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Vilniun Bus Pasiųsti
Ispanai Liuosnoriai

Semionovo Kareiviai Prisijun
gęprie Bolševikų

Wrangelis apie Savo Nepavy- 
kimus Krime

MARININKAI SPECIJA 
LIAI BUSIĄ IŠRENGTI.

WRANGELIS PASAKOJA 
APIE BOLŠEVIKŲ TE

RORĄ.
Bijosi žiemos šalčių Lietuvoje

Madridas, Lapkr. 24. — Čia 
paskelbta, kad siunčiamas 
Vilniun Ispanų marininkų bū
rys bus sudarytas iš vienų 
liuosnorių ir marininkai bu
siu specijaliai išrengti. Nes jie 
nepripratę šaltam klimate gy
venti. Tad būtinai reikalinga 
visų 'eftpjyltų drabužių. ,

Marininkų būrys
mas Vilniun, kur Tautų Sąjun
ga sutiko pravesti plebiscitą.

Be Ispanijos Vilniun ka
ruomenės burius pasiųs Ang
lija, Prancūzija,' ir Belgija. 
Gal kiek kareivių pasiųs ir 
Italija. Bet apie tai kol-kas 
nieko nežinoma.

KAREIVIAI IBŽUDĘ OFI 
CIERUS.

Paskui perėję bolševikų pu 
sėn.

Harbinas, Lapkr. 24. — Ži
nomo generolo Semionovo (ka
zokų atamano) priešbolševi- 
kinės karuomenės būriai pakė
lė maištus ir prisijungė pne 
bolševikų karuomenės.

Kai-kurie kareivių būriai 
išžudė savo oficierus. Žymi 
jų dalis iš Mancburijos pabė

go Mongolijon.
olševikai okupavo geležin- 
o stotį Mancburija, tarpe

a/bino ir Čita. Bolševikai 
artinasi prie Mancburijos ru- 
bežių.

Pranešta, kad Kinų karuo
menė pasirengusi pasipriešin
ti, jei bolševikai mėgintų in- 
eiti Manchurijon.

Nėra tikrų žinių, kartie ap
siverčia patsai gen. Semionov. 
Matyt, jis iš Siberijos 
persikėlė Japoniton. Jis su sa- 

ioli

Turi vilties dar pakilti prieš 
bolševikus.

progai jis išnaujo pakilsiąs už 
Rusijos demokratiją.
Bolševikai negalės įsigyventi.

Gen. Wrangel nuomoniauja, 
kad sekantis bolševikų puoli
mas busiąs atkreiptas prieš 
Angliją su pagelba musuiįnu- 
nų, arba jip pulsiąsis ant va
karinės Europos per. Besara
biją, Rumuniją ir Lenkiją.

Prekyba *su bolševikais, sa
kė generolas neturės pasiseki
mų. Nes privatinės firmos 
bolševikais nepasitiki, reika- i 
lauja užmokesties iškalno. 
Tam tiklui jie neturės pinigų 
išbarstę auksą.
Rusijoje gyvenimas taip pri

blokštas, kad negalima pa
gaminti jokių prekių ekspor
tui.

Visgi yra vilties, kad at
naujinta prekyba su Rusija 
sumažins ten bolševikų tero
rizmą. Ir tuomet tik bus ga-

LIETUVIAI MUŠA LEN
KUS.

TAI PRIPAŽĮSTA IR VAR 
SAVA.

VARŠAVA, Lapkr. 24. — 
Lenkų su ‘Lietuviais susirė
mimai nepertraukiami.

Sulig gautų iš Vilniaus nuo 
Zeligowskio žinių, Lietuviai 
neklauso Tautų Sąjungos ta
rybos kontrolės komisijos, ku
ri buvo parėdžiusi sustabdy
ti mušius praeito sekmadie
nio ryte.

Kai-kuriose vietose Lietu
viai ima viršų.

DAUGIAU KARUOMENĖS 
VILNIUN,

Iš DARBO LAUKO.
Canton, Lapkr. 24. — Čia 

paskelbta, kad Champion Fi- 
ber Co., didžiausioj pietuose 
poperos dirbtuvėj, košelės ir 
ekstrakto departamente dar
bas sumažintas ligi keturių 
dienų savaitėje.

Memphis, Tenn., Lapkr. 24. 
Sumažėjus reikalavimams (už
sakymams) medvilnės aliej
aus, Buckeye Cotton Oil Co. 
uždarė savo dirbtuvę. 500 dar 
bininkų liko be darbo.

Sydney, N. S. W., Lapkr. 24. 
— Uždarytos įstaigos Domi
nion Steel korparacijos. 4,- 
000 darbininkų neteko darbo.

CHICAGOJE
VIENAS PIKTADARIS PA

SPRŪDO l’Š LIGONINĖS.

Iš pavieto ligoninės pabėgo 
pažeistas kalinys Carl Step- 
liani alias William Ryan, kurs 
sakoma, Odeli’o buvęs pašau
tas, kuomet šitas nužudė vie
ną plėšiką, norėjusį atimti 
automobilių.

Kalinys tiesiog nesupranta
momis aplinkybėmis apleido 
ligoninę, nežiūrint to, kad jį 
saugojo pastatytas policmo- 
nas.

Policmonas valandžiukei bu
vo pasitraukęs nuo kalinio ir 
sugryžęs nerado.

Policijos viršininko asisfen-

NUBAUSTAS MOKYKLŲ 
SUPERITENDENTAS.

Chicago Heights viešųjų 
mokyklų superintend. Floyd 
T. Goodier teismo nubaustas 
$100 pabauda už apmušimą 12 
metų mokinio Russell Healy.

Oak Parko taikos teisėjas 
McKee pareiškė, kad čia ne 
Rusija, bet civilizuota šalis.

ATPIGSIANČIOS AVALI. 
NĖS, BET NE MĖSA.

Konstantinopolis, Lapkr. 24. 
— Rusijos skraiduoliu Komi- 
lov čionai aną dieną atkelia
vo žinomas priešbolševikinis 
karvedis, gen. baronas P. 
AVrangel.

Tai žmogus be tėvynės, be 
siunčia- tinkamos ir apdraustos prieg

laudos, kaip ir jo karuomenės 
liekanos ir daugiau šimto tu-_ 
kstančių Rusų pabėgėlių.

Jis atrodo didžiai kenčian
tis žmogus. Bet jo nepavyki- 
mas kovoti prieš bolševikus 
neatmain^ jo minčių. Pasitai
kius tinkintai progai jis sa
kosi pasirengęs išnaujo gryž
ti Rusijos feemėn ir pakelti ko
vą prieš |olševikus, kuriuose 
jis mato jdidžjausius Rusijos 
tautos priešus.

Sargyba prie durių.>
Laive .prie jo kambario 

(kajutos) duriij nuolat stovi 
kazokų sargyba ir drausmė 
posenovei pilnai pildoma.

Kuomet korespondentai iš
reiškė norą su juo pasimatyti, 
jis pertraukė turimą su savo 
štabu konferenciją. Korespon
dentams sakė:

“Pasaulio tautos turi būt 
pažadintos faktu, kad bolše- 
vikizmas yra tarptautinis pa
vojus. Kaip ilgai bolševikiz- 
mas gyvuos savo terorizmu, 
taip ilgai nebus galima ineiti 
Rusijos gilumon ir padaryti 
jam galą. Nes bolševikų tero
rizmas neleidžia gyventojams 
pakelti kontr-revoliucijos, nors 
gyventojai senai karčiai atsi
neša į bolševikinį valdymą.

Neteko pusės karuomenės.

vimi turėjo kelioliką milijonų
Rusijos aukso atsargos.

BULAK0VIČ0 ARMIJA 
PERGRUPUOJAMA.

Londonas, Lapkr. 24. — Iš 
Maskvos pranešta, kad gen. 
Bubikovičo armija atkirsta 
nuo Uk raini jos įr rytuose nuo 
Moziri© ji jiergrupuojama.

“Apleidžiau Krimą su gry
na sąžine. Esu patenkintas 
tuo, kad pasaulis žino, ką e- 
su atlikęs su tikslu apsaugoti 
Rusiją ir Europą nuo raudo
nojo pavojaus.
“KrimjO kova parodė pasau

liui, jog mano oficierai ir ka
reiviai kovėsi dėl idealų, bet 
ne iš prievartos.. Pastaromis
keliomis savaitėmis krito ka

MILTŲ BAČKAI $3.40.

MLnneapolis Mum . Lapkr. 
24. — AbcLnąjam pardavime 
miltai dar ilhimri atpigo. 
M»die bnčkm mokama nuo

J&0 ligi $9.00.

Įima sugriauti komunizmą.

GRAIKIJOS PREMJERAS 
APLANKYSIĄS TALKI 

NINKUS.

Gvarantuos jis prisirišimą 
prie talkininkų.

Atėfiai, Lapkr. 24. — Nau
jas Graikijos ministeris pir
mininkas Rhallis, anot lakraš- 
čių pranešimo, greitu laiku 
aplankysiąs talkininkų sosti
nes ir asmeniniai pareikšiąs, 
kad Graikija ištikimai stovė
sianti prie talkininkų užrabe- 
žių politikos.

Iš Prancūzijos miesto Nįce 
pranešama, jog tenai buvusio 
premjero Venizeloso sūnūs pa
aiškinęs yienam koresponden
tui, kodėl jo tėvas pralaimė
jęs rinkimuose. Sakė, kad ro
jalistų partija rinkimams pa
šventusi labai daug pinigų ir 
pavartojusi įvairias apgauly- 
bes.

ŠAUKIA PROTESTUOTI 
PRIEŠ JAPONUS.

Nes daroma nepalanki Vaka
rams sutartis.

San Francisco, Cal., Lapkr. 
24. — Senatorius James D. 
Phelan iš Californijos vaka
rinių valstijų gubernatoriams 
ir senatoriams pasiuntė tele
gramą, kuriąja paragino pa
siųsti protestus valstybės de
partamentui prieš daromą td 
departamento taik^ su Japo
nija. Tąja taika norima, čia 
gimusiems Japonams leisti į- 
gyti pilietybės teises, sako 
senatorius Phelan.

Senatorius Phelan apie tai 
patyręs depešoje iš Londono, 
kurioje sakoma, kad Suv. 
Valstijos baigia daryti susi
taikymą su Japonija. Sulig to 
susitaikymo proponuojamos pi 
lietybės teisės visiems čia gi
musiems ir gyvenantiems Ja-
ponams. Už tatai Japonija a-

GENEVA, Lapkr. 24. — 
Tautų Sąjungos taryba nus
prendė pakviesti -Skandinavi
jos šalis pasiųsti Vilniun nors 
po 100 kareivių prižiūrėti 
tvarkos ten plebiscito metu.

Madison, Wis., Lapkr. 24. 
— Wisconsino valstijoje, anot 
valstijos iindustrijalės komisi
jos raporto, yra daugybė žmo
nių be darbo. Darbo agentū
ros apgultos bedarbių. Bet iš 
niekur neateina reikalavimų 
darbininkų. Tik kiek daugiau, 
kaip paprastai, imama žmo
nių į darbus miškuose.

Galvijų skerdyklų kompani
jų ir darbininkų arbitras, fe
deralis teisėjas Alschuler, iš
naujo pradėjo išklausinėjimus

tas nuomoniauja, kąd šitam reikale padidinimo darbinin-

ATNAUJINTOS BOLŠEVI 
KŲ-LENKŲ TARYBOS. NEAPRIMO VISAI DUBLI

NAS.

atsitikime ar tik nebus papir
kimas.

Pradėta tardymai.

SUIMTA DU AUTOMOBU. 
LIŲ VAGIU.

ro laukuose arba sužeistą pu
sė visos mano valdomos ka
ruomenės. v

Gen. Wrangelio šalininkai 
pripažįsta, kad ji,8 esąs pir
mutinis Rusų vadas, stovįs 
už demokratinę ir federativę 
Rusiją. Pasitaikius tinkamai

teityj suvaržysianti išeiviją 
šion šalin.

Tąja iš Londono depeša pa
siremiant senatorius Phelan ir 
šaukia pakelti protestą. Nes 
kitaip šioj šalyj Japonai, į- 
giję pilietybės teises, grūmo
tų baltąjai rasei.

y

Ryga, Lapkr. 24. — Čia ir 
vėl atnaujintos bolševikų-Len- 
kų tarybos.’ Nes Lenkai su pa
skuba atšaukė karuonienę iš ’ 
neutralių ruožų ir tuojaus a- 
pie tai pranešė Maskvon.. Iš 
Maskvos įsakyta delegatams 
pradėti tarybas su Lenkais.

Terorizmas vis dar nesiliauja.

SUGRYŽO PRANCŪZIJOS 
AMBASADORIUS.

New York, Lapkr. 24. — 
Garlaiviu La Savoie vakar 
čia sugryžo iš Europos Pran
cūzijos ambasadorius Suv. 
Suv. Valstijose j— Jean Ju
lės Jusserand. Keletą mėne
sių jis išbuvo Europoje.

SUSIDAUŽĖ TRAUKINIAI 
VOKIETIJOJE.

Berlyn&s, Lapkr. 24. — Ar
ti Marienwerder susidaužė be- 
važiuodamu prekinis ir eks
presais traukiniu. Žuvo dau
giau 40 žmonių.

NAUJO KABINETO SĄS- 
TATAN INEISIANTI MO

TERIŠKĖ.

Visų visaip spėliojama apie 
sekretorius.

Washington, Lapkr. 24. — 
Čia daug spėliojimų ir pasa
kojimų apie ateinančio prezi
dento Hardingo kabineto są
statą. Arčiau stovintieji pre
zidento elekto sako, kad Har- 
ding įsteigsiąs naują depar- 
tafnentą — mokslo (apšvieti
mo) ir sekretoriaus vieton pa- 
kviesiąs moteriškę. Galimas 
daiktas, į sekretores tan de- 
partamentan busianti pakvie
sta Mrs. Harriet Taylor iš 
Upton, Ohio.

Kas link kitų sekretorių, 
tai kandidatų pramatoma 
daugybė. Ir taip:

Valstybės sekretorium bu
siąs Philander C. Knox arba

Londonas, Lapkr. 24. — 
Po įvykusių žudynių ir sker
dynių Airijos sostinė Dubli
nas kokiam momentui buvo 
aprimęs. Paskui ir vėl atnau
jinti apsišaudymai ir terori
zmas: Militarinė policija su ka 
reiviais užpuldinėja namus, 
atlikinėja kratas, areštuoja 
žmones ir platina baisų te
rorizmą.
Prie pirmiau paskelbtų žmo

nių aukų prisidėjo dar penki 
nužudyti žmonės.

ARMĖNAI MUŠA TURKUS.

Konstantinopolis, Lapkr. 23. 
Šiandie gauta žinių, kad Ar
mėnai prieš įsibriovusius Tur
kus nacijonalistus pakėlė kon- 
tr-ofensyvą ir išmušė juos iš 
Aleksandropolio.

Taigi Armėnai ligšiol nepa- 
sidavę nei Turkams, nei bol
ševikams.

David Jayne Hill, arba pa
galiaus Charles Evans Hugh-Aes.

Pinigyno sekretorium — 
gubemtorius Lowden iš Illi
nois.

Karo sekretorium gen. Jo
hn J. Pershing.

Karo laivyno — buvęs se
natorius Weeks.

Ųeneraliu proktfroru — Ha- 
rry M. Daugherty arba bu
vęs senatorius Sutberland.

Vidutinių reikalų —- sena
torius FalU

Žemdirbystės — Henry C. 
Wallace.

Darbo — Nolan iš Califor
ma arba Burke iš Pennsyl- 
vania.

Generalis postmasteris — 
senatorius Harry New arba 
Will Hays.

Komercijos -» Walter Dic- 
key iš Kansas City, Mo.

Bet tai vis til£ spėliojimai.

I
auMk,

New City policijos stotyje 
uždaryta du intarianiu auto
mobilių vagiliu, suareštuotu- 
vakar ant kampo Ashland a- 
ve. ir 47 gat.

Jiedu yra Lewis Posawick, 
21 m., ir Stepben GaloVic, 21 
m. Abudu iš Gary, Ind.

Suareštuotu jiedviem va
žiuojant imtariamuoju automo 
biliu. Automobiliuje atrastas

I -M/“V ▼ — I —' — Z-V —

kams užmokesties.
Aną dieną Swift & Co. ko-

mercijinio departamento diresj 
ktorius Weld liųdydamas^pą7 
reiškė, jog galvijų skutos jau 

* -atpigusių^, taigi atpigsiančios 
ir’falinės. Bet mėsai pasilik- 
siarrtrsgugšta kaina.

prilioduotas’ revolveris.
Policija nukentėjusius žmo

nes’ pakvietė pasižiūrėti sua
reštuotų, ar kartais Juose ne
pažins užpuolikų.

SUVIENODINTOS AUTO
MOBILIŲ LICENSIJOS.

Valstijų sekretorių nacijo- 
nalė sąjunga Cliicagoje turi 
suvažiavimą. Buvo tariamasi 
visose valstijose suvienodinti 
automobilių licensijas su tiks
lu apdrausti automobilių vo
gimą.

APMUŠTAS POLICIJOS 
VIRŠININKAS.

River G rovė policijos vir
šaitis W411i. Weimanschlager 
aną vakarą sugavo tris vagi
lius, bekrausiančius prekes iš 
geležinkelių vagonų.

Vedant juos policijos sto- 
tin, vienas vagilius viršaitį 
parbloškė ir visi pabėgo.

NEPAKĖLĖ RANKŲ; NU
ŠAUTAS.

, Saliune po num. 3546 So.
State gat. aną vakarą buvo 
Harrison Campbell, 81 metų, 
juodasis panaktinis.

Trys juodi piktadariai bė
ję saliunan, liepė jam ir saliuni 
ninkui pakelti rankas. Senis 
atsisakė. Niekšai jį ant vietos 
nužudė, paėmė $15 iš registe- 
rio ir pabėgo.

DŽIANI 
NUOŠ. DAU

Apartamentinių namų džia- 
nitorių unija reikalauja džia- 
nitoriams didesnių algų — 50 
nuoš. daugiau.

Chicagos tnejudomų nuosavy 
bių komisija atsakė, kad tegu 
džianitoriai džiaugiasi ir tuo- 
mi, ką šiandie gauna..

DU ŽUVO, DU SUŽEISTA.

Ant West Evanston vieške
lio, arti Nileš Center sudaužy
tas pergreitai važiavęs auto
mobilius. Važiavo 4 žmonės. 
Iš jų du žuvo, kitu du sužeis
ta.

Žuvo James Hyland, 50 m., 
ir Frank Lawlor, 25 m.

APMUŠTAS VEŽĖJAS.

Nežinomu užpuoliku vakar
dienos metu apmušė Elmer 
Judekins, vežėją vienos vidu- 
miesčio departamentinės krau 
tuvės. -

Judekins gyvena po num. 
1847 So. Lawnedale avė.

Policija ieško užpuolikų.

Po automobiliaus ratais žu 
vo Robert Snell, 5 metų, 113 
West 14 gat.

Automobiliaus suvažinėtas 
Leopold Perkins, 69 m., 417 
Roslyn place.

ORAS. — Šiandie apsiniau
kę ir nepastovus oras; rytoj, 
matyt, bus giedras.

PINIGŲ KURSAS.

DALĮ PELNO DUOS DARBI 
NINKAMS.

Chicago Trust Company 
hankos valdyba paskelbė, kad 
šįmet dalį pelno padalysianti 
savo darbininkams. Italijos už

4
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Svetimų šalių pinigų vertė, mai
nant nemažiau $25,000 Lapkr, 23 / 
buvo tokia sulig Merohants Lomi 
and Trust Co.:
Anglijos sterlingų svarui 
Vokietijos 100 mftfkių 
Lenkijos 100 markių 
Lietuvos 100 auksinų 
Prancūzijos ui $1.00 18 fr,
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cV įMENąfAflTIS

IQAS”
nedėl dienios. 

tTOS KAINA:

UŽSIENYJE:
.......... *8.00

Etų .............  4.00
RDBT.

Metams ................................  $6.00
Pusei Metų .. ......................   8.00

Prenumerata mokasl iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užslrašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresų visada reikia prisiųsti Ir 
senas adresas Pinigai geriausia sių
sti lšperkant krasoje ar ezprese "Mo- 
ney Order” arba įdedant pinigus į 
registruotų laiškų.

“DRAUGAS” PUBL. 00. 
2334 S. Oakley Avė., Chlcago. 

Tel. Roosevelt 7791

Povilo Matulionio 60 m. Sukaktuvėms

Juokai virsta ne 
Juokais.

Kada Lenkų ponas Zeli- 
gowski su Pilsudskiu sutaręs 
apsimetė maištininku ir užė
mė Vilnių, tada Lenkams bu
vo juokai, o Lietuviams pik
ta ir bjauru. Melavo Zelgoivs- 
kis, melavo Paderewskis. 
Tautų Sąjungos garbė ir var
dai rodėsi apsidengę purvais 
ir išnykę. Lenkai juokėsi 
džiaugdamiesi. Kur bus liėsi- 
juokę, kad jie patys. tą ne
garbę ir blėdį Tautų Sąjun
gai padarė.,-'

*»■ ISef'štai suseina 41 tautos 
atstovai į Genevą. Tame po- 
sėdįje dalyvauja ir Paderews- 
rispikisj kuris melagingai buvo pa
davęs ranką, Lietuvos atstovui 
Versailles ’e. Lenkai tikėjosi, 
kad jų begėdystė taps Tautų 
Sąjungos patvirtinta. Pati Są
junga jiems palengvino tikėti. 
Bet tik štai 18 Lapkričio ta 
Sąjunga ima ir sutariu,- kad 
tas žemes, dėl kurių eina gin
čas tarp Lietuvių ir Lenkų už
ims Tautų Sąjungos karuo
menė: Anglijos, Belgijos,
Prancūzijos, Ispanijos ir Bra
zilijos. Gaila, kad Amerikos 
tame tarpe ‘ nėra. AVilso- 
nas nėra dėkingas Lenkams 
už Tautų Sąjungos autorite
to sulaužymą: jis įbutų pasky
ręs Lietuvius tarnaujančius 
Amerikos karuomenėje, kad 
dalyvautų su kitų tautų ka
reiviais Lietuvos plotų sergė
jime iki kol pereis plebisci
tas.

Nei to plebiscito, t. y. visų 
žmonių balsavimo, nei Tautų 
Sąjungos karuomenės inėjimo 
ten, kur dabar stovi Zelgows- 
kis Aums nereikia bijotis.

Lenkai padarė dvi klaidi. 
Į Zelgowskio karuomenę jie 
sukimšo visus Lietuvos Len
kus ir lenkbernius. Ta karuo
menė balsavimo laiku turės 
pasitraukti iš balsavimo vie
tos, tokiu budu Lenkai ir lenk- 
bemiai neteks balsų. Antra 
klaida yra ta, kad Zelgovskis 
pasivarė todi į Lietuvą, užim
damas daug nesulenkėjusių 
plotų. Tokiu budu jis padau
gino skaitlių lietuviškų balsų 
plebiscite.

Tautų Sąjunga davė Len
kams padaryti tiedvi klaidi, 
nes Lenkai tos Sąjungos gar
bę paniekino, keldami ją ant
juoko.

Savo klaidą* pamatę Lenkai 
baisiai pyksta. Jų mintis ir 
jausraps išreikšdamas W. H. 
Nash išjuokia Tautų Sąjun- 

os atstovus, kad jie Lietu
kuos šaujant sugulė ant že- 

Ltnkai ir Nash sako, kad 
tstovai pražudė Tautų

(Pabaiga)

Kaip miškų valdininkas, ta
po viršininku miškams tvar
kyti dviem gubemėm: Kauno 
ir Vilniaus, kurias bemaža bu
vo pėsčias visas išvaikštinė- 
jęs. Iki 1906 meti} iš Vil
niaus buvo kviečiamas paimti 
profesorio katedras Petrapilio 
ir Pulavos miškų institutuose, 
bet atsisakė, kad pasiliktų 
Vilniuje.

1906 m. buvo jau priverstas 
važiuot j Olonco gubemę, kur 
turėjo paleisti Putilovo ketaus 
(špižiaus) dirbtuvę Vidlicoje, 
sustojusią <Iel kuro trukumo.

Tą atlikęs, buvo paskirtas 
įvesti miškų ūkį 142,000 deš. 
miško Suomiuose. Tą darbą 
baigiant, buvo pakeltas vals
tybės patarėju ir atsisakė nuo 
paskutinio siūlomo Vladimiro 
Kryžiaus, pasakęs: “Kam jis 
man!” Ir be to jau turėjo daug 
nereikalingų barškulių.

Iškeltas miškų tvarkymo 
vedėju bent keliose gubernėse, 
apsigyveno Smolenske 1910 
met., kaip to rajono iš 7 gu- 
bemių centre (.Ėstų, Lyvų, 
Kuršo, Vitbos, i Smolensko, 
Mogilevo ir Černigovo), kur 
sulaukė karo ir revoliucijos. 
Jai kilus, kaipo “Smolensko 
Lietuvių Savit. Pašalpos Drau 
gijos” pirmininkas nuo Lie
tuvių darbavosi revoliucijos 
vykdomąjame komitete.. 1915 
metais sutiko Smolenske iš 
Lietuvos ištremtuosius ir, 
būdamas Centro Komiteto į- 
galiotinis, įkūrė prieglaudas, 
mokyklą, klumpių dirbtuvę 
ir vedė iki tol, kol nuovar
gis suguldė į patalą.

Naktimis dirbo Lietuvos 
žemėlapį, prigamintą spaudai 
lt rašinėjo specialinius veika
lus Liet. kalba, kas netrukus 
pasirodys spaudoje.

Bolševikų vąldžia pripaži
no jį miškų santvarkos (lie- 
soustroistva) komisaru. Čia 
darbavosi, kaip darbų vedėjas 
nacijonalizuotuose miškuose. 
Bet 1918 met, padavė komi
sariatui prašymą “paleisti jį 
su visa šeima iš Rusų Sovie- 
ti) pilietybės, kad sugryžtų į 
laisvąją Lietuvą ir atiduoti) 
jai likusias jo amžio pritirtas 
dienas”. Noroms nenoroms 
buvo paleistas ir tais pačiais 
metais Lapkričio 23 dieną, Vil
niuje pristojo prie Lietuvos 
miškų tvarkymo; susikūrus 
valdymo aparatui paskirtas 
Žemės Ūkio ir Valstybės tur
tų Ministerijos viceministeriu 
ir miškų Departamento Direk
torium, kur darbuojasi ir lig 
šiol. Atvežti du Povilo sunai 
17 ir^l9 metų stojo savano
riais į Lietuvos jaunutę ka
ruomenę, sergančiai, jų moti
nai belai minant.

Dabar jis jau sutrainintas: 
Povilas, Vytautas ir Algirdas 
eina tiesiu keliu, nesiderėda- 
mi su tėvyne, ką ji duos jiems, 
bet viena tiktai jie težino, kad 
jie trys atsidavė su galva ir 
su kojomis Lietuvai, o prie
šams nepasiduos sveiki.

Lietuvos gamtą ir ištisą 
gamtą Povilas pamėgo iš ma
žų dienų, pasekęs savo tėvą 
medžioklį, žuklį ir ūkininką, 
benakvodamas laukų ir miš
kų pievose .su arkliais ir su 
draugų naktingonių pasako
mis, prietarais, pastabomis. 
Miškų Institutas su jo visų 
šakų gamtos mokslais pris
pyrė su gamta kalbėt ir tartis. 
Visur ieškojo visiškos sutar
ties praktikos su teorija, 
ko daug kas neišma
no. Visi jo darbai gam
tos erdvėje rėmėsi minėtąja 
santaika ir reiškė josios for
mules.

1897" m. Rusų laikrašty 
“Liesnoj Žurnal” įdėti 2 
straipsniai: 1) Pušies vėžys — 
Peridermium pini corticola, 
iš kurio sužinota, jog vėžio 
pušies smaugiamas žiedas 
skrieja medžio liemenį 
greitumu 1” per metus; 
2) Miško apdaro (klo- 
dies, pokrova) įtaka pušies 
apsisėjimui. Iš čia prof. Mo
rozovas paėmė miške prigim
tą augalų bendrovę taip tvir
tą, jog medynus galima saiky- 
ti juose augančių augalų — 
samanų, žolių—pavidalu. Prak 
tiškas įvykis to darbo buvo 
visų Rusi) pripažintas davi
mas žmonėms iš miškų sama
nas imti galvijų pakrėtoms, 
negadinant miško, t. y. iš 
paskirtų kirsti biržių.

1903 gnetais sustatė pirmą
jį Rusuose Žuvių Kalendorį ir 
per Vilniaus generalgubema- 
torio Sviatopolko Mirskio pir
šimą caras leido išspausdinti 
su tekstu Lietuvių kalba lo
tynų raidėmis Vilniuje birže
lio 6 diena ir visuose valsčiuo
se iškabinėti sienose. Tai bu
vo po 40 metų Liet. spaudos 
letargo pirmasis žvilgis į lais
vės .saulę.

Iktiologija gavo iš to, kad 
Galicijos “Okolnik Rybaoki” 
išspausdino ir pradėjo savo 
krašto žuvių kalendorį staty
ti; Petrapilio Mokslų Akade
mija ir-gi nuo to laiko ėmė 
žuvių kalendorius taisyti.. Ja
me buvo išvardintos Lietu
vos žuvys, parodyti neršimo 
mėnesiai ir-ilgumas coliais 
visų veislių žuvių, išneršusių 
dukart, kada jos galima jau

gaudyti, nes jau palikusios 
užtenkamai vaisiaus.

1907 m. “L. Žurnale” įdė
ta straipsnis apie Lietuvos 
medžių masių (tūrio) lentelių 
sustatymą ir jų reikalingumą. 
Čia buvo surasta, jog medžių 
drutumui seka jų turis kiek
viename medyne Gipparcho 
parabolos sprendiniu (formu
le). ’

Kasmet rašydamas įvai
riuose miškuose ūkių nustaty
mus, išdėstydavo kiekvienos 
vietos gamtos tyrinėjimą iš 
atžvilgio — pedologijos, to
pografijos, idrologijos, meteo
rologijos, botanikos, zoologi
jos; kai kurip tokie ūkių nu
statymai buvo skaitomi Pet- 
rap. Miškų Instituto studen
tams iš katedros. Šiuose tyri
nėjimuose buvo vietos gamta 
apšviečiama mokslo šviesa ir 
surandami praktikos įvykiai 
(išvadai). Pavyždžiai: 1903 m. 
Džialunių miške, arti Kienos 
stoties, kur džiūvo pušyni) 
(90 m.) barai ir buvo mano
ma ten susimetusioms kirva
rpoms surasta priežastis džiu
vimo iš pakilusio per 25 cen- 
timetr. dirvožemy vandens ly
gio. Grioviais pažeminus van
dens lygį, buvo išgelbėti nuo 
džiuvimo šilai.

Lietuvių literatūroje, be 
‘ ‘ Botanikos Žodyno ’ \ 1906
m. negalima buvo nieko pa
rašyti, nes darbams nebuvo 
nei vietos, nei pinigų. “Drau
gijoje” buvo įdėtas straips
nis “Augalų bendrijos”, bet 
redaktorio prierašai nugrasr- 
no jį nuo tolesnio davimo tam 
laikraščiui savo darbų. Pe
trapilio “Liet. Kalendoryje” 
buvo įdėti “Bledingi Ydai” 
su piešiniais.

Smolenske sustatė Gamtos 
Žodyną ligi raidės S iš mine
ralogijos, zoologijos ir botani
kos Rusų Lietuvių kalbomis; 
yra rankrašty; žodžių apie 
8000.

Liet. Miškų Dep-to Lėšomis 
išleista “Lietuvos Miškai”, 
grynų medynų skaitmenimis 
aprašymas. Šis veikalas ski
riamas tiktai miškų taksuoto- 
jams.

Bet didžiausias jo veikalas 
pasilieka žodžiais išsakytose 
pamokose per 30 metų medžių 
paunksnėje šimtams taksuo- 
tojų apie gamtos ypatybes ir

praktikos jų išsireiškimus. 
Turinys to viso tai tas, kati 
parodytum priežasčių įvykius 
(padarinius) matematikos pa- 
gelba.

Paskučiausiuoju laiku, bū
damas vyriausiu Lietuvos gi- 
rinirtku, visas jėgas deda Lie
tuvos miškų ukiui tvarkyt. 
Tuo reikalu rašo ir laikraš-. 
čiuose straipsnelių, leidžia ir 
knygelių (“Miško auklėji
mas” 1920 m.). Nesenai iš
spausdintas jo sutaisytas pir- j 
mutinis didelis Lietuvos že
mėlapis... ,

Šia 60 metų amžio sukak
tuvių proga linkime jubiliatui 
dar ilgų, ilgų metų darbuotis

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ofisas Dldraiestyj 
29 So. I.a Šalip Street 

Kam baris 816 Tel. Central 3684 
Valandos: 9 ryto iki 1 po piet

West Sides Ofisas 
2201 W. 22-nd Street 

Kerte Leavitt 3$. Tel. Canal 2552 
Valandos: nuo 4 iki 6 po piet ir 

nuo 7 iki 9 vakare

S. D. LACHAWICZ
DIETUVYS GKABOIUVS 

Patarnauju laidotuvėse koplglauala. 
kale meldžiu atsišaukti, o mano darbui 
busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PI. • Chlcago,

Tel. Canal 2199

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas sl49 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St.. Chlcago, III.

SPECIJAJLISTAS
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų.
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 3 po pietų, nuo 6 iki 8 valan
dą vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet. 

Telefonas Yards 087

-a

Dr. I. E. MAKARAS
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michigan Avė., 
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

piet, 6:36 iki 8:30 vakare. 
Residenčija: 10538 Perry Avė., 

Tel. Pullman 342

I V. W. RUTKAUSKAS į
ADVOKATAS
Ofisas Didmiesty):

29 South La Šalie Street
Kambaris 324 

Telefonas: Central 6390

Vakarais, 812 W. 33rd St. į
g Telefonas: Yards 4081 ■

Didelis Thanksgiving Išpardavimas!
• t \

..Tiktai Šią Nedalią..

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■M
Automobiliai £

IR

LIETUVOS GYNIMAS:
Blogas susisiekimas trukdo Lietuvos gynimą. 

Žaibo greitumu reikia susisiekti, susinešti su įvairiais 
centrais. Geresnieji arkliai paimti “Geležiniam Val
kui.” Kaip žuviai vandens, taip Lietuvai reikia au
tomobilių.

Amerikiečiai, šarvuodami “Geležinį Vilką,” pirk
dami šautuvu), prisidėdami prie steigimo Perkūno ar
tilerijos ir Erelio oro laivyno, įtaisykite Lietuvos gy
nėjams automobilių.

Lietuvoje geras automobilius kainuoju $1,000. A- 
merikiečiai, sudarinėkite tūkstantines, kablegramu at
siųskite į Lietuvių Prekybos Bendrovę Kaune ir tą 
pat dieną automobilius bus inteiktas nurodytai orga
nizacijai. *

Intaisykite automobilių Lietuvos Gynimo Komi
tetui, Šauliams ,Krašto Apsaugos ministerijai, gene- 
raliam štabui, Lietuvos Raudonąjam Kryžiui ir tt.

Kuri kolonija pirmutinė intaisys automobilių Lie
tuvos gynimo organizacijai?

Tame reikale susižinokite su
.7

Lithuanian Salas Corp.,
(LIETUVIŲ PREKYBOS B-VĘ)

8 414 W. Broadway, So. Boston, Mass.
gg Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrininkai ypač pri- 
■ valėtų visose kolonijose šitame reikale pasidarbuoti.

CUNARDLINE
Tiktai per 9 Dienas į

HAMBURGĄ IR LIEPOJU
Per Anglija

S. S. AQUITANIA Gruodžio 14A
Trečia Klasa kainuoja 

Hamburgą ........ $125.00
Liepoju ......................... $145.00
Pridedama $5.00 Karės Taxu.
Yra lokalls agentas Jūsų mieste. 

Nueik pas ji.

ĮllIlIlIlIUIIIIIIIIIIIUIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlllllllllllllllllllllllllllllllllllimillllllllllIlI

I.1ETDVOS PREKYBOS IR PMONES

BANKAS
Į Vilniuj 
5 Liepojuj
I

Sąjungos autoritetą. Geras rū
pestingumas, bet kodėl Len
kai tuo autoritetu nesirūpino, 
kuomet jie paniekino Tautų 
Sąjungai duotą žodį? Nėra 
nei mažiausio pažeminimo ka
reiviams nuo šovinių gintis 
atsigulimu. Taip visi daro 
karo metu. Tas Tautų Są
jungos atstovų pajuokimas 
parodo, kad Lenkai nebesi- 
valdo. Jis taip-gi neišeis Len
kams ant naudos.

Stebėtina, kaip pačioje 
sunkioje valandoje mus prie
šų Ifkdidos mums padeda.

» Puikus siutai ir overkotai 25% 

nuo naujų kainu kur Jums žinoma, 
kad drapanos yra daug pigesnės 20% 

nuo vyriškų drabužių, čeverykų, 

skrybelų.

Krautuvė atdara kiekvieną vaka

rą per tą išpardavima, ateikite anksti, 

nes kas pirmesnis, tas gauna pirmesni 
patamavima.

THE BRIDGEPORT GLOTHING CO.
3246-48 South Halsted St. Chicago, Illinois.

• ir jo skyriai
Panevėžyj Šiauliuos > Raseinius
Klaipėdoj Marijampolėj Virbalyje

kogreičiausia išmoka pinigus pasiųstus per savo AGEN
TŪRĄ NEWARKE. Kol žemas auksino kursas, dėk pi
nigus L. P. P, Bankan. Ten gausi

7% padėjus 2 metams 
5% 1 ”
3% ” neapribuotam laikui.

Pinigus pasiuntimui priima ir informacijas apie susidė
jimą banke duoda Banko agentūros vedėjas

M. NARJAUSKAS
| 747 BROAD STREET, NEWARK, N. J. |
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| NEPAPRASTA PROGA !
Mes esame priversti atiduoti už Storage Charges S 

Dvidešimts musų augščlaustos rųšiėn Vlctorolas vortas B 
iki $300.00 už taip žema kaina kaip $35.00, ir dar ~ 
duosime dykai 12 pasirinkimui rekordu ir 200 adatų. £ 
Dauguma iš tų mašinų yra naujos ir garantuotos ant 
Dešimts metų. Norint žinoti •geruma, reikia jas ma
tyti. Nepraleiskite šios progos jų nemate, nes tikrai 
gailesites, nes tai gal vienas tokis atsitikimas gy- = 
ventme. Atsiminkite tiktai $35.00 už gugštos rųštyfs S 
kvaruntuota Victorolų. Mes taippat turime parduoti E 
Dešimts tikros skuros tapestry Parlor Setus. Šie' se- B 
tai yra naujj ir naujausios mados. Mas parduosime S 
Juos už pirma pasiulijima nežiūrint koks jis butų, 5 

Htorage Kaina ne” tnunia vieta yra reikalinga. Jums apsimokės at- £ 
Tiktai $35.00 vaillMotl nežiūrint kur Jus gyvenate. Pristatymas Dy- = 

kai, mieste ir apielinlęėj, .taip-pat siunčiame C. O. D. £ 
Atdara kasdiena iki 9 vai. vakare. Nedėldtomls nuo 6 Iš ryto iki 4 S 
po pietų. lJberty Bondsus priimamo. X
NATIONAL STORAGE CO. 2023 S. Ashland Avė. Cor. 21-th St. Š

DR. S. NAIKEL1S
** mjotuvis 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Oflm.n Ir Oyysntmo vista 

8252 South Halsted Street 
Ant virtam* ralveroal Stata Renk 

Valandos nuo 10 Iki 12 ryta: nua 
’j Iki 4 po pietų: nuo 7 Iki Š rak. 
, Nedaliomis nuo 10 Iki T, 

Trlrfomtt. Tarta 1444

5.

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. S1RIK0LTS

Lietuvis Gydytoja* Ir 1 liimrgaa 
Perkelia ofisų į PaO)M“ f.mira

1010 W. 47 th St. r. i ii.,ui i«oj<
Valandos: L Iki" 1 po, pie t , a iki 

‘valę, Nedėl. 10 ? rvta
Re 2014 H l.trd Street.

Nuo rjfi', k t p i et 
Tel. M kini, r jflS

U- ;

1
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Trečiadienis DRAUGAS

1 Pinigai,La i v ak d r tęs L i eTTi v on
| SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS, DASTATOME PI- 
| , NIGUS Į PASKUTINĮ PASTĄ Į 30 DIENŲ..

Esame registruoti Lietu
vos Atstovybės Washing- 
tone.

cicero tai Cicero
Viešas visuomeniškas visų

Lietuvių Lietuvai patar
navimas 

Tėvynainėj!

Laikas atėjo musų kvotimo. 
Kaip mes apkuinuojam patis sa
ve, o labjausia kuip mes apkai- 
nuojain savo Tėvynė Lietuva. Ar 
kaip žemčiūgą ar kai paprasta in
dą? O tai pasirodis kiek mes au
kų sudėsim Padėkavonės Dienoj 
25 Lapkr. Broliai Tėvynainėj ne- 
klausykin Pilsudskių Zoligowskiu 
bet kiek mes reikalautume užmo- 
kėsties, kad mus kviestu į apka
sus, koki mėnesi ai1 antra pamin
kite kad jau ne'mėnesai bet an
tri meteliai kaip musų broliai jau 
apkasuose guli. Numeskim mes
jiem kas nuo mus atliko.

,e>
Beje mes taift darykim, duokim 

sau kad mes vietoj vigadnaus gy
venimo bukime apkasuose pavojuj. 
Nuo Prusu iki Latvija ir kaip mes 
norėtume kad į fiųs Amerikiečiai- 
atsineštu, be abėjortes mes saky
tume Amerikiečiai jus negalite 
su mumis drauge kovot, tai, nors 
pagelbėkite skatiku na o, kad vie
toj pagelbos mes išgirstume. Tai 
Smetonine valdžių tai kuniginė tai 
ten da kažin kokių bus galima tai 
aš saviems pasiųsu tiek ir tiek, 
jau bus pervėlų vieni bus jau 
šaltoj žemelėj, o antri patis pa
sigamins pragyvenimą. Brolau! 
Dabar mums patogus laikas klo
tie ne dorelius, bet dešimkes ir 
daugiaus, o mus Tėvynės ginėjai 
turės rubu turės kulku šautuvų 
ir da šilk tiek pavalgyt.

Tvarka 25 Lapkr. bus sekantį 
10 valandų bus iškilmingos *Pa? 
maldos už žuvusus kareivius Tėvy
nės ginėjus ir aukos bus renka
mos Lietuvos ginimo reikalam ir 
visa diena. Paskui kviečia vakare 
j parapijinėj svetainė 7 valanda 
bus nauji žymus kalbėtojai, man 
apie Lietuva kalbant niekad au
sų nepailsta. Tai aš manau kad ir 
visiems taip pat.

Komitetas.
(Apgr.)

CICERO, ILL.

Šv. Antano parapijos mote
rys ir medinos rengia šeimi
ninkų vakarienę Lapkričio 24 
d., vakare, prieš Padėkos die
nų, parapijos svetainėje, 15 g. 
ir 49 Ct. Tai bus linksmas va
karėlis. Visas pelnau eis para
pijos naudai.

Pastaba. Ciceros korespon
dentas padarė klaidų para
šydamas, buk dr-ja Mot. Die
vo Sopulingos rengia tų va
karienę. Turėjo parašyti: Šv. 
Antano parapijos moterys ir 
merginos rengia tų vakarienę.

Kviečia širdingai:
Klebonas ir Komitetai.

Parduodame laivakortes 
į Lietuvų in iš Lietuvos.

Parduodame lotus, na
mus, farmas, padarome 
paskolas ir apdraudžiamo 
nuo ugnies.

Padarome legališkus do
kumentus, dovernastis, 
įgaliojimo aktus.

Pinigus Lietuvon nusiunčiame 
greičiausiai ir pristatome, 

parašą prijemejo 
iš Lietuvos.

Visus reikalus atliekame greitai ir sųžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas

PAUL P. BALTUTIS and CO.
901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chicago, IIICENTRAL MANUFACTURING 

DISTRICT BANK
1112 West 35-th Street

DETROIT. MICH

Kokią Kalėdų Dovani
Pasiusi Savo Mylimiems Lietuvon

A STATE BANK
Pranešu visiems Detroito 

Lietuviams, kad Lietuvos L. 
Paskolos bonų stoties iždinin
kas gyvena jau naujoje vie
toje. Norintieji pirkti, arba at
siimti, bonų, kreipkitės že
miau paduotu adresu:

K. J. Gervilis,
9690 Russell Str., 

Detroit, Mieli.

Atdara Panedėliais, Seredoras ir Subatoms vakarais

Pinigai Jiems Tai Brangiausia Dovana!
. ' 14 '

TAI GI NIEKO NELAUKDAMAS tuojaus pasiųsk savo seniems tėvukams, bro- 
lukams; sesutėms ir giminėms kurie iš po karo nuvarginti laukia tavo pagelbos. Tau 
tie keli dolieriai nieks, o jiems didele pa-gelba ir džiausma suteiksi. Taip-gi priėmam 
piningus padėjimui Lietuvos Bankose sulig dienos kurso.

Čia galima pirkti laivakortes, siųsti daiktus ir drabužius Lietuvon.
Baksus siuntimo daigtų Lietuvon galima gauti pas mus už prieina
ma kaina. ., v

ŠĮ Bendrovė dabar parduoda savo serus po $6.00 viena, pasi
skubinkite ir pirkite dabar, nes trumpu laikų šėrų kaina pakils.

Važiuojantiems Lietuvon parūpiname pasportus ir kitus reikalingus dokumentus 
teisingai ir sąžiniškai. Už darba garantuojame. Visais reikalais malonėkite kreiptis 
šiuo adresų:

S. S. “SUSQUEHANNA
Iš Nc\v Yorko tiesiai t

WANDERGRIFT, PA

Išplaukia Gruodžio 30
Kambarėliai 1 Bremcn nuo $185 iki $210 į Danzig $200 iki $225 

Trečia kliasa j Bremen $120 j Danzig $130 
Kares Taxai $5

Atsišaukite į
U. S. Mail Steamship Company Ine.

H. CLAVSSENIUS & Co. Generole Vakarine Agentūra 
1OO North La Šalie Street, Gliicago, III.

(Rašo A. Raud. Kryžius).
Prielankiausiai atsiliepė A- 

merikos Raudonojo Kryžiaus 
vajaus pasisekimui Susivieni
jimo Lietuvių Rymo Katalikų 
Amerikoj 133 kuopa iš Van- 
dergrift, Pa.

Prisilaikant ir atsižvelgant 
į tų, kad vienybėje galy
bė, viši nariai šios kuopos 
vienbalsiai nutarė užrėkorduo- 
ti minėtų kuopų kaipo uolių 
rėmėjų Amerikos Raudonojo 
Kryžiaus.

Lithuanian Sales Corp<
(Lietuvių Prekybos Bendrovė)

3249 S. Halsted St., Tel. Yards 6062 Chicago, III.
VALANDOS: Kasdiena nuo 9 vai. ryto iki 6 vakare. Utaminkais, Kotvergais ir Subatomia 

nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare. Ofiso vedėjas V. M. Stulpinas

rationMILDA
3140 South Halsted Street Chicago, Illinois. roti yow STOMACifs &UK
Vienintelis Didelis LietuviųTeatras

x Scenon Statomi Puikus

Vodiviliai ir Krutamieji Paveikslai
Aktai mainomi 4 sykius į sųvaitė: 

Panedėliais, Seredoms, Ketvergais ir Subatoms. 

Nauji Paveikslai Kas Vakaras.

Įžanga: BALKONAS 17 centu, APAČIOJ 28 centai.

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO- 
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pas visus aptlckorlus.

HAZELTON, PA

Spalio 20 d., vakare, Šv. 
Petro ir Povylo svetainėje 
vietinis klebonas kun. I.1 Kel
melis sušaukė mass-mitingų, 
kad išnešti protestų prieš už
ėmimų Vilniaus ir veržimusi 
Lenkų Lietuvos žemėn.

A t idaryd amas susirinkimų 
klebonas pasakė trumpų pra
kalbėję, paaiškindamas tikslų 
ir vakarų vesti perstatė p. A. 
Valinčių. Kalbėtojam buvo p. 
K. Krušinskas iš Brooklyno, 
kuris gražiai kalbėjo apie L. 
vargus, šiand. padėtį iš prie
žasties^ Lenkų užpuolikų ir 
kaip reikalinga yra Lietuvai 
pagelba, kad išvyti iš savo že
mės amžinus priešus — Len
kus.

Aukų Lietuvos armijai šau- 
tuviams svetainėje surinkta 
,$77.20.

Rinkėjos: E. Pežienė, M. 
Govučiutė, J. Lupinskiutė, L. 
Plitnikiutė, O. Žukadskiutė ir 
O. Slavickiutė vaikščiodamos 
po namus surinko $129.80. 
Viso tat pasidarė $207.00.

Visi pinigai tapo' pasiųsti 
per p. Krušinskų į Tautos 
Fondų. Žemiau telpa aukoto
jų pavardės.

(Pabaiga bus)

Tel. Yards 6666 Drover 8448
. Dr. V. A. SZYMKEVICZ
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir 

Aku Šeras.
3203 S. Halsted St. Chicago.

Valandos: 10—12 iš ryto 1—2 Ir 
6—8 vakare Ned. 10—12 19 ryto.

Išplaukia prieš Kalėdas

S. S. CAR0N1A, 20,600 Tonų, Lapkričio 27
2ros Klasos Kaina . .. ...............................................$180.00
Šėlos Klasos Kaina.................................................. $125.00

Pridedant $5.00 Karės Taxų

S. S. SAXONIA 14,300 Tonų, Gruodžio 9
Kambarių Kaina .......'...................................... $180.00
3ėia Klase Kaina ... .................................................... $125.00

Pridedant $5.00 Karės Taxų
Didžiausi Laivai Tiesiai i HAMBURGĄ
3ėlos Klasos Kaina į Kitkiinus per Hamburg $130.40 

Pridedant 85.00 Karės Taxų. .

Masu Agentas randasi kiekvienam mieste.

LIETUVIŠKŲ ŠOKIŲ GAIDOS 
VISOKIEM INSTRUMENTAM 
Taip-gt parduodam styginius ir 

pučiamus instrumentus. 
Reikalaukite kataliogo.

V. NICKUS,
10803 So. Wabash Avenue

ENGIANT

Telefonas Boulevard 0190

KNGLANDER SPRINO BED CO. 
Vork-Broclilyn - Chioa^e

DENTISTAS
3331 South Halsted Street

Valandos: 9—12 A. M.
1—6; 7—8 P. M.

LIETUVOS LAIVYNAS
MES GALIME GAUTI PILNA SUMA Už JUSUTel. Ha.rrlson 6688

DR. L C. BORLAND
209 S. State Str. Kamp. Adams 
Valand.: 1 iki 4 po piet. Nedel. 10 
vai. iki 12 dieną.

Lietuvis perkalbėtojas 
Sered.—6 Iki 8 vak. Ned. 10 iki 12

Kada kankinies dėl galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sil- 
nsta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties Į manę klausti 
patarimo dėl jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
jums geriausi patarnavimą dėl 
Aklų. Ausų, Nosies Ir Gerklės 
Ligos gydoma spectjaltsto,

W. F. MONCRUFP, M. D.
JOHN J. SMETANA,

AKIŲ SPECIJALISTAS 
1801 S. Ashland Avė., Chicago. 
kertė 18tos gatvės; 3-čios lubos 

Kambaris 14-16-16-17 
Viršui PLATT'S aptlekos 

Tėmykite mano parašą. 
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 
vak. Nedėllomis nuo 9 ryto Iki 
12 d.

Vlsokh banditai ir brlgantal, lyg erkės ir vapsos žvlmbia apie Lie
tuvą ir geria kraują. Bet Lietuvos erkės prlputusias kraujo sutraiš
kyk Nepavyks nė dvarponiams nė Lenkams užsėsti ant sprando 
Lietuvos žmonių. O laivynas visuomet gelbės Lietuvai atsilektl iš 
vargo ir iš pelenų. To-gl delei

Jeigu nori, kad Lietuvos vėliava plevėsuotų ant jūrių;
Jetgn nori savu laivu pasivažinėti Lietuvon;
Jeigu įdomauji užjurlne pirklyba; ,
Jeigu nori, kad paštas, reguliariai eitų tarp Lietuvos Ir Amerikos; 
Jeigu nori, kad tavo siuntiniai ir piningai greitai pasiekti) gi

minės Lietuvoje. z
Jeigu nori pats dalyvauti Lietuvos prekyboje Ir turėti gerų 

pelną; ir
Jeigu nori prisidėti prie atkėlimo Lietuvos Iš bėdų ir vargo, tat 

skubinkis pirkti akcijas Lietuvos Garlaivių Bendrovės.
Akcija su 10% padengimui organizatyvių išlaidų (surpliuso) kai

nuoja $33.00. Kas penkios akcijos, duoda vieną balsą Lietuvos 
Garlaivių Bendrovės reikaluose.

Lenkai Ir Rusai siūlosi Lietuviams su savais laivynais: ar-gi mes 
Lietuviai busime Žiopliais ir remsime tuos, kurie Lietuvą nurengti 
stengiasi? Gana svetimiems dievams prisitarnavome, pradėkime 
dirbti labui Lietuvių tautos bent syk}!

Visais Lietuvos laivyno reikalais krelptlesi reikia pas Lietuvos 
Garlaivių Bendrovės General j Agentą.

Dr. J. Šliupas 1419 N. Main Avė. Scranton, Pa.

LIBERTY
Jeigu Jus turite Liberty Bondsus ir norite 
juos išmainyti amt pinigų, tai parašykite 
mums kiek turite, kokie bondsai. Mes įgausime 
tiek kiek jus užmokėjote. Rašykite šiuo antrašu

AMERIKOS LIETUVIŲ

MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystėe, ste
nografijos, typewriting. plrklybos tei
stų, Suv. Valst. Istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, pol Įtikinės ekono
mijos, ptlletystės, dalliaraSystės.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Iki 
4 valandos po pietų: vakarais nuo $ 
Iki 10 vai.
3106 So. Halsted St., Chicago.

Baltic States Development Corporation
South Dearborn Str., Chicago, Illinois,

REGISTRACIJA.
Visų Amerikos Lietuvių Ex-Kareivių *

Visi Amerikos Lietuviai ex-karelvial kurie tik esate tarnavę karėj 
užsiregistruokite prlslųsdaml savo vardą ir pravardė Ir kur tarnavai, 
nos j trumpą laiką visi žinosite kiek Lietuvių tarnavo karuumeaė. 
Yra Reikalinga ne lųažiau kaip tūkstantis liuosnorių Lietuvių ka
rei vii; suvažiavimui VVashlngton, D. C. Lapkričio mėnesi bua patymėtK 
suvažiavimo diena priešpat atidarymą Suv. Valst. Congreeo—labiau
siai tie reikalingi kur|e tarnavo frontuose ir tie kurie gyvena netoli 
VVaahlngtono kad galėtu pasiekti tą miestą savo lėšomis, nes tik tadi 
mes pasimatysime su musu gerbemu Pres. Wllsonu VM registruo
kitės rašydami ''taip" kurie esate lluosnorlal J Washingtoną. Prtpll- 
dę iškarpą Ir siųskite šio adresui

The Lithuanian Ex-Soldier Independent Society 
Head Qu. 3402 So. Halsted St. Chicago, UI.

Kareivių Suvožia Ginas Dol Liet. Pripaž.
Vardas ................... %.......................... Pavardė ...................... ..............................
Ar Buvai Fronte ........................ .. ................................................. .. ......................... ..
Koki Lalpen) Turėję! ............................................................................................... 2
Adresas ............................................................................................................ J

MiiiitiiiiitiiiimiiiiiiiiiimiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiimiiiimiiiimiitiHiiimiK
I’honc Boulevard 401

Į Ashland Jewelry Mu$ic Store
= Specijales Columbia E 2 Grafa-

nola su 12 rekordų $126.50. Specijale C 2 
IBmį Grafonola su 12 rekordų $56.50.

Cash ar ant, išmokesčio. Naujausi lietu-= H viški rekordai.

Phone Canal 267

Lietuvis Gydytojas Ir 
Chirurgas'

1891 So. Halsted Street 
Valandos: 10 iki 13 ryto; 1 lkt 

po plet. 6 iki 9 vakare.

altic - American Line
Paveldėtojiai RUSSIAN AMERICAN LINE

Tiesus Pasažieriams Patarnavimas iŠ

DANZIG ir LIEPOJAUS
r NBW YORK ir sugrįžtant 

bei platesnių Informacijų kreipkitės J 

A E Johnson & Co. Generaliai Pasažieriniai Agentai 
42 Broadway, New York

Arba musų autorizuoti agentai.

Dideliame pasirinkime auksi
niai laikrodžiai, deimontal, žio
dai Ir kiti auksinai dalykai.

DR. S. BIEŽIS.
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS 
3301 West 23nd Street 

Tel. Canal <232 
Res. Utį W. 43nd Street

Tek MeKialey 4811

| 4537 So. Ashland Avenue ĮgWMBįBĮIk
| Chicago, III.
itfiiitifitfitiHiitimiitnimMitniiiiiititimiimiimiiimiiiiiiiiiiiimtitmiiHiiiiiiiimii

CUNARD LINE



» GARSUS BAZARAS
Seredoj Bazaro pradžia 7 vai: vakare

Nedėliok 4 vai. po pietų bus išpardavimas daiktų likusių nuo bazaro

ĮŽANGA DOVANAI
Kviečia KLEBONAS ir KOMITETAI.

Bazinis bus Seredoj, Ketverge ir Subatoj

P-lei Emilijai tai tik ir 
lošti čigonės ir kitokių pana
šių gaivalų rolę.

“Dvi Senuti” atliko p-lės 
P. Malinauskaitė ir O. Paliu- 
liutė. Jodvi taippat gerai at
liko savo užduotį. Žodžiu, visi 
tie dalykai buvo gražiai pa
ruošti ir tinkamai atlikti. Rim
tai ir linkimai viskas ėjo.

Buvo ir kalbų.
Kalbėjo kun. V. Kulikaus

kas, kuris savo kalboje/trum- 
pai išdėstė parapijos reikšmę 
— tikėjimo, tautos ir visuome
nės "žvilgsni^. Pažymėjo, kų 
tame dalyke Šv. Mykolo para
pija nuveikė ir kų ji da galės 
nuveikti ateityje, jei visi pa- 
rapijonai išvien uoliai dar-

CHICAGOJE

Rengia SV. ONOS DRAUGIJA, Roseland, III
Šių metų Gruodžio 19 d., C. S. P. S. (School Hali svet.),

Amerikos Liet. Katalikų Federacijos Chieagos Apskritis ren- 
gia pirmų, nepaprastų vakarų. Programų sudarys: prakalbos, 
Cbnto turinio koncertas ir “Sugryžo”, 4 ių aktų vaizdas iš 
■tėvynės.
.y Įžangos: bilietai jau pardavinėjami. Kitų diena paskelb

sime, kur galima jų gauti. Tėmykite sekančius “Draugo” nu
merius. ' RENGIMO KOMISIJA.

Ketverge, Lapkričio 25, 1920m.
Pradžia 7, vai. vak

Chas. Strumilų Svetainėje,
Kampas 107-tos Gatvės ir Indiana Avė.Svetainė atsidarys 5:30 vai

Bus Scenoj Statoma “Topelio Bausmė už Vagystę” 1
Jštvertė iš anglų kalbos Josepbine Komičiutė 2

Širdingai kviečiame visus Lietuvius ir Lietuvaitės atsilankyti į šį vakarų, nes pirmų sykį statytas veikalas kuris 5 
5 susideda iš 24 lošėjų. Taip-gi bus gera muzykė ir jauniems bus gerai pasišokti. Muzikė Ivons Jazz Jazzy Band. I 
| Dainuos Šv. Onos Choras. < Įžanga 50c. 75c. Kviečia ŠV. ONOS DR JA. |
Tniimiiiitimimmmiiiiiiiiiiimi....... ... ...................................................... ............................................................................... .. ................. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiijto

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. | iu bei nuomonių. Lietuvoj li-
-------  Į kimas visiems lygiai apeina,

kas tik jaučiasi Lietuviu.Kaip 
didžiulėje Chieagos Lietuvių 
demonstracijoj nebuvo parti
jų, o tik Lietuviai, tarp ir tas 
vakaras rengiamas Town of 
Lake Lietuvių. P-as Elias sve
tainę duoda veltui, orkestrą 
gros taip-gi veltui, tat musų 
uždavinys padaryti, kad tas 
vikaras atneštų kuodaugiau- 
sia naudos.

Tame vakare galima bus 
nusipirkti L. L. P. bonų ir au
koti Lietuvos gynimo reika
lams. ,

Jaunimas ir visi mylintieji 
šokius, žaidimus galės iki so
ties pasilinksminti.

Nepamirškite. Programa 
prasidės 7:00 vai. vakare. Už
tikrinu, kad atsilankę tan ne- 
paprastan vakaran visi busite 
pAtenkinti. J. Yuraška.

^Penktadienis, Lapkr. 26 d 
šv: Silvestras.

'šeštadienis, Lapkr. 27 d, 
fiv. Virgalijus. Vėliaus kalbėjo parapijos 

komitetai ir kiti nekurie pa- 
rapijonai. Visi jie išreiškė į- 
vairių, gražių minčių.

Vakarienė užsibaigė jauni
mo žaidimais, o senesniųjų pri 
sižiurėjimu. Buvęs.

AR MYLITE ŠOKTI PRIE PUIKIOS MUZIKOS? JAI TAIP TAI ATEIKITE Į
DIDELIS BALIUS!

PUIKU BALIU'-------------- Rengia —t--------------

Liet. Dailės Ratelis iš Brigliton Pk. 
Padėkavonės Dienoj 

LAPKRIČIO (NOV.) 25 D.. 1920
Columbia Svet. prie 48 ir So. Paulina 

Pradžia 7 vai. valrare.
Kviečia ant tos didel('s padėkavo-

nės dienos.

Kuri Rengia ,
LIETUVIŲ DARBININKŲ SĄJUNGOS 29 ta KUOPA

Ketverge Lapkričio-Nov. 25, 1920 m.
Padėkavonės Dienoje (Thanksgiving)

ŠV. JURGIO PARAP. SVETAINĖJ 32 ro PI. ir Auburn Avė
Pradžia 7 vai. vak.

LIETUVIŲ EX KAREIVIŲ 
DOMEI.

Visi Lietuviai ex-kareiviai, 
kurie esate paėmę knygutes, 
arba čekių knygutes, iš Ex- 
<areivių organizacijos rinki
mui aukų kalėdinėms dova
noms Lietuvos kareiviams, 
prašomi kuogreičiansia jas 
gražinti, nes su pabaiga šito 
(Lapkričio) mėnesio darbas 
pasil aigia. Gruodžio 1 d. vi
sos aukos turės būti išsiųstos 
Lietuvon.

Kas nėra tam tikslui au
kojęs, o norėtų paaukoti, lai 
pasiskubina. Norima, kad tos 
aukos laiku pasiektų Lietuvos 
kareivius.

The Lithuanian E soldiers 
Independent Society, 3402 So. 
Halsted Str.

Dr. 0. VAITUSH, 0. D
ŪKTI VIS AKIŲ SI’ECIAUSTAS

z— —" ■'s Palengrvins visų akių
tempimų kas yra 
priežastimi slcaudė-

jKjĘPjyJ jimo galvos, svaigu- !
^3%; lio, aptemimo, nef-

votumų, skaudančius 
ir užsidegusius karščiu akių kreivos akys, 
katerakto, neiniegio; netikras akis indedam. 
Daroma egzaminas lektra parodantis ma
žiausias klaidas. Akiniai pritaikomi teisin
gai, toli ir eiti matantiems pagelbsta. Ser
gėkite savo regėjimo ir valkus einančius 
mokyklon. Valandos: nuo 12 iki 8 vakaro. 
Nedėliomis nuo 10 iki 1 vai. po pietų.

1553 W. 47 St. ir Ashland Av.
Telefonas Drover 9GC0.

Nuoširdžiai kviečia visus vakaro rengėjai, užtikrindami visiems puiku pusi. 
linksminimų. Kviečia visus Rengimo Komisija I

NORTH SIDE
Dr. M. StupnickiNortb Sides Lietuviai kata

likai /lobai darbuodamiesi su
šelpti savo tėvynę Lietuvą, ne
užmiršta nei savo vietinių rei
kalų.

Štai, Lapkričio 21 d. būre
lis N. Sides moterų,, kurias 
parėmė nekurie geraširdžiai 
žmonės, parengė ,Šv. Mykolo 
parapijos naudai vakarienę.

Svetainėje gražiai, tavrkiai 
sutaisė stalus, užtiesė lietuviš
komis staltiesėmis ir manda
giai patarnaudamos vaišino 
svečius. Joms vedime tvarkos 
ir kitų reikalų gelbėjo parapi
jos komitetai. Viskas ėjo ko- 

, puikiausia.
Suvalgius skaniai sutaisytų 

vakarienę, prasidėjo graži 
programa.

Pakalbėjo vietinis klebonas 
knn. Meškauskas apie para
pijos reikalus. Mokyklos vai
kučių choras padainavo Lie
tuvos himnų ir keletu gražių 
dainelių. Skambino piano 
p-lės P. Malinauskaitė ir .Ta- 
sinskaitė, (jei neklystų); pa
sakė monologų jaunas vaiku
tis Sriubas; visai gerai jam 
pasisekė.

Toliaus ėjo lošimai “Čigo
nės Atsilankymas” ir “Dvi 
Senuti”.
“Čigonės Ątsilankymų” pui

kiai atvaizdino p-lė Emilija 
Martinaitė ir p. Kaz. Sutkie-

3107 So. Morgan Street
CHICAGO, ILLINOIS 
Telefonas Yards 5032 

Valandos: — 8 Iki 11 iš ryto:
6 po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nuo 5 iki 8 vai. vakare.

S Telefonas Pulbnnn !W«X
: Dr. P. P. ZALLYS |
!; Lietuvis Dentistas
J i 10801 So. Mlehlgan Avenne 
A IloHeland. III. \
< • VALANDOS: 0 ryto Iki 9 vakare. I' 
(Tel. Pullman 842 Ir 8180. «

Rengia DRAUGYSTE PALAIMINTOS LIETUVC 

Pusė Pelno skiriama dėl Lietuvos labo 

Atsibus

Ketverge, Lapkričio 25, 19^Į)
Padėkos pienoje (Thanksgiving Dny) J

Pulaski Svetainėje 1711-15 So. Ashlaad 

Pradžia 4 vai. po pietų' Įžanga su drabužiųfeA.«

| J. P. WAITCHES l 

LAWYER
X LIETUVIS ADVOKATAS 
$ Vai. rytais 8 l)ci 11, vak. 6 iki 9S 

' Nedėliomis 11 iki 1. I V
S 4509 S. Ashland Avė. Cliicago, III. X 

Phone Yards 1058

RED. ATSAKYMAI

P-ui Northsidiečiui ar p-niai 
Northsidietei. Tamstos kores
pondencijos, aprašančios su
sirinkimų M. Dievo Aušros 
Vartų dr-jos buvusio Lapkr. 
14 d. negalime patalpinti, ne» 
turime pradžių (pirma pusi/, 
o neturime pabaigos. Prašome 
atsiųsi ir pabaigų.

1900 S Halsted Str
Tel Canal 2118

Valandos: 10 ryto iki 8 vakare 
Gyvenimas 

2811 W. A3rd Su 
Tel Prospect 3 498

Nuoširdžiai kviečiame visus Lietuviu»»r 
tės atsilankyti ant šio puikaus baliaus. ’
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DŽIOVŲ, MOTERŲ Ir VYRŲ LIGŲ

Valandos nuo 10 iki 13 išryto; nuo 
2 iki S po pietų; nuo 7 iki 8:30 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1.

Telefonas Drevei 9880

Phone Seeley 7439
DR. I. M. FEINBERG

Gydo specialiai visokias vyrų Ii 
moterų lytiškas Ilgas.

2401 Madison St., kampas Wes- 
tem Avc., Chicago. 

Valandos: 2—4 po plet; 7—9 vak.
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LIET. TAUTIŠKOS DKA1

Parsiduoda naujas mūrinis biznio 
namas 5 pagyvenimų, Ir Storas, ne
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X— .8
Prisitaikant prie Švento Pranciškaus Ralem. 

Vertė: Kun. V. Kulikauskas.

Pirmam Advento Sekmadieniui.

Bingeli ja. Luk. XXI; 25—33. z
I Anuo metu Jėzus tarė savo mokintiniams: Bus ženklas ant sau
lės, ir aut mėnesio, ir ant žvaigždžių, o ant žemės giminių suspaudi
mas dėl sumišimo jūrių ir vilnių ūžimo. Kad Žmonės džius iš baimės 
ir laukimo tų daiktų, kurie ateis visam pasauliui: nes dangaus galybės

■ susijudins. O tada išlvys žmogaus sūnų ateinantį debesyje su didžia 
* galybe ir garbe. O tai stoties prasidedant, žiūrėkite ir pakelkite ju- 

sų galvas, nes prisiartino jūsų atpirkimas. Ir pasakė jiems prilygi- 
Siinią. Pažiūrėkite į lygų ir kitus medžius. Kad jau išduoda iš sa
vęs vaisių, žinote, jog arti yra vasara. Taip ir jus, kati išvysite, jog 
tatai prasideda, žinokite, jog arti yra Dievo karalystė. Ištiesų sakau 
jums, jog nepraeis šita giminė, kol vis tai stosis. Daugus ir žemė
praeis, bet mano žodžiai nepraeis.

Evangelijos Paaiškinimas.
Į A>ną kartą Išganytojas kalbėjo apie pasaulio pabaigą, bet du 
TflBBlistu tą Jo kalbą aprašė: šv. Mateušas apaštalas ir š)v. Liukas 
g)^Ras. Tarp tų dvibjų aprašymų yra tiek skirtumo, kad šv. Ma- 
teušo Evangeliją skaitant išrodo lyg suaugę į vieną: Jeruzolimos iš- 
griovimas ir pasaulio pabaiga. Šv, Liuko Evangelijoje aprašyta vien
tik pasaulio pabaiga.

Kai-kurie sako, kad šv. Mateušas girdėjęs Išganytoją kalbant apie 
du dalyku, bet neatskyręs vieno nuo kito, nes jo laikais dar nei Je- 

IrTuzolima nebuvo išgriauta, nei pasaulio pabaiga neįvykus. Šventa
is sis-gi laukas rašęs po Jeruzolimos Isgriovimo ir dėlto lengfai galėjęs 
I. atskirti kas Išganytojo kalboje buvo apie to miesto išnaikinimą, o
L kas apie pasaulio pabaigą. -
T Tiesa, šv. Mateušo Evangelija tapo parašyta maždaug 30 metų 
IĮ prieš Jeruzolimos išgriovimą. Bet ir šv. Liuko Evangelija tapo para- 
|'j syta veikiausiai keliais metais prieš Jeruzolimos nelaimę. Šventasis 

tat Liukas aiškiau atskyrė pasaulio pabaigos pranašystę nuo prana
šystės apie Jeruzolimos išgriovimą ne dėl to, kad matęs Jeruzolimos
išgriovimą.

Šv. Liukas buvo išėjęs rašto mokslus gydytojas, o šv. Mateušas 
nebuvo, išėjęs rašto mokslų. Šventoji Dvasia juodu abu apsaugojo 
nuo klaidos, bet mokėjimo raštą suskirstyti j dalis Šventoji Dvasia 
nedavė nei vienam. Šv. Liukas tą mokslą turėjo iš mokyklos, o šv. 
Mateušas jo neturėjo.

Dėlto šv. Liuko Evangelija skaitosi lengviau, bet Dievo apreikšto
ji gios tiesos joje yra negeresnės nei prastesnės kaip šv. Mateušo Evan- 
' gelijoje, kuri netaip lengvai skaitosi.

Iš to galime numanyti, kad Dievas žmonėms, net ir šventiesiems, 
duoda dūšiai reikalingų dovanų, o žemiško palengvinimo ar pagražini- 
mo budus turime įsigyti patys savo darbu.

Svarbiausias šįos Evangelijos pamokinimas yra tas, kad pasau
lio pabaigoje V. Jėzus nužengs ant žemės su didžia galybe ir garbe, ir 

|. kad tas nužengimas bus džiaugsmas visiems mylėjusiems tįesą, tikėju
siems į Kristų ir apsėjusiems sulig tikėjimo. Jie užmirš savo atken- 

..tėtns vargus ir persekiojimus, nes tada prasidės jų laimė ir džiaug- 
Bsmas. Jie Jėzui tarnavę ir Jį mylėję su Juo eis į dangišką tėviškę ir 
£ amžiną linksmybę, kur nėra nei vargo nei nuliudimo.

Kaip teisingieji užmirš savo perkentėtus vargus amžinoje link
smybėje, taip pranyks nedorųjų džiaugsmai teismo teisybėje. Kas ant 
žemės darėsi džiaugsmų iš artymo skriaudos ar kentėjimų, tas pritirs 

t Dievo Teisėjo rūstybės ir jos skausmo.
Ir šv. Mateušas ir šv. Liukas vienaip rašo, kad Išganytojas pasa- 

| kęs: “Nepraeis šita giminė, kol viskas išsipildys.” Tečiaus nuo Išga
nytojo laikų jau daug gentkarčių perėjo, o pasaulio pabaiga dar ne
įvyko. Todėl tuos y. Jėzaus žodžius šiandien mums taippat sunku su
prasti,'kaip senovės Žydams ^unku buvo suprasti Šv. Rašto išsitari
mus apie Šveničausią Trejybę. Bet dėlto neturime norėti, kad mus 

f protas viską apimtų. Šventame Rašte yra daugiau išminties negu 
.telpa į mus galvą. Tečiaus galime spėti, kad Išganytojas tardamas 
"Nepraeis-šita giminė,” minėjo ne savo laikų žmones, o tuos kurie 

t fryvejg^įda, kada prasidės pirmieji pasaulio pabaigos ženklai. Jis mo
lį ženklų įspėti pasaulio pabaigų, kaip iš medžių sprogimp 

pavasarį. Tai-gi V. Jėzus, turbut, pasakė, kad pasaulio
pirmieji ženklai ir pats žemės sunykimas įvyks trumpesniu 

'negu paprastas vieno žmogaus gyvenimo ilgis.
‘rotu išgvildenę šios dienos Evangeliją neužmirškime pasilaikyti 
Įe tą, kas mus dūšiai naudinga, kad ji taptų, geresnė. Tų daiktų 
[dūri: pirmas, kad Dievas žmonėms, net ir šventiesiems, stebuk- 
budu duoda tik išganymui- reikalingąsias dovanas, o rašymą ar 
veiksmą pagražinančias bei palengvinančias ypatybes turime 
ivo mokslu ir laivininm. Antra, nesibijokime vargti ir kentėti 
kos, nes musų Išganytojas yra visagalis Dievas. Jo teismo die- 
Įtyks geriems žmonėms skausmai ir kentėjimai. Trečia, saugofci- 
Įorybės ir nuodėmės, nes iš jų kylančioji nauda ar džiaugsmas 

rs amžinu kentėjimu. Ketvirta, nenorėkime savo protu viską ap
mokėkime pripažinti, kad šv. Rašte yra daugiau išminties ne- 

|fcu mes galime suimti sau į galvą. ,
Šitas keturias tiesas pirmoje Adventų savaitėje atsiminkime daž- 

u ir stipriai Jos sustiprins mumyse musų kaltybės pažinimą ir no
rą pasitaisyti.^ To pasitaisymo neatidėliokime. Adventų laiku atliki- 

gerą išpažiiitį, kad Kalėdas galėtumėm švęsti gryna širdimi. ;Tada 
JV. Jėzaus užgimimo metų sukaktuvės bus džiaugsmingos Jam, ir 

aums, nes mes geri busime. Amen.
— I ■■<■■■ 1. ■ I ■ - ■■■■» II, ■■ ■■■
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Broliai, žinodami laiką, nes jau .yra mums kelties iš miego, nes da- 
artesnis musą išgan\ ims, kaip kad įtikėjome. Naktis praėjo, die- 

priaiartino. Numeskime tat tamsybės darbus ir apsivilkime
Šarvais. Kaipo dienoje elgkimės padoriai, ne valgio smagu- 

ir girtybėse, ne gulėjimuose ir begėdystėse, ne ginče ir pa-
apsvilkite Viešpačiu Jėzumi.

u I ADVENTAI.
Keturių sekmadienių laikas prieš pačias Kalėdas vadinasi Adven

tas. Senoviškose Lietuvių knygose ir. daugelyje vietų žmonių gyvoji 
kalba sako Adventui. Tas žodis yra kilęs iš lotynų kalbos, kurioje Ad
ventus reiškia Atėjimą. Mat Adventų laiku žmonės turi prisirengti 
prie V. Jėzaus atėjimo. Išganytojo gimimo sukaktuvės yra Kalėdos, 
todėl Adventas yra prisirengimas prieš Kalėdas.

Prieš V. Jėzui pradėsiant skelbti Dievo mokslą žmonėms, iv. Jo
nas Krikštytojas ragino žmones daryti atgailą. Tą atsimindami ka
talikai Adventų laiku susitaria daryti atgailas. -

Adventai negali prasidėti anksčiau kaip Lapkričio 27 d. Tą die
ną prasidėję jie būva ištisi) keturių savaičių ilgio. Jie negali prasidė
ti vėliau Gruodžio 3 d. Tuomet jie būva tik 22 dienų, arba trijų sa
vaičių ilgio. Ir vienu atveju ir kitu vis būva keturi Advento sekma
dieniai.

Daugelis žmonių šneka, buk tie keturi sekmadieniai reiškia ketu
ris tūkstančius metų, praslinkusius nuo pasaulio sutvėrimo iki Kristaus 
užgimimo. Tečiaus nei Šv. Rašte, nei Šventų Tėvų veikaluose, nei 
Bažnyčios apeigose niekur nėra pasakyta, kąd tie keturi sekmadie
niai reikštų keturis tūkstančius metų. Iš istorijos mokslo žinome, 
kad prieš Kristui užgimsiant žmonės gyveno ant žemės ilgiau negu 
keturis tūkstančius metų.

Adventų laiku Bažnyčioje yra įstatas nekelti vestuvių. Adventų 
trečiadieniai ir penktadieniai yra pasninkai, o šeštadieniuose yra už
draustas mėsos valgymas. Yra tat skirtumas tarp šeštadienio ir tarp 
amj dviejų'dienų, kad šeštadienyje valia valgyti kiek kartų norima, 
bet ne mėsos, o trečiadieniais ir šeštadieniais netik mėsos nevalia, bet 
reikia, kaip gavėnioje, tik vieną kart valgyti iki privalgant, o du kart 
valia gerai užkąsti. Šitą Adventų pasninko įstatų panaikino naujoji 
Bažnyčios teisė 1917 m.

Lietuvos žmonės iš savo valios, Bažnyčios neliepiami Adventiį 
lailpi užsidraudži(a šoklus, dainas ir muziką. Kiti} šalių žmonės kata
likai užsidraudžia tik šokius Adventuose, o ne dainas nei muziką.

Advente sekmadienių Mišos būva su lylavais arnotais. Tą spal
va reiškia atgailą. Del atgailos sekmadienio Mišiose nesigieda link
smos giesmės “Gloria in Ęxcelsis.”

Lietuvoje Advento sekmadieniais beauštant būva giedamos švie
sios Mišios su daugeliu žiburių. , Jos vadinasi Rarotai. Tas vardas 
kylo iš pirmojo žodžio tose Mišiose—lotyniško Rorate. Mat tos Mi
šios yra laikomos ŠY. Marijai ant garbės, kad ji pagimdė V. Jėzų. Tų 
Mišių pirmutinis sakinys yra pranašo Ižai jo malda: “Te krintie rasa 
iš viršaus (iš dangaus.) ir tegu debesys išlyja Teisingą, tegu atsidaro 
žemė ir tegu iš jos išdygsta Išgelbėtojas.” “Te krintie rasa” lotyniš
kai išreiškiama vienu žodžiu “rorate.” Lietuviai labai mėgsta šitas 
pamaldas ir anksti kyla iš miego, kad nepasivėlintų į Rarotus.

Adventų laikymo įprotis nėra V. Jėzaus įsakytas, bet Bažnyčios 
įvestas. Ir įvedė jį ne vyskupai, nei ne kunigai, tik patys šiaip kata
likai. Jei dvasiškija butų įvedusi Adventų įstatą, tai tas įstatas butų 
likęs užrašytas arba popėzių dekretuose, arba vyskupų tarybų suta
rimuose. To nėra ir dėlto nežinia tikrai nuo kada katalikuose prasi
dėjo Adventai. Liko šv. Grigaliaus Pirmojo pamokslas rašytas “An
tram Adventų Sekmadieniui.” Iš jo matyt, kad to šventojo laikais 
jau. buvo Adventai švenčiami. Šventasis Grigalius mirė 607 metais 
po Kristaus. Iš kai-kurių netaip aiškių senoviškų raštų numanu, kad 
Adventų butą jau ketvirtame amžyje po Kristaus, bet to negalima 
pilnai tvirtinti, nes yra šiek tiek abejonės.

Rytų Bažnyčia laiko ilgesnį Adventų laiką už Vakarų šalies ka
talikus. Rytiečiai prisilaikantieji slaviškų apeigų, pasninkauja šešias 
ar septynias savaitės prieš Kalėdas. Jie tą vadina šv. Mikalojaus 
pasninku.

PALAIMINTAS GAŠTAUTAS, VILNIAUS .VYSKUPAS.
Palaimintas Gaštautas, Lietuvis, savo gyvenime prityrė įvairių 

įdomių permainų. Atsivertė iš stabmeldžių, būdamas Padolijaus vai
vadų ir didelių turtų savininku. Kaip atsivertė? Vladislovas Jagaila 
pasiuntė daug misijonorių į Lietuvą, idant tenai apsakinėtų Kristaus 
mokslą. Gaštautas su jais sueidavo ir klausė jų pamokslų.

Gera iš prigimties širdis noriai priėmė Kristaus mokslo sėklą. 
Gaštautas tapo krikščionim ir uoliu Kristaus išpažintoju. Lietuvių, 
dar stabmeldžiais esančių,” kunigai vaideliais vadinami matė, kad ka
talikų tikėjimas kas kart labiaus plinta Lietuvoje, o jų įtekmė maži- 
nasi, sukurstė stabmeldžius. Tie sukvlo prieš katalikų kunigus. Pri
ėjo prie to, kad pakurstyta minia užpuolė ant misijonorių pranciškonų 
ir 14 iš jų Vilniuje nužudė. Tuomet tapo įsakyta vaivadui Gaštau- 
tui su kareivais sugaudyti piktadarius ir mirtimi nubausti. Gaštautas 
išpildė įsakymą, bet su skausmu, nes žinojo, kad bausmėmis ir nuož
mumu dar labiaus žmones suerzins ir pačiai krikščionybei pakenks. 
Nužudytų pranciškonų garbei jis pastatė Vilniuje Šv. Kazimiero baž- 
nyčią.Kaipo ištikimas pavaldinys vyriausybės įsakymą Goštautas iš
pildė. Misijonorių žmogžudžiai tapo nubausti mirtimi. Bet ir pats 
vaivada nebenorėjo toliau valdžios, iš kurios išeina priedermė bausti 
kitus žmones mirtimi. Nusijuosęs kardą, Gaštautas nusivilko 
brangius rubus ir įstojo į ŠF. Pranciškaus vienuolyną. Gaštautas ėjo 
į stabmeldžius su kryžiumi rankoje. Jo žodžiai giliai jiems siekė į 
širdis. Visi jį žinojo ir išpradžios nenorėdavo tikėti savo akims, kad 
toks turtingas ponas, taip augštas valdininkas t,apo nužemintu vienuo
liu. Bet karšti jo žodžiai parodydavo visiems, kad tiesa ir dora jra 
brangesnė už turtus ir valdžią. Todėl didelės Lietuvių minios pri
imdavo krikštą, kur tiktai Gaštautas pasisukdavo ir mokydavo žmones. 
Del didelio pasišventimo ir naudingų darbų, Gaštautas tapo įšvęstas 
į Vilniaus vyskupus. Stabmeldžių vadai matė, kad tokiam vyskupui 
besidarbuojant visi Lietuviai priims krikštą; todėl sumanė nužudyti 
vyskupų. Vaideliai prikalbėjo tamsuolių gaują, kurie 1431 metais 
nužudė Gaštautą ir kunigus buvusius su juomi.

DIEVOTUMO PAMATAI.
SKYRIUS I.

Apie tikrąjį dievotumą.
Teisingas ir gyvas dievotumas remiasi Dievo meile; o tikriau, jie 

yra ne kas kita, kaip pats mylėjimas Dievo, atsiekęs jau tą tobulumo 
laipsnį, kuris parengia mus daryti netiktai gerai, bet rūpestingai, daž
nai ir greitai. Iš to išeina, kad dievotumas neprideda prie meilės ug
nies nieko, kaip tik liepsną, kuri ją daro veiklia, greita ir uolia: ne
tiktai užlaikyti Dievo įsakymus, bet taippat pildyti Evangelijos patar
tis ir klausyti dangiškų įkvėpimų. Aišku tat, kad turi būti skirtumas 
tarp dievotumo darbininko ir kunigaikščio, mergaitės ir moteries; o 
ypač reikia įsitėmyti, kad dievotumas privalo būti suderintas su kiek
vieno jiegomis, priedermėmis ir užsiėmimais.

Yra klaida, ųet tiesiog herezija, norėti ištremti dievotą gyvenimą 
iš kareiviij barakų (kazermių), iš darbininkų dirbtuvių, iš viešpatau
jančiųjų rūmų, iš moterystės namų.

Iš visų dalykų pirmiausias ir svarbiausias kiekvienam žmogui yra 
būti tikrai dievotu. Gi būti tokiu reiškia: gerai pildyti Dięvo ir Baž
nyčios įsakymus; jie yra apskelbti lygiai visiems krikščionims. Be jų 
užlaikymo negali būti klausimo apie dievotumą. Mes visi gerai tai 
žinome. Šalę tų įsakymų, kurie visus riša, kiekvienas mes turime rū
pestingai pildyti tai, kas priguli prie jo pašaukimo. Kas to nedarytų, 
tai nors ir negyvą prikeltų iš numirusių, tečiaus butų nuodėmėje ir 
jei taip mirtų, tai amžinai žūtų.

SKYRIUS II.
Apie patartis ir įsakymus.

Įsakymai riša arba priedermę uždeda, o patartys ne, jos tikjkvie- 
čia. Nepildytojas įsakymų yra kaltas, niekintojas patarčių yrą tik 
mažiau vertas. Laužytojas įsakymų pelno pasmerkimą, niekintojas 
patarčių pelno žemesnį garbės laipsnį. Įsakymai uždeda kas yra bū
tinai reikalinga, o patartys ragina prie to, kas yra naudingiau.

Patartis pildome, kad patiktume geriau Dievui, gi įsakymų klau
some, kad neužsipelnytume Dievo rūstybės. y

Nors tikras skirtumas tarp įsakymų ir patarčių yra tame, kad už 
įsakymų nepildymą yra sunki nuodėmė, o patartys, tik kviečia neuž- 
dėdamos tos bausmės, tečiaus aš tvirtinu, kad labai yra bloga numoti 
ranka raginimus prie krikščioniškos tobulybės, o dar labjau bloga pa
niekinti musų Išganytojo balsą, raginantį mus prie to.-

SKYRIUS III.
Apie pasirinkimą dorybių.

Yra labai didelė yda daugelio žmonių, kurie, pasirinkę lavintis 
kokioje nors ypatingoje dorybėje, užsispyrę stumia savo darbą pir
myn, neatsižiurėdami į aplinkybes, kaipo tie senovės filozofai, kurie 
arba visuomet juokėsi, arba visuomet verkė. Jiems nesirodo, kad jie 
daro blogai, kuomet, savo dorybėje lavindamiesi, tame pat laike pei
kia ir labai kritikuoja tuos, kurie neseka jų. Mes privalome džiaug
tis su tais, kurie džiaugiasi ir verkti su tais, kurie verkia, anot apaš
talo; ir taippat: “meilė yra kantri ir mandagi; ji yra gera, išmintin
ga ir nusileidžianti.”

Yra nekuriu dorybių beveik visiems naudingų. Jų reikia įgyti 
kiekvienam, nes jos nušviečia kitas dorybes; pavyzdin: ramumas, su
siturėjimas, teisingumas ir nusižeminimas yra dorybės, kurios duoda 
spalvą visiems musų gyvenimo darbams.

Tai-gi mes privalome uždėti gerą šių kasdieninių dorybių sandė
lį ir jąs turėti parengtas po ranka, nes jos mums beveik nuolatos -rei
kalingos. LaVinanties įvairiose dorybėse, reikia duoti pirmenybę 
toms, kurios labiau rišasi su mus priedermėmis, o ne kurios labiau 
mums patinka.

Kiekvienam luomui ir veikimui gyvenime ir visuomenėje priguli 
ypatinga, specijalė dorybė. Vyskupo ar šiaip dvasiškio dorybės yra 
kitokios kaip kunigaikščio, ar kareivio; moteries yra kitokios negu 
našlės; ir nęrs visi mes privalėtume turėti visas dorybes, tečiaus ne 
visi esame pašaukti atsiekti vienokį tų dorybių laipsnį, bet kiekvienas 
turi priedermę pasišvęsti ypatingai įgyti tų dorybių, kurios reikalin
gos tame luome, į kurį jis yra pašauktas.

Tarp tų dorybių, ne būtinai mus ypatingo pašaukimo, pirmenybę 
privalome duoti prakilnesnėms, o ne labiau matomoms if miųs rodo
moms. Randame dorybių, kurios minios yra dideliai vertinamos ir 
iškeliamos pirmyn, vien dėlto, kad jog yra geriau patiriamos jaus
mais, arba, jei taip galima pasakyti, materijalės. Almužnos materija-' 
lės (apčiuopiamos) labjau mėgiamos už dvasines; pasninkas ir kūno 
apmarinimai—už švelnumą, linksmumą, kuklumą ir kitus širdies ap- 
marinimus, kurie yra kur kas prakilnesni. Išsirink tat dorybių lab- 
jausia gerbtinų, ne labiausia gerbiamų; labiausiai tikrų, ne labiausia 
parodingų; geriausių, o ne šviesiausių. Yra kiekvienam labai nau
dinga pasišvęsti praktikuoti kokią nors ypatingą dorybę; žinoma, jis 
neprivalo apleisti ir kitų dorybių, bet prie anos turi labiau pririšti 
savo mintį ir ja daugiau rūpintis. Tarp Dievo tikrų tarnų matome 
vienus pasišventusius ligonius prižiūrėti, kitus—mokyti vaikus, kitus 
—gelbėti nuo pražūties nupuolusius ir klystančius, kitus—puošti baž
nyčias, kitus—platinti santaiką ir gerą norą tarp artimų.

Kada mes pajuntame užpuldinėjimus ant mus kokios nors ypa
tingos ydos, privalome, kiek tik galima, pasišvęsti įgyti priešingą jai 
dorybę, kurios globai atiduokim ir kitas dorybes. Tokiu budu ne tik
tai ypatingąjį priešą pergalėsime, bet ir kitose dorybėse pažangą pa
darysime. x

Tai-gi, jfii jaučiu užpuolimus puikybės, ar rūstybės, privalau 
daryti ir visą darau įgyti priešingą krypsnį,' tai yra, krypsnį prie nu
sižeminimo ir ramumo. Tuo tikslu privalau vartoti maldą, sakra
mentus, išmintingumą, pastovumą ir susiturėjimą.

SKYRIUS IV.
Apie ištikimybę mažuose daiktuose. j

Visiškai rimtai patariu imti sau pavyzdin tą drąsią moterį, l^uri 
užsipelnė didžiojo Salemono pagyrimą, apie kurią jis kalba, kad j ji 
drąsiai pridėjo savo ranką prie gidžių daiktų ir jos pirštai paėmė 
kyti varpstę.” (Daugiau bus).
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(Versta iš anghį kalbos).
Jau metui, kaip mieste Limpia, Ispanijoje, Sandanta provinci

joje ėmė darytis nepaprastų dalykų. Žmonių minios plaukia iš visos 
Ispanijos į Limpijos miestelį. Vietinėje bažnyčioje yra senas kry
žius ir prie jo prikalto V. Jėzaus paveikslas. Nuo 18-to amžiaus |as 
kryžius yra tenai. Žmonės jį vadina “Santisimo Christo de la Ago- 
nia,” tai yra Mirštantis Išganytojas. Tas paveikslas rodo Viešpatį 
Jėzų dar nenumirusį ant kryžiaus, bet mirštantį. Mirtis atsinaujina 
ant paveikslo ir daugelis tų mato.

Tūkstantinės minios nuolat keliauja į Limpias, ir tai ne tiktai iš 
liaudies, bet ir visų luomų: mokyti ir gydytojai, teisininkai, kapita
listai, karininkai ir kitoki įvairus žmonės.

Paveikslo Išganytojas pakelia ir nuleidžia sopančių galvų, atmer
kia ir užmerkia akis, veizi į dešinę ar kairę pusę. Atkreipia akis į 
veizinčius, o tas paveizėjimas persmeigia širdį iki gilumui ir sujudina 
žmogų. Kartais kraujo lašai išteka iš po erškėčių, teka per išblyšku
sį veidų ir krinta ant rankų. Daugelis mato paveikslų judinant lupas. 
Viena' labai maža mergaitė išgirdo ir atkartojo Jėzaus Kristaus iš
tartus žodžius lotiniškai: “Parce Domine, parce populo tuo,” kas reiš
kia: Atleisk Viešpatie, atleisk tavo žmonėms.” Ji taippat girdėjo is
panų kalboje: “Tėve į Tavo rankas atiduodu Mano dvasių.” Tyrinė
jant, pasirodė, kad tas kūdikis niekuomet tų žodžių negirdėjęs, todėl 
negalėjo prasimanyti. Neturime čia vietos daugybei tų stebuklij ap
rašyti, bet štai žodžiai medicinos studento, Heriberto de la Vilią iš 
Riba Desella: “Apsakysiu, kų mačiau, bet pirmiau pažymiu, jog ne 
pasiduodu nei jokioms sugestijoms, tik stengiuos ištirti panašių, arba 
kitokių apsireiškimų tikrenybę. Klausiau šventų Mišių Limpias. Ku
nigui sakant pamokslų kai-kurios moterys ėmė verkti, pamačiusios ste
buklų. Aš mintijau, kad tai nervingų moterų haliucinacija. Išėjau 
iš bažnyčios apkartusia širdimi, neabejodamas, kad čia yra apgavystė. 
Prie pietų mano brolis tvirtinę, pats matęs Kristaus lupų pasijudini
mų ir kalbino mane dar sykį su juomi ten nueiti, kuomet nebus žmo
nių bažnyčioje. - Man labai nesinorėjo, bet nenorėjau atsisakyti. Bu
vo pusiau antros valandos po pietų.

t

“Įeidamas, pažvelgiau į Kristų. Jo lupos judinosi, kaip Jam be
kalbant. Arčiaus prisiartinau: Jo akįs veizėjo į dešinę, paskui į kai
rę. Atsistojau po dešinei pusei prie zakristijos. Kristus veizėjo tuo
met į priešingų pusę.

“Staigu Jo akįs atsivertė į mane, veizėjo stipriai, pertikrinančiai, 
peržvelgė mane iki gilumui baisiai. Sudrebėjau, negalėjau išturėti to 

1 pažvelgimo, susigėdęs nuleidau akis ir taip stovėjau, laikydamasis, 
idant neapalpčiau. Truputį nusiraminęs, pakėliau galvų į Kristų. Je- 
zus-gi taip nulenkė galvų, kad galėjau matyti Užpakalinę erškėčių vai
niko dalį. Pakėlęs galvų Jis paveizėjo veliak į manę, bet šiuo kartu Jo 
veidas reiškė gerybę, saldumų ir meilę. To paveizėjimo neužmiršiu 
kol gyvas. Širdis smarkiai plakė išeinant iš bažnyčios. Apie 
penktų vėl sugrįžau. Visa Kristaus išvaizda rodė merdėjimo 
kančių. Judino lupąs, veizėjo, veidas ir krūtinė darėsi kas kart bals- 
vesnė ir mėlynavo, kraujo lašai plaukė balsvu veidu, paveikslo krūti
nė alsavo, lupos judinosi melsdamos. Lupos atvėrė plačiau, išėjo iš 
jų balta puta. Akys užsimęrkė. Vienos akies voke pastebėjau žaiz
dų. Iš jos sunkėsi kraujas. Lupos užsičiaupė, gyvybės ženklai išny
ko.”

Žymėtina, kad Limpijoje retai pasitaiko stebuklingas kūno išgiji
mas, bet labai daug netikinčių grįžta prie tikėjimo.

K. H. C. R.
Redakcijos Prierašas. Sulig Urbono VIII dekreto visi stebuklų 

aprašymai, kurie nėra imti iš oficijalių Bažnyčios paskelbimų liekasi 
«nt pačių liudininkų atsakomybės. Kas nori tiki tais liudininkais, 
kas nenori netiki. Bažnyčia neima atsakomybės už juos.

drabužius nuplėšti, pet to nepadarė., Tai jis tapo negyvas. Ant 
tos vietos pastatė kryžių. Tada žaltys apsivyniojo apie tų kryžių. 
Ar galimas tai daiktas?

Atsakymas. Kareiviai karo metu pripasakoja daugybes visokių 
nebūtų daiktų. Taip ir tas žaltys yra kareivių pramanytas. Pirmiau
siai, žaltys nieko negali nunuoginti, nes žaltys visai neturi nuodų. Jei 
žaltys ir įkanda žmogui, tai žmogus nuo to nemiršta. Žmonės miršta 
tik nuo įkandimo gyvačių. Tos tai turi nuodų.

Kareivi** pranašavimas apie savo mirtį ir numirimas galėjo pasi
taikyti, nes kare kareivio nušovimas yra paprastas dalykas.

Jeigu kareivis turėjo prisijaukinęs žaltį, tai kareiviui mirus tas 
žaltys galėjo sukinėtis apie jo mirties vietų ir apie kryžių įkastų toje 
vietoje. Žalčiai labai lengvai prijaukinami.

Jeigu vienas turėjo prisijaukinęs žaltį, o kiti 400 mirė dėl kokios 
nors priežasties: ligos, nuodų ir šiaip ko nors,,tai nestebėtina, kad 
gyvi išlikusieji draugai pakaltino žaltį už tatai.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI.
Klausimo®. Kas per kunigas yra S. B. Krisčiunas ir kas per ti

kėjimas yra Seno Rymo Katalikų? S. B. Krisčiunas sakosi esųs ku
nigu-to tikėjimo ir sakosi priklausųs prie Šv. Tėvo popežio, tik nepri- 
klausųs prie šitos šalies vyskupų ir kunigų organizacijos.

Aš nemanau, kad Šventasis Tėvas butų toks betvarkis ir kad pri
imtų savo prieglaudon visokius save pasivadinusius katalikais. Kas 
indomiausia, kad Šv. Tėvas pradėjo daryti dvasiškus skebus. *

Malonėkite paaiškinti, jeigu galima, nes tasai žmogus padarė daug 
ergelio tarpe musų. Augustas Damutis.

^Atsakymas. Senas Rymo Katalikų tikėjimas yra nauja protes
tantų rųšis atsiradusi Vokietijoje 1870 metais. Tų naujų protestan
tizmų įvedė Vokietys Juozas Ignacas Doellinger. Jo padėjėjai buVo 
Vokietys Reusch ir Šveicarijos Vokietys Herzog.

S. B. Krisčiunas-meluoja sakydamas buk priklausųs prie Švento 
Tėvo popežiaus, nes Šventasis Tėvas ir viso pasaulio katalikiškieji 
Vyskupai aiškiai paskelbė visiems žmonėms, kad naujieji eretikai pa- 
sivadinę Senais Katalikais nepriklauso prie Bažnyčios.

šventasis Tėvas niekuomet nepriima kunigų, nepripažįstančių vie
tinio vyskupo. Tamista gerai išsitarei, kad Šventasis Tėvas neprita- 
rla-dvasiškiems skebams.

KAREIVIŲ PRASIMANYMAI.

Klausimas. Rusų kare su Turkais (1878 m.) sako buvusi tokia 
boba ir ji kariavusi fronte su vyrais. Priešai jų sugaudavo ir galvų 

\ nukirsdavo, o ji vėl atgydavo ir vėl kariaudavo. Sako septynis kar
tu* jai galvų nukirtę. Ar tiesa? D. J.

Atsakymas. Netiesa. Beveik visuose karuose būdavo drąsių mote
rių ėjusių ginti tėvynę pavojuje. , Buvo tokių moterų ir Turkų pusėje 
187-8 m. ypač kada paaiškėjo, kad Turkija nebeatsilaikys prieš skait- 
lingesnius Rusus. Bet jei kuri tapo nušauta ar nukirsta, tai nej vienų 
kąrtų neatsikėlė. Galėjo būti tik tokių, kurios tapo septynis syk 
s iže įstos pirma negu Žuvo.

\ Klausimas 2. Sako, žpltys nunuodijęs keturis šimtus kareivių eže
re.; Tada vienas. kareivis pasakęs, kad jį nhšausių ir liepęs nuo jo

Klausimas. Ar gerai padarė tautininkų vyskupas nuo.35-tos ir 
Union avė., kad išmetė iš savo susirinkimo Šv. Jurgio komitetus ir 
trustysę moterį, kurie buvo atėję klausti iš kokios kilmės paeina vy
skupas ir kur gimęs ?

Agota Menelgienė.
Atsakymas. Ponas Stanislaw Mickiewicz, kuris laiko pamaldas 

3436 So. Union avė., Cbicagoje, kitados priklausė prie Vakarinės Pra- 
voslavijds, arba angliškai Western Orthodox Church, bet Gruodžio 3 
d., 1918 m. tapo iš jos išmestas.

Ta bausmė jam teko už kaltes, kuria s paminėjo Lawrenee, Mass. 
laikraščiai, būtent girtybę, paleistuvystę, pinigų viliojimų. Po to p. 
Mickevičius nebegalėjo- būti Lawrence, Mass. “Draugo” redakcija 
turi laiškų seno žmogaus iš Detroįt, Mich. nusiskundžiantį, kad p. 
Mickevičius iš to žmogaus išviliojo šimtų su viršum dolierių besergant 
ir neatidavė.

Tokius daiktus žinant bereikalo buvo klausinėti iš kokios kilmės 
yra p. Mickiewicz ir kur jisai gimęs. “Svarbiam Pranešime Chica- 
giečiams” su parašu p. S. Paulavičiaus prie p. Mickie\vicz’iaus pa
vardės yra pridėti dvi raidi D. D., nors žinia, kad jis niekada nėra 
išėjęs mokslo reikalingo tiems, kurie gali žymėtis tiem dviem raidėm. 
Kas drįsta melagingai savintis kunigystę, tas drįsta melagingai va
dintis vyskupu, tam lengva melagingai pridėti prie savo pavardės 
D. D., nors tamsumas to žmogaus ir už užpečkį juodesnis. Dar tam
sesni tie, kurie jo klauso.

Pono Mickievvicz’iaus apsiėjimas su Šv. Jurgio parapijos komi
tetais yra sulyginamai mažiausia iš visų to pono kaltybių. Jeigu jie 
nepriklausė prie jo klaidatikiškos organizacijos, tai jis galėjo reika
lauti, kad jie nebūtų jos susirinkime. Bet jei p. Mickiewicz’ius butų 
garbingos kilmės, tai jis nebūty supykęs už kų svetimi žmonės pa
klausė apie jų. Pykdamas už tokius klausimus jis parodo, kad nepų- 
darė jis garbės savo gimtinei yietai.

AR KATALIKAM^ VALIA TĖVYNĘ GINTI?
•' -rf- . ■ •

Klausimas. Pasidrųsinaii per laiškų su tanustomis pasidalinti 
mintimis šiame kritiškame Lietuvos padėjime. Aš kasdien skaityda
mas “Draugų” patėmijau tamistų atsišaukimų į Lietuvių tautų: 
‘griebtis ginklo, kirvio, dalgės, kad tik Lietuvų nuo priešų apgynus” 

ir tt. Taippat atsišaukiama ir dėl aukų, kad remtų Tautos Fondų. Ir 
kai-kurios Lietuvių kolonijos gausiai aukoja dėl ginklų Lietuvos Šau
liams ir kelia obalsį: “Duokim Lenkams per galvų.” Po tokiais obal- 
siais pasirašo kun. Kasakaitis.

Aš su pagarba skaidau “Draugų,” kaipo Lietuvių katalikų dien
raštį, katras beveik kiekvienam numeryj paremia religijų, į laisvama
nių užsipuldinėjimus ant religijos gerb. kun. profesorius P. Bučys 
duoda aiškius atsakymus ir plačiai kiekvienam aiškina apie jų.

Bet skaitydamas “Draugų” patėmijau, kad ne tik katalikų religijai 
tarnauja, bet ir tautiškus reikalus gina atsišaukdamas prie tų pačių 
Lietuvių katalikų, kad stotų į karų su Lenkais tokiais pat katalikais.

Jau čionai man nebsuprantama, kaip toks laikrųštis, katras pasi
šventęs religijos gynimui nuo visokių priešų, šiandie gali atsišaukti 
tautiškais reikalais ir remti patrijotizmų, kad katalikas kataliko krau
jų eitų lieti. Juk žinome, kad Kristaus ir Apaštalų mokslas nieko 
bendro neturi su tautiškais klausimais. (Apaš. -Darb. 10, p. 28 ir 11 
p. 17, 15 p. 7—11, Rym. 9 p. 24-26, Ev. Matt. 12 p. 50, 7 p. 15—27, 
28 p. 18—20, Ev. Mork. 16 p. 15, Apr. Jono 7 p. 9—17).

Šv. Apaštalai buvo Žydų tautos, bet Evangelijų skelbė visam pa
sauliui, nežiūrint kas kokios tautos. Visi, kurie įtikėjo į Kristų ir ap
sikrikštijo; Žydai, Grekai ir Rymionai ir tt. buvo broliai ir seserys. 
(Ap. Darb. 2 p. 15—49).

Bažnyčios istorijoj apie pirmųjų amžių krikščionis nerandame, 
kad jie butų buvę patrijotai ir dėl tautiškų dalybų butij ėję kariauti. 
Žydų su Rymionais ir-gi buvo ginčų ir kada Rymionai užpuolė Jeru- 
zolimų, krikščionys prasišalino iš to miesto ir nestojo ginti. Juk krik
ščioniui žmogui tverties ginklo ir eiti žudyti savo priešų visai nesuta
ria su Kristaus mokslu (Ev. Matt. 5 p. 4—4, I gr. Petro 3 p. 8—9, 
Rym. 12 p. 1/1—21). Juk visi katalikai vienodai savo poteriuose kož- 
nų dienų atkartoja sekančius žodžius: “Atleisk kaltes musų kaip ir 
mes atleidžiame saviems kaltėms.” Bet su gyveniniu tie žodžiai vi
sai nesutinka. Ne tik pavienios ypatos nesugyvena taikoj, keršija 
viens antram, nesilaiko sulig bažnyčios mokslo, bet, labai apgailėtina, 
ir visos tautos viena prieš kitą keršija ir stoja karan.

Juk Lenkai nekokie laukiniai Afrikos žmonės. Jie save vadina 
augštai pakylusiais kultūroj ir civilizacijoj, kurie tiek daug turi “mok
slinčių” ir “didvyrių,” juk Lenkai ir musų, Lietuvių tautą, apšvietė 
krikščionišku mokslu, per kelis amžius Lenkų priežiūroj katalikiškas 
mokslas buvo skleidžiamas. Nuo visokių atskalūnų netik jie patys gi
nčai, bet lygiai apgynė ir Lietuvius katalikus. Ir Lietuviai kada buvo 
po Lenkais, jie naudojosi lygiomis teisėmis. Ne tik Lenkas sodietis 
buvo šlėktos “priežiūroje,” liet ir Lietuvis naudojosi tomis pačiomis 
privilegijomis. Negalima suprasti, kaip šiandie Lietuviai Lenkams 
parodo visokių barbariškų pasielgimų? Ir Lietuviai atsišaukia prie 
savo tautos,, kad griebtųsi ginklų ir gintus nuo Lenkų, nuo tos pačios 
tautus, kuri senovėj musų tautą sujungė po ta pačia Rymų-Katalikų 
vėliava, po kuria abieji šiandie dar tebėra. Ir jeigu yra koks nesusi
pratimas, arba skriauda ii kurios pusės, tai gali atsišaukti į Rymų prie 

- Šv. Tėvo. Juk abiejų tautų delegatai yra Vatikane ir katalikų su ka-

taliku lengvai galima sutaikinti tarpininkaujant Šv. Tėvui.
Mes žinome, kad Šv. Tėvas daro įspūdį savo atsišaukimais ir

tarimais ir nekatalikiškoms tautoms. Bet kiek daugiau gali pri 
pačių katalikų? Jei Lietuvių nesusipratimai butų su Latviais ir 
sais, ne su katalikiškom tautom, tai Vatikanas mažiau galėtų pi 
nauti.

Jau kelinti metai eina ginčai tarp Lietuvių ir Lenkų ir šią 
taip rustus pastojo, kad pradėjo kariauti. Lietuviai atsišaukia , 
rimo prie Tautų Lygos ir prie didesniųjų tautų autoritetų, bet 
Šv. Tėvo neatsišaukia, kad sutaikintų. Šv. Tėvo paliepimu, visi h 
gai kaip Lietuvių, taip ir Lenkų iš sakyklų galėjo papeikti karų, k 
nekrikščioniškų pasielgimų. Bet niekur negirdėti tokių atsišauk 
Kaip Lietuvių, taip ir Lenkų “dvasiškieji vadai” patarnauja pa; 
darni patrijotizmų, kurie pasėja žmonių širdyse neapykantų, keršt 
pagiežų. Baisus atpuolimas krikščionybės nuo doros ir meilės, 
meilė yra pamatas krikščioniško mokslo, juk su meilęs veikimu i 
įima lygint karo! ? J uk Apaš. Povylas išaiškina kas yra meilė ( 

’Korint. 13 p).
Europos karas parodė, kad pas krikščionis nieko daugiau ne 

ko, kaip tik viršutinės religijos formos, dėl kurių ir protestonai st 
talikais tankiai ginčijasi. Bet kad gyveniniu parodytų skirtumų 
antram, tai to nesimato. Abieji ėjo žudyties ir dar šiandie tam 
muisi galo nėra. Tik kai-kurios atskalūnų sektos atsisako imti 
lūs ir žudyti savo artimų ir nemažai Amerikoje tokie nukent# 
daugiausia Europoje.

Kokių naudų turi Rymo-Katalikai, kad priklauso po Va 
ministracija, kada tokiuose kritiškuose laikuose negali patar 
taikymui jų pačių. Daug sykių girdžiamę per laikraščius, kad Ii 
Katalikai paniekina “nezaležinnkus,” kaipo “paklydėlius,” bet 
matosi, kad didesnis paklydimas šiandie Rymo-Katalikų, kurie pil 
giežos vaikščioja kaip Lietuviai, taip ir Lenkai po Cbicagų, ir i 
priguli prie to paties Rymo-Katalikų vyskupo, tas pačias mišias 
ir Šv. Sakramentus vartoja. Nedyvai, kad tūkstančiai atpuola 
krikščionybės ir lieka bedieviais, kad nieko gero nebemato po ! 
ščicmio vardu.

Pirmųjų amžių katalikai parodė skirtumų stabmeldžiams 
darbais. Tai ir turėjo geras pasekmes, nes daugybę atvertė.

Daugelis Lietuvių žino, koks didelis ištvirkimas buvo Rusijoj., 
zo krikščionys? Žmonės, kurie svietų vandravojo, sakydavo, 

ne tik Petrograde taip ištvirkusiai gyvenama, bet ir Londone, Bei 
ir Madride prostitucija labai išsiplatinus. Petrogradas iš viršau^ 
žiurėjus labai daug turėjo bažnyčių. Altoriai ir įventųjų pavei 
ant didesnių gatvių ir stočių. Bet tik formos! ■ Bet tikros religiję 
sai mažai buvo. Ir tie dvasiški vadai mažai rūpinos žmonėms 
parodyti. Juk kuomet atsirasdavo kas parodydavo tų religijos t 
duolį, kad reikia ir sulig to užlaikyti tą mokslą, tokie buvo perse 
(Ėv. Matt. 7 p. 15—29, 12 p. 49—30; Jokūbo 2 p.; Rym. 2 p. 13).

Ir musų tautoje bedievybė labai platinasi. Daugybė atpuola, 
katalikų ir nuo protestonų. -Priežastis tame, kad žmonės plačiai 
ligijos nepažino kaip tik formose. Daug žmonių tik tiek suprato 
Kristų, kaip apie kokį istoriškų didvyrį, bet kaip savo Išganytoji, 
mažai kas pažino. Žinojo istorijų, kaip Kristus gyveno, kentė, 
mirė, bet kad kalboje su žmogų išėjus apie Kristų ir paklausus, ar 
kad Jėzus Kristus tave atpirko savo krauju, tai atsako: “nežib 
Apie prisivertimų mažai galėjo girdėti ir naujų atgimimų per Šii 
Dvasių (Ev. Jono 3 p. ir 15 p., Apaš. Darbai 19 p., Rym. 5 p. ir 8 

Jokūbas Cirulii
Atsakymas p. C i raliui. Nelaimingas žmogus galėtų būti sve 

jei akys nebūtų jam išluptos. Ir p. Cirulio raštas galėtų būti g 
jei jis matytų vienų didelį daiktų, kad svetimi atėjo į Lietuvų i 
plėšė iš jos sostinę Vilnių, pagriebdami didelius plotus lietuviškai! 
bančių žemių apie Švenčionis, Varėnų, Seinus ir Punsku.

Ponas Cirulis nemato skirtumo tarp Lenkų užpuolančių 
žemę ir tarp Lietuvių ginančių jų.

Nematydamas tokių stambių daiktų p. Cirulis statosi šviesų 
talikystės ir krikščionijos teisėju. Jisai sako, kad Kristus užcb 
ginti tėvynę nuo užpuolikų ir neleido kariauti. Tečiaus p. Cirul 
miršo, kad neskaitant šv. Jono Krikštytojo, didžiausias pagyriu 
Kristaus lupų teko kareiviui šimtininkui: “Ištiesų, ištiesų sakau; 
neradau tokio tikėjimo Izraeliuje,” (Mat. 8, 10). Taip pagird 
kareivių viršininkų Kristus neliepė jam liautis kareiviavus, 
nevalia butų gintis nuo užpuolikų, tai nebeliktų galėjimo karei' 
Kristus pats nesigynė nuo priešų, nes rengėsi mirti, kad 
pirktų, bet aiškių aiškiausiai pasakė mokintiniams visų 
pavojuje: “Bet kas netur (pinigų) tas teparduoda savo ru 
perka kardų” (Luk. 22, 36). Šv. Petras tada parodė du kardu, 
tus nepapeikė ir neliepė mesti, tik pasakė “Gana” (Luk. 22,

Toliau p. Cirulis rašo: “Jeigu yra kokis nesusipratimą®! 
skriauda iš nekurios pusės, tai gali šauktis į Rymų. ”—Šauktii 
ma, gali, bet ar gali Šv. Tėvas, neturėdamas karuomenės s 
Lenkus, kad neitų į Vilnių. Ir R. Dmovskis, Lenkų politikos 
ir Pilsudskis, Lenkų karuomenės viršininkas, yra seniai 
katalikystės. Lenkai nekuomet tiek neklausė popežiaus, kiek 
so Dmowskio ir Pilsudskio.

Ne visi nei Lietuviai yra katalikai. Juk ir paties p. Gi 
tas netaip parašytas, kad Lietuviai daugiau klausytų popežiai 
mažiau klausytų. Per keturiasdešimts metų tų darhą Ame 
bo kiti ir kitos knygomis, laikraščiais, prakalbomis ir pasišu 
Kiek to viso prisiskaitė ir prisiklausė pats p. Cirulis, ttu jią 
žino. Jis turi žinoti, kad ir kitiems teko to nuodingo p4no, 
kia suprasti, kad politiškus tautos ginčus popežius 

•Kiekvienoje tautoje perdaug yra negerbiančių jo. z
Pačiam susigriovus savo bakūžę nėra kų pykti ant jo®, fcjAt 

je negali joje pasislėpti nuo lietaus ir šalčio. • ;
Pagaliaus V. Jėzus nei nesiuntė popežių, kad skirstytų. 

jų žemes arba šiaip turtus. Nei pats Išganytojas neapeėmė,
Štai kas yra Evangelijoje: “Vienas žmogus tarė jam (Jj 
kintojau sakyk mano broliui, kad jis su manim dalytųsi 
jis tarė jam: Žmogau, kas mane jmstatė judviem teisėju, 
kės dalytoju? (Link. 12, 13, 14). Popežius neturi dftUgfcBh 
V. Jėzų. Jei Išganytojas neapsiėmė padalinti tėviškę 
nei Šventasis Tėvas negali skirstyti tautoms ribas.

Iš to išeina reikalas ginti tėvynę nuo užpuolikų Įfį 
nors ir rūbų prisieitų parduoti.
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