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. - > • Washingtone, D. C 
(Mūsų Specialio Korespondento Praneš imas) . 

ANTRA DIENA PO P I E T Ų , i Bueio sumanymui, nes p. Levy 
yra Lietuvos pilietis. Tada 

PUEBLO NUOSTOLIAI 
SIEKIĄ 20 MILIONĮI, 

I K I VAKAR SURASTA 55 
ŽMONIŲ LAVONAI. 

A T I D A R Y T A ULSTERIO 
PARLAMENTAS. 

enamiai gyvena šėtrose. 
s 

Po įteikimui parašu posėdis jkun. Bučys atsi ima savo įne-
larė visai gražiai 1:40 po Išimai, nes padėkos dalyką ne-

pietų, ty. beveik tuo laiku, ka-Jpr i t inka diskusuoti iškilmin 
d a buvo žadėta. P . Klimas re
feruoja apie pasimatymą su 
Amerikos Prezidentu. Delega
cija tapo Įvesta pas ji į jo 
dirbamąjį kabinetą. Preziden
tas atsikėlė nuo savo kiesės 
išėjo iš anapus stalo ir pas
veikino paduodamas kiekvie
nam delegatui ranką, paskui 
paprašė visus sėstis. 

Pirmutinis kalbėjo p. Cha-

gos apeigos sąryši je. 
'Tuomet p . Česnulis savo var

du įneša, kad padėka vis-gi 
butų išreikšta. Diskusijos eina 
iš naujo. Pasirodo, kad p . Le
vy nėra Lietuvos pilietis, bet 
Amerikoje gimęs buvusio Kau
no gyventojo sunūs. Ponas ta t 
Vileišis j p . Česnulio sumany
mą įneša pataisą, kad padėka 
butų išreikšta senatoriui King, 

ndler. J o kalba buvo be ora- j kongreso nariui Cbandler ir 
toriškų papuošimų, nuoširdi ir į teisojui Levy. P . Česnulis tą 
pilna turinio. J i visa ėjo, prie j pataisą pri ima. Visas susirin-
to, kad Lietuvai butu pr ipa- |k imas patv i r t ina padėkos re-
žinta n;»prigulniybė. Minėda-;zoliueiją. 
mas p. Oandler'io pasakymus 
p. Klimas Lietuvą, I-atvįją ir 
Estiją vadino: "Bal t i c provin-
c e s " ir sakė, kad delegacija j 
prašiusi joms autonomijos, ar
ba savyvaldos. Niekas nepa
klausė p. Klimo, ar jis tas 
tr is neprigulnvngas valstijas 

Kun. Jonas Jaka i t i s referuo
ja p. Cbandler ' io kalbą atkar-

• vadina pro vi n,'T jonu s,* ar kas 
ki tas jas ta ip vadino. Taip-
pa t liko neaišku, a r prašyta] 

todamas ją mintis paskui min
tį. Kalba susidėjo iš trijų da
lių. Pirmoje buvo statist ikos 
žinių apie tr is Pabalti jos tau
tas, antroji dalis užmetimai 
prieš pripažinimą joms nepri-
gulmybės, trečioji dalis tų už-

fmetimii sumušimas. Chnndle-
. r ' io kalbos pamatinė mintis 

Lietuvai nepnklansomvhcs, ar , T . . T . . . 
A I . . /::„ „ i . *. „i I buvo ta, jog Lietuva, Latvija tik autonomijos, arba savyval- ir Est i ja būdamos po caro val
dos. Kiti a-unenvs pasnmu-iu-, ,v . ... .v, , , . .* 

. . . __ . _ * .V1 . dzia netik ištekdavo lesų sa-
sieji su Prezidentu paaiškino, ' 

Pueblo, Col©., Birž. 8. -
Antrasis čia potvinis buvo ma
žas, t a ip kad nebuvo nei at
jaučiamas. 

Nekilnojamų nuosavybių 
apkainuoti komitetas spren
džia, kad potvinis š i tam mies
tui bus padaręs nuostolių nuo 
15 ligi 20 milionų dol. 

Ka ip 'čia, t a ip visame aps
kri ty vedama sistainatinė pa-
gelba. Pagelbos darbas sucen-
tralizuotas. Netekusieji pasto
gės žmonės apgyvendinti pa-

[gamintose šėtrose. 
Ligi vakar miesto griuvė

siuose suras ta 55 žmonių la
vonai. 

MilitafinLs miesto ' komen
dantas pašaukė priverst inan 
darban — valyti miestą, vi
sus vyrus, kurie neturi būti
nų užsiėmimų. Darbo valando
je visiems bus mokama 43c 
Nepaklusnieji bus areštuojami 
i r da rban bus pr is ta tomi be 
užmokesnio. 

To darbo i r valymo bus il-
Jgi^jn^ ^laikams. Kuone visos 
didesnės krautuvės buvo per
mirkusios vandeniu. 

Visame upės Arkansas klo
ny padary t i milžiniški nuosto
liai. Taipgi žuvę nemažai žmo
nių ir gyvulių. 

— f 
Belfast, Airija, Birž. 8. — 

Vakar čia a t idarytas Airijos 
dalies par lamentas . 40 unionis-
tų atstovų užėmė savo vietas. 
Ki t i atstovai, ka ip tai naciona
listai i r s i n n ^ i n e r i a i ignoruo
j a tą parlamentą. 

Ulsterio premjeras y ra J a 
mes Craig. J i s pasiskyrė sau 
kabinetą i§ penkių ministerių. 

Tą vpatį parlamentą antru-
ka r t formaliai a t idarys Angli
jos karalius. 

C H I C A G O J E . 
IŠ BRIDGEPORTO. 

N U K E N T i J O SINN-FEINE-
R I A I 

Birž. 5 d. Šv. Ju rg io par . 
svet. Visų Šventų ar- ja laikė 
pusmetinį susirinkime. Apsi
lankė klebonas, kun. M. Kru
šas, i r pakvietė į parapijos 
pikniką. Vienbalsiai priėmė 
užkvietimą. i r tikietų paėmė. 
Parapi ja "džiaugiasi tokia pra
kilnia draugija. 

Cork, Airija, Birž. 8. — Čia 
Anglų spėkos susirėmė su Ai
rių republikonų armija. 100 
Airių pa imta nelaisvėn, 3 nu
kau ta ir 12 sužeista. 

K A S BUS AUGŠČIAUSIOJO 
TEISMO PIRMININKU. 

Wash ing to i , Birž. 3. — 

Šv. Kazimiero dr-ja ta ippat 
buvo užkviesta, bet nžkvietimą 
atmetė. Tos draugijos katali
kystė t ikra i apverktina. 

Birž. 7 d. kun. Juoz. Svir-
skas apleido Šv. Ju rg io para
piją i r išvažiavo klebonauti 
Šv. Kazimiero parapijon • Chi-
cago Heigbts, 111. Birž 8 d. jdžią. 

Galimas Karas Lietuvos su 
Lenkija 

-. > _ ^ 

Semionov Gaminasi Kampani-
jon prieš Bolševikus 

SEMIONOV SAKO J I S YRA D E L VILNIAUS GALI PA*-
KOLČAKO ĮPĖDINIS . 

J i s paskelbė i r proklamaciją. 

Vladivostokas, Siberija, Birž. 
8. — Semionov y ra Vladivos-

K I L T I KARAS. 

Lenkai neutralėj zonoj pro
vokuoja Lietuvius. 

Washington, Birž. 8. — Lie-
toke. J i s yra Rusijos armijos j tuvos Atstovybė Suv. Vals-
generolas ir kazokų atamanas, j tijose painformavo Valstybės 
Ilgas laikas jis gyveno Po r t ; Sekretorių Hughes, jog tarpe 
Ar tūre be jokio užsiėmimo. 
Dabar a tvyko Vladivostokan 
panaikinus čia bolševistinę vai 

jo vieton į £T\ Ju rg io par. 
a tvyks kun. Juoz. Skripkus. 

IŠ NORTH SIDĖS. 

Birž. 1 d. L. Vyčių 5-ta kp . 
P rez ; Hardingą vakar Baltuo- Į l a i k ė s k a i t l i n g 4 " priešseiminį 

kad jį visą laiką buvo kalba 
apie neprigulmybę, o ne apie 
savy valdę. 

jvo administracijos reikalams, 
j bet da r kas metai turėdavo pa 
įtiekti daug milionų auksinių 
I rublių, kuriais būdavo maiti-

Ners p. Mastanskas n e p r i k - j n a i n a g o e n t r a l ė s Rusijos eko-
lausė prie asmenų pasimačiu- l l o m i n i s nepriteklius. Paliuo-
sių su Prezidentu ta diena, bet \ tos n m t o s p r i e d e r m e s m i _ 
žinojo iš pat ies p. Levy lupų, •, n - l t o s i o s § a l y f i b u s ekonomiš
ką tas kalbėjo Prezidentui n u - | k a i s t i p r i o S i n e s s a v o r e i k a . 
ėjęs pas jį draugo su Lietu- n a j n s s u m m d o s t u o s m i i j 0 nus , 
viais. P. Levy y r a New Y o r - , k u r i u o g p i r m a s u g e p d a v o R u . 
ko teismų augščiausias teisė- j s i j a i . Lietuva, ka ip ir kiekvie-
jas. J o tėvas y ra gimęs Lietu-1 t a u t a t m ^isės būti nepri-
voje. Po p. Cbandler ' io kalbai į o n i m į n g a > Amerika prisilaiky-
Prezidentas paklausė teisėjo, d a v o taisyklės pripažinti ne
ką jis minti ja apie Lietuvos | p r i ^ l l ] m v b c pasilhiosavusių 

tautų. Užmetimas prieš Lietu
vos neprigulmybę y ra Rusijos 

Žydu Amerikoje paremia Lie- j n e d ą l i n i m o principas, bet ta 
tuviu nepriglumybės norą . " , R u s i j a j a u s e n a i p a d a l i n t a . 
Smarkus i r i lgas delnų p l o - j N u o - j o s n u k i r s t a Finlandija, 
j imas išreiškė susirinkusiųjų .Lenkija, Besarabija i r kitos 

dalys. Kuomet nuo žmogaus 
nukirs ta jo rankos ir kojos ne
galima kalbėti apie jo nepa-
liečiatmybę. " D o you think, 
Mr. President, tba t the Russia 
now iš u n d i v i d e d ? " ilAv p. 
Prezidentas mintija, kad Ru-

čios padėkos prisieis išreikšt i! sija d a b a r tebėra nepadalin

ti -eskimus. " Prezidentą, at 
sakė teisėjas Levy, miliona? 

džiaugsmą tuomi geru ir gra
žiu pasakymu. 

Kun. Bueys įnešė sumany
mą išreikšti p . Levy ir Žy
dams ypatingą padėką už to
kį pritarimą. Sumanytojas sa
kė, kad veikiausiai tokios pa-

UŽDRAUSTA MOKINTI VO 
KIŠKAI . 

se Namuose aplankė augšeiau 
sio šalies teismo teisėjas Day. 

T a d kalbama, a r kar ta is tas 
teisėj*as nebudąs paski r tas to 
teismo, pirmininku į vietą mi
rusio teisėjo White . 

LLOYD GEORGE SIRGU 
LIUOJĄS. 

susirinkimą. . J a m e išrinko 
šiuos nar ius į L. Vyčių I X 
Seimą: kun. A. P . Baltutį, A. 
Mureiką, Juoz. Bragaitį , Pr . 
Paliulį i r A. Rakauską. Pa
ruošti Seimui rezoliucijų iš
r inko A. Bacevičią, Iz. Čepu-

|lį i r vieną mergaitę, kurios 
pavardės neteko sužinoti. 

Londonas, Birž. 8. — Ang
lijos premjeras Lloyd George 
perdaug nusidirbęs. Gydytojų 
j am liepta atsi lsėti nors sa-
vaite. 

Vieno laikraščio korespon
dentui gen. Semionov štai ką 
pasakė apie save ir savo tiks
lus: 

"Admiro las Kolčakas mane 
paskyrė savo įpėdiniu, taigi 
vyriausiuoju priešbolševisti-
nių Rusijos armijų vadu. Tuo 
tikslu aš i r veikiu. Man pri
guli vadovystė Rusijos i r Si-
berijos kazokų. Kazokai yrą 
pasirengę atnaujinti kovą 
prieš bolševikus. 

Eis an t Maskvos, 

"Siberi joje ūkininkai vals
tiečiai sudaro 85 nuošimčius 
visų gyventojų. J i e iš visų ša
lies dalių prisiuntė pas mane 

du: A. Gerdžiunas ir Pr . Va
laitis, i 

• 

MIRĖ GEN. RUCKMAN. 
Columbus, 0 . , Birž. 8. — 

Ohio valstijoje uždrausta mo
kint i vokiškai vaikus viešose 
mokyklose ligi 7-ojo skyriaus. 
Tą įs tatymą patvi r t ino Ohio 
valstijos vyriausias teismas. 

mm 

B A V A R I J A P A S K E L B Ė NU-
SIGINKLAVIMĄ. 

Sąjungininkai tuo labai paten
kint i . 

Munich, Bavarija, Birž. 8.— 
Bavarijos valdžia pagal iau nu
sprendė nuginkluoti i r paleis
t i savo pilietinę gvardiją, ka ip 
to reikalauja Sąjungininkai. 
Tas bus a t l ik ta l igi Birželio 
30 d. 

senatoriui K ing 'u i . Kongreso 
nariui Chandler ' iu i ir ki t iems, 
kuomet bus referuotas jų pa
s idarbavimas. P . Vileišis pa
sakė, kad y r a priešingas kun. 

PINIGU KURSAS, 
— 

Svetimų šalių pinigų vprtė, mai
nant nemažiau $25,000, Birželio 7 
buvo tokia pagal Merchanfs Lo-
an and Trust Co.: 

% 
Anglijos sterlingų svarui 3.81 

t a ? " , paklausė p. Chandler ' is 
Prezidento. Prezidentas nusl-

j Šypsojo, bet nieko neatsakė. 

Po kun. Jakaič iu i kalba p . 
Elias, paskui p . Hertmano-
wicz. Abudu juodu pažymi, 
kad p . Chandleriui kalbant į 
Prezidento kambarį įėjo val
stybės sekretorius Hughes. P . 
Hertmanowicz prideda, kad 
p. Chandler ' io kalbą bus ga
lima gaut i spaudoje ištisai. 
P.' Vinikas paaiškina, kad p . 

i Hughes atėjimas nebuvo ne-
P.rancuzijos šimtui franką &<>7 tvčia pasitaikęs, o buvo išru-
ItalijoB šimtui lirų 5 0 3 , p i n t a s tų asmenų, kur ie gavo 
Vokietijos šimtui markių ^ ^ I audiencija 
Lietuvos šimtui auksinų 1.52 
Lenkų šimtui markių .10 (Daugiau bus) . 

Paryžius, Birž. 8. — Am
basadorių t a ryba pasiuntė lai
šką čia Vokietijos ambasada i 
Laiške pasirašęs premjeras 
Briand. 

T u o laišku Sąjungininkai 
reiškia Vokietijai savo palan
kumą, kad ji tur i gerus norus 
pildyti taikos sutart ies sąly
gas. 

Del to ambasadorių ta ryba 
pripažino kai-kuriuos Vokie
tijai nusileidimus. 

NUSIGINKLAVIMO SUMA 
NYMAS P A T I N K A 
P R E Z I D E N T U I . 

Fash ing ton , Birž. 8.. — Pre-
[zidentas Hardingas vakar p ra 
nešė kongreso atstovui Mon-» 
dell, republikonų lyderiui, jog 
nusiginklavimo sumanymas 
j am pat inkąs i r toksai turėtų 
but pravestas kongreso. 

Brookline, Mass., Birž. 8. — 
Mirė čia Šiaurinio AtJantiko 
pakraščių distr ikto artilerijos 
komendantas gen. John W. 
Ruckman. Buvo gimęs 1852 m. 
Sidney, Iii . 

IŠ CICERO, ILL. 

PRANCŪZŲ BIČIUOLYBĖ 
SU LENKAIS . 

Vieni grūmojimai Vokiečiams 
. Silezijoje. 

Birž. — 8. (Rašo a n g į laikr. 
korespondentas) . —- Praei tą 
šeštalienį Arokiečių savanorių 
organizacijos, vadovaujamos 
generolo von Iloefer puolė ne-

Dar du L. Vyčių 5-tos kp. 
nar iai nusipirko automobilių 
(abu bendrai pirko vieną) J u o | d e l e £ a e i J a i r paragino vado

vauti naujai kampanijai prieš 
bolševikus. 

" Ūkininkai valstiečiai pa-
I žadėjo gelbėti oriauties ant 
Maskvos savo sukilimais. J i e 
žada įstoti mano armijom 
Daugybė jaunų valstiečių pri
versti t a rnaut i bolševikams. 
Be abejonės, i r tie pereis mū
sų pusėn. 

1 'Mes turime 20,000 kareivių 
Vladivostoke. I r manome nau
jai kampanijai įsteigti atatin
kamą fondą. 

" Turime žinių, kad prieš-
bolševistiniai sukilimai šian
die įvykę Omske, I rkucke i r 
Verchniam-Udinske. Gal tas 

Birž. 8 d. L. Vyčių 14-ta 
kp. į vietą susirinkimo turėsj 
draugišką pasilinksminimo va
karėlį. 

GARSINKITĖS " D R A U G E . " 

"ma i s -industrij inius miestus 
t in inkams . , , Nes tokiam pasi
elgimui priešinasi Anglai su 
I talais . 

Praei tą šeštalienį Vokiečių 

Lietuvos ir Lenkijos renkasi 
karo debesys. Kas momentas 
gali įvykti susikirtimas. 

To priežastis, tai pertrauki
mas tarybų iųieste Briuksely. 

Briukselio konferencijoje 
Lenkų delegacija pastatė rei
kalavimą, idant konferencijo
je atskir iai dalyvautų i r Ze-
ligowskio, Vilniaus uzurpato
riaus, " v a l d ž i o s " delegatai. 
Taigi Lenkai ištolo nenori pri-
pažint i ,vkad Vilnius priklauso 
Lietuvai. , • 

Lenkai žino, jog su tokiuo 
reikalavimu Lietuvos delega
cija nesutiks. Todei jie tą da
ro su ne kitokiu tikslu, ka ip 
tik fio'rodanii per t raukt i a r b a ' 
žymiai sutrukdyt i tarybas. 

Depešoje iš Lietuvos parei
škiama, kad Vilniaus srities 
neutralėj zonoj, kurią įsteigė 

j Tautų Sąjungos taryba, Len
kai daugina savo karuomenę 
ir nuolat provokuoja Lietu
vius. 

Todėl karas Lietuvos su 
Lenkais užpuolikais ne-
išvengtinas. I r apie tai pain
formuojamos Su v. Valstijos. 

K I N A I KAREIVIAI K E L I A 
RIAUŠES. 

rs. i A _xi. •• cN-i •• savanorių pasivarymas pir-Oppeln, Augstoji Silezija, \ f , , . . . . , . , . . ° ' Įmyn yra tai ant ras didesnis jų i paskubins mūsų kampanijos 
užsimojimas prieš "maist iniu-į pradžią ." 
kllS." * ' ' >ę '" 

Vokiečių vadai tvirtina, kad 
jei* Sąjungininkai jiems leistų 

y. T , . . . .v .liuosai veikti prieš Lenkus, . , ^ _ _ _ _ ^ _ 
rimaujanftus Lenkus . < n a » - 1 ^ ^ ^ k a j ^ ^ v i "rėjo konferencija su savo k a 
t ,mnkus i r kehose v,etose 3uoK j s i ] e z i j , t l } , bineto nariais, paskui M e t a 

nuo tų nenuoramų. »valandų konferavo su atama-
^ . •• • ,. v Inu Semiohovu. 
Rezonavo ( načelnik." 

Valdžios nariai konferuoja. 

Naujos čia kappelistų val
džios premjeras Merkulov tu-

Pekinas, Kinija, Birž. 8. — 
Neapmokėti Kinją kareiviai ir 
perkeliami kiton vieton pakė
lė riaušes mieste Ichang. Vie-

I nos amerikoniškos firmos tro-
iiėsys sudegintas. Daugybė 
svetimšalių krautuvių apiplė
šta. Pasiųsta ton pusėn vienas 
Suv. Valstijų karo laivas. 

atbloškė tolokai nųo Lenkams į 
šventos Korfanty linijos. 

Toks Vokiečių pasielgimas 
labai nepatiko Prancūzų ka-
ruomenės vadui. J i s tuojaus 
pasiuntė Vokiečių vadui ulti
matumą pareikšdamas, kad jei 
Vokiečiai savanoriai neatsi-
mesią atgal į savo senąją li
niją, tai Prancūzai Lenkams 
atiduosią ^Kattowitz, Beuthen 
i r ki tus industrijinius mies
tus. 

Tečiau sulig gautų informa
cijų^ t Vokiečiai nieko nedaro 
iš to ult imatumo. J i e y r a nus
prendę laipsniškai stumties 
pirmyn, kol pasieksią industri-
jinį apskritį be Prancūzų ma
lonės. 

Abejotinas grūmojimas. 
Spėjama, jog tasai Prancū

zų grūmojimas labai abejoti
nas. Vargiaį jie pa vesią tuos] 

Savo keliu Anglų i r Pran-
Gen. Semionov pasižada ne-

simaišyti politikon, nesikišti į 
euzų karuo :ienė sistenmtiniai l naujos valdžios reikalus, bet 

šonais , t ik pidyt i vyriausiojo armijos 
vado militares pareigas. 

Užvakar po tokios konfe
rencijos su Merkulovu paskel-

' ' maištinink'- s " visa is 
s tumia atge . P i rmiausia P r a n 
euzai iš nuž rimos vietos pra
šalina Lenk> .. I r tuojaus ap-l 

I T A L A I A P L E I S ADALIĄ. 

Konstantinopolis, Birž. 8.— 
Turkų nacionalistų valdžia 
Angoroj painformuota, jog 
Italų karuomenė veikiai a p e i 
sianti Adalią. 

valyta vietr. pavedama An
glams. Lenkai negauna progos 

f prisikabinti ":de Anglų. 
Patvi r t in ta žinia,, kad rezi-

fgnavo' vyriai >as "maiš t in in
k ų " vadate gr 'as 'M. Mielczy-

b ta Samionovo proklamacija. 
Ją ja jis sveikina naują val
džią, reiškia džiaugsmo už 
nuvertimą bolševikų valdžios 
ir pasižada nesimaišyti poli
tikon. J i s kviečia visas par-

nski, kurs b t ';$ pas ivadinęs jtijas d i rb t i bendrą darbą su 
"Do l iwa . ' , J o \ 3itą užėmęs jo į t ikslu sugriauti bolševizmą 
štabo viršinink: 3. Mielezynski 
rezrgnavęs, nes .įeįstengęs sa
vo " a r m i j o j e " palaikyti rei
kalingos d r a u s n ' s . 

Matyt , blogai Lenkams se-Į 
kasi su tuo " m a i s t u " Silezi
joje. 

ne tik Siberijoje, bet i r visoj 
Rusijoj. 

Nežiūrint tos proklamacijos, 
vietos gyventojai nelabai pa
sitiki Semionovu. Žmonėms ta i [padaryta, tuomet bus pradėt i 
p įsiėdė valdžių keit imas, kad 

[jie norėtų laikyties jau nau

jos valdžios. J i e pareiškia, 
kad kuomet Semionovo kazo
kai iheis miestan, reikia laukt i 
ir vėl atmainų valdžioje. 

Naujos valdžios tikslai. 

Naujoji valdžia, prie kurios 
tur i prisidėti Semionov, tu r i 
j au pagaminusi veikimui pie
nus. Bet veikimo negali pra
dėti, ka ip ilgai gyvuoja seno
j i bolševistinė valdžia. Ta val
džia tur i buveinę Čitoje. 

Taigi vietos naujos valdžios 
uždavinis pasiųsti an t Čitos 
armiją i r išvaikyti bolševis
tinę valdžią. Kuomet tas bus 

realiai da rba i prieš Maskvos 
bolševikų valdžią. 
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LIETI VU KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Ktna kasdieną Išskyrus aedt ldienius. 

PRENUMERATOS KAINA} 
CHICAGO J IR UŽSIENYJE: 

Metams $8.00 
Pusei Metu ...... iV«v_<i.^»» **<*° 

BLV. VALST. 
Metams . . . . . . . . . . . . . A . . . fb.oo 
Pusei Metų , .%* 3.00 

Prenumerata mokasl ĮSkalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
Be nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
uey Order" arba Įdedant pinigus J 
registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 

L 
I 

m " 

! 
2334 S. Oakley A ve., Chicago. 

TeL Roosevelt 7791 

ATEIVIJOS VARŽYMAS. 

Ii 

Iš telegramų žinome, kad 
Suv. Valstijų kongresas var
žo įvažiavimą šion šalin. Tuo 
tikslu išleistas ypatingas įs
tatymas. J is veiks vienerius 
metus. 

Pradėjus Birželio pirmomis 
dienomis vieneriais metais A-
merikon įleista kiekvienos tau
tos ateivių tik trečias nuošim
tis to, kiek tų tautų žmonių 
Čia gyventa 1910 metais. 

Tais metais Suv. Valstijose 
padaryta buvo gyventojų są
rašas. Tai-gi vyriausybei yrą 
žinoma,kiek tuomet buvo kiek
vienos tautos žmonių. 

Trečiam nuošimčiui nusta
tyti vyriausybė paskyrė komi
siją. Dabar komisija skelbia, 
kiek Birželio mėnesy įsileis 
Amerikon vienos ar kitos tau
tos žmonių. 

Gaila, kad mes neturime po 
} ranka skaitlinių iš 1910 metų 

Lietuvių sąrašo. 
Gi tais metais Lietuvių bu

vo nemaža. Amerikos Lietu
vių veikėjai tais metais pirmu-
fkart išgavo nuo vyriausybės 
atskirą mūsų tautai rubriką. 

Ligi 1910 metų mūsų tautos 
žmonės daugiausia buvo pris-
kaitomi prie Rusų arba prie 
Lenkų. Lenkai jau seniau tu
rėjo atskirą savo tautos žmo
nėms rubriką. 

Sakysime, Jei 1910 metais 
Lietuvių čia buvo suskaityta 
300 tūkstančių, tai-gi, pasire
miant varžančiu ateiviją įsta
tymu Lietuvių ateivių šiais 
metais galėtų atvažiuoti 9 tūk
stančiai. Vadinasi, kiekvienam 
mėnuo atplukdytų apie 750. 

Tas įstatymas -nėra 
mums pavojingas. Šiandien vis 
mažiaus Lietuvių keliauja į 
aukso šalį laimės ieškotų, nes 
jau ir čia ne visi randa laimę. 
Žmonių milionai neturi darbo. 
Tad daugybė mūsų brolių 
šiandien grįžta tėvynėn. Ten 
jie labai reikalingi. 

Va kodėl tas varžymas ne
daro mums nuostolių. 

"TEMPS" APIE LIETUVA. 
Prancūzų laikraštis "Tem

p s " nesenai padėjo savo kores
pondento iš Briukselio prane
šimų apie Lietuvių-Lenkų kon
ferenciją. 

Korespondentas sako, jog 
Lietuvių-Lenkų tarybose reik
tų sujungti Klaipėdos klausi
mą su Vilniaus klausimu. 

Pasak * * Temps' \ Klaipėda 
turi but atiduota ar Lenkams 
arba Lietuviams. Kas turėtų 
gauti tą teritoriją, tas turėtų 
atsižadėti Vilniaus. 

Bet tai ne viskas. 
* 'Temps" iš savo korespon

dento pranešimų pramato įdo
mesnių dalykų. Sako, nors a-
biejų šalių delegacijos stipriai 
laikosi savo nustatytų sąlygų, 
tečiau Lenkų-Lietuvių unija 
galima. 
" T e m p s " pagalios pareiškia, 

kad tokia unija butų tinka
miausia priemonė baigti abie
jų šalių ginčus. 

Nestebėtina, jei Lenkai Vil
nių savinasi. 

Jei su Lenkais reikėtų įei
ti į ruilitarę ir užsienio reika
lų uniją, tai verčiau pamoti 
ranka į visą tautos laisvę. 

D R A U G A S 
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•r' MŪSŲ POLITIKA. 

VAŽIUOJANTIEMS TĖVY
NĖN. 

Karo pabaigoje Suv. Valsti
jų kongresas išleido tvarkan
ti pasus (pasportus) įstatymą. 
Tas įstatymas kontroliavo 
visus pasus ir vizas važiuojan
čių iš Amerikos svetur. 

Europoje šiaip-taip aprimus 
ir naujoms valstybėms įsikūrus 

tas^ pat kongresas panaikino 
pasų senąjį įstatymą, o pas-
kell>ė naująjį. 

Dabar Valstybės departa
mentas specialių leidinių — vi
zų išvažiuojantiems iš Ameri
kos nereikalauja ir neduoda. 
Svetimšaliai patariami tų lei
dimų reikalais kreiptis tiesiog 
į savo šalių atstovus Suv. Val
stijose. Išduotus jiems atstovų 
leidimus ar pasus Valstybės 
departamentas patikrina 'ir 
juos patvirtina. 

Laiškas iš Paryžiaus. 

(Pabaiga.) 
Varšavos spaudoje, kaip 

širšių spiečiuje: viskas zuja ir 
zvimbia, kad Vilnius būtinai 
turi priklausyti Į^enkijai, kad Į 
po ja turėtų būti ir Lietuva. 
Kauniškiai moka tiktai kaltin
ti mųs, užrubežines informaci
jos įstaigas, kad ne ganėtinai 
skleidžia žinių apie tėvynę 
svetur, bet tas priekaištas ne
užpelnytas. J u g 14 pasaulio 
valstybių pripažino Lietuvą de 
facto. Je i mūsų užrubežinė in
formacija butų nieko neveiku
si, tai tų pripažinimų neturė
tume. 

Grįžtant prie Briuselio kon
ferencijos, teko patirti, kad 
Hymans'as pasiūlęs Lenkams 
ir Lietuviams šitokį sutarties 
prpjektą. 

Lietuva ir Lenkija viena ki
tai užtikrina suverenitetą, t. 
y. pilną nepriklausomybę.Kiek-
viena iš savo pusės renka po 
tris asmenis, tokiu būdu iš 
šešių žmonių susidaro orga
nas, kuris palaiko sutartį tarp 
abiejų šalių. Tas šešių asme
nų organas duoda direktyvas 
abiejų šalių, t. y. Lenkijos ir 
Lietuvos politikai bei ekonomi
niam gyvenimui. Iškilus nesu
tikimams tarp tų šešių, jie iš
renka vieną arbitrą, arba tei
sėją iš Tauįu Sąjungos atsto
vų. Lietuva susidaro iš dviejų 
kantonų: Vakarinės Lietuvos 
ir Vilnijos. Abiejų kantonų 
bendra sostinė.yra Vilnius ir 
jame yra vyriausi visos Lie
tuvos organai. Visoje Lietuvo
je yra oficijalė dvi kalbi: Lie
tuvių ir Lenkų. Iš Vilniaus ir 
jo apygardės turi išsikraustyti 
visi elementai, kuriuos Zeli-
gowskis partraukė iš Lenkijos. 
Tą išpildžius vietiniai Vilnijos 
gyventojai renka sau vietinius 
teisių leidimo organus, kitaip 
sakant seimą, ir valdininkus. 
Tam įvykus Vilniją užima 
Lietuvos karuomenė. Lietuva 
Lenkijai duoda liuosą kalią į 
mares upėmis ir geležinkeliais. 

Lenkija tą, patį siūlo Lietuvai. 
Rubežius ir muitą prižiūrės 
tam tikra sistema. Pageidauja
ma, kad ir pinigų sistema bu-

Įtų vienoda, kuomet ji gaįės 
įvykti be skriaudos kuriai 
nors tų dviejų Šalių. Pro
jekte yra parašyta, kad 
abiejų šalių sutartis turi būti 
naudinga abiem; kad abi ben-

Įdrai gintųsi nuo priešų. Karui 
iškilus Lenkijos ir Lietuvos 
karuomenių vyriausybės ski- Į 
ria vieną bendrą abiejų ka
ruomenių vadą. Lietuvos ribas 
su Lenkija šitaip keičiamos: 

nuo Vištyčio ežero Curzono li-
Įnija iki Nemunui netoli Mer-
kynės'; nuo čion Nemunui iki 

[Druskininkų, nuo tų aplen
kiant Gardiniją iki Nemunui 
ties Volia. Už Gardino ir a-
pygardės nupjovimą nuo Lie
tuvos duodama jai Lenkų kari-

jdorius nuo Rusijos. 
Nekalbant apie kitas projek

to dalis sumanymas padaryti 
Vilniaus kantoną gali išeiti 
ant nenaudos abejiem, tokiu 
būdu Vilnius gali tekti nei 
Lenkams, nei Lietuvai tik 
Baltgudijai, su kuria kada 
nors grįžtų Rusijai. • 

Drauge su Vilniaus klausi
mu verda Silezija. Lenkų pa
tenkinimas Silezijoje galėtų iš
eiti mums ant naudos, nes Len
kija taptų nuolaidesnėVilniaus 
dalykuose. Bendras Lenkų ir 
Prancūzų noras yra susilpnin
ti Vokietiją. Tą padarę jie no
rėtų turėti sotų patenkintą kai
myną Lietuvą. Anglija nenori 
duotiLenkams daug pelnyti Si
lezijoje, nes Anglijai reikėjo 
susilpninti Vokietiją juroje. 
Tas jau padaryta pilnai. Ant 
sausumos Anglija nenori silp
ninti Vokiečių, kad turėtų ką 
pastatyti prieš Prancūzus, 
kuomet tie ims statyti perdi-
delius reikalavimus. Todėl An
glai veikiau duotų Vilnių Len-

Redakcijos Prierašas. Tal
pindami didžiai gerbiamo as
mens raštą apie tikrai svarbų 
Lietuvai dalyką 1) mes ne-
gvildęsime £. HymansV.1 pro
jekto. Matyt pats to projekto 
tėvas vengė viešumos savo 
vaikui. Dabar jau nei reikalo 
nėra jį gvildenti, nes Briuselio 
konferencija jau iširo. 2) Su 
giliai į dalykus žiūrinčiu Lie
tuviu paryžiečiu mes nesutin
kame tame, kad jis mintija, 
buk Lenkai gavę Sileziją pa-
sisotįs ir bus sušnekamesni 
Vilniaus klausime. Ne, Lenkij 
politika tuo labiau išalksta, 
kuo daugiau prarija. Ta yra 
žmonių imperijalizmo ypatybė, 
aršesnė už žvėrių plėšrumo Į g 
instįnktą. 3) Nora abejonės, 
kad Anglija gefinasi prie Vo
kietijos, bet prie jos gerinąs; 
ir kitos kai-kurios galingos ša
lys. Socialistas prancūzas Mar 
cel Cacliin socialistų' dienraš-
tije "Human i t e " 18 Gegužio, 
arba trumpai prieš tai rašė: 
" A š pažįstu Prancūzų politi
kų tvirtinančių, kad jiems kuo-
geriausiai patinka sumanymas 
sudalyti netolimoje ateiti jo 
Prancūzų ir Vokiečių sutarti 
(entente franco-alleniande). G a 
Įima numanyti, kad socialisto 
išreikštoji mintis po kiek lai
ko pasidarys Prancūzų politi
kos keliarodižiu. Spėjame, kad J 
mintį apie .Prancūzijos ir Vo
kietijos sutartį Prancūzų dip
lomatas parsivežė iš visai ne-
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f "DRAUGO" KNYGYNE 
I i G&Ema ga*ti Šios . 

I MALDAKNYGES 
= Ramybė Jums (brangios odos paauks.) $3.50 
I Ramybė Jums (kailio apdar.) 2.50 

Ramybė Jums (audeklo apd.) 2.00 
Šios maldaknyge formatas yra 5%sity. Puslapių turi 958, bet ue 
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Ąniolas Sargas — juodais minkšt. apd. . . . . . . . . . 1.75 
Aniolas Sargas — juodais apd 1.50 
Dangaus Žvaigždutė — juod. minkš. apd. 1.75 
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paveikslėliu ant apd 1.75 
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kams praryti, negu Silezijoje 
juos patenkinti. Tokis apsėji- socialistiškos vietos. Užpaka-
mas nesusilpnintų Vokiečiu lijo Prancūzijos yra didesnė už 
nesustiprintų nei , Lenką. To
kiu būdu Anglija vienu šūviu 
nušautų du zuikiu sau. Ak
lieji Lenkų tautininkai (ende-

ją galybė, kuriai yra naudinga 
Vokietijos ir Prancūzijos su
tartis. 4) Todėl mums dabar 
reikia vien tik Vilniaus reikaJ 

kai) gali padėti Anglams įvy- laut i , nes jis mųs yra, 0 Vo 
kinti jų planus ir atplėšti Vil
nių nuo Lietuvos, 

Tuomtarpu Prancūzai gana 
aiškiai kalba Paryžiuje, kad 
geriau esą palikti Lietuviams 
visą Lietuvą su Vilnium ir jo 
apygardę, o Lenkams pavesti 

kiečių neerzinkime siūlydami 
Lenkams nepriklausančią 
mumsSileziją. 5)Apskritai sau
gokimės sutarčių iki kol pa
aiškės kaip susitvarkys pasau
lio viešpatijų susigrapavimas 
po neišvengiamo talkininkų su-

NEDARBAS EUROPOJE, 

Sileziją, kadangi istorinės L e n - l , r i m o ' Prasidėjusio tuomi, kad 
kų teisės prie Silezijos pana- f VersaiUes 'o taika nepaisė A-
šios į Lietuvių teises prie- Vii- f****** r e i k * l u -
nijos. Nors Lietuvių teisės prie 
Vilnijos yra didesnės ne
gu Lenkų prie Silezijos, bet 

Paryžiaus Lietuviai palaiko 
Prancūzų politiką, pripažinda
mi 'Lenkams Sileziją, kad tik 
Vilnius butų sugrąžintas Lie-

I tu vai. 
Į 

Kas iš to viso išeis sunku 
pasakyti. Tik apsidairęs po 
pasaulį ir šio to pasimokinęs 
aš vis dažniau imu kartoti: 
V Dieve, apsaugok mųs nuo 
prietelių, o nuo neprietelių ap
siusime mes patys . ' ' 

MDraugo' ' Draugas. 
Paryžiuje 23 Gegužio 1921. 

. Kaip Amerikoje, taip En-
ro|K)je darbininkų milionai ne
turi darbo. 

Suv. Valstijų pirklybos de
partamento sekretorius Hoover 
sako, kad Europoje esama i 
milionai 300 tūkstančių be 
darbo. 

Į tą skaičių neįeina Rusija 
ir Balkanų valstybės. Tik vie
noj Rusijoj gali rasties milio
nai žmonių be darbo: 

Sekretorius Hoover savo pa 
sakymą paremia dokumentais 
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prisiųstais pirklybos departa-
mentan. 

Įvykus Sąjungininkų paliau
boms su Vokietija, Europoje 
yra* buvę ligi 15 milionų žmo
nių be darbo. Paskui tas skai-
čius pradėjęs mažėti. 
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Red Star Line 
NEW YORK — HAMBURG 

DANZIG — LIBATJ 
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ISTORINIAI BRUOŽAI. 

Sudiev amžinai. 

Viena krikščionė motina bu-

GOTLAND . 
SAMLAND . 

3-eia Kliasa 

Birželio 18 
. Liepos 16 
Tiktai 

Vo bemirštanti. Jos SUIHIS* kur» 
ją mylėjo atėjo tarti paskuti
nį sudfev. , - - - - - - -

N E W TORfC A HAMBURG 

\y e, pasimatysiva 

American Line 
Tiesus Patarnavimas 

Parankiausias Kelias Rusams 
Lietuviams 

tenai, danguje. 

— Kodėl vaikeli tu sakai 
pasimatysiva tenai f Ne, mu
du nepasimatysiva. Aš netu
rėsiu laimės tavęs pamatyti. 

—- I r kodėl? mamytė, ar-gi 
tu netiki j clangųf c \ 

— Aš tikiu į dangų ir aš 
ten einu, bet tu, tu gyveni 

tarsi tu netikėtum į dangų. Aš 
manau kad tu nenori manęs 
matyti. 

Sunūs užsigavo motinos 
pastaba. J is verkė. 

—O! mamytė, mudu pasima
tysiva, nes aš busiu geras 
krikščionis. 

PLATINKITE "DRAUGĄ/ ' 

ir 

eli ir Moderniški Twin-Screw 
Laivai 

Mongolia Birželio 16 
Manchuria . Birželio 30 
Minnekahda Liepos 14 

3-eia Kliasa Tiktai 
Atsišaukite į Kompanijos Ofisą. 

14 N. Dearborn St. Chicago. 
p a s L o k a l i u s A g e n t u s . A r b a 

: VASAROS VEJAL1S. 
Nėra žmonių! Nėra Vadų! 

Prie tokių išvadų priėjome 
svarstydami tvankią mūsų 
laikų dvasios atmosferą. 

Ar gali būti kitaip? 

Mūsų amžius pasižymi dvie-
mis ypatybėmis: prisirišimu 
prie smagumų ir pataikavimu 
kūnui. Visame ir visur jis ieš
ko prabangos, komforto, pasis
maginimų. Žut-but reikia pra
simanyti pinigų. Svaigulingas 
džiaugsmas, va visų mūsų sie
kimų viršūnėj Visi kiti troš
kimai mūsų prabočiams arti
mi, išgaravo. Mūsų garbė, XX 
amžiaus vaiko, gašlus pagei
dimas kuodaugiausiai savo 
džiugulius pasotinti. Tas yra 
paskutinis žodis beveik visų 
mūsų troškimų mūsų meilės. 

Liūdna padėtis. 
į 

Tokioje atmosferoje (ore) 
geiduliai permirkįntos sielos 

neauga bet vysta, skursta. 
Tvankus ir nepakenčiamas va
saros metas. Dairykitės apie 
save ir ieškokite tikrai gyvų, 
veiklių sielų. Kur tos esybės, 
mūsų stipriu žodžiu aptartos, 
kur vyrai, tai yra valios žmo
nės? 

Mes dar turime didelių ar
tistų, kilnios idėjos poetų, kal
bėtojų, bet žmonių savo gyve
nimo viešpačių, tų kurie butų 
įsitikinimams principams išti
kimi, kurie už teisingą idėją 
rįžtusi kentėti, tų kame surasi-

Įmef Išskaitykite man jų var
dus. Vienos rankos - pirštų 
jiems pakaks! I r vėl busime 
priversti skaudžiai sušukti: 
Nėra žmonių! 

Trūksta karakterio (budo) 
žmonių. 

Mūsų laikų didžiausia silp
nybė — vergavimas kitiems ir 
apsileidimas. Trūksta mums 

karakterio (budo) žmonių. Ne- [mokslo to ko jis negali duoti. 
svarbu kad jųs busite talentin
gi, genialus žmonės, jeigu jųs 
neturite karakterio, dovanoki
te už išsitarimą, jųs busite pu-

fsiniai žmonės, tie kurie skur
džiai gyvenimo naštą velka ir 
jokio pėdsako nepalieka, trum
pai busite žmogeliukai. 

Mokslas netveria žmogaus. 

Ar-gi nesiskelbia pasaulis, 
pradedant parlamento tribūna 
ir baigiant liaudies susirinki
mu, kad mokslas žmogų tveria, 
kad jis įkvepia jam energijos, 
išminties visų docybių? Žmo
nių padauginimui tveriama 
naujų mokyklų-Pasaulis neabe
jotinai ugterėjo savo mokslu. 
Bet ar konstatuojame dorybės Į 
pažangą? 

Deja, šaukia luinus veikėjai, 
šaly protinės medžiaginės, [ 
technikinės pažangos dorinė 
sąmonė krinta. Visa žengiaj 
vystosi, siela mąžta. 

Mes nesralimA raikalan+T niml 

Dorybė yra užu jo rato. Nė 
matematika, nė gamtos moks
lai, nė literatūra, nė teisės, nė 
filozofija, net dieviški mokslai 
nedaro mus žmonėmis. Apšvie-
ta paliečia protą, ji neužgauna 
valios. Galima tobulinti savo 
protą, o -siela dirvonuos. Kad 
tai tiesa, mes matome tiek 
mokslavyrių su skurdžia siela; 
jų protas spinduliuoja, gi tirš
tos tamsybės jų širdy. 

Doriną prakalbos negelbsti. 

Antra iliuzija (svajonė) ma
nyti, kad galima geresniu pa
likti sakant ilgas dorinančias 
prakalbas. 

Jeigu tai butų tiesa, mūsų 
gadynės žmonės butų tobuli. 

[Manija moralizuoti yra"šių die 
nų mada, o pas kai-kuriuos net 
liga. 

Rymo valstybės griuvimo 
laikais buvo ši priemonė var-

Įtojama. Ar pokylio ar švenčių 
m a t u • • • ^ • B Xti . W«1U~-

skambėjb. T# pat matome 
XVIII šimtmečiu, kuomet Eu
ropos pudruotos ponios mėgo 
kalbėti apie dorybę, tečiaus 
nieks negins kad Volterio ir 
Rousseau laikais buvo aukso 
dorOs metai. 

Kas sudaro žmogų. 

Kad palikus žmogum, rei
kia stiprios valios, rimto darbo 
ir pastangų kad pašalinus sa
vo silpnybes ir įgijus dorybių. 
To ir trūksta mūsų laikų ben
drapiliečiams. Mus daro moky
tais ižmonėmis, tas beabejo ge
ra, bet nelavina mūsų karak
terio (budo). Vysto mūsų pro
tą, bet palieka nuošaly valios 
jėgą..Ir visas mūsų trukumas, 
tai ne švietimosi stoka, bet 
auklėjimo. 

Tik dorinė jėga sudaro tau
tų ir atskirų asmenų didybę. 
Ta jėga juos stumia nuolat 
pirmyn, pažangon, juos saugo 
nuo kruvinų revoliucijų ir 

Valios galybė. 
Mes esame įsitikinę, kad 

šiuo momentu mes reikalingi 
ne ištižėįių, kurie vien linksmi-
tis moka. Mes reikalingi žmo
nių, kurie neparduoda savo i-
sitikinimų, kurie eina kompro-
misan su savo sąžine, švaisto
si, kaip vėjo sukama gairikė. 
-Mes reikalingi ne molio Mo
tiejų, kurie nusilipdo kaip "są- ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
lygos "' krypsta, lengvapėdžių, Į J^I^MiHIMliMllHliimiMiiiMiim 

' svajotojų. Ne, mes reikalingi 

KAIP JUSĮI AKIS 
Ar esi nervuotas, kenti galvos 

skaudėjimą, ar tamistos akjs 
ašaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai, pailsta akjs be
siuvant, jei taip, tuojaus tu
ri pirmiausia pasiteirauti ma
no 15 metų patyrimo, kuris 
suteiks tamistai geriausia pa
tarnavimą. 

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

Kambarys 14-15-16-17 
Viršui PLATT'S Aptiekos 
Tėmykite mano parašą. 

Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 
va. Nedėliorais nuo 9 ryto iki 
12 di en. 

L 
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kar!ti>, tvirtų sielų, kurios rįž-
tasi kovpn, plieno valios vyrų 
visa galinčių nuveikti! 

Laiminga ateitis. 
Jeigu į mūsų aptręšusią vi

suomenę pūkštels šįs vėsus vė-
jališ, naujoji karta atgims. Tik 
tokioj padermės jaunuoliai 
pašalins baisią katastrofą ku-. 
ri gresia mūsų tėvynei. Tik 
tuomet mes išvysime teisybės, 
tiesos, laisvės triumfą. Laimė
kime jį, tėvynė jo laukia, Kri
stus mus laimėjinaara veda. 

1 DR. C. K. KLIAUGA I 
į LIETUVIS DENTfSTAS 
S1821 So. Halsted St., Chicago, 
2 Kampas 18U» S t ^ ^ 
£ Vai and.: 9—12 ryta, ir 2—9 vak. 
aiiiiiiiiiiinffiiiiiiiiiiiifiiiiJiiiiiiniiiifiiiii 
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AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos f r lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės eokno-
mijos, pilieSystės, dailiarafiystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po pietų: vakarais nuo C 
iki 10 vaL 
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DRAUGAS P ART TWO 
RELIGIOUS SECTION 

1 LAIVAS. 

Ketvirtas Sekmadienis po Sekminių. 
MIŠIŲ LEKCIJA Iš ŠV. POVYLO LAIŠKO RYMIEČIAMS 

( 8 , 18—23). 
Broliai: mintiju, kad šio laiko kentėjimai nėra lygus bu

siančiai garbei, kuri apsireikš mumyse. Nes sutvėrimo ilge
sys laukia Dievo Sunų apsireiškiant. Nes sutvėrimas ne iš no
ro yra po tuštybės valdžia, bet dėlto, kuris ją apvaldė viltimi, 
nes ir pa ts sutvėrimas išsiliuosuos iš sugedimo vergijos 
i Dievo sūnų garbės laisvę. Nes žinoma, kad visi sutvėrimai 
vaitoja ir gimdo iki dabar. Ne vien jie, bet mes patys turėdami 
dvasios pradžia, ir mes patys savije vaitojame laukdami Dievo 
sūnų pasavinimo, mūsų kūno atpirkimo mūsų Viešpatije Jė
zuje Kristuje. 

Lekcijos Paaiškinimas. 
Yra Šv. Rašte sunkiai suprantamų vietų. Tarp tų yra ir 

ką tik perskaitytoji ištrauka iš šv. Povylo apaštalo laiško Ry
miečiams. Sunku permanyti visą jos minčių gilybe. Iš jos 
bandysime išimti kiek išgalime, būtent šitas t iesas: 1) Kad 
šio amžio kentėjimai neatsveria dangaus linksmybių, 2) kad 
visi neprotingi sutvėrimai dabar yra po tuštybės arba truku
mų valdžia, 3) kad visa gamta trokšta atmainos į gerą, 4) 
kad žmonėse yra tik pirmieji dvasios diegai, 5) kad paskuti
niame Dievo teisme įvyks ir atlyginimas teisingiems už jų 
vargus, ir žmonių pakilimas į Dievo vaikų garbę ir neprotin
gi) sutvėrimų geresnės padėties ilgestys išsipildys. 

1) Labai lengva suprasti, kad šio pasaulio vargai neat
sveria dangiškosios garbės, nes tie vargai yra trumpi, o dan
gaus laimė vra amžina. Patys didžiausieji kentėjimai yra 
apriboti žmogaus kūno jiegomis, o dangaus džiaugsmai pir
miausiai siekia dvasią, kurios gabumai yra daug didesni ne
gu kūno. Kentėjimus mums daro arba aklos priežastys, arba 
toki jau žmonės kaip mes. J ie negali pramanyti tokio dauge
lio kentėjimų, kokią daugybę ir įvairybę džiaugsmo gali iš
rasti i r teikti mums Dievas. 

2) Ant žemės kenčiame ne mes vieni, bet ir gyvuoliai. 
Mes kenčiamo dėlto, kad mūsų tėvai nuodėmę padarė ir mes 
nesame geresni už pirmosius savo gimdytojus. Tai-gi žmonių 
kentėjimai yra iš žmonių valios. Neprotingi sutvėrimai ken
čia, bet jie nuodėmės nepadarė, tiktai mūsų kaltė atvedė to
kių vaisių, jog kentėti prisėjo ir sutvėrimams. Tuos gyvuolių 
kentėjimus apaštalas pavadino tuštybe, nes visokis kentėjimas 
pasidaro iš sugedimo,* >©> ^sugedimas .atsiranda, kada konors 
pritrūksta ten^ kur turėjo būti. I r peilio įsmeigimas skausmą 
padaro tik dėlto, kad supjausto gyvas kūno dalis, kad paba
ro skylę tarp jų, kad -reikalingojo daigto vietoje pasidaro tuš
čia. Tai-gi ir Apaštalas, kalbėdamas apie neprotingų sutvė
rimų vargus viename daigte juos pavadina tuštybe, kitame 
sugedimu. 

3) Suprantama, kad gamta kenčianti vargų del žmo
g a u s padarytosios betvarkės, trokšta atmainos į gerą. 
Bet tos atmainos negali įvykti kol nėra atmai
nos žmonėse. Gamta ir žmonės ant žemės gyvena krūvoje 
susipynę. Žmogus yra augščiausia gamtos dalis ant žemės. 
Kuomet galvoje darosi betvarkė, tuomet nėra tvarkos visame 
kūne. Taip pat ir ant žemės, žmogui suardžius savo tvarką 
suira tvarka visoje gamtoje kur tik žmogus siekia. Ta be
tvarkė taip didelė, tas gamtos skausmas taip aštrus, kad 

'* apaštalas jį prilygina gimdančios moteriškės sopuliams. Yra 
gamtoje sutvėrimų, turinčių jausmo. Tie jaučia skausmą ir 
jaučia norą neturėti kentėjimo. Kiti gamtos daigtai skausmo 
nejaučia, bet ginasi nuo kenkiančių jiems dalykų. Taip su
myniota žolelė riečia savo laiškelį augštyn, kad daugiau pa
siektų šviesos, kad greičiau atsigautų nuo suvyniojimo, atsi
tiestų. Kiti daigtai neturi gyvybės nei tiek kaip augalas, bet 
jų prigimtis yra tam, kad butų gera. 

4) Žmonės jau seniai suprato betvarkę pasidariusią ant 
žemės del nuodėmės. Seniai reikėjo visiems tą betvarkę pa
taisyti, bet ji tebėra nepataisyta dėlto, kad kūnas visai nieko 
nepajiegia pataisyti. Dvasia šį-tą gali, bet tos dvasios žmonės 
turi mažai: tai tik pirmieji silpni diegeliai. Visas žmogus gy
vena kūnu ir kūnui, o dvasios želmuo tik retkarčiais protar
piais pasirodo. Laimingi kurie stiprina savije dvasios diegą, 
kad užaugtų galingas ir stipras. Bet tokių yra maža. J ie vie
nas prieš tūkstantį neatstovi. 

5) Bet pasaulis ilgai gyvena. Miršta visi žmonės. Kurie 
vienu tik kūnu gyvenę nueina į kapus, tie žūva. Kurie savo 
dvasią aprūpina kaip Kristus pamokino ir pagelbėjo, tie liks. 
J i e atsikels laimingi pasaulio pabaigoje. Sakramentais su-
tvirtyta jų dvasia kūnų atsikėlimo dienoje bus linksma sti
pri ir garbinga. Iš tokių susidarys naujas viso sutvėrimo gy
venimas. Tada bus atsinaujinusi visa pasaulio tvarka, l 'ada 
džiaugsis visi sutvėrimai: žmonės ir žemesni už juos daigtai, 

' nes teisingos širdies norai i r visos gamtos lūkestis bus išsi
pildę. Kelsis ir nelabųjų kūnai, bet jie nesipainios su tais, 
kurie bus gyvenę ir mirę sulig Kristaus mokslo. Nelaimingų
jų kentėjimai, jų pačių pasidaryti, bus baisus, bet n^i vienas 
gamtos daigtelis nebus po jais. Visi teisingieji žmonės Ir visi 

nekalti neprotingieji sutvėrimai džiaugsis~Dievo tvarkos gro
žybe ir laime. Žmonės bus pasavinti Dievo sūnaus; žemesnieji 
sutvėrimai dangaus žmonių laimėje. 

MIŠIŲ EVANGELIJA SULIG ŠV. LIUKO ( 5 , 1 — 1 1 ) . 

Antro metu, kuomet minios grūdosi prie Jėzaus klausyti 
Dievo žodžių ir jis stovėjo pas ežerą Genasareth, ir pamatė 
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dvi valti stovinti pas kūdrą; žvejai-gi buvo išlipę ir plovė 
tinklus. O įlipęs į vieną valtį, kuri buvo Simano, paprašė jo 
nusiirti truputį. I r sėdėdamas mokino minias iš valties. Pa
baigęs kalbėti tarė Simanui: Kelkis ties gelme ir leiskite tin
klus žvejotei. I r atsakydamas Simanas tarė jam: Mokintojau: 
per kiaurą naktį vargdami nieko nesugavome: bet tau sakant 
leisiu tinklą. Kuomet t# padarė užspeitė gausią daugybę žil
vi*?; O plyšo jų tinklas. I r pamojo draugus buvusius kitoje 
valtije, kad atvyktų ir pagelbėtų jiems. I r atvyko ir pripildė 
abi valtuti taip kad beveik grimzdo. Tą pamatęs Simanas 
Petras, puolė Jėzui prie kelių tardamas: Viešpatie, eik nuo 
manęs, nes aš esmi žmogus nusidėjėlis. Nes nusistebėjimas 
buvo apėmęs jį ir visus buvusius su juomi del/žuvių žvejos 
kurias buvo sugavę. Taip pat ir Jokūbą ir Joną Zebedėjo su
nūs, kuriuodu buvo Simano bendrai. I r tarė Jėzus Simanui: 
Nesibijok: nuog šiol jau žmones žvejosi. I r ištraukę valtis ant 
kranto palikę viską ėjo paskui jį. 

Evangelijos Paaiškinimas. 
Labai neparanku yra kalbėtojui stovint a r sėdint valtije 

sakyti pamokslą žmonėms esantiems ant kranto, nes tada kal
bėtojas yra žemiau už klausytojus. Tai-gi V. Jėzus sakė pa
mokslą iš Simano valties visai ne dėlto, kad butų ieškojęs 
patogumo. Priešingai, Kristus apsėmė nepatogumą ir nepa-
darė to be tikslo. 

Gal ne vieną Išganytojas turėjo tikslą ta diena. Vienas 
tikslas aiškiai suprantamas: V. Jėzus norėjo parodyti Sima
nui jo gyvenimo uždavinį, kurį ištarė žodžiais: "Nuog šiol 
jau žmones žvejosi". Kad Simanas įtikėtų mokintojui lie-
piančiam liautis žvejo amatą ir imtis apaštalo darbo, V. Jė
zus padarė stebuklą: gausų sugavimą žuvių ten kur jų visai 
nebūta trumpai prieš tai. 

Drauge Išganytojas turėjo kitą tikslą, būtent parodyti 
žmonėms, kad Dievo Sūnaus balsas ateina jiems iš Simano 
valties, ir kad tą valtį ne Simanas pasiūlė Jėzui, o Jėzus ją 
apsirinko. Simanas buvo besakąs: "Viešpatie, eik nuo manęs", 
bet Viešpats nėjo, tik Simanui permainė ir darbą ir vardą. 
Kol valties savininkas žvejo amatą ėjo, tol vadinosi Simanu; 
kuomet apaštalu tapo, tuomet ir Pefro vardą gavo. f Petras 
reiškia uolą, ant kurios pastatyta Kristaus Bažnyčia. Tam 
Petrui yra įduoti dangaus karalystės raktai ir galyl)ė surišti 
bei liuosuoti žmones ant žemės, taip kad tat skaitytusį teisėta 
ir danguje. * 

Šiandien vienur fa; kitur pasitaiko žmonių pliovojančiu 
prieš Rymą. J i e nepaiso, kad Ryme yra Petro ' sostas'. Ant 
ežero kranto begulėdama supuvo t a valtis, kurioje Viešpats 
buvo sakęs pamokslą sėdėdamas, bet nesupuvo pamokinimas, 
kurį J i s ta diena žmonėms teikė. Tiktai tą pamokinimą nega
li priimti tie, kurių širdys supuvusios. 

Ne po ilgam bus šv. Petro diena. Tada bus progos pla
čiau priminti tuos atsitikimus, kurie liudija, jog V. Jėzus Si-
maną •— Petrą pastatė visų krikščionių augščiausiu ganyto-
jum, suteikdamas jam visokios valdžios pilnybę Bažnyčioje. 
Tų atsitikimų tiek daug, kad į vienus pamokslus negalima jų 
sutalpinti. Todėl šiandien paminėsime porą smulkesniųjų. Iš 
jų pasirodo, kad Išganytojas šv. Petrą statė augščiau už ki-
tus apaštalus. 

Tarp apaštalų buvo du V. Jėzaus giminės, Jokūbas ir 
Jonas. Jų dviejų tėvas buvo Zebedėjus motina Saliomė. Juo
du kaipo savo gimines V. Jėzaus imdavosi ten, kur nesivedė 
kitų apaštalų, būtent ant kalno Tabor persimainymo laiku 
(Mat. 17, 2) pas Jayno dukterį, kuomet ėjo ją kelti iš nu
mirusių (Mrk. 5, 37) ir Alyvų Darželin, kame krauju prakai
tavo (Mat. 26, 37). Joną ir Jokūbą Kristus ėmėsi su savim, 
nes buvo artymi jo giminės, o Petrą pastatė jiedviem lygio
mis, nes išskyrė iš kitų tarpo, kad pastatytų augščiau už ki
tus. 

Kuomet žmonės, rinkdami duoklę Bažnyčiai, paprašė ir 
Kristaus, V. Jėzus pažymėjo, kad jis liuosas nuo duoklės, nes 
yra Dievo Sunūs, bet pasiuntė Petrą į ežerą meškerioti, sa
kydamas, kad pirmoje žuvije ras duoklės pinigą dusyk dides
nį negu reikia duoklei, ir kad juomi užmokėtų duokle už save 
ir už Kristų (Mat. 17, 26). Nei vienam kitam apaštalui Kris 
tus nepermainė vardo, tiktai Simanui, pramindamas jį Petru, 
t. y. uola, nes nei vienam kitam neįtikėjo taip augšto r Alavi
nio kaip šitam. Petrą Grekų kalboje reiškia uolą. Kristus kal
bėję žydiškai, todėl tarė Kefa, nes 'taip vadinasi uola žydų 
kalboje. Bet mes jį vadiname Petru dėlto, kad Evangelijos 
yra parašytos grekiškai. 

I š to, kad Išganytojas pirmiausiai žadėjo ir paskui per
mainė Simano vardą į uolą; iš to, kad jį pastatė lygiai su sa
vo giminėms iškilminguose atsitikimuose; iš to, kad jį iškėlė 
augščiau už gimines mokėdamas vienu, ir tai stebuklingai gau
tu, pinigu duoklę už save ir uz Petrą; iš to, kad vieno tik Pe
tro valtį panaudojo savo pamokslams galime suprasti, jog 
Petrą pastatė augščiau už kitus apaštalus. . 

Tas išskyrimas buvo netuščias, o su tikslu, kad ir žmonės 
jo valdžią pagerbtų, kaip Išganytojas pagerbė jo asmenį. 

Gerbkime ir mes šv. Petro įpėdinį šventą Tėvą popiežių 
ir žinokime jam prigulinčią vietą Bažnyčioje. 

Vienuolinio Gyvenimo Slėpinys. KATALIKIŠKOS ŽINIOS. 
Viešpats Jėcus Kristus malcįoję dėkojo dangiškajam Tė

vui, kad užslėpė Dievo slėpinius nuo šio pasaulio išmintin
gųjų, o apreiškė mažutėliams, 't. y. prastiems žmonėms. "Gar
binu Tave, Tėve/ , dangaus ir žemės Viešpatie, jog užslėpei 
tą nu6 išmintingi] ir mokytų, o apreiškei mažutėliams.'' 
(Mat XI. 25). 

1. Kokie yra Mažutėliai f 

Juos galima padalinti į tris skyrius. Prie pirmojo pri
klauso paprastieji žmonės, dori ir dievobaimingi, kurie laiko 
si savo sveiko, pripažįstančio tikėjimo. Jie žino ir atjaučia 
tikėjimą daugiaus negu pasipūtę netikintieji gudruoliai arba 
rėksniai. 

Antrą skyrių sudaro mokyti žmonės, užimantieji augštas 
vietas, bet nužemintos širdies pasidavę Dievo įsakymams ir 
pažengę krikščioniškoje tobulybėje. Tokių galima atrasti vi
sose tautose ir visuose luomuose. 

Bet čia kreipsime daugiausia domės į trečią skyrių, t. y. 
i išrinktąsias Dievo aveles arba aiškiaus sakant į vienuolius 
juos tai veizėdami paklauskime: 

$. Kokius slėpinius jiems Dievas apreiškė? 

Prieš kokius dvidešimts su viršum metų į Afriką ant 
salos Madagaskar rengėsi važiuoti šv. atm. kųn. Jonas Bei-
zymas iš Jėzuitų kongregacijos. Daugel žmonių susirinko su 
juomi atsisveikinti ir palydėti vienoje bažnyčioje. Jauni po
neliai kalbėjosi tarp savęs: " A r tas Misijonorius iš proto 
išėjo? Bengiasi važiuoti pas raupuotus, kur tai už jūrių, van
denynų ir kentėti visokius nepatogumus !" Ar tie ponai su
prato pasišventimo ir pasiaukavimo paslaptis? O kur tos pa* 
slapties pradžia ar šaltinis? Susivienijime su Dievu. O kur 
tas susivienijimas labiausiai skleidžiamas ir gaivinamas yra? 
Paslėptame gyvenimo, toli nuo pasaulio trukšmų sulig to, kaip 
pats Dievas per pranašą Agėjų sako (11.14): "Nuvesiu ją 
(dusią) į dikumą ir kalbėsiu jai į širdį". Slapto gyvenimo 
tinkamiausia vieta, pamatas ir lopšys, yra Vienuoliniame gy
venime, kuris gimdo ir auklėja didvyrius Dievui. Tie ne tik
tai J o garbei daug daro, bet ir žmonių gerovei daug darbuo
jasi. To negali suprasti šio pasaulio gudruoliai, gyvenantieji 
sulig kūno geidulių. J ie skaito vienuoliją tamsumo ir pažan
gos trukdymo vietomis. 

Žmonės kūniški pataikaudami geiduliams, negali suprasti 
kaip galima skaisčiai gyventi ir dar susirišti amžinu skai-
styliės įžadu. Tam dalykui išaiškinti, pasakysiu šitokį atsi^ 

• 

tikimą. 
Iš tolymų rytų atvyko misijų viršininkas į Europą ir 

viešai salėje dideliame mieste laikė prakalbas, aiškindamas 
Azijos gyvenimą ir reikalus. J is išrodinėjo, kad didžiausia 
klintis tikėjimui praplatinti tarp stabmeldžiu yra misijonorių 
stoka. Prakalboms pasibaigus ėjo diskusijos apie pakeltąjį 
klausinių, Vienas jaunas vaikinas pakilo ir t a rė : "Tegul ku
nigai veda moteris, tai jų vaikai padaugins misijonorių skait
lių". Vienuolis dirstelėjo į paveikslą, kaip stabmeldžiai žudo 
misijonorių, ir ramiai t a rė : "Veizėk, Tamsta, į šitą paveik
slą! Jei šio kentėtojas butįą pačią vedęs, ar jis butų panorė
jęs lieti kraują, ir pašvęsti gyvybę už tą, ką skaito "brangiau
siu i r švenčiausiu? Ar atsižvelgimas į moterį ir vaikus, jų 
ušaras ir maldavimus neatitrauktų jį nuo tos aukos? O taip 
nevedęs, liuosas nuo moterystės malonumų, be kliūčių aukau
ja savo gyvybę, ir kraują, už Kristaus jnokslą, kurį tarp 
stabmeldžių platino. Jo didvyriškumo pavyzdis bus geriausia 
sėkla Kristaus mokslui praplatinti. Skaistybės dorybe tas 
tiktai supras, kuris Dievui skaisčiausią širdį atidengs. " K a s 
gali suprasti, tesupranta", pasakė pats Išganytojas. Nesu 
prato jos nei toks genijus, kaip Napoleonas. Užkariavęs Ita
liją ir popiežių išvežęs. į Prancūziją, Napoleonas norėjo už
grobti Vienuolynų gerybes. Savo plėšrumą pridengdamas, jis 
garsino, kad vienuoliams gyvenimas yra kenksmingas sveika-
tai, labiausiai skaistybė esant pragaištinga kūnui ir dusiai. 
Todėl imperatorius sakė, kad naikindamas vienuolijas*, daro 
a era žmonijai. Trumpai po to, pas Prancūzijos valdovą atvy
ko šimtas- labai jau pasenusių vienuolių. Kiekvienas jau tu
rėjo arti šimto metų. , 

"Šviesiausias Imperatoriau", tarė jųpirminii ikas, "gy
vename vienuolijoje po regula beveik 80 metų, skaistybės 
dorybe yra mums kaipo akies lėtytė, veizėk, kaip išveizime? 
Sveiki, linksmi ir laimingi. Kadangi gobšiam valdovui rū
pėjo ne vienuolių skaistybė, bet jų gerybės, tai jis nepasiten
kino tuo aiškiu prirodyriiu. Napoleonas paniekino vienuolių 
^elegaciją, o vienuolynų turtus užgrobė! Kūniški žmonės taip-
pat nesupranta ir kitų vienuolijos paslapčių: neturto ir pa
klusnybės įžadų. " A š turėčiau apseiti be pinigų ir gyvenai 
iš aukų ?! Aš turėčiau gyventi po paklusnybe, kaip koksai ver
gas?'' ' Taip sako kūnas ir jo pageidimas. Bet Dievo slėpinys 
apreikštas mažutėliams kitaip tą rodo. Vienuolis nieko savo 
neturi, o turi viską, nes visus reikalus aprūpina vienuolyno 
globa, ir Dievo Apveizda. Tenai nėra reikalo rūpintis ryto
jum, kaip pasaulije, kuriame turtingas turėdamas daug, dar 
daugiaus trokšta. Beturtis pavydi turinčiam. Vienuolis, liuo 
sas nuo žemiškų rūpesčių, gali visai pasišvęsti Dievui, mok
slui ir kitiems aukštiems tikslams. Ar butų galėjęs toks- Tomas 
Akvinietis, Ig. Loyola, Vincentas a Paulo ir kiti tiek daug 
reikalų padaryti, tiek daug knygų prirašyti, tiek našlaičių ap 
veizėti ir paguosti, tiek ašarų nušluostyti, jei butų jiems rei 
kėję rupinties kasdienine duona. (Daugiau bus). 

Amerikos Vyčiai (K. of C.) 
atmena Kolumbą. San Sąiva-
dor saloje, kur Amerikos at
radėjas, Kolumbas, pirmu kar
tu išlipo, šiandien yra vadi
nama Watlings. Toje saloje 
New Yorko Kolumbo Vyčiai 
pirko 2,600 akrų, kur sulyg 
padavimo Kolumbas po ilgos 
sunkios kelionės išlipo. 

J Moters priimamos į prezbite-
rijonų dvasiikiją. Prezbiterijo-
nų Valdžia Anglijoje nubalsa
vo priimti į dvasiški ją ir mo
teris. Bus išduodami ir "teis
mai" . Ištekant už vyro mote
ris netenka to " laisnio". Tuo 
žvilgsniu prezbiterijonai pra
deda nesiskirt nuo liuteronų, 

Laikraštis, juodiesiems ka
reiviams. Kun. Charbonnet iš
leidžia pirmutinį laikraštį sa
loje—Madagascar juodukams 
—kareiviams jų prigimta kal
ba. Laikraščio vardas y ra : By 
Tanoza Mysino t. y. Tikintis 
jaunikaitis. 

Čeko - Slovakijoje katalikai 
skriaudžiami. Laikraštis Mir 
išeinantis Pragoję praneša, 
kad daug sektantų iš svetimų 
kraštų atkeliavo čionai po ka
rei su laMaringais tikslais. 
Gyrėsi, kad jie sušelps pavar
gėlius savo lėšomis. Bet pasi
rodė visai kas kita. Sektan
tai pareikalavo del savęs išlai
dų iš Valstijos iždo 106 mili
jonus kronų. Kada ten pat ka
talikai pareikalavo labdarin
giems tikslams 50 milijonų kro 
nų iš turtų prigulėjusiu. Kata
likų Bažnyčioms ir Valdžios 
konfiskuotų, prieškatalikiška 
spauda pakėlė dideliausią triu7 

kšmą. 

čekų valdžia savinasi Kata
likų bažnyčias. Į Čekijos Sena
tą duotas įnešimas, kad Kata-
klią bažnyčiomis galėtų nau
dotis ir visoki atsiskyrėliai 
nuo Katalikų Bažnyčios ir te
nai laikyti savo pamaldas. 

Trapistai atidarė vienuolyną 
Kinuose. Trapistai Auname 
Kitajaus provincijoje vietoje 
vadinamoje Phnoe Son pasta
tė vienuolyną. Šiomis dieno
mis tenai įstojo vienas iš sū
nų Mink-Mang, Aunamitų Ne-
rono vadinamo, kuris baisiau
siai persekiojo krikščionis. Jo 
sunūs dabartinis Trapistas 
buvo stabmeldžių kunigu — 
bonzų. 

Nauja Misija Filipinų salo
se. Birželio 13 d. iš New Yorko 
į Filipinus salas iškeliauja 20 
Jėzuitų, daryti tenai Misijas. 
Bažnyčioje šv. Pranciškaus 
Ksavero New Yorke Jėzuitų 
provincijolas kunigas J . H. 
Rockwell pasakys pamokslą 
išvažiavimo dienoje, Arkivys
kupas Hayes suteiks Apašta
lišką palaiminimą. 

Kalnų Tyrinėtojai naudoja-
jasi brolio Jėzuito darbais. Jė
zuitai turi ligonbutį Hi
malajų kalnuose, kurių 
viršūnė Everest turi 
daugiaus negu 5y2 mailių 
aukščio. Brolis Antanas Par-
mentier Jėzuitas per 30 metų 
buvo prižiūrėtojas ligofibuČio. 
Liuosame nuo darbo laike.lan-
kydavo aplinkinių kalnų vir
šūnes ir iš kuolelių droždavo jų 
paveikslus. Iš tų kuolelių šian
dien pasidarė žemlapis, kuriuo 
gal naudotis Himalajų kalnų 
tyrinėtojai. Brolis Parmentier 
šiemetai yra miręs, turėda
mas 54 metus. Jisai yra gi
męs Luxemburge ir nuo 1892 
m. buvo.priskirtas prie Misi
jos Kinuose. 
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Ajuriiioie kataliku skaičius 
dauginasi. Iš Anglijos prane
ša, kad pačiame Londone per 
metus atidaryta devynios ka-

Tektag* Širdis Randa Tiesą. 

_. tankų bažnyčios. 

; Notre Dame, Ind. žada padi
dinti Universitetą. Gyventojai 
South Bend daro visas pas
tangas, kad padidinus Notre 
Dame Universitetą inžinerijos 
ir komercijos skyriais. Tas, 
manoma, atseis 2 milijonų do
lerių. 

Mirė didis Bažnyčios priešas 
Combes. Šįmet mirė Senatorius 
Justinas Combes. Gimęs iš ka
talikų tėvų, gavęs išauklėjimų 
katalikiškose mokslainėse, 
daug pasitarnavo prie atsky
rimo Bažnyčios nuo valstijos 
Prancijoje. 

Protestantai įdomauja kata
likų raštų veikalais. Dr. Fran-
klin Jameson direktorius Hi-
storijos departamento Carne-
gio Instituto pradėjo rinkti 
aukas, kad įgijus Šventųjų 
Gyvenimų knygas parašytas 
Bolandistų. Paskutinis tomas 
65 buvo išleistas Lapkričio 8 
d. 1910 m. 

Parašė kun. Alexsander. 

Paulistai įsisteigė sau namą 
Romoje. Generalis Vyresnysis 
Tėvų Paulistų Kunigas Ta
rnas F . Burke šiomis dienomis 
gavo Švento Tėvo daleidimą 
įsisteigti Romoje savo Kon
gregacijai namą. Daugelis 
Kongregacijų turi savus na
mus Romoje. Tenai gyvena jų 
-jų Generali Vyresniejai, tenai 
gyvena studentai siunčiami į 
aukštesnius filosofijos, teolo
gijos, tiesų Šv. Rašto mokslus. 

1 ' Divorsai ' ' naikina šeimynų 
gyvenimą. Kun. M. J . Murphy 
yra Charlesto\vn įmesto kalė
jimo kapelionas jau nuo de
šimties metų. Per tiek nietų 
gerai matė iš ko^ prasikalti
mai šeimynose atsiranda. ."Di 
vorsai", jisai sako, yra di
džiausia priežastis nelaimių 
šeimynose ir valdžia turėtu 
panaikinti "d ivo r sus" ir ne-
daleisti atsiskvrėliams imti 

. šliubus. 

Kun. Edvardas Sorin. įkū
rėjas Notre Dame Universiteto. 
Kunigas Sorin gimė Pranci
joje 1814 m. Pabaigęs viduri
nę mokslainę, įstojo į semina
riją. Ją užbaigė pavyzdingai. 
Būdamas kunigu įstojo į šv. 
Kryžiaus Kongregaciją, ku
rią buvo uždėjęs kunigas Mo 
reau. Prašant Amerikos Vys
kupams, kun. Morin buvo iš
siųstas į Ameriką. Čion pribu
vo 1841 metais ir pradėjo mo
kyti Indijonus. Pradžia buvo 
labai sunki. Dabar Notre Da
me yra vienas iš geriausių ka-
talikiškių Universitetų Ameri
koje, 1868 m. kun. Sorin buvo 
išrinktas Generaliu Vyresniuo 
ju Kongregacijos. Mirė Spa
lių 31 d. 1893 m. 

KRISTAUS GĖLYNAS. 
1. Kas nor būti išaukštin

tas, tenusižemina, 
2. Ivas nor būti išmintingas, 

teišmoksta tvarkyti savo šir
dį. 

3. 'Kas iior būti gerbiamas, 
tegerbia pirmiausiai pats sa
ve. 

Kas nor kad jį kiti mylėtų, 
temyli teisybę. 

5. Kas nor būti mokytas, 
tepradeda savo mokslą nuo 
Dievo. 

6. Kas nor būti turtingas, 
tenetinginiauja ir dorai elgia
si. Gėlelė, 

Duodamas misijas viename irnestelije pastebėjau jų 
klausant vieną gražiai apsirengusią, bet dar gražiau išro
dančią nej^ejauną moteriškę, su kuria kas vakarai į bažnyčia. 
atbėgdavo kita jaunesnėji, turbūt, jos duktė. Moteriške buvo 
apysenė, bet jos veide buvo žyniu stipri išmintis, veiklus bū
das, plieninė prigimtis. Tat visa buVo matyti jos apsėjime 
ir net judėjimuose. Susyk buvo matyti, kad visi miestiečiai 
ją gerbia. Kadangi j i žymiai skyrėsi nuo kitų mano klau
sytojų, aš ėmiau klausinėti kas ji ir patyriau, kad j i yra tur
tingiausia moteriškė visame rniestelije, vokietė, našlė. Jos na-
bašninkas vyras ir ji pati buvo Liuteriu tikėjimo. Juodu buvo 
atvykę į Anieriką dar jaunu budamu. Juodu dirbo ir vargo 
išvien. J i s mirė pirm keletos metų; ji vedė jo pradėtą pramo
nę išmintingai bei stipriai ir buvo tikrai turtinga. J i labai 
stipriai buvo prisirišusi prie Liuteriu tikėjimo, kuriame jos 
nabašninkas buvo ir miręs. Tečiaus savo dukteris juodu buvo 
davę auklėti vienolyno mokykloje. Turėdami šviesius protus 
juodu buvo papratę žiūrėti ir matyti visus daiktus kaip jie 
yra. Taip juodu matė, kad Amerikoje geriausios mokyklos 
yra katalikiškos- Dukterims tėvai netrukdė tikėjimo dalykų. 
Dvi augesnė j i perėjo į episkopalus i r abidvi jaunos mirė. 
Jauniausioji duktė tapo katalikė. 

Tėvui mirus ta mergina rūpinosi palengvinti motinos šir
dies skausmus. Jiedvi su motina buvo vienidvi gyvi gimini. 
Duktė svajojo, ar negalės kartais ir mamą privesti prie kata
likybes, kurioje taip lengva rasti širdžiai ramybės, melstis 
už numirusius ir patenkinti geruosius dvasios ilgesius. 

Motina atsimokėdama dukteriai už gerumą apsiėmė 
vaikščioti su ja į misijas. Dienos ėjo paskui dienas. Moteriškei 
misijos patiko, bet j i neketino mainyti savo tikėjimo. Jos 
stiprus būdas nelengvai pasiduodavo įtekmėms. Jos senasis 
tikėjimas tebeliko stiprus. Bet jos širdis buvo gera ir teisinga; 
ji norėjo pildyti Dievo valią, o Dievas vis-gi nesiduoda pra
lenkti gerumu. Moteriškė nepraleido nei vieno misijų pamokslo. 

Po misijų ji likosi Liuteriu tikėjimo kaip buvusi. Tik tiek 
buvo žymu, kad jos dvasia neteko ramybės, J i jautėsi susi-
drumstusi ir beveik nelaiminga. Aš važiavau duoti misijų į 
kitą parapiją už kokių šešių mailių. Išvažiuodamas turėjau 
įspūdžio, kad ji tarsi priešinasi Dievo malonei ir tyčia užsi
merkia, kad nematytų šviesos. Matydamas kovą jos dvasioje aš 
meldžiausi už ja. Jos duktė dar karščiau meldėsi. 

Tik štai belaikydamas misijas antrame rniestelije aš iš
vydau ponią ir jos dukterį bažnyčioje. Motina atvažiavo ne
tesėdama kovoti su Dievo malone ir savo teisinga širdimi. 

— Tėveli,—tarė ji—. Dabar jau žinau ką turiu da ry t i 
J i dar klausė kelių pamokslų, paskui vakare atėjo pas mane-
Daugiau nebegaliu priešintis. J au stipriai tikiu į Katalikų 
Bažnyčią ir esnii pasirengus pereiti į katalikes, į tikrąją 
Kristaus Bažnyčią. 

Žinoma, aš džiaugiausi. Nebuvo reikalo ją mokinti, nes 
išmokusi visko ana daug. J i neakla priėjo prie tos permainos. 
Ant rytojaus aš pakrikštijau ją. Nemoku apsakyti džiaugsmą 
jos ir jos dukters. Jiedvi abi labai dėkojo Dievui už tikėjimo 
dovanų. Mą rodosi, kad ta geroji moteriškė priėjo prie kata, 
likystės tik dėlto, kad turėjo teisingą širdį ir tiesioginį būdą, 
kinio nesugadino gyvendama daugiau negu šešiasdešimts 
metų. t 
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Iš Gaisro Išgriebta*. 
Parašė kun. Alex$ander. 

Eidamas pro ilgas baltų lovų eiles ligonbučio didžiajame 
kainbarije mieste Amerikos Vakaruose, aš pastebėjau ypa
tingos išvaizdos, protingo veido, vidutinio amžio ligonį. Į tą 
vietą buvau atvykęs kito ligonio šaukiamas ir atlikęs savo 
priedermę, kaip esini papratęs, išeidamas dairiausi ar ne
pamatysiu kokio asmens nedrįstančio arba negalinčio kvies
tis kunigą, o bet-gi dvasinės pagetbos reikalingą. Pamatęs 
minėtąjį ligonį aš paklausiau slaugotojos kas jis. 

— J is yra protestantų dvasiškis,—atsakė jL—Jis neseniai 
atvyko į šį miestą ir buvo labai suvargęs kuomet pateka pas 
mus į Miesto Ligonbutį. 

— Iš kur jis yra?—klausiau aš toliau. 
— Iš kur nors iš vakarų J is turbūt turi čionai vieną, ki

tą draugų. J ie jam atneša knygų ir laikraščių. 
Aš priėjau prie ligonio ir linksmai jį pasveikinau. 
— Tamista, turbūt, pažįsti, kad aš katalikų kunigas,—ta

riau priėjęs.—Bet aš visuomet mėgstu ištarti užuojautos žo
dį kenčiantiems, nors jie nekatalikai. 

, — Aš nekatalikas,—tarė jis trumpai. 
— Žinau; bet mudu abu tarnaujam Evangelijai, todėl ne

sava visai svetimi vienas kitam. 
J is permainė kalbą nukreipdamas-ją prie kitų dal\kų, 

kalbėjo lengvai ir gerai apie to laiko nuotikius, pasirodė esąs 
protingas, išmanus daug dalykų. Su juo malonų buvo kalbė-
tis- Ką jaučiau aš jam ir pasakiau. 

— Ne tankiai gijimą sutikti ligonbutije tokį'žmogų kaip 
iamistų. Aš labai džiaugiuosi tamistą pažinęs iv tikiuosi, 
kad tamista greitai išgysi. Ąr nenorėtum, kad aš ir vėl at-
eičiau 

— Jei tamista nori—atsakė jis.—Aš nedaug teturiu drau

gę. Qyyei|jjnąi [supinta* i j daugelio |ta*$^JByIm., Nors m a J Į 
gyvenimas buvo tokis. Bet melskis tamista ųi mane. 

Aš stipriai suspaudžiau jo ranką atsisveikindamas ir 
Išeidamas tariau. 

— įteikia tikėtis Dievu. J į s geriausias mųs 4migaB, 
niekuomet mųs neųžsigina, neapleidžia. Tamista tą visa ži
nai, Sudiev l v •» 

Man daug sykių teko būti tame ligonbutije, o mano pažįs
tamasis vis ėjo blogyn ir blogyn. J į buvo apnykęs baisios rų-
£ies tąsantis drebulys- J i s visas virpėdavo ir galva ir liemuo 
ir kojos. Net įr lovą purtydavo. Skaudu būdavo žiūrėti į jį 
Mano mintis be paliovos ir namie j e esant sukinėdavosi apie 
jjį. Vieną dieną eidamas jo aplankytų ligonbutyje pas duris 
susitikau pažįstamą žmogų. 

— Tamista labai draugauji su p, P„—tarė jis. 
— Su protestantų ministru,—tariau aš.—Taip.Tai labai 

protingas žmogus. Tik man liūdna, kad jis nuolatos eina 
menkyn. 

— Protestantų ministras I — tarė anas. — Ne visai taip J 
J is yra tiktai atsižadėjelis katalikas. J i s išbėgo į vakarus, gy
veno kaip nežmogus; paskui emė. protestantams sakyti pa
mokslus, kad turėtų iš ko gyventi. Jam rodosi, buk niekas jo 
nepažįsta čionai,bet kol buvo jaunas, jis buvo labai geras 
katalikas. Vargšui jam neilgai teks gyventi. Aš einu pasikal
bėti su savo draugu. J i s žino, kad aš jį pažįstu. 

Išklausęs to pasakojimo aš neištariau nei žodžio, 
tik greičiau nuėjau į ligonbučio skyrių pas nelaimingąjį. 
Radau jį tąsamą ir purtomą lyg butų jį apėmęs šaltasis 
drugys. Prakaitas buvo išpylęs jo kaktą ir bėgo nuo galvos 
ant pagalves. Veidas išrodė lyg mirties šešėlio dengiamas. 
Atsisėdęs kiek galėjau arčiausiai' ir nusitvėręs už jo minkštos 
gleivios rankos tariau nuoširdžiai. 

. — Broleli! tau reiks nepoilgam mirti. Zinai, kad aš 
katalikų kunigas. I r tamista ėsi katalikas. Imk ir atlik išpa
žintį. Aš padėsiu, kiek tik galėsiu. 

Tą ištaręs išsiėmiau savo stulą iš kišenio. J is pažiurėjo 
į mane išsigandęs ir nusikreipė šalyn 

— Tai ką-gi ? Ar atstumsi ir šitą paskutinę Dievo malonę f 
— Tėveli!—atsakė jis,—jau ma nėra išganymo. Aš bu

vau pats juodžiausias judošius. Aš užtraukiau negarbę ant 
savo giminių; aš suplėšiau motinos širdį. Aš atsižadėjau savo 
Bažnyčios, kurioje perleidau jaunystę, ir paskui jai kenkiau Į 
viešai ir slapčiai. Judošius buvo geresnis už mane, nes aš ge
riau už jį žinojau ką darąs ir daugiau turėjau niekšystės. 

Čia jį pagriebė tas baisusis drebulys ir ėmė kratyti, 
s butą pats susižeidęs. Tik ligonbučio tvarkos prižiūrėtojai 

atėjo ir laikė jį lovoje. Po kiek laiko drugys perėjo. Aš 
ėmiau kalbėti jam ramiai, glostydamas jo dvasių. Jo nuo
širdus prisipažinimas buvo lygus išpažinčiai. Kieti puikybės 
ir nebvilties raiščiai sutruko. To tik tereikėjo. Kiek turėjau 
takto, atsargumo ir meilės, tiek jų panaudojau toje valandoje. 
Dievas padėjo. ^Ligonio dvasios votis pratruko. J is paleido 
visus savo gyvenimo pūlius susirinkusius širdije. Tai buvo 
išpažintis gryna, nuoširdi ir aiški, apkaltinanti save, gili ir 
gausi, kaip pavasario tvanas. Išliejęs tą visa iš savęs, jis 
pasijuto grynas ir lengvas. Jo dvasią apėmė saldi ramybė. Aš 
daviau išrišimą, o jis užmigo lyg kūdikis. 

Aš atsinešiau Šventuosius Aliejus. Kad aš daviau jam 
Paskutinį Patepimą, didelės skaisčios ašaros bėgo jam per 
veidus. Pabaigęs įsidėjau stulą ir Aliejus į kišenių- Ligonis 
atsimerkė. Iš akių spindėjo ramybė, džiaugsmas ir viltis. 
J i s tarė. . . į •• i-

— Dievas1 ištiesų geras! Tėveli, niekad nesi ištaręs tei
singesnio žodžio, kaip kad sakai, jog J i s yra geriausias mųs 
draugas! 

Aš karštai suspaudžiau ligoniui ranką ir atsisukau žadė
damas išeiti. Apsidairęs pamačiau didelį storą ligonbučio 
tarną juodukų, kuris pirm kokio* pusvalandžio vargiai tega
lėjo išlaikyti tąsomas ligonio kojas. Tas negras pasilenkęs 
ties savo prietaisais, kuriais jis valydavo ligonbučio grindis 
tyliai ir atydžiai, bet su didžia pagarba buvo žiūrėjęs visa kas 
čia atsitiko. Mat ligonbučio kambarys buvo didelis ir a tdaras. 

Išėjau žadėdamas grįžti rytoj. Grįždamas namo visu ke
liu stebėjausi kaip Dievas yra geras ir gailestingas. Jug jis 
rado tą paklydusią avelę ir ant savo pečių parnešė ją į savo 
namus, iš kurių buvo pabėgusi. Ant rytojaus labai anksti grį
žau į ligonbuti, bet vargšas ligonis jau buvo miręs. J i s nu
ėjo pasilsėti pas savo Tėvą į dangų. Aš dirstelėjau į tuščių 
lovą., Čia aš išvydau visaip sužeistą, bet džiaugsmingą Airį, 
kuris vadinosi mane pas save į kampą. 

— Tėveli] tamista padarei gerą darbų tam vargšui,—tarė 
\Airys.—Jis numirė ramus ir, mą rodos, laimingas. J is dėko
jo Dievui, o tas juodasis,*kurį tamista matei valant grindis, 
stebėjosi iš kur tamista gavai tokios galingos vatos, kad 
kaip tik pridėjei ligoniui prie rankų ir kojų, taip nei nereikėjo 
jo daugiau belaikyti, o jis pats nurimo ir paskui gražiai numirė 
Tėveli, bene turėtum ir tam juodukui tokios vatos, kad jis ga
lėtų suprasti, iš kur jų galybė. Jugi ir j p dųšia to paties Dievo 
sutverta- j ""-

-*- Na, Patrick,— tariau aš,— graži yra. tavo tėvynė, kad 
tu šitaip pats kentėdamas mokf dar juokus krėsti įr į links
mus žodžius įpini rimtos tiesos., 

KL Ar Možis gimė su ragais f Lietuvoje bažnyčioje ant 
sakyklos aš mačiau Možio stovyla. J i s rankose v laikė Dešimtį 

[Dievo Įsakymų ir ant galvos turėjo ragus. Aš apie tai nera
dau nieko $v. Baste. 

Kazimieras B. 

Ats. Švy Baste Antroje Možio knygoje, kuri vadinasi Iš
ėjimas arba iškeliavimas, lotyniškai Exodus, pats Možis ap
rašo, kad jis antrukart išbuvęs ant kalno keturiadešimts die
nų, grįžo pąs žmones nešinąs dviem įsakymų lentom. Štai Šv. 
Eašto žodžiai: " I r Možis nulipdamas nuo kalno Sinai laikė 
dvi liudijimo lenti ir jis nežinojo, kad jo veidas buvo raguo
tas nuo kalbesio su Viešpatim. I r Aronas ir Izraelio vaikai 
matydami raguotą Možio veidą bijojosi prieiti artyn. I r jam 
pašaukus juos jie sugrįžo: Aronas ir tautos senesnieji ir po 
įo jis kalbėjo j iems ' ' (Exodus, 34, 29—31). 

Tie ragai nebuvo kauliniai. J ie buvo spinduliai einantie
ji iš Možio veido. Tas veidas taip spindėdavo, kad Žydai bi-
jodavosi į jį žiūrėti, dėlto Možis turėjo dėvėti uždangalą. 
Btai šv. Rašto žodžiai: "Pakalbėjęs su jais jis užsidengė sa
vo veidą skara. Bet kad jis grįžo pas Viešpatį ir kalbėjo su 
juo, jis nusiėmė uždangalą iki kol išėjo ir tada kalbėjo Izra
elio vaikams visus daigtus, kurie buvo liepti jam. (Exod. 34, 
3 3 - 3 4 ) . ' . _ 

Dailininkai darydami stovylas, negali padaryti kad pa
veikslo veidas taip žibėtų, kaip žibėjo gyvas Možio veidas, 
bet tą žibėjimą paženklina dviem medinių arba kitokios me
džiagos spindulių pluoštais. Kaikurie žmonės, žiūrėdami vien 
į paveikslą, neatmindami Šv. Itašto mintija, buk Možio ragai 
buvę kauliniai, kaip nežmoiiių ragai. Ištiesų-gi tai buvo tik 
veido spindėjimas i r to žibėjimo spindulių prasimušimas pro 
uždangalą. 
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BIBLIJOS STUDENTAI. 
-

1 KL Ar geri žmonės yra tie, kurie sakosi esą Biblijos Stu-
deniai ir ką mintyti apie žmonių ateitį? 

v KL 2. Ar valia katalikui vaikščioti į Biblijos Studentų 
prakalbas. 

Antanas Juška. 

Atsakynvas. Žmonių gerumo ir blogumo ištarmę duoda 
V. Dievas savo teisme, dėlto nei aš nieko nesakau ar Biblijos 
Studentai yra geri ar blogi. Bet aš žinau ir viešai pasakau, 
Kad Biblijos Studentais Amerikoje vadinasi iš Kristaus tikė-
jimo išklydusieji žmonės. V. Jėzus aiškiai sakė: " J e i Bažny-
čios neklausys (tavo brolis) tegu tas būva, kaip stabmeldys 
ir muitininkas". (Mat 18, 18). Biblijos studentai Bažnyčios 
neklauso. Kristus sakė, kad pragaro vartai bandys griauti 
Dievo Sūnaus Bažnyčią, bet nesugriaus jos (Mat. 16, i6 ) . 
Biblijos studentai bando griauti katalikų Bažnyčią. V. Jė-
zus aiškiai sakė, kad yra pragaras, o Biblijos Studentai vi
saip išvadžioja buk pragaro nesą. 

Bažnyčios griovimas yra velnio darbas. Kas velnio dar
bą dirba, tas su velniu atsims ir užmokestį V. Jėzaus teismo 
dienoje. Išganytojas pasakė, kokis bus tas užmokestis. Dievo 
sunūs t a r s : "Eiki te šalin nuo manos prakeiktieji į amžiną 
ugnį, prirengtą velniui ir jo pasiuntiniams , , . (Ma t 25, 41). 

Katalikui nevalia vaikščioti į jokias klaidatikių prakal
bos vistiek kokiu vardu jie vadinasi, taip pat kaip nevalia 
pirktis nuodų. Kas savo dūšią užnuodija klaidomis, tas dar 
blogiau daro negu valgydamas nuodus, nes dusios mirtis žmo
nėms yra kenksmingesnė už kūno mirtį. 

i 

/ 
, ĮVAIRUS KLAUSIMA). 

Nįekas negali palinksminti dūšios taip daug kaip majda. 
Prašyk ir bus tau duota daugiaus negu troškai, ir tada ta
vo džiaugsmas bus pilnas. Melskis, o patyrimas tau pasakys J 
kad Dievas yra geras ir galingas. 

Klausimus dunda E. S. Kampinis. 

Kl. 5. Ar gerai darosi, kad giedamose Mišiose giesmi
ninkams giedant "Sane tus " . kunigas jau daro Pakylėjimą, ar
ba tebegiedant "Agnus Dei ," jau žegnoja žmones pabaigęs 
Mišias. Jei negerai, tai kas kaltas ar kunigas ar giesmininkai? 

Atsak. Negalimas daigtas, kad kunigas giedodamas Mi
šias žegnotų žmones jas pabaigęs, kuomet choras - dar tebe-
gieda "Agnus Dei" . Jog po "Agnus D e i " prieš peržegno
simą kunigas dar turi pagiedoti maldą vadinamą "Posteom-
munio". Ne-gi galimas daigtas, kad kunigas ir choras tuo 
pačiu laiku giedotų, vienas pas altorių, kitas pas vargonus. 
Jeį-gu taip įvyktų, tai kaltas butų ne vienas kuris, bet visi 
prisidedantieji prie tos betvarkės sudarymo ir klebonas, kad 
leidžia jai įvykti. 

Pakylėjimo neturėtų būti chorui giedant. Pakylėjimo lai-
^u visoje bažnyčioje turi būti tylu. 

Bet kartais be mekeno kaltės Pakylėjimas įvyksta prieš 
chorui baigsiant giedoti. Po Prefacijos choras ima giedoti 
"Šanč ius" , o kunigas kalba maldas. Maldose yra pertrauka 
vadinama "Memento". Kunigas gali ją padaryti ilgesnę ar
ba trumpesnę. Kartais pasitaiko, kad giesmę "SanGtus" cho
ras pradžioje gieda greitu tempu. Tada kunigas trumpina "M? 
mento". Jei-gu antroji giesmės " S a n c t u s " dalis eina lėtu 
tempu, tai kunigas prieina prie Pakylėjimo greičiau negu 
giesmininkas prie giesmės pabaigos. Kunigui nedera stovi
niuoti pačioje svarbiausioje Mišių dattje. Jei-gu tat choras 
gieda " S a n c t u s " tokia meliodija, kuri mainosi, tai jis turi 
pranešti kunigui prieš Mišias, kad jis žinotų, jog ilgiau turi 
laikyti "Memento". 
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(Tęsinys). 

Vokiečių spauda dėlei Briuse
lio derybų. 

Stat is t ikos žinios apie Vil
niaus kraš to gyventojus skel-
! narnos Varsa vos vyriausybės 
patiektos. Iš jų matyt i , kad 
ten esant i dviejų trečdaliu 
Lenkų gyventojų dauguma, ir 
p r idur iama da r , kad tie gyven
tojai reikalauja a tvadavimo 
ir pr i jungimo Lenkijai. Tautų 
Sąjungos Tarybos j Vilnių,nu
siųstieji komisarai , pasak laik
raščio " S o i r " , įsitinkinę Len 
kų pretenzija teisėtume. J i e 
padarys st ipria Įtakų į konfe
rencijos -eiga. 

Sveikatos Departamento P r a 
nešimas. 

1. Iš Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus gauta skalbimu ii 
š iaip daiktų reikalingų ligo
niams. 

2. Atsilankė Sveikatos De-to 
Komiteto pagelbos Amerikos 
L'ommittee of Kelief Dr. Al 
konas, kuris a tvvko i Lietuva 
;iukų skirstymo reikalu ir no 
ri susipažinti su sveikatos h 
sanitarijos stoviu Lietuvoj. 

3. Sveikatos Dep-tas susirū
pinęs statistikos žinių apie gi
musius., įnirusius i r vedusius 
l inkimu. Einant Rusu istaty 
mais tokios žinios tesiunfia-
mos tik metams pasibaigus, 
tuo tarpu Sveikatos Dep-tui 
svarbu butų tokias žinias gau
ti dažniau. Sveikatos Dep-tas 
praeitais metais pagamino tam 
t ikras blankas kalboms ži
nioms rinkti , bet prakt ika pa
rodė, kad pilnų žinių m gali 
ma gauti , nes dauguma kle 
bonu remiantis Rusu istatv-
mais visai ats isako siųsti pa
našias žinias. 

4. Pas taruoju iaiku kai kur 
pasirodė rauplės. Kad .rauplės 
neišsiplėstų, išsiųsta visoms 
apskri t ims rauplių limpha,pas-
kir ta skiepytojai ir skiepyto
jo®. 

5. Dezinfektorių stokai pa 
šalinti Lietuvoje, įsteigti de
zinfektorių kursai ir išleista 11 
dezinfektorių. 

Karo Paskai ta . 
(jlegužės 13 d. Generalinio 

štabo salėje įvyko Karo Moks 
lo Kūrėjų Draugijos papras
tasis mokslo susir inkimas, ku
riame buvo generolo Zenke
vičiaus paskai ta " Maišalas 
Fosas, jo karo pažiūros ir dar
b a i " . 

Paskai tos tur inys : 
1. Fošas-Praneuzų Karo A-

kademijos mokytojas(1898 m.) 
ir jos Viršininkas (JiK)7-19li 
m.) . 

2. Generolas Fošas — 29-to 
Prancūzų korpuso vadas, 9-to> 
Prancūzų armijos vadas ir 
Šiaurės Prancūzų armijos Gru
pės vyriausias vadas (1914-
1916 m ) . 

3. Generolas Fosas nerikiuo
tojo Santarvės klausimais ats
kiro biuro viršininkas prie 
ger^ral isimo, Prancūzų Gene
ralinio štabo Viršininkas 
(1917 m.), Santarvės " A u k š 
tosios Karo T a r y b o s " Versa-
lėj pirmininkas. 

4. Fošas — visų Santarvės 
pajėgų vakarų fronte genera 
tįsimas. 

Lietuvos Delegacija Nuvyko Į 
Estiją. 

Lietuvos delegaciją, važiuo
jančią iš Rygos į Estiją, pa
sieny Valke sutiko Es tų val
džios automobilis ir nuvežė į 
sporto švente. Į Taliną Delega
cija a tvyko Gegužės 9 d. J ą su-

DRKOffft* I 
t iko mūsų Ats tovas Est i ja i p . 
Cylys, Es tų Poli t ikos Depar
tamento Direktoris Helat ir 
kiti . Es tų valdžia širdingai 
priėmė ir principe pr i ta rė vis
kam, pada ry tam Rygoj . Netru
kus įvyks trijų mįnisterių su
važiavimas galut inam Sąjun
gos sudarymui . Gegužės 11 d. 
Delegacija grįžta į Rygą, o ki
tą dieną į Kauną. 

Estu. la ikrašt ininkai sut inka 
dalyvauti pasi tar ime Kaune. 

Lenkų Laikraš t i s Rašo Apie 
Vilnių. 

" N a s z K u r j e r " Lenkų laik
raštis einantis Varšavoj , įdėjo 
Vilniaus klausimu straipsnį, 
kuriame užpuldinėja endekus 
del jų politikos. 

Laikrašt is rašo, jei Lenkų 
valdžia Vilniaus klausimu 
skaitytusi su Lenkų Seimo 
valia, netik nustotų svarbios 
provincijos, bet ir ki t i Lenkų 
reikalai galėtų a ts idur t i pa
vojui. 

Laimei Lenkų užsienių rei
kalų ministeris Sapieha, nors 
ir endekas, bet būdamas ki
limo iš Lietuvos, numatąs vi
sus nuostolius dal inant Lietu
va,. > 

Santarvė galinti ir nuo Len
kijos pareikalaut i gyventojų 
atsiklausimo Gudijoj ir Ukrai
noj, kas d a u g kainuotų Len
kijai. 

Plebiscito vaisiai Vilniaus 
klausimu negalėtų būti t ikri . 
Je i tas t ikrumo įsitikinimas 
esąs Varšavoj , jo nesą Vilniuj. 
Ten i r Lenkai suprantą, kad 
visa istorijos Lietuva ekonomi
jos i r kul tūros atžvilgiais su-
laro vienatą ir kad Vilniaus 

kraštas i r kultūros ir psichi
kos atžvilgiu labai skiriasi nuo 
Varsa vos ir organiniai jį pri
jungti Lenkijai negalima. 

Toliau abejojama, a r yra pa
sauly toks naivus žmogus, ku
ris tikėtų, kad plebiscito vai
siai abiejų pusių bus įvertinti 
T pralaimėjusieji nesigriebs 
ginklo. 

Dabar tas klausimas esąs dar 
sunkiau išspręsti, nes viena ir 

ntra pusė yra pašalinių veik
ai ų suerzinta. Taikai daugiau

sia kliudanti Lenkų endekija 
•r Lietuvių reakcija. 

Laikraščio nuomone, konfe
rencija arba federacija su Lie
tuva butų unijų arba federaci
jų su kitomis valstybėmis į-
*anga. Nors endekai negali 
ramiai klausyti apie federaci
ją, bet objektingos sąlygos ką 
kitą radą ir t ikėt is reikia, kad 
sveikas protas ir sąžinė paim
sią viršų. 

-
Smulkios Žinutės. 

Finansų Prekybos ir Pramo
nės Tarybos pranešimu, Gegu
žės 10 d. įvyko Ministerių Ka
binete trečiasis Finansų Pre
kybos ir Pramonės Tarybos po
sėdis, pirmininkaujant 1. e. 
Finansų,Prekybos ir Pramonės 
Ministeria pareigas p . Dobke
vičiui. Buvo svars ty ta preky
bos sutarčių klausimas. 

LIETUVIAI AMEBOJE. 
CICERO, ILL. 

Dievo Kūno šventė. 
Geg. 30 d, 'Šv. Antano para

pija iškilmingai apvaikščiojo 
Dievo Kūno šventę. Pastango
mis gerb. kunigų, seserų ir 
parapijonų bažnyčia ir įrengi K 
altorėliai prie bažnyčios durų, 
prie klebonijos ir bažnyčios 
kieme buvo papuošti , gyvomis 

[gėlėmis i r lapotais medeliais. 
Pirmosios mišios šv. buvo 6 

vai. ryto. Suma buvo 11 vai. 
I Per visas ketverias minias žino 
nių buvo pilna bažnyčia i r visi 
beveik ėjo prie Šv. Komuni

j o s . 
Per trečiąsias mišias ėjo 

prie Pirmos Šv. Komunijos 
virš š imtas Šv. Antano pa-
rap. mokyklos mokinių. Baž
nyčion atlydėjo vaikučius kle
bonas kun. H. J . Vaičiūnas ir 
kun. Pr. Vai tukai t is , su buriu 
Altoriaus jaunikaičių. Procesi
ją puošė Šv. Antano parap. 
benas. •. 

Sykiu su vaikučiais ėjo prie 
Šv. Komunijos ir jų tėvai. 
Pirm dalinsiant Šv. Komuni
ją, po ant ra i mišių Evangeli
jai klebonas gražu pamokslu 
gilų darė įspūdį ypač vaikų 
tėvams. 

i . 

Po sumos an t r a procesija. 
Šįmet Dievo Kūno procesija 

buvo įspūdingesnė negu kitais 
metais. Virš 500 parapijos 
mokyklos vaikų sykiu su pir
mą syk priėmusiais Šv. Ko
muniją dalyvavo procesijoje. 
Kiekviena grupė buvo skirti n 

mas žmones šelpti Lietuvą pri
sidedant prie T. Fondo. 

Padainuota keletas dainelių. 
Vakarui pasibaigus, žmonės 

patenkinti skirstėsi namo. 
Gera yra pasiklausyti pra

kalbų, ypatingai jeigu dar iš
girsti ką naujo, bet jeigu išė
jęs viską užmiršti, tai maža] 
nauda. Reikia pasvarstyt i apie 
tai,kas yra kajbama ir jeigu y-j 
ra kviečiama prisidėti p r ie T. 
Fondo, tai kodel-gi negalima 
to padaryt i tuoj. Kam-gi ati
dėlioti. Todėl kurie da r nepri-
įu l i te pr ie T. Fondo, prašo
mi ateiti J bažnytinę svetainę 
sekantį sekmadienį, paduoti 
vardus ir pradėti mokėti nors 
po 25c. į mėnesį. Tuonvi sušelp
site tėvynę-Lietuvą. 

Mėnesiniai mokesčiai yra 
pri imami sekmadieniais po 
kiekvienų mišių. 

Koresp. 

i 

Mūsų atstovas Skandinavų 
Valstybėms p. Savickis buvo 
priimtas Švedų Ministerio 
Pirmininko Sydovo ir turėjo 
daug pasikalbėjimų su žymes
niais Švedų darbuotojais . Šve
dų spaudoj įdėta del to keletas 
straipsnių. Gegužės 11 d. p . 
Savickis a tvyko į Kristianiją. 

gai parėdyta . 
Mažytės mergaitės barstė gė

les, kalbėdamos?. *'Garbė Jėzui 
S a k r a m e i n V . Kit i nešė ranko
se rožes, gėlių bukietus, vai
nikus ir t t . 

Nek. Prasid. dr-jos jaunos 
mergaitės nešė puikiai parė
dytą altorėlį. Tva rka buvo 
graži. Visur išvengta susikim
šimo. Vaikučius tvarkė Sese
rys, gi minią parapijos.komi
tetai. 

Po procesijos kun. Pr . Vai
tukait is perskaitė abi tos* die
nos Evangeliji , o kleb. Vai
čiūnas padėkojo kun. Vaitu
kaičiui, Seserims, komitetams 
ir visiems parapijonams už 
prisidėjimą prie faif> gražaus 
papuošimo šios dienos iškil-
mių. 

Bedievių pasižymėjimas. 
Daugelis automobilių pra-

važiuodariu sustojo žiūrėti 
procesijos. Kai-kurie važiavę 
žmonės atėjo ir arčiau pasižiū
rėti. 

Visiems klaupiant gatvėje, 
bedievių keliai nelinko. Kitoje 
gatvės pusėje stovintieji kai 
stulpai net kepurių nenusiėmė. 
Tas aiškiausia l iudi ja , ' kad 
jų galvos tuščios .kaip puody
nės, nes svetimtaučiai ir ne-
katalikai atėję pažiūrėti netik 
buvo be kepurių, bet i r klaupė. J 

J. Šliogeris. 

Gegužės 10 d. buvo Bruksely 
Kitos Direktorio D-ro J . Ere to 
paskaiaa apie Lietuvą socialiu, 
ekonominiu i r istorijos 
atžvilgiais. J i s kalbėjo apie 
Lietuvos padėtį prieš k a r į , 
apie 
džiagąy 
gai 

WORCESTER, MASS. 

Prakalbos. 

Gegužio 22 dieną pas mus 
lankėsi didžiai gerb. kun. Pr . 
Bučys, buvęs Draugo redakto
rius ir pasakė gražią prakalbą, 

Praka lbas surengė Tautos 
Fondo 30 skyrius. Gerb. sve
čias . t rumpai -pakalbėjęs apie 
T. Fondą, jo nuveiktus darbus 
ir pagyręs Worcesteriečius už 
gerą darbavimąsi, paskui pa
pasakojo daug naujų i r įdomių 
dalykų. 

Kalbėjo ir vietinis' klebonas 

ATSIŠAUKIMAS. 
• . — . 

New Yorko Valstijos Apšvie
tos Departamentas rengia pa
rodą "Amer icas M a k i n g " ap-
švietos tikslams New Yorko 
mieste, Spalio mėnesyje, 1921. 
Toje parodoje manoma atvaiz
dinti, kaip išaugo dabart inė A-
merikos civilizacija i r kuri 
tauta kuomi prie to ūgio pri
sidėjo. Pavyzdžiui, I talai mano 
pastatyt i stovylą, kuri atvaiz-

[dins stiprią kūno jėgą nes 
I talai daugiausia dirbo ant ge
ležinkelių, pr ie žemių, ant gat
vių, tai y ra prie sunkių fizinių 
darbų. J i e tuomi prisidėjo prie 
Amerikos pastatymo. 

Pr ie tos parodos, kuri yra 
svarbi, nes ją at lankys tukstan 
čiai Ne\v Yorko mokinių ir 
šiaip žmoni g. \ 1a pakviesti ir 
Lietuviai, tai yi:a*"jų organiza
cijos New Yorke. Tos organiza
cijos išrinko komitetą, kurio 

[pirmininkas yra J . Tumasonis, 
o susinėsimų raštininkas V. 
Sirvydas, ir kur is varo darbą, 
kad Lietuviai , butų įžymiai 
perstatyt i minėtoje parodoje. 
Bet Čia maždaug yra visų A-
merikos Lietuvių darbas ir rei
kti Iinga, kad visa-Amerikos vi
suomenė jame dalyvautų i r a-
pie jį žinotų. 

Buvo apsvarstyta, kad Lie
tuviai galėtų parodyti , kaip 
jie prisidėjo prie iškasimo an
glių, audinio audeklų (stak
lės), darbų sfrockjarduose ir 
an t ūkių. Kur i iš tų pramonės 
šakų yra daugiausia Lietuvių 
apdirbama ir kur i geriausia 
atvaizduotų Lietuvių* kontri
buciją Amerikos gyvenimui 1 
Del šito klausimo mes ir krei
piamės į visuomenę, kad jinai 
prisiųstų savo sugestijas ir 
nuomones, ką geriausia butų 
perstatyt i i r kokiu b.udu. 

Atsakymus gali siųsti kiek
vienas Lietuvis. Tik meldžia
me juos siųsti kogreičiausia, 
kad jie suplauktų nevėliau 20 
d. Birželio. J e i kas turi kokių 
daiktų, kurie t iktų parodai, tai 
ir-gi meldžiame pranešti ant 
kokių sąlygų sutiktumėte 
mums juos pavelyti išstatyti . 
Visus a tsakymus ir sugestijas 
»siųskite sekretoriui: V. Sirvy
das, .193 Grand St. Brooklyn, 

Tikime, kad visuomenė ne
pasiliks kurčia savo reikalui. 

J . Tumasonis, pirm., 
V. Sirvydas, rast . 

Šeimininkas atėjęs iš dirbtu
vės klausia savo žmonos: Lisin, 
Ena, kur-gi y ra mūsų burdi-
gierius Džianas? 

Pat i . — Na-gi, Džianas su 
savo frentais Džiovu ir Dže-
kiu per visą dieną drinkino 
viskę ir kaziriavo. Bekazeriuo-
>dami susifaitavo ir Džiovas 
pagriebęs geležies pisį pafik-
sino Džianui pakaušį. Paki lus 
baderiui atvažiavo petrolvegi-
nas su trimis policmonais, 
Džianą nuvežė ašpitelin, o tuo
du į dželę. 

VVESTPULLMANIECIAI! 
Atkreipiame Jūsų atydą, 

kad pas J u s dienraštį " D r a u 
g ą " atstovauja p. M. Kiupe-
lis 11949 So. Halsted St. 

Pas jį galite gauti kasdien 
nusipirkti " D r a u g ą " , taip-
pogi galite užsiprenumeruoti 

• AMERIKOS LIETUVIAI! 
Norite pasiųsti Amerikos Lietuvą į Lietuvą 

tai pasiųskite saviškiams į Lietuvą Amerikos Lietuvių 

Reikalinga mergina prie kriaučių 
ant runku darbo prie kelnių. Atsi
šaukite tuojaus. 

6105 So. Abcrdoen St. 

— 
Reikalingas Malioris Darbas užtik

rintas visai vasarai. Lietuvis turi 
pirmenfbe. tiktai patyrės savo ama
te. Atsišaukia. 

Petras Cibulskis 
2343 Wcst 23 Placo 

Tt-1. Caiutl 7233 

Paieškau senivos moteries prižiū
rėjimui du kūdikius. 

6622 Rhodes Ave. 
Phono EnglcAvood 1421 

Parsiduoda bučerno ir grocerne. 
su namų gražioj vietoj, puse bloko 
nuo Halsted gatv Bisnts "Cv1*" 
Pardavimo priežastis važiuoju ant 
faunus ir norių greit parduoti. 

J. Morkų* 
828 W. 31 Str. Chicago, IlL 
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Katalikų 

Išleistą Liet. Kat. Spaudos Draugijos 

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

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 
kayf* jūsiškiai Lietuvoje netik žinos, bet ir matys Amerikai 
Lietuvą, kaip mes matome 

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

kainos da 10c. persiuntimui ir paduokite gerą adresą, kam no
rite siųsti į Lietuvą. 

• 

Užsisakydami adresuokite: 

"DRAUGAS" PUBLISHING CO. 
2334 South Oakley Ave. Chicago, Illinois. 
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Pardavimui 
pus ir geras 

3200 

S alūnas. Puikus 
biznis. 
So. HAtotcd St. 

kam-

_ _ - • . » 

[Bondsai po $100 ir $500. 
ir lengvais išmokėjimais. 

, PARSIDrODA. 
Greitu laikų barberne, yra 3 krės

lai ir "poohoom" ir 3 bilijardiniai 
stalai. Atsišaukite: 

Draugas PuM. t o . 
2384 So. Oakley Ave. 

J. Z. 

FOTOGRAFIJV GALERIJA. 
Greitai tufci but parduotą Photo 

Studio, kuri randasi Chicagos pric-
miestyj. Biznis gerais ir senai iš
dirbta vieta. Lietuviu, Lenkų ir 
Slovakų parapijos. Atsišaukite su
žinosit pardavimo priežastį. Kreipki
tės. 

Draugas Publ. Co. 
2334 S. Oakley Ave. 

(A. S.) 
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gjTel. Canal 6222 Jj 

DR. C. .L CHERRYS S 
m c* LIETUVIS DENTISTAS 

[2201 Weet 2 S - B J & So. Leavitt B«-£ 
Chicago c» 

^Valandos: 0:30 A. M. to 12 N * 
1:00 P. M. to 8:00 P. M. « 

4 *SA&#&JtA*:£A&#^Sk&fi j !a#JdtA3 

(Tel. Randolpn 2898 
1 A. A. SLAKIS 

ADVOKATAS 
Ofisas viduniiestjj 

ASSOCIATION BLOG. 
19 So. La Salle St. 

{ Valandos: 9 ryto iki f po pietų ] 
Panedėliais iki 8 vakare 

l ,Nedėliomis ofisas uždarytas 

J. P. WA1TCHES 
Lawyer 

LIETUVIS ADVOKATAS 
4601 South Hermitage Ave. 

Tel. Boulevard 6080 

/ = 

MŪSŲ KALBOS GRAŽY
BĖ. 

Vargonininkas — Klebone, 
a.s norėčiau, kad man apmokė-
tuinei už darbą. 

Klebonas — Už kokį darbą? 
Vargonininkas^— Niį-gi pia-

mi.tan. nuvailišiavaiK 

OR. S, NAMUS 
LlETUVM 

GYDYTOJAS IK GBIRUKGAft 
Ofisas ir Qyvenhr:o n e t * 

3253 South Halsted Street 
Ant Ttr&Mis (Tnivei-Mk! HtaU feuU 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo 
t | 3 Iki 4 po piety: nuo 7 1U f rak. 

Nedėliomis nuo 1» Jkf \ 
Tel#f«n»a Yards SM* 

I 

• • 

DR, A, L YUŠKA 
1900 S. Halsted Str. 

8 rakevr* 

Te l Canal 3413 

{Valandos: 10 , ryto'' iki 
Gyvenimas; ^ H I i 

28U \$, «srd St<. 
Į^etl. Proapect 84«fV 

• ;• ui 

Gausi 7%, 8% 
už padėtus pinigus, jeigu pirksi mū
sų rekomenduojamus, užtikrintus 

PIRMO MORGEČIO 
AUKSO BONDSUS 

Procentai išmokami du kartu j metus 
bile vienoj bankoj. 

n* 

Gali pirkti 

Perkame, parduodame, 
duodame informacijas 
komp. Sėtus. 

mainome ir 
apie Jvairių 

DR. 6 . M. GLASER 
Praktikuoja 30 metai. 

Ofisas 3143 So. Morgan 34. 
I Kertė SS-ro St., Cbdcago, U t 

8PECIJ AUSTAS 
MoUrižkų. Vyriškų, talpai nnro-

ntškų ligų. 

i OFISO VALANDOS: Nuo l t r/to J 
tki S po pietų, nuo 4 lkl S valas- ] 
•i* vakare. k 
Nedėliomis a«o t lkl 1 po piet. 

Telefonas Yarta 387 
• m m ui «• • •—~-mm.+ m m m m m m . 

Krcipkitics t Lietuvių ištaigą | | f . - - . _ ' m * — • * • » £%n mg\ 0 

FEOPLESINVESTMENTCOJl f, Wi RuTLAUolvAS ! 
220 S. States Street Room 1422 Į į n i m i r i T i o 

Tel. Harrison 2024 Chicago, IlL | 

Kasdien ir nedonomis nuo 12 iki 3 
po piet 

Dr. I. L MAKARAS 
Lletuvys Gydytojas ir Oiiirurga* j 

Ofisas 10000 So. Mlchigan Ave. 
Vai. 10 lkt 12 ryte; 2 iki 4 po 

piet, 4:30 Iki 8:20 vakar* 
Residenclja: 10533 Perry Ave. 

Tel. Pullman 242 
£« 

rs 
Telefonas Armitage 9770 

MARYAN S. ROZYCKI 
MUZIKOS DIREKTORIUf 

Vlokytojas Piano, Teorijos t? 
K o m p o z i c i j o s 

3021 N. Western Ava, 
ObJoago, IlL 

ADVOKATAS 
Ofisas Didmiestyj: 

29 South La Salle Stre* 
Hambarts 334 _ 

Telefonas Central 6300 

I Vakarais, 812 W, 33rd St ! 
ifc 1 i ih i"i •«r~m~M~ ma* 

l t 

Telefonas: Tards 4681 

, VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES 

6305 b. Halsted^ 2467 V . 
1850 N. Wells St. 

137 Mokyklos Juogt. Valstijose. 
Moko Siuvimo, Patternų Kirpl-j 

mo, Designing bizniui ir namams. < 
Vietos duodamos dykai, Diplomai. 
Mokslas lengvais atmok ėjimais^ 
Klesos dienomis ir vakarais. Pa-^ 
reikalaukit knygelės. 

Tel. Seeley 1642 M 
SARA PATEK, pirmininke^ 

TeL Drover 7142 

Dr. C. Z. Vezeiis 
LIETUVIS DENTISTAS 

4713 SO. ASHLAND AVEJTUB 
arti 4 7-tos Gatves 

Valandos: nuo 9 ryto Iki t rak 
Seredomla nuo 4 lig 9 vakare 

Telefaoas PullBnua s»<, 

Dr. P. P. ZALLTC 
Lietuvis Dentist&i 

16801 So. Michigan AveetM 
E«Mland, DL 

VALANDOS: 9 ryto lkl 0 nXw. 
>rel. Pttllrnan 343 Ir 8180. 

Tel. Yai-ds 6666 Blvd. 844^1 
Dr. V. A. ŠIMKUS \ 

j Lietuvis Gydytojas, Ohlrargms Ir 
Akaserms. 

3303 S. Halsted St. Cbicago. 
J Valandos: 10—12 iš ryto 1—2 Ir f. 
14—8 vakare Ned. l t—12 U rytai. f 

= 

*a*s#j^fji*i62ia^sAa*ajfji*j5Lt«»< 
STelefonas Boulevard t l t t 

f DR. G. KASPUTIS 
DENTISTAS Į 

3331 South Halsted Str. 

f lalandos: 2—12 A, U. 
1—6* 7 fl p M 
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Visur reikalaukit arba patys išsirašykit 
PAVEIKSLUOTĄ LAIKRAŠTĮ 

ATSPINDŽIAI 
E 
mm 

įJuose paveikslais nušviečiama: 
1) armijas gyvenimas ir veikimas, 
2) svarbesni Valstybės gyvenimo atsitikimai, 
3) Lietuvos ir kitų kražtų gamta. 
Be to, ten rasit ir geresnių dailės raitų. 

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

Adresas: Kaunas, Generalis štabas, 
'ATSPINDŽIŲ" Administracijai <« 

m ••• l l l l l lMIl l l • • • • I ^ H 
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D R 1 U B K . I Ketvirtadieni?, Birželis 9,1921 

"Draugas" Siunčia 
• 

Pinigus į Lietuvą 
n 

. 
• • « 

Naudokitės Visi! 
įfrfr v" ' ?lįsileidžiama į parapijinei«f£ mans danže (Riverside, 111.) 
* i ^ O T i P * A af°* f \ T X ^ | taines *u tokiais muzikantais, rengiamas už visus kitus įdo-

\ j gJL i \ j J \ \ J f v / t l ILJ • l a i r i ( l n i e k o d a i l S i a u nesugra-jmesnis išvažiavimas. Jį rengia 
mimmL „,.. , . ..-^••Jina, kaip tik, taip vadinamą, Lab. Sąjunga ir visas pelnas 

j - YTTTJirjr i C T T \ v C *"** a ^ « i » a » . a * * •**'»v»-rfl-»<T-fvr* -r* A t l f l Z Z A M O -ne* C* I n W..V S I ^ H i A / . U n / l ^ n <*v*v«* 

Šiandie Aušros Vartų para 

IŠ DIEVO APVEIZDOS PA-
KAPIJOS. 

Fed. Skyriaus Valdyba. 

pija turės bazarą, parapijos I.. šiandie, Birž. 8 d., vakare, 
darže. Dievo Apveizdos par. svet. 

„~-r -gerb.'kun. Prof. Pr. Bučys, 
CHICAGOS RINKIMUOSE A. L. R. K. Federacijos Cen-

LAIMĖJO KOALICIJA. įtro atstovas, kalbės apie Lie-
tuvių suvažiavimą Washingto-

Chieagoje teisėjų rinkinuio- ne irpasimatymą su Prez. 
se praeitą pirmadienį laimėjoJHardingu Gegužės 31 d. Ne-
koalieijinis tikėtas. Visi ko į bus jokios rinkliavos, 
alicijos teisėjai išrinkti. Mies
to majoro Thompsono nutaisy
ta politinė mašina gavo apie 
KMMHM) balsu mažiau. 

Du didžiausiu Chicagos die
nraščiu smarkiai veikė prieš 
majorą. Tr laimėjo. Tad tiedu 
šiandie negali atsidžiaugti. 

Bet piliečiams nlažas džiau
gsmas. Toksaj pat galas ir ta 
ar kita pusė butu laimėjusi. 
Nes darbo žmogui nėra iš to 
naudos. 

eis našlaičių prieglaudos nau 
Nenoriu tikėti, kad p. B-tis dai. 

pirmu kart Šv. Jurgio parap. 
svet. butų girdėjęs " J a z z " ir 
už tai užpykęs negirdėjo kai^ 
grojo Suktinį, Klumpakojį ir 

Birž. 9 d. Šv. Mykolo par 
mokyklos mokinių Aniolų Sar-J 
gų ir Vaikų Marijos dr-jos 
turės išvažiavimą (basket pie 
nic) Lincoln parke. 

ROŽINIS BALIUS. 

Semtoje, Geg. 18 d. Šv. Jur
gio parap. ^vet. du bažnytiniu 

Piliečiai pripažino tečiau, i-j choru, bntent šv. Grigaliaus iš 
dant viešose (mokyklose k n v-

•r » 

gos .mokiniams butų duolamos 
veltui. 

Bet tie patys piliečiai at
metė -samanvma išleisti boiul-
sus naujam apskrities Cook 
kalėjimui. 

Rinkimu metu policmonas 
Meriiinan nužudė viena žino-
gų, 35 m., Miebael Walsh. 

Policmonas sako, Walsii jį 
negražiais įžodžiais išvadinęs 
balsavimu vietoje, 2817 Wen-
tworth a ve. Ir irž tai 

» 

lodyti žmojru. 

Cicero ir Šv. Mvrkolo iš Nortb 
Side, bendrai surengė "rožinį 
halių'', moksleivio dainininko 
Justino Kudirkos naudai. Pel
no paliko $loO.(X) suvirs. Pini
gai pasiųsta kablegramu į Ita
lija, 

Jau vieneri metai praslinko, 
kaip Justinas apleido Chicagą 
ir jo švelnus lyriško tenoro .ai
das nutilo. Nutilo, bet tik lai
kiniu. Štai, Ciceros padangėje 

reikėjo! 

kitus... Toliau sako: "Dabar į-
domu gal žinoti, kaip jaunimas 
galėjo šokti grojant tokiai mu
zikai. Na-gi taip, kad šokėjai 
Šv. Jurgio parap. svetainėje 
" sunyt ino" visus Chicagos ka
baretus. Valio dailės mylėtdjai 
choristai, kad taip pažangiuo-
jat netik dainoje, bet ir šokiuo
se" . 

Oia vėl nenoriu tikėti, kad j 
p. B-tis, kaipo "Vyt i s 1 ' butų 
išlandęs "visus Cbicagos ka
baretus" ir gerai įsitėmijęs, 
kaip ten jaunimas šoka. 

Ponas B-tis peikė choristus, 
muzikantus ir visų publiką,kad 
ne sulyg jo skonies dainavo, 
grojo ir šoko, užmiršdamas 
visai, kad vakaras (balius) 
buvo parengtas "vien bizniš-
k u " žvilgsniu. (Gaila, kad del 
"b izn io" meno išsižadėta. 
Red.) Kadangi jaunimo buvo 
mylinčio muzikų "naujausios 
mados" tai buvo įmaišyta ir 
vienas kitas < 4 J a » " . Norint 
panaikinti " J a z z " muziką ir 
šokius, visuomenė turi kreip
tis į valdžių, kad užgintų 
4 ' J a z z " ne vien "ŠV. Jurgio 
parapijos svetainėje", bet vi
sai Illinois Valstijai. (Pati vi-

A. f A. 
LEOKADIJA 

KIŠONIENĖ 
po tėvais Norkaitė 

28 metų. mirė 6 Birželio, 
9:30 vakaro, 2739 W. 43 
str. Paliko dideliame nu-
liudiime vyrą Antaną Ki-
šoną, sunu Antaną 2 m., 
Adelę 6 mėnesių. 

Amerikoje išgyveno a-
pie 9 metus. Buvo gimu
si Strodių sodžiuje, Rie
tavo parap., Telšių apskr. 
Apie palaidojimą bus pa

minėta vėliau. Visi gimi
nės ir pažįstami kviečia-

^mi į šermenis. 

daryti. Red.) 
Kadangi stovinčios publikos 

buvo pilna svetainė, tokiame 
judėjime sunku buvo dainų 
programas išpildyti,tuo labjau, 

1 ad Bridgeporto patvirkusi 
jaunimo dalis dainuojanf 
triukšmų kėlė. 

Berželis. 

vėla pakįla jo aulas ir suža 
dina muzikų. 8v. Grigaliaus U«Htfttie T» įs tat į |s«l t a i * * 
giesmininkų sielas. Kad paten
kinus muzikalinius jausmui, 
Ciceros muzikai kviečia Norlh 
Side ir aplinkinius chorus, mu 

jzikus bi*i visuomenę ir bendrai 
pagerbdami dainininko Justino 
tikslą, sudeda jam gausią virs-
minėtą auką. 

J va irios publikos prisirinko 
pilna didžiulė .Šv. Jurgio sve
tainė. Visi linksminosi ir su 
pasiilgimu paminėjo daininin
ką Justiną. 

Užsibaigus vakarui, visi pa
tenkinti su linksmais veidais 
išsiskirstė namo. 

Šv. Grigaliaus choras tarė 
širdingai ačių visiems už pa
rėmimą prakilnaus sumanymo. 

Kaip paprastai, taip ir šiame 
vakare atsirado nepatenkintų. 

Štai " D r a u g o " No. 122 po
nas "B-tis*' su įkaitinta plunk
sna apsvilino ir apšmeižė ne 
vien baliaus rengėjus, bet ir 
visą publiką. PonasB-tis šmeiž-
damas sako: "Nuostabu, kaip 

MŪSŲ PIKNIKAI. 
_ _ _ _ _ _ _ 

Sulaukę vasaros kiekvienas 
didelio miesto gyventojas,ypač 
dirbantieji įvairiose dirbtuvėse 
darbininkai laukia sekmadie
nio, kuriame galės išvažiuoti 

[į sodus (parkus) ir pakvėpuoti 
tyru. 

Didelis Chicagos miestas ap
link turi gražių išvažiavimams 
vietų, kurias įvairios organiza
cijos bei dr-jos nusamdo pikni
kams, pasilinksminimams. Su
važiavę žmonės ilsisi medžių 
pavėsyje ir taip praleidžia mie
lą dienele. 

Birželio 19 d. žinomam Berg-
~- • « - _ - — — _ • » _ - _ _ - . 

Tas piknikas yra svarbesnis 
už kitų dr-jų piknikus, todėl 
Chicagos Lietuviai ypatingai 
turėtų jį paremti. 

Daug kalbama apie tą pik
niką, bet girdisi ir išsikalbinė-
jimų. Vieni sako, mano šeimy
na rengiasi ant ežero pasivaži
nėti, kiti mųs parapijos pikni
kas. Pirmiesiems Veikia paste
bėti, kad ežeras neišdžius. Ir 
kitų dienų galima bus ant jo 
pasivažinėti. Kasi ink parapijos 
pikniko, tai ne visų Chicagos 
Lietuvių parapijų viename ne-
dėldieny būva piknikai. Savo 
parapijos piknikan tegul va
žiuoja visi parapijonys, bet 
dar lieka devynios parapijos. 
Iš tų tegul tik dalis atvažiuo
ja Jiaremti našiaičhj pikniką, 
tai jau bus žymi parama. Bet 
keista, kad mūsų Lietuviai sa
vo sunkiai uždirbtus centus, 
užuot praleisti naudingam tiks. 
slui, tankiai išmeta ant nieko. 

Tai-gi nepamirškime visi 
Birželio 19 d. suvažiuoti Lab. 
Sąjungos piknikan.. ; 

Našlaičių mylėtojas. 

FuropeanĄmerican Ru reau j | 
Pabionas ir Mickievicz ved. 
buvę A. Petrait is ir S. I>. Fabionas 
Siuntimas pinigų, laivakor

tes, pašportai ir tt. 
N O T A R U ŪSAS 

Kcal Estate , Paskolos , Insurlnai 
Ir tt. 

800 W. 35th St., Ivjunp. TTalstcd S t, 
Tel. Boulevard 61 i 

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

Ned. : iki 3 po piety. 

. iArtfi3iiiiiitf!ifiiffiiiiiiiiiieiiiii:if8riisiiiifiii8fiiiHiiiintiiiiiiiiiiift9fUiiitiiiiiiiiiiiiii!Eir 
i 3 ' v * ' ^ ' DIRBTUVE | 

Vėliavų, Karūnų, Šarpų ženkle- = 
lių ir kitokių draugystėm reika- g 
lingu dalyku. ? 

A. J. POŽĖLA | 
1908 W. Division Str. Chicago. | 

(]IlllllllllII!IIIIIIIIIIIIII!l!IIIII!IIIII!ll!IIEIl!IRIIIIH!IIIIIIIIIIIIIIIIIllllllUllllllllllllllllllit 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
Gydytojas Ir Chirurgas 
4442 So. Wcstcrn Ave. 

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

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

I • DR: S. BIEŽIS 
LIETUVIS GYDYTOJA* 

O I C U n t L K G A S 

M H - 3 - J B ^ n < ? H B H « B H H _ - f l V W W 9 _ Į t | ; » V H B a a , • 
I 

M 

S 

! 

• • • 

A0SR8S PAR, 
Yarde 

2327 W. 23rd Place, Chicago, III. 

S BAZARAS 
• 

! 

: 

Seredoje, 8 d. Birželio, ,7-ij valandą vakare 
; t -

PRANEŠIMAI. 
Šv. Kazimiero Akad. Reni. 

Draugijos Raštininkėms. 
Šv. Kazimiero Akademijos 

Rėmėjų Draugijos antrasai Sei
mas įvyks sekmadieny, Birže-
lio 12 d. 1921 šv. Kazimiero 
Vienuolyne, 2601 W. Marąnet-
te Road. Chicago. III. 

Seimas prasidės su šv. Mi-
šiomis ryto 11 vai. vietoj 10 
vai. kaip pirmiau kad buvo 
skelbiama. Sesijos prasidės ly
giai 2 vai. po pietų. 

Skyrių raštininkės malonė
kite prirengti detalius rapor
tus priduodant skaičių narių 
skyriuje, kiek vakarų per tuos 
metus surengė, kiek pelno, li
ko, kiek pardavę tikietu del 
Centro surengtu vakarų, kiek 
garbes narių, kiek amžinų na
rių turi, kiek draugijų prikal
bino kiek pavienų asmenų, 
menų. 

Skyriai kurie negalės pri
siųsti delegačių Seiman kad 
prisiųstų savo nuarimus ir 
sumanymus raštu. 

M. L. Gurinskaitė, 
Prot Raštininke 

K TOW*r OF LAKE. \ 

L. Vyčių 13 kuopos prieš 
pusmetinis susirinkimas' įvyks 
Birželio 8 d , 8 vai. vakare, 
Davis Sąuare salėje. 

Korespondentas. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR. 

at, 11 d., 3 v. po piet Nedelioj, 12 d,, 3 vai. • 
Elektros šviesa, aukštas stulpas su cigarais, įvairių kendžių, dešimtštoris ir kiti ! 

2201 TOetit U2D4) HtTeei 
Canal 6222 
SI 14 W. 42ud Str*>e* 

Tel. MaKinley 498> 

w~ 

OenmrmMmi Aa:«»ntal C«itral«^» ir K>tine« Rnropo« 

NORTH GERMAN LLOYD, BREMEN 

BREMEN — DANZIG — LIEPOJŲ 
VeiJi tiPBiai J I.iepojy via Danztg. 

Ti'.si transportacija Ii laivo 1 iniva 
" l H1'HQIKIIA>N IHrttefte 8. I.h-nos 23 ir l{n«f«jo 7 

rOTOMAC <biivct»i» AXTKJ<>NĖ) Birž. 15. l.iepOM 28 ir Ro^s. 14 
l irDNON l i e p o s 1S. Hng\tj^f-lo 30. apeito 15 

U N«-w, York o tipKf.i j ( a i E U n O l H(i — BREMEN 
AMEUICA — Hirifllo 2^. Ut-pos S3. Kurpjucio 84 

C.KOm.lS WASIUXUTON — Liepos JO, Huff|>. 27. Rtijrs*,So 84 
Ii. \V. KEM1T. Goti. \Vntteni I'aMKrnBrtT A š u t a s 120 N. I JI Šalie Str. Chicajro. 

J 

• 
I 
Irei. 
•Res. 
'm i « i . M-^Kiniey • * 8 , i 
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i 

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

CHICAGO, ILMNOF8 
Telefonas Tartis 5022 

j Valandos: — 8 Iki 11 ti ryto:jj 
§ po p i s tv iki 8 vak. Nedalln-
nis nuo S Iki 8 vai. vakarą. 

ih 
s s c 

s Dr. B I T . STRIKOL'IS l 
Lietuvis Gydytojas tr ChirurKS* S 

fi Peoples Teatro Name 
I l 6 1 « \V. 47Ui Str. T«-l. B o s i . 1(M>3 
5 Valandos: 6 iki 8 vak. Nedėl l t J 

ki 13 ryte. I 
R e s . 2914 W. 43rd Street 1 
Nud ryto iki p i e t I 

g l Y l . McKliiloy 265 | 
S 

fTSSzįsžž 
t Plione Seeley 74 S» • 

DR. 1. M. FEINBERG 
.Gydo specijallal visokias vyru tr 
1 aioteru lyt iškas liga* 
2401 Aladisoa Str., kampas We#~ 

<t tern A Y e., Chicago t 
') balandos: 2-A-4 po piet 7—9 vak ( 

1 

UETUVOS ŽURNALAI 
Lietuvoje iš le idžiamus mėnesinius Įsigykite grožius, turiningus 

I;vikr;iš("'ms knygų formato. 

Lietuvos Mokykla, moks lo laikraštis , pašvęstas m o k y m o ir auk
lėj imo dalykams, apie 250 puslapių storio knyga. N u m e r i s $i.".0 

Draugija, l iteratūros, mokslo ir pol i t ikos žurnalas. Nura. .50 

a. 
Ganytojas, dvaslškijal ski^irtmas laikraštis . Dvasinio turinio 

raštai .ir oficijalinės bažnytinės žinios. N u m e r i s . . . . . . . . . . . . . .25 
žvaigždė, katal ikų dvasiškies iems reikalams. Gražių apysakų, ži

nių ir dvasinio turinio raštų. N u m e r i o kaina 

Turime vėlesnių ir senesnių numerių šių žurnalų. ,jjie yra mokslo 
ir i šmint ies šaltiniai, puikiausias dvasiai maistas . 

Siųskite užsakymus š iuo antrašu: 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 
2334 South Oakley Avenue 

! 

i 
{ 

Ohicago, Illinois. 

. . . .25 

The 
LitU» Nmme 

forLitlUnU" 

Jeigu Nusidegi 
Tai aprišk žaizda ir u/dėk 

mentnoiatūm 
Nušaldo ir greitai užgydo. 

• • * • • • • • - » 

Tel. Canal 257 Vak. Canal 2118 

DR. P. Z. ZALATOMS | 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Ghimrgas 
1821 So. Ifalsted Street 

j Valandos: l t iki 12 ryto: 1 lkt 4 ) 
\ po p i e t « Iki 9 vakar*. 

| Į t m m m m • — « • • » « « » • » » t » i ^ » JI 

S DR. CHARLES SEGAL \ 
P Perkė lė seavo ofisą po nutn f 

|4729 So. Ashland Avenue J 
į Specijatifetas g 
{DŽIOVŲ, MOTERŲ ir V T O C LJGU§ 
SValandosnuo 10 iki 12 išryto; n u c j 
| 2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki S:S0g 
Z v a k a i s Nedėl iomls 10 kii 1 c 

Telefonas DremeI 28KO S 

i n n a B & i i 9 H B R i i « ! « » i » 
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Jis nušviečia mušą armijos gyvenimą ir darbuotę. 
Jis duoda daug naudingų patarimu kariuomenės reikaluose 
Jis suteikia žinių apie kitų valstybių armijas. 
Jis parodo mūsų priešų karines pajėgas ir ieško kelių joms 

nugalėti. 
Jis neša kareiviams mokslą, duoda jiems dailės raštų. 
Todol kiekvienas pilietis, kovojąs del Lietuvos neprikiš* 

somybės, privalo skaityti 
" K A R Į " 

Kaina Amerikoje metams 2 dolieri&f 

gražumynai. 
Įžanga dovanai. 

Į kp. domei. 
Lietuvos Vyčių 4-tos kuopos 

dideliai svarbus susirinkimą* 
įvyks Birželio 9 d., š. m., mo
kyklos kambaryje, 7:00 vaka
re. 

Apsvarstę svarbius klausi
mus vi&i eisime į savitą, vaka-} 

^ ^ ^ ^ ^ ^ I r ė l į , kuris rengiamas pagerbi-
xr,««xi« a-*,., tr „«.. . . Simui mūsų naujo klebono pa-
K v u t e AiOro. V « t , pampijouys. " 1 ^ , ^ j ^ N o r P a k a ] n i o 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • J ! ' ' AU. C. Alaburdaitė, rast. 

TDTIACH Awicz""" 
LIETUVYS GRABORIUS 

Patarnauja laldotuvAae koptglauata. Ra!-, 
kala meldžiu at«tšaukti. • BMDO darbui 
bu«it« u»sao«diatt 
2314 W . 28rd PI. OUeafn . Hl. 

Tel. Canal 2 l t t 

A r J u s Kaalona Aejakanoa ? 
N A U D O K I T E 
A r J urna Galvos ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
NAUDOKITE Ąųffles 

Ruffles m 
Ar J u s 4 PlaukaiW-Sf«aka? 
NAUDOKITE jįtįffleS . 

Ar Jų» N o r i t s Apsau^otr ' J u o s ? J 
NAUDOKITE įhįįftep ^ / 

,UiiaiJQ«nai savo o laukų grasiais ir taukia i • 
NAUDOKITE JfyįffZeS 

Užlaikymui jfaJvM odos sveikai ir tvariai 

N A U D O K I T E Ąf*ffte*___ /f\ 

Rtiffies galima gauti visose aptiekose po 65c. bonką, arba tiesiog 
iŠ išdirbeju per paStą už 75c. bonką/ 

F . A P . R I C H T E R & C O . 
3 r d A v e . & 3 5 U i S t . B r o o k f y n . N . Y. 

| HIUIINIIIIIIIIUIiilIflIlIlIlIlIlIlIIIIIIIIilII^ 
Res . 1129 IndependentM* Itivo. 

Telefonas Voa Buren 2iN 

DR. A. A. BOTH, 
Kasas Gydytojas H Cninint»-
Specijalistas Moterišku, Vyriuk v ' 

Vaiky ir visu chronišku l teo 
VALANDOS: 10—11 ryto 2—8 p. 

piety, 7—4 vak. JNedeiiomls 10— 12 d 
Olla** 8254 So . Halstcd St., Cblcafi 

Telefooas Herom M22 
inmimimiiyniiiiimttiTr 

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

Maža Kaina 

Vaistas Kuris 
Reikalingas Visiems 
Tikras turi pas lrašym* 

— _ . P«*ąrtntls 
*** pHdtaatlmi 
vaioų. 

( h 

„.SES r-ARTER'S IRON PILLS 
\ * # v luitas paee lbes . i i s s w i « > i i i n C 
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