
KATRYTE 
Jis buvo turtingas žmogus. Laimė ji pamėgo. Jis turėjo 

pelningą vertelgiją, viso pilnus namus ir septynias puikias 
dukteris; tiktai nuo to laiko kaip jis apsivedė su protestante, 

apie trisdešimtis metu atgal, tai jis apleido savo jaunystės 
ti- 

kybą ir tapo atžagareiviu. Nuo to laiko jis niekad nebuvo prie 
sakramentu. Jo dukterys, vis-gi, ėjo seserų vedamon parapiji- 
nei! mokyklon ir buvo auklėjamos tikyboje. Be to jis turėjo dvi 

dievoti seseri vienuoli, jiedvi nuolat meldė Dievo, kad brolis, 

sugrįžtu tikėjimam Bet visos pastangos išrodė bergždžiomis. 
Jei pirklys kuri' labjau mylėjo iš savo vaiku, tai buvo jo 

rudakė, garbaniuota Katrytė; o Katrytė /abjausiai buvo mal- 

dinga is visos šeimynos, ir begalo prisirišusi prie tėvo. 
Laikui bėgant Katrytė suaugo i patogią jauną mergelę ir 

karštą katalikę. Josios tėvo nuo tikėjimo atpuolimas baisiai 

kankino jos jautrią širdį. Ji tikėjo, kad Dievas kokiuo stebuk- 
lingu budu patrauks josios pamotę prie tikro tikėjimo, nes ji, 
nors labai geros širdies bei valios moteriškė, nepažino tikro 

Kristaus mokslo. Katrytė manė, kad Dievas nepaliks be atly- 

ginimo jos pamotės geraširdingunią. (ii pamislyti, kad josios 

brangiausias bei mylimas tėvas, po buvimui kataliku iš mažų 

dienų dabar senatvėje prieš mirsiant darėsi atkaklesniu tikro 

tikėjimo priešu. Toksai apsireiškimas ką tik nesusprogino jos 

gryną ir jautrią širdelę. Didžiausios pastangos likdavosi be 

pasekmių. Kalbėk apie ką tik nori, jis ir pritars ir dalyvaus 
kalboje, tik tikybos klausimas buvo tai užgintas vaisius. Tur- 

tingas pirklys niekam neleizdavo prakalbėti jį apie tikybą. 

TuJą dieną Katrytė prisipažino savo tėvui, kad ji įstosian- 
ti vienuolynam Jei skaisčioje dienoje perkunas butų trenkęs 

po jojo kojomis, nebūtų iššaukęs tiek pasibaisėjimo. Riksmai, 

grūmojimai, ašaros, pataikavimai bei maldavimai nepadarė jo- 
kios intekmės.ir po ilgam tėvo nuliudimuiKatrytė tapo naujuke 
kaiminiškame vienuolyne. Tam įvykus pirklys išrodė labiau 

užkietėjusiu ir visai neprieinamu; vienok meilė link dukters 

privertė jį laiks nuo laiko aplankyt ją. Kiekvienas apsilanky- 
mas jam liudijo, kad josios laimė vienuolijoje augte auga. Kat- 

rv ė, nors nekuomet neprimindavo tėvo dvasinių reikalų, bet 

nesiliovė melsti Dievo jo atsivertimo. 

Tulą dieną pasiekė žinia pirklį, kad jo duktė serga ir yra 

vienuolijos ligoninėje. Žaibų greitumu jis radosi prie jos lo- 

vos, gi ištikrųjų rado ją dikėiai besergančią. Jis pareikalavo 
gauti geriausius gydytojus, vartoti atsakanėiausias priemones: 
ir viskas ko tik jis norėjo buvo suteikta. Viskas ką tik galima 

įgyti pinigais buvo daroma, gi mergelė ėjo kas valandą silpnyn 
ir silpnyn. Visa šeimyna ir gentys aplankė ją, ir vietoje pa- 

guosti jų ašaras, gydytojai vien tik pakartodavo: "Nieks ne- 

gal žinoti kas yra jai:" gi savo tarpe jie kalbėdavos, "jokiu 
biulu ji negali išgyti." 

Tėvas tykiai užsilaikydamas nesisaiino mio ,}<» lovos, jo 

širdis, tarsi, plyste plyšo iš jausmingo sopuliu. Baltas it lelijų 
žiedas Katrytės veidas, apsuptas garbeniuotais }>iaukais išro- 

dė pirkliui taip lira imtus, kad .jis nedrįso sau net įsivaizdinti 

tikrojo pavojaus stovio. 
^ 

"O, Katrytė!" prabilo jis silpnu sielvartingu balsu; "ne- 

įtark, mano kūdiki! nes aš to nepergyvenėiau!" 
Ji atvėrė juodas akutes ir josios lupos ėmė krutėti. Žiūrė- 

dama tiesiog tėvui akis ji prabilo aiškiai, nors pašnibždomis: 
"Aš nemirsiu, tėtušėli, jei tu sugrįžši prie tikro tikėjimo, ir vėl 
busi geru kataliku.'" 

"Taip, as sugrįžšiu, Katrytė," su ašaromis atsiliepė tė- 

vas. "Aš sugrį'žšiu. Prisižadu tau tą iškilmingai, lai tik Die- 

vas sustiprina mane ištesėjime.'' 
Džiaugsmingas nusišypsojimas perbėgo Katrytės veidą. 

Išvaizoa kokio tai baisaus ilgėjimosi bei mirtinoji varsa, tarsi, 
urnai išnyko nuo jos įsiligojusio veidelio. Ji užmerkė jau da- 

bar skaisčias akutes ir išrodė kokio tai nepaprasto ramumo pa- 
veikslas. Ilgai ir tykiai klūpojo jos tėvas, atkartodamas prieš 

visą dangą savo pasiketinimą. Lilėje gydytojai ištyrė jos pul- 
są ir vilties spindulys prašvito jų veiduose. Jie pamojo tėvą 
kitan kambarin. 

"Žymi atmaina įvyko gerojon pusėn,'' jie kalbėjo jam. 
"Krizis jau praėjo. Mes duosime lai gamta sutvarko jos sto- 

vi Yis-gi jos gyvybė kabojo aut plauko." 
Jis nieko neatsakė, bet jo vidujinis jausmas aiškiai jam 

liudijo, kad jis Šiame prietikyje daugiau žino už gydytojus. 
Katrytė išgijo. Josios tėvas ištesėjo savo pasiketinimuo- 

se. Kuomet ji galėjo atlikinėti savo vienuolines priedermes, 
jis atėjęs pranešė jai, kad jis jau susitaikė su Dievu. Jis jau 

sugiįžo savo Tėvo namus. 

Katrytė dar tebegyvena, taip jau ir jos senyvas tėvelis. 

Jis yra karštas ir pavyzdingas katalikas-inteligentas. Daugel 
vietose užrekorduoti jo gailestingi darbai bažnyčią bei var- 

guolių šelpimui padaryti. Jis laukia savo pastarosios valan- 
dos giliai nusižeminęs bei gyvam tikėjime atsidavęs Dievo va- 

liai. Jis Šelpia kaip Įmanydamas savo dukterį josios pašauki- 
mo priedermiu pildyme ir stengiasi, kiek galėdamas, atsilygin- 
ti Augšeiausiam už netikusiai praleistus metus, netikėjimo ap 
jakime. 

Reginys ligoninės kambaryje giliai įsmigo tėvo bei duk- 
ters atmintyje, gi Dievo angelą tapo pažymėtas danguose. 

Kas galėtą užginti ėia atliktą Apaštalavimo darbą l 

Daug daugiau yra nuveikiama maldos galybe, nekaip kad 

pasaulis sapnuoja apie tai. Melskimės, tatai, už Įvairių atska- 

lūnų atsivertimą, gi mūsų tikėjimas nebus be vaisiaus. 

GREITA FAOBIiBA 
Silpnybės, paeinančios nuo persidirbimo, pailsimo, sąnariu ir raumenu 

sustingimo, skausmu strėnoso, vra greitai praSalinumos, vartojant 

PAIN-EZPELLERI 
'*Draugą Reikale" 

Viniynus, kurios k:*rtu «lažmojo jo veikiančiu jiegu, dangiaus be jo neapsieina. 
Yra tik vienas Putn<Expelleris ir del jusu apsaugojimo, jis yra paženklintus 
mušu vaiabaienkliu , 

^ ANOHOR (Įdaras) ^ 
•Toigu ant pokeKo nėra vai/.baženklio ikaro, tai jis nėra tikrus ir jus lokio 

ncimkitv. ~isose aptiekose po :>5e. ir SSc. Taipgi galima gauti pas išdirbėjus: 

AD. RfCHTER & CO„ 326.330 Rroadway, New York 

L S, KATALIKU VIENYBĖS I SEIMO PROTOKOLAS, 

Lietuvių Rymo Katalikų Vienybės 1-masis Seimas prasidėjo 
gruodžio 17 d., 1919 m., Dievo Apveizdos parapijos svetainėje, 
7:30 vai. vakare. 

Pirm. M. Mažeika atidarė seimą. Centro Dvas. Vad. kun. 

Ig. Albavičius atkalbėjo maldą. 
Pirm. M. Mažeika pasakė įžanginę prakalbą. 
Prasidėjo seimo vedėjų rinkimai. 

Balsuojama slaptai iš trijų kandidatų. 
Paskiriami balsų skaitytojai; B. Pasanka ir A. Zakaras. 
Didžiuma balsų išrinktas pirmininku Jonas Petraitis, o J. 

Mockus jo pagelbininku. 
Kandidatės raštininkes: 

Z. Mastauskaitė ir Albina Alaburdaitė. 

Susirinkimas jas išrinko per aklamaciją. 
Rezoliucijų komisija (presos komisija): kun. prof. Pr. Bu- 

čys, kun. Ig. Albavičius, A. Augustinas, Pr. Zdankus, kun. F. 
Kemėšis. 

Mandatų ir knygų peržiūrėjimo komisija: St. Tamošaitis, 
Jonas Narakas, Aug. Jakaitė ir Bern. Nenartonis. 

Maršalkos: P. Varakulisir Liud. Balinskas. 

Pabaigus seimo vedėjų rinkimą pirm. užkviečia naujai iš- 

rinktą prezidiumą užimti savo vietas. 

Visųpiriniausiai pirm. J. Petraitis pranešė, kad kurie su 
mandatais susėstų arčau, o kurie be mandatų—toliau. 

Valdybos raportai: 
Dvasiškas Vadovas, kun. Ig. Albavičius, pasakos apie tai, 

kad Katalikų Vienybė praeitais metais buvo persiėmusį gera 
ir gryna dvasia, pasiūlė susirinkusiems išklausyti kun. prof. Pr. 
Bučio kalbos. 

Kun. prof. Pr. Bučys plačiai išaiškino apie militarinę ko- 

misiją ir davė įnešimą, kad kviesti ją Chicagą, būtent, Ged- 

gaudą, ŽacJ^ikį ir (Jen. S\varthout, susižinant su tautininkų 
sriove. Įnešimas priimtas vienbalsiai ir išrinkta susitarimo ko- 

misija iš sekančių: kun. Serafinas, p P. Baltutis ir kun. Vai- 

čiūnas, ir duota jiems teisė prisirinkti kiek reikės pagelbinin- 
ku. 

t 

Centro Dvasiškas Vadovas, kun. Ig. Albavičius, išduoda 

raportą žodžiu. Raportas priimtas vienbalsiai. 

Pirmininkas taip-gi išduoda raportą žodžiu. Raportas pri- 
imtas. 

Vice-pirmininkų raportų nebuvo. 
Raštininko raportas išduota raštu ir priimtas. 
Tuom tarpu svetainėn inėjo kun. F. Kemėšis, Katalikų 

Vienybės inicijatorius ir p-as Karosas, Federacijos sekretori- 

jato vedėjas. Abudu svečiai likosi pasveikinti atsistojimu ir 

delnų plojimu. 
Kini. F. Kemėšis ir p. Karosas, ainmu pasaKe puiKias pra- 

kalbas, vėlindami gero pasisekimo visiems suvažiavusiems de- 

legatams. 
Iždininkas (J. Mockus) išdavė raportu raštu, jog įplaukų 

buvo $117.30, o išlaidu $69.00. Kasoj lieka $48.50. Raportas 

tapo priimtas vienbalsiai. 
Toliau kun. prof. Pr. Bučys aiškina aj)ie reikalingumą 

Ka- 

taliku Yieaybės ir jos stipru susirišimą su Lietuviu Rymo 
Ka- 

taliku Federacija. 
Paskiau mandatu komisijos raportas sekančiai: 

Iš 1-mo skyriaus, Dievo Apveizdos parap. (18-ta gatvė) 

33 delegatai. 
Iš 2-ro skyriaus, šv. Antano par. (Cicero, 111.) 42 delegatai. 
Iš 3-eio skyriaus, Aušros Vartų parap., (\Vest Side) 

3 de- 

legatai. 
Iš 4-to skyriaus, Šv. Jurgio para}). (Bridgeport) G delega- 

tai. 

Iš 5-to skyriaus, Šv. Kryžiaus parap. (Town 
of Lake) 4 

delegatai. 
Iš H-to skyriaus, Nekalto Prasidėjimo Panelės 

Švenčiausios 

parap. (Brigliton Park) S delegatai. 
Iš Šv. Mykolo Ark. parap. (North Side) 

14 delegatu. 

Iš mandatu komisijos sužinojimu buvo delegatu išviso 
112 

tą vakarą. 
Pirmą sesiją uždarė pirm. J. Petraitis. 

Kun. lg. Albavi- 

oius atkalbėjo maldą. 
1-ina sesija uždaryta 10:15 vai., gruodžio 17 d., 

1919 m. 

J. Petraitis, pirm., 
Z o f.y Mastauskaitė, I rast., 
Alb. Alaburdaitė, II rast. 

(Daugiau bus). 

VISŲ LIETUVIŲ ŽINIAI! j 

Iš Lietuvos. 

Štai ką man rašo sesuo, M. 

Ašmantaitė, iš Rietavo: 

Labai dėkoju už parsiųstus 
laikraščius, kuriuos aš gaunu 
tankiai, kaip tai: "Draugą," 
"Darbininku," 

" Garsą" ir 

"Vytį." Ne tik aš viena pasi- 
naudoju, bet ir daugelis kitii, 
net nespėju perskaityti, kaip 
kiti prašo, kad paskolinčiau ir 
visi labai užimti ir interesuoja- 

si amerikiečių veikimu ir žinio- 

mis. Brolau Jonai, jei gali ir 

ant toliaus parsiųsk man laik- 

raščių. Pas mus kad ir yra, bet 

labai brangiai atsieina: negali- 
ma visiems arba kiek jų turėti, 

o kainuoja pavieniai numeriai 
nuo 20 iki 50 ir 60 skatikų. Pa- 

prastas elementorius po 5 ir 
6 

^auksinus. Jei galima, Jonai, 

parsiųsk ir knygučių, ypač vei- 

kalų, kurių matyti amerikiečių 
laikraščiuose. Tiek tuom laiku. 

Lauksiu nuo jusų atsakymo ir 

įvairių naujienų. 
Sesuo Marytė. 

Neminesių kitų smulk- 

menų, nes dabar jau veik visi 

gauna laiškus. 

Tik aš noriu paantrinti 
augščiau minėtus dalykus, kad 
visi amerikiečiai siųstų savo 

giminėms laikraščius Lietu- 

vą.Mokestis nedidelė' Garso'' 
vienas nimi. eina už 2c, "Drau- 

go" 2 num. eina už 2 centus ir 

ŠVENTO JUOZAPO DR-JOS 

VALDYBOS ANTRAŠAI: 

Shebrvgan, Wis. 
Pirm. A. Grebas, 1117 Kentu- 

cky, Ave. 

Vice-pirm. J. Stauskas, 1414 

New York Ave. 

Rašt. A. Brusaka, 835 High 
Ave. 

2 Rašt. B. Sapiega, 1715 Supe 
rior Ave. , 

Iždininkas T. Grigaliūnas, 1437 

So. 11-th St. 

Org. Raš. Ig. Ermala, 1717 

Erie Ave. 

Maršalka M. Daunora. 

Dažinrėtojai iždo: J. Rėklaitis, 

J. Rutkauskas. 

Mitingai atsibuna kiekvieną mė- 

nesį po pirmai tą nedėlią. 

PRANEŠIMAS. 
NORTH SIDE LIETUVIAMS 

Šiuomi praneša visiem 
" 
Drau- 

go" skaitytojam kurių prenume- 

rata jau pasibaigė, tai malonėkite 

atnaujinti. Kurie dabar atnaujins 

prenumeratą arba nauji prenume- 
ratoriai užsirašys "Draugą" ant 

1920 m. tai gaus kalendorių dykai. 
"Draugas" metams $6.00. Taip-gi 
kurie norėtumėt gauti laikraštį 

"Draugą" ant nedėlios arba mėne- 

sio, malonėkite pranešti laišku ar- 

ba atsilankyti pas mane. 

A. NAUSĖDA, 
1641 N. Paulina St., Chicago. 

PIRKITE LIETUVOS VAL- 

STYBĖS BONŲ. 
Draugo Ofise, 1800 W. 46 St. 

Psgelbekite Lietuvai Pirkdami —— 

Lietuvos Pašto Ženklus 
Geriausias būdas pasiuntimo pinigų Lietuvon, tai Lietuvos Pašto 

Žcnkiai (markės,) kurios yra atvežtos iš Lietuvos, kad amerikiečiai 
nu- 

sipirkę galėti) nusiųsti saviemsiems netik del laiškų, 
bet ir didesnę su- 

mą, pinigų vietoje. 
Kiekvienas perkantis Lietuvos Pašto ženklų nemažiau kaip 

už 5 auk- 

sinus ($1.25) gauna paliudijimą, kuri nusiuntus Lietuvon 
kartu su 

Pašto ženklais, Lietuvos Valdžia pakeis gyvais pinigais, Pašto arba 

Iždinės stotyse. 

Paštaženkliai yra šitokių kainų: po 10, 15, 20, 30, 40, 
50 ir 60 skati- 

kų, taipgi po 3 ir po 5 auksinus viena. (100 skatikų 
sudaro auksiną). 

Parsiduoda po 25 centus' už auksiną. 

Lietuvos Pašto ženklai parsiduos tik iki 31 d. Kovo, 1920 m. 
Mažiau 

kaip už vieną dolierj markių nesiuneiame. 
' 

j Reikalaukite vietiniuose Tautos Fondo skyriuose arba pas centro selĮ- 

! rotorių, 

K. J. KRUŠINSKAS, 
456 Grand Str., Brooklyn, N. Y. 

Vienatinis Amer. kulturinis juoku ir pasaipos įaiKrasus 

^PEBKINM" 
Išeina kiekvieną mėnesį. Leidžia garsi 'Perkūno' Bendrovė. 

Užsisakyk 'Perkūną' tuojau. Perkunui dievaičiui nenusidėk. 

Prenumeratos kaina 

Metams: $1.50; pusmečiui 85 centai; pavienis numeris 15 

centų 'Perkūno' Bendrovės šėras $10.00. 

PERKŪNAS' 2P6 Cardoni Ave. Detroit, Mich. 
Pirmas 'Perkūno* numeris jau išėjo iš spaudos. 

'Perkunui* sandarbininkauja geriausi Amerikos lietuviu rašytojai, 

poetai, dalininkai. Įvairesnio ir geresnio laikraščio nerasi visame 

pasaulyj. 

TOM HOEKSTRA- THEODORE WF.RNER J. J. STONKUS 

THEODORE WERNER CO. 
11140-44 Michigan Ave. Chicago, UI. Roselande 
Telfonas Pullman 514 

siuonii pranešame apie inusij dideli Išpardavimą Overkotu. Paskirstytų tris Jotus: 

Lotas 1. Regulares Kainos iki $35.00 Išpardavimo Ka na $18.50 

Lotas 2. Regularės iki $45.00 Išpardavimo 
" $29.50 

Lotas 3. Regularės $60.00 Išparda vimo 
99 $42.50 

Mes patariame Jums iiej)raleisti šios progos, nes gal 
kitos tokios negausite. 

Kitii meti] Overkotai bus daug brangesni. 

THEODORE WERNER CO. 

11140—44 Michigan Ave Roseland, 111. 

Pinigus Lietuvon 
GALIMA SIŲSTI. 

LIETUVIŲ PREKYBOS B-VE išmoka Lietuvoje 

100 Auksinų už $5.00 
t. y. 20 auksinių už kiekvieną dolierj. 

Mes esame po valdžios kontrole ir kaucija. Persiuntimas gvarantuojamas. 

Persiuntimą Jus Patis Kontroliuosite. 

Mes išduosime Tamstai ČeKj kuri Tamsta pasiusi pats laišku Lietuvą. Su 

tuo čekiu Lietuvoje gaus pinigus. Šis būdas yra greičiausis ir teisingiausis. Nieks 

pinigy negalės sulaikyti. 
Siunčiant pinigus del persiuntimo, siuskite čekiu arba Money Orderiu pa- 

duodami aiški antraša to kam norite kad pinigai butu Lietuvoje išmokėti, taipgi 
pat paduok savo aišku antraša. Už persiuntimą nieko nereikia 

extra mokėti. Už 

kiekvieną dolierj kuri mums prisiusite mes pasiusime Lietuvon 20 auksiny. 

Lietuviu Prekybos Bendrove 
Room 505B 

120 Tremont St., - Boston, Mass. 

tt. Arba tiesiog užprenumeruo- 
kit iš bile katros redakcijos, o 
ta kiekvieną numerį pasiųs 
jusij giminėms. 

Geras laikraštis — tai vie- 

nas iš geriausių prietelių, ku- 
ris visokiame laike žmogų su- 

ramina ir daug nuo blogo su- 

laiko. O ypač dabartiniame lai- 

ke yra labai kiekvienam nau- 

dinga turėti nei ir kelis laik- 

raščius. Nes kiekvienam geram 

tėvynainiui atneša didelę nau- 

dų tautos ir tėvynės reikaluo- 

se. 

P. S. Daugybė vadinamu mū- 

sų katalikų skaito ir remia net 
savo didžiausių priešų laikraš- 
čius. Nevienas tokio suprati- 
mo gal išsiųsti ir Lietuvą. Tai 

j butų vietoj gero bloga padary- 
' ta. Katalikų laikraščius galima j 

siusti sekančius': "Draugjj," 
4 * Darbininką,'''4 Garsę,"4 

4 
Vy- 

tį, 
" 4 * 

žvaigždę,'1 44 Motoru 

Dirvį," "Moksleivi" ir "Tau- 
tos 

Kas nežinotų kaip užsakyti 
Lietuvą, kreipkitės bent ku- 

riiį reclakcijjj. Tikiu, kad visa- 

dos Visiems patarnaus. 

J. K. Miliauskas.4 


