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Atsistatydino Italijos Ninis-
terių Kabinetas 

Nepatenkinti nei Švedai nei Suomiai 

KONGRESAS DAR LAB 
IAUS VARŽO PROHIBI 

CIJA. 

BULGARIJOJE SUSEKTA 
SUOKALBIS. 

DIDELIS TRUKŠMAS I 
TALIJOS KABINETE. 

ALAND SALOS PALIKS 
NESUTIKIMŲ KAULAS. 

Smarkiai nubartas užsienių 
ministeris. 

Roma, birž. 29. — Italijos 
ministerių kabinetas, vedamas 
premiero Giolitti, padaliau at
sistatydino iš užimamos vie
tos. Suorganizuoti naują kabi
netą, matyt, bus pakviesta* 
iždo ministeris Bononii arba 
parlamento pirmininkas I)eni-
cola. Nežinia katram iš jų 
teks premieriauti. 

Kabineto atsistatydinimas 
paskelbtas tuo jaus, kuomet 
parlamentas nubalsavo pasiti
kėjimą Giolitti kabinetu. Bal
savimo pasekmės buvo tokios: 
už kabinetą paduota 234 bal
sai, prieš 2(M). 

Tas balsavimas sekė pabai
gus aštrias diskusijas apie 
vyriausybės darbus ir nusis
tatymą, pasiremiant kalba 
nuo sosto. 

Ypač grafas Sforza, užsie
nių reikalų ministeris, smar
kiai buvo atakuojamas. Ata
kas vedė įvairių partijų atsto 
\ni . ** ~~ 

Galų-gale iš pačių naciona
listų pusės pasigirdo šauks
mai, atkreipti į grafą Sforza: 
4* Rezignuoti!" 

Sforza dar mėgino ginti sa* 
vo ir vyriausybės poziciją. 
Tuomet karštuolių būrys pa
šoko į ministerių suolus. Mė
gino pakelti muštynes. Bet 
tuo jaus kitų atstovų buvo su
laikyti. 

Po to trukšmo veikiai pas
kelbta ministerių kabineto at-
sistatvdinimas. 

I Švedija nepames siekusi savo 
tikslo. 

PASIBAIGĖ ANGLEKASIU 
STREIKAS ANGLIJOJE. 
VYRIAUSYBĖ TARIASI 
. DUOTI SUBSIDIJŲ. 

Londonas, birž. 29. — Čia 
oficialiai paskelbta, jog pasi
baigė anglekasių streikas, 
kurs tęsėsi nuo balandžio > d. 

Premieras Lloyd George 
konferavo su kai-kuriais ka
bineto nariais paskirti 10 mi-
lionų sterlingų svarų subsidi
jų .anglių industrijai. 

Suprantama, tas klausimas 
bus liniuotas parlamentui. Se
niau vyriausybė buvo paskel
busi tą sumą subsidijoms. Bet 
kuomet anglekasiai nesutiko 
baigti streiką, paskyrimas bu
vo atšauktas. 

Iškalno yra žinoma, jog par
lamentas sutiks su vyriausy
bės pasiūlymu. Nes nors kartą 
susilaukta šaly reikalingos ra
mybės ir netekta didžiausių 
nesmagumų ir nuostolių, paki
lusiu iš buvusio streiko. 

Susitaikymo sąlygos kol-kas 
nežinomos. Jos didžiumoje 
prigulės nuo to, kuomet vy
riausybė paskirs pažadėtą pa
ramos suma anglekasyklų sa
vininkams. 

Bet jei kartais anglių indu-

Stockhohnas, birž. 29. — 
Tautų Sąjungos tarybos nus
prendimu Aland salų klausi
me nepatenkinti nei švedai, 
nei suomiai. Nes salų klausi
mas ne tik galutinai neišriš
tas, bet jis dar labiaus j mur
dytas į abiejų tautų nesutiki
mus. 
Visos Švedijos spauda smar

kiai kritikuoja Tautų Sąjun
gos tarybos nusprendimą. Sa
ko, tas nusprendimas parem
tas politiniu oportunizmu be 
stipraus pricipaTio pagrindo. 

-Dalis švedų laikraščių rei
kalauja, idant Švedija išstotų 
iš Tautų Sąjungos. Nes jie 
tarybos nusprendime mato 
Švedijai aiškią skriaudą. 

Salos bus neutralizuotos. 
Laikraštis Svenska Dagbla-

det editoriale sako, jog Aland 
salų klausinio išrišimas dar 
labiaus turi paskatinti švedus 
pasidarbuoti, kad tų salų gy
ventojai kuoveikiaus paliktų 
neatskiriama Švedijos dalis. 

Kiti laikraščiai pareiškia, 
jog Švedija tą nuspren įima 
turi priimti be murmėjimo ir laisvę. J ie sakė, kad tie visi 

Volsteado įstatymas aplopo
mas priedais. 

Washington, birž. 29. — 
Žemesnieji kongreso rūmai pa
galiau 250 balsų prieš 93 nu
balsavo, kad Suv. Valstijose 
negali but vaistams vartoja
mas lengvas alus arba leng
vas vynas. 

Tai žinomas Wills-Campbell 
bilius, kaipo priedas prie Vol
steado' įstatymo. Tas priedas 
padarytas todėl, nes buvęs ša
lies generalis prokuroras Pal-
mer buvo pasiųlęs leisti ser
gantiems naudoties lengvuoju 
alum ir lengvuoju vynu. 

Šitas bilius eis dar senatan. 
Tenai jis pakels nemažai tru
kšmo. Bet iškalno žinoma, kad 
ir senato bus priimtas. Nes ir 
ten probibicionistai užima sti
prias pozicijas. 

Balsuota po smarkaus truk
šmo. 

Balsavimas sekė po keturių 
valandų smarkių debatų. At
stovai kiti kitus skundė.. Pa
sigirdo " diktatoriai, ' ' " ca
rai, ' ' M autokratai " n r kitokie 
epitetai. 

Tečiau tas negelbėjo. Nes 
probibicionistai turi stiprią 
poziciją. Bus daug vargp juos 
iš tos pozicijos išmušti. Užims 
visą, eile metų. Tie žmonės pa
sirengę prerptridyti vrsą salj, 
bi tik tikslas butų atsiektas. 

Plačiau žiurintieji pasaulin 
atstovai mėgino ginti asmens 

Norėta sostan gražinti Ferdi
nandą. 

.Londonas, b i r i 29. — Bul
garijoje susektas plačiai iš
sišakojęs suokalbis sostan 
grąžinti buvusį karalių Fer
dinandą. 

Pranešta, jog Sofijos val
džia yra padariusi slaptą su
tartį su Maskva ir Angora. 

Būrys buvusio karaliaus 
Ferdinando parėmė jų, kuri n 
ineina ir keletas šiandieninio 
kabineto narių, aplankė buvusį 
karalių ir pakvietė jį gryžti 
bulgarų sostan. 

Ar tan suokalbin yra įvel
tas šiandieninis karalius Bo
risas, sunku patirti. 

Teeiau vra žinoma, kad vie-
nos didžiulės valstybės jis per 
spėtas šalinfi'es to suokalbio. 

ULSTERIS SUTINKA SU 
ANGLIJOS SKELBIAMA 

KONFERENCIJA. 

Nuo sinn-feinerių neturima 
žinių. 

Londonas, birž. 29. — Iš 
Belfasto pranešta, kad nauja 
Ulsterio (šiaurrytinės Airijos) 
valdžia sutinka su sumanyta 
Anglijos premiero Lloyd Ge
orge konferencija. Premiero 
pakvietiman Ulsterio valdžia 
atsakė, kad ji pasiųsianti savo 
atstovus Londonan. 

Tečiau nuo sinn-feineriu va-

Vilniaus Sričiai Pasiųlyta 
Autonomija 

HYMANS DIRBA UŽ VIL 
NIAUS AUTONOMIJĄ. 

GENEVA, Šveicarija, birž. 
29. — Belgijos atstovas Tau
tų Sąjungos taryboje, Paul 
Hymans, čia tarybai padavė 
sumanymą, idant pati Vilnių 
ir Vilniaus sritį padaryti au 
tonomine valstija ir ją sufe-
deralizuoti su Lietuva. 

Paul Hymans pareiškė, kad 
dų ir nuo -paties de Valerą,' SVL t u o s u m a n y m u sutinka 

BOLŠEVIKAI APRAUDOJA 
NEPAVYKIMUS. 

kuoveikiaus imties priemonių 
neutralizuoti tas salas prieš 
galimą rytinį militaristinį pa
vojų. 

Kaikurie laikraščiai už ne-
pavykinuis kaltina patį Švedi
jos atstovą, socialistą Bran-
tingą, kurs nemokėjo ginti 
Švedijos reikalų Tautų Sąjun 

J i * 

gos taryboje. 
Bus nesutikimų. 

Nors Suomijos laikraščiai, 
abelnai imant, salų klausime 
rašo sutinkančiuoju ir dėkin
guoju tonu, nes salos pripa
žintos Suomijai, tečiau reiš
kiamas aiškus nepasitenkini
mas pripažintomis ypatingo
mis salų gyventojams teisė
mis. Tos teisės yra labiaus pa
linkusios prie Švedijos, kaip 
prie Suomijos. Leista, pav., 
salų gyventojams vartoti an
glišką kalbą. < . 

Per visą eilę metų Aland 
salos bus nesutikimų kaulas 
tarpe Suomijos ir Švedijos. I r 
tie nesutikimai nežinia kaip 
gali pasibaigti. 

aštrus varžymai yra nereika 
lingi. J ie ne tik nesustiprins 
probibicijos. Bet ateis laikas, 
kuomet nuo tų visų priedų ne- Jį' 
atlaikys patsai prohibicijos įs 
tatymas ir turės griūti. 

Ryga, birž. 29. — Iš Mask
vos pranešta, jog trečiojo in
ternacionalo suvažiavime ka
ro komisaras Trotzky kalbė
damas pažymėjo, kad komu
nistinė proletariato revoliucija 
pasauly nepavykusi. Visose 
viešpatijose bolševikų agitato
riams nepavykę pasivaryti 
pirmyn. Taigi šiuo kartu tiks
las neatsiektas. 

ILLINOIS VALSTIJA BUS 

kurs taipat pakviestas konfe-
rencijon, neturima čia jokių 
žinių. 

Matyt, sinn-feinerių vadai 
nesutinka nuomonėmis, ar da
lyvauti konferencijoje, ar lai 
kyties .šiandieninio savo nusis
tatymo ir kovoti už Airijos 
nepriklausomybę. 
• Kaip vakar Dubline turė

jo but atidarytas pietinės Ai
rijos parlamentas, panašus Ul
sterio parlamentui. Tečiau 
sinn-feineriai, kurie yra parla
mento atstovai, ignoruoja tą 
parlamentą. 

kaip lietuviai, taip lenkai. 
Lenkai po pripažinimo to 

sumanymo apsima atšaukti iš 
Vilniaus srities gen. Zeligow 
skį su jo karuomene. 

Lietuvių reprezentantai sutte 
ka su tuo sumanymu princi
pe. Bet jie reikalauja, kad kai 
link to sumanymo pirmiau 
reikia atsiklausti pačių Vil
niaus gyventojų. 

Hymans Briukselio lietuj 
vių-lenkų suvažiavime t% 
sumanymą .buvo pakėlęs*. 
Bet, kiek žinoma, Lietuvos 
atstovai su tuo nesutiko. 

Reikia laukti, kad šiuo 
kartu Tautų Sąjungos tary
ba palinks prie to sumany
mo ir paskelbs jo vykdymą* 
Nežinoma kokios iš to bus 
pasekmės. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 
AVIACIJOS ŠVENTĖ 

KAUNE. 

STROMBOLI VERŽIASI 

Roma, birž. 29. — Ugnekal-
nis Strcmboli Sicilijos saloje 
pradėjo smarkiai veržtios. 
Girdimas plačiai požeminis 
dundėjimas ir plyšimai. Aplin 
kiniai gyventojai palieka na
mus ir bėga toliau. Daugelis 

"SAUSIAUSIĄ." žmonių apleidžia pačią salą. 

Springfield, III., birž. 29.— 
Gubernatorius Small pasirašė 
bilių, kuriuomi Illinois valsti
ja su liepos 1 d. bus padalyta 

ŽUVO GARSUS LAKŪNAS. 

» * • 

Turtinį gali gerti. 
Atstovas Voigbt iš Wiscon-

sino valstijos pareiškė, kad iš 
Volsteado įstatymo daroma ti
kroji komedija. 

J is sakė, kad bėdinam žmo
gui vaistams nenorima duoti 
lengvo alaus arba vyno. Kad 
tuo tarpu turtingieji "vais
t a m s " gali naudoti degtinę. 
J ie gali degtinės gauti tiek, 
kiek kam patinkama. 

Atstovas Gallivan iš Mašsa-
cbusetts valstijos, demokratas, 
sakė: 

* * Mus informuoja istori
kai, kad Egiptas pirm 3,000 
metų turėjo gydytojus ir tie 
gydytojai buvo poliesti pro
bibicijos įstatymų. Egipto gy
ventojai turėjo taikinties su 
įstatymų raide. Kitaip jie bu
vo baudžiami ne bi kaip, bet 
tiesiog mirtimi. 

"Turime Egipto istorines 
liekanas. Tąi mumijos. Ten 
gydytojai tais laikais galėjo 
geriau apsaugoti nuo supuvi
mo žmogaus kūną jam mirus, 
ne kaip gyvu esant. 

" I r yra neužginamas f ak 
veiklaus kremties i Prezidentą . • ™ • 
„ * _ J S Z / Z j ^ i ^ •_ „• ,_ i t a s ' <J°& Egiptas mirė nuo per 

didelio ir perplataus įstatymų 
tvarkymo. 

" I m a baimė, kad mūsų ša
lies nepaliestų Egipto likimas. 

AMERIKOS DARBAS STO 
VI UŽ AIRIJOS LAISVC. 

Denver, Colo., birž. 29. — 
Amerikos Darbo Federacijos 
vykinamasis komitetas po su
važiavimo posėdy nutarė kuo-

Paryžius, birž. 29. — Nelai
mėje su automobiliu čia žuvo 
garsus karo laikų prancūzas 

sausiausią' valstija. Kuoaš-'lakūnas, kapitonas Anselme 
triausia uždrausta gaminti ir Mareliai, kurs 1916 metais 
vartoti lengvą alų arba vyną. skrajojo ant Berlyno. 
Gydytojai suvaržyti išrašyti. 
pacientams degtinės. Tikra 
"pasaulio pabaiga." "Anti-
Saloon league'.' valdys valsti
jos gyventojus. 

Quebec, Kanada, birž. 29. — 
Čia vis dar streikuoja polic 
monai ir gaisrininkai. Keletas 
streikininkų areštuota. 

THINGS THAT NEVER HAPPEN 
By GENE BYRNES 

Hardingą, jo kabinetą ir į kon į 
gresą su reikalavimu pripa
žinti Airijos nepriklausomybę 
ir pakelti protestą prieš bru-
talį ir nekulturinį kariavimo 
būdą Airijoje. 

strija negautų paramos, strei
kas galėtų atsinaujinai. Nebū
tų reikalingos tvarkos. 

Gegužės 29 d. Kaune buvo 
Lietuvos Aviacijos šventė. Iš
ryto buvo pamaldos bažny
čioj, o 11 vai. Aviacijos (ty. 
lakstymo oru) paroda. 

Šventėje dalyvauti buvo pa
kviesti visi augštieji valdi
ninkai, užsienių svečiai ir kiti. 
Nors oras buvo blogas — di
delis vėjas ir lietus, tečiau pa
sižiūrėti mūsų aviacijos suva
žiavo ir suėjo nemažai ir 
šiaip publikos. 

Lakiojo mokytojai ir moki
niai. Buvo daugiau, kaip 15 
orlaivių. Paskui kvietė iš pub
likos, kas panorėtų lakioti. 
Atsirado norinčių daug ir kas 
nuostabu, daugiausia atsirado 
merginų. Kad neblogas oras, 
butų daug daugiau publikos 
prisirinkę. 

C H I C A G O J E . 
PLĖŠIKAS VAGIS GAVO 

GALĄ. 

Kaunas. Lenkai nieko ne
laimėję Briukselio derybose, 
sumanė įbauginti lietuvius. 
Baigiantis gegužės mėn. į Mar 
cinkonis atvyko lenkų artile- fmesniojo namo stogo. 

I r galimas daiktas. Nes mūsų 
laisvės šalis ima žengti Egip
to pėdomis. Su laiku čia, kaip 
ir Egipte, bus vieta tik vie
nai industrijai. Daugiau nie
kam." 

NEKUOMET TAIP NĖRA. 
Moterys kalbasi, girdamos vyrus. Viena iš jų sako, kad 

ji savo vyra visuomet leidžianti į krautuves pirkti reikalin 
gų daiktų, nes vyrai taupesni už moteris. Kita tai pripa 
žįsta. 

rija iš šešių kanuolių su ka
reiviais, pernakvoję išvyko 
Varėnos linkui. Paskui į Va
rėną atvyko 4 lenkų kuopos, 
kuriomis bus pakeičiamos da
bar stovinčios tame bare len
kų dalys. 

Į Varėnos ir Mergežerio ra
joną atėjo lenkų pėstininkų 
batalionas ir 1 raitelių eskad
ronas, kurie turi taisyti Mer
kio upės tiltą ir pulti Perlo-
jaus partizanus. Pranešama 
taipat yra, kad lenkų karei
viai persirėdą civiliais žmonė 
mis, ateiną į neutralę zoną, 
užpuldinėja ramius gyvento
jus, atima pinigus ir kitus 
brangius daiktus, imą gyvu
lius, miltus ir kitokios rųšies 
maistą. 

PRANEŠIMAS. 

Nepataikė nušokti ant stogo. 

Vakar anksti rytą namuose 
po numeriu 1426 West Mon-
roe gat. pirmajame augšte 
mieganti žmonės pabudo nu» 
girde brazdėjimą ant savo 
galvų. Išbudo Joseph Price Et 
Louis Zieman. 

Jiedu suprato, kad turi but 
kas bloga. Kuoveikiaus atida
rė langą ir abudu išlipo ant 
prieangio. Pasirodė vagis-plė-
šikas lupinėja langą antraja
me augšte. 

Tuojaus jie pakėlė trukšmą* 
Vagiliui nebuvo galima laip-i 
tais bėgti žemyn, nes apačio
je stovėjo Price su Zieman. 

Tuomet vagilius dūmė tre-
pais augštyn ir tenai per sky
lę išlindo ant namų stogo, ant 
viršaus trečiojo augšto. 

Visų trijų attgštų pagyveni^ 
mų namiškiai puolėsi paskui 
jį. Vagilius, nenorėdamas paį 
pulti rankosna, nuo tų namų 
stogo šoko ant pašalinio že-

šv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Draugijos valdybos ir 
Komisijos narių extra susirin 
kimas įvyks ši vakarą, ty. 29 
birželio, 1921, 8 vai. vakare. 
Šv. Kazimiero Vienuolyne. 
Valdybos ir komisijos narės 

Šokdamas tečiau paslydo ir 
krito ant cementinio tako. 
Antkart užsimušė. 

Policija negalėjo jo inden-
tifikuoti. Nežinia kas per vie
nas. Neturėjo jis su savimi joT 

kio ginklo. 

GELEŽINKELIŲ DARBO 
TARYBA TURI POSĖDŽIUS 

Geležinkelių darbo taryba 
turi daug darbo. J i sumažino 
geležinkelių darbininkams mo
kesnius. Tuo tarpu darbinin
kai su tuo griežtai nesutinka. 
Atskiriu unijų darbininkai tų,-
ri referendumus. 

Su liepos 1 d. ar paskiau 
pramatomas geležinkeliečių 
streikas. 

Anglijos sterlingų svarui 
malonėkite atsilankyti, nes y- Prancijos šimtui frankų 

ORAS. — Šiandie apsiniau
kę ir nepastovus oras; šilta. 

~ PINIGO KURSAS. 
Svetimų šalių pinisrų vertė, mai-

nant nemažiau $25,000, Birželio 28 
buvo tokia pagal Merehants Lo-
an and Trust Co.: 

ra svarbus dalykas, kurį bu 
tinai turime apkalbėti. 

M. L. Gurinskaitė, Prot. 
Rast. 

Italijos šimtui lirų 
Vokietijos šimtui markių 
Lietuvos šimtui auksinų 
Lenkijos šimtui markių 

3.7G 
8.06 
5.01 
1.MT 
1.88 
.07 

,#t\ 



LIETUVIU KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

T "DRAUGAS" 
Ktna kasdieną išskyros nedėldlcnius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CUICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams $8.00 
Pusei Mcm ........KA^fc... 4.00 

•UV. VALST. 
Metams •.-. . .TV. . ta.00 
Pusei Metu . . . - . ., 3.00 

Prenumerata mokaai iskalno. Lai
kas skaitosi nuo užsiraSymo dienos 
M nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti Ir 
ienas adresą* Pinigai geriausia siu
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
Ilty Order" arba įdedant pinigus } 

\t registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. C0. 
2334 S. Oakley Ave., Chicago. 

TeL Roosevelt 7791 

"NAUJIENOS" ATAKUOJA 
Socijqj!-buržujiĮ dienraštis 

ne turėdamas t ikiu faktu prieš 
fcailJilJi Lietuvos Atstovą A-
[nierikoje, p. V. Čameckį, pra
l i e j o slinkinėti po užkaborius, 
p r nesuras tenai kokių nors 
(plepalų, kad t iktai galėtu šį 
jta prieš gorb. ats tove V. Čar 

Ineckį parašyt i . 
Na ir ka? Surado. 

netlkęS) tai kam "Nauj ienos 
ima ėsti p. V. Čameckį. 

Spragilas. 

u 
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DAUGIAU PATRIOTIZMO. 

MOTERYS DARBININKĖS. 
Suv. Valstijose moterims 

pripažintos lygios su vyrais 
politikos tiesės. Gi darbo sri
tyje moterys netur i lygių. tei-
Sll}. Čia pasi taiko moterims 
dirbt i beiivirai su vyrais dar
bininkais vienodus darbus. Te
čiau visur tokiose vietose mo
terys darbininkės pigiau ap
mokamos už vyrus darbinin
kus. 

Moterų darbininkių organi 
Į-zacijų viršininkės visaip apie 
tai galvoja i r jokiu būdu ne
gali suprast i , kodėl ta ip yra. 
Moterys dirbtuvėse a rba ofi
suose padaro darbo tiek, kiek 
tokio darbo padaro vyrai . Te
čiau jos pigiau apmokamos. 

Toks padėjimas y ra ne tik 
privatinėse įstaigose, bet ir 
pačios vyriausybės vedamose 
darbavietėse ir ofisuose. 

Kongreso komitetas andai 
svarstė /tą keblų klausimą. 
"Na t iona l Women 's Trade 
U n i o n " sąjungos sekretorė 
Miss Smith minėtam komite
tui padavė įdomių skaitlinių, a-
pie moteris darbininkes vy
riausybės įstaigose. 

Columbia apygardoje (kur 
yra miestas AVashington) vy-

Įriausybės įstaigose dirba 36, 
" P a s a k kokiu tai bevardžiu i000 vyrų ir 32,000 moterų. I i 

[jlaikrašcių pranešimų (turbūt 
mntaplinių gazietų) naujasis 
ię tuvos atstovas kaip tik 
[oją įkėlė į šių šalį, su džiaug

iu (mūsų pabrauk ta " D -
I g a s " ) pasigyrė: 

"Lie tuvoje radikalai-bolisc-
[vikai persekiojami visu smar-

;unm." 
"Vileišis , girdi , šitokiais 

[dalykais nesidžiaugdavo. ' ' 
Džiaugsmus i r nedžiaugs-

IUS labai lengva kam nors 
[priskirti, kuomet tie asmenys 

[(visiškai tų jausmų gali neturė-
i±* 

Lengva ir p. Čarneckiui pri
skir t i džiaugsmą radikalų per
sekiojimu. 

K a d Lietuvoje radikalai bol
ševikai persekiojami " v i s u 
' smarkumu' ' , tai žinojome pir
miau, negu atstovas " įkė lė 
koją j sią salj . Keiskia, j i s j 
konstatavo tik žinomą faktą. 

Galop, tegu butų ir teisingi 
[tie cituoti iš negirdėtų laik
raščių žodžiai i r primesti p . 
V. Čarneckiui, ta i da iš jų ne
gali padary t i blogų išvadų. 
[Priešingai, už tokius žodžius 
reiktų pripažinti p . V. Čarnec-

|kį t ikru tėvynainiu, Lietuvos 
į valstybės gynėju, o ne vien 
[partijos žmogeliu, kaip buvo 
fp. V įk'isis. 

Kas tik myli Lietuvą ir kam 
hrapi jos nepriklausomybė, a r 
[nesidžiaugė, kuomet buvo iš
vyti iš Lietuvos Rusai bolše
vikai . O kuo skiriasi nuo jų 
į i e t u v o s bolševikai f Nieku. 
Nebent savo judošiskumu, kad 
parduoda savo tėvynę, kad 
darbuojasi griaudami jos ne-
priklausomybę. 

Ištik rujų, reikėtų džiaugtis 
feolabjausia, kad galop pasi
sektų tas visas votis išsprog
dint i iš Lietuvos į jų numylė
tą bolševikų " r o j ų " Rusijoje. 

J e i " N a u j i e n o s ' ' ta ip uoliai 
užtaria radi kaius-bolševikus, 
tai aišku, kad ir joms tik tiek 
rupi Lietuvos nepriklausomy
bė, kiek bolševikams. Je i p. 
J . Vileišis buvo tokis, ta i ge
rai, kad jis jau neatstovauja 
Lietuvos. 

• " N a u j i e n o s " randa, kad 
klorikalai išėdė p. J . Vileišį iŠ 
Amerikos. Je i šis darbas y r a | 

moterų užmokestis, aplamai 
imant, y ra 200 dol. mažesnė, 
negu vyrų. 

Beveik visos moterys pas
tatytos žemesniame užmokes
čio laipsny. Iš jų visų vos tik 
kelios per melus paima 1,800 
dol. Kai-kurių departamentų 
viršininkai nustato moterims 
aukščiausią užmokestį. Lai 
aiotcris bus ir gabiausia, ji 
negali but brangiau apmoka
ma, taip ligšiol elgtasi. 

Vienas Suv. Valstijų sena
torius, anot Miss Smitli, pa
sakas: " K a i p tai , a r negana 
moteriškei dviejų tūkstančių 
dol. ]HT metus f" 

Moterų organizacijos šiandie 
pradeda darbuotis, kad tą ne
lygybę ir moterims darbinin
kėms skriaudą būtinai praša
linus. Jos sako, kad kuomet 
moterys laimėjo lygybę politi
koje, tai pat jos turi laimėti 
lygių teisių su vyrais ir dar
bavietėse. 

Socialiu žvilgsniu matuo
jant tą klausimą išeitų tarsi 
skriauda vyrams darbinin
kams, jei jie lygiai su moteri
mis butų apmokami. Vyrai sa
vo uždarbiais dažniausia turi 
užlaikyti kautais skaitlinga 
šeini yną. Kas panašaus su mo
terimis labai retai pasitaiko. 

Tečiau su šituo klausimu su 
siduria vienodas darbas. O 
juk už vienodą darbą, kas tei
sybė, turėtų but ir atlygini
mas lygus. Bet šitą argumentą 
vėl gali atsverti ki ta nuomonė, 
kad moterių vieta ne darbavie
tėse, o namie. Tik toms mote 
rims turėtų būti leidžiama 
dirbti, kurios neturi kas jas 
maitina. 

Eidamos darban jos dažnai 
neatlieka savo šeimynos — au
klėjimo pareigų i r mažina vy
rų darbus. 

I Lietuvių t au t a turėjo ir turi 
j nemažai talentų, t ik nelaimė, 
kavl jie ne visi ja i tarnauja. 

Daug kal ta y ra tame daly
ke negera Lietuvių ypa tybė : 
jie mėgsta sava žeminti ir nie 
kinti kalbėdami su svetimtau 
č i a i s . D a ž n a i j i e n i e k i n a s a v o 
šalį, savo papročius, iškelia į 
viršų Lietuvos neturtą i r tru
kumus. 

Tokia ypatybė — tai bau
džiavos ir Husų vergijos lie
kanos. Tuomet Lietuviai buvo 
verčiami gir t i , kas svetima 
peikti, kas sava. J i e galėdavo 
gauti žymesnes vietas tarny
boje tik atsižadėję savo tau
tos, kalbos* i r papročių. Ta 
dvasia atsiliepia ir dabar . 

Netekome poeto Mickaus, 
vado-kareivio Kosciuškos ir k. 
Netenkame daugybės žymių 
talentingų žmonių čia Ameri
koje. . 

Seniau nevienas talentingas 
Lietuvos sunūs sagstėsi prie 
savo lietuviškos pavardės uo
degą ir ėjo prie Lenkų, a r Ru
sų, o dabar Amerikoje apsi-
kapoja pavardžfų galūnes, ar 
ba visiškai j a s iškreipia ir ei
na prie amerikiečių, slėpdami 
savo lietuvystę. 

Iš to Lietuviams buvo j r yra 
skriauda. 

Teko girdėti , kad nekuriiuv 
se Amerikos miestuose v ia 
labai atsižymėjusių artisčių 
Lietuvaičių. J o s užima pir
mąsias vietas teatruose ir kru-
tomuose paveiksluose, bet jos 
yra išmainiusios savo pavar
des ir užslėpusios lietuvystę. 

Kad mūsų talentai ir toliau* 
neneštų naudos tik sveti 
miems,reikia rūpint is kelti pa
triotizmo dvasią. Neužtenka 
reiškiant patriotizmą . aukoti 
vieną, antrą dolierį Lietuvos 
reikalams, bet reikia visur 
kelti, ne žeminti, Lietuvos 
vardą, visą šalį, savo kalba, 
paiMOČius. Je i jai t rūks ta ko, 
ką kitos tautos tur i , reikia 
padėti j a i tai įsigyti. 

Senesnieji prie vaikų nie
kuomet neprivalo Lietuvos 
peikti, pasakoti k a s buvo joje 
žeminančio, niekinamo. Je i ir 
tenka parodyti nekuriuos 'b lo
gumus, tai reikia pateisinti 
nelemtomis istorijos sąlygo
mis. Tas pateisinimas nepraši-

DOMĖS, DOMĖS. 
Nuo Liepos 1 dienos Drau 

gas pradės spauzdinti begalo 
įdomų romaną "Atstovas Ra
lys." Iš pransų kalbos sulie
tuvino Nemunas. Jeigu yra 
kas neskaito Draugo, teuisi 
prenumeruoja. Pradėjęs skai
tytį romaną, dieną ir naktį 
lauks jo pabaigos. 

s sams negi galėjo pas ta tyt i mu 
kul tūr ingų, tautų priekin? 

Stebėt inas daiktas , kuomet 
daugelis žymių svetimtaučių, 
apsilankiusių Lietuvoje, j;] 
giria, geaisi jos žmonėmis 
Lr jos gamta ; apsakinėja Lie
tuvos gražybes saviesiems ir 
net daro viešas paskaitas, au-
gštinančias mūsų tėvynę, o pa 
tys Liet. savo vaidams i r sve 
timiems tauzija apie Lietuvą 
t ikrus niekus. 

Laikas pamesti tą bjaurią 
ypatybę. N " 

Beto suradus kur nors Lie
tuvius a r Lietuvaites, pasižy
mėjusius kokiais nors talen
tais bet paslėpusius savo tau
tybę, reikia stengties išvesti 
juos iš tos klaidos, kelti juose 
patriotizmo dvasią ir pa t rau 
kti, kad pasi tarnautų Lietuvai. 

V. K. 

SUOMIJA LAIMĖJO. 
— 

Suonjija šiandie džiaugiasi. 
Suomnf t a u t a krlkštauja. J i I ja 
laimėjo. 

Tautų Sąjungos taryba pri
pažino jai Aland salas. 

Tų salų labai norėjo Švedi
ja. Tečiau jai jos neteko. Šiuo 
kar tu Tautų Sąjungoj t a r y b i 
pasielgė taip, ka ip ja i diktavo 

v • . • 

sązjne. 
Aland salos stovi Suomijos 

užlajoj, J e s ilgai priklausė 
Suomijai. Bet kuomet po Ru
sijos revoliucijos Suomija 
pasiskelbė nepriklausoma i r 
pradėjo savystovų gyvenimą, 
prie tų .salų tuč-tuojaus priki
bo Švedija. 

Įs ikūrus Tautų. Sąjungai, 

Sąjungos tarybai salas Aland 
pripažinti Suomijai. 

Komisija atrado, kad salos 
daugumoje apgyventos švedų. 
Bet salas su Suomija riša is 
toriniai ryšiai. Gi šitie ryšiai 
yra svarbesni už gyventojų 
daugumą. 

Kuomet aną dieną Gene vos 
mieste Tau tų Sąjungos taryba 
p a s k e l b ė s a v o n u o s p r e n d į , i šve -

dijos atstovas nors protestuo
damas pripažino jį teisėtu. 

Vilniaus klausimas stovi 
greta su tų salų klausimu. Sa
lų klausimas jau išrištas. Šve
dija nors protestavo, bet pa
sidavė tarybos nusprendimui. 
Ta ip daro visos kultūringos 
tautos. 

Vilnius istoriniu žvilgsniu 
jokiu būdu neatskiriamas nuo 
Lietuvos miestas. Tai Lietuvos 
sostinė. Reikia tikėties, kad 
Tautų Sąjungos taryba ir ši
tame klausime vadovausis gry
niausia teisybe. Vilnių pripa-j 
žins LietHvai. 

Kuomet tas įvyks, pasaulis 
turės progos pat i r t i , kiek yra 
kultūringi Lenkai. Ar jie ta ip 
pasielgs, ka ip pasielgė Švedi-

negavusi Suomijos salų? 

Gausi 7%,8% 
už padėtus pinigus, jeigu pirksi m u 
su, rekomenduojamus, užtikrini u 

PIRMO MORGEČIO 
AUKSO BONDSUS 

Procentai išmokami du kartu j metu* 
bile vienoj bahkoj. 
Bondsai po $100 ir $560. Gult pirkti 
ir lengvais išmokėjimais. 

P e r k a m e , p a r d u o d a m e , m a l n u i u e II 
d u o d a m e i n f o r m a c i j a s a p i e į v a i r i ų 
komp. ščrus. 

Krelpkitiea J Lietuvių jrtaigą 
P E O P L E S INVESTMENT CO 
220 S. States Street Room 1422 

Tcl. Harrison 2024 OhJcago, 111. 

Kasdien ir nedėliomis nuo 12 iki 8 
po piet 

!*TeL Yards 6666 Blvd. 8448| 
Pr. V. A. ŠIMKUS 

Lietuvis Gydytojas, Cktampi Ir j 
Akušeraa, 

IMS ». Halsted m. Okleaao. 

{ Valandos: 10—12 16 ryto 1—8 lr 

* 
-8 vakar* Nad. lt—II 1* ryto 
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DEMOKRATIJA. 

W E S T P U L L M A N I E Č I A I ! 
Atkreipiame Jūsų atyda, 

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

Pas jį galite gaut i kasdien 
nusipirkti " D r a u g ų " , taip-
pogi galite užsiprenumeruoti 

— — 

pašlifuoti jos autori tetui . Suo 
mija pasidavė. 

Tautų Sąjungos tarybai pa 
vesta at l ikt i tų darbą. Tary
ba į tas salas delegavo komi
sijų, sudarytų iš diplomatų ir 

lenkia Su tiesa, nes ilgi vergą- 'mokslininkų. Ta komisija po 
vimo amžiai lenkams ir ru- , nuodugnaus tyrinėjimo pasiųlė] ne viešpatijos valdinys. Vai-

1 , 

3 E :rr 

Anų dienų rašėme, kaip pa-j 
kilo Amerikos Demokratija. 
Dabar reikia pasakyti keletu 
žodžių apie Demokratijos reik
šmę. 

i 

Demokrati ja reiškia, kad pa
tys žmonės turi teisių pada-į 
ryti sau t inkamų įstatymų ir 
sulyg anų gyventi . Tie įstaty
mai bendri visiems. Akyvaiz-
doje jų visi žmonės lygus. 
Demokratijai reikalingas tam 

tikras liaudies išauklėjimo 
laipsnis, kad visi žmonės 

Švedija p a s i s k u t o o jon įsto-Jkaip vienas .gerbtu, . tva r ių 
ti i r su jos pagelba gaut i t a s U r ! -'- y •- A ' " 
salas. ,Tas klausimas tuojaus 
buvo paduotas Sąjungai. Suo
mija Švedijos pramanytų pro
cedūrų sutiko su protestu. Ne
norėjo pripažinti Sąjungos au
toriteto, nes pati neprisidėjo 
prie jos. Tečiau Sąjunga Suo-

Visi žmonės turi pasirūpinti 
sau reikalingų dalykų, pavyz-
din gatvių kelių ištaisymu, 
kanalizacija ir t t . Tvarkos pa
laikymui jie turi įsigyti poli
ciją. Apsigininiui nuo priešų 
reikalinga atsargos armija ar
ba laivynas. 

nijai pagrūmojo ir privertė jų J Demokratinėje šalyje, žmo
nės patys nusistato mokesčius. 
Sumokėtos mokestys eina pa
čių žmonių naudon. Kiekvieno 
piliečio priedermė lygiai su 
kitais prisidėti prie palaikymo 
reikalingos valdžios. Pilietis 
skaitosi viešpatijos dalis, bet 

i 
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Red Star Line 
NEW YORK — HAMBURG 

DANZIG — LIBAU 
SAMLAND Liepos 16 

S-eia Kliasa Tiktai 

American Line 
Tiesus Patarnavimas 

NEVV YORK - HAMBURG 
Parankiausias Kelias Rusams lr 

Lietuviams 
Dideli ir Moderniški Twin-Sercw 

Laivai 

MANCHURIA . . . . Liepos 14 
MONGOLIA Liepos 28 

2-čia Kliasa Tiktai 
Atsišaukite { kompanijom Ofisą. 

14 N. Dearborn St. Chicago. 
Arba pas Lokalius Agentus. 
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džia — t a i pats pilietis.- Je i 
vakjžia bloga, pat ies ' piliečio 
kaltė, lieiškia, j is pavedė val
džių į blogas rankas. 

Tų valdžių pilietis gali vi
suomet pakeisti geresne. Tai 
gali padaryt i savo balsu per 
rinkimus. 

Tokia Demokratija gyvuoja 
Amerikoje — Suv. Valstijose. 

ONYTE NUSIMINĖ. 
— O tėve, tėveli!—ir pra- |negal į sudraust i nuo krikšto, 

dėjo graudžiai raudoti. I net be jų leidimo galima apsi-
— Eikš , eikš vaikeli] Kas Į kr ikštyt i . 

pasidarė f 
»Viena sekmadienį ketvirtų 

valandų po piet, kada jąu vie
nuolyne užsibaigė palaimini
mai , kunigas Dobilas įšėjes iš 
zokristijos sutiko dvi akade
mijos auklėtines. J o s susika
binusios vaikštinėjo. Eupestis 
ir nuliūdimas tryško iš j c vei-
4ų. 

— Onytė nori būti katal ikė 
— trokšta krikšto — raudo
dama kalbėjo Cecilija* — o* se
suo (vienuolė) draudžia. 

— Kodėl norį būti katal ike, 
Ony tė ! paklausė kunigas. . 

— Dėlto, kad as myliu Ceci-
Ujų, i r j inai y ra kata l ikė; — 
sesuo draudžia dejto, kad ma 
no mamytė ir tėvelis y ra prie
šai švento tikėjimo. Mergaitė 
pradėjo graudžiau verkti . 

— Tėvejį — pridūrė Ceci
lija. — Tamsta pasakojai 
mums katekizmo pamokoje, 
kad negalima mažo kūdikio 
apkr ikš tyt i be tėvų leidimo, 
išskiriant mirties valandų. Bet 

| vaikui atėjus į metus, tėvai 

— T a i p Cecili ja/ tas tiesa. 
— Gerai, Onytė metais su

augus, protų tur i , aš nematau 
delko sesuo neleidžia jai apsi
krikštyt i . Aš manau jinai... 

— Tylėk, tylėk vaikeli! Pat i 
žinai, jog t a ip nedera manyti 
apie sav6 gerųjų, mandagią 
seserį. — gorėdamas paguosti 
susirūpinusias , ' pradėjo jas 
kalbįnti. 

— Vaikeliai, pasiklausykite, 
o paskui galite randėt i . Tas , 
kurs sulaukė piliečio metų ar
ba atėjo į savo išmintį i r tiki 
į katalikų tikėjimų turi pilnų 
teisę apsikr ikštyt i nepaisant 
jokių prieštaravimų. Tiek ap
lamai kalbant apie nekatali
kiškos šeimynos vaikų krikštų. 
Tečiaus svars tant atskirų atsi
tikimų" reikia atsižvelgti į įvai
rias sųlygas. 

Pirmiausiai turime , t ikrai 
žinoti a r jinai tv i r ta i išpažįsta 
katalikų tikėjimo tiesas — ti
kėti jog y ra t iktai vienas tik 

gų. Je igu jinai nori tapt i ka
talike del Cecilijos katal ikys 
tės, to niekuomet neužteks no
rint apsikrikštyt i . Keikia pa
simokinti katekizmo, suprasti 
jame dėstomas tiesas. Išėjusi 
tikybos kursų turi giliai įsiti 
kinusi įtikėti, kad vienas tėra 
t ikras tikėjimas įkurtoje Baž 
nyčioje. Ki ta ip negali priimti 
krikšto i r palikti krikščionė. 
Mes turime atsargiai apžiūrėti 
kiekvienų dalykų prieš suteik
siant kr ikšto sakramentų.Daug 
butų žalos tikėjimui leidžiant 
priklausyti prie šv. Bažnyčios 
tiems, kurie nori vadovautis 
vien gamtiniais įsitikinimais. 
Daug jaunų jaunuolių 
ateina pas mane ir nori skaity
ti juos katalikais, nes norėtų 
apsivesti su katalikų mergai 
temis. AŠ pažįstu kelis vyru
kus, kurie prašė juos apkrikš
tyti . J iems mat Jengviaus ga
lima butų priklausyti prie Kol.) 
Vyčių, o vienas neturtin
gas žydelis pasisakė norįs įsi
rašyti katalikų bendrijom nes 
jo " b i z n i u i " gerinus seksis 
pardavinėjant anbatų. 

— x\ntra vertus, mūsų ma

ras tikėjimas Jėzaus Kris taus žoji Onytė ar kas kitas norįs 
įkurtas ijr kelias vedus į dan- krikšto, turi pažinti katalikų 

mokslo tiesas. Šiame atsitiki
me geriaus eiti prie to paleng
vėle negu skubėti. Tiesa, ku 
dikius būtinai reikia apkrik
štyti kuogreičiausiai, nes stai
giai mirdami jie* negali savęs 
išsigelbėti. Vien krikšto sakra
mentas jiems išganymų neša. 
Iš kitos pusės suaugę vaikai 
nors ir ; gerai išmanymų turį 
būtinai turėtų palaukt i kelias 
savaites, mėnesius, pakol tin
kamai prisirengs. J iems jo
kios žalos*nėra. Nes jei jų šir
dys t rokšta pri imti tų sakra
mentų greičiau, dažnai dary
dami tobulo gailesčio aktus, 
prašalina gimtųjų ir kiekvie
nų kitų nuodėmę. Je igu jie ir 
staigiai mirtų butų išganyti-

— A r gailesčio ak tas išgel
bėtų juos, neturint pasirįžimo 
pri imti tų sakramentų kuo-
ankščiausiai f 

J e i kuris nors mato aiškia 
priedermę pri imti krikštų ir 
kunigas gal i ' sute ikt i , o neluri 
pasirįžimio priimti šv. krikšto, 
pats save pasmerkia. Je igu j is 
turi t ikro gailesčio jis neabe
jotinai y ra pasirįžęs padaryt i 
visa tai ko jo sielos išganymas 
reikalingas. 

(Bus daugiau) 

I3II»*IAPSI, GREIČIAUSI PASAULY 
LAIVAI, ŠAUNUS APSIEJIMAS 

SU KELEIVIAIS. 

Ten yra vietinis agentas JŪSŲ mieste 
ar' netoli jo. 

Į Lietuva, LenMjų, Ukrainą ir 
v i s a s B a l t i k o V a l s t i j a s p e r 

Hamburgą. 

sAxoSir7rrr??r25^i 
II klcsos $180.00, III klesos $125. 

Taksų 5 dol. 
PEK COERIIOURG SOUTJUMPTON 

LIVERPOOL AR GLASG()W 

ALGERIA Biržrtio 25 
BEREVGARIA Birželio 30 
CAMEROMIA (Naujas) . . Liepos 2 
CARONIA Liepos 2 
AQL>1TANIA Liepos 5 

KAIP JŪSŲ 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 metu patyrimo, kuris 
suteiks tamistai geriausią pa
tarnavimą. 

JOHN J. SMETANA 
1801 So. Ashland Ave., Chicago 
kertė ls-(os gatvės; 3 lubos 

Kambarys 14-15-16-17 
Viršui PLATT'S ApUeltoa -
Tčmykite mano parašą. 

Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 
va. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 
12 dlen. 

' 

• 

* 

a š 

Dr. M. Stupnicki 
3107 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Tardą &OSS 

a 

Valandos: — 8 iki 11 Iš ryto; 
5 po piety 1W 8 rak. Nedėlio. 
mis nuo 6 iki $ vai. vakare 

- - IT *i i i m _j~ i w • .n i m II i i • • i i i r ^ 

m 

• 

•/Telefonas Boulevard 9199 2 

DR. C. KASPUTIS 
DEN TĮSTAS 

3331 South Halsted Str. 
3j Valandos: 9—13 A. Ii. 
5 1—6: 7—8 P. M. 

Dr. P. P. ZALLYS I 
Lietuvis Bemis tas 

lOSOl Ko. MiehJgan Avenoe 
B m l M d , lll. 

fAIANDOSl 8 rjim tkt • »»• »r». 
Tcl. Pullnian 843 lr tlIMi. 

•> 

. 

t 
f 

j DR. CHARLES SEGAL j | 
jj Perkėlė seavo oflsa po uum | 

54729 So. Ashland Avęnueg 
•Į Speeijalistas f 
|1>ŽI<>VU, MOTERŲ lr VYRU LKit'j 
gValandosnuo 10 iki 12 išryto; noofl 
•2 iki 5 po piety; nuo 7 Iki 8:»*| 
SvakfMO Nedėliomis 18 kil 1 a 
" T i i l r i f r m a ^ l W m t « l OUUM ** 

1 
I I 

Telefonas Drcxel 2KHO 

[Telefonas Armitage 9770 
MARYAN S. ROZYCK1 
MUZYKOS DIREKTORIUS 

Mokytojas Piano, Teorijos ir 
Kompozicijos 

3031 N. \Viviti rn Ava. 
Chicago, I1L JĮ 

• 

* 
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Brol 
nes kaip 
ir nedoryl 
r ius tarnai 
nais,laisvi 
met is to, 
tis. Be t dal 
nais tur i te 
venimą. N 
žinasis ' j 

miiiiiiiiiiuiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiu 
STel. Canal 257 = 

I DR. C. K. KLIAUGA I 
r LIETUVIS DENTISTAS = 
SI821 So. Halsted St., Chieago, lll .r 
i Kampas, 18th St. = 
Svaland.: 9—12 rytą, ir t—9 vak.g 
aiiuiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiii 

luiiiiiiiiiuminimiiiimimiimiimim^ 
Resf 1183 Independenee Blvd. 

Telefonas Von Borea 114 

DR. A. A. ROTH, 
Roaas Gydytojas rl Chirurgas, 
S§»eciJaIistAa UoU rišku, Vyriško 

Vaikų ir visų ehrouiskv ligų 
VALANDOS: 10—lt ryto 3—8 pc 

Vietą, 7—8 vak. VadėMonris 10—II d 
Ofisas 8354 So. Halsted St., Cfrimęo 

Telefonas Drover 3333 
iiiiiintiinmiiiiiiiimimiiiii8iimmifiiii 

Šventi 
rydavosi ž| 
ir Senojo 
Stabmeldį j j 
j imas neni( 
sieiti gerai 
gelija davė 
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grei ta i išgž 
dvasią, kad 
mokslo. 

Šv. P< 
perėjusiemj 
mas niekai 
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ną tik ligri 
gašlumų, n< 

Kuomet 

liūs, nedary 

met žmonės 

valdo. Liuos 

riausia mok| 

rus bei jam 

Nuodėi 
ti. I š nuod< 
mirtis. J i \) 
sius. Jei-gu 
reiktų prily^ 
bą, ta ip mii 
pasakius, ki 

ValdymJ 
Tas taip-gi 
mas gyveni] 

Žmogui 
tj, a rba ami 
nebūtų sūri: 
mirties, jei 
vas nenori, 
nuodėmę. Di 
žmonės gy 
vo išmintį, 
va mirčiai j 

Mirt is }\ 
dusios pers i | 
mas. Sulygii 
nei Kr is tus 
siskiria i r &\ 
pultis, visišl 
sesnė už ta 
yra reikalinj 
Dievo y ra di 
no. 

V. Jezu>s 
žemės mus 
tas labiau si 
naši savo anį 

MIŠIŲ EVi 

Anuo m 
melagingų p r 
duje y ra vilk 
na vynuoges 
vienas geras 
gus vaisius v 
blogas medis 
tis gero vais 
jų vaisių paž 
patie, Viešpa 
no Tėvo valii 
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DRAUGAS PART TWO 
RELIGIOUS SECTION 

LAIVAS. 

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

6, 19—23. 
Broliai žmogiškų daigtų sakau del įusų kūno silpnybės, 

nes kaip buvote atidavę savo sąnarius tarnauti nešvarumui 
ir nedorybei neteisingumu, taip dabar paduokite savo sąna
rius tarnauti teisybei pašventinimu. Nes buvę nuodėmės tar-
nais,laisvi pasidarėte teisybei. Kokios-gi naudos turėjote tuo
met iš to, del ko dabar susigestate? Nes jų pabaiga yra mir
tis. Bet dabar pasiliuosavę iš nuodėmės ir pasidarę Dievo tar
nais turite savo vaisių pašventėjime ir pabaigą amžinąjį gy
venimą. Nes nuodėmės alga yra mirtis; o Dievo malonė: am
žinasis 'gyvenimas mūsų Viešpatyje Jėzuje Kristuje. 

Lekcijos Paaiškinimas. 
Šventasis Povylas labai pažymi tą skirtumą, kuris da

rydavosi žmonių širdyse pereinanant jiems iš stabmeldijos 
ir Senojo Įstatymo į krikščioniją arba Naująjį Įstatymą. 
Stabmeldijoje buvo žmonės sugedę ir ištvirkę, nes jų tikė
jimas nemokino doros. Sename Įstatyme tikėjimas liepė ap
sieiti gerai, bet žmonės tų paliepimų nepildė. Kristaus Evan
gelija davė stabmeldžių protams šviesos. Jie pažinę gero ap
siėjimo naudingumą uoliai jo laikėsi pradžioje. Sakramentai 
priduodavo jėgos ir ištvermės, kad pirmasis karštis neper-
greitai išgaruotų. Tie sakramentai taipgi sustiprino ir žydų 
dvasią, kad imtų ir galėtų apsieiti sulig gero ir švento doros 
mokslo. 

Šv. Povylas primena abiejų rūšių krikščionims, būtent 
perėjusiems iš žydų ir iš stabmeldžių, kad senovės ištvirki
mas niekam nėra davęs naudos. Artymų skriaudikai nepralo-
bo nuskriaustųjų ašaromis. Paleistuviai nelepindami savo kū
ną tik ligij įgavo. Sąžinę sau ardydami žmonės, nevaldydami 
gašlumų, neturėjo laisvės, o buvo tapę vergais. 

Kuomet apaštalai išmokino žmones valdyti kūno geidu
lius, nedaryti skriaudos artimams del savo pralobimo, tuo
met žmonės pasijuto esą liuosi. Vergas yra tas, kurį kiti 
valdo. Liuosas yra tas, kuris pats save valdo. Tai-gi kas ge
riausia moka valdyti save, kas turi jėgos sutvarkyti savo no-

* m 

rus bei jausmus* tas yra liuosiausias žmogus. , 
Nuodėmės nedavė žmonėms naudos, nei negalėjo jos duo 

ti. Iš nuodėmių išeina vargai ir ligos, paskui kurias seka 
mirtis. J i yra paskutinis galutinai nusirpęs nuodėmės vai
sius. Jei-gu nuodėmę kas prilygintų prie darbo, tai mirt} 
reiktų prilyginti prie algos. Kaip alga yra duodama už dar
bą, taip mirtis yra duodama už nuodėmę. Dar aiškiaus bus 
pasakius, kad mirtis yra nuodėmės vaisius.. 

Valdymas savo norų ir jausmų yra tarnavimas Dievui. 
Tas taip-gi veda vaisių, bet jo vaisiai yra amžinasis links
mas gyvenimas pas Dievą. 

Žmogui reikia rinktis vieną iš dviejų pabaigų: arba mir
tį, arba amžiną gyvenimą. Visi išsirinktų gyvenimą, jei jis 
nebūtų surištas su reikalu valdyti save. Niekas nesirinktų 
mirties, jei į ją neįviliotų nuodėmės laikinas saldumas. Die
vas nenori, kad žmonės rinktųsi mirtį, dėlto Jis draudžia 
nuodėmę. Dievas gyvybę sutvėrė ir nori, kad Jo sutvertieji 
žmonės gyvybe naudotųsi. Bet jie nuodėmėmis sumažino sa
vo išmintį, todėl labai tankiai seka nuodėmių takais ir kliū
va mirčiai į nasrus. 

Mirtis yra dviejų rūšių. Viena mirtis yra mūsų kūno ir 
dūšios* persiskyrimas. Antroji yra amžinas dūšios pražuvi
mas. Sulyginus tas dvi mirtis pirmoji yra tokia menka, kad 
nei Kristus nei apaštalai jos nepaiso. Kūnai nuo dūšių at
siskiria ir šventiesiems, nors laikinai. Amžinoji dūšios pra
pultis, visiškas jos ^atsiskyrimas nuo Dievo yra nelaiių§ bai
sesnė už tą visą, ką žmogus gali savo galva apimti. Dievas 
yra reikalingesnis dūšiai negu kūnas; dėlto atsiskyrimas nuo 
Dievo yra didesnė nelaimė negu dūšios atsiskyrimas nuo kū
no. 

V. Jėzus pats buvo amžinoji Dievo išmintis ir atėjęs ant 
žemės mus mokino išminties. Kas daugiau tos išminties turi, 
tas labiau supranta Dievo reikalą dūšiai, tas .geriau rūpi
nasi savo amžinąja laime ir randa ją. 

MIŠIŲ EVANGELIJA SULIG ŠV. MATEUŠO (7, 15—21). 

Anuo metu Jėzus tarė savo mokiniams: Saugokitės 
melagingų pranašų, kurie ateina pas jus su avių rūbais, o vi
duje yra vilkai plėšikai. Iš jų vaisių pažįsite juos. Ne-gi ski
na vynuoges nuo erškėčių, arba pygas nuo dagių. Taip kiek
vienas geras medis veda genis vaisius, o blogas medis blo
gus vaisius veda. Geras medis negali vesti blogu vaisių, nei 
blogas medis gerų vaisių vesti. Kiekvienas medis nevedan
tis gero vaisiaus tapo iškirstas ir į ugnį įmestas. Tai-gi iš 
jų vaisių pažįsite juos. Ne kiekvienas, kuris man sako Vieš
patie, Viešpatie, įeis į dangaus karalystę, bet kas pildo ma
no Tėvo valią, tas įeis į dangaus karalystę. 

Evangelijos Paaiškinimas. 
Kristus mokina savo klausytojus nepasitikėti žmonių žo

džiais. Kas nori mums skaudžiau užkenkti, giliaus mus įžei
sti, tikriau nužudyti, tas labiau apsimeta geruoju. Parsida
vę svetimtaučiams rietuviai politikieriai garsiai šaukia, buk 
jie Lietuvą myli, bet ištikrųjų nesidrovi daryti tą, kas jai 
labiausia kenkia. 

Klebono silpnybe pasinaudoję pagriebia parapijos va
džias į savo rankas, nes patys ir per suorganizuotų agitato
rių gaujas moka draugijas erzinti ir klaidinti, nes turi kuomi 
ir kunigą gązdinti. Parapijos komitetais toki bebūdami baž
nyčią statant pralobsta. Iš parapijos pinigais pirktų plytų 
pasistatę triobą, joje pelnosi iš paskaitų, kuriomis nejuokais 
žadama artimiausioji bažnyčia nugriauti. Mušeikų būrį su
organizavę bando įgyti politiškos reikšmės ypač per saliu-
nus, kurių laiko savo namuose. Su jų vedėjais, kreivos pri-
siekos specijalistais, privilioja paikas mergiščias saldumy
nais ir paskui jas vartoja, kaip žvejai sliekus, vyrams meš
kerioti. Tuos nugirdę įų kišenius iškrausto; paskui giriasi 
savo didžiais turtais, tečiaus nešvarias rankas tiesia ant naš
laičių turto. Nesigailėdami piniginės paramos bedieviškiems 
laikraščiams, neliauja jų rėmę ir savo velykinę išpažintį 
atlikę. Katalikų veikėjus šmeižia, ir žiuri katrą kunigą ga
lės priversti Bažnyčios darbą ardyti I r jos naudą naikinti. 
Teip besidarbuodami dvidešimtojo amžiauą^jhdošiai garsinasi 
išvien su klebonais dirbą, didžiuojasi vyskupu pažintim, ka
talikiškos organizacijos kryžium savo niekšystę pridengdami. 
Šios visos nedorybės nėra vieno žmogaus nuodėmės, o sudė
tinis lietuvio veidmainio tipas. 

Išganytojas buvo malonus, kad tokius pavadino vilkais. 
Ji§ yra daug blogesni už neturintį sąžinės nei išminties žvė
rį. Veidmainiu darbai kiekvienu laiku ir kiekvienoje šalije 
yra kitoki. Bet visur ir visados judošiai prisilaiko vieno 
gudrumo Kristui kenkiant bučiuoti jį; bedievišką darbą da
rant apsimesti katalikais. 

Tų judošių mes nepataisysi m. V. Jėzus pataisė ištvir
kusią Magdaleną, skriaudiką Zakėjų, užsigynėlį Petrą, neti
kintį Tarną, žmogžudį Dizmą, šventu padarė Longiną, kuris 
buvo Viešpačiui perduręs šoną; bet nė Kristus nepataisė 
veidmainių farizejų ir veidmainio Judošiaus. Veidmainiai, 
yra nelaimingesni už visus nelaiminguosius. Beveik nėra vil
ties, kad jie liktų nepražuvę. 

Bet ir jų yra dvejopa rūšis. Vieni pilnai žino, ką daro, 
ir tikėdami Dievo darbą griauja. Kiti yra bedieviai 
tikėjimo neturi ir dėlto mintija, buk nėra skirtumo tarp gero 
ir blogo. Griaudami gera, jie nesijaučia blogai darą. Bet jie 
mintija, buk jie yra protingi, o ir buk paiki yra tie, kurie 
žino skirtumą tarp gero ir blogo. Skaudi bus jiems ta diena, 
kada jie pamatys, jog ir patys galėjo tik užmigdyti sąžinę, 
bet nesugebėjo nužudyti jos. Tik mirtis jiems pažadina už
nuodytą miegančią sąžinę. Toje baisioje valandoje vieni dar 
pajiegia ir suskumba padaryti atgailą, kitį arba nesuskumba 
arba nepajiegia, nes perdaug pilnai išbarstyta visa kas buvę 
gera dūšioje. Geriaus patylėti, kas tokiems bus numirus! Die
ve, neduok nei vienam! 

Kristus savo perspėjimą ne jiems skiria, tik savo mo
kintiniams, kad pasisaugota, kad nepasiduotų išnaudoti gra
žiai išvaizdai, kad įsižiūrėtų arčiau,* kuomi pasitiki. Ameri
kos lietuviai katalikai, užmiršę V. Jėzaus persergėjimą, ne
kartą pasitikėjo veidmainiais, kurie sakėsi esą katalikai, o 
buvo bedieviai.Jie jau ne vieną tūkstantį dolerių nunešė. Ta 
blėdis dar buvo mažausia. 

Turėdami savo tarpe veidmainių ir neatskirdami jų nuo tik
rų darbininkų, Amerikos lietuviai išsirenka tuos veidmainius 
į savo draugijų valdybas. Paskui patiems priseina stebėtis 
tų draugijų, pasielgimu, kaltinti jas už blogumu* ir atmokėti 
jų pridirbtas kenksmingas išlaidas. Veidmainiai padarė, kad 
draugijos nešioja švenčiausią vardą ir daro bedieviškiausius 
darbus. Svetimtaučiai tai matydami paniekina visus lietu
vius, mintydami: " J e i tauta butų sveika, tai nepakęstų skir
tumo tarp savo vardo ir apsėjimo." Dėlto mums taip sunku 
gauti svetimų tautų pripažinimą. Negali norėti, kad kas pri
pažintų sau lygiu tą, kurį niekina, o veidmainius niekina ii 
tie, kuriems jie vergauja. 

Visose tautose yra veidmainių, bet daugiausia j;ų yra 
ten, kur vergija įsigalėjus. Iš Lietuvos žemdirbių ir rank
pelnių darbininkų maža yra veidmainių. Bet jų yra daug iš 
tų, kurie ponams padėdavo savo brolius skriausti, iš tų, ku
rie atvažiavę Amerikon pristojo agentais prie svetimtaučių 
išnaudojusių ateivius taip, kaip išnaudoja voras musę, paga
vęs ją į savo tinklą, iščiulpdamas jos smegenis. 

Lietuviai Amerikoje vieni yra nuoširdus katalikai, arba 
protestantai, kiti atviri bedieviai ar laisvamaniai, treti veid
mainiai. Mus nelaimė, kad tų trečiųjų nuošimtis yra tokis di
delis, ir kad jie pasidarė taip galingi, juog daug daigtų sa 
viškai padaro viešame mūsų gyvenime. Iš protestantų gimęs 
bet krikščionijos atvirai atsižadėjęs, gabus raštininkas W. 
Storasta nusiskundžia, kad didelė ir galinga svetima tauta 
kaltina lietuvius už apgaulingumą. Kiek užkenkė mums 
tokia svetimų nuomonė apie mus, niekas neapskaitliuos. Vi
sus tuos kenksmus padarė mums didysis veidmainių nuo
šimtis. Bažnyčiai ir tėvynei jie kenkia daug daugiau už 
atvirus abiejų priešus. Svetimas vagis niekuomet nebūva taip 
pavojingas, kaip naminis. Terp kitų didžiųjų mus dabarties 
uždavinių turi būti ir tas, kad sumažintume veidmainių skait
lių. L 

Yra tik vienas būdas tą padaryti: sulyginus jų apsėji-
mus su jų žodžiais išrbdyti jų veidmainingumą ir tą pada
rius išmesti juos iš savo tarpo. Tebūnie atvirais mus prie
šais tie, kurie norimums kenkti ir dar mūsų tarpe painiotis. 

Lietuva yar maža šalis gulinti šalę trijų didelių kaimy
nų. Didžiulių valstybių politikai jau keli šimtai metų kaip 
pradėjo samdinėti veidmainius savo mažuose kaimynuose, 
kad tie parsidavėliai niekšai, sukeldami suiručių padarytų 
progos galingiems kaimynams užimti mažo kaimyno žemes. 
Mes negalime padaryti, kad didieji mus kaimynai nevarto
tų tos niekšiškos priemonės Lietuvoje, mes galime ir turime 
savo šalyje sudaryti tokį gyvenimą, kad veidmainiams pa
sidarytų nepakenčiamas. Tik tokiu būdu išlaikysime savo 
tautos neprigulmybę. 

Kristus mums liepė saugotis veidmainių. Jo pamokini
mą besvarstydami pamatėme, kad ir tautos laisvė priklauso 
nuo to, ar išpildysime Kristaus pamokinimą.* Tai-gi bukime 
ir protingi žmonės ir nuoširdus krikščionys; neleiskime veid
mainiams veistis mūsų tarpe. 

KATALIKIŠKOS ŽINIOS, 

Tretininkų Organizacijos 700 metų 
Sukaktuves. 

Bažnyčios ir per ją žmonijos atnaujinimui V. Dievas 
XIII amžiuje išrinko Pranciškų, sūnų, Petro Bernardone iš 
Asižiaus, kuris ta mtikslui įsteigė tris vienuolijas: 1) Brolių 
Mažesniųjų vyrams, 2) Klarisčių merginoms irmoterims ir 
3) Tretininkų abiejų lyčių žmonėms visiems luomams. 

Šv. Pranciškus su pagelba tų trijų organizacijų, Dievui 
laiminant, atnaujino krikščionių gyvenimą. Jis pats tapo 
artimiausiu V. Jėzaus gyvenimo vaizduotojų, paskui-gi sekė 
jo sunųs ir dukterys, o paskui tuos pasauįįniai žmonės, ir 
taip pradėjo nykti iš žmonių tarpo nedorybės pasileidimai, 
o jų vietoje pražydo dorybės. Už.tat ir matome tame ir se
kančiais amžiais daugybę šventųjų iš tų trijų vienuolijų or
ganizacijų. | 3 r f s i f i l i 

ŠV. Pranciškus iš apreiškimo sužinojo, kad tas trys 
vienuolijos gyvuos ligi pasaulio pabaigai. 

Štai dabar šiais metais sukako 700 metų, kaip tapo iseig-
ta šv. Pranciškaus Tretininkų vienuolija. 

Komoje tas sukaktuvės labai iškilmingai šventė. Bus 
naudinga, minint tas sukaktuves, prisiminti: 1. Kaip daug 
gero atnešė tretininkystė katalikų Bažnyčiai praeitais am
žiais. 2. Kaip daug gero daro ji Bažnyčiai, mūsų laikais 

Jos išganingi vaisai visais amžiais. 
Jau septyni šimtai metų praslinko, kaip Tretininkų vie

nuolijos medis Katalikų Bažnyčios darže pasodintas. Jis au
ga ir savo šakas skleidžia po visą pasaulį. Daugiaus kaip trys 
milijonai krikščionių — Katalikų maitinasi jo vaisiais ir jo 
geradaririgas veikimas negali būti nepastebėtas. 

Jei sodininko garoė Ir ypatybės paprastai krinta ir ant 
medžio, jo pasodinto ir uųauginto, tai ir milžiniškas Trečios 
vienuolijos medis turi*ieisės gėrėtis ir girtis, nes jį Bažnyčios 
darže pasodino ir užaugino ne kas kitas, kaip didis Patriarka 
iš Asyžiaus. 

Ta prakilnoji žemė, kurioje tas medis tapo pasodintas, 
buvo tai deganti Dievo ir artimo meilė — Serapiško Tėvo 
širdis. O kaip ant dangaus skliautų žibanti aušrinė savo nuo 
stabiu blizgėjimu pereina kitar* žvaigždes, taip Bažnyčios 
skliautuose šv. Pranciškus savo dorybėmis ir nuopelnais pra
lenkia kitus Šventuosius. 

Jei tiesa yra, kad Dievas nužemintus išaugština ir gau
sesnėmis malonėmis pripildo, juo daugiaus darbavosi Jo gar
bei, tai kokiomis dovanomis apipila Dievas šv. Pranciškų, tą 
šventąjį, kurs jam dar gyvenant ant žemės vadindavo: nuže
mintu šv. Pranciškų! 

Popiežių nuomonės. 
Paklausykime, ką sako apie jį šv. Tėvas, Pijus X: * * Tarp 

Šventųjų, kurie sekė J. Kristaus gyvenimą, šv. Pranciškus 
šviečia nuostabia šviesa". Jis pralenkė visus ir tapo tobulas,, 
gyvas paveikslas gyvenančio, dirbančio, ke'nčiančio ir mirštan
čio Išganytojaus. 

Tą gyvą Kristaus išvaizdą matome daugely aniolų, dan
gaus garbe apvainikuotų, bet stebimės kuomet ją matome 
žmoguje. Ir jei Šventojo augštumą saikuosime jo Dievo mei
lės laipsniu, tai kaip didelė turi būti danguje garbė šv. Pran
ciškaus, to meilės Sėrepino!.. . . 

Jei vėl šventojo didybę saikuosime prakilnių, naudingų ir 
didžių darbų žvilgsnių, kuriuos nuveikė žmonių gerovei, tai 
ir čia Šv. Pranciškus užims pirmą vietą, nes žinomi yra visur 
jo garbingi nuopelnai, kokius padarė viso pasaulio gerovei 
ir Bažnyčios naudai. 

Atlyginimui už jojo nepaprastus darbus Dievas išskyrė 
jį iš tarpo Šventųjų, papuošdamas jo Kūną stebuklingu būdu 
savo žaizdomis. 

Ištresų; jei kuomet nors -vienuolijos įsteigėjo šventumas 
ir nuopelnai buvo giriami ir teikiami' už' pavyzdį nariams, 
tai didžiausią teisę turi atgailos arba Tretininkų vienuolija 
rodyti savo nariams šv. Pranciškaus, savo įsteigėjo dorybės. 

(Bus daugiau)* 

Katalikės .moters .smarkiai 
veikia. 

Šv. Vincento parapijos baž
nyčioje Washingtone buvo lai-' 
šios. Buvo užprašytas pasa
komos Birželio 10 d. šv. Mi-
kyt pamokslą kun. D. C. Kee-
nan moterims prigulinčioms 
prie Tautiškos Tarybos Kata
likių Moterų Susivienijimo. 
Buvo kalbėta apie išdykumą 
iš mados. Kun. Keenan išsi
reiškė: daugelis šeimynų su
sideda iš vyro, moteries, pud-
liaus-šųns ir kanarkos.. įVisos 
moters mitinge po. tam laiky
tame nutarė visur platinti 
krikščioniškas į šeimyną pa
žiūras. 

Vokiečių tautininkų bažny
čia atmeta Liuterio tikėjimą. 

Vokiečių tautininkų bažny
čia 'pamaži visai atsitraukia 
nuo Liuterio atskalos ir įpuo
la į visišką bedievybę. Viena
me sino*de, užklausų* ar reikia 
visados laikytis Švento Rašto, 
gauta toks atsakymas: "Goe-
the, Schller, Kant ir kiti gali 
duoti žmonėms dvasios peno 
tiek, kiek Vyrai įkvėpti Šven. 
Dvasios parašiusieji Bibliją.'' 

Kunigo Laurino Carroll jubi
liejus 

Šv. Vincento airių bažnyčio
je birželio 26d. 1921m. buvo 
apvaikščiotas jubiliejus 25 nu 
darbavimosi kun. L. Carroll. 
Visi, kurie jį pažįsta, žino di
dį jo pasišventimą. Dar jam 
būnant jaunu kunigu Smith-
ton mamose ištiko baisi gazo 
ekspliozija. Gazas vienus su
degino, kitus užvertė žemėmis. 
Pirmutiniu nelaimingųjų gel-« 
bėtoju buvo kun. Carroll. Jia 
d*e*tas ir naktis ieškojo su* 
žeistųjų, juos gelbėjo ir rami
no. Kada ištiko miestelyje 
Butler, Pa. šiltinė, kun. Carr
oll pirmutinis be paliovos lan
kė ligonius, net nekatalikns. 
Taigi atėjus dabar jo jubilie
jui iš visų pusių pasipylė jam 
pasveikinimai. 

Dievo Kūno šventė Londone. 
Dievo Kūno šventėje Londo

ne susirinka įvairių spalvų 
žmonės: balti, juodi, rus
vi, geltoni. Čion šiais me
tais indų slaugotojas su pui
kiais uždangalais auksu išsiū
tais, buvo Kinijos atstovai ir 
iš kitų šalių priklausančių An
glijai. Katedros bažnyčia lai
ke iškilnunjgų Mišių buvo pil
nutėlė. Buvo taipgi nemažai 
anglikonų arba episkopalų.-
Prišaky ėjo Švenčiausio sa
kramento Draugijos nariai 
raudonuose rūbuose su akso
minėmis apikaklėmis. Jie ne
šė degančias žvakes. Toliau 
ėjo giedoriai, dvasiški ja ir 
kardinolas antvyskupis nešąs 
Švenč. Sakramentą. Po tam ė-
jo moters juoduose rūbuose ir 
kiti tikintieji. 

Procesija ėjo pažymėtomis 
gatvėmis iki sugrįžo į kated
rą, kurioje buvo duotas palai
minimas su ŠvenČ. Sakramen
tu. 

Tarnaukime Dievui kuris buvo yra ir bus. .Žmogus yra 
užgimęs, ir žmogus mirs, sunyks ir į dulkes pavirs. Tik vienas 
Dievas netur pradžios ne pabaigos. Todėl visi mūsų darbai 
atlikti del Jo, tveria amžinai. Malonė su kuria mes juos atlie
kame yra tai dieviškas antspaudas kuris parodys savo vai
sius amžinybėje. 

Katalikų jaunų vyrų susivie
nijimas Vokietijoje. 

Katalikų jaunų vyrų susi
vienijimas buvo užvestas 1896 
metais mieste Mainz. Dabar 
ta organizacija turi 350,0Q0 
narių. Tikslas to susivieniji
mo yra duoti tikėjimo suprati
mą ir morališką paramą savo 
nariams. Tas susivienijimas 
viršija skaitliumiir nuveiktais 
darbais visas kitas protestan
tiškas vokiečių organizacijas. 
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Protestantizmo ir kitų sektų 
smukimas Amerikoje. 

Laikraštis "Evening Post 
paduoda tokia, statistika: E-
piskopalų seminarijose Ame
rikoje 1916 metais buvo 4:63 
mokiniai, 1920 liko tik 103; 
presbiterijonų 1916 m. 1186; 
1920 — liko 695; metodistu 
1916 metais buvo 1226, dabar 
976; kongregaeijonalistų 1916 
buvo mokinių 499, dabar 225. 

, Londono Katalikų Federa
cija prižiūri žaislų. 

Anglijoje kaip ir kitose ša
lyse buvo patirta, kad blogi 
žaislai blogi perstatymai dide
le skriauda daro žmonijai. 
Taigi Katalikų Federacija 
Londone sutarė rūpintis pra
šalinti nemorališkus, vaizdus 
žaisluose, krutamuose paveik
sluose ir perstatymuose. Iš
rinkta tam tikslui komisija. 

Jis Gavo Katalikę Pačią. 
Angliškai parašė kun. Alexsander. 

• 

, 

Kristaus Dvasia turi būti gra-
. žinama ligonbuciuose. . . 

St. Paul, Minn. Antvys-
kupis A. Do\\iing Birželio 
24 d. 1921 m. kalbėjo į Kata
likiškų Ligonbučių Susivieni
jimo narius. Susirinkusių bu
vo keli šimtai kunigų, svietis-
kių, garsių advokatų ir gydy
tojų. Kalbėtojas pažymėjo 
skirtumų tarp katalikiškų ir 
nekatalikiškų ligonbueių. Nu
rodė taipgi, kad tiktai katali
kiški ligonbuėiai turi pilną 
verte, nes užsima gydymu žmo 
gaus kimo neapleisdami jo du
sios. 

Grand Rapids dovanos šv. 
Tėvai. Iš Romos parėjo i 
Grand Rapids, Mich. telegra
ma, kad Grand Rapids vys
kupas Edvardas Kelly buvo 
priimtas šv. Tėvo privatinėje 
audijaneijoje. Vyskupas įtei
kė Švento Vardo (Ilolly Na
me) draugijos narių 25,000 iš 
jo diecezijos, kurie priėmė šv. 
Komunijų 6v. Tėvo intencijo
je. Įteikta taipgi buvo foto
grafijos naujos Grand Rapids 
seminarijos, dviejų akademi
jų, trijų ligonbueių, keletos 
mokslainių ir bažnyčių, kurios 
buvo pastatytos paskiausiu 
laiku. Audijeneijų šv. Tėvas 
užbaigė Apaštališku palaimi
nimu, kurį suteikė Grand Ra
pids kunigams, ir visiems ka
talikams. 

Kova ui katalikiškas mo 
kyklas Vokietijoje. Išsipildė 
AVindthorsto pranašavimas, 
kad Vokietijoje kils kova už 
mokyklas. Ministeris Adolf 
Hofmanu, kuriam po karei bu
vo pavesta tvarkyti mokslai-
nes, užsimanė iš ten prašalin
ti tikėjimo išguldymų. Katali
kai Reichage užprotestavo 
prieš tokių neteisybę. Katali
kus parėmė ir geresni protes-

tonai. Sutverta Draugija glo
bai krikščioniškų mokyklų. Jau 
yra apie 1,300 tokių mokyklų. 

Koks tikėjimas Šveicaruose. 
Sių metų Šveicarijos statisti
ka parodo 3,883,700 gyvento
jų, 1910 m. buvo 3,765,123. 
Protestonų j vairių sektų 2,217-
596; Romos Katalikų 1,528,-
002; Senkatalikių 56,479; 
žydų 20,951, kiti indiferentai. 

25,000 žmonių klauso šv. 
Mišių. Gegužio 23 d. praneša 
iš Bostono, kad Charlestone, 
kur turi savo buveinę Suvie
nytų Valstijų jurininkai bu 
vo laikomos pamaldos už mi
rusius Amerikos kareivius — 
jurininkus. Susirinko į 25,000 
žmonių. Pamaldose dalyvavo 
Kardinolas ,0'Connell ir gu
bernatorius Cox; Kun. J . O'-
Connor iš Labdarybės / biuro 
sakė pamokslų. 

s (Pabaiga). 

Moteriške džiaugėsi: keleto metų kentėjimai ir maldos 
atvedė savo vaisius—toli nuo namų, Šaltose Michigano gi
riose tarp sunkiai dirbančių vargingai gyvenančių girininkų. 
Jie nors nuvargę grįždavo iš darbo, bet užjautė jos džiaugsmui 
Ir vargui, padėdami mažinti Vargų, kiek galėdavo. 

Vienų dienų jiems išėjus toli į girių Arturas ramiai švie
siai pasimirė. Susispaudė vargšės žmonelės širdis, sukliko 
Onelė iš gailesčio, bet viltis ir tikėjimas jų nuramino. Už-
spaudžius nabašninko akis, sudėjus jo rankas ant krutinės 
pasiėmė kūdikėlį ant kelių ir ėmė mintyti, kų dabar daryti. 

— Reik eit pas duobkasį; reik teleęraruoti giminėms. 
Vyrai girioje toli. Arčiau nueit į kaimų negu juos surasti. 

Papenėjus kūdikį, suvyniojus jį gražiai Onelė padėjo pas 
nabašninko tėvo kojas, apsisiautė kuomi turėjo ir išėjo į kai
mų prieš pietus. Sausas sniegas su vėjų kirto jai į veidų, bet ji 
ėjo drųsiai gerai žinodama kelių. Atėjus j kaimų iš mažos ge
ležinkelio stoties Ona pasiuntė telegramas anytai ir savo tė
vams pranešdama Artūro mirtį ir klausdama kų daryti. 

Nuėjus pas duobkasį ji patyrė, kad jis neturi valdžios lei
dimo ir dėlto negali užsiimti palaidojimais. J is jai pasakė, 
kad valdžios įgaliotasis duobkasys gyvena už penkiolikos mai
lių. Viskas buvo tame kaime neteip kaip Ona buvo papratusi. 
Čia visi žmonės buvo rankpemiai, moterų buvo maža ir tos, ku
rios norėjo jai padėti, nedrįso to padaryti. Jos mačiusios ir 
kitus mirštant tokiose pačiose apystovose. 

Ona nežinojo kų daryti, tik verkė. Netikrasis duobkasys 
pasigailėjo jos ir davė šilto pieno pavalgyti, nes ji buvo 
užmiršus pavalgyti išeidama. Jis surado jai arklį ir rogutes, tik 
klausė ar ji moka važiuoti. 

J i paabejojo ar neiti namo pavalgydyti kūdikį, bet iŠ to 
nebūtų buvę naudos tik sugaištis. Tat persižegnojus peėmė 
vadeles ir melsdamosi, kad Dievas saugotų jos mylimus gy
vus ir numirusius, leidosi važiuoti. Arklys buvo menkas ir kelio 
nė nesparti. Bet Ona rado duobkasį, kuris paėmė prastų lentų 
karsta, įsidėjo į roges, pririšo savo arklį iš užpakalio rogių ir 
sėdo važiuoti. Galų gale juodu parvažiavo į kaimų, atidavė 
skolintų arklį ir pasikinkę liuosųjį vėl važiavo per vėjų ir šal
tį. Parvažiavo saulei besileidžiant ir girininkams pareinant 
namo. . . • . ' JIM ' ^ J M l ' i M ^ i f c 

Tie žmonės suprato kas atsitiko ir pagelbėjo moteriškei 
kuomi kas galėjo. Ona rado kūdikį bemiegant pas lavono kojas 
kaip buvo palikusi. Penėdama jį ji dėkojo Dievui, kad kūdi
kis taip ilgai miegojo, nejausdamas nei bado. 

Duobkasys vyrams padedant, paguldė nabašninkų į karstų. 
Numirėlio veidas buvo linksmas ir gražus, tik labai išdžiuvęs. 
Pažiurėjus į jį Ona susmuko. 

— Viešpatie,—tarė ji verkdama,—o kam* dabar teks pir
mutiniam mirti! 

Paskui ji nurimo. Reikėjo susitarti apie palaidojimų. J i 
nenorėjo palikti savo mylimiausio žmogaus palaidoto tose 
tolymose giriose, todėl ketino laukti atsakymo iš Pensilvanijos 
nuo savo tėvų. Duobkasys apsėmė laukti dvi dieni ir atsakymo 
telegramų pristatyti našlei. 

Duobkasys išvažiavo. Girininkai pasimainydami budėjo 
prie nabašninko, bet ant rytojaus turėjo eiti į girių Kontraktas 
netur širdies. Ona liko viena su kūdikiu ir nabašninkų. Atsaky
mo nebuvo. Jos širdis buvo kraujais aptekusi. Viso labo ji 
teturėjo tik 20 dolerių šermenims ir kelionei namo. Aišku, kad 
to buvo permaža. J i negalėjo maldauti pašalpos iš gĮirininkų, 
nes ir jie neturėjo pinigų. 

Liūdnai ji žiurėjo kaip sniego pūkeliai krito iš dangaus. 
J i penėjo kūdikį ir retkarčiais dirstelėdavo į ramų nabašninko 
veidų. Taip viena ji persėdėjo ištisų dienų, Vakare parėjo gi
rininkai. J i buvo prirengusi jiems vakarienę; buvo atidirbusi 
ir kitus namų ruošos darbus, besisukinėdama apie karstų. Ja
me gulėjo lavonas to žmogaus, kuriam ji buvo pavedusi gra
žiausius savo jaunatvės metus. Bet jai nei per mintį neperėjo 
gailėtis to. Tai tokia buvo moteriškės meilė. 

I r antros nakties budėjimas, ir antros dienos pradžia. 
Prieš piet atvažiavo duobkasys su telegrama nuo anytos: 
"Parvežk lavonų namo. Sutiksime Chicago stotije. Telegra
fuok kokiu traukiniu parvažiuoji." \ 

Nors liūdna buvo, bet vis-gi truputį lengviau. Jauna 
našlė ėmė rengtis į kelionę. Viskų išleidus daktarams vyro ligos 
metu vargšė mažai kų teturėjo imtis su savim. Pasisakius duob 
kasiui teturint tik dvidešimt dolerių ji prašė .paskolinti- J i 
pataikė gerų žmogų. Jis paskolino jai kitus dvidešimt, padėjo 
viskų surengti, kad suskubtų iki pirmam traukiniui, j r da-gi 
pasiuntė telegramų anytai į Chicagų. 

Gal skaitytojas stebėsis, kodėl vargšei nepadėjo artymes-
nieji ir mylimesnieji giminės. Ne mus dalykas atrasti kodėl. 
Cia parašytas tikras atsitikimas ir tie • žmonės tebėra gyvi. 
Reikia rašyti taip, kaip buvo. 

Našlė su kūdikiu, su vyro lavonu keliavo į Chicagų. Čia 
buvo skaudus pasitikimas, ypač* kada iš prekių vagono išiflešė 
nelygintų lentų dėžę Su karstu. Tada nabašninko giminės paty
rė, kokio vargo abudu buvo gavę atkelti. Iš Chicagos trauki
nys važiavo į Pensirvanijų. Ona pasakojo savo gyvenimų, i r 
ji ir kas klausė verkė. t 

i 

Tuomtarpu Onos giminės gavę jos telegramų susėjo pa
sitarti. Jie patyrė, kad protestantė anyta pirmutinė pagelbėjo 

išmetinėjimų. Hustybė už išbėgimų su jaunikiu išnyko, pnos 
brolis kunigas sakėsi važiuosius jų pasitikti. Jis dar telegra
favo jos anytai. Telegrama tapo persiųta į Chicagų, Iš čia ku
nigas gavo atsakymų, "Pasitikit mus Erie traukinys No. 26." 

Tai buvo šeštadienis. Kunigas buvo vienas parapijoje- ir 
išvažiavo nepasirūpinęs užstovo rytojui. Stotije Erie jis laukė 
ir nerimavo. Paskirtu laiku traukinys neatėjo. Nežinodamas kų 
daryti kunigas šiaip taip. patyrė, kad traukinys sugedo dešimt 
mailių už miesto ir nežinia kada ateis. Tada kunigas kreipėsi 
prie vietinių kunigų. Su jų pagelba susitelefonavo ir sutarė iš
imti lavonų iš traukinio, ant rytojaus palaidoti tam sykiui 
kapinių dalelėje priklausančioje tenykštiems kunigo giminėms. 
Vietinis kunigas apsiėmė nusisamdyti arklį ir nuvažiuoti ten 
kur buvo sugedęs traukinys. Tokiu būdu Onos brolis kunigas 
galėjo naktiniu traukiniu parvažiuoti atlaikyti pamaldas sa
vo parapijoje. 

Vargšė Onutė nemažai prisikentė jo, negavo pasilsėti nei 
valandėlės. Geras bet nepažįstamas kunigas palaidojo jos na
bašninkų ramiose kapinėse. J i su savo anyta parvažiavo į jos 
namus pas savo vaikelius, kurių buvo nemačiusi ištisus metus. 

Čia apsirgo ir išgulėjo patale kelias savaites. Ir neste
bėtina. Toki vargai galėjo parlaužti ir stipriausių. Išgijusi ji 
ėmė ieškotis darbo, kad išmaitytų vaikus ir save, nes nenorėjo 
būti sunkenybe savo anytai. Ret ta senoji moteriškė labai pa-
mylo savo aniukus ir pajuto didį prielankumų katalikei 
marčiai. 

Ona gavo vietų didelėje sankrovoje. Jos sumaningumas, 
greitas malonumas ir graži išvaizda patiko sankrovos savi
ninkams. Teip ji užsipelnė gana gerų algų ir galėjo pataisyti 
savo namų tvarkų visai kaip reikiant. Jos vaikeliai gana greit 
užaugo; jau juos reikėjo vesti prie sakramentų, bet katalikiškos 
mokyklos nebuvo niekur arti. Buvo gana sunkus uždavinys 
mokinti vaikus, kuomet motina-mokintoja pati pailsus nuo il
gos dienos darbo, o vaikai mieguisti. Tik štai vienu tarpu 
anyta sakosi pati išklausysiant mažojo katekizmo ir prižiūrė
siant, kad* vaikai išmoktų- Ona džiaugsmingai priėmė tų pa-
siūlymų tylomis melsdamosi, kad geroji moteriškė pati įtikėtų. 

Teip ir įvyko. Nuoširdi, padori ir gera senutė, skaityda
ma ir permintindama katekizmo žodžius atrado šviesos ir sau-

Vaikams perėjus katekizmų močiutė priėmė krikštų, o 
aniukai Pirmųjų Komunijų. Tai buvo tikrai! linksmoji diena 
našlei perėjusiai per il#us ir skaudžius beveik neįtikėtinus 
vargų sunkumus. J i tų dienų sėdėjo terp saviškių linksma ir 
laiminga^Tai jos tikėjimas pasirodė teip vaisingas, kad pen
kias dūšias atvedė Dievui pas kojas: vyro, trijų vaikų ir anytos 
Mat jos gyvas tikėjimas jai davė kantrybės nelaimėse ir nepa-
sisekimuose, o kantrybė geras apaštalas. 

Skaitytojau apsidairyk, ar nepamatysi netoli savęs ka
talikės moteries apaštalaujančios savo šeimynose? 

Vertėjo prierašas. Merginos rengdamosios tekėti už kita
tikių gali labai suklysti, jei jos tikėsis juos padaryti katalikais. 
Ne visoms teip sekasi, kaip aprašytųjai Onutei. I r jai pasise
kė tik dėlto, kad perkentėjo nežmoniškus vargus. Katra to 
geidžiate! Aš nenoriu to nei vienai, dėlto nepatariu tekėti už 
uokataliko. 

1 

Lietuvoje seniaus kunigai prisilaikydavo lenkiškos apei
gų knygos, vadinamos Petrikavo Ritualu. Sulig to Šv. Sakra
mento įstatymas būdavo ne taip, kaip visame pasaulije, nes 
kunigas laikydamas monstrancijų atsigręžęs į žmones giedo
davo Jėzų Dulcis Memoria. Dabar ir Lietuvoje, turbūt, jau 
niekur neprisilaiko Petrikavo Ritualo. Amerikoje kunigai 
griežtai prisilaiko Rymo įstatų. 

• KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI. • 

nerikoje negieda Jėzų Dulcis Mcmo-
Kazimieras B. 

Klausimas. Per atlaidus Lietuvoje kunigai laiko Mišias 
prie tokio altoriaus, koki būva atlaidai. Kodėl Amerikoje ir 

per atlaidus vis telaiko iškilmingąsias Mišias tik prie didžio 
jo altoriaus. Kodėl Ame 
ria? 

Atsakymas. Nei Lietuvoje nėra pilno vienodumo Mišių 
laikyme per atlaidus. Dažniausiai tik vienos Mišios, taip va
dinamoji vatyva, būva prie to altoriaus, kokis yra atlaidas. 
Altoriuje būva paveikslas išreiškiantis kokis šventasis tuomi 
altoriumi yra gerbiamas. Kada ateina atlaidai, tai vienos iš
kilmingos Mišios laikosi prie to altoriaus, kad žmonės žiū
rėdami į jo paveikslų, atsimintų, kokia šventė yra garbina-

<i *»4|!I!lf 
Yra altorių kokios nors šeimynos įtaisytų į bažnyčių. Se-

novėje būdavo įpročio jtaisant altorių į bažnyčių ir atlaidus 
jam išgauti. Toki altorių įtaisytojai statydavo sųlygas, kad 
per atlaidus vienos iškilmingosios Mišios butų giedamos prie 
jų įtaisyto altoriaus. Tų sųlygų bažnyčia ir pildo. Kur tos sų-
lygos nėra, ten yra ėjimas sųlygų sudarytu įpročiu. 

Sičionai Amerikoje paveikslai ne visada reiškia tų, kam 
pavestas altorius. Įtaisytų altorių čia beVeik nėra, nes visų 
bažnyčių su visais jos altoriais parapija pasistato iš užtrauk
tos skolos. Ir atlaidai Amerikoje dažniausiai būva sujungti 
su misijomis, rekolekcijomis, ar kitokiais kilnojamais nuoti-
kiais, o ne su altoriais. 

Čia retai kur yra bažnyčia išsimokėjusi skolas, todėl čio
nai beveik niekur nėra pastovių altorių. Jie visi yra kilno
jami. Tik vidurinis akmuo juose yra vyskupo pašventytas; 
šiaip pats altorius yra kunigo šventytas. Tas akmuo yra kil
nojamas iš vietos į vietų; todėl čia beveik nėra atlaidinių 
altorių. 

Kada bažnyčia išsimoka skolas, tada vyskupas pašventi
na jų ir vienų nekilnojamų altorių. Jei į kiek laiko po to vys
kupas grįžta aplankyti tų pačių bažnyčių, tai jis pašventina 
kitų nekilnojamų altorių. Taip susidaro daug nekilnojamų -al
torių senose bažnyčiose, neturinčiose skolų. Bet to negali bū
ti kur tikėjimas yra- neseniai įsigyvenęs, kur bažnyčios turi 

Klausimas. Kaip ir kokiu būdu magikai atspėja, kokis 
klausimas yra parašytas ant popieros užklijuotame vokei 
Klausimas tapo parašytas ant popieros teatre ir užklijuotas 
voke. Tada magikas jį nusinešė tiesiog ant pagrindų, tenai 
pridėjo vokų prie savo galvos ir pasakė kokis klausimas pa
rašytas. Sageris. 

Atsakymas. Magija yra vienas sunaudoti vietinas ir lai
kinas aplinkybės stebėtinoms nesuprantamoms pasekmėms 
iš jų išvesti. Todėl Tamistos klausimų gerai galėtų atsakyti 
tik tas, kuris su Tamista buvo drauge toje svetainėje, kada 
magikas įspėjo slaptųjį raštų. Paprastai magikas sunaudoja 
tas aplinkybes, kurių publika visai nepastebi, dažnai ųei ne
žino, kad jos yra. 

Eidami minčių spėti magikai retai vartoja paslėptus 
veidrodžius, kuriuos mato magikas, o nemato klausimų rašan
tis žmogus, nei vienaip su juo sėdinčio ji publika. Dažniausiai 
magikai tarpe publikos pasodina susitarusių su jais žmonių, 
kurie neva netyčia pamato, ko rašantysis klausia, ir sutartais 
ženklais parodo magikui. Voko dėjimas prie galvos patrau
kia visos publikos domų į magikų. Tada publika jau nežiūri 
į asmenį, kurs klausimų davė. Tokiu būdu arti jo sėdinčiam 
žmogui labai lengva pavartoti sutartų ženklų, kuriuos mato 
magikas stovėdamas veidu į publikų, o nemato publika. 

Jei-gu žmogus ateina į svetainę nemintydamas ir neke-
tindamas rašyti klausimo, jei-gu jis apsima rašyti klausimų 
tik tada, kada magikas tų mintį pakiša, tai klausimo turinys 
dažniausiai būva apribotas. Žmogus klausia apie tai, kų jis 
mintija. Sumanus magikas moka pakreipti publikos mintis 
neva niekadėja. Įspūdingesnis asmuo tų patiektų mintį grei
čiau pagriebia ir greičiau apsima rašyti klausimų. Tada ma
gikui lengva įspėti. 

J is žino, kad kartais vis-gi suklysta. Tokiam atsitikimui 
jis turi prirengęs iš anksto labai puikių pateisinimų. Jis juos 
vartoja tik nepasisekino atvejuje. 

Yra tam tikra psichologijos dalis apie minčių atspėjimų. 
Vokiečiai jų vadina Das Gedankenlesen. Tas mokslas parodė, 
kad žmogus pats savo mintis išreiškia ne vien visiems žinomu 
būdu: kalba ar raštu, bet taip-gi nervų ir raumenų judėjimais. 
Reikia ilgo ir sistematinio laivinimo, kol žmogus šitų minčių 
išreiškimo būdų išmoksta pažinti. 

Magijų monuose jis nesudaro visko, bet sudaro žymių 
dalį, prie kurios jie paskui prideda visokius nepaprastus bu
dus, kad išeitų smarkus įspūdis. Tie nepaprastieji magikų 
budai yra: sugestija, savieji detektyvai, veidrodžiai, kitų vie 
tos ir laiko aplinkybių sunaudojimas. 

-
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Klausimas. Iš kur buvo vedęs pačių Rusijos caras Nika-
lojus Antrasis, ar iš karališkos giminės. Jog ji buvo n*e krikš
čionė. — Sako, kad Alexsandras Trečiasis turėjo Vokietijos 
kaizerio seserį Marijų Fedorownų. Kazimieras B. 

Atsakymas. Aš nelabai išmanau carų ir kaizerių gimines, 
bet girdėjau, kad Nikalojaus Antrojo pati buvo Alicija, Vo
kiečio Ankalto kunigaikščio duktė. J i buvo protestantė Liute-
ronių tikėjimo. Nikalojaus motina, Alexsandro I I I pati buvo 
Danijos karaliaus duktė Dagmara. Ateidamos į Rusi jų tos mo
terys permainė savo vardus: Dagmara pasivadino Marija 
Feodorovna, o Alicija Alefsandra Feodorovna. Tas žodis 
Feodorovna yra rusiškai sugadytas grekų kalbos sakinys. J is 
reiškia "Dievo duotojo duktė". Vokietijos kaizeris buvo labai 
artymas giminė Anglijos karaliui. Kaizerio motina buvo An
glų karalienės Viktorijos duktė. Ta Viktorija turėjo sūnų 
Edvardų VII, kuris pagimdė dabartinį Anglijos karalių Jur
gį V. Viktorijos duktė ištekėjo už Prūsų karaliaus sosto įpėdi
nio Fridricho Vilelmo, kurio sunūs yra Vilelmas II. Tokiu 
būdu du didžiausi priešai: Anglijos karalius Jurgis V. ir Vo
kietijos kaizeris Vilelmas II, yra tikri pusbroliai. " 

Klausimas. Kad tvanas buvo Nojaus laikais, ar visa žemė 
buvo aptvinusi vandeniu? Kazimieras B. 

katalikę marčių nelaimėje. Jos tėvai susigėdo ir pajuto sųžinės J daug sko\ų. 

A itsakynuis. Apie tų dalykų gana plačiai rašėme 1917 m. 
dabar nenorime atsikartoti. Žinia, kad Nojaus laikų tvanas 
apsėmė visas tas vietas, kur gyveno žmonės. Dauguma mok
slininkų spėja, kad vanduo nesiekė daugelio vietų, kur žmo
nių nebuvo gyvenama. 

Klausimas. Kiek metų, kaip Lietuvoje buvo maras. Sa
ko kad tuose metuose ėjusi kometa per Lietuvų. Socialistai, 
pako, kad Dievas Lietuvius tokiu būdu baudė už priėmimų 
krikšto. Meldžiu atsakyti. Kazimieras B. 

Atsakymas. Kometa nėra nei kokia bausmė. J i skiriasi 
nuo žvaigždžių ir planelių, bet niekam nieko nedaro. Mums 
ant žemės begyvenant jau keletu kartų kometa visai arti pri
ėjo prie žemės ir niekam dėlto nei plaukas nenukrito nuo gal
vos. Jei kam nukrito tai ne dei kometos. 

Didysis maras Lietuvoje buvo trumpai po Lenkmečio. 
1867 ir 1868. Maras pasidarė iš ligų, o ligos pasidarė iš bado. 
Tos nelaimės užėjo ant mųs krašto dėlto, kad neturėjome ge-
ros^valdžios. Tas maras atsitiko į 480 metų po to, kaip Lietu
va priėmė krikštų. 

i 
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Pamėginkite aaujo 

Rsf 
Nu uiraglstraoto vaisbaiankHaSur. Valai. 

Fataatu Biurą. 
Naujame raolvaame pakelyje . 

Visos tvirtos, gemalus užmušan
čios ypatybė* Siame vaiste idetos, 
su priemaiša priimniai Švelnaus 
kvepalo. 

Biiffles yra laoai paveikiantis 
pleiskanų pašalintojas — begaliniai 
puikus, plauku sutaisytojas, kuris 

patiks kad 
ir gačniau-
siaiypatai. 

Aptiekose 
parsiduoda 
po 65c.arba 
atsiųskite 
75c., tad 
atsiusime 
per paštą 
tiesiog iŠ 
labara-
torijo8. 
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Būti B ai 
reikalaa« 
kitę 
šitokio 
pakelia* 
Žiūrėkite, 
kad butų 
INKARO 
vals-
baženklis. 

rel. 
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Uaudolph 2898 
A. A.SLAKIS 

A D V O K A T A S 
Ofisas v idumiesty l 

ASSOCIATION BLDG. 
I I So. L a Sal le St. 

valandos: 9 ryto iki B po platų t 
Panedėllala iki 2 vakarą 
Nedėliomia ofisaa uždarytas 

%į» » • • » • • • • » • • » • • • • » » » » • • » • »', 

—a 
Te I. Canal 267 Vak. Canal 1118 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
18*1 So . Hals ted Street 

Valandos: l t lkl I I ryto; 1 lkl 
po piet. f lkl 9 

• * - — 

DR. A. K. RUTKAUSKAS 
Gydytojas Ir Chirurgas 
4412 So. Western Ave . 

Telefonas Lafayette 4146 
Valandos: 9-11 rytais 1-2 p i 

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

I 
I DR. S. BIEŽIS 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
I R C H I R U R G A S 

| 2201 W e s t 22nd Street 
| rel. Canal 6222 
• >:. -. 1114 W. 42nd Street 

Tel. McKinley 491 

• i 
K 
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OR. 6. M. 6LASER ' 
Prakt ikuoja 30 metai . 

Ofisas S14* So. Morgan 86, 
Kertė S2-ro St., C k k a c o , Itt. 

RPKCIJAI^ISTAJa 
Moteriškų, Vyriškų, taipgi enro-

niškų l irų. 
OFISO VALANDOS: N u o 1S ryto 
iki t po pietų, nuo f lkl • valau- i 
4a vakare . 

NfHtėliomis n o o y iki I po plot. 
l'eSufouas VarSs 687 

H - - . - - « » - , - - - „ , , » n 

1 Dr. L E. MAKARAS 
- - - - - |Į 

Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
t o f i sas 10900 So . MlthJgan Ave-. 
!Val . 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

piet. 6:39 iki 8:80 vakare 
į Rosidencija: 10533 Perry Ave . 

Tel. P u l l m a n 242 
••• - T . « . . . . . . i » t i m M. m m m m m m m »-ĮC 
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LIETUVIAI AMEMOJE. 

OIOERO, HA. 

švento Antano Mokyklos Mo 
kinių Mokslo Metų Užbaigi

mui Vakaras. 

Vakarai įvyko Birželio 20 
ii. Programas; prasidėjo tuo-
jaus po septynii]. Salė buvo 
prisigrudus žmonių. 

Pasikeiki uždanga. Didžiųjų 
mokiniu choras pagieda "Lie
tuva Tėvynė Mūsų" ir <la vie
tini dainų. Atlieka gerai. Išeina. 

Tuojaus pasirodo pro durU 
meškiukas. J is tempia įsikin
kęs vežimėlį, kuriame stovi 
bačka ir jos užpakaly tupi gai
lys. Vežimėlį pastumi vilkiu

kas. 
Paskui šiuos išeina, tvarkiai 

niaršuodaini maži vaikučiai. 
Dainuoja "Atvažiavo Meška". 
Dainuojant dainų, pasirengu
sieji gyvuliukais, atlieka įvai
rius dainoje minėjamus veiks
mus. 

Publikai tai patiko. 
Išeina, mažiukai, įeina ant 

scenos didesnių vaikų būrys, 
pasirėdę juokdariais. Jie savo 
darbų atliko gerai. 

Seka pantominas ' 'Paskuti
nė Vasaros Rožė". Atliktas 
gražiai n* įspūdingai. 

1*0 jo pasirodo "Lietuvos 
Didvyriai". Išeina vaikučiai. 
Kiekvieno rankoje lietuviška 
vėliava, o ant galvos kepurė, 
l rijų Lietuvos vėliavos spal
vų. 

Jie dainuoja "Mes Lietuvos 
.Jaunuomenė". Dainos punktą 
baigdami mosikuoja vėliavo
mis. Toliaus kiekvienas jų ža
la kų nors nuveikti Lietuvos 
tėvynės naudai, o už jos ne-
prigulmybę žada nei saa/o gy 
vybės nesigailėti? 

Jie kėlė visuose patriotizmo 
jausmus. Duok, Dieve kad jų 
širdyse visuomet atsilieptu 
meilės tėvynės jausmai. 

Operetę "Žvaigždžių Miste
r i ja" vidutinės mergaitės at
liko gerai. - , 
"Ra te l i a i " drilius — tai sun 

kus dalykas. Kiek jame viso
kių figūrų, tai sunku ir sus
kaityti. IT nemaža vikrumo 
jis reikalauja iš artisčių. Rei
kia stebėtis iš mergaičių, jį at 
likusių, atminties ir miklumo. 

Tai puikus lavinimas. 
"Kj.r Mano Mama!" dai

navo M. Vitkauskaitė panto-
mimavo F . Paulaitė. Atliko 

Visi vaikučiai buvo gražiai 
parėdyti.Bažnyčioje jups tvar
kė Altoriuos draugios niuv 
p-lė Barbora Mockaitė. J i yra 
viena darbščiausių narių puo
šime bažnyčios altorių. Para-
pįjonys iš tai jai yra labai dė 
kingi. 

Tų pačių dienų Root River 
parke buvo parapijos pikni
kas. Klebonui paprašius, kad 
visi % parapijonys dalyvautų, 
nes tai yra parapijos naudai 
žmonių susirinko nemažai. 

Parapijos choras, po vado
vyste vietinio vargonininko 
J. Sokolio, padainavo keletu 
dainelių. 

Kadamn diena buvo labai 
graži, tat visi 'linksmai žaidė 
ligi sutemai. Paskui linksmus 
grįžo namo. Rodosi, kad neina 
žai liko pelno. 

Darbams sumažėjus, daug iš 
Ivaeinos Cietuvių važiuoja Lie
tuvon. Liepos mėnesyje iš va 

* 

žiuoja mūsų parapijos sekre
torius Mikas Digris. Ta ig i 
neteksime vieno iš darbščiau
sių parapijos darbuotojų. Bet 
juk ir Lietuvoje dabar labai 
reikią tokių žmonių. Tai-gi 
linkiaile jam geros kelionės. 

Parapi jonas. 

C H I C A G O J E , 
Iš Chicagos Lietuvių (libera 

lų)r Tarybos susirinkimo. 

t V A L I U T I N E D R E S M A K I l i G 
COLLEGES 

* «-'03 S. Halstod, 2407 W. 
i85o ir. wciis st. 

l'.7 Mokyklos Jungt . Valst ijose. 
Moko Siuvimo, Pat terny Kirpi-

">o. hes igning bizniui Ir na maras.< 
y v u t o s d u r i a m o s dykai, Diplomai. ' 
^M'.kslas lengvais atmokėjlmals . ) 

Klesoa dienomis Ir vakarais . Pa-< 
rckalaukit knyge lės . 

Tel. Seeley 1842 
RARA P A T E K , pirmininke.Į 

a>Q6oooooo+»a»aoa———<• 

EuropeanĄoiftrican Runau 
Fabionas ir Mickievics ved. 

A. Petrait is ir S. L. F a b i o n a s 
Siuntimas pinigų, laivakor

tės, pašportai ir tt. 
N O T A R U I AAS 

Keal Kstate, Pasko los , InaurtnaJ 
Ir 11. 

**>» U . sr.th St., K a m p . Hals ted S*. 
Tel. Boulevard 911 

Vai.: 2 iki 6 kasdiena 
l'tar. K e t ir Sub. iki t vak. 

Nbd. : iki 8 po pietų. 

gražiai. 
"Margas Stulpelis" — dri-

lius su daina atliktas mažų
jų mergaičių labai puikiai. 
(Jražu buvo žiūrėti į jų šokį a-
pie stulpelį, bet gražiausia 
buvo, kada dainuodamos dai
ną' 'Eisim, sesės į darželį" šok 
damos pradėjo pinti apie stul
pelį ir vėl gražiai be jokios 
klaidos 'atpynė. 

Toliaus seka choro dainos. 
Atlieka gerai. 

Dabar dalinami diplomai, 
dovanos. Baigusiųjų vardu at
sisveikina J . Trakšelis lietu-

(Tęsinys). 

Turbūt iš Eliaso v ra menkas 
sf 

politikierius jei nesupranta, 
kad senatas yra dalis kongreso 
(tų jau žino 8-to skyriaus pra
dinės mokyklos mokinys), nes 
savo kalboje skyrė senatų nuo 
kongreso. Dar pridūrė: " o 
pravda, mes nuėjom pas p. Vi
leišį ir nuvažiavę į Balti me
re mes apvažinėjom eudau 
nas vietas, mukas pabučia
vome, aš su savo moteria , \ 

Tarybiečiai gardžiai nusi
juokė iš šito Eliaso maldingii-
mo, kaip iš senos davatkos. 

Elias pasisakė neatbojųs kų 
" D r a u g a s " apie jį rašo. 

Dimša vis kėlė ir kėlė ranką 
reikšdamas noro kalbėti, bet 
pirmininkas neleido. 

Pirmininkas A. Barčius pa 
guodė Elias'ų sakydamas: 
"Naujienos", kurios prie aukš 
tesnės klesos laikraščių j)ri-
klauso vakar už tav°. užstojo ir 
užtai tau garbė. " D r a u g a s " 
esąs "va rgšas" . Galima buvo 
nusimanyti, kad Elias susibi-
č i ui i uos su Naujienomis. Va r 
nas varnui akies* nekerta. 

Pirmininkas prašė N. Kru 
konies raportų išduoti. Šis pa 
siaiškino negalėjęs važiuoti del 
lign šeimynoje. , 

Pirmininkas perspėja, kad 
atstovai "spyčių" nerėžtų, bet 
papildytų kų Elias pamiršo. 

Atstovas J . Viscont vieną, 
kitų dalykėlį paaiškino apio 
Liet. suvažiavimų. 

Iššaukta J. J Hertmano 
wicz raportų išduoti. J is pra 

biečiai nesusiprato ir nesame 
lė centą jo išlaidoms. 

Barčius pagiria Jlertmano-
wicz, Elias ir Viskontą, pats 

. Vak 

viškai ir J . Kvederaitė - - ang- dėjo kalbėti apie suvažiavimo 
tikslų, ' 

Barčius, pirmininkas: "ne 
kalbėk apie tikslų, turbūt jį 
žinome jei jumis siuntėme. Ta 
da Hertmanowicz tik šį bei 
tų paaiškino. 

Barčius, pirmininkas: iš 
"finansiško" atžvilgio negalė
jęs važiuoti į Washingtonų.Esų 
reikia pirmiausiai žiūrėti į 
luonos kąsni. 
Hertmaaowicz pradėjo siūlyti 

savo knygutę, "Ilistorical 
Outlines on Lithuania", - ku
rių jis pats parašė ir išleido. 
Šių knygučių išpirkimas gal 
pagelbėsiųs padengti lėšas ke
lionės į Washingtonų. Nusis 

liškai. 
Kalba gerb. klebonas kun. 

Vaičiūnas. Dėkavoja tėvams 
už rūpinimąsi mokykla, ragi
na ir toliau taip daryti. Vai
kučius žadina neapleisti tikė
jimo i r nepamiršti myfc'ti tė
vynę Lietuvą. 

Baigiama su " S t a r Spangy 
led Banner" ir "Lietuva Tė
vynė Mūsų". 

; Buvęs. 

RAGINE. WIS. 

Birželio 19 d., rupesniu ger
biamo klebono A. Daugio, bū
relis vaikučių ir mergaičių ėjo 

i prie pirmos &v. Komunijos, 

raportuoti". Elias trumpai pa
kalbėjęs vėl pavedė 11 ertinn-
nowicziui karbėli 'toliau. Vėl 
visi kalba, tikra lietuviška 
buiza. 

Atsistojo tarybos iždininkas. 
Krukonis ir klausė: " a r teisy
bė, kų kun. prof. Bučys ra^v 
Drauge (turbūt Krukonis spė
liojo, kad Draugo spoeialis su 
važiavime korespondentas bu
vo kun. pro!'. Bučys). 

Ifortinauovviez norėjo į klau
simą atsakyti, bot pirmininką-
klausia, ar priimti raportą ar 
ne. 

Nubalsavo priimti rai>ortų. 
Hertmanowicz pradėjo kai 

bėti: " I Washinjctona suvažia
vo attorney kaip Loppatto, 
advokatų, aptiekuorlų ir kitų 
žymių žmonių, bet kito pro-

i « * 

fesoriaus išskyrus kun. prof. 
Bučį nebuvo" (tą pasakė be
sisukinėdamas, lyg kad visi 
tą išgirstų). 

Krukonis — " A r visa San 
daros kuopa iš So. Boston su
važiavo?? 

Hertmanowicz atsakė, kad 
nepatyręs. 

Janulis davė įnešimų, pa
klausimus baigti. 

A- Kareiva — "Yra klausi
mų kuriuos reikia paaiškinti. 
Kam užsirubežiuot ant kun. 
Bučio f" 

Balsuoja ir nutaria klausi
mų duvinėjimų toliau tęsti. 

Krukonis — "Kun. Bučys 
kaipo ypata yra nesvarbi, b^t 
svarbus tik kaipo atstovas", ii 
klausia ar teisybė, kad kun. 
Jonaičiui neleido kalbėti apie 
reporterių atsilankymų į po
sėdį ! 

Kaip įdiegtas pašoko Elias 
ir šaukia, kad kun. prof. Bu* 
čys esųs "ne tik profesorius, 
bet professional melagis." 

Elias atsikreipė į Draugo 
reporterį ir liepdamas jam tai 
visų teisingai užsirašyti pa
vadino gerb. kun. prof. Bučį 
"^lakeriu, kad prieš bonus a-

kundė esąs neturtingas- Tary-lgitavo, išgama, kad lietuvis-

ginti kiek " D r a u g a s " rašė 
apie L. -L. Paskolų ir u i jų 
agitavo ir kiek laisvamaniai ir 
socijalistai trukdė paskolos 
reikalų, (ii Draugas buvo kun. 
prof. Bučio redaguojamas. 
Nebent aklas, kai]) šiuo kart 
Elias, to nepastebėjo. 

Viskontas aiškino, kad kun. 
Bučys suvažiavime nesutiko 
su tais, kurie pareiškė "misi-

u 

luj ,1arl,ą t r t lMė." El ia , dar 
pagrasino Draugo reporteriui, 
kad iš svetainės negaus išeiti. 

Visi kurie Draugų ir kitus 
visai nusižemindamas. Taipal laikraščius skaitė galėjo paly-
pagyrė ir llertmaiiovvicziaus 
knygutę, ims i sakydamas, kad 
jis lovoj įų skaitęs ir tol ne 
migęs iki ją visą i>erskaitė. 
(laitą kad nepasakė savo sap 
iHj apie skaitytų knygelę. Ra
gino ją pirkti. 

Viskont atsistojęs kalba, 
kai. " s a r m a t a " buvo pasisa
kyti, kad savo lėšomis į Wa-
sliini»toną važiavo. Uertma-
nowicz esųs "ncbied'nesnis" 
už jį. Praši', kad jam bent 
kiek atlygintų už kelionę. O 
ką af nepradeda ubagauti, pa-
šenavoto "klapčiukai" . 

Pirmininkas atsakė, kad 
kuomet atstovai buvo renka
mi, klausta kurie važiuos sa
vo lėšomis. Visi jie sutiko sa 
vo pinigais važiuoti, tai-gi ne
gali būti kalbos apie atlygini
mų. 
. Duota įnešimas raportą pri 
imti. Bet Valančius įsikišo su 
klausimu, kas ten toliau įvy
ko, kad paaiškinus kun. Bu
čio nusiskundimus. 

Pirmininkas paprašo Elias'e 
paaiškiuti.Elias perstato Hert 
manowicz. Tuokart Viscontu* 
norėjo kalbėti, bot pirminin
kas neleido. Loeaitis atsisto
jęs sako, kad reikia pilnesnio 
raporto. Barčius sako, kati 
atstovai gali kallnHi kų Elia* 
nepasakė. 

Nubalsuoja, kad butų išduo
tas pilnesnis raportas, liet vis-
tiek neprieita prie geresnės 
tvarkos. 

Susirinkusią skaičius priau
go iki 40. 

jai pavozojimų 
Pradėta kalbėti apie komisi 

jos rinkimų suvažiavime pa
tirti daromus J. Vileišiui prie
kaištus. 

Elias sėdėdamas sušuko: 
"buvo perstatę* Bučį, bet ne 
apsiėmė šėtons." Paprastas 
nepraustaburnio žodynas j 

Hertmanowicz aiškino, kad 
niekas komisijai skundų ant 
Vileišio nedavė. 

Atsistojo A. Kareiva: "Bu
čys neatstovavo Federacijos, 
bet Draugų. Žiūrėkite į suba-
los numerį. Jisai yra mela
gis ir gana." 

Staukovitch atsistojęs mal
dauja: "nebūkime vaikais" ir 
t.t. Pasirodo, buvo vienas, ki
tas rimtesnis žmogus. Gailą 
tik kad tie rimti vyrai vis dar 
laikosi "pliauškalų tarybos"! 

S. Valančius tuo pasakymu 
pasijuktinęs kalba, kad "ne 
vaikiškai su klausimais žai
džia" ir kad " j ie vietoj y ra" . 
— Tikrai "seno va iko" atsi
liepimas! 

Elias ]>rašo tarybos "išnešti 
rezoliucijų papeikančių mela
gį Bučį". 

Pirmininkas nuramina Elia Pirmininkas prašo Elias ą 
*a ir duoda jam suprasti, kad 
kas panašaus bus j>adaryta vė-

au. 
Galop nubalsuoja užbaigti 

reikalus su raportu. 
Graičiunas perskaitė Vilei 

šio atsiusta llertinaiio\vic//iui 
telegramų sveikinančių tarybą 
su dviejų metų gyvavimo su
kaktuvėmis ir jos nuopelnais 
Lietuvai, pasigirdamas, kad 
jis Lietuvon išvažiuoja Birž. 
25 d. (tą pačių telegramą 
llertmanowicz skaitė per ta-
ryl)os sukaktuvių vakarėlį 
Birž. 12 d.) 

Dabar kįla klausimas, ko
dėl Vileišis telegramų skmtė 
IIertiuanowicziui, o ne tary
bos valdybai. • 
liertmandwicz aiškinosi, kad 

telegrama siųsta tarybai, tik 
per jį. 

Pirmininkas — " J u k taryba 
turi raštininkų". 

Šis dalykas taip ir užsibaigė. 
Graičiunas pasako "spyčiu-

ką" kuriame Vileišį išrodinė-
jo lyg kankinį ir pasiūlo nu
pirkti jam dovanų. ^ 

Tarybininkai ginčijasi, kaip 
paprastai, ilgai. Vieni siūlo 
I ai k rodėl į kiti ' * lo ving-cup'', 
treti portfelį. Galop nutaria, 
pirmininko žodžiais tariant, 
" t a r b ų " — (portfel.) Į " tar-
bos" komisijų išrenka" tris as
menis. Prie " t a r b o s " pridės 
adresus. 

Barčius užleidžia pirminin
kauti savo pagelb. Locaičiui. 

Barčius atsikvėpęs i r pradė
jo rėžti "spyčių" prieš Drau
gų. Esų "korespondentai" te 
turi rašyti tik taip kaip kal
bama, o ne reikšti savo min
tis, daruti savo išvedžiojimus. 
Korespondentai rašų tik tų kas 
atsitinka. Jam, kaipo pirmi
ninkui, nepatikę kų "Drau 
g a s " rašė apie tarybos susi
rinkimus. Baigdamas kalbų 
Barčius maldavo susirinkimo 
išnešti rezoliucijų prieš dien 
raštį Draugą. 

(Pabaiga bus) 

STEAMSHIP 
COMPANY.I" 

(jrueruUai Agentai Ccntralt* ir ltytiu<* Euro|»o> 

NORTH GERMAN LLOYD, BREMEN 

BREMEN — DANZIG — t U P O JŲ 
Veža ticalai J r.iepoJy via Danai?. 

Tie*i transportacija iš laivo ) laivą 
HIDSON Liepos 1.1, Bugftjnfio go. Spalio 18 
1MUNCESS MATOIKA Liepos M, K u k ė j o 7. 
POTOMAC l.ieiK»s 2H K Ū R Ė J O 14, Spalio 20 

Iš Nejv Vorko tie«iai j CHKRBOUKCi — UUKMKA" 
AMKUK A l iepos 23. it'ftrpiuėio 21 ir HiKnėjo 2H 

W. KEMFF. Ofd. We»tern Fa«Kenirer AgenUM 120 N. 1 * Salle Str. Cliit ligo. 

CICEROS LIETUVIŲ D0-
MEI. 

Su visokiais dienraščio 
"Draugo" reikalais galite krei 
pties į vietinį agentų, A. VA
LANČIŲ. Pas jį taippat ga
lima gauti knygų. 

"Draugų" galima gauti šio
se vietose: 

A. VALANČIUS, 
1522 So. 49-th Ave. 

DARBININKŲ UŽEIGA, 
1447 So. 50-th Ave. 

JONAS ŠILEIKA, 
1505 So. 49-th Ot. 

N. TAMAŠAUSKIENĖ, 
4839 W. 14-th Str. 

• " " - • • " ' L ' = s = 

M • 

J. P. WAITCHES 
Lawyer 

LIET C VIS ADVOKATAS 
4001 South HcrniiUi^e A v e 

Tel. Boulevard 6080 
11005 S. Michigan Ave. 

Roseland, 111, 

Dr. M. T. STRIKOL'IS 
Į l i e t u v i s Gydytojas tr Ohlrurgaa I 

Peopleft Teatro Name 
161A W . 4TO» 6 t r . TcL U o u l . l « o J 

. V a l a n d o s : 6 Iki 8 v a k . N e d ė l 10 • 
• i k i 12 ryte. 

Res. 2914 W. 43rd Street 
N u o ryto iki piet. 

ei. Mc Kinlcy 2«S 

i 
| T ( 

\ V. W. RUTKAUSKAS s 

A, f A. 
ONA GAIŽAUSKIENĖ 
(Po tėvais Koveckaitė) 

Mirė po aperacijai Co 
lumbia ligonbutį 27 d. 
Birželio 1:28 iš ryto. Pa
liko dideliame nuliūdime 
vyrų Mykolų ir 3 dukte
ris. Bronislavą 4 metų ir 6 
mėnesių, Onytę 2 metus ir 
7 mėnesių ir Stefanija 1 
metų ir 2 savaičių. * 

Nabašninkė paeina iš 
Raseinių pavietos Eržvei-
ko parapijos, Rimšų kai
mo. 

Gedulingos pamaldos už 
nabašninkė bus Nekalto 
PrasidėjimoBažnyčioje 30 
d. Birž. 9 vai. iš ryto. Iš 
ten jos kūnas bus nulydė 
tas į šv. Kazimiero kapi
nes. Lavonas pašarvotas 
po No. 4436 So. Talman 
Ave. 

Širdingai kviečia daly 
vauti laidotuvėse visus 
giminės ir pažįstamus. 

Nuliūdęs Vyras ir 
Dukterys. 

i ! 
ADVOKATAS 
Ofisaa Didmiesty]: 

j 29 South La Salle Street \ 
Kambarin S94 

Telefonas Central 0300 

te.--.=i j 
Telefonas: Yards . 4H«l I 

• 
= 

JjTel. Canal- «22J J 

1 DR. C. .L CHERRYS £ 
3 LIET D VIS DENTISTAS 1 

3201 West 22-nJ & Ko. Leavitt KC c 
i # Chic»«o 

į v a J a n d o a : 9:30 A. M. te I I N 
oj 1:00 P. M. to 8:00 P. M. * 

Phone Seeley 743V 

DR. I. M. FEINBERG 
Gydo specijalial visokias vyrą 

znoteru l j t i škas l igas 
2401 Madison Str., kampas Wea-jį 

tena Ave.. Cbicago 
Valandos: 2—4 po piet 7—9 vak.'l 

Tel. Drover 7 9 4 } | 

Dr. C. 2. Vezelis 
LIETCVL8 DEJTTI8TAS 

4712 SO. ASHLAHD AVEMl • 
arti 47-tos Gatves 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomlf nuo 4 lig 9 vakare 

• — . 

Reikalaujama vargonininkas Laiš
ku kreipkitės sekančiu antrašu: 

M. B U B Ą S 
19 Glenwood Av^. 

Iiiimhainu.il. N . Y . 
Šv. Juo/aiM) R. K. Ba/aiyria 

DR. A. L YUŠKA 
1900 S. Habled Str. 

T e l Ganai 9118 
Valandos: 19 ryto Iki S vakare 
Gyvenimas: 

Tel. 
2*11 W. «Srd &t. 

Prospect 8466. 

j | "—>—•—•»—"——-—»-—. m 

Ltt^TLVIS P A R D A V I E J A S . 
šiuomt turiu laimė pasigar.siti Lie

tuviu visuomenei kad aš esu Lie
tuviams patarnautoju pas L. K L E I N 
prie 14-tos ir Halsted gatvių, tai-gi 
brarjgus tautiečiai esate kviečiami j 
L. K L E I N didelia krautuvė ir pas 
mane reikalaudami JOE SHIMKUB 
arba Numeri s 4-tas. 
9 i i .1 • l • 

ANT PARDAVIMO 
Buče inė ir Groserno geroj vietoj, 
biznis išdirbtas per 5 metus pr ie 
žastis išvažiuoju į Lietuvą. Ats išau
kite: 

930 \V. 35 P lace 

ANT PARDAVIMO Haynes 

i OR. S. NAIKEL1S 
L I E T U V I S 

G Y D Y T O J A S D 3 C H I R U R G Ą * 
Offaa* Ir Gyvenimo vieta 

2259 South Halsted Street 
Ant rtrtesa UolverMl 8UU Bmak 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; noo 
8 iki 4 po piety; nuo 7 iki • vak. 

Nedėliomia nuo 19 lkl St 
MMfcMI 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

MOKYKLA 
Mokinama: angliškos ir l ietuvi ikos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, s te 
nografijos, typewriting, pirklybos te i -

light 6 cylinder 7 pasažierm touring s i U j g u v V a J s t ^torjjog, abelnos is to-
automoHiius , labai geram slovij kai
na $1)50.00 Atsišaukite 

4206 So. Fairfk-ld Ave. 
Tel. MeKinicy 4931 

Parsiduoda groserne ir bučėrne 
geriausioj l i e t u v i ų apg>'ventoj v ie
toj ant West Sides priežastis par
davimo nesveikata. Atsišaukti 

"DRAUGAS" 
2224 So. Oakley Ave. 

(A. R , ) 

į_ Parsiduoda namas iš priežasties 
mano vyro išvažiayimo j Lietuva, laT 
bai -puikioje vietoje namo kaina tik 
$3,300.00 teiksitės atsišaukti. 

ANTGJi lNA J U Š K I E N E 
4643 So . RoekweH St. Chicago. 

rijos, geografijos, polit ikinės eokno-
uiijos, pilietystės, dailiarašystės. 

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

3106 S. Halsted St , Chicago. 

S. D. UCHAW1CZ 
LIETUVYS GRABORJU8 

Patarnauju Ialdotu\-*«« kaplglausia. H«l 
kala meKUiu atsiiauktl, • 
busiu uitfanadiaU. 
2214 W. 28rd Fl . 

Tel. GaaaJ t i a f 
• • 

BIZNIERIAI GARS1NKITĖS 
" D R A U G E " 

http://Iiiimhainu.il
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VYČIU 
. . . | V 

™ * 

iepos 5, 6, 7,1921 
LASALLE VIEŠBUTY 

CHICAGO, ILL. 

SEIMAS 
Seimo Papuošalas 
TRIAKTE KOMIŠKA OPERETTB 

"KORNEVILIO VARPAI" 
Seredoje, Liepos 6 d., 1921 m. 

Aryan Grotto Temple Wabash ir 8ta gatv. 
8 vai. vak. 

Bilietai pardavinėjami žaibo greit amų. Visos sėdynės rezervuotas. Tat į-
s igyk m pirm laiko. 

. . . . . .-~~įįi. 

• * » 

CHICAGGJE. 
T 
Ii 

IŠ TOWN OP LAKE. 

LABAI PASISEKĖ IŠLEIS
TUVIŲ VAKARAS. 

Vakar vakare Dievo Apvei-
zdos parapijos salėje įvyko 
gerb. kun. Prof. Bučio išleis 
tuvių vakaras. Tą vakarą su
rengė Amerikos Lietuvių R. 
K. Federacijos Chicagos Aps
kritys. 

Vakaras visais žvilgsniais 
labai gerai pasisekė. Dalyva
vo apie 300 žmonių. Padary
ta puiki piadžia kun. Prof. 
Bučio vardu fondui prie Lie
tuvos universiteto. Surinkta 
apie tūkstantis dolierių. Auko 
jusiu pavardes bus paskelbtos 
"Drauge ." 

GAL BUS PALIUOSUOTAS 
IŠ KALĖJIMO. 

Joseph R. Bonsk, 4(4 No: 
Morgan gat., nubaustas 14-ai 
metų kalėjimo už nužudymų 
vieno poliemono Chicagoje 
pirm 4 metu. 

Pirm keliu savaičių mirc-
kalinio motina. 29-ojo vlistrik 
to legislaturos atstovas Con-
lon pasirūpino kalinį paliuo-
suoti, kad jis galėtų dalyvau
ti motinos laidotuvėse. 

Bousk buvo paliuosuotas 
keletui dienų. Kuomet pasibai
gė paliuosavimo laikas, atsto
vas Conlon turėjo kalinį pris
tatyti kalėjiman, Jolietan. Bet 
neturėdamas laiko, jis liepė 
kaliniui pačiam vienam gryžti 
kalėjiman. 

Bousk tai,p ir padarė. Vie
nas gryžo kalėjiman. 

šiandie tas pat Conlon dar
buojasi Bouską visai paliuo-
suoti iš kalėjimo už jo pak
lusnumą ir pavyzdingą pasi-
v«k įima. 

Visos prie namu statymo 
unijos sutiko ir pasidavė tei
sėjo Landi s arbitracijai. Tik 
viena k'arpenterių unija nepa
siduoda. Darbuojamasi ir tą 
uniją patraukti taikon. . 

IŠ ROSELANDO, ILL. 

Mokiniai šįmet baigusieji 
aštuntąjį skyrių Visų Šventu 
parapijos mokykloje: 

Kazimieras Rimkus 
Kazimieras Butkus 
Leonas Strumila 
Juozapas Kundrotas 
Antanas Šūsnis 
Kazimieras Levgaudas 
Vytautas (Jaudutis 
Juozapas Jucevičius 
Edvardas Klimavičius 

v Antanas ŠI i kas 
Bronislovas Stočkus 
Juozapas Savičius 
Jonas (iregavičius 
Pranciškus Šedvilas 
Juozapina Laučiutė 

Antanina Sirvinskiutė 
Monika tJalvanauskiutė 
Teovl.ora Žilinskiutė 
Ona Bagdoniutė 
Stefanija Strumilaitė 
Bronislava Kaktaitė 
Stanislova Černiutė 
Julijona Dargiutė 
Ona Černiute 
Marijona (ironskiutė 
Stefanija Dapšiutė 

^Marijona Žukauskiutė 
()na Žobeliutė 
Ladislova Rimutaitė 

IŠ T0WN OF LAKE. 

Birželio 29 d. Davis Sqiiaro 
parko salėje L. Vyčių 13 kuo 
pa vietoje susirinkimo rengia 
gražų vaka-rą, kurio tikslas 
pagerbti kun. J . Čužauską. 

Visi Vyčiai prašomi susi
rinkti. Kitu kuopų Vyčiai ir-gi 
kviečiami atsilankyti. Progra
ma prasidės 8 vai. vakare. 

Korespondentas. 

VAŽIUOJANČIU I LIETUVA 
DIDŽIAUSIAS RŪPESTIS. 

Daug vargo prisieina atkel
ti, kol žmogus prisirengia į 
kelionę Lietuvon. Užbaigt čia 
Amerikoj įvairus reikalai, 
gauti pasportas, paliudijimas 
apie užmokėtus taxus, išsirink
ti laivakortė — visa tai pada
ro daug rūpesčio. 

Bet didžiausias, be abejo, 
rūpestis tai su pinigais. Kaip 
su jais padaryti? — Žmonės 
daro visaip. 

Vieni vežasi Amerikos dolie 
rius su savim, gerai juos pas
lėpė. 

Kiti bijodami vagių ar ne
laimingų atsitikimų išsimaino 
dolierius į auksinus ir siunčia 
Į Lietuvą pirm savęs, kad nu
važiavę patįs tuo jaus pasiimti 
galėtų. 

Treti palieka savo pinigus 
Amerikos bankuose, kad pas 
kui galėtų sau pareikalauti, 
kada tik jų prireiks. 

Kuris būdas yra geriausias, 
sunku pasakyti. Čia reikia pa
likti kiekvienam liuoš^ pasi
rinkimą: tedaro, kaip jam at
rodo geriau, kad, paskui kitu 
nekaltintų "del blogo patari
mo ' » 

Kas nori siųsti auksinus pirm 
važiuosiant į Lietuvą, lengvai 
ir patogiai gali tai atlikti 
Draugo Pinigų Siuntimo Sky
riuje. 

Persiuntimas greitas ir gva-
rantuotas. 

Norėdami žinoti iš anks
to kiek bus auksinų už 
Jūsų pinigus, klauskite infor
macijų adresuodami šitaip: 

Draugas Publ. Co. 
2334 So. Oakley Avenue 

Chicago, UI. 

Birželio 17 d. p-no J . J . Elias 
svetainėje įvyko liberalų pra 
kalbos. 

Prakalbų vedėjas, kurio ne 
žinau nei vardo nei pavardės, 
pranešė, kad prakalbų tikslas 
yra išduoti raportą iš buvu
siojo suvažiavimo Gegužio 30 
31 dienomis Wasbington, D. C. 

Vedėjas pakviečia kalbėti 
p-ną Hertmanowicz. J is pasa
koja nuotikius įvykusius Wa-

1 shingtone nieko asmeniškai 
neįžeizdamas. Baigdamas pažy 
mi, kad buvusiojo prezidento 
W ii šono žentą liberalų atsto
vai į savo tarpą pasikvietė dėl
to, kad jis yra demokratas. 

Paskui kalba p-nas J . Vis-
kontas. Šio visa kalba Lietu 
vos L. P. Bonų reikale. Pabai
goje pareiškė kad neteisybė ką 
" D r a u g o ' ' korespondentas ra
šė apie nuotikius YVasbingto-
ne. 

Paskutinis kalbėjo svetainės 
savininkas p-nas J . J . Elias. 

Pirmiau negu pradėsiu p-no-
J. J . Elias kalbą atkartoti, at
siprašau gerbiamų *'Draugo" 
skaitytojų už taip nešvarią 
burną. 

"Gerbiamieji, ištikrųjų ne
turiu ką kalbėti, ale noriu štai 
ką pasakyti. Nevierykik, ger
biamieji, ką Bučys uDrauge'' 
rašė. J is melavo J i sa i sakė,kad 
jis balso negavo; jis daugiau 
gavo, gerbiamieji, kaip aš, ale 
Bučiui netiko, kad. jį niekas 
neišrinko prie Prezidento Har
di ngo eiti tokį poną, tai Bu
čys ir pradėjo putoti kaip šuo 
pasiutęs". 

"Gerbiamieji, teisybė mes 
tarime gerų dvasiškų- vadų, a-
le Bučys ir Kemėšis tai kaip 
du velniai. Aš esu katalikas, 
gerbiamieji, ir neužgaunu re
ligijos dalykų, ale jus mis-
lyjat kunigai, kunigai, kuni 
gų kaip velnių bus pilna pek
la. Aš geriau žinau, gerbia
mieji, už jus. Kunigai ateina 
pas mane ant pietų, aš juos 
žinau dėlto jie ir verkia ran
kas susidėję, kad senam kra 
juj negalės su ponais arbatė
lę gerti, kad nebus dvarų. Bu
čys jau* juokės iš manęs per 
"Draugą" kati "Sacretary of 
S ta t e" »pasakė ant manęs 
"aloud Joe" . " Y e s " , gerbia
mieji, jis taip sakė, ale kad 
Bučys turėtų daugiau išmany
mo, tai jam ne už ką nebūtų 
tas " J o e " . Žinoma, kaip Bu
čys augšto gimimo žmogus, 
papratęs su ponais senam 
k rajuj, tai jam nepatiko, kad 
aP*e jį Washingtone niekas 
nešokinėjo. 

'Taip, gerbiamieji, neviery-
kit ką Bučys " D r a u g e " rašė, 
vierykit manim, o jei manim 
nevieryjat tai paklauskit gerb. 
klebono kun. A. Skrypko, jis 
pasakys kad neteisybė". (Sun-^ 
ku įsivaizdinti, kad kun. A. 
Skrypkus butų vienos nuomo
nės su p. Eliasu). Tuomi p-nas 

J. J . Elias pabaigė. 
Aš myliu aprašyti politinį 

gyvenimą, anyliu iškelti aikš
tėn rimtų mūsų tautos veikė
jų danbus, myliu pagerbti as
menis pagarbos vertus, bet n«-
myliu žmogaus storžievio, 
veidmainio, tikėjimo išgamos, 
kuris nemoka nei kitų gerbti 
nei pats savęs. Tam panašus 
yra p-nas įj. J . Elias. 

J i s savo kalboje stengėsi 
pažeminti ir kaip galėdamas 
išniekinu mūsų didžiai ger-
biamą kunigą profesorių Pr. 
Bučį vieną iš tyliausių mūsų 
veikėjų, kurio darbus reikėtų 
išrašyti aukso raidėmis ir i 
kurį katalikiška visuomenė 
žiuri kaip į saulės šviesą. 

Klausimas ar p-nas J . J . 
Elias atsiekė savo tikslą, ar 
jis pažemino gerbiamą kun. 
profesorių P. Bučį savo ne
prausta burna f Ne, visiškai nė. 
J is pasižemino pats save ligi 
žemiausio laipsnio. J is pasi
rodė žvėrias dantis. 

Daug kartų man teko but* 
gerb. kun. prof. P. Bučio pra
kalbose. J is visuomet mamla-
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Kaip "Draugas" siunčia Pinigus j Lietuvą 
Visiems Įdomu žinoti 

Paskelbus pinigų siuntimą ėmė iš visur plaukti užklausimai, kokiu būdu, ko
kiais keliais " D r a u g a s " persiunčia pinigus, ar gvarantuoja kad nepražus ir tt. 

Visiems atsakome, jog siunčiame be jokių tarpininku, be jokių agentų kad butų 
pigiau ir greičiau, tiesiog per Lietuvos Ūkio Banką. To Banko vedėjai yra Broliai 
Vailokaičiai: vienas jų kun. Juozas Vailokaitis, žinomas visuomenės veikėjas Lie
tuvoje, yra Banko Tarybos Pirmininkas, o antras Jonas Vailokaitis, žymus finansi
nių dalykų žinovas, yra Banko Manageris Ūkio Bankas turi po visą Lietuvą daugy
bę savo skyrių ir kantorų, tat lengvai gali pinigus pristatyti, kur nėra jo skyriaus, 
ten išmoka per paštą, o paštų dabar Lietuvoj yra beveik kiekvienam miestelyj. 

Lietuvos Ūkio Bankas išmokės pilnai visą sumą pažymėtą mūsų kvitoje, neat
imdamas nei vieno auksino. 

s * 

Už pristatymo tikrumą atsako " D r a u g o " Administracija. 
Klauskite pinigų kurso "Draugo" Ofise. Ne Chicagoje gyvenantiems tą pačią die

ną išsiunsime atsakymą laiškeliu. 
* 

Draugo Pinigų Siuntimo Skyrius 
i 2334 South Oakley Avenue :-: Chicago, H). | 
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esąs katalikas. Supuvęs jis ka
talikas prisidengęs katalikys 
tea. Geriau gali į t ikrinti leng 

giai atsinešdavo i p-no J . J . ..,-. k,_ ™™u\::,,ra \^* 
* . 'S* . |A . ivatikius, savo pasekėjus, bet 

lias asmenj. lias kitaip! t f t r p e k U m g y 
J ant nelaimės 

neišsitarė kaip lygindamas pro toj ]mxo. ^heRnių kalbėtojų 

' ? £ " ? g J ? J į ? g S j ? ? S * protaujančių asmenų negi, 
jis, o maža jo pasekėjų. tojusio šunies vadindamas j 

piktąja dvasia. Gėda jam. 
P-nas J . J . Elias taip drąsiai 

tąs, kiek jis tur i apšvietos, 
mandagumo, ypatingai mokslo 
lai pat i visuomenė sprendžia. 

Tyla. 

PRANEŠIMAI, 

Nariai 
rinkti. 

prašomi skaitlingai susi-

Pr. J. Paliulis, rast. 

Matydamas, kad nieko ne
kalbėjo, kad, kaip matome jo galės nuveikti ėmė šauktis ii 
žodžiuose, pasistengia užimti liudytojus vietinį kleboną 
Visagalio sprendimą paskir- 'gerb. kun. A. Skrypką, bet 
damas kunigams vietą praga- nieko negelbėjo. Kiti net ėme 
re. spjaudytis svetainėje. 

Keletą kartų sakėsi, kad Ko p-nas J. J, Elias yra ver 

IŠ NORTH SIDE. 
Liet. Vyčių 5-tos kp. nepap

rastas susirinkimas jvyks tą va
karą, t. y. Birželio 29, 1921, pa
rapijos svetainėje. 

Turėsime pasikalbėti apie rengi-
mąsi prie tradicijinio išvažiavimo. 

IŠ BRIGHTON PARKO. 
Lietuvos Vyeių 36-ta kuopa lai

kys- susirinkimą Birželio (June) 
30 d., MeKinley parko svetainėje. 

Nariai bei narės prašomi atsilan
kyti. Bus kalbama apie išvažiavi
mą. 

Pirm susirinkimo bus choro 
praktika, tad prašomi susirinkti 
lygiai 7 :00 vai. vakare. 

Po susirinkimo bus žaidimai. 
Valdyba, 

<m 
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Idant supažinti plačia Lietuvių visuomenė su pirmutinė ir didžiausia Lietuvių Ko-operativiška Teatro Draugija (Lithuanian 
Co-Operative Theatre Society) kuri tapo suorganizuota 18 diena Birželio 1921 metu Chicagos mieste. Su tikslu kad mūsų tauta ne
pasiliktu nuo kitų tautų. Nes šioje valandoje kada po karėj darosi pasaulije didžiausios permainos. Kada daugelis iš pavergtųjų 
tautų tampa neprigubningom, ir kada visos tos neseniai paliuosuotos tautelės eina lenktinėn organizavimo darbe. Todėl ir mes kaipo 
sunūs Lietuvos, tos didvyrių žemės neprivalome pasilikti nuo kitų tautų, mums reikia organizuotis reikia iš vieno veikti, reikia žiū
rėti kad mes galėtum dasiekti nors kitų tautų kulturį^io stovio ir but neprigulmingais piinbj tojo žodžio prasmėj. 

Iš svarbiausių tautišku išsivistymo apsireiškimų yra dailė. Dailė stovi antra mio žinystės. Kuri tauta augštai išsivisčiusi dai
lėje yra kultūringa tauta. Teatras, paveikslai, muzika, skulptūrą yra tai kultūros šaltiniai, ir mes Lietuviai privalome šioje mūsų 
tautos atgimimo valandoje kodaugiausia prisidėti prie įkūnijimo* tųjų dailės įstaigų. Kaip jau visų autoritetų yra pripažinta, ir 
ko plačiausia išnaudoti teatnj dailė. Teatruose sulosią dramas tragedijas farsus ir t.t. Aš manau kad teatrų industrija 
pakilo i*K išsiplėtojo daugiau negu kita šaka ir kaipo prirodimu tarnauja faktas. Jog tūkstančiai Amerikoniškų Teatrališku orga
nizacijų išmokėjo milijonus dolierių savo šėrininkam. Pelno kiekviena meta ir gali padaryti daugiau pelno negu kokia kita indus
triją ant pasaulio. Su džiaugsmu galima pranešti jog Amerikos Lietuviškoj publika ir-gi subruzdo ir jau^turi suorganizuota Te
atru draugija kurios tikslas veikti labai plačiai ir parodyti kelia Lietuviam prie pramonės kuri pakels Lietuvių tauta ir atneš 
gera petea tam kuris stos į mūsų eilės ir dirbs su mumis iš vien, kad parodžius kitataučiams kad ir Lietuviai gali Augštos Klia-
sos biznius užimti. Taip-gi parodyti kelia del mūsų jaunuomenės prie viešo veikimo ir parūpinti jiems vietas kur galėtų sulošti lie
tuviškus veikalus savo Teatre. Mes kviečiame visus prisidėti ir veikti su mumis išvien ir padėti išauginti šita organizacija vieną iš 
didžiausių. Tolesnių informacijų kreipkitės laišku arba ypatiškai. „ 

Lietuvių Ko-Operativiška Teatro Draugija 
[Lithuanian Co-Operative Theatre Society] 

(C0MM0N LAW TRUST) 

, 2001 So. Cicero Avenue, Cicero, Illinois 
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