vis-gi jis 
mylįs teisybę ir labjaus stovįs 
už gyventojų atsiklausimų —■ 
plebiscitų. Bet kad atsiklausi- 
mui nepritaria Tautų Sųjun- 
ga, tad esu dar geriau.

Želigovski tvirtina, jog Len
kai patys vieni nuspręsiu-Vil
niaus likimų.

Taip įvardinama įžanginis 
didžiausio Chicagos dienraščio 
Daily Tribūne straipsnis, Geg. 
16 d. '

Gražiai ir vaizdžiai parašy
tas straipsnis apie nepaprastų

PfiANCIJOS PLANAI.

PABALTIJA IR 

BOLŠEVIKAI.

Vokietija pasidavė Sąjungi
ninkų sąlygoms. Svarbiausio
ji tų sąlygų dalis — tai pini
gai — karo atlyginimas. Už 

Lenkų godumų savintis sve-įkaro nuostolius Vokietija tu-
timųsias 'žemes.. Tik nežinia ko
dėl Vilnius priskaitytas Ru
sijai. Ar-gi rašytojas ligi šiol 
dar neskiria Lietuvos nuo Ru
sijos! Tokia stambi klaida 
prieš 20 metų dovanotina, bet 
šiandien ji tiesiog nepateisina
ma.

Chicago Daily Tribūne dide
lių kapitalistų laikraštis. Tos 
rųšies laikraščiai visais laikais 
stovi už Rusijos nacionalistų 
nugaros, gi šitie darbuojasi už 
Rusiją su senomis jos sieno
mis.

“Lloyd George pasakė”, ra
šo Daily Tribūne, “kad jei Len 
kija atsisakys pripažinti sutar
tį, kurioje suteikė jai laisvės, 
ir jei ji nesiliaus užpuldinėju- 
si savo kaimynų, Anglija jos 
nerems. Anglija tuomet leis 
Vokiečiams pavartoti ginklų ir 
Lenkai bus užpulti.

“Lenkai įsibriovė Vilniun su 
ekspedicija, kurių Varšuva at
sisakė oficijaliai pripažinti, 
bet ta pati Varšava dar ir šian
die įkibusi Vilniun. Jie įsi
laužė į Vokiečių, miestus A. Si
lezijoj. Ir Lloyd George sako, 
kad oficijalis to žygio Varša- 
vos užsiginimas neturi jokios 
reikšmės.”

Daily Tribūne pareiškia, jog 
Lenkai neturėtų pamiršti savo 
liūdnos praeities. Ir jei Angli
ja Lenkijos nerems, vieni Pran 
euzui jos neišgelbės.

ri mokėti auksu, bet ji neturi 
milijardų aukso. Ką gi ji pa 
darys?

Tuo tikslu ji kas metai leis 
valstybinius bonus. Tuos bonus 
užsieniuose parduos ir uižsie 
nių pinigais mokės karo sko 
las.

Bonai bus išleidžiami kelio
likai metų arba ilgesniam lai
kotarpiui. Vokietija juos ga
rantuos savo visu valstybiniu 
turtu. Kuomet bonams pasi
baigs laikas, Vokietija juos iš- 
pirkdania turės atmokėti auk
su.

Kad bonai. turėtų pasisekimo 

Vokietija už juos mokės ge

rus nuošimčius.

Prancūzai iškalno yra suple-

Laikraščio Chicago Daily 
News korespondentas O’ Fla- 
lierty praneša iš Švedijos apie 
naują Pabaltijos valstybėms 
pavojų. Rusijos bolševikų tre
čiojo internacijonalo propa
gandos biuras į tas valstybes 
pasiuntė daugybę agitatorių ir 
nusprendė jas greičiausiai su- 
boJševizuoti.

Bolševikų valdžia padarė at
skiras taikos sutartis su Pa
baltijos valstybėmis. Kiekvie
noj sutarty aiškiai pažymėta, 
kad bolševikai išsižada savo 
komunistinės propagandos jų 
valstybėse.

Tečiau, anot žinių iš Mask
vos, bolševikų propagandos 
biuras atsisakąs nuo padarytos 
sutarties ir mano savarankiai 
veikti propagandos srity.

Jei tikėti korespondento žo
džiams, tai tokia Estonija pir
mutinė turės kristi nuo bolše
vikų propagandos. Nes tenai 
riaušių, kurios stumte stumianavę kad tų bonų daugiausiai v . .

pardavus Suv. Valstijose. Nes ““ĮU.'T'L "t. ° " P“

šitos turi daugiausiai pinigų,
gi pinigai Praucijai būtinai
reikalingi.

Prancūzai, be to, nori, kud 
tais bonais butų užinteresuo- 
tas visas pasaulis. Nes kuo
met dauguma valstybių įsl- 
gys Vokietijos bonų, tai Pran
cūzams bus dviguba nauda. 
Jie gaus kas metai reikalauja
mų pinigų ir tos valstybės 
spaus Vokietiją pildyti taikos 
sutartį.

Bet kjla klausimas, ar tiems 
bonams užtenka popierinės 
garantijos?

1 geidauja komunistai.

Nugalėję Estoniją, komunis
tai pradės grūstis į kitas pa
sienio valstybes, tai-gi ir į 
Lietuvą. _

Lietuvos liaudis neskuba 
lipti į ladševikų statomą bučį. 
Tečiau vyriausybės pareiga vi
somis galimomis priemonėmis 
mažinti gyvent. vargus.Vargas 
sukelia nepasitenkinimo žmo- 
nyse, gi skurdas ir nepasiten
kinimas plačiai veria vartus į 
bolševizmo pragarą.

PLATINKITE “DRAUGĄ.”

kapitalistais.Taip,Štinesas (Vo 
kiečių pramoninkas miliarde- 
ris. Red.) perka iš Lenino Ru
siją... Jei teisybė, tai galima 
sveikinti Rusų komunistų par
tiją — tą “pasaulinės sociali
nės revoliucijos avangardą”. 
Jie degino Rusiją, kad paskui 
galėtų parduoti Rusų pramonę 
ponui fabrikantui Štinesui.

Kas gi tai yra p. Štinesas?
— Jis gyvena Vokietijoj. Kie
no rankose Vokietijos anglių 
kasyklos? — Štineso! -— Kieno 
rankose Vokietijos metalų pra
monė? — Štineso. — Kas Vo
kietijoj laivus stato? — Šti
nesas savo kapitalais. — Kie
no narsruose celulozos fabri
kai? — Štineso. — Kas turi 
apglėbęs pusę Vokiečių spau
dos ? — Štinesas.

Pakanka? Bet tai dar ne vis
kas. Savo riestanagius pirštus 
jis toli ir plačiai kečia iš Vo
kietijos į užsienį. Jį rasime A 
merikoj, Austrijoj, Italijoj.. 
Šiandieną jis ruošiasi Rusiją 
nupirkti. Dabartiniais “soviec- 
kais” pinigais jam tas kraštas 
nekainuos brangiai. Niekniekis
— keletas milijardų markių.

Jis apsukrus verteiva, savo
apsukrumu jis įgijo didžiau
sius kapitalus. Jis, yra rodos, 
gyvas pavyzdys Markso teo
rijos (kurios bolševikai ir ki
ti socialistai laikosi) princi
pui apie kapitalų koncentra
ciją. Jis savo rųšies karalius. 
Jis sugeba darbininkams gal
vas apsukti, jų dvasią kapita
lizmu užnuodyti

Štinesas nupirks iš Lenino 
ir Trockio Rusiją ir iš jos iš
čiulps tai, ką jis turėjo po 
šio karo prakišti Francijoj... 
Jei taip atsitiks, išsipildys kaž 
kieno auklėta svajonė: Rusi
ja liks tik Vokiečių kapitalui 
įtręšti...

Kai išsibaigs Rusijos gyvy
bės sultys, —r Leninai ir Trąc- 
kiai pinigėlius delnuose trina, 
o kapitalistai Štinesai miliar- 
dus laimėję džiugaus.Tik skurs 
ir dejuos Rusijos proletaria
tas, palikęs už durų..

K. “Darbininkas”.

“DRAUGO” KNYGYNE
Galima gauti šios

MALDAKNYGES .,

Ramybė Jums (brangios odos paauks.) ............. $3.50
Ramybė Jums (kailio apdur.) ....s....................... *. 2.50
Ramybė Jums (audeklo apd.) ..................... ................. 2.00

fiioi maldaknygė a formatą* yra 5Vi\3H Ftitflaplų turi 958, bet ne 
stora, nea spausdinta ant plonos popieros. Joje yra įvairių įvairiau* 
šių maldų.

\ • • • •

Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd....................... 1.75
S Aniolas Sargas _ juodais apd....................................... 1.50
S Dangaus žvaigždutė — juod. minkš. apd............. 1.75 S
“ Dangaus Žvaigždudė — baltas celluloid apd. su

paveikslėliu ant apd................................................. 1.75 =
Dangaus žvaigždutė — balto kailelio apd..........1.50 1
Dangaus žvaigždutė — juodo audek. apd........ 1.00 |
Dangaus žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 =
Aniolėlis — juodais apdarais ....................................... 1:50

S Aniolėlis — juodais apdarais .......................................... 0.75 s
S Šios maldaknygės yra nedidelės. Turi bevelk po 800 puslapių. 5
S Spauda aifikl.I I
£ Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdtrais $2.00 £
| Pulkim ant kelių............................................................................ 2.50 =

= Pūliam ant kelių ....................................................................... 2.00 =
| Pulkim ant kelių ....................................................................... 1.85 |
| Pulkim ant kelių ..............................     1.50 |
5 Si maldaknygė yra Siek tiek didesnė už pirmesnes. Jos kalnų 
S {vairumas priguli nuo apdarų.

5 Maldų Knygelė .............................................................................. 50c.
Užsisakydami adresuokite:

1 “DRAUGO” KNYGYNAS Į
= 2334 So. Oaklev Avė. Chicago, I1L 5
E i
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U.S.MAI ussssęg
General iu i Agentai dėl Vidurines Ir Rytinės Europos

NORTH GERMAN LLOYD, BREMEN
Iš Ncw Y'orko Tiesiai i

BREMENA, DANZIGA ir LIEPOJŲ
ANTIGONE išplauks Geg. S, Biri. 15 d. ir Liepos 28. 
SUSQUEHANNA išplauks Geg. 21, Liepos 5 ir Rugp. 28 
HUDSOJf išplauks Geg, 28, Liepos 13 ir Rugį). 30 

Tiesiai per Liepojų via Danzig. Persėdant iė laivo J laiva.
AtsiAaukit pas U. Clauseeolas & Co. General. Pivsažlęriniai Agentai I 

100 N. La SaUc St., Chicago, Iii. Tel. Krankliu 4130

___ j

Pamėginkite naujo.

8a air«(Utraotn v*iAai*nkllu Suv. Vaht. 
PaUnta Biure.

Wtajame mėlyname pakelyje.
Visos tvirtos, gemalus nžmnfian- 

iios ypatybės Siame vaiste idėtos, 
su priemaiša priimniai Švelnaus 
kvepalo.

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

patiks kad 
ir gačniau- 
siaiypatai.

w//e.s

Keliones Nuotrupos.

Telefonas Bouleyard 9199

. OR. G. KASPUTIS
•J » DENTIOTAS
w 3331 South llalsUU Str.
^Valandos: 9—12 A. M.
" 1—5: 7—8 P. M.

i

iiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiE
ŽTel. Canal 257 =

Kampas ISth St.
SVainnd.: 9—12 ryta. Ir 2—9 vak.| 
dllllllllllllllllllllllllllllIfllHIIIIHIIIIIIIIli

Aptiekose 
parsiduoda 
po 660. arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per pafttA 
tiesiog iŠ 
labora
torijos.

♦
Būtinai 
reikalau
kite 
kitokio 
pakeli*. 
Žiūrėkite, 
kad butų 
INKARO 
vbIh-
boieaklis.

* DR. CHARLES SEGAL j
f Perkėlė ooavo ofis* po utim |

J4729 So. Ashland AvenueJ
į SpeeiJaliHtas
jjDZIOV U, M< )TERU *r VTMV LIGI
fValandosnuo 10 iki 12 lSryto: nu« 
r? Iki 6 po plotų; nuo 7 iki 8:891 
avakaie Nedėliomis 10 kil 1

Telefonas Orelei 2830

kalbos nepaskelbsiu. Tečiaus .svajota‘stipresniais ryšiais ša- 
nepaprastai sunkius laikus gy- lį sumegzti. Kaip Pamišta nia- 

venant, keli Tamistos žodžiai nai, koki ateity gali būti Vo-

!ant kito mažo stalelio žydrios 

viršeliu knyga Hindenburgo 
.parašyta “Mėin Leben” (Ma- 
>no gyvenimas) su generolo 

Netrukus jis grįžta ir man Buat įžanga.
Gal dešimts žodžių nepakei- 

tėine, kaip generolas savo akis

pranyksta.(Tąsa).

Pas Hindenburgą.
I sako:

Paprastai daug keliaują žino- . ,JO Ekscelencija nori žinoti 
nės esti gudrus melagiai. Ly- Taiuistos tautybę, Anglas, A- 
giai gražiai galėčiau ir aš juos

kiečių-Fransų santikiai,kuomet 
laikas užgydys dabarties žaiz
das?

pasekti, kad nieks nė nepasi
justų niane sumelavus. Nenoriu 
jų pasekti, nes neskaitau sa-

Zvęs “amžinu Žydu” ir atvi
romis kortomis noriu lošti su

Draugo skaitytojais.
Pas Hindenburgą aš pats 

nebuvau, bet mano kolegd — 
įžymaus fransų dienraščio at
stovas Etcbegoyen’o vadas pas 
jį apsilankė. Va karininko 
pranešimas.

Hindenburgo vilią — namai, 
kuriuose gyvena nieku nesiski
ria nuo kitų narnų, nebent tuo
mi, kad du Reichwėhr’o ka
reiviu jo namų iš akies nenu
leidžia.

Jo pilko granito vilja be pre- 
tensijų; paprasto stiliaus, stip
raus statymo, tautinės žymės 
namai. Geležinė tvorelė, trys 
žingsniai, mažas peronas, ir 
durys ant kurių vario plokštelė 
gotiškomis raidėmis nurodo 
^‘garbingų kareivį”.

Varpelį spustelėjęs, durinin
kas civiliais rūbais apsitaisęs 
atidaro duris.

Jis paima ant sidabro lėkšte
lės mano vizitinę kortelę ir

meri kietis, H olandas?
— Fransas!.,.
— Fransas/ kartoja taip ne

drąsiai durininkas, kad aš su- 
abejojau ar pamatysiu Hinden
burgą neveizint geriausių re- 
koniendueijų.

Bet tarnas vėl grįžtu ir kvie
čia jį sekli.

Veidas veidan.
Durys prasiveria ir aš pilno

je šviesoje matau vadų sėdint 
prie plataus darbo stalo ap
krautų knygomis ir raštais.

Jis beregint pakįla ir nuro
do kėdę.

Jo veido ryškus ir stambus 
bruožai, pražilę plaukai, upy- 
trnrnpai nukirpti, nepaprastai 
verianti akis, gan sunki eise
na, nors‘judėjimai vikrus jo 
74 metams.

Didelis, plačių pečių, juodai 
švarkas rūpestingai susegtus, 
HindeHburgns sėda prie ma
nęs į gilų fotelį.

Viename kampe didelis Vi
liaus II biustas iš balto mar
muro iškaltas; ant kampinio 
stalelio fotografijos tvarkini 
sustatytos ir per rankos ilgį

į mane jlsslęs, man sako:
“Aš nekuomet nepriimu pas 

save laikraštininkų. Aš leidau 
Tamistai atidaryti savo kam
bario duris privatiniam pasi
kalbėjimui, nes Tainistą re
komendavo mano draugas, ir 
kad Tamistos karininko ir 
džentelniono asmenybė užlai
kys visą diskieciją. Aš neno
riu kad nors vienas musų paš
nekesio žodis pasirodytų spau
doje”.

Nors begalo sunkus buvo 
reikalavimas, aš turėjau jį pri
imti, ir man labai gaila, kad 
aš negaliu pranešti visa ką 
girdėjau ištisą valandą pas jį 

I besikalbant.

Bet galop, savo nuomones 
stambiais bruožais jis išreiškė 
pi'ukalbose apie Versailles su
tartį, Paryžiaus konferenciją.

Ar-gi nežinoma jo knyga 
“M ein Leben”, jo didžiojo kn 
ro įvertinimas!

Tečiaus aš nenorėjau palikti 
nugalėtu ir jo atsiminimų bei 
refleksijų besiklausydamas iš
drįsau atsiliepti.

— Ekscelencija, Tamisįa tu-

turės didelės reikšmės busi
mam kaimyninių tautų sugy
venimui. Leisi man pastatyti 
Tamistai vienų vieną klausi
mą ir Tamistos atsakymą pas
kelbti ?

— Nei
— Vienų vieną klausimėlį,

Ekscelencija, aš pasižadu Ta- 
mistos atsakymą rašyti Tamis- J Stirti ar as jo žodžių
. • , (Idmid turėtai diktuojant.

Generolas svyruoja valandė
lę, paskui greit pasirįžta.

Vienas klausimas, vienas 
atsakymas.

—1 Paklausysiu Tamistos 

klausinio.

— Kuras, jau j istorijos la
pus įsirašė, sakau rodydamas 
ranka į jo knygą; šiandienini)

Hindenburgo pareiškimas.

Generolas kurs visą laiką bu 
vo suraukęs antakius, pusiau 
primerktomis akimis smailiu 
pažvelgimu, tarsi norėdamas 

neišnau
dosiu tarė

e

— GeraiI Aš atsakysiu Ta
mistai, bet Vokiečiu kalba, ir 
mudu išversime kartu, žodis 
žodin, kud mano mintis hutų 
griežta.

— Sutinku, Ekscelenciją.

— Jeigu butų platesnė pa
žintis bendromis kelionėmis, 
sako tekstualiai generolas von 
Hindenburg, gal butų galima

trynimos perdaug aitrus, kad Prieiti prie situacijos pagerini- 

bešaliai apie jį spremlus; įdo-|’H0,
mu patirti ateitis. Ar nemanai “Bet pakol Fransų nenpy- 
Tamista, knd yra tautų, kaip 'hanta taip gyvai reikšis kaip 
ir atskirų žmonių, kurie sukę- 'labar, nors mes esame taiką 
lia nesutikimo ir įtarinėjimo,1P«kol vartojamos prieš 

nes vieni kitų nepažįsta, priemonės daugins musų

supranta?

“Vieni kitų užtektinai ne
pažįsta. Abipusė tautų pažintis 
juk gali sušvelninti jų san 
tikius? Alzaeijii įr Lotaringija 
ilgus metus, iŠ musų pusės 
vaidų a|unuo. Siog kliūties da-

ri mano žodį kad aš girdėto* bar nėra. Jūsų impeiAtoriaus Jdaryta.
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DRAUGAS PART TWO 
REL1GI0US SECT1ON

LAIVAS.
Švenčiausioji Trejybė.

MIŠIŲ LEKCIJA Iš ŠVENTO POVYLO LAIŠKO RYMIE
ČIAMS 11, 33—35.

Vai gilybė Dievo išminties ir žinios: kaip nesuprantamas 
jo ištarmės ir nesusekami jo takai! Nes kas ištyrė ką Viešpats 
jaučia? Arba keno patarmės jis klausėsi? Arba kas pirmuti
nis davė jam ir bus jam gręžiota. Nes iš jo, per jį ir jame 
yra viskas: jam garljė per amžius Amen.

Lekcijos Paaiškinimas.
Šitą trumpytę ištraukę iš Šv. Povylo laiško Bažnyčia ski

ria Švenčiausios Trejybės dienai dėlto, kad Trejybė yra 
augštesnė už žmogaus protą. Nors šv. Povylo išmintis buvo 
daug didesnė už mūsiškes, tečiaus ir jisai nieko .nestovėjo 
prieš Dievo išmintį. Tą žinodamas Apaštalas mokino Rymie
čius, su jais ir mus, kad žinotume, jog yra tiesų augštesnių 
už mus protą, o bet gi tikrų ir neabejotinų. Kaip negalime 
rieškučiomis išsemti jurą, teip musų protu negalime išseikėti 
Dievo išmintį.

Šv. Povylas sako, kad niekas pirmutinis Dievui nieko ne
davė ir negali norėti, kad Dievas ką nors grąžintų kam nors. 
Jei mes ir duodame Dievui ką nors, tai tiktai tą, ką pirma 
esame gavę iš Jo.

Netik musų žmogiškoji prigimtis su visomis savo dali
mis, ypatybėmis ir turtais, bet tat visa kas kokiu nors budu 
yra, ne iš savęs turi buities, o tiktai iš Dievo. Ir mes ir visi 
daigtai iš Dievo esame ir pats Dievas savaime be keno nors 
pagelbos mus padarė. Jo galybė mus apima teip, kad teisiu 
gai galima sakyti, jog įneš esame Jame.

Už tą visą Dievo gerumą mums mes turėtume jį nors 
garbinti ir mylėti amžinai.

MIŠIŲ EVANGELIJA SULIG ŠV. MATEUŠO, 28,18—20.

Anuo metu Jėzus tarė savo mokintiniams: Man yra duo
ta visa galybė danguje ir ant žemės: Eidami tat mokinkite 
visas tautas krikštydami juos vardu Tėvo ir Sunaus ir Šven
tosios Dvasios: mokindami juos išpildyti visa ką liepiau 
jums. Ir štai aš esini su jumis iki amžio pabaigai..

* Evangelijos Paaiškinimas.
Šios dienos skaitymas yra šv. Mateušo Evangelijos už

baiga. Ji aprašo, kaip V. Jėzus atsikėlęs ir numirusių susėjo 
su savo mokiniais Galilėjoje ant kalno. Tas kalnas buvo pa- 
ties Išganytojo pažymėtas mokiniams susirinkti, tik Evange
listas neparašė kalno vardo.

Mokinių prisirinko daugiau negu penki šimtai. Ta skaitli
nė nežymėta šv. Mateušo Evangelijoje, liet ją pasako šv.

Korintiečiains (Cor- 
bea- 

susyk

Povylas savo pirmajame laiške
15, 6). Jiems bekalbant V.
teinąs ištolo. Kol Jis buvo
pažino, kiti clar abejojo (Mat

Jėzus pasirodė 
atstu vieni

28, Išganytojui
priėjus artyn pažinusieji pagarbino Jį, bet buvo tokių, kurie 
abejojo ar-gi gali nužudytas žmogus keltis iš numirusių.

Labai svarbius žodžius tada ištarė V. Jėzus: “Duota yru 
man visa valdžia danguje ir ant žemės: Eidami tat mokinkite 
visafs tautas.’’ Jais Jisai pažymėjo skirtumą terp Dievo mok
slo ir pasaulio mokslo. Žmonių mokslas eina iš žemės, o Die
vo tikėjimas paeina iš dangaus. Žmonių mokslininkų darbas 
yra skelbti tą ką akys mato ir pirštai paliečia. Bet jie ne vis
ką paliečia ir ne viską mato. Yra tiesų, kurias žmogus gali 
patirti tiktai iš Dievo apreiškimo. Tas Dievo apreikštaslas tie
sas skelbti yra apaštalų ir jų jpėdinių darbas.

Bet Kristus sako, kad negana yra skelbti tiesas: dar rei
kia išpildyti, ką Jis liepęs. Ne kiekvienas turi teisės reika
lauti iš žmonių, kad jie pildytų jo liepimus. Tai gi Kristus 
pasisako turis teisės reikalauti paklusnybės iš žmonių: Jis 
turi visą valdžią danguje ir ant žemės.

Šv. Jono Evangelijoje užrašyta iš kur ta Kristaus val
džia. Jis sako: “Kaip siuntė mane Tėvas, teip aš jus siunčiu” 
(Jon. 20, 21). Tą ištaręs Jis jiems davė galvis; atleidinėti 
nuodėmes. Tokios galybės nei vienas žmogus negali turėti 
iš savęs tik iš Dievo. Kristus nevien pasakė, bet ir parodė, 
kad ją turi, nes abejojantiems apie tai parodė stebuklą: ne 
išgydomą stabu sergantį žmogų susyk sveiku padarė, tarda
mas stovintiems aplinkui”: Kas yra lengviau, ar tarti stabu 
ištiktam: Atleistos tau tavo nuodėmės, ar sakyti: kelk, imkis 
savo lovą ir eik.'Bet kad žinotumėte, jog Žmogaus Suims 
turi ant žemės galybę atleidinėti nuodėmes, tariu tau, kelkis, 
imk savo lovą ir eik. Ir tas susyk atsikėlė (Mrk. 2,-12). Neiš-
įanantieji žmonės nežino skirtumo tarp dūšios ir kūno, tarp 

bažnyčios ir pasaulinės valstybės.Kas gera kunui tas negera du 
Šiai; kas naudinga pasaulinei valstybei, tas kenksminga Bažny 
•iai.Pasaulinėje valstybėje visa valdžia eina iš Dievo žmonėms, 

iš žmonių jų išrinktiesiems ponams. Bažnyčioje visa valdžia 
S Dievo Tėvo eina V. Jėzui, iš V. Jėzaus eina apaštalams, 
š apaštalų vyskupams ir kunigams. Daugelis žmonių supran-, 
a, kad plieno liejyklą negalima teip tvarkyti kaip kurpių 
lirbtuvę. Bet kas žiu kodėl yra nesuprantančių, arba apsi- 

?tančių nesuprantančiais, kad Bažnyčią negalima teip tvar-
ti, kaip pasaulinę valstybę.

Pati svarbiausia šitos Evangelijos dalis yra Trijų Dievo 
Asmenų vardai. V. Jėzus kiekvieną žmogų liepė krikštyti 
Švenčiausios Trejybės vardu. Visi katalikai žino asmens ir 
prigimties skirtumą. Tą žinodami suprantame, jog Dievo 
yra viena prigimtis. o trys asmenys. Tik mes nepratę esame 
matyti daigtų, kuriuose prigimties ir asmens skaitumuo tas 
pats. Tokių daigtų pasaulije nėra. Tik Dievas turi tris As
menis vienoje prigimtije ir V. Jėzus dvi prigimti viename 
asmenije.

Šv. Trejybės tiesa yra plati ir aiški. Čionai neturime ga
na vietos jui nors. trumpai išdėti. Patariame pasiskaityti 
knygą “Katalikų Tikyba” (Tomas I p. 106—117% Ją parašė 
kun. P. Bučys, atspausdino “Draugo” Bendrovė Chieagoje.

Pirmasis Sekmadienis po Sekminių.

MIŠIŲ LEKCUA Iš ŠV. JONO PIRMOJO LAIŠKO 4, 8—21
Mylimiausioji: Dievas yra meilė. Tuomi Dievo meilė pa

sirodė mums, kad savo vienatinį Sūnų Dievas nusiuntė į 
pasaulį, idant gyventume per jį. Tame yra meilė, ne kaip 
kad mes butume ėmę mylėti Dievą, liet kad jisai pirmutinis 
ėmė mylėti mus, ir nusiuntė savo Sūnų permaldauti už mus 
nuodėmes. Mylimiausieji: jei Dievas teip myli mus: ir mes 
turime mylėti vieni kitus. Niekas niekados nėra Dievo matęs. 
Jei mylime vieni kitus, Dievas liekasi mumyse ir jo meilė 
mumyse būva tobula.Iš4o pažįstame, jog jame esame ir jis mu 
mygė: kad iš savo dvasios yra davęs mums. Ir mes matėme 
ir liudijame, kad Tėvas siuntė savo Sūnų pasaulio Išganyto
ją. Kiekvienas, kuris išpažįs, kad Jėzus yra Dievo Sūnūs, Die
vas jame bus ir 'jis Dievuje. Ir mes pažinome ir įtikėjome 
meilei, kurią Dievas turi mumyse. Dievas yra meilė: ir kuris 
gyvena meilėje, Dievuje gyvena ir Dievas jame. Tuomi Die
vo meilė yra tobuli mums, kad įsitikėjimo turėtume teismo 
dienoje: nes kaip jis yra ir mes esame šitame pasaulije. Mei
lėje nėra baimės, bet tobuli meilė išmeta lauk baimę, nes bai
mė turi bausmę. Kas-gi bijosi, nėra meilė tobulus. Tai gi mes 
mylėkime Dievą, kadangi Dievas pirmutinis ėmė mylėti.Jei kas 
sakytų, kad myliu Dievą ir tavo brolio neapkęstų, melagis 
yra. Nes kas nemyli savo brolio, kurį mato, kaip gali mylėti 
Dievą, kurio nemato? Jr tą įsakymą turime nuo Dievo: kad 
kas myli Dievą, mylėtų ir savo brolį.

• t «_____
MIŠIŲ EVANGELIJA SULIG ŠV. LIUKO 6, 36—42.

Anuo metu Jėzus tarė savo mokintiniams: Bukite gai
lestingi, kaip jūsų Tėvas yra gailestingas. Visai neteiskite, 
kad netaptumėte teisiami: visai apsmerkite, kad netaptumėte 
smerkiami. Atleiskite, kad ir jums butų atleista. Duokite ir 
jums bus duota: saiką gerą, prigrūstą ir supurtytą ir su kau
pu duos jums į glėbį. Nes tuo pačiu saiku, kuriuo seikėsite, 
bus jums atseikėta. Bet kalbėjo jiems panašumą: Nejau-gi 
gali aklas aklą vesti? ar-gi ne abu įpuola į duobę? Mokinys 
nėra augštesnis už mokintoją: bet tobulas bus kiekvienas, jei 
bus kaip jo mokintojas. Bet kodėl matai krislą savo brolio 
akiję, tik rąsto esančio tavo akiję nepastebi? Arba kaip gali 
sakyti savo broliui: Broli, leisk, išimsiu krislą tau iš akies: 
pats savo akiję rąsto nematydamas? Veidmainy, pirma iš
mesk rastą iš savo akies ir tada praragėsi, kad išimtimi kris
lą iš tavo brolio akies.

ARTYMO MEILĖ.

Bendra .Pastaba apie Lekciją ir Evangeliją.

Ir Lekcijos ir Evangelijos pirmame Sekmadienije po 
Sekminių stambioji mintis yra bendra, būtent, kad kriščionies 
stambioji dorybė yra meilė. Dievą mylėti yra augščiausia do
rybė, bet ji pasiekiama nekitaip, kaip mylint artymą. Kūne gy
vendamas žmogus ir dorybes turi pradėti nuo kūno. Jei kas 
nemyli artymo matydamas jį, o sakosi mylys Dievą nematy
damas Jo, tas apgaudinėja, arba klysta. Daug daigtų Išga
nytojas atkartotinai primindavo žmonėms, liet tankiai už ki
tus Jis minėdavo meilės reikalą. Mums lengva mylėti asme
nis, su kuriais nesuseiname, bet meilė būva tikra tada, kad 
mylime drauge su mumis gyvenančius žmones vienos su mu
mis lyties, kuomet turime nuo jų pritirti nemalonumų ir 
skriaudos. Teip tikroji meilė nesidaro be kantrybės, o kan
trybė be atsižadėjimo savęs.

KATALIKIŠKOS ŽINIOS.

ii N. C. W. C.

IS AIRIJOS.

Iki šiol Anglijos viee-karnlium Airijoje gale Javo būti 
vien tik protestantas, bet dabar tas įstatas atmainytas ir vice- 
ka rali u m paskirtas katalikas Lordas Edmundas Talbot. Jis 
negali eiti Mišių klausyti nei į katedrą, nei į kitą viešą mies
to bažnyčią, nes sinfeineriai jį bandytų nužudyti bažnyčioje 
arba netoli jos. Jis negali klausyti Mišių savo namuose, nors 
turi dvejus. Vieni namai Dubliu Castle turi koplyčią, bet ji 
yra protestantiška ir tuose namuose karalius paprastai trum
pai būva. Nuolatai viee-karalius gyvena Parko Ložoje (The 
Lodge in tbe Parke). Ta vieta mažiau ir sunkiau prieinama 
sinfeineriams. Todėl ir p. Talbot turės tenai gyventi. Bet ma
sonų Ložoje katalikų koplyčiai lyg nei ne vieta. Todėl katali
kui visai neparanku būti viee-karnlium Airijoje. Tiems vice- 
karaliams nebuvo blogesnių laikų kaip dabar, ir dabar kata
likui teko vice-karaliaus vieta. Kada bus geresni laikai, tada

užtektinai bus kandidatų tai augštai vietai iš kitokio tikėjimo 
žmonių. •

PRANCŪZIJA.

Was/iinąton D. C. Gegužio 
16. Charles P. Nedl tapo pa- ~ 
skirtas direktorium įstaigos, 
kurioje katalikai vyrai ir mo
terys mokįsis kaip naudingiau
sia vtdkti visuomenei. Tiesą pa 
sakius tai yra dvi įstaigi: Na
tional Service Scbool for men 
ir National Service School for 
\Yomen. Negalima buvo pa
rinkti geresnio direktoriaus, 
nes p. Neill yra buvęs Darbo 
Komisijonierium prie trijų 
prezidentų: Roosevelt’s Taft’o 
ir \Vilsono. Jis yra buvęs 
universiteto profesorium prieš 
tai. Jo mokslingus ir visuome
ninius nuopelnus sunku iš- 
skaitliuoti trumpame straips- 
nelije. D-ras Neilll yra gimęs 
Rock-Island’e Ulinojaus val
stijoje 1865 m. Karo laiku 
jis, kaipo ypatingas visuome
nės dalykų žinovas ir darbi
ninkų reikale) protingas už
tarėjas, buvo geležinkelio dar
bininkų ir Geležinkelių Valdy
tos taikintojas. Jis priklauso 
prie keleto mokslingų draugi
jų.

Kaip visose vyskupijose, teip 
ir \Vashingtone D. C. Šv. Po
vylo parapijoje susidarė vie
tinė kataliką vyrą organizaci
ja (Sočiai Unity of tbe Na
tional Council of Catholic 
Men). šita parapijinė organi
zacija tuomi skiriasi nuo kitų, 
kad turi nepaprastą pirminin
ką, būtent admirolą William 
S. Benson’ą, kuris,y ra Ameri
kos Suvienytų Valstijų Laivy
no Valdybos pirmininkas 
(cha i r man o f the U. S. Ship- 
ping Board). Viename Wa- 
shington’e D. C. jau yra tris
dešimt tokių katalikiškų orga
nizacijų, kuriose nariai yra 
vien tik vyrai pasauliečiai.

Paryžius, Balandžio 2ft. Čionai mirė daktaras Leray, ra
dioterapijos viršininkas šv. Antano ligonbutije. D-ras Leray 
įkūrė X-spindulių įstaigą 1902 m., kuomet tos mokslas buvo 
tik pradedamas, Tada dar nebuvo žinoma, kaip atskirti tų 
spindulių kenksmingąją veiksmę nuo naudingosios. Dėlto dak
taras gavo ligą. Pirmiausiai jis turėjo duoti nupjauti pirštą, 
o paskui pamatė, kad visa po oda ligos apimta. Jis nesiliovė 
dirbęs. Karės metu pats sirgdamas jis gydė kitus mokino gy
dyti, nes buvo gydytojas mokslininkas. Pavojingų spindulių 
tyrinėjimas buvo užmušęs dakjtarą Infroit’ą. Lydėdamas jį* į 
kapus daktaras Leray galėjo numanyti kiek laiko truks iki 
kol jis pats numirs. Tą jis pasakė savo ir nabašninko- drau
gams. Šį pavasarį atėjo tas gydytojo įspėtasis laikas. Prieš
mirtiniai kentėjimai buvo astuonias savaites. Visu tuo laiku 
gydytojas turėjo pilną protą, kada jo kūnas merdėjo. Gydyto
jas buvo tikintys ir savo tikėjimą pildantis katalikas.

Prancūzai buvo susirūpinę apvaliuoju Reims’o katedros 
langu ties didžiomis durimis. Langas tapo sudaužytas, o da
bartinis menas nemoka jiadaryti teip gražaus stiklo, kaip 
ijs buvo daromas tryliktame šimtmetije, kada Reims’o kate
dra statyta. Tik štai raštininkas L. Vauxeelles paskelbė, kad 
Riebard Burgsthal dažintų stiklų dirbėjas gali padaryti nau
ją langą visai tokį, kaip sumuštasis, nes turi atradęs tas pa
čias priemones, kurias vartodavo senieji amatininkai. Įkaity
damas stiklą iki 1300 ir 1600 Celsijaus laipsnių p. Burgsthall 
1913 metais atrado kaip darosi šatrų Mėlynis (Blue de Cliar- 
tres), paskui Brangakmenio Raudonį (Rouge de Rubis); il- 
gainiu jis atrado ir kitas varsas. Tai-gi jis ištiesų galės ati
dirbti brangųjų sudaužytąjį stiklą. Turime pažymėti, kad prie 
sunkaus išdavinio atrasti senovės stikladarbių užmirštąsias 
priemones daug prisidėjo ir St. Francis’o seminarijos rekto
rius kun. d-ras Augustas Breig savo daktariškąja disertacija 
“Glassmalerei im XIII Jahrbundert”. (Stiklo dažymas XIII 
šimtmetije). Breig’as parodė iš sui.nuštų llauterive’s langų 
jog senieji amatininkai klodavo iki šešių eilių stiklo ir dažų, 
kol rasdavo reikalingąją varsą.

Katalikiškojo Universiteto trioboje Paryžiuje, Balandžio 
11, buvo surinkimas atstovų iš Prancūzijos ratelių vadinamų 
“Etudes Cathaliąues”, t. y. Katalikiškų Tyrinėjimų rateliai. 
Jie tyrinėja visuomenės klausimus ir darbininkų reikalus. 
Suvažiavimas pažymėjo, kad skiriasi nuo revoliucijonistų ir 
pripažįsta autoriteto reikalą dirbtuvėse. Bet jis pripažįsta 
teip-gi, kad reikia padauginti dirbtuvių tarybų skaičių, kad 
reikia paraginti fabrikantus, tam tikromis sąlygomis, leisti 
darbininkams dalyvauti dirbtuvės direkcijoje. Toliau sutarta 
stiprinti korporatyves katalikų darbininkų organizacijas, 
profesijonalį sąžiningumą, užsiinteresavimą visuomenės rei
kalais ir supratimą jog taika visuomenei naudinga.

Senatorius Lamarzelle, katalikas, padavė numanymą, kad 
prasižengimus prieš padorumą viešose vietose teistų papras
tieji teismai, kurie labiau moka atskirti tiesą nuo pagražini
mo advokato kalboje, negu nespeci.jalistai prisiekusieji teisė
jai. Tie dažniausiai paliuosuoja visus kaltininkus. Senatorius 
į tą sumanymą įvedė uždraudimą begėdiškų lošimų, iškabų 
ir kitų tokių. Teismų ministras pritarė senatoriui Lamarzelle 
ir valdžios vardu sumanymą įnešė į parlamentą.

Katalikiškos augštosios mer 
gairių mokyklos vadinamos 

KTri\aity College trys auklėti
nės dalyvavo priėmimo komi
tete, kuris pasveikino garsaus 
išradėjo Curie našlę, at
važiavusią į Ameriką Pas
kutinė, t. y. baigian
čiųjų klesa iš tos mokyklos 
antradienije Gegužio 10, drau
ge su kitų moteriškų moky
klas baigiančiomis auklėtinė
mis tapo priimti Baltuose Na
muose. Mergaitės buvo vieš
niose pas Prezidentienę.

AMERIKA.
Palias Gegužio .9. šitos vietos katalikų vyskupas Juoza

pas I*. Lyncb Sekminėse šventys bažnytėlę miešti* Gladewa- 
ter. Bažnytėlė maža, bet tuomi ypatinga, kad ją, gali sakyti, 
pagamino katalikystės priešai. Ji šiteip įvyko. Pirm 25 metii 
j GlAdewater atvažiavo prakalbų laikytojas — pliovotojas, ku
ris daug visokio blogo skelbė prieš katalikų Bažnyčią. Vienai 
jaunai mokintojai protestantei tat pasirodė aliejotina. Ji ėmė 
pati daugiau skaityti ir klausinėti apie katalikiją. Terp kitko 
ji perskaitė kardinolo Gibbons’o veikalą. “Tbe Faith of ,()ur 
Fatbers” (Musų Tėvų Tikėjimas). Ištyrus katekizmą ir ki
tas katalikų knygas jauna mokintoja tapo katalike. Ji buvo 
pirmutinio to tikėjimo žmogus Gladewater’e. Antras katali
kas tame mieste atsirado tada, kada mokintojos sesuo ištekė
jo už ji. J. O’Byrne, kataliko. Paskui ir pati mokintoja ište
kėjo už p. Folluell, bet tas buvo protestantas. Jis veikiai tapo 
kataliku. Katalike tapo ir jos sesuo. Teip susidarė pirmi dvi 
katalikiški šeimyni Gledewater’e. Dabar ten yra jau apie.50 
žmonių. Jų bažnytėlė bus šv. Brigytos vardu.

Z -- - --
St. Anlonio Teras Gegužio 9. Čia dėl mažo dalyko buvo 

besidarant tikėjiminė kova. Katalikai kreipėsi į Auklėjimo 
\'aldybą (Board of Educalion), kad leistų* Main Avė., Augš
tosios Mokyklos svetainėje parodyti kintamuosius paveikslus 
apie katalikų dalyvavimą karėje. Rialymas turėjo būti 26 ir 
27 Balandžio. Kaikųrie karštuoliai katalikų priešai pakėlė 
triukšmą, kam mokykla yra duodama katalikams. Balandžio 
26 Auklėjimo valdyba susirinko apsvarstyti protestą. Pasi
rodė, kad mokyklų triobos buvo pavedamos metodistams, žy
dams, campbi'Uitatns ir kitokioms tikėjiminėms organizaci
joms. Tuomet valdybos pirmininkas pastatė klausimą, arba 
neduoti nei vienam tikėjimui, arba duoti visiems. Valdyba 
nubalsavo duoti visiems, todėl nedrausti nei katalikams. Kuo
met tas gana ramiai darėsi valdyboje, laikraštijoje buvo daug 
triukšmo ir net vietinis vyskupas A. Drassaerts turėjo įsikišt 
j tą ginčą savo straipsniu rašytu į vietinį dienraštį “Ex- 
press”.

Michigan’o valstijos ginčas 
už mokyklas .jau, turbut, bai
giasi. Valstijos teisdavybė su
tarusi su katalikų vadais Mi- 
cbigan’e išdavė šitokį įstatą, 
kurį pagy rė ir katalikų Gero
vės Taryba. Būtent, kAd visų, 
ir privatinių, t. y. bažnytinių, 
mokyklų mokintojai ir mokin- 
tdjos prieš Rugsėjo 1, 1925 
metų įgys tokį mokslo užbai
gimo liudijimą, kurio reika
laujama iš mokytojų valstijos 
įstaigose. Kurie jau 10 metų 
yra mokintojavę, tie gabumo 
liudijimą gaus be egzaminų. 
Kur yra reikalaujama prak
tikos bus priskpitytas mokinto 
javiinas privatinėse ir para
pijinėse mokyklose. Valstija 
turi teisės prižiūrėti visaR mo
kyklas, kad jose butų išpildy
tos sveikatingumo taisyklės, 
kad programai butų tvarkoje, 
ir kad mokintojai turėtų augš- 
čiau žymėtąsias yjmtybes. Ši
tas taisykles pripažino ir Ka
talikų Gerovės Taryba Wa- 
shingtone D. G., patardama 
kitų valstijų katalikiškoms 
mokslo įstaigoms rengtis, kad 
galima butų išpildyti pana
šius reikalavimus.

Trečiadieni je Gegužio 11 Čia 
buvo Maryland’o valsti
jos ir Kolumbijos Distrik- 
togydytoją posėdis. Tat yra 
Amerikos Gydytojų Kolegijos
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t iį sekcija (Sections of the Ame

rican College of Surgeons). 
Posėdije kalbėjo medecinos 
specijalistas, katalikiškų Li- 
gonbučių Sąjungos preziden
tas jėzuitas kunigas . C. B. 
Meulinier. Jo kalba buvo apie 
tai, kaip pagerinti Amerikos 
ligonbueius. Jis pažymėjo, kad 
per Suvienytų Valstijų ir Ka
nados ligonbueius pereitais 
metais perėjo apie 8 milijonai 
žmonių, kad visuomenė besi- 
girdaina šių laikų Šviesybe 
taip mažai išmano apie svei
katingumo reikalus, taip daug 
vartoja burtam lygių priemo
nių ir pačių burtų, kad ir pra- 
eitije vargu buvo tiek tamsy
bės. Kalbėtojas išrodinėjo, 
kad sveikatingumui, visuome
nei, ypač atskiriems žmonėms 
daugiausiai kenkia dar dauge- 
lije vietos tebegyvuojantis 
įprotis, kad gydytojas atsiga
bena sau ligonį į ligonbutį ir 
tik jis vienas težino kų jis su 
juomi daro, neduodamas ligon 
bučio valdybai nieko* kištis į 
gydymų. Dėlto pasidaro “gy-* 
dytojų” burtininkų įsigalėji
mas. Žmonės nežino kam ti
kėti.

Imim4. * t.O „
RADINYS.

Zfex«a«der.

Pensilvenijoje yra vienas miestelis New B. Jo gyventojai 
buvo smarkiai priešingi katalikams. Užkviesti duoti tenai mi
sijas mes trys kunigai susitarėme gerai ir ketinome gerai už

pulti tų Bažnyčios neapkenčiančių vietų. Musų širdys degte 
degė ii- mes tikėjomės laimėti Kristui daug dūšių. Tik štai nelai
mė: musų vadus apsirgo! Jis vienas atstodavo pulkus. Apie jį 
galima būdavo sakyti, kas buvo ištarta apiekitų: “ Rymietis 
Kilnesnis už kitus rymiečius.” Liga buvo teip smarki, kad mu
sų vadas negalėjo išlipti iš lovos. Jau nekalbant apie pačios li
gos kentėjimus, nelaime buvo ii ta, kad gerai prirengtos 
misijos ėmė griūti. Dėlto skaudėjo širdį jam sergančiam ir 

mudviem sveikiem. Matyt Dievas naudojas žmonėmis kaip 
Įlinkiais, bet ir be jų Jis gdli apseiti. Kartais jis tų parodo.

Misijas pradėjova mudu dviesia. Misijų laiku vienų vaka
ru iš miesto Ugonbučio pranešė, kad vienas italas serga ir šau
kiasi kunigo. Man teko eiti ir nuėjau nieko nelaukdamas. Ma
ne pasitiko mandagi slaugotoja. Pažinusi kunigų ji tuo nuvedė 

mane pas ligonį. Italas buvo labiau nusigandęs negu susirgęs. 
Truputį nušalęs jis buvo gavęs slogų į nosį. Sloga buvo neper- 

smarkiausia. Pasakęs keletu meilingų žodžių aš atsisveikinau 

su Italų. į
Eidamas per kambarį aš kalbinau kitus ten gulėjusius 

ligonius. Terp jų radau vienų jaunų kokių dvidešimties pirmų 
metų vaikinų. Jo veidas išrodė jaunutis lyg vaiko. Tas berne
lis labai sunkiai sirgo. Aš pasilenkiau ties juo ir pašnibždomis 

užklausiau.

Pasakęs “Sudiev”, aš grįžau į bažnyčių ir daugiau nebe

mačiau to bernelio. Jis mirė ta pačia diena.

Sugrįžęs namo aš apsakiau tų visa sergančiam draugui 
misijonoriui. Jis pakėlė rankas augštyn ir karštai ištarė:

Ačiū Dievui! Mus misijos puikiai pasisekė.

Misijos tuom tarpu ėjo gana gerai. Mudviejų vadas imi- ► ♦
gijo tiek, kad galėjo pribūti užbaigoje.

• Nors italas ir bereikalo šaukėsi kunigo, bet butu kito
reikalingo. Iš šios ašarų pakalnės jis tapo perkeltas į dangų 

džiaugtis V. Dievo veidu.
Viena dūšia, bet ir ji yru verta brangiausio Dievo Sunaus 

Kraujo!

-4— .2— Itj,

MOTINOS RĄŽANČIUS.
Parašė kun. Alevsander.

Visų vakarų išbuvau klausykloje. Penkiolikų minučių 
prieš dvylikų lipnu augštyn savo kambarin ir išgirdau skam
binant. Nuėjau prie durių.

— Kas čia? jiaklausiau.
- — Žmogus; noriu matyti kunigų.

— Bet ne laikas matyti kunigų. Ar kas serga?
— Taip, Tėve, pasigirdo liūdnas balsas. Aš esu blogesnis 

už ligonį
Atsidariau duris ir pamačiau žmogų, prastai apsirė

džiusi.
— Tėve, tarė jis, ar nori išgelbėti dūšių?
Jis įėjo vidun, man ne kviečiant. Toks jo pasielgimas 

man išrodė keistai. Tečiaus šiuosyk aš nesibijojau. Karido- 
iuje maž-kų švietė žiburys. Aš'pradėjau domėtis j valkatų.

pasiryžimu. Žiūrėdamas į tuos du doleriu, tariau pats sau: 
“O, jus maldingoingos motinos, kurios meldžiatės už save 
]>oklydusius suims, niekados nenusiminkite. Dievas išklauso 
jus maldų. Jie pagrįš, ir bus džiaugsmo danguje iš nusidė
jėlio, kuris pagrįšta ------- iš paklydusių avelių, atrastų per
,įiis nuolatines karštas maldas”. Nėra reikalo priminti, kad 
.jis pagrįžo sekantį šeštadienį, ir dabar tankiai atsilanko pas) 
mus, nes nuo to laiko gyvena dorai ir net pavyzdingai.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI.

Kataliku tapo 33-čio, t. y. 
augščiausiojo laipsnio maso
nas. Savo laipsnio masoniškuo 
sius ženklus jis padėjo Nekal
to Prasidėjimo koplyčioje prie 
Katalikiškojo Universiteto.Ka 
da bus pastatyta pradėtoji 
Tautinė Šventavietė — Baž
nyčia, tai tie ženklai kaipo at- 
virtimo prirodymas bus pa
dėti toje bažnyčioje. Kiti žmo
nės į tų statomųjų bažnyčių 
aukoja brangenybes: auksi
nius daigius. Auksinės dova
nėlės, jei jos neturi ypatingos 
artistinės vertės, taps sutar- 
pintos ir iš jų bus padarydin- 
ti šventieji indai. Paskutiniu 
laiku tokių aukų gauta *t»rp 
10,000 ir 13,000 dolerių vertės.

liku.

Chicago, III. Gegužio 16 d. 
Vietinis kunigas F. C. 
Kelley užtarė Vokiečiu 
misijonorius prieš Angli
jos valdžia. Talkininku 
laimėjimas neišėjo ant gero 
katalikų misijoms Afrikoje. 
Ten buvo daug ir gerai veda
mų tikėjimo, apšvietos ir kul
tūros įstaigų, kuriose dirbo 
Vokiečiai katalikų kunigai. 
Praneuzai tuos kunigus išvarė 
neprisileidami nei šnekėti apie 
kultūros reikalus. Anglai buvo 
beišvarų, bet sutarė kaikuriam 
Laikui palikti. Kunigas Kelley 
jiadarė, kad laikinasis paliki
mas tapo nuolatiniu ta sąly
ga, kad vienuolijos, kurios iki 
šiol buvo skyrusius Vokiečius 
į Afrikos ir Azijos misijas pa
skirs dabar misijonorius An
glijos karaliaus pavaldinius, 
kilusius iš pačios Anglijos, ar
ba iš jos kolonijų, ari ui domi
nijų. Nors dalykai dar nėra 
visai gerai virtę, bęt yra daug 
geriau negu buvo nesenoje 
praeitije. Šv. Tėvas per Kar
dinolų Gasparri kunigui Kel
ley išreiškė savo nuoširdų dė
kingumų, nors kun. Kelloy 
dirbo visai neoficijaliai.

Oficiolaii tus dalykas
buvo pavestas Kardi
nolui Bourn, AVestuiinistcr’o 
Arkivyskupui Londone.

Uostau Mas*. Gegužio 14. 
Katalikiškoji mokslo įstaiga 
vadinama Boston College šie
met pradėjo vajų surinkti du 
milijonu dolerių naujoms trio- 
boms ir pagerinimams. Dar 
nepraėjo nei pusė laiko skirto 
vajui, o jau surinkta- $1,003, 
(MM.). Viena diena atnešė $375, 
(KM). Kardinolus O’Connell da 
vė $25,000. Jo pagelbininkais 
vyskupas J. O. Anderson au
kojo $11,000.

— Ar tamista katalikas ?
* Jis atsimerkė ir pakratė galvų, duodamas suprasti, kad ne.

Aš paėmiau jį už rankos ir tariau.

— Dieve duok taiuistai ramių naktį. Bet, sūneli, tainista 
smarkiai sergi!

Jis atkreipė galvų į mane ir tarė:

Ar tauiista esi katalikų tėvelis 1 .
Teip Aš kunigas! atsakiau.

Kaip džiaugiuosi. Aš tuo mirsiu ir turiu įnirti kata-

u t Ik ’ & MĮH/*
— Kodėl tamista nori mirti kataliku?
— Aš manau, kad tik katalikų tikėjimas yra geras.

— Kodėl tau teip rodosi, sūneli?

— Aš augau ir bėgiodavau tik su katalikų vaikais. Pas
kui su jais dirbau ir po darbui visi nueidavome bažnyčion va

karais į pamaldas. Aš niekad negavau išmokti neikokio tikėji
mo, bet tie vaikinai buvo geri. Mano tėvas antrų pačių vedęs 
išvarė visus vaikus dar mažus pelnytis duonos. Aš dirbau prie 
telefonų kol apsirgau. Vaikinai šnekėdavo, kad į (langių neįeis, 
kas nekrikštytas katalikų bažnyčioje. Tėveli aš noriu krikšto.

Aš išvydau, kad j>ats Dievas įteikė šitų dūšių man į ran
kas ir tylomis dėkojau Viešpačiui.

— Ar jau esi krikštytas, sūneli.?
— Ne, tėveli!

— Ar moki persižegnoti ?
— Jei mane pamokiusi, tėveli.

Man darėsi graudu. Bernelis buvo nekaltas ir teisingas. 
Aš jį išmokinau žegnotis, pasakiau pačias reikalingiausias ti
kėjimo tiesas ir porų trumpučiukių maldelių. Paskui išėjau 
žadėdamas rytiuetije anksti grįžti, pakrikštyti ir duoti kitus 

sakramentus. Jis karštai man dėkojo-

Gavau skubintis į bažnyčių, nes buvau perilgai užtrukęs 
pas ligonį. Žmonės susirinkę į misijas jau laukė. Atlikęs va
karinį Misijų darbų, dėkojau Dievui už to bernelio dūšių, ku
rių išgelbėjo Dievo gerumas. Rytiuetije anksti su Šv. Sakra

mentų, su šventas aliejais skubinausi į ligonbutį. Bernelis bu
vo dar silpnesnis, bet jo veidas tarsi žydėjo džiaugsmu. Pasa
kiau, kad persižegnuotų. Jis tų padarė labai maldingai ir at
kartojo vakar išmoktąsias trumpas maldeles. Jis sakėsi per 
naktį kalbėjęs jas. Stebėtina, kad teip sunkiui sirgadamas jis 
tei gerai viskų atsiminė.

ilš rengiausi jį pakrikštyti ir jau buvau viskų paruošęs 

ant mažo stalelio šalę jo lovos- Jis tarė silpnu balsu.
— Tėveli! aš kų noriu pasakyti. Viena syk aš esmi krik

štytas, tai buvo seniai.

— Kaip tai, užklausiau aš? Kodėl ma vakar nesakei? 

Kas tamistų krikštijo?

— Užmiršau, tėveli! Aš pats save pakrikštijau. Mat 
vaikinai sakydavo, kad niekas negali matyti Dievo veido be 
krikšto. Tai aš išmokau krikšto žodžių, pasiėmiau atlikusių 
nuo vaisių blekiuaitę, prisipyliau vandens ir išėjau į laukų, 

kur niekas nematė, paskui aš užpyliau vandenį sau ant gal

vos, tardamas žodžius. Mų rodos, kad aš privalau tamistai 

pasakyti, kai atsiminiau.

Tiesų sakant tai,visai nebuvo krikštas. Bet bernelio nu- 
širdurnas suspaudė man širdį beveik iki verkiant. Aš jam 

pasakiau, kad niekas pats save negali pakrikštyti, ir kad da
bar aš tuo pakrikštysiu tikrai.

Tų padaręs aš jaunokinuu vaikinų apie Paskutinį Pate* 
pilnų ir apie Švenčiausių Sakramentų. Bandžiau tuos dalykus 

išdėti teip aiškiai, koij) tik galima į mačiu triuujiiauaiu laiku. 
Mų bekalbant jis tarė:

— Teveli, aš noriu suprasti kų tamista sakai ir tikiu teip, 
kaip mokina Katalikų Bažnyčia.

To ir tereikėjo. Aš daviau jam Paskutinį Putcpimų ir 
Pirmųjų Komunijų, Jo veidus spindėjo neapsakoma neŽe* 

mišką ramia linksmybe,

Jis nusiėmė kepurę, ir aš pamačiau baltų, išblyškusį vfeidų, 
sutaršytus plaukus, šiaip-taip sulojiyta sermėgų ir juodas ran
kas. Jo akįs žibėjo, lyg norinčio kų nepaprasta jiasakyt. Aš 

laukiau kų jis pradės.

— Tėve, aš esu vagis ir priklausau prie vieno plėšikų 
pulko. Nesibijok tarė jis, matydamas kad aš pradėjau trauk
tis atbulas. Aš kitados buvau geras katalikas, bet keli metai 
jau kaip nepildau tikėjimo. Šiąnakt aš užpuoliau nekaltų žmo
gų, kuris buvo kų-tik gavęs užmokestį. Aš pagriebiau jį. už 
kaklo ir išėmiau iš jo kišeniaus popierinius suvyniotus pini
gus. įsimaišęs juose buvo rąžančius, Pamatęs rąžančių aš pra
dėjau drebėti. Mano motinos veidas pasirodė man. Tuojau 
įspraudžiau pinigus žmogaus rankon ir tariau: “Štai te tau; 
aš pasiliksiu sau šitų”, ir pirm negu jis suriko, aš nubėgau 
šalin pasislėptų, ir atsisėdęs, žiurėjau į tų rąžančių.

Aš pamačiau musų namelį laukuose ir mano senų moti
nų (Dieve duok jai dangų!) sėdinčių krėsėje šalę triobelės 
su ražančiumi rankose. Saulė buvo skaisti, ir gyvulėliai lauke 
bėginėjo, o mano mama žiurėjo j mane. Aš paklausiau, ar 
ko nori, mama? Ne, sunau, tik tu buk geras. Aš kalbu rąžan
čių už tave. Tėve, aš girdėjau jos balsų taip aiškiai, kaiji gir
džiu pats savo, ir jis mane sugraudino. Aš pasiryžau pasi
taisyti ir tapti doru žmogumi ir matyti kunigų šiųnakt. Aš 
turėjau maža vilties rasti taip vėlai naktyje, ir aš manau 
Dievą pasigailėjo manęs, išrinkamas Tamistų man patar
nauti.

— Sunau, tariau, ar nori atlikti išpažintį ?
— Tam aš čia atėjau, Tėve!

Aš įsivedžiau jį kambarėliu, pasiėmiau stulų, jis atsi
klaupė i r. atliko išpažintį.

Tai buvo nepaprastu. Tamsus kambarys, vientik knri- 
doriuje žiburėlis spingsojo; tyla bei ramumas namelyj ir 
visame mieste viešpatavo; Dievo darbas tapo išpildytas. Jani 
išeinant mudu ir vėl stovėjova prieaugėje ir jis tarė:

— Tėve, pasitikėk manim. Aš neturiu nė skatiko ir ne
žinau kur gauti. Subatoje aš sugrąžinsiu tamistai kiek man 
paskolinsi šiandien.

Aš įkišau rankų kišeniun. Ištraukiau du paskutiniu do
leriu.

— Gaila, kad tik tiek turiu, tariau.

— Tiek užteks, Tėve. Aš bandysiu susirasti darbų, o už 
dirbęs sugrųžįsiu ateinančioje subatoje. Sudiev.

— Dievas telaimina tau, sunau, tariau. “Sudiev”. Ir 
uždariau durįs.

Ilgai nebegalėjau užmigti. To žmogaus veidas stovėjo 
man akyse, ir tas rąžančius ir toji aiški išvaizda jo motinos 
sėdinčios kresėje kalbančios rąžančių pasirodė man net sap
nyje*

— Ar jis grįš? klausiau pats savęs, ir varinu šalyn nbe- 
jojiinų. Visų savaitę mųsčiau ar jis ateis. Aš žinojau, kad jis 
ateis kada nors, bet maniau, kad galbūt negreit.

Atėjo šeštadienis. Vakare einant iš savo kambario vaka
rieniauti, mandagus žmogus pasikėlė nuo kėdės prieangėju, 
kur laukė, ir ėmė eiti artyn.

— Tėve, jis tarė, aš atėjau sugrąžinti jums du doleriu. 

Gavau durbų.
Aš nepažinojau jo kol jis prakulbėjo, o tada jjasisveiki- 

nau su jo.
— Man linksma matyti Tamistų, tariau. Aš žinojau, kad 

Taiuistn grįši kada nors, bet nemaniau, ka<l taip greit.

— Aš norėjau duotų žodį išpildyti, Tėve, jis tarė. Kuo
met aš susipratau ir atėjau pas jus, aš žinojau, jog Dievas 
padės man, ir taip atsitiko. Ačiū Sutvertojui už tai. Ačiū. 
Jam ir mano gerai maldingai motinai.

— Tamista ir vėl ateisi? užklausiau.
— Taip, Tėve; aš ateisiu kitų šeštadienį.

MOTERYSTE.

Kl. Ar valia susidėti į moterystę brolių ar seserų vai
kams ? Aš žinau toki atsitikimų. Juodu sakosi gavę šliubų ki
tame mieste. Ar gali katalikų kunigas palaiminti tokių mote- Į 
rystę be Šv. Tėvo žinios.' Kelio kaltė už tokių moterystę, ar 
jaunųjų, ar jųd\ieju tėvų, nes juodu gyvena pas moteriškės| 
tėvus. Westvillietis.

Atsakymas: Kanonų teisėje kanonas 1076, paragrafas 2 
sako, kad moterystės negali Imti terp giminių iki trečiosios
eilės {imtiniai. Tat reiškia ne vien brolių ar seserų, bet neil

# | 
pusbrolių, ar puseserių vaikai negali susidėti moterystėm Bro-I 

lių ar seserų vaikai yra antrosios kartos giminės. Bet jų gy-l 
veliamosios vietos vyskupas turi teisės suteikti dispensų, t.y.l 
leidimą, jei yra labai svarbių priožaščių. Išlk'ginias ne-l 

palengvina tos' dispensos gavimų tik gali jiasunkinti. Ar ta 
mistos minėtoji moterystė yra tikrą ar ne, galima butų patir-| 

ti tiktai išklausinėjus pačius jaunavedžius ir {žiurėjus, kokius 
juodu turi dokumentus. Jei juodu buvo išbėgę į tos jiačiosl 
vyskupijos miestų, kur vyskujias; jei juodu jiatys, arba per| 

kokį kunigų kreijiėsi prie vyskupo; jei vyskupas turėjo ga
vęs iš Šv. Tėvo teisę dispensuoti antro laipsnio moterystesJ 
tai nėra nei kunigo, nei tėvų kaltės. Jei nors vieno čia minėtų! 

daigtų nebuvo, tai nei kunigas negalėjo moterystės laimintij 
nei jųdviejų sugyvenimas nėra moterystė, nei tėvai negalų 
leisti tokiems gyventi poroje.

Klausimas. Jęi katalikas vyras veda protestantę, arba) 
katalikė teka už protestanto ir nei vienas nei kitas savo ti
kėjimo neatsižada, tik apsima imti moterystės palaiminimui 

katalikiškai, tai kaip ir kur jiedviem duodamas palaiminimasų 
•T<1 Morta.

Atsakymas. Sulig Įstatų lie vyskupo leidimo klebonas ne-) 
turi teisės laiminti tokių moterystę. Vyskujias teip-gi jiasaku 
kai j> ir kur duodama tas {lalaiminimas. Jei vyskupas nepasaJ 
ko, tai klebonas palaiminimą nelygiai jiorai turi duoti zo-J 

krist i joje arba klebonijoje, be ypatingų iškilmių.

! Kun. P. Bučys.

PRANCŪZIJA.

Paryžius, Balandžio 26. Senatas sutarė dabar nesvarstyt] 
sumanymų apie jiaskyrituų atstovo prie Šventojo Tėvo.

Kad jiasaldinus katalikams tų Lartumynų ministrų ta) 
ryba sutarė dalyvauti šv. Joannos d’Arc iškilmėse, kuriol 
bus Gegužio 8, ypač didelės Orleano mieste. Ten žada būti 
ir popiežiaus atstovas. Romui’o mieste tos iškilmės bus kiej 

vėliau.

Kanauninkas Audallent, Paryžiaus arkivyskupijos m»J 
kvklų direktorius pagarsino', kad pasaulinių augštųjų mokykll 
studentai ieško tikėjimo painokų. 200 politeknikų, 250 ceil 
tratės dirbtuvių mokyklos inžinierių ir 40 Augštosios Norimi 
lės Mokyklos studentų sutarę, prašė kanauninko sudaryti tl 

kėjiino Į,relekeijas su diskusijomis po jii. Į tas prelekcijq 
studentai netingi vaikščioti.

\ ienas Prancūzijos laivyno oficieras sudaręs savo drnil 
gų alieierių tikėjiminę katalikiškų organizacijų, atėjo p;J 
Paryžiaus arkivyskupų kardinolą Dubois jiasiklausti, ar ij 

butų gera jei ir kitos katalikų profesijonalės organizftciji 
sutartų daryti teiji-pat ir visos nors vienų kartų ml 
tuose sudarytų bendrų jiosėdį, kad jame vieni kitiems pad 

sakytų savo prityrimus. Kardinolas pritarė ir toks įvairi 
įvairiausių katalikiškų profesijonalių organizacijų posėd 
įvyko Balandžio mėnesyje.

Visoje Prancūzijoje (Gegužio 4) buvo laikomos g 
dalingos Mišios už Napolei iią. Invalydų bažnyčioje Paryžiuj 
kur yra Napoleono lavonas kardinolas Dubois apl 
vakarais atgiedojo “Libera”, paskui kalbėjo gi 
nemins Eocb. Jis bkigė II ininutų prieš šeštų. Tuo laiku mil 
Napoleonas Gegužio 1821 m. Kaip tik generolas ištarė paskl 

tinį žodį Paryžiaus anuotos šovė KM) šūvių.

VIEŠOJI PADĖKA.

Mano mažute dukrelė buvo apsirgusi ir iieliovė klykul 
Daug privargusi aš įsižadėjau nunešti kūdikį j šv. Onos Bil 
nvėių prie (’alilornia avė. Kaip lik pažadėjau, mano dūki) 

lė paliovė klykusi. Dabur ji jau išgijusi. Ji yra tik trijų 
\aiėių nmžio. Aš skaitau, kad tas išgijimas yra stebuklingi 

ir meldžiu viešai pagarsinti.

Ba rbora Juškienė, 
2930 W. 39-th str. Chicago,

I
piirrašas. Garsindami šitų atsilikimų su| 

p. Juškienės prašymo, mes prisilaikome l rbono VIII įsai- 
mo ir tlelto pridedame, jog Bažnyčios neištirtieji stebuk|
yra aut atsakomybės tiktai skelbiančių juos. Bažnyčia už j( 

Palikęs mane ties durimis, jis nuėjo, linksmas su tvirtu neima atsakomybės.

■- AP
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LIETUVOS INFORMACI
JOS BIURO PRANE

ŠIMAI.

LIETUVIAI AMERIKOJE.
PROVIDENC1. R. I.

“Lietuvos Seimas Delei Bruk 
sėlio Tarybų.“

Užsienių Reikalų Ministerio

sirėmimo norima išvengti, bet 
jei Leokai pultų,tai visomis jė
gomis ginsimės (salėj ploja). 
Del demarkacijos linijos, lai
kysimės sutarty pažymėtos. 
Konstatavo, kad musų reikala
vimai lunda vis daugiau para
mos Tautų Sąjungoj ir Santar
vės valstybėse.

Po Ministerio pranešimo St.

mi, kad joje įvyko Lietuvių 
katalikų šv. Kazimiero Baž
nyčios pašventinimas per J.
M. vyskupų AVilliam A. Ilic-
key, 1). 1). Lietuviai pirm lai-1 Gegužės b d. L. A yčių 84 kp. 
ko rengėsi iškilmini pažymėti ’s t h i vagos Heiglits, 111. su 
tų dienų. Tad-gi, prisiartinus Į ren^‘‘ vukarų ftv. Juozapo pa
jui, sulyg sutarimo, Lietuviai raPUOf' naudai. Vaidino kome- 
parodavo svarbiomis miesto dijų Kaminakrėtys ir malu- 
gatvėmis, benui grojant ir į- nininkas . Be to buvo mono- 

, vairių spulvų vėliavomis plė- deklamacijų ir L hicagos
ly turės aiškiui juos padaryti, L^j^ai susitinka su Lietuvosl vėsuojant. Pasitikus J. M. vys- H^e*gld>' choras padainavo ke
tai busianti žodžių ir diskusijų I delegacija Stei- kupų, parodoje eita Lietuvių PeGj tautinių dainelių, 'l patin-
kova. giamo Seimo pastatyta. Pre- Katalikų Bažnyčios link, kur &a* vll'ti pažymėjimo broliai

Pastebėjo, kad abiejų pusių liminariams pasitarimams minių minios laukė .T. M. vys- r5°novarK^a*’ kur*e gabiai al- 
reikalavimai labai nesutaiko- Brukseiy eĮnan^ ĮUrį but Su- k ūpo ir pa roduo jaučių atvyk- H/ko monologus. \ ienas jų buvo 
mi, nes Lenkai siekia prie u- valkų sutarties respektavimas siant. < 11 komedijos įežisoiium.
nijos, federacijos ir militarinių (ploja). Ginčijamam klausim.' pusė. po 10 vai. prasidėjo Publikos turėjo būti daugiau 
konvencijų. Mes to visko pri- ,iftUg sveria vietos gyventojų bažnyčios • pašventinimo cere- Įnes 1 š*°Je kolonijoj, kaip vieti 
imti negalim (salėj ploja). |nuomonė, liet jai pareikšti tu |monijos. Jose dalyvavo sekau- nitti Pasakoja, randasi arti šim

d-ras Purickis praneš© apie j Venslauskis pasiūlė pradėti 
Brukselio derybas, kurios tuii Įjį^usijas tuo klausimu ir pa- 
didelės svarbos, nes tai pirmas L|aryfį mažų pertraukų sUsita 
faktas su Lenkais taiimosi lrijnaiUii frakcijose. Pirma pa- 
prie liudininkų lautų Sų-Ljuiymo dalis priimta, o per- 
jungos. Ligi šiol Lenkai dar tralįa atmesta. Diskusijose 
niekur nesulormulavo aiškiai {jaĮyVaV0. at. Cerneckis (k. d. 
savo reikalavimų, bet Brukse- k j ‘ pareiskė, kad Bruksely

Esamomis žiniomis Tautų ta būt laidavimas autoriteto tieji kunigai: P. A. Folęy,
tSųjunga ir Antentos valstybės turinčiam asmeniui. Pareiškė, kancleris, A. Tanioliunas, vie- katl ne rei,1,a vakarus, ku- 
pripažįsta Vilnių organiškai 8V. kad ekonominės ir prekybos tos klebonas, J. J. Jakaitis iš 11V Pelnas skinamas ben- 
Lietuva surištu. Priminė, kad sutartis gal būt abišalio nau- Worcester, Mase., ir du domi- reikala"ls-
Lenkija dabar kaip tik reika-bingumo principu paremtos, nikoliu — Tėvai: \Velsli ir Kaip JJ- t‘ia ne
lauja iš Tautų Sąjungos para- Steigiamojo Seimo Vice-Pir- Kienberger. Pritaikintą gražų r1 llk^.a Munsainės m\ t to
mos, kai turi išsiristi Augšto- niinįnkas d-ras Staugaitis pa- pamokslų Lietuvių kalboje pa-,Lliab P1 J°8 al
sios Silezijos klausimas. Tas žymėjo Brukselio derybose pre- sakė kun. J. J. Jakaitis, o ang-1 a aIau nivo a (jęs n per vi
klausimas Lenkijai yra svar- liminarius pasitarimus, kur tu- |ų kalboje J. M. vyskupas, | ‘l Pl°k,Hmų \is niurnu jo. . e-
besnis už Vilnių. ri būt pareikalauta Zeligows- kurs sveikindamas Lietuvius |sUPlan^1’ ala Į><IU‘ žmones

Rytų Lietuvos visuomenė J kio karuomenės atitraukimo iš jų iškilmėje išgyrė ir linkėjo
vis labiau įsitikina, kad Vii- Vilniaus. Pastebėjo, kad mes puikiausios ateities. Mišioim-
nius ir politiškai ir organiškai sutinkam duot maisto ir sėklos besibaigiant suteikė sayo pa
su Vakarų Lietuva surišti. Vi- Rytų Lietuvai mums kontro- laiminimą. Iškilmės baigta šv.
dujinis įsitikinimas yra svar- liuojant Liepos 12 d. turi būt Sakramento pagarbinimu,
bus, nes galutinai nuo jo pri- musų reikalavimu (salėj plo- ’ Rytojaus anglų Kaikraščiuose
klausys Vilniaus klausimo iš- ja). Mes turim reikalauti pri- plačiai buvo*aprašyta apie P»-1 buv“7luota* valios
sprendi,™, jungti Seinus, Vyšninius ir ro,]ę. iSkilnKB ir bnv0 į(lėta vakaras baigta tautos ln,n

Pareiškė nuomonę, kad Pa- Punsku. To nepaminė jo Mi- bažnyčios atvaizdas. Be to-gi
baltjurio valstybės labai yra nisteris. Nepriimtina mums su buvo paminėta, kad iškilmių
surištos politiniais ir ©konomi- Lenkais nei unija nei federaci-bįeil08 vakare laikyta prakaf-|NEW w0RK0 APYLINKĖS 
niais santikiais. Musų kaimy- ja (ploja). Pareiškė Užsieniųkog. Kalbėjo kun. J. J. Jakai 
nai užtektiniai įsitikinę, kad Reikalų Ministerio politikai Įtis. Išnešta dvi rezoliuciįi: vie-

LIETUVIŲ DOMEI.

žuvus Lietuvai ir jų padėtis pritarimo, kad Lenkų nepulti. na dėl Lietuvos Nepriklauso-1 Susivienijimo Lietuvių R 
pasidarys abejotina. Pabaltju- Paminėjo Laikinosios Konsti- mybė-s pripažinimo, kita gi K Amerikoje New Yorko 
rio valstybių solidarumas, de- tucijos nustatymų, kuris duo- ppje$ Vilniaus, okupavimų per Apsk-ritv<* rengia prakalbas 
rybon.s einant, yra ...ūsų nau- da pakankamai garantijų tam Umkns. Klajos taip-gi patiljM, [SuHivieni jimo kikalais sekun
dai. tų mažumoms plėtotis. Pašte- laikraščiuose.

l-enk,, politika ir galini- bėjo, kad padaryta kini- 15 visko'pasiro(,H, kad Li,,.
. „tai, kad lartuva bolsevodiskn il„, „os perdaug kalbėta »u luviai kl,,a|ikili „„ tik „,vlr n(, v

žalia, nustojo savo reikšmės|Varšuva, o mažai santikiuotaĮ________________________ XJ 4- n. r>
Santarvėj. Lenkai bijo, kad su Rytų Lietuvos visuomene. I" L? ,°,1 'F
Lietuvai išlošns, jie negauta į. Reikalinga tinkamas išvada qJ’’ l'™m>linns ga-|h<>. Jirooklyne prakalbos bus
takos priešingų veiksnių San-Į padaryti iš lxjukų pusės pavo-
tarvės politikos. Ui tat derybų 
programų statant reikia visus 
veiksnius, derybų rezultatus 
sudarančius, gerai įvertinti.

Del musų valdžios linijos de
rybos, tai Ministeris pareiškė. 
Lietuva kol kas pasižadėti ga
li, kad:

1) fx*nkijos nepuls; 2) mes 
galim duot Lenkijai laisvą tra
nzitų gelžkeliais ir Nemunu 
prie jurų; 3) palaikyti ekono
minius santikius ir mums nau
dingus; 4) susiartinę su Panai- 
tjurio kaimynais vaduovautis 
bendra su Lenkais politika po
litiniuos ir ekotiominuos san
tykiuos. J sepai-atinius santi
kius su Lenkija nesidėti.

Santikiai su Rytų Lietuva 
nustatoma, duodant Rytams 
autonomijos teises.

Apie politinę taktiką painė 
. žė du griežtos politikos meto 

du: 1) kada apmąstoma nerais 
tikslas ir priemonės jį įgyti, 
pajėgos ir sąmoningai prie jo 
einama, ne slaptai. Čia griež
tumas apsireiškia metodo lank
stume, 2). Kita griežta politi 
ka eina aklai, ji daugiausia 
veda prie katastrofos (Vokie
tijos ir Rusijos politika). Mes 
einame griežtai, bet ne aklai 
Ludendoifo politikos varyti 
mes nepriviilom. Pastebėjo Len 
kų gandus dėl musų jų puoli 
mo. Tais gandais tankai no
rėjo pagaminti moralio spau
dimo, kad greičiau prie savęs 
prilenkti. Dėlto atsargumas 
Šiandien via labiau reikalin
gas, kad Lenkų bandymams 
praaidėjus galėtum atremti.Su*

ui gręsiant. Išreiškė vilties,
kad delegacija Brukrely galėsi1' R-vta".ls’ <l,,osi,n 
tinkamai musų Reikalus apru- ailtoll(,l;i*.i°s teisę (ploja), 
pinti. Valstiečių Sąjungos ir l)e| «o<'ialdemokratų pasiu- 
socialistų liaudininkų vardu 'y^^'uc.jos at. Draugelis 
siūlo rezoliucijų: išklausius Už- (lc aP»« jos ne-|
sienių Reikalų Ministerio pra- IH',in.ltinu,»fĮ- Pninita soHalis- i<a(] pas jus dienraštį “Drau-
nešimo Steigiamas Seimas pe- ly llaU(lin,nkU n-valstiečių pa gą” atstovauja p. M. Kiupe
reina prie kitų dienotvarkės rezoliucija. hįs H949 So. Halsted St
punktų. Apie Padėtį Neitralėj Zonoj. ^>as ji galite gauti kasdien

Kalbėjo at.Rozenbaumas(žy- v r. . . nusipirkti “Draugą“, taip-
Idų frakcija) at. Venelauskns •Xe,t,a,ll|,> zo,lns pa-imno pogi galite užsiprenumeruoti 

, , ,, . .... gvventojai skundžiasi:(s. d.) savo kalboj pareiškė į ... ....
nusistebėjimo, kad ligi šiol dar ,/,|lkai "uo l>at neitralinės. vargonininkas, luprantų. baž- 

; • •» •», • zonos nustatymo neprisilaiko py tinę muziką, tuojau* gan užimtinepaaiskejo ir išreiškė nepn- . .. 1 . .. vietą mo Lietuvių šventųjų Petro
sitikėjimo tuo klausimu San- zon(W ir V1K* la,k* lakina tr rUuit«u* nažnyčio* Homctead. Pa.
tarvei (kairėj ploja). Jo nun>avo plėšimais vietos gyvento-

•”••• r jus* Daugiausiai piešia etapo mone vienintėlis išėjimas už- r; , . . , , 1
. .. . žandarai ir ginkluota karuo-klausti visuomenes ar ji norės1 °

nrio-nl/f r'n T ’ tu Q 1 nien^- Užpilkiiltėdailli/gyvent0- rar*.duoda murini* bangah prigulet prie Lietuvos. Sočiai- .. .... j kambariui furnare apšildoma,
demokratų frakeij* nmno, k».t reikalauju įvairių mo
reikalinga .niūkti Seimą. irlke™Ų n',lafo Nuo

sudaryti tam aplinkybes. Siū
lo daugiau kreipti domės į 
Duikų santikius, o nepasitikė
ti ginklams. Socialdemokratų 
frakcijos vardu pasiūlė priim
ti rezoliucijų.

At Iaiauc N f 1 nuroiilr.-. ,k Loilkil karuoilicnė buvolnuo kampo, arti Lietuvių bažnyčios ^1. pait.iHKL, v ..... nt*i*u.uklto adresu
kad Lenkų frakcija stovėjo vi- Per,‘jus deninrkasijos liniją ir
suomet ant V’alstvbinio Lietu- okuPu'us musų pusėj Kroiyė- 
vos nepriklausomybės pamuto n,L ' Naujųjų Alksne
(salėj ploja), tankų politinė rnb Alksnėnų, Rmliš-
programn suprantu Lietuvą nė k’M. ( bailių, I žukaluių, Būro 
vienos tautos vaistyta, bet vi- k,b Miklafaivkos ir kitus kai 
sas joje gyvenančias tautas. ,nu,u
Reikalavę daugiau turėti ekoJ Gyventojai suimami, muša 
neminiu ir politinių santikių ni’, neatsilvelgiunt į moteris, 
su Genkijti. vaikus ir senius. Daug vaikų

Užsienių Reikalų .Mmisteris 'r '"oterų sužeista, kiti užmušti 
pridėjo dėl Seinų ir Punsko vietoj.
sričių prijungimo Lietuvai. Turtas piešiamas.
Nurodė priežastis, kurių delei Jaunesnieji ' vyrui priverkti 
negali būt gyventojų atsiklau- ■ slapstytis ir bėgti'iš namų.

DRKUGKSatfl jį jejeia.1 • -' .—

Gsmsi7%,8%[Bažnyčių tr teikia garbę Vieš-Į
I pači ui taip-gi nepamiršta ir!
! savo Tėvynės ir šelpia ja au-

XT . , . . , , I už padėtu* pinigu*. Jeigu pirksi rou-I komis. A Ull-gl, kad ir nedarbas I „ų rekomenduojamu*. užtikrintu*

Bažnyčios PaAventinimas
i vienok aukų surinkta apie 50 
dol., kurie tapo įteikti Vil-

Geg. 8 diena pažymėtina tuo-1niaus Atvadavimo Komitetui.
Rep-ris.

HARVEY, ILL.

PIRMO M0R6B6I0 
AUKSO BONDSUS

Procentui dSmokaiul du Kurtu 1 motu* 
bliu vienoj bankoj.
Bondsai po >100 Ir >500. Galt pirkti 
ir lengvais išmokėjimai*.

į Po Ck anie, parduodamo, mainome ir 
duodame informacijas ap;o Įvairių 
komp. ftėru*. I

Krelpkltlę* J Lietuvių Įstaigą

PEOPLES INVESTMENT CO
220 S. States* Street Itoom 1422

Tel. llarribon 2024 Chicago, III.

tas lietuviškų šeimynų. Gaila,

Kasdien Ir ncdeuomia nuo 12 iki S 
po pieb

dar svetainėn leisti.
Buvo ir dar vienas “susipra-

telis“, kuris ir prašomas neno
rėjo nusiimti kepurės.Esu, sve
tainėje nereikia nusiimti kepu
rės.

Vaikučiams ir-gi perdaug

nu. Lietuvos Artojas.

lima bus su visuomene tartis paskelbta sekančiame nuniery-
bet negulima iš anksto užmes- ja.

A. J. Valantiejus,
N. Y. Apskr. organizat.

KAIP JUSy AKIS
Ar e*i nervuotas, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistos altjs 
ašaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai, pailsta, akis be
siuvant, jei taip, tuojau* tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 15 metų patyrimo, kuris 
suteiks tankistai geriausią pa
tarnavimą.

JOHN J. SMETANA
1801 So. Ashland Are,, Chlcago 
kertė 18-tos gatvės; 3 lubos 

Kambarys 14-16-16-17
Viršui PLATT’S Aptiekus 
TJėmykite mano paraHą?

Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 
va, Nedoliomis nuo 9 ryto iki 
12 dien

DR. 6. M. 6LASER
Praktikuoja 2» metai

OflMV. Si4* Bo. Morgan SU 
Kertė S2-ro BU, Ohicago. OI. 

flPECI J AUSTAS
MotarMk'K. Vyrilkų, t&ljtgl «fcro- 

nižkų įtaru-
OFISO VALANOO8: Nuo 1* ryto 
iki t po pietą, ano • Iki t valan
dą vakar*.
Nedėlloml* nuo S iki S po pl*t.

| Dr. M. Stupnicki
3107 So. Morgan Street I

CHICAGO, HAiUtOIS 
Telefoną* Yarnl* 6038

Valandos: — 8 iki 11 1S ryto: 
5 po pietų iki S vak. Nedėlio
tai* nuo 5 iki 8 vai. vakare

WESTPULLMANIEČIAI!
Atkreipiame Jūsų atydą.

S Dr. M. T. STRIKOL’IS i
Lictnvts Gydytojas tr Chirurgą* I 

People* Teatro Name
1810 W. 4Hh Str. TeL Itoul. lfloį 

■Valandos: • iki 8 vak. Nedėl 18J 
iki 12 ryte. I

Hes. 2814 W. 43rd Street 
I Nuo ryto Iki plot 
|Tcl. McKlnley 268 |

Kun. S. J. 
318 l-'ourtta Avė.

Oepanauts 
Hnntcstcad. Pa.

bangalow S 
muT

ro Kiiradžlus ir vlfttinlnka* parsiduo
da pigiai, priežastis ligos. Atalftau- 

. . kitę.
šių metų pradžios užpuolimus Į 7210 so. iioekw«u st. chicago. 

daro dideli kareivių bariai,
lažnai šimtais, apsiginklavę Į cicero extr.\
kulkosvaidžiais. Pamlduoda murini* dviejų aukStų

namas. Apačioj, apart vietos krau- 
NllO Kovo 21 <1. UŽ puolimai tuv*i yra'try* ruimai pagyvenimui

daroini n.iolut. Nuo Rulni»l£i<>1 |l"'”u
iScemcntuoto* buaemcntn*. Antra*

1445 So. IMith Avė. Cicero, III.

LACHAWICZ
YH GKAHGRIŲS 

notuvta* koplylauala. R*l- 
ita**ukti. a uumo *arl>t 
latt.
1 PI. Ckt**«a. IU

------------- T3J5 -rrar
N-~-—

VALENTINE DRESMAKUiG 
COLLEGES

A2U3 S. Halatcd. 2407 W.
4850 N. Wells SL

137 Mokyklos Jiu»«t. Val*44Jose. 
Moko Siuvimo, Patternų Klrpl-1

mo, Lestgning bizniui Ir namam*.] 
Vietos duodamo* dykai. Diplomai.j 
Mokslas lentfval* atruokėjlmal* J 

leno* dlenomi* Ir vakar*!*. Pa-l
reikalaukit kny<ėlė*.

Tel. Seeley 1048
SARA PATEK, pirmininkėj

j ; j  •.

s==ęat_
T*l. Drovar 7041

Dr. C. Z. Vezeflis
LIETUVIS DENTIHTAS 

4718 SG. ASHLAND AVKNUH 
arti 47-toe Gatvto

[Valandos: nuo 9 ryto iki 9 rak 
Seredomla nuo 4 li» 9 vakar*

Dr. L E. MAKARAS
feietuvy* Gydytoju* Ir Chirurira* 

OflHH* 10*08 8o. MMhl<*D Avė., 
Vai 10 Iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

plot. (:ŽO iki 8.10 vak v* 
Roaldcnrlja: 10688 Penry Avė. 

Trl. Pullman 141

AMERIKOS LIETUVIŲ

Mokykla
Mokinama: nnglIAko* Ir lietuvliko* 

kalbų, aritmetikos, knygvodystė*. *te- 
nogi-Hfljon, typewrltlnfr, plrklybo* tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abetno* Isto
rijos, yeo<rafljo«, polttiklnd* eokno- 
miJOH, piliety*!*'-*, d«lliara8ystės.

Mokinimo valando*: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų: vakarais nuo ( 
iki 10 vai.

--------- 4

į AMERIKOS LIETUVIAI! S■ , 3.
■ Norite pasiųsti Amerikos Lietuvą j LietuvąJ tai pasiųskite saviškiams į Lietuvą Amerikos Lietuvių 

Katalikų

Metraštį
191 fi m.

M— —X
Išleistą Liet. Kat. Spaudos Draugijos

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

JAME yra aprašyta tverimasis Amerikos Lietuvių parapijų, 
draugijų, jų veikimas; aprašytos mokyklos; ir šiaip daugybė į- 
vairių įvairiausių aprašymų.

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

Kaina: Neapdarytos ................................... 50c.
Jei norėsite, kad mes pasiųstame, tai pridėkite prieminėtos 

kainos da lOe. persiuntimui ir paduokite gerų adresų, kam no
rite siųsti į Lietuvą.

Užsisakydami adresuokite:

“DRAUGAS” PUBLISHING C0.
2334 South Oakley Avt. Chicago, UEneis.

miiiiiiiiiiiiiiiEiiimiiiiiiiiiimiiiiiiiMiuiuMuiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiimiii

DIRBTUVĖ
Vėliavų, Karūnų, Šarpų ženkle

lių ir kitokių draugystėm reika
lingų dalykų*

A. J. POŽĖLA
1908 W. Division Str. Chicago.
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DR. S. BIEŽIS
LIKTCVIS GYDYTOJAS 

IK CHIRURGAS
■

2201 West 22nd Street 1 J Tel. Canal 8222 
■Re*. 3114 W. 42nd Street

Tel. McKlnley 4»88*
88 8* ■■ MB 8H «■ «■ BB 8B ■■ Ott W K3 8B

JįTel. Canal 8222

3 DR. C. i CHERRYS
•J LIETUVIS DEMTISTĄŠ
*2201 We*t 22-nd Jt So. Leavitt

t hic*co3Valandos: 9:10 A. 14. to 11 »•! 
3 1:00 P. M. to 8:00 P. ”

-cjUu
P. M.

Telefonas Armltagre 9770

MARYAN S. ROZYCK1
MUZYKOS DIREKTORIUS 

Mokytojas Piano, Teorijos Ir
Kompozicijos 

2021 N. Western Avė.
Chicago, UI.

Tel. Itandolph 2898

A. A. SLAK1S
ADVOKATAS 

Ofisas vldumlcstyj
ASS<XTATION BLDO.

1* So. La Šalie St.
Vulandos: 9 ryto Iki 5 po pi* 

Panedėliaie iki 8 vakare 
Nedėlloml* ofiso* uždaryta*

a---------------------------- —...........................ra

DR. S. MIKELIS
ITETUVIH

GYDYTOJAS UI CHIRURGĄ* 
Oris** ir Gyvenimo vieta 

8262 Sonth Halatod Street 
Ant vtrAaa* Vnltrn.nl Stata Boa* 

▼alando* nuo 10 Iki 12 ryt*: no< 
2 Iki 4 po pietų; nuo 7 iki 0 *ak 

Nedėlloml* nuo 10 iki t. 
Trlrtrna* Vitrri. BAM

DR. A. L IbšKA
1900 S. Halsted Str.

Tol. Canal 8118

Valanda*: 10 ryto Iki 8 vakar**
Gyvenimas:

3811 W. 08rU Str.
Tel. Prospect 8468.

Phone Seeley 7489

DR. 1. M. FEINBERC
Gydo upecijulial visokia* vyrų liį), 

moterų lytiška* liga*
3401 Madlson Str., kampa* W«»- 

tern Avė., Chl.-ago 
.. Valandos: 2—4 po plet 7—9 vak.

DR. A. K. RUTKAUSKAS!
Gydytoja* ir Chirurgas 
4412 So. Wcstem A ve, *

Telefonas Lafayette 4146
Valandos; 9-11 rytais 1-2 poj 

pietų ir 7-8 vakarais. Ncdėidlfl 
niais tiktai po pietų 2 iki 5.

Tel. Canal 2ST Vak. Canal 2118

DR. P. Z. ZALATOBIS
Lietuviu Gydytojus Ir 

Chirurgui
1831 Mo. Hatated Btrost

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki i 
po plet 8 iki I vakar*.

T.lefMM Fiillntaa

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvi! Dantistas

IO8OI Ro. Mlchlgaa Aveoa* 
<t«..»*nd. III.

VAIANDOSl t ryt* Iki • ratara 
fel. Pullman 843 Ir >180.
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Visur reikalaukit arba patys išsiraiykit
PAVEIKSLUOTĄ LAIKRAŠTĮ

ATSPINDŽIAI
—TT—■

Juose paveikslais nušviečiama:
1) urmijos gyvenimas ir veikimas,
2) svarbesni Valstybės gyvenimo atsitikimai,
3) Lietuvos ir kitų krautų gamta.
Be to, ten rasit ir geresnių dailės raštų.

Kuinu: metams (12 Nr.) 35 auks., vienam mim. 4 auka.
Amerikoje metams 2 dolieriai 

Adresas: Kaunas. Generalis Stabas, 
“ATSPINDŽIŲ“ Administracijai.

3196 S. Halsted St., Chicago. HiiiuiuuaHiiUHiiNMHiiNiiiiiuiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiMiiiiiiHUNRiiuHttiiMHiNiNNl

Vnltrn.nl


6 DRAUGAS Trečiadienis, Gegužės 18,41921

•R IŠ DIEVO APV. PARAP.

CHICAGOJE.
LĖKTUVAI NUSILEIS ANT 

PASTOS STOGO. MUSy REPORTERIO UŽ
Chieagoje statydinamas lnr 

vienus milžiniškus paštus bus
tas. .Jis bus tarpe gatvių Polk 
ir riarrison, vakariniame Cbi- 
•cagos upės šone.

Naujas bustas bus tuo in- 
domus, ka.l ant jo stogo bus 
pataisyta ruiminga vieta nusi
leisti paštiniams lėktuvams.

Parskritlę su pasta lėktuvai 
turės progos parvežtų paštų 
tuojaus paleisti žemyn. Apa
čioje laiškų lauks traukiniai ir
automobiliai.« «

Busto stogas bus 800 pėdų 
ilgas ir 150 pėdų platus.

RAŠAI.
IŠ CICERO, ILL.

INTARIAMAS PRAŠALIN 
TAS DARBININKAS.

Ant Chicago ir Alton gele
žinkelio bėgius j šalį galėjo 
nusukti tik susipažinęs su bė
gių sukiojimu darbininkas. 
Taip tvirtina valdžios inspek
toriai.

Todėl ieškomas nesenai iš 
irbo prašalintas darbininkas. 
Kaip žinoma, anų dienų ties

Hhirley, III., traukinis gieitai 
Važiuodamas užbėgo, ant atsu
ktų pašalinių bėgių ir atsit
renkė, į sustatytus su angli
mis vagonus. 12 žmonių sužei
sta.

Geg. 16 d. Šv. Antano pa r. 
svet. Kat. Spaudos Ir-jos kuo
pa įrengė prakalbas su krato
maisiais paveikslais.

Prakalbas vodė p. J. Moc
kus. Pradžioje parodė krato
mų paveikslų. Po to kalbėjo 
kun. Dr. lg. Česaitis, “Drau
go” redaktorius. Jis nurodė 
spaudos reikšmę, geros ir blo
gos spaudos intakų į žmogų, 
ragino remtį “Draugų” ir 
trumpai paaiškino apie Kat. 
Spaudos dr-jų. Dar kalbėjo vie
tinis klebonas, kun. H. J. Vai- 
čunas. Rinkta dienraščiui 
“Draugui” prenumeratos ir 
užrašinėta nauji nariai į Kat. 
Spaudos dr-jų. Dvidešimts 
naujų narių laimėta

V’akarų užbaigė su rodymu 
krutomųjų paveikslų.

Kat. Spaudos dr-jos kuopos 
nariai karštai darbuojasi iš
auginti šių kuopų didžiausių 
šioje organizacijoje, prapla
tinti kataikišką spaudų ir su
stiprinti dienraščio “Draugo” 
pozicijų šitoje kolionijoje.

Protokolas L. Vyčių 4 kp.

Gegužio 5 d. parapijos sve
tainėje Liet. Vyčių 4-ta kuo
pa laikė mėnesinį susirinki
mų, kurį malda atidarė pir
mininkas St. Šimulis.

1) . Valdybos narių neatsi
lankė iždo globėja.

2) Kuopon įsirašė dvi nau
ji nuri.

3) . Raštininkė perskaitė pe
nato susirinkimo protokolų, 
kuris liko priimtas.

4. ) Išduota raportas iš bu
vusio paminėjimui Vyčių die
nos vakaro. Vakaras pavyko, 
karas pavyko.

5. ) Nauji įnešimai: 
piešta, kad ateityje kuopa

suteiktų dovanų tiems, kurie 
prirašys kuopon 10 narių, l’ir- 
nue-snieji gaus geresnę,dovanų. 
Įnešimus vienbalsiai priimtas.

6. ) Nutarta Gegužio 22 d. 
įrengti savita be užkandžių iš
važiavimų į Riverside, III. 
Kuopa išvažiuos tuojau po su
mos. Kitas kuopas pakviesti 
per laikraštį. Darbas pavesta 
raštininkei.

7. ) Atstovai į L. V. C. A. su
sirinkimų išrinkta: J. Balsis,

kas, A. šupšinskas, M Purie- 
kienė.

Davė po $1.00: A. Znkeljs, 
J. Girdauskas, J. Antanaitis, 
A. lmurinnvičia, J. Knvalians 
kas, J. Bulota, A. Rimša, T. 
Velička, F. Damaoevičius, J. 
Dzikns, A. Markunienė, M. 
Skiečivienė, D. Senkauskienė, 
1). Jaskutelienė, K. Kolišas, M. 
Sedlickis, A. Tamakas. J. ša- 
rakauskas, A. Petrauskus, V. 
Kasperavičių, S. Antanaitis, P. 
Šlikta, T. Prūsas, T. Kveckas, 
J. Pranaitis, T. MaČinlaitis, P. 
KasperUvičia, S. Petukas, P. 
Markūnas, M. Dųgauska.% P. 
Lisauskas, V. Molauskas, S. 
Gudaitis, T. Senkauskas, A. 
Girdauskas, V. Pilekauskas, B. 
Morkūnas, T. Lincevičia, J.Čer 
nauskas, V. Galiris, V. Kole- 
sinskas, J. Sandienė, J. Pa- 
lionas, O. Alijošaitienė, A. 
Šlikta, O. Neniuvienė, A. Srio- 
dė, lt. Andriulevičienė, A. Šei- 
velis, J. Makauskienė, Gir- 
dauskienė, A. Petrauskienė, 
Marcinkevičienė,• J. Didžiūnai 
J. Petraitis, A. Gilis, V. Sake- 
vičia, O. Vitkuvienė, B. Tamu- 
laitienė, M. Meliauskienė, K. 
Balunienė, M. Milauskienė, K. 
Stankuvienė, V. Čisauskas, B. 
Milešauskas, J. Ragusienė, T).

taeiHKi

IŠ NORTH SIDĖS.

A. C. Alaburdaitė, S. Šimulis, ’ ,,\ Petrulis 1 Kaulelis E šhk»'«"-. M- Markumene, MI 9j . llttujvllh* Pj. ta y* • -Mr ta x i • • xT> ... . .’ .A. 1 ’ Darusiene, M. Petrauskiene, JBenaite ir A. Benaitis. T, 2 . . . _

DAUG DARBININKŲ PA
LIETĖ MAŽESNĖ UŽ-

. MOKESNIS.

Iš Gary, Ind., pranešta, jog 
15,000 darbininkų ten geležies 
ir plieno dirbtuvėje gavo 20 
nuošimčiais mažesnę užmokės
iu.

Apie tų užmokesrtj seniau 
buvo parodęs United States 
Steel korporacijos direktorių 
tarybos pirmininkas Gary.

Geg. 15 d. Šv. Mykolo por. 
svet. Moterų Sąjungos 4 kuo
pa vaidino keturių veiksmų ko 
medijų “Vagis”. Žmonių daug 
atsilankė.

IŠ ROSELANDO.

NUŽUDYTA JAUNA MOTE 
RIŠKĖ.

Trečiadienvj, Geg. 18 d., Vi
sų Šventų par. svet. (10806 
VVabash avė), bus prakalbos 
ir rodys kratomuosius pa
veikslus. Kalbės kun. Di 
Česaitis, nesenai atvykęs 
Lietuvos. J unga žema.

8.) V. Rukštalis, Vyčių Cen
tro rast. aiškina apie sunkių 
šiandieninį Lietuvos ateitinin
kų ir pavasarininkų padėtį. 
Centro valdyba jau gavo Po
vas. Centro Valdybos atsišau
kimą, kad Vyčiai aukomis pa
dėtų prašalinti finansinį jų 
krizį. Tain tikslui aukojo:
J. Naujelis.....................$2.25
A. Benaitis ..................... 1.25

Po 1 dol.: A. Petrulis, V. 
Stankus, K. Rimkus, S. Šimu
lis, E. Benaitė, V. Juodelis.
B. Abromaitė 50c. Ex.

L. VYČIŲ KUOPŲ DOMEI

I;

su Krutamais Paveikslais 

šiandieną, Geg.-M a y 18, 1921
VISŲ ŠVENTŲ PARAPIJOS SVETAINĖJ 10806 Wabash Avenue Roseland, III. 

Pradžia 7:30 vai. vakare. » Įžanga Suaugusiems 15c. Vaikams 10c.

Kalbės “Draugo” redaktorius, kun. Dr. Ig. Česaitis nesenai atvykęs iš Lietuvos. 
Krutamieji paveikslai duos juokų ligi soties. Kas ateis—nesigailės. Ir nusijuoks

ir rimtai pagalvos. Lietuva ir Amerika scenon susibėgs.maM nviBaHoai imirei

Ant kampo Ogden ir Kos- 
tner gat. vakar nežinomas 
automobilistas suvažinėjo jau
nų moteriškę, Mis. Auna Ke- 
ller. Jinai veikiai mirė.

Piktadaris paspruko.

LABDARYBĖS SĄ-GOS CEN
TRO SUSIRINKIMAS.

Geg. 22 d. L. Vyčių 4 kp. 
rengia išvažiavimų su pasilink
sminimu, Riverside, III. miš
kuose, tuojaus po sumos, be 
jokios įžangos.

Visų kuopų Vyčiai ir šiaip
jaunimas prašomas atvykti dingiausiai ačiū.
į pasilinksminimų. ? ■—■■■ ■ ..........

Rašt.

Širvidienė, M. Petakienė, P 
Stanevičius, T. Bulotienė.

Viso $253.00.
Visiems aukotojams nuošir- 

dingiausia ačiū.

Sugar Notch, Pa.6 .
Davė po $5.00: A. Rimkus 

P. Alksa, A. Pečiulis.
O. Šlužaitė $2.00.
Davė po $1.00: M. Noevidas, 

A. Drulė, V. Meldard, K. Pe
čiulis, J. Pečiulis, A. Sinkevi
čia, J. Deimontavičius, B. Ku 
čas, A. Sinkevičia, .1. Stašins
kas, A. Kučas, R. Sinkevitienė, 
M. Pikutienė, M. Stankevitie- 
nė, E. Majauskienė, M. Ogur- 
kienė, J. Skevičienė, J. Sig- 
montavičia.

Smulkių $11.00.
Viso $46.00.
Visiems aukotojams nuošir-

BRIGHTON PARKO LIETU 
VIAMS.

Nebūkite Be “Draugo” 
“Draugų” dienraštį galima 

gauti be kitų vietų ir šiose:
F. ŠIMKIENE,

4358 So. Fairfield Avė.
TUMŠIS & CO.

3853 So. Rockwell St. 
BUCIUNAS,

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

4140 So. Maplewood Avė.
J.- SMITH,

3813 So. Kedzie Avė.
JUOZAS DEITŠKO,

4409 So. Fairfield Avė.

Nerviškas?
Tūkstančiai kentėtojų nuo 

nemiego
negrumuliavimu 

dispepsijos
galvos skaudėjimo ir kitų ligų, 

randa pagelba vartojant

Dr. Milės’ Nervine i
Kodėl TU Nepamegini?
Ar esi vartojęs Dr. Milės 

Anti-Pain Pilis?
PASIKLAUSK SAVO VAISTININKO

Milžiniškas Rožinis Balius
Su Dainomis

Rengia

DU BAŽNYTINIAI CHORAI:
Šv. Grigaliaus iš Cicero, III. ir šv. Mykolo iš North Side

Atsibus

Seredoje, Gegužio-May 18, 1921 m.
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVETAINĖJ

Pradžia 7 vai. vak. . Įžanga 35c. Ypatai

Pelnau skiriamas moksleiviui dainininkui JusUnut Kudirkai, 
Romoje (Italijoje).

Gerbiamieji Muzikai* bei Lietuviu Visuomenė! Visi gerai pailstame 
ir atsimename dainininką Justiną Kudirką, kuris metai atgal išva
žiavo J Italiją rtudijuoti augStesnį dainavimo mokslą su tikslu, kad 
papuošti musų tautą gentalifiku dainavimo muzikos žiedu. Kadangi 
mokslo lėšos labai didelės ir savojo kapitalo neišteks, tai Justinas 
kreipiasi j Chicagos muzikus, bei visuomenę, kad paremtume ma
terialiai jo tolimesni mokslo metą Neapsivilsime tikėdami, kad 
musą inaterialę paramą iftauklės žymų žmogų Lietuvių Tautoje.

•šiuorai kviečiame visus atsilankyti ant mini’tojo baliaus.
Orkestrą griežš K. Bičiūno. RENGĖJAI.
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K—KAREIVIAI, ATSIIM- 
KITE “VICTORY ME

DALS.”

į> Kurie esate tarnavę Suv. 
Valstijų karuomenėje laike di
džiojo karo, galite gauti “Vic- 
tory” medalius. Nueikite ; 
puštos namų (Dcarhom ir A- 
dams gatvių) ant antrojo au- 
gšto nusinešdami kartu savo 
paliuosavimo (discharge) iŠ 
karuomenės raštų ir ten 1h* 

‘jokio vargo gausite medalius 
Jei patys negalite nuvažiuo 
ti, tai kitų galima pasiųsti. 

'Valdžia nori, kad visi tarnavę 
kareiviai medalius atsiimtų. 
Nes tai ženklais jų tarnavimo 

’karuotnenėje didžiojo karo me
tu.

Labda: ingos Sųjungos Cent
ro narių nepaprastas, susirin
kimas yra šaukiamas penkta
dienyje, Gegužės 20 d., vaka
re, Aušros Vartų par. svet. 
(West Side). Yra gautas lei
dimas iš Cliicagos miesto da
ryti rinkliavų (Tag day). 
Mums leidžia pasirinkti dieną 
rinkliavai. Kviečiame skyrių 
ir draugijų atstovus kuoskni- 
t liūgai susirinkti.

Valdyba ir Komiška.

LABDARYBĖS REIKALE.

Vilnius. TV—20. (Elta). Ba
landžio 18 d. Vilniaus miesto 
taryba siūlė nepaprastąjį Va
clovo Studnickio pusiiilvnių 

įdaryti Vilniaus miesto gar
ės piliečiais: Juozų Pilsudskį, 

gen, Zeligowskį ir gen. ftep- 
tickj. D-ras Vigodskis Žynių 
vardu pareiškė: Žydai nedaly
vausią nei šio pasiųlvino svar
styme, rtei sprendime.

Dar vienas garbės narys’
Geg. 15 d., 1921 m., p. J. O- 

gintas, 3-os kp. rašt. pranešė, 
kad Vyrų ir Moterų Visų 
šventų Draugija įstojo į gar
bės narius. ,

Taigi Cicero, 111. dr-jos vie
na po kitai skubiai įstoja į 
garbės narius.

Kuopų valdybos prašomos 
nesivėlinti pranešti apie gau
namus naujus garbės narius. 
Nes daug linksmiau pranešti 
visuomenei apie didesnį skai
tlių g. narių.

Centro agit. J. Hliogeris, 
1508 So. 484b Ct.. Cicero.

CICERIEČIŲ DOMAI.

BIZNIERIAI GARSINKITE 

‘‘DRAUGE.”

Su yisokiaii “Draugo” rei
kalais kreipkitės pas agentą 
ANAST. VALANČIŲ,
1522 So. 49 th Avė.

Cicero, UI.

A. L. R. K. LABDARINGOS 
SĄJUNGOS 1921 METŲ 

CENTRO VALDYBA.

Dvas. vad., Prof. kun. P.
Bučys, 2634 W. Marųuette Rd. 
Chicago, III.

Pirm., A. Nausėda, 1928 So.
Leavitt St., Chicago, UI. 

Vice-pirm., J. Petraitis,
4324 So. Campbell Avė., Chi
cago, III.

Nut. rašt., A. Valančius,
1511 So. 49tli Ct„ Cicero, UI.' 

Fin. rašt., B. Nenartonis,
4442 So. Riehmond St., Chica
go, III.

Iždin., kun. F. Kudirka, 2334
So. Oakley Avė., Chicago, III.

V. Kudziuvienė, O. Kerševi-i . Globėjai,

tienė, J. Baliunas, M. Andžiu-į Stef. Sakauskaitė, 1902 So. 
lienė, F. Skučas, O. Weliekie- Union Avė., Chicago, 111. 
nė.

AUKOS ŠV. KAZIMIERO 
VIENUOLYNUI.

Fabionas ir Mickievicz ved.
buvę A. Petraitis Ir S. L. Fabionas
Siuntimas pinigų, laivakor

tės, pašportai ir tt. 
NOTARU ŪSAS

Kcal Estate, Paskolos, Insurtnal 
Ir tt.

809 W. JUSth St.. Kamp. Ilalstcd St. 
Tcl. Roti Ieva r<l 011 

Vai.: 9 iki 6 kasdieną 
Vak.: Utar. Ket. ir Sub. Iki 9 rak. 

Ned.: iki 3 po pietų.

Dideles Rislynes!
Su Dainomis

-Į Į -Į — M » ■> ■ » a » » » » «

U tara., Geg. 24, 1921 m.
N. PRAS. P. ŠV. MAR. PAR. SVET.

-14-tli ir So. Fairfield Avenue

Pradžia 8:15 vai vak.
Įžanga vaikams ?5c.

Suaugusiems 50 ir 75c.

Surinktos kun. D. Mikšio.

Forest City, Pa.

Davė $45JK): Jonas ir Ona 
Čižauskai.

Davė $32.00: Gerb. kun. An
tanas Ežerskis.

Davė po $10.00: V. Kiivn 
liauskas, U. Stankuvienė, V/ 
Siurlienė, O. Zadavickienė, P. 
Šlikta.

Davė po $5.00: J. Petraitis, 
J. Milašauskas, M. Stanevičia,

Blvd. *8448*
Dr. V. A. ŠIMKUS

LietnvU Gydytojas, dikrartras Ir 
AknAeraa.

*908 B. Halsted 8L Gblcaco.
Valandos: 10—12 Iš ryto 1—* ir
«—g vakar* Nad. !•—1* M ryto

ĮTel. Yards 6666

B Risis Juozas Rancevlčius kaipo geriausias emikas iš Lietuvių ir 
E jei kas iš Lietuvių nori ristis su Buncevičlul tai Kali ateiti ta va- 
E ltarą ir pamėginti. Bancevlčlus risis su Stanley Sitiulskl, South Purk 
“ Instruktorium kuris sveria 223. Bancevlčlus pasijuokė iš šmulskto 
E parkuoete sakydamas “Tu nemoki ristis o kitus mokini”, šinulskiui 
S tas labai nepatiko ir’šoko ant Bancevičtaus “Ką tų gali?” Bance- 
= vlčius drąsiai atsakė "aš galių tave parist" ir abudu tuojau pra- 
= dėjo bartis. Jiedu sudėjo po g-50.00 pas Eines Wltt. fli vakarą bus 

proga pamatyt katras laimės.
Apart Jų risis dar 3 poros Dom. Pudinskis Otto Propotnlk, 

E IUU Ynras ir Henry CRiral. Dainuos Bažnytinis choras Ir mokyk
is los vulktfl. Visi at.'llankykitc kas tik gyvus busite labai užganėdinti.

Kviečiame vlaus KOMITETAS

S Pelnas skiriamas Mokyklai. , ‘
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Mes turim ant pardavimo gražiose vietose puikių ir gerai išdirbtų gatavų
farmų ir pnikiose vietose ukėms žemių beveik visose valstijose ir Kanadof.
Geras farmas mes visada perkam ir parduodam. Mes perkam, parduodam

Davė po -2.00: B. Molinaus-
J. Mikolainis, 1529 So. 50th 

Avė., Cicero, III.

LIETUVOS ŽURNALAI
Jslgyklte gražius, turiningus Lietuvoje Išleidžiamus mėnesinius 

laikraščius knygų formato.

Lietuvos Mokykla, mokslo laikraštis, pašvęstas mokymo Ir auk
lėjimo dalykams, apie 250 puslapių storio knyga. Numeris *1.50

Draugija, literatūros, mokslo Ir politikos žurnalas. Num.

Ganytojas, dvaslškl.lal' skiriamas lulkruštia. Dvasinio turinio 
raštai Ir oflcljallnės bažnytinės žinios. Numeris....................................35

Žvaigždė, katalikų dvasiškiesiems reikalams. Gražių apysakų, ži
nių Ir dvasinio turinio raštų Numerio kaino ............................... .25

Turime vėlesnių Ir senosnlų numerių Šių žurnalų. Jie yra mokslo 
Ir Išminties šaltiniai, puikiausias dvuslal maistas

Hlųsklte užsakymus tluo antrašu:

“DRAUGAS” PUBL. 00.
2334 South Oakley Avenue Chicago, Hiinois.

ir paimam ant pardavimo visokių rųšių namus Chicagoj ir aplinkinėj.
a • • • A \ ■_ J nb/tUnnPerkam visokius valdžios (goverament) bondsus ir geležinkelių akcijas

Apsaugojam nuo ugnies, vagių ir kitokių nuostolių. Skolinam pinigus
ant namų ir ūkių- Siunčiam pinigus j Lietuvą paštu, telegramais ir bank-
čekiais, nes turime savas sąskaitas Lietuvos, Vokietijos ir Latvijos ban
— __ . . . • <| . S w- • . * • A __ •! ^.4. 4koše. Parduodam laivakortes į Lietuvą ir į Ameriką- Mes atstovauja
me ypatas ir korporacijas visokiuose reikaluose. Patarnaujam teisingai.

666 WEST 18th STREET, CHICAGO, ILL.
-==- Egzekutyvis ofisas randasi pačiame vidurmiestyje

« Z •• . Z1V11ZI A Z***602-604 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.


