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Bolševikai su Turkais 
Sąjungoje

Nesiliauja folicijinis Teroras

Stipriai Apsaugojamas Anglijos 
Parlamentas

LENINAS SU KEMAL TURI 
SUTARTĮ.

Kova prieš talkininkus turi 
būt vedama.

Geneva, Šveicarija, G r. 1.— 
Iš Konstantinopolio čia gau
ta sąlygos sutarties, kokią v- 
ra padaręs vyriausias Rusijos 
bolševikij vadas Leninas su 
Turkų nacijonailistų vadu Mus 
tapha Kernai paša.

■ Taikoje yra 8 skirsniai. Pir
mutiniu užtikrinama Turkijai 
pilna nepaliečiamybė ir atga
vimas Turki] valdžios visose 
buvusiose pirm karo Turkų 
teritorijose. Antruoju — Tur- 
-kai intikinami, kasi jiems tu
ri tekti Sirijos ir Arabijos 
kontrolė. Trečiuoju — Mask
va pasižada pakelti propa
gandą visoj Turkijoj. Ta pro
paganda bus atkreipta prieš 
talkininkus.

4. Rusija su Turkija sutin
ka bendromis spėkomis pa- 
liuosuoti iš talkininkų nelais
vės visas musulmanų apgyven 
tas šalis, kaip tai Indiją, E- 
giptą, Algeriją, Morokko ir 
Tunis, ir toms šalims gvaran- 
tuoti nepriklausomybę.

Penktasis skirsnvs praleis
tas.

6. Rusija pažada Turkijai 
finansinę ir komercijinę pa- 
gelbą.

7. Rusija sutinka pasiųsti 
dcuoveikiaus du korpusu, ar-

d augiau, jei bus reikalinga, 
iagelbon nacijoualistams.

8. Rusija su Turkija suta
ria, kad kova prieš talkinin
kus turi būt vedama.

BOLŠEVIKAI NUŽUDĖ 15 
IŠ DARBININKŲ DELEGA

CIJOS.

Konstantinopolis, G r. 1. —
Iš Sevastopolio vienu garlai- 
vėliu čia atvyko 40 darbinin
kų. .Jie pasakoja, kad prieš 
pat ineisiant bolševikams Se- 
vastopolin darbininkų delega
cija išėjusi pasitikti bolševi
kų karuomenę. Bet bolševikai 
atidarę į delegaciją ugnį ir 15 
delegatų nužudė.

Bolševikai baisiai persekio
ja* Sevastopolio darbininkus. 
.Tie sako, darbininkai gelbėję 
gen. Wrangelio evakuavimul.

Bulgarija sutiko paimti sa
vo šalin kelis tūkstančius Ru
sų pabėgėlių iš Krimo.

ORAS. — Šiandie apsiniau
kę ir gali būt lietaus. Rytoj 
gražus oras. Maža atmaina 
temperatūroje. -

PGLICIJINĖ PAGIEŽA 
PLEČIASI PO AIRIJĄ.

Londone visa policija pašauk
ta tarnybon.

Londonas, G r. 1. — Siaučia 
kaip siautęs policijinis tero
ras Airijoj. Vakar mieste 
Cork sudeginta miesto valdy-- 
bos bustas ir kiti valdiškieji 
namai.

Gaisrų metu įvykę papras
tieji piktų žmonių plėšimai. 
Apiplėšta daugybė turtingų 
krautuvių.

Pačiam Dubline nesiliauja 
areštavimai ir kratos. Sinn- 
feinerių vadas Griffith nepa
leidžiamas iš .kalėjimo.

Anglijos vyriausybė gavo 
pareikalavimą, kad Griffith 
kuoveikiaus butų paliuosuo- 
las. Kitaip sinn-feinerių or
ganizacijai ims vadovauti ra
dikalai. Tuomet Anglijai bu
sią blogiau.

Policijos darbai.
Dubline policijantai teroris

tai padegė ir išdalies sunai-' 
kino Airių laikraščių Free- 
man’s Journal ofisą ir spaus
tuvę. Tai dtliko kaukuoti vy
rai vidunakčiu.

Antrąjam augšte* tuo metu 
miegojo trys mergaitės. Ši
toms vos pavyko išsigelbėti iš 
liepsnų.

Iš Londono Airijon išvažia
vo parlamentarinė darbo par
tijos komisija tyrinėti polici- 
jinį terorą. .

Aną dieną arti Macroom Ai
riai savanoriai užklupų Ang
lijos policijos būrį lekrutų. Iš 
jų 15 nužudė.

Po šito tos apylinkės gy
ventojams prasidėjo baisus 
kerštas. Deginami namai. Žino 
nės slapstosi laukuose.
Parlamentas publikai uždą 

rytas.

Anglijos parlamentas publi
kai uždarytas ir parlamento 
bustą stipriai apsaugoja po 
licija ir detektivai.

* Stipriai čia apsaugojama 
ir T)owning gat., ties kuria 
yra premjero rezidencija ir 
keli valdiškieji ofisai.

Londone bijoniąsi ne tik 
Airių keršto, bet dar ir pačių 
bedarbių riaušių, kokios labai 
lengvai gali įvykti.
Per mylią aplinkui Downing 

gatvę pašaukti tarnybon skai
tlingi būriai policijos.
Anglijos valdininkai nuomo

niauja, kad sinn-feineriai vi
są savo pagiežą atkreips prieš

LIETUVIŲ-LENKŲ AR- 
MISTIGIJA.»

Londonas* .G r. 1. — Tautu 
Sąjungos tarybos kontrolės 
komisijai Lietuvoje pavyko 
įvykinti Lietuvių-Lenkų ar- 
misticijų (paliaubas).

ITALAI APGULA FIUME.I

-(Londonas, G r. L — Gauta 
žinių, kad keletas batalijom] 
Italų šaulių apgula miestų 
Fiume su tikslu išvyti iš ten 
d’Annunzio. Prasidėję apsi
šaudymai su d’Annunzio le- 
gijonininkais.

PIENAS PIGESNIS 1 CEN
TU. ’

Su Gruodžio 1 d. Chicagoje 
papigintas vienu centu kvor
tai pristatomas kasdien žmo
nėms į namus pienas.

DAR 31 SALIUNININKAS 
PO “INJUNCTION.”

Federalis teisėjas Landis 
vakar paskelbė “injunetion” 
dar 31 saliunininkui Chicago
je, uždraudžiamas pardavinė
ti .svaigalus ir per dešimtį 
dienų pristatyti teisman pa
siteisinimus, kodėl jų saliunai 
neturėtų būt uždaryti. 
Saliunininkus kaltina patsai 

valstijos prokuroras Brunda- 
ge.

D’ANNUNZIO BUS IŠVY
TAS IŠ FIUME.

Fiume, G r. 1. — Fiume apy
linkėse sutraukiama skaitlin
ga Italijos karuomenė. Jos 
tikslas paliuosuoti šitą mies
tą nuo avanturisto d’Annun
zio.
D’Annunzio šaukia gyvento

jus ginties. Bet vargiai gel
bės tas šauksmas.

SUGRYŽĘ KARALIAUS 
TARNAI.

Atėnai, G r. 1. — Čionai su- 
gryžo buvusio karaliaus Kon
stantino tarnai ir valo kara
liaus uniformas. Tas reiškia, 
kad Konstantinas neužilgo 
gryšiąs Graikijos sostan.

KOVA PRIEŠ VAISTUS SU 
.SVAIGALAIS.

» I ■■ l

Vidujinių mokesčių departa
mentas pagal iaus nusprendė 
pakelti kovą prieš, .taip vadi
namas, patentuotas medicinas 
(vaistus), kuriose yra žymus 
nuošimtis alkoholio.

Patirta, kad tiems patentuo
tiems vaistams išdirbėjai kas 
mėnuo pavartoja 4 milijonus 
galionų alkoholio. Tuos “vais- 
stus” šiais laikais žmonės go
džiai perka. Ir jie kiekvienam 
prieinami.

Anglijos miestus ir valdinin
kus..

Pasitaikė keletos bombų 
plyšimas čionai ir kituose 
miestuose. Tie darbai prikai- 

įžiojami Airiams.

BAVARIJA TOLI NUO MO
NARCHIJOS.

Taippat nemano atsimesti nuo 
' Vokietijos.

Berlynas, Lapkr. 30. — Vi
sokius pranešimus ir žinias, 
kad buk Bavarijoje sudaryta 
kažkokia organizacija su tiks
lu pakelti revoliuciją ir sug
rąžinti karalių, užgina Bava
rijos manisleris prezidentas 
von Kabr.

Taippat jis užgina, kad Ba
varija turėtų galvoti apie ko- 
kį-nors atsimetimą nuo Vokie
tijos.

Tas neteisingas žinias apie 
Bavariją, sako ministeris pre
zidentas, platina Bavarų prie
šininkai, patys komunistai. 
Šitie nori suiručiij Bavarijoje. 
Nes tuomet jiems būti] pro
gos pasinaudoti suirutėmis. 
Bet jie to nesulauks.

BALTIMORE TURI 108,390 . 
JUODŲ ŽMONIŲ.

Washington. Lapkr. 30. — 
Cenzo biuras paskelbė, kad 
Baltimorės mieste yra 108,390 
juodų gyventojų. Išviso mieste 
baltų žmonių yra 625,074. Tai
gi, per dešimtį metų juodųjų 
skaitlius ten padidėjo apie 28 
nuoš., gi baltųjų — 32 nuoš.

Mieste Cincinnati juodų 
gyventojų yra 29,636. Baltu 
371,840.

Lousville, Ky., juodų gyven 
tojų skaitlius žymiai sumažė
jo per praeituosius dešimtį 
metų. Šiandie jų yra 40,118. 
Baltųjų yra 194,737.

PIRKITE KARO TAUPYMO
ŽENKLĘLIUS (W. S. S.).

iŠ TAUTU SĄJUNGOS SU
SIVAŽIAVIMO.

JAPONAI KOL-KAS NEPA
KELIA RASIŲ LYGYBĖS 

KLAUSIMO.

Ateinančioji savaitė busianti 
kritikinė.

Geneva, Gr. 1. — Japonijos 
delegatai kažkodėl atsisakė ši
tame suvažiavime pakelti ra
sių lygybės klausimą. Tas 
klausimas yra didžiai svar
bus. Jis tampriai surištas su 
Japonijos išeivija ir su kito
mis Japonų tęisėmis svetimo
se šalyse.
Japonų delegacijos pirminin

kas vice-grafas Isliii pareiš
kė, kad Japonai šiuo kartu 
aplenksią’ tą klausimą. Sako, 
ateis toksai laikas ir pasitai
kys tokia proga, kuomet ra
sių lygybės klausimas pats 
savaimi pakils.

Priešinasi Ispanų kalbai.

Ispanijos ir pietinėj Ame
rikos delegacijos suvažiavimo 
pradžioje buvo padavusios 
reikalavimą, kad oficijalė Tau 
tų Sąjungoje kalba be ang
liškos ir prancūziškos butų 
pripažinta dar ir ispaniška.

Patvarkymo komisija tą 
klausimą svarstė. Anglijos de
legatas Balfour kalbėdamas 
nusiskundė sunkenybėmis, kuo

IŠ DARBO LAUKO. ŽINIOS IŠ LIETUVOS

Holden, Mass., (Ir. 1. —- Je- 
fferson ir Eagle Lake vilnos 
audiminės, kurios buvo užda
rytos penkias dienas, išnaujo 
atidarytos su mažesne 10 
nuoš. darbininkams užmokes- 
timi. ' ,

Audiminių valdybos prane
šė, ka<l darban sngryžę visi 
darbininkai.

Toledo, 0., G r. 1. — Čia už
daryta rūbą dirbtuvė kompa
nijos Cohen, Friedlander & 
Martin. Kompanija paskelbė, 
kad panaikinti stambus iš ry
tinių valstijų užsakymai ir, 
abelnai, pablogėjusieji kom
panijos reikalai privertė kom
paniją uždaryti dirbtuvę.

St. Louis, Mo., G r. 1. — Aš 
tuntasis federalis distriktas į 
paskelbė mėnesinį raportą, 
kuriame pareiškia, kad per 
praėjusį mėnesį “business” 
ėjo niekais, nes perkančioj i 
publika taupiai apsieinanti.

Del to abelnąjam darbo 
lauke sumažėjo darbai. Dauge
lis darbininkų nedirba įvairio
se darbo lakose..

Firestone Tire & Rubber 
kompanija Chicagoje pranešė, 
kad su Gruodžio 10 d. visiems; 
savo darbininkams sumažina 
užmokestis 10 nuoš.

ATIDARYS SENĄSIAS PO
LICIJOS STOTIS.

Policijos viršininkas paskel
bė, jog jis aptarsiąs apie ap
leistų policijos stočių atidary
mą.. Tan skaitliun ineina ir 
stotis ties 35 gat., palei TTal- 
sted g.

met Sąjungoje atsirastų dau
gybė oficijalių kalbų. Pager
bė prideramai jis Ispanų .kal
bą ir podraug pakvietė Ispa
nus delegatus atsiimti tą rei
kalavimą.

Kol-kas Ispanai nepriėmė 
to pakvietimo.

Kritikinė savaitė.

Ateinanti savaitė, čia nuo- 
moniaujama, busianti kritiki
nė visam suvažiavimui. Nes 
Sąjungos delegatai turės ple- 
narį susirinkimą.. Susirinki
mui bus paduota balsuoti į- 
vairių komisijų nutarimai.

Yra daugybė tokių reikalų, 
kuriems būtinai reikalingas 
vienbalsis suvažiavimo pripa
žinimas, jei norima pravesti. 
Be vienbalsio pripažinimo pa
kils nesusipratimai ir paskui 
galėtų įvykti krizis. 
Bolševikų Lenkų klausimas.

Lenkai daug darbuojasi, kad 
Tautų Sąjunga imtųsi kokių- 

inors priemonių juos apgintr 
inuo bolševikų, jei pastarieji 
1 išnaujo pakiltų.

Sąjungos taryba kartą jau 
svarstė tą klausimą. Bet tas 
nedavė jokių pasekmių. Atei
nantį penktadienį taryba dar 
svarstys bolševikų-Tjenkų ga
limo karo klausimą.

Prancūzai delegatai dar
buojasi apie skiriamai viešpa
tijų karuomenei transportaci- 

Iją į Vilnių.

mažojo seimo Darbai.

Steigiamasis Seimas prieš issi- 
skirstant grynai Lietuvos gynimo 
darbą dirbti iš savo tarpo narių 
išrinko Mažąjį Seimą, kol Stei
giamasis Seimas susirinks.

Mažasis Seimas kasdien dirba. 
Tuo tarpu jis papildė karo bau
džiamųjų įstatų XXII knygos 
140—1 str. ir pakeitė dėl bau
dimo nestojančiųjų karuomenėn 
ir jų slepenčiųjų, būtent: “Karo 
metu arba karo stoviui esant, vi
si tie, kurie slepia nestojančius 
(neskiriant tėvų ir giminių) su
lig mobilizacija į karuomenę ir 
pabėgusius iš karuomenės kariš
kius, baudžiami pinigine pabauda 
nuo 5,000 ligi 20,000 auks., arba 
kalėjimu nuo 6 mėn. ligi 2 metų, 
o patys nestojusieji nuo 2 ligi 
6 metų grąsos kalėjimo.”

Mažasis Seimas karo tarybon 
pasiuntė du savo atstoyu: M. 
Krupavičių ir Dr. Lašą. Jų pa
vaduotoju yra: St. Kairys ir Dr. 
Draugelis.

Antruoju skaitymu priimta 
baudžiamųjų karo įstatymų XII 
knygos ir baudžiamojo statuto 
papildymo ir pakeitimo projektas. 
Bausmės už valstybinio turto ei
kvojimą arba pasisavinimą žymiai 
padidinamos ir atskirais atvejais 

’ prasikaltusis galės būti baudžia
mas mirtimi.

LIETUVOS GYNIMO PADĖTIS

Vyriausias Lietuvos Gynimo 
Komitetas nusprendė esantiems 
Lietuviams belaisviams Lenkuose 
siųsti 10,000 auksinų ir tuo pa
čiu reikalu susižinoti su Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus atstovais.

Geležinio Vilko raiteliams ar-
klių pirkti išleista 200,000 auks. . - ------------- <----- «-•------ -«■

Kreipėsi į visus gynimo komi- Į j°nams ir dvaruose slėpti nelais-

tetus, kad jie greičiau siųstų sa
vanorius į “Savanorių Pulką”ir 
į “Geležinį. Vilką.”

Gynimo Komitetai turi pasirū
pinti vietoje išdirbti gautąją ža
liąją medžiagą ir tik tuomet pa
siųsti Vyr. Liet. Gynimo Komi
tetui.

Eleonoravo dvaro darbininkai 
Spalių 17 d. sušaukė nepaprastą 
susirinkimą nutarė apsikrauti ne
paprastu mokesčiu Lietuvos gyni
mo reikalams. Dvaro darbininkai, 
bežemiai ir mažažemiai ūkininkai 
veikiai sudėjo 1,372 auks. Be to, 
pasižadėjo remti Lietuvos valdžią 
ir nieku gyvu nepasiduoti dva
rininkų siundymams, kurie nori 
sukiršinti Lietuvos pačių žmonių 
rinktą vaįdžią ir darbininkus.

Šakių Lietuvos gynimo Komi
tetas atsiuntė šešis puikius raite
liams tinkamus arklius. ArkliaiI
atvedami ir kitų komitetų.

PRIEŠ PLEBISCITĄ LIETU
VOS ŽEMĖSE.

Lapkr. 7 Miesto Teatre, Kau
ne, buvo didelis įvairių tautų su
sirinkimas einamuoju momentu.

Kalbėjo įvairių Lietuvoje gyve
nančių tautų (Lietuvių, Gudų, Žy
dų ir kt.) ir visokiariopų partijų 
nuomonių ir grupių atstovai.

Po kalbų padaryta bendra re
zoliucija, kurioje nurodomi Lie
tuvos piliečių norai Tautų Są
jungai, kad ji Vilniaus ir kitose 
srityse plebiscitą nuimtų.

Visa Lietuva pakyla prieš tą 
neteisingą ir neaiškų plebiscitą.

DR. ERETAS ĮSTOJO KARUO
MENĖN.

Norėdamas kuodaugiausiai pri
sidėti prie Lietuvos nepriklauso
mybės apginimo nuo besiveržian
čių Lenkų, laikinai apleido savo 
vietą užsiėmimų reikalų ministe
rijos informacijų departamento 
direktorius Dr. Juozas Eretas ir 
įstojo, kaipo Šveiiarijos armijos 
leitenantas, į Pirmojo Savanorių 
Pulko štabą Augštoje Panemunė
je, kur tikisi atnešti naudos Lie
tuvai.

SUVARŽYMAS DVARI
NINKŲ.

Tauragės apskr. dvarininkai y- 
ra pasižymėję Lietuvos valstybėj 
neprielankumu. Daugelio jų sūnus 
tarnauja Lenkų legijonuose, re
kvizicijas dar už praėjusius mo 
tus ne visi yra atidavę.

Yra tikrų žinių, kad kai-kurie 
iš jų slėpė bėgančius Lenkus ne- 
laisvius.

Rasi, visa tai turėdamas galvoj 
Tauragės komendantas paskelbė 
varžantį Lenkus dvarininkus Įsa
kymą. Tuo įsakymu draudžiama 
Lenkams dvarininkams daryti 
bent kokius susirinkimus, taip
pat be komendanto žinios jiąms 
neleidžiama išvažiuoti iš apq 
ties.

Visuose dvaruose turi Bf 
vestos registracijos knygos, kurio
se kiekvienas atvykęs asmuo į 
dvarą privalo būt įregistruoja
mas, nurodant, kokiais tikslais jis 
aplankė dvarą. Apie kiekvieno 
asmens atvykimą į dvarą turi būt 
pranešta vietos milicijai arba tie
siog komendantui.

Draudžiama dvarininkams duo
ti kokią-nors pašelpą Lenkų legl-

V1U8.

NEĮSĖTI RUGIAI.

Pašvitinio valsčiuje ir kitur, 
Šiaulių apskr., šįmet dėl didelių 
ir nuolatinių lietų žmonės visai 
negalėjo įsėti rugių. Turės pasi
tenkinti ateinančiu pavasariu.

IŠ VILNIAUS.

Iš Vilniaus pranešta, kad tenai 
iš Poznanifaus sugryšiąs pilnam 
sąstate su savo visais archivais bu
vęs Vilniuje pirmos Lenkų oku
pacijos metu teismas.

Laikraštis Vilenskojo Slovo Iš 
oficijalės versihės sužinojęs, kad 
pastaromis dienomis Vilniuje bu
vę 48 užmušimų ir apiplėšimų at
sitikimai. 'Bendra suma išplėštų 
pinigų siekianti kelių milijonų.

Olos Litvy praneša, kad Vii-,1 
niaus ąizurpatoriaus Zcligowski; 
valdžios įsakymu internuotas ga1 
sus Lenkų advokatas Vruble- 
kis, buvęs juria konsultas p 
Lietuvos 'vyriausybės įgalioti]1 
Vilniuje.

' PINIGŲ KURSAS.
Svetimų šalių pinigų vertė,1 

nant nemažiau $25,000 Lapl 
buvo tokia $ulig Merch&nts' 
and Truat Co.:
Anglijos sterlingų svarui 
Vokietijos lOli markių 
Lenkijos IOOŲjjįj 
Lietuvos 100 
Prancūzijos 
Italijos



Trečiadienis, Oruod. 1,

KOVA UZ VILNIŲ.LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS

“DRAUGAS”
Eina kasdieną išskyrus nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA:

OHICAGOJ IR UŽSIENYJE:
Metams ................................... >8.00
Pusei Metų ................... • * ♦ A00

SUV. V AUST.
Metams ..........-.■..................... $6.00
Pusei Metų ............................... 8.00

Prenumerata mokas! lškalno. Lai
kas skaitosi nuo užslrašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar esprese "Mo- 
ney Order" arba {dedant pinigus J 
registruotą laišką.

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

Tel. Roosevelt 7791

Lietuva ir Amerikos 
Spauda.

Ne visi angliškai rašantieji 
Amerikos laikraščiai iškraipo 
tiesę, ir klaidingai sustato at 
sitikimus, kad išeitų kenksmo 
Lietuvai ir naudos Lenkijai. 
New York Times 23 Lapkričio 
paskelbė redakcijos straipsnį 
vardu Russia Looks West, t. 
y. Rusija žiuri į vakaras. Ta
me straipsnije yra daug kalbos 
apie Lietuvą. Štai to straipsnio 
vertimas.

Lenkija paliovė kovojus, 
bet ji tebėra kare. Gene- 
roląg Zellgow.ski tebėra pats 
didžiausias neramybės dary

bas Europos Šiauryčiuose. 
ų pranešimai skelbia,,

kad jis ginasi padedant Lie
tuviams ir Lenkams nuo 
Lietuvos valdžios užpuoli
mų. Jeigu Lietuviai tiesą 
sako, tai jis pradeda užpuo
limą su penkiolika divizi
ją iš ko matyt, Lenkijos 
valdžia turbut jam padeda.

Nereikia mintyti, kad Lie
tuvių kalbos yra tik tam, 
kad Lenkus apkaltinus. Jei
gu Zellgowskis tiktai save 
gina, tai jis ginasi tenai, 
kur jis neturi teisės būti. 
Lenkų valdžia apsiėmė, nors 
laikinai, grąžinti Vilnių 
Lietuviams ir Zellgowski ’s 
sulaužė tą, taip kaip kad 
d’ Annunzio sulaužė Italijos 
valdžios paliepimus, D’ An
nunzio dar tebemosuoja ran
komis ir Italijos valdžia 
kol kas nepanaikino jo, bet 
labai tikėtinai išrodo, kad 
ji veikiai panaikins, jei jis 
pats nenurims. Zellgowski 
gal sunkiau yra panaikinti, 
bet kaipo Lenkas jis turėtų 
suprasti, kad jis stumia Len
kiją į daug didesnį pavojų, 
negu d’ Annunzio butų ka
da nors galėjęs padaryti Ita
lijai. Adrijatikos ginče Ita
lija yra tris kart didesnė ir 
lešimtsyk turtingesnė už sa-
o priešininkę. Lenkija, tie- 

,sa, daug didesnė už Lietu- 
ą, bet Zellgowski kiek gn- 

geriausiai pasidarbavo, 
d Lietuva imtų labiau žiu- 

|ti į Rusiją ar Vokietiją 
kdama iš ten sau pagel-

laža dalis Bolševikų ar- 
baigift naikinti Bala

ičių ir Peflliurą. P-nas
L< Rygoje sako Lenkų 

gitams, kad taika nega- 
['-! Lenkija nepil- 

gal būti,
|> do sąly- 
|kad Rusija 
Inu dfeidnti 

pač dabar,

<\l<>

Tautos Fondo pasiųstieji pusė 
milijono auksinų jau Lietuvoj. 
Kitas visas aukas, suplauku
sias į Tautos Fondo Centrą iki 
Lapkr. 20 d. jau vėl Lietuvon 
pasiuntė, šiuo sykiu pasiųsta 
$8,000.00. Nelaikykite pas save 
surinktų pinigų — siųskit į 

centrą, gi centras tuoj 
Lietuvon pasiunčia.

Kiekviena Amerikos Lie
tuvio paaukota šimtinė, penk- 
dęšimkė, dešimkė musų prie
šininkui Lenkui didžiausį 
smūgį sudrožia. Kurie pirmu
tiniai paskubėjo su aukomis, 
iš dalies tų aukų dėka pakylo 
Lietuvos kareivių dvasia, vi
su smarkumu jie puolė ant 
priešo ir jį atstūmė atgal. Sa
vo aukas teikdami Lietuvos 
gynimui, ne tik medžiaginiai 
gelbstime savo tėvynei, bet ir 
moraliai. Musų broleli ai-ka- 
reivėliąi mato, jog jie ne vieni 
likimo skirti mirti kovoj už 
tėvynę, bet kad jų užpakalyje 
stovi ne tik Lietuvos visi žmo
nės, bet ir išeivija Amerikoje. 
Užtat, kas aukoja ir greit au- zas 
koja, tas neapkainuojainą pa
tarnavimą savo tautai teikia.

Nemanykime, kad po vie
ną dešimkę šiuo momentu su- 
dėsime ir pakaks Lietuvai ap
ginti. Ne! Kaip Lietuvos ka
ruomenė nuolat kariauja, nuo
lat stovi ant sargybos, taip ir 
mes neprivalome nustoti nuo
latinės pagelbos tai karuome- 
nei teikti. Juk jei ta musų 
brangi karuomenė bent ant 
trumpos valandėlės pasitrauk
tų iš karo fronto, tuoj Lenkai- 
plėšikai mus tėvynę pavergtų, 
visus Lietuvius išnaikintų. Gi 
mes — jei tik pasiganėdinsime 
su viena tik auka, jei skaity
sime’ savo pareiga atlikę vie
ną, kitą dolierį nenoriai nu
metę tautos aukuran, musų 
karaomenei galėtų pritrukti 
ir šautuvų ir maisto ir paga
lios energijos, dvasios. Skau
du butų musų kareivėliams 
vieniems, be paramos palik
tiems kauties su žiauriuoju 
Lenku.

Kaip Lietuvos žmonės pa
budo, įsisiūbavo it banga, 
bloškia .savo priešus (lauk iŠ 
savo žemelės, taip ir mes nors 
sykį supraskime savo šven
čiausią pareigą nuolat teikt 
Lietuvai pagelbą. Tą nuolatinę 
pagelbą, bent kol juodašim- 
čius-Lenkus sutriuškinsime,tu
rime gražios progos teikti per 
vienatinę, Lietuvai tiek daug

klynais ir-gi skyrių valdybos 
turi pasirūpinti.

Lai T. F. skyriai sudeda 
visas pareigas, kad iki atei
nančių Naujų Metų savo kvo
tas išpildžius. Darykite viską, 
kad kuodaugiausia aukų šau
tuvams, kanuolėms surinkus. 
Žinokit, kad T. F. yra viena
tinė organizacija tikrai rupi- 
nanties Liet. gyųimo reika
lais. Kiekvienas T. F. priešas 
— yra tautos priešas. Tautos 
Fondas rengia ir surengs Lie
tuvos priešams mirtį. Tad, 
mirtis Lietuvos priešams! Lai 
gyvuoja laisva, nepriklausoma 
Lietuva!

Tautos Fondas,
222 So. 9th St., 

Brooklyn, N. Y.

Iš UETOVOS.

likimas mums visiems turi 
rūpėti. Bet ar tuip yra! Ne. 
Ne visiems ji rupi. Tai aiškiai 
matyti Amerikoje, tokį pat 
gandai ateina ir iš Lietuvos. 
Bet tie dvasios “bankrutai” 
neprivalo stabdyti tikrųjų tė
vynainių darbo. Yra tokių 
Lietuvių Amerikoje, kurie 
kaip turkliai susitraukia į sa
vo lukštus tada, kada reikėtų 
būti išlindusiais. Tai daro v« 
pač tada, kada reikia išmesti 
kokią nors auką Lietuvos rei
kalams. Nekurie bijo viešai 
pasirodyti, kad kas aukos ne
paprašytų, o eiti į prakalbas, 
rengiamas Lietuvos reikalais, 
nenuviliosi joki\i budu. To
kiems kišenius brangesnis už 
Lietuvos nepriklausomybę. Ar
ba jie yra svetimnaudžiai — 
laukia kad kiti padarys, o jie 

! naudosis jų darbu ir pasišven
timo vaisiais.<

Ateina ir iš Lietuvos skun
das, kad ir tenai tokių “ban-

Turėk pinigų 
kitas Kalėdas! 
Įstok į musų 
Kalėdini Tau
pymo Kliuba—
ir taupykpo blski 
kas savaitė. Ateik 
ir taupyk po biski 
paaišklnima.

Išskyrus “dvasios skur
džius” ir Lietuvos neprigul- 
mybės priešus bei jai nepri- kratų” randasi. Tenai išsisu-

Pinigus Lietuvon nusiunčiame 
greičiausiai ir pristatome 

parašą prijemejo 
iš Lietuvos.

CENTRAL MANUFAGTI’RING 
DISTSIGT BANK

1112 West 35-th Street
Turtas Virs $6,000,000.00

A STATE BANK
i

Atdara Panedėliais. Seredoms ir Subatoms vakarais

jaučiančius, visi Lietuvos žmo
nės aukoja tėvynės gynimui,

kinėja, kad nereikia duoti 
viešiems reikalams javų, kad

pasitarnavusią įstaigą, Tautos 
Fondą. Tad be jokio išsikal- 
binėjimo mokėkime į Tautos 
Fondą nuolatinius mokesčius, 
mokėkime bent jau mažiausia 
du nuošimčiu nuo viso savo 
uždarbio. Juk rizikuot nebe
galime. Akių neturėtume kur 
dėt, jei dėl musų apsileidimo, 
šykštumo ištuštėtų šaltinis, iš 
kurio remiama Lietuvos kar
žygiai ir jei iš tos priežasties 
pralaimėtų karą. O ne! To ne
gali būti! Žūsime, bet tėvy
nei nepriklausomybę užtikrin
sime! Laimėsime — tik visi 
dirbkim, kovokim, nuolat, ir 
aukokimt

Praeitos savaitės Tautos 
Fondo prietelių darbuotės vai
siai žymus. Nedidelė Du Bois, 
Pa., Lietuvių kolonija pra
lenkė nekurias didžiules, pri- 
siųsdama Lietuvos “Geleži
niam Vilkui” per T. F. net 
$1100.00. Chicago, III. (North 
Side kolonija) pirma buvo 
prisiuntusi keletą šimtų, da
bar vėl prisiuntė $868.00. Ma- 

Rockford, III., Lietuvių
būrelis suaukojo $549.79. At- 
hol, Mass., antru šykšti čekį 
prisiuntė už $365.80. Kitų ko 
lonijų šiuo tarpu nei neminė
sime. Tik pažymime tai, kad 
beveik nėra tos Lietuvių ko
lonijos, kuri šiuomi kritingu 
Lietuvos momentu nedirbtų, 
nerinktų aukų. Viena koloni-1’ 
ja didesnę, kita mažesnę pi 
nigų sumą prisiunčia.

Duosime pilną raportą.

Kitos savaitės pranešime 
paskelbsime, kiek kuri koloni - 
ja Lietuvos gynimo reikalams 
per T. F. sudėjo, kurios jau 
savo kvotas išpildė ir kuri ko
lonija stovi visų priešakyje.. 
Skelbsime tik tas, kurios jau 
pinigus į Centru prisiuntė. To
dėl prašome T. F. skyrių ir 
šiaip jau kolonijų ir draugijų 
prisiųsti surinktus pinigus, 
kad iki ateinančios savaitės 
galėtume pilną raportą apie 
Tautos Fondą visuomenei pa
tiekti ir kad pinigus tuoj būt 
galima išsiųst į Lietuvą.

T. F. Skyrių domei.

T. F. skyrių valdybos pra
šomos, kad dalintų T. F. na
riams prisiųstas narių kny- 
gutes. Netik nuolatines mo
kestis knygutėn reikia įrašy
ti, bef ir duotąsias aukas. 
Aukojusiems nemažiau 10 dol. 
duodama gražus paliudijimai,

kada AVrangel’is jau nepa
ėstos jai kelio. Zellgowski 
labiau pakenkė Lenkijos rei
kalams, negu galėtų kada 
nors atsverti strateginė nau 
da iš Vilniaus.
Šitas New York Times’o 

straipsnis yra prielankesnis 
Lenkams negu Lietuviams, nes 
jisai įtiki visiems Trenku pa
sakymams ir labai atsargiai 
priima gryniausią lidtuviškų 
pranešimų tiesą. Šitąja savo y- 
patybe straipsnis visai nesis
kiria nuo State Department’o 
arba p. Colby’o politikos Lie
tuvių ir Lenkų susikirtime.Tas 
laikraščio ir departamento po
litikos ypatybių vienodumas 
yra taip didelis, jog galime 
spėti, kad abiedviejų yra 
bendra šaknis.

Kas žin ar daug suklysime 
sakydami, kad tas straipsnis 
yra įkvėptas iš Wasbingtono. 
Lenkai gauna daug paramos 
iš Prancūzijos ir Suvienytų 
Valstijų. Bet Lenkų politika, 
stumdama Lietuvą artyn prie 
bolševikų ir Vokiečių ima 
kenkti patiems Lenkų rėmė
jams.

ką turi geriausio. Vieni duo- j nereiktų patarnauti valstybės 
da daug, kiti mažiau, kaip ( naudai. Toki, turbut, da neat- 
kas įsigali. Į sipeikėjo nuo ilgo Rusų slogu

otai Kivylių dvaro savinin-1 Čio. Jiems, turbut, rodosi, kad 
kas (Kretingos apskr.) d-ras: ir dabar jie tarnauja kaip ir

NIEKAS NEGALI SUSILYGINTI

su COLUMB/A
Kaunackis aukojo 25 aukso 
rublius, daug sidabro pinigų 
ir poperinių.

Viena neturtinga moterėlė 
duodama rankšluostį sako:

Tą vieną teturiu, bet atiduo
du, kad butų kuo aprišti tė
vynės gynė ji} žaizdas.”

Latviai atsispyrę. Neina nei 
į Gynimo Komitetus, nei duo- 
£a aukų, nors Lietuvoje gyve
na ir jos 4uoną valgo.

Okersai, išilgai visos Lietu
vos daromi susirinkimai ir iš
nešamos protesto rezoliucijos 
prieš Lenkus-grobikus. Sykiu 
dedamos aukos. >

Dvasios Skurdžiai. 

Lietuva-musų tėvynė. Jos

svetimiems.
Tokių atsiranda tarp ūki

ninkų, darbininkų ir tarp 
pirklių. Šie. pastarieji Lietu
voje stengiasi kodaugiausia 
visus- išnaudoti ir komažiau- 
sia pačiai Lietuvai duoti. Gal 
ne visi toki, bet nedaugelį iš
skyras.

Toki “dvasios skurdžiai”, 
jei yra blogos valios, tai jiems 
reikėtų duoti tai suprasti ant 
kiekvieno žingsnio, kad jie ne
tinka prie musų, o jei iš ne
susipratimo, tai jiems ramiu 
keliu duoti sveikos šviesos.

V. K.

LIETUVOS PASKOLOS 
BONUS

i

MES GALIME GAUTI PILNĄ SUMA Už JUSU

LIBERTY BONDSUS
±

■II■■II■
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Jeigu Jus turite Liberty Bond-sus ir norite 
juos išmainyti ant pinigų, tai parašykite 
mums kiek turite, kokie bondsai. Mes gpusime 
tiek kiek jus užmokėjote. Rašykite šiuo antrašu

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

Tiktai viena “non-set automatiško stop ” ..-*7
mašina $25 iki $275.00.

Ateikite pasiklausyti Naujų Lapkričio Mėnesio 
Rekordų.

Jeigu gero teisingo patarnavimo ieškai, 
tai čionais ji visuomet rasi.

Mes nekuomet negarsiname vienos rų- 
šies dąlyka, o parduodame kitos.

Laikrodžiai, Deimantai ir Graznos 14 
K. žiedai, Lenciugelai — už labai priei
namas kainas.

JOFFEY’S 4625 South Ashland Avenue

PRANEŠIMAS!
Pranešu savo draugams ir visiems kostumeriams 

kad persikėliau j nauja vieta po num. 3327 So. 
Halsted Street. Užlaikau laikrodžius, žiedus ir kitas 
auksines gražnas. Turiu gramafonų ir rekordų. Lai
kau religijimus daiktus k. t. rožančius ir tt.

J. WENCKUS
Laikrodininkas

Daimontai, Laikrodžiai ir Graznos. Pa
taisau gerai už labai prieinama kaina.

II. S. MAIL STEAMSHIP COMPANY, inc.
30-ta GRUODŽIO .

Iš New Yorito be jokiu mainymu tiesiai J

BREMEN ir DANZIG
‘SUSQUEHANNA” į

Prancūzams ir Amerikai 
reikėjo, kąd maža Lietuva 
praleistų progą padaryti su
tartį su dviem dideliais savo 
kaimynais: su Rusija iš šiau
rių ir su Vokietija iš pietų. 
Po kiek laiko ta proga gal ne
grįžtų ir Lietuvą taptų pri
versta amžinai erzinti tuodu 
savo kaimynu. Tuomtarpu 
Zellgowskis padarė, kad Lie
tuva tos progos nepraleis.

Geriau už Lenkus išmany
damas tarptautinę politiką A- 
merikietis pasako, kad do
vanoja Lenkams visas šunybes, 
tik tegu Lenkija neardo savo 
rėmėjų politikos tikslus.

Prie to straipsnio dar pri
deda, kad yra skirtumų tarp 

5 l^enkijos ir Italijos. Ne visi 
tie skirtumai paminėti, bet pa
žymėta, -kad jų yra ir kad A 
merika juos mato. l^enkai pa
tys turi atsiminti tuos skirtu
mus. Jiems gal nereikėtų už 
miršti, kad Amerika p. Gabrie
liui d’ Annunzio niekada nepri 
tarė ir kad -todėl Zellgowskis 
neturi tikėtis Amerikos para
mos.

■■■
I■■
■
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MILDA——-.
3140 South Halsted Street Chicago, Illinois.

Vienintelis Didelis Lietuvių Teatras
Scenon Statomi Puikus

V od i vilią i ir Krutamieji Paveikslai
Aktai mainomi 4 sykius į sąvaitė:

Panedėliais, Seredoms, Ketver gaiš ir Subatoms.

Nauji Paveikslai Kas Vakaras.

Įžanga: BALKONAS 17 centu, APAČIOJ 28 centai. J

S. 8.
Atsišaukite pas

II. S. MAIL STEAMSHIP COMPANY INC. 
CLĄUsfl^ENlUS & Co. Gencrnliai Pasažicriniai 

KIO Nbrth La Šalie Street, Chlcago, III.
Ereight SkyriAs 120 Broadway Tel. Rector 6300 New York City

H. Agentai

CUNARD LINE
v - IŠPLAUKIA PRIEŠ KALĖDAS

S. S. SAXONIA 14,300 Tonų, Gruodžio 9
Kambarių Kaina ............................. $180.00
3Čia Klasą Kaina .................... .. $125.00

į Pridedant $5.00 Karės Taxų
TIESIAI I HAMBURGĄ /'

3čios Klasos Kaina į EitkunUa per Hamburg $130.40
Pridedant $5.00 Karės Taxų * • . •

Jūsų mieste randasi lokalia agentas. Eik pas ji.

I LIETUVOS LAIVYNAS
Vėsoki banditai ir brigantai, lyg erkės ir vapsos žvimbia apie Lie

tuvą. ir geria kraują. Bet Lietuvos erkės priputusias kraujo sutraiš
kys. Nepavyks nė dvarponiams nė Lenkams užsėsti ant sprando 
Lietuvos žmonių. O laiviniu* visuomet gelbės Lietuvai atsllektl iš 
vargo ir iš pelenų. To-gi deiet

Jeigu nori, kad Lietuvos vėliava plevėsuotų ant jurtų;
Jeigu nori savu laivu pasivažinėti Lietuvon;
Jeigu įdomauji užjurinc pirklybn; -
Jeigu nori, kad paštas reguliariai eitų tarp Lietuvos ir Amerikos; 
Jeigu nori, kad tavo siuntiniai ir piningai greitai pasiektų gi

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

pelnų; ir
Jeigu nori prisidėti prie atkėlimo Lietuvos IŠ bėdų ir vargo, tai 

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

nuoja $33.00. Kas penkios akcijos, duoda vieną balsų 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 krelptiest reikia pas Lietuvos 
Garlaivių Bendrovės Generaij Agentą.A
Dr. J. Šliupas 1419 N. Main Avė. Scranton, Pa.
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Extra! Stebčtind Proga Extra!iiiimmiiiiiimi UVVUvMlMl I I VgU „. . . .
Mes turime pasiliuosuoti nuo musų Visuotinos Storage san

krovos penkiasdešimts puikiausių Victrolų kokius tik gali pinigas 

pirkti, paliktus ant musų rankų, didžiulių muzikalių instrumentų 

pardavėjų, kurie turėjo sudėję musų sankrovon ir kūne dabar ban 

krutiją. Šios Victroloą visiiškai naujos ir kainuoja iki $300.00. Dau

guma iš jų yra išdirbta dešimties metų dirbtuvės gvarancijos. Kad 

greitai išpardavus juos, mes nutarėme daugumą jų parduoti tik po 

$35.00 su 12 dainų, 200 adatų ir deimanto adatą. Kam-gi pirkti iš 

antrų rankų mašiną, kuomet gali pirkti visai naują gvarantuotą Vic- 

trolą tik už $35.00, su redordais ir adatomis iš musų sankrovos.

Taipgi mes turime keletą augštos rųšies vėliausių seklyčios setų 

paliktus ant musų rankų per nusibankrutijusius pardavėjus, kuriuos 

parduosime už pinną pasiūlymą. Šita yra tikrai stebėtina proga, jei 

tamist'a lauki jos ir tikro nupiginimo. Apsimokės tamistai ateiti, 

nežiūrint kur gyveni. Mes pristatome j visas dalis miesto ir apielin- 

kes. Taipgi išsiunčiame C. O. D. Laisvės Paskolos Bondsai priimami.

Atdara kiekvieną dieną iki 9 vai. vakaro. Nedėldieniais ir 

šventadieniais nuo 10 ryto iki 4 vai. po piet.

National Storage Company
2023 So. Ashland Avenue., kampas 21-os gatvės. 

Chicago, Illinois.

X Jkv.; J#

CUNARDLIfiE
Tiktai per • Dienas |

HAMBURGĄ IR LIEPOJŲ
Per Anglija

S. S. AQUITANIA Gruodžio 14 į

Trečia Klasa kainuoja
Hamburgą.................... $125.00
Liepoju .......................... $145.00
Pridedama $5.00 Karės Tašu.
Yra lokalia agentas Jūsų 

Nueik pas ji,
mieste.

ĮĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiniimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiti

| NEPAPRASTA PROGA !
Mes esame priversti atiduoti už Storage Charges S 

Dvidešimts musų augščiausios rųšies Victorolas vertas K 
iki $300.00 už taip žema kaina kaip $35.00, ir dar § 
duosime dykai 12 pasirinkimui rekordų ir 200 adatų. £ 
Dauguma iš tųj mašinų yra naujos ir garantuotos ant § 
Dešimts metų.1 Norint žinoti geruma, reikia jas ma- £ 
tyti. Nepraleiskite šios progos jų nemato, nes tikrai 3 
gailesitcs, nes tai gal vienas tokis atsitikimas gy- X 
venime. Atsiminkite tiktai $35.00 už augštos rųšies — 
kvarantuota Victorolą. Mes taippat turime parduoti S 
Dešimts tikros skuros tapeBtry Parlor Setus. Šie se- 5 
tai yra nauji Ir naujausios mados. Mes parduosime s 
juos už pirma pasiulijimą nežiūrint koks jis butų, S 

S Storage Kaina ne= mums vieta yra reikalinga. Jums apsimokės at- ■ 
£ Tiktai $35.00 važiuoti nežiūrint kur Jus gyvenate. Pristatymas Dy- 3 

kai, mieste ir apielinkėj, taip-pat siunčiame C. O. D. S 
£ Atdara kasdiena iki 0 vai. vakare. Nedėldiomis nuo 6 iš ryto iki 4 B 
£ po pietų. Liberty Bondsus priimame. ~
£ NATIONAL STORAGE CO. 2023 S. Ashland Avė. Cor. 21-th St 5
iūiiiiiiiiiiHiiiniiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiniimmnnninmiiiiiiiniiimiiiiiiiii
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ialtic - American Line
Pavcldėtojiai RUSSIAN AMERICAN LINE

Tiesus Pasažieriams Patarnavimas iš

DANZIG ir LIEPOJAUS
Į NEW YORK ir sugrįžti 

Del platesnių informacijų kreipkite

A. E. Johnson & Co. Generaliai Pasažie^iniai Agentai
42 Broadway, New York 
Arba musų autorizuoti agentai.

IHMHamnHHHBBBnnuin
a Automobiliai
B IR

LIETUVIAI AMERIKOJE.
PRANEŠIMAS VISIEMS 

ROSBLANDO IR AP
LINKAS LIETU

VIAMS.
Ką tik iš Lietuvos sugryžęs 

advokatas p. P. Bradčiulis ir 
Juozapas Vidmons aiškins Lie
tuvos padėjimą Strumilų sve
tainėj, 158 E. 107 St. kampo 
Indiana Avė. ketvirtadieny, 
Gruodžio 2 d., 7:30 vai. vaka
re.

Kviečiami visi atsilankyti 
L. L. P. Stotis.

AMSTERDAM, N. Y.

Lapkr. 7 <1. Šv. Antano dr-ja 
laikė pusmetinį susirinkimą. 
Apsvarsčius savo reikalus pri
siminė tėvynę, Lietuvą, ir 
vargingą jos šių dienų padėtį. 
Nors nedidelis skaitlius narių, 
bet visi karšti katalikai ir ge
ri tėvynainiai. Nesenai už 500 
dol. nupirko L. L. P. boną, o 
šitame susirinkime nutarė iš 
iždo paaukoti 200 dol. ir na
riai sudėjo 12 dol. 50c. Pinigus 
nutarta pasiųsti Lietuvos Šau
liams.

Garbė nariams už prijauti
mą Lietuvos reikalam* ir 
pirm. p. J. Dnučiunui, kuris 
gražiai tuos reikalus išdėstė.

S. K. Narys.

NOKOMIB, ILL.

f*asklydu4 žinioms, kad Len
kų plėšikų gaujos, pagrobu
sios Vilnių, lenda Lietuvos gi 
lumon ir raginant L. Misijai, 
kad Amerikos Lietuviai savo 
aukomis padėtą Lietuvos ar
mijai ginties nuo užpludusio 
priešo, subruzdo darbuoties ir

nedidelė Nokomis’o Lietuvių 
kolonija. Tuojau tapo suda
rytas aukų rinkiniui komite- 
as, pakviesta pagelbon pp. J. 

šatvaitis ir A. Kizevičia, iš 
rinkta rinkėjai ir pasileista 
per Lietuvių namus rinkti au
kas Lietuvos gynimui. Pama
tę tai musų atgalėiviai norėjo 
tam darbui kenkti, bet visos 
jų p&sfhngos vėjais nuėjo. Su- 
sipratusieji ir rriylintieji Lie
tuvą sudėjo aukų ant tėvynės 
aukuro..

Aukojo:
Kaz. Petkus......... .  $10.00
Mot. Kilinskas ............. 10.00
S. Lapinskas................  10.00

Po 5 dol.: Ig. Norušas, Stan. 
Eitutis, J. Pundžius, J. Tu- 
minskas, Ant. Grigoraitis, J. 
Šatraitis, And. Aleščikas, And. 
Kizevičia, Pov. Milončius, P. 
fterenčius ir Tamkevičius.

K.. P. Bikinas $4.00.
Po 3 dol.: S. Bartašius, Vinc. 

Stankus.
Po 2 dol.: Pet. Mockus, J. 

Banevich, A. Stankus, J. Bar- 
tašienė, J. Kalvaitis, A. Zig- 
montas, J. Sungaila, J. Mi
elieji (Liet.), Pet. Jėnkauskas 
(jaunasis), J. Pocius, K. Mil
dažis, Ant; Yurginas, Ad. Ur
bonas.

J. Orinas $1.50.
Po 1 dol.: Ad. Lapinskas, J. 

Kunskis, J. Turauskienė, Myk. 
Bačkauskas, Agn. Jurijonienė, 
J. Karpus, Pran. Lukošius, S. 
Totorienė, And. Lapinskas, J. 
Gudaitis, Pet. Mickus, ArJ. 
Mickus, Ant. ftliktn, Vinc. 
Luišys, J. Karmazinas, Sint 
Raulinaitis, Pet. Kuryla.

Viso $143.50.
Aukos pasiųstos Lietuvos

Misijai, ^ew Yorkan.
Šitą auką sudėjo 48 žmonės.

Neaukojo tik 15.
Visiems aukojusiems taria

širdingą ačių.
Komitetas:

K. P. Bikinas, pirm., 
Kazys Petkus, sekr., 
Sim. Lapinskas, iždin.

iifiimmiiiniiminiiiiiiimiimiiimuniiii l
■Tel. Canal 257 =
| DR. C. K. KLIAUGA !

DIETŲ VIS DENTISTAS 
51821 So. Halsted St., Chicago, 111 = 
E Kampas ISth St.
"jValand.: 9—12^rytą, ir 2—9 vak.£
'iiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiHiiiiHi <3

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

plet, 6:80 iki 8:30 vakare. 
Residencija; 10538 Perry Ava, 

Tel. Pullman 342

: LIETUVOS GYNIMAS

TĖMYKITE

Kensingtono Lietuviai - ga
lite gauti nusipirkti “Drau
gą” dienraštį pas p.

IG. TYŠKEVIČIĄ
314 E. Kensington Avė. 

nnnniiniiHiiiiniiiiiiniiniiininiiniiinii

DR. G. M.GLASER
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas 8149 So. Morgan St. 
Kertė 32-ro St., Chicago, Dl.

SPECIJALISTAS
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų.
OFISO VALANDOS: Nuo 10 ryto 
iki 3 po pietų, nuo 0 iki 8 valan
dų. vakare.
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po piet.

Telefonas Yards 087
K----------------

WAR SAVINOS 3TAMPS 
ISSUE3DYTHE 

UNITED STATES 
GOVERNMENT

DR. CHARLES SEGAL ! john
Perkėlė savo ofisą po num.

4729 So. Ashland Avenue
Spccljalistaa 

DŽIOVŲ, MOTERŲ ir VYRŲ LIGŲ

Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo j 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:80 
vakare. Nedėliomis 10 iki 1. 

Telefonas Drevei 2880

Kada kankinies dėl galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sil- 
nsta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia. Jos pri
valote kreipties J manę klausti 
patarimo dėl jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
jums geriausj patarnavimą dėl 
Akių, Ausų, Nosies tr Gerklės 
Ligos gydoma specljallsto,

W. F. MONCRUFF, M. D.

. SMETANA,
AKIŲ SPECIJALISTAS 

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

Kambaris 14-15-18-17 
Viršui PLATT’S aptlekos

Tėmykite mano parašą. 
Valandos: Nuo 10 ryto iki 0 
vak. Nedėliomis nuo 9 ryto Iki 
12 d.

. ........................ .

Pinigai, Laivakortes Lietuvon i
SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DASTATOME PI- | 

NIGUS Į PASKUTINĮ PASTĄ Į 30 DIENŲ.

Blogas susisiekimas trukdo Lietuvos gynimą. 
Žaibo greitumu reikia susisiekti, susinešti su įvairiais 
centrais. Geresnieji arkliai pitimti “Geležiniam Vil
kui.” Kaip žuviai vandens, taip Lietuvai reikia au
tomobilių.

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

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

L.le T.atomcLLlų Lietuvos Gynimo Komi
tetui, Šauliams ,K rašto Apsaugos ministerijai, gene- 
raliam štabui, Lietuvos Raudonajam Kryžiui ir tt.

Kuri kolonija pirmutinė intaisys automobilių Lie
tuvos gynimo organizacijai?

Tame reikale susižinokite su

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

414 W. Broadway, So. Roston, Mass,
Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrininkai ypač pri

valėtų visose kolonijose šitame reikale pasidarbuoti.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»■■■■■■■«

Parduodame laivakortes 
į Lietuvą ir iš Lietuvos. ‘

Padarome legališkus do
kumentus, dovernastis, 
įgaliojimo aktus.

Esame registruoti Lietu
vos Atstovybės Wnsliing
iotone.

Parduodame lotus, na
mus, farmas, padaromo 
paskolas ir apdraudžiame 
nuo ugnies.

Visus reikalus atsekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas

PAUL P. BALTUTIS and CO.
901 W. 33rd Street Tel. Yards 4669 Chicago, UI. i
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MAGDE, "Ak, kaip man nicl«|„ 
vąt Ubandiiau viiokiui maigojimm, 
trinkimui, muilarimui — ir rinkai IM 
nieko napagelbtj,, nuo tu bjauriu pieit- 
kanu... Man gėda net darni!"

MARK. “Na, ta( kam tau k f it be- 
reikalingai! žiūrėk, kokie mono plau
kai grafui. Ir elniu ir imli , O lai 
todėl, kad ai vartoju RUFFbts!”

Kas tai yra RJLJFFLES? Ar 
tai gyduolė? Nell Ar leve-, 
piantįs vanduo? Nei! RŪF-į

.................. ............, ............... „ I'LES yra tai paprasčiausi:
... ... plaukų ir odhs sustiprintoji!

kuris pngclbi gamtai suteikt žmogui priklausanti) grožj. O kas ga 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal bu 
smagesnio ui čystą neniežinčią galvos odą? ’

kufflrr
panaikina pleiskanas I Su jomis nereikia kelid mėnesių gak 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLI1-; pradės maži 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks!į Paskui tik reik 
čiais suvilgant galvą btis užtektinu, kad pleiškam/, nearsinaujlnt

Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptidkoje. Kastuos 
65c., bet jus sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškin 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite lusų aptiekoj 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money o/dcr šiokiu ad|

AP. RICHTCR či CO.. 336.330 BroadwJy, N*w York



Trečiadienis, Gruod. 1, 1920

Chicagoje L, R. K, Labdar. Sąjungos Firmas Seimas
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Našlaičiai Laukia Savos Prieglaudos ir Savų Globėju!

Prieglaudai žeme prie puikaus Marąuette Parko 10 akrų nupirkta.

Keikia Tik Paramos Musų Visų Lietuvių!
Ar rūpinamės mes Lietuviai kaip greičiausia įgyti Našlaičiams Prieglauda?

SEIMAS TĄ REIKALĄ TURĖS IŠRIŠTI

Gruodžio 5 ir 6 d., 1920, 2 vai. po piet
Dievo Apv. Par. Svet., 18tos ir Union gatv.

Seimas laukia nuo visų katalikiškų Dr-ju bei kuopų prisidėjusiu aukomis prie Lab
darybės nuo 5 iki 10 atstovų nuo kiekvienos Dr-jos bei kuopos.

Labdaringos Dr-gijos, Kuopos bei Skyriai ir neprisidėję, Seime turės lygu (spren
džiamai baisa ir kviečiamos seimon prisiųsti savo atstovus).

{domus šeiminis teatras po vardų
a) Lizdas naminio huto Drama trijų veiksmų išpildys 13 Vyčių kuopa.
b) Antra dali programo išpildys p. Justinas Balsis.
Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti ant šių vakarų ir paremtimųg.
Visais Seimo reikalais reikia kreiptis adresu S. Jucevičius 726 W. 18th St., Chicago.

CHICAGOJE.
KATALIKIŠKOS ŠVENTES.

Ketvirtadienis, Gruod. 2 d., 
Šv. Paulina.

Penktadienis, Gruod. 3 d., 
Sv. Pranciškus Ksaveras.

IŠ ENGELW00D.

Lietuvos Vyčių 5-tos kuopos 
priešmetinis susirinkimas įvyks 
Gruodžio 1, 1920, Šv, Mykolo par. 
svetainėje.

Apart svarbesniųjįj reikalų, ku
rie turės būti išrišti šio susirinki
mo, yra rinkimas naujos valdybos 
1921 m.

Todėl kviečiami Yisi nariai 
punktualiai atsilankyti. Susirinki
mas prasidės 8:00 vai. vak.

Pr. J. Paliulis, rast.

JOHN KUGHtNSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ofisas Dldmiestyj 
29 So. L* SaUe Street 

Kambaris SI6 Tel. Central 8684 
Valandos: 9 ryto iki 1 po piet

West Sides Ofisas 
2201 W. 22-nd Street 

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

nuo 7 iki 9 vakare

8*
Phone Canal 257

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
1821 So. Halsted Street 

Valandos: 10 Iki 12 ryto; 1 iki 4 
po piet. 6 iki 9 vakare.

Paėmus laikraštį matai ki
tų miestų Lietuvių veikimų, 
tik iš Englewoodo nieko ne
pastebį. Atrodo, jog čia visai 
Lietuvių nėra, arba jei ir yra, 
tai nieko neveikia. Bet pažiu
rėjus pamatai, kad ir engel- 
,woodiečiai nepasilieka nuo di
desniųjų Lietuvių kolonijų.

Engelwoodo Lietuviai nema
žai yra prisidėję prie gelbėji
mo Lietuvos ir kitokių prakil
nių darbui Nerasi čia Lietu
vio, kuris nebūtų aukojęs 
Tautos Fondan ir nepirkęs 
Lietuvos Laisvės Pask. bonų.

Štai, S. L. R. K. A. 39 kp. 
laikytame mėnesiniame susi
rinkime, Lapkr. 14 d., M. Pet
rausko svetainėj, apsvarsčius 
bėgančius reikalus prisiminė 

^dabartinę Lietuvos padėtį ir 
nutarė iš kp. iždo paaukoti 
100 dol. Lietuvos Šaulių orga
nizacijai. Tai nemaža auka iš 
musų mažos kuopelėm Yra 
Engel\vood ir S. L. A. kp. ir 
tautiška pašelpinė draugija 
vardu Dramos, Dainų ir Švie
sos. Jos ir-gi nemažai yra pri
sidėjusios prie bendrų reikalų^

Tikiu, kad ir <Jar* prisidės. 
Sųsidėjusios tos trys draugijos 
nutarė surengti prakalbas L. 
Rkud. Kryžiaus naudai.

?. Plečkauskas.

Gruodžio 1 d., 8 vai. vakare,
Davis Square parko salėje, L. Vy
čių 13 kp. turės labai svarbų su
sirinkimą. Visi nariai teiksitės 
skaitlingai susirinkti, nes išgirsite 
daug* indomybių.

Korespond en tas.

L. Vyčių 16 kuopos priešmetinis 
susirinkimas įvyks Gruodžio 1 d., 
1920 m. Visi kuopos nariai ir na
rės būtinai turi susirinkti, nes at
einantiems metams reikės rinkti 
nauja valdyba.Tat visi susirinkite.

NiJ:., rast.

IŠ BRIGHTON PARK.
Lietuviij Dailės Ratelis laikys 

mėnesinį susirinkimų trečiadienį 
Gruodžio 1 d., 7 :30 valanda, ’>až- 
nytinėj svetainėj. Bus renkama 
nauja valdyba. Tain-g: yra daug 
svarbių svarstymų.

Dailės Dagelis.

A. f A.
ROZALIJA BANIENĖ

Gimusi Verbiliškės kaime, 
Trakų pavieto pergyvenusi 70 
metų, mirė 29 Liepos 1920 m. 
Šiudonių kaime, Butrimonių 
parapijos. Pamaldos už na- 
bašninkės dusių bus Šv. Kaži 
miero Vienuolyno koplyčioje 
9 Gruodžio šių metų.

8-
Tel. Yards 6666 Drover 8448
Dr. V. A. SZYMKEVIOZ

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas ir 
Akušeras.

3203 S. Halsted St, Chicago. 
Valandos: 10—12 iš ryto 1—2 ir 
6—8 vakare Ned. 10—12 iš ryto.

| Tel. Hąrrison 6688
DR. L C. BORLAND

[ 209 S. State Str. Kamp. Adams 
j Valand.: 1 iki 4 po piet. NedeL 10 
į vai. iki 12 dieną.

Lietuvis pcrkalbčtojas 
ISered.—6 iki 8 vak. Ned. 10 iki 12

■8

DR. S. BIEŽIS.
LIET O VIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS ,,
2201 West 22ud Street 

Tel. Canal 6222
Res. 3114 W. 42nd Street

Tel. McKinley 4988

U

/

VS-----------
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Telefonas Boulevard 9199

DR. G. KASPUTIS
DENTISTAS

3331 South Halsted Street 
Valandos: 9—12 A. M.

1—6; 7—8 P. M.

J. P. WAITCHES 
LAWTEK

LIETUVIS ADVOKATAS ?
Vai. rytais 8 iki 11, vak. 6 iki 9^ 

Nedėllomls 11 iki 1. ?
4509 S. Ashland Avė. Chicago, III. \ 

Phone Yarda 1058 • ė

IŠ NORTH SIDES. ČIONAIS TAVO PROGA

A. PETRATIS S. FABIJONAS
A. PETRATIS & CO. 

Mortgage Bank
REAL ESTATE—INSURANCE

European American Bureau
Siunčia Pinigus, Parduoda 

Laivokortee 
NOTARUIJ6AS

809 W. S5th g \ Chicago, 11L 
Telephone Boulevard 811

Telefonas Pullman 850?
Dr. P. P. ZALLYS

Lietuvis Dentistas
10801 So. Mlchlgaiv Avenue 

Boselaod, III. 
VATANDO8: 9 

jTel. Pullman 3
ryto lkl.9 vakaro. 

42 Ir 3180.

S. D. LACHAWICZ
LIETUVYS GRAKOKIIS

Patarnauju laidotuvėse kąplgiausla. Rei
kale meldžiu atsišaukti, ą,. mano darbu 
busite užganėdinti.
2314 W. 23rd PI. Chicago, Ill.| 

Tel. Canal 2199

AMERIKOS LIETUVIŲ

OKYKLA
Mokinama: angliškos Ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystėe, ste
nografijos, typewriting, plrklybos tei
sių, Suv. Valst. Istorijos, abelnos Isto
rijos, geografijos, polltlklnės ekono
mijos, pilietystės, daillarašystės.

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Iki 
4 valandos po pistų: vakarais nno 6 
Iki 10 vai.
3106 So. Halsted St., Chicago

Tel. Canal 6222
DR. C. K. CHERRYS

• Lietuvis Dentistas
£2201 West 22-nd & So. Leavitt Sts.' 

Chicago.
J Valandos 9:80 A. M. to 12 N.' 

1:00 P. M. to 8:00 P. M.

■■1■■■■■
■■■

Nepaprasta Proga Išgirsti

INDOMIAS PRAKALBAS
Apie Lietuvos Atstatymą

Seredoj, Gruodžio 1-mą d., 7:30 vai. vakare
Šv. Jurgio Parap. Svetainėje, 32 PI. ir Auburn Av.
- ---------------------—------------------------------------------------------------- ----- __ ---------* I .

Šiame vakare kalbės visoje Amerikoje žinomas garsus Lietuvių kalbėtojas— 
Oratorius Medicinos Studentas ALEKSANDRAS RAČ’KUS.

Visi išgirsite įdomių dųlykų apie Lietuvos Atstatymų. Kas gyvas ateikite ant 
šių nepaprastų prakalbų, nes dažinosite kuo dabar Lietuvai reikia daugiausiai pa
gelbėti. Išgirsite kas Lietuvai yra užvis reikalingiausia, ir kur reikia dėti savo pi
nigus kad atnešus Lietuvai kuodaugiausiai NAUDOS ir sau PELNO.

Kas Lietuvis, kas trokšta Lietuvai laisvės ir gerovės lai atsilanko į šias ne
paprastas prakalbas. Visus širdingai kviečia RENGIMO KOMISIJA.INIlBBieSSBBBeCNS NK£RS9’5:aE£BSRBKBBBBHaNaaaNBH
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-J’irųiadienv, Lapkr. 15 <1. 
b<vo trečias visų katalikiškų 
draugijų atstotų susirinkimas 
r&kale Lab. Sųj. 6 kp. vakaro, 
kįris įvyks Sausio 23 d., 1921 
mlj Sljoenbofeno svetainėje.Su- 
sirinkime dalyvavo viso apie 
2X atstovai.

Nutarta išdalinti draugi
joms vakaro bilietus, kad iš- 
inksto visi nariai nusipirktų

kitus pakalbintų.
Vakaro programa bus gra- 

kokių retai tenka matyti, 
išpildys L. Vyčių 5 kuopa.

įtarta pakviesti tan vaka 
visus Nortli Sides Lietu- 

f, kad visi prisidėtų prie 
įmo naudos Lab. Sąjnn-

ųrų, kuris bus Gruodžio
nutarta visonrs jiego-
iti ir prašyti geros šir-
ietuvių ši-tų paaukoti,

iau reiktų pirkti daig- 
•

kaip susėję krūvon 
les dr-jų įinkt.ni at- 
-o tokius nutarimus

gos naudai.
A. Nausėda.

Reikalingi pardavėjiai: Del 
specialų distriktų Chicagoj 
pardavinėti “Malt Extract”. 
Gera mokestis dėl vyru kurie 
nori dirbti. Atsišaukite arba 
rašykite tuojans 516 E. 28 
Street, klauskite Mr. Arudt.

Reikalingi geri Carpentertai >10 i 
dieną už 8 vai. dienos darbo. Gali 
atsišaukti tik geri Carpenteriai kurie 
supranta darbą.

J. A. Jokantas
3934 Rocktvell St. Tel. McKinley 5277

Parsiduoda naujas marinis biznio 
namas 5 pagyvenimą. Ir Storas, ne
ša rendos apie šimtą dollerlų. Kaina 
>8,500. Priežasties pardavimo savi
ninkas apleidžia Amerika, Atsišau
kite greitu laiku.

2844 W. 88-th St,

ANT PARDAVIMO.
2 flatu mūrinis namas su baise-

mentą, furnacš šilumą, elektra. Ran
do, neša >80. Kaino >6500. šaukite
Roe.kwell 578.

Tel. Randolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofls’s vldnrmlcstyj 
A8SOCIATION HLDO.

19 So. Is Seile St. 
Valandos: 9 ryto iki 6 po pistą. 

Panedėltats iki A vakarą. 
Nedaliomis ofisas uždarytas.

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL’IS

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą j People Teatrą 

1618 W. 47th St. Tel. Bonl. 160 
Valandos: 1 iki 3 po pietą. 6 iki 8 

vak. Nedėl. 10 Iki 12 ryte.
Res. 2914 W. 43rd Street.

Nuo ryto Iki piet.
Tel. McKinley 263

33?

Dr. A. L. Yuška
1900 S. Halsted Str.

Tel Canal 9118
Valandos: 10 ryto Iki 8 vakar. 

Gyvenimas
2811 W. 68rd Str 

Tel Prospect J4««
 -

---r ---------
~~==~==~====ą~==5\
Tel. Drover 704?

LIETUVIS DENTISTAS 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Hsredomis nuo 4 lig 9 vakare 
4712 80. ASHLAND AVENUE 

arti 4 7-tos Gatvės

Dr. C. Z. Vežei! as

8 -8

M 8

Phone Seeley 7419
DR. I. M. FEINBERG

Gydo specialiai visokias vyrų ir 
moterų lytiškas ilgas.

2401 Madtson St., kampas W«a- 
tem Avė., Chicago. 

Valandos: 9—4 po plot: 7—9 vak.

DR. S. NAIKELIS
LIETUVIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
OflMM Ir Gyvenimo vieta.

3252 South Halsted Street 
Ant viršau. Unlverml State Baak 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte: nno 
2 IkJ 4 po pietų; nuo 7 iki P vak. 

Nedėliomis nuo 10 Iki . 
Telefmaa Tardą 9544

"TrItkadskas"
ADVOKATAS
Ofisas Dldmiestyj:

29 South La Šalie Street 
Kambaris 824 

Telefonas: Central 6890

Vakarais, 812 W. 33rd St. į 
Telefonas: Yards 4681 "

ufiiiiiiiitiiiiiiimiimmmiimiiimiiiiiiii
Restd. 1139 Independenoe Blvd. 

Telefonas Vau Dnren 994

DR. A/i ROTH,
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

SpeHjallstas Moteriškų, Vyriškų 
Valkų Ir visų chroniškų Ilgų

VALANDOS: 10—11 ryto 3—3 po 
pietų, 7—8 vak. Nedėllomls 10—19 d. 
Ofisas 8854 So. Halsted 8tč Chleagn

Telefonas Drover 9698
niiiiiiimiiiiinihiiiiiiiinuiiiiiiiimiiiii
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| Lietuva šaukiasi prie Amerikiečių į
3 Kad arčiaus susipažinus su dabartiniu Lietuvos padėjimu, mes visi privalome susirinkti krūvon 3

Petnyčios vak., Gruodžio 3 d. 7 vai. vakare -
7 . IN VIENA IŠ DIDŽIAUSIU TEATRU |

| PEŪPLES TEATRE, Į
= Ir išgirsti pranešimus ką tik sugrįžusio iš Lietuvos, kuris dalyvavo Steigiamajam Seime, dirbo f 
S prie Lietuvos Valdžios ir dabar jisai yra nariu Lietuvos Narsuolių Šaulių Sąjungos. Jisai yra gerai = 
3 susipažinęs su Lietuvos narsiaja armija statančia savo jaunas spėkas prieš daug galingesnius prie- 3 
E šus. Jisai matė ir kalbėjo su musų sena Močiute ir yra matęs, kaip musų senis Tėvelis eina eilėn : 
3 narsios karuomenės, kad apgynus musų brangiąją Tėvynę nuo žiauraus priešo. Jisai yra matęs, 5 
3 kaip musų jauna sesutė stoja eilėn savo brolių ir eina in apkasus ginti brangią Tėvynę. Brolau ir 3 
5 Sesutė, tas žmogus yra išvažinėjas po visą Lietuvą ir susipažinęs su dabartiniu Lietuvos padėjimu. : 
= Todėl jisai turi parvežęs daug naudingų žinių nuo musų giminių ir pažįstamų. Ta'k žmogus yra S 
S mums labai gerai žinomas, Advokatas P. Braehulis. T

Kalbės taip-gi pulkininkas, kuris karės laiku atsižymėjo Franci joj, vėliaus važinėjo po Europą = 
3 ir dabar ką tik sugrįžo iš karės fronto. Kalbės taip gi ir kiti žymus kalbėtojai, dainuos Šv. Cieilijos E 
= Choras, vadaujant p. V. Daukšai. Prie to bus rodomi krutami paveikslai gan juokingi ir kiti iš 3 
5 karo laukų. Už tat maloniai esate kviečiami Chicagos ir apielinkių Lietuviai kas gyvas į PEOPLES = 
3 TEATRA, kur prie gražaus programo puikioj vietoj išgirsim įdomių dalykų ir smagiai laiką pra- 3 
= leisim. O kas labiausia,, kad pasirodysim savo priešam susirinkdami in skaitlingus buriuS, kad mes = 
3 užjaučiam savo Tėvynei ir nesibijom tokio žvėriško priešo, o prie to likęs pelnas nuo to vakaro eis = 
= Tėvynės gynimo reikalams. Atlikę pinigai bus pasiųsti in Lietuvą per Atstovybę Amerikoje į 48 va- 3 
E landas. Visus Lietuvius kviečia skaitlingai dalyvauti šiame vakare. Kviečia, £

Town of Lakę Skyrius 1
Pastaba: Vengimui didelio susigrūdimo prie Teatrojusių, tikietus nusipirkite iš kalno, Jturiij 3 

= kaina tik 50c. Jų galima gauti sekančiose vietose ir pas Komiteto narius: S
| P-as p. J. J. Elias, 4600 So. Wood St. ’ A. J. Kareiva, 4537 So. Wood St. s
£ P. Pivarunas, 4622 So. Marshfield Avė. J. J. Zolp. 4601 So. Marshfield Avė. =
5 J. Viskontą, 4635 So. Wood St. Prašome visuomenę pirkti tikietus iš kalno.
■imiimiiimmiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimimimiimiiimiimiiimiiimimiimiiimiimiiiiii. ...... . I —9WIWM ——M—— W ■— ■ . ■ Rf 9—■■■ ■■ ■■■ —R-
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Į Nepaprasta Naujiena Penn’a Lietuviams! _
1 Lietuvių Prekybos Bendrove !

(LITHUANIAN SALES CORPORATION)
= 414 Broadway, • Boston, 27, Mass. =

| Atidarė savo Centrali skiriu Wiikes-Barre, Pa. — Numeris 300 Savoy Theatre | 
Building ant Trečių Lubų).

e 1 Taigi

I Kas tik nori dabar pasinaudot iš nupigi mo Lietuvos pįnigu tai kogreičiausia siųs- 3 
s kit savo giminėms kur ir galis dar prieš Kalėdas jeigu pasiskubinsit. Bendrovė reko- S 
g mendacijos nereikalauja nes jus patis Tėve lei ar sesutės gal jau nekarta rašė kad siųs- „ 
S tumėt jiems pagelba pinigais ar drapanoms, tai per Lietuvių Prekybos Bendrovė Bos- 3 
= tone. Todėl daba> galima siųst netik Bostone bet ir čia. Pensylvanijoj, per jos skiriu g 
g Wi,kes-Barre, Pa. »

Važiuojantiems į Lietuva,^

E Pampiname Pasportus ir Laivakortės, taip-gi praleidžiam net ant laivo, taip-gi 5 
S kurie nori atvažiuot iš Lietuvos pagelbstim gaut reikalingu^ dokumentus kad galėtų = 
S atvažiuotį Amerika. z 3
= Branch Ofisas e

1 Numeris 300 Savoy Theatre Bldg, Wilkes Barre, Pa, |
(Galima imt elevator). g

Ofiso Valandos: Nuo 9 ryte iki 6 vakare—Panedėleis, Seredomis, ir Subatomis iki S 
s 9 Vakare. Ofiso vedėjas Petras J. Baltuška, s

• S
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“Draugas” Weekly Supple- 
ment devoted only to 

religion.
►K LAIVAS

[Evangelija Antram Adventy Sekmadieniui.
Šv. Mateikas XI, 2—10.

Anuo metu Jonas kalėjime išgirdęs Kristaus darbus, pasiuntęs du 
savo mokintiniu tarė jam: Ar tu esi, kuris turėjo ateiti, ar kito lauk
sime? Ir atsakydamas Jėzus tarė jiedviem: Eidamu parneškite žinią 
tjonui ką girdėjote ir regėjote. Akli regi, šlubi vaikščioja, raupuoti 
Įšvarus tampa, kurti girdi, numirusieji atsikelia, vargšams skelbiama 
[gera tiaujiena. Ir laimingas yra jei kuris nepasipiktjs manim. Jie- 
įdviem-gi išėjus Jėzus pradėjo sakyti minioms apie Joną: Ko išėjote 

pamatyti į tuščius laukus, ar riendrėą vėjo lankstomos? Bet ko-gi iš
ėjote regėti, ar žmogaus minkštais rūbais dėvinčio? Štai kurie mink
štus rubus dėvi karalių namuose yra. Bet ko-gi išėjote matyti, ar 
pranašo? Daugiau sakau jums, ir labiau negu pranašo. Nes jis yra 

f tas apie kurį parašyta yra: Štai aš siunčiu mano pasiuntinį pirma ta
vo veido, kad jis prirengti) tau kelią pirma tavęs.

-7731 Evangelijos Paaiškinimas.
)ievo Sunui tapus žmogum ne visi žmonės susyk tą patyrė. 

BO^netų labai maža buvo žinančių, kad Jėzus yra Dievo Suims, 
trisdešimts metų sukakus ir priimant nesakramentį atgailos krikštą 
iš šv. Jono, Krikštytojas visai dideliai miniai paskelbė, kad Jėzus yra 
pasaulio Išgelbėtojas,'' bet toje minioje buvusieji žmonės veikiai už
miršo šventojo žmogaus žodžius. Pradėjus pačiam Išganytojui skelb
ti pamokslus žmonės ėmė jį lyginti su šventuoju Jonu. Vieniems iš
rodė, kad Išganytojas yra šventesnis už Krikštytoją, kitiems, kad Jo
nas yra šventesnis už Jėzų. Ypač tie augštino šv. Joną, kurie jo 
pamokslų klausė iš pat pradžių. Bet jis pats to nenorėjo. Jis sakė 
saviesiems, kad V. Jėzus yra Dievo žadėtasis Mesijas arba Kristus. 
Tečiaus Š»v. Jono mokintiniams rodėsi, kad jis neteisingai Jėzų augšti- 
na, pats dėdamasis mažesniu. Šventasis Jonas kitaip negalėdamas 
išsklaidyti savo mokintinių klaidą pasiuntė du, kad juodu jo vardu 
nuėję pas Jėzų paklaustų Jo paties, ar jis yra Mesijas ar ne.

V. Jėzus nesusyk jiedviem atsakė, tik palaikė pas save dvi ar 
tris dienas. Tuorni laiku Išganytojas padarė daug ir didelių ste
buklų. Pagalios jis pasiuntė.šv. Jono mokintinius ir liepė jam pra
nešti ką buvo matę. Tą paliepimą sakydamas Išganytojas kalbėjo 
beveik tais pačiais žodžiais, kokiais Izaijas pirm 70Q metų buvo pra
našavęs apie Mesiją.

Štai Ižai jo žodžiai: “Susti prėkite ir visai nesibijokite; štai jūsų 
Dievas atves atlyginimo atnionijimą. Pats Dievas ateis ir išgelbės 
jus. Tada atsimerks aklųjų akys ir kurčiųjų ausys atsidarys. Tada 
šlubis šokinės kaip briedis ir nebylių liežuvis bus atviras.” (Iz. 35, 
4—6). Tai-gi Izaijas buvfl pranašavęs keturias stebuklų rųšią Išgany
tojo laikais: aklų, nebylių, kurčių ir raišų gydymą. Šv. Jono mokin
tiniams matant V. Jėzus padarė visas keturias tas rųšis ir dar dvi 
daugiau: raupuotų išgydynĮj bei numirėlių prikėlimą. Prie stebuklų 
V. Jėzus pridėjo ir laimingos naujienos skelbimą pavargėliams. Taip 
sujungdamas savo darbus su pranašo žodžiais V. Jėzus gana aiškiai 
pasisakė, kad esąs tas, kurį Dievas buvo žadėjęs atsiųsti. Žymėtina, 
kad tą pažadą Dievas suteikė žmonėms per Ižai ją pranašą ir, kad tas 
pranašas pasakė, jog ne bile ką Dievas atsiųs, tiktai “pats Dievas

pis ir išgelbės jus.”
Tai-gi iš šito atsitikimo matome, jog V. Jėzus pats prisipažino 

)s Mesijas ir Dievas., Tą prisipažinimą jis išreiškė taip švelniu
Judu, kad drauge parodė ir nusižeminimo pavyzdį. .

Kitas dalykas šios dienos Evangelijoje yra šv. Jono Krikštytojo 
^pagyrimas iš V. Jėzaus lupų. *

Kai kam tas pagyrimas gali išrodyti net perdidelis, nes V. Jėzus 
ištarė, kad’ iš tų, kuriuos moterys pagimdė, nėra didesnio už Joną. 
Bet ir pats Išganytojas buvo moteries sūnūs, o bet-gi buvo didesnis 
už Joną Krikštytoją, nes Krikštytojas buvo tik žmogus, o V. Jėzus 
buvo ir žmogus ir Dievas.

Tečiaus turime atsiminti taisyklę, kad geri, augštos doros įnonės 
kalboje neminėja savęs, nei nemintija apie save. Klausantieji turi tą 
žinoti. Tai-gi' girdamas šv. Joną V. Jėzus nekalbėjo nei nemintijo 
y^beave. Todėl V. Jėzaus žodžiai yra tiesa. Ir tiesa yra taip-gi

Jėzus yra augštesnis už šv. Joną.
Girdamas Krikštytoją V. Jėzus paminėjo šitąs jo dorybes: kad 

buvo stipraus budo žmogus, o ne nendrė linkstanti į visas puses, kad 
nesilepino savęs minkštais rūbais. Tuodu dalyku ir mums naudinga 
yra įsidėmėti. Kas save lepina ar valgiais, ar rūbais, ar kitokiais sma
gumais, tas netenka valios stiprybės, o pasiduoda kitų įtekmei. Su 
gerais susėjęs linksta į gegą pusę, su blogais sutapęs ir pats blogu 
tampa. Kadangi blogų įtekmių" pasaulyje yra daugiau negu gerų, 
dėlto silpnadušiai dažniausiai būva blogi.

Turėdamas drąsos varginti save menku valgiu, šiurkščiais rūbais 
ir kitokiais gyvenimo nepatogumais, šventasis Jonas turėjo drąsos pa
sakyti tiesą ir karaliui į akis, kad nevalia gyventi su brolio pačia. Už 
tą tiesos pasakymą Krikštytojas tapo nužudytas. Bet jis šiandie daug 
laimingesnis ir už Erodą, kuris liepė jį nužudyti, ir už Erodijadą, 
kuri tą paliepimą išgavo prakeikta suktybe ir už Erodijados dukterį 
Saliome, kuri patarnavo savo motinai svetimoterystę patvirtinant 
Žmogžudyste.

Šv. Jonas yra augštesnis už kitus kankinsimus tuomi, kad jis pa
sauliui parodė Išganytoją. Pranašai buvo tik kalbėję apie Mesiją, o 
šv. Jonas, skelbdamas atgailą prirengė jam žmonių širdis ir jas pri
rengęs parodė Tą, 'paskui kurį jos turėjo eiti. Už tatai Išganytojas 
pasakė, kad Jonas yra daugiau negu pranašas.

Prie didesnės už pranašo pasiuntinystės jis dar turi kankintinio 
garlię ir nuopelnus. Jo valios stiprybė rodo, kad jis yra vertas tos 
garbės, o tą stiprybę jis palaikė savyje pesilepipimu savęs.

Nepalikime šitos Evangelijos nepasimokinę iš jos geno apsiėjimo. 
Pirmiausiai šnekoje mokėkime neminėti savęs nei nemintyti apie save. 

takui branginkim valios stiprybę ir neužmirškime įgyti jos nesilepi-
innu savęs. • ,

Eidami šv. Jono pėdomis, pildydami'V. Jėzaus pamojunimus ir pa
raižius prieisime prie įienykstančios garbės ir amžinos laimės. Amen.

•K

Savaitinis “Drs^^F priedas, 
pašvęstas vieWtik tikė

jimo reikalams.
—

ANTRAM ADVENTŲ SEKMADIENIUI.

Mišių Lekcija: “Broliai kas yra parašyta, tas tapo surašyta mums 
pamokinti, kad mes iš Rašto paguodos turėtume vilties per kantrybę. 
Kantrybės-gi ir nuraminimo Dievas teduoda jums turėti vienokius 
jausmus vieniems į kitus sulig Jėzaus Kristaus, kad vienminčiai ir 
vienbalsiai garbintumėte Dievą ir musų Viešpaties Jėzaus Kristaus 
tėvą. Todėl priimkite vieni kitus, kaip* ir Kristus jus priėmė dėl 
Dievo garbės. Nes aš sakau, jog Jėzus Kristus buvo apipjaustymo 
tarnas dėl Dievo tiesos, idant patvirtintų pažadėjimus tėvams, ir kad 
stabmeldžiai garbintų Dievą už pasigailėjimą kaip parašyta yra: ‘To
dėl tave, Viešpatie, išpažįsiu stabmeldžiuose ir tavo vardui giedosiu.’ 
Ir vėl sako: ‘Linksminkitės stabmeldžiai su jo tauta.’ Ir vėla sako: 
‘Garbinkite Viešpatį visi stabmeldžiai, augštinkite jį visos tautos.’ Ir 
vėl Izaijas taria: ‘Bus Jesio šaknis ir kuris kils valdyti stabmel
džius, juomi stabmeldžiai vilsis.’ Vilties-gi Dievas tepripildai jus vi
sokia linksmybe ir ramybe tikint, kad gausi butų jų.s viltis ir Švento
sios Dvasios galybė.” Rom. 15, 4—13.

Lekcijos paaiškinimas.
Nežinantiems kokiais rūpesčiais gyveno šv. Povylas rašydamas 

laišku ir Rymo krikščionys, kuriems jis jį siuntė, sunku suprasti to 
laiško pamokinimus.

Nuliudusiems Rymiečiams Šventasis Povylas patarik ieškoti pa
guodos Šventame Rašte, nes Dievas tam tikslui ir davė jį žmonėms.

Prie to dar reikia, kad pačiuose žmonėse butų sutartis, vienokios 
pažiutos ir vienoki jausmai. Kaip Kristus dėl Dievo garbės sugyveno 
su mumis, nors mes turėjome daug negerumų, taip ir mes, nors maty
tume vieni kitų silpnybes, turime sugyventi vieni su kitais dėl V. 
Jėzaus. t

Nemalonus buvo Kristui apipjaustymas, bet Išganytojas apsiėmė 
tą skausmą ir pažeminimą pakentėti, kad butų aišku, jog Dievas tiesą 
pranašavo duodamas prižadėjimus tiems, iš kurių gimusi yra Žydų 
tauta, t. y. Abraomui, Izaokui ir Jokūbui.

Atmindami tą V. Jėzaus kentėjimą apipjaustymo apeigą darant 
stabmeldžiais gimusieji žmonės turi suprasti, kad Dievas gailisi žmo
nių, nes apsiima už juos kentėti. Už tą gailestingumą įr stabmel
džiais gimusieji žmonės turi garbinti Dievą. '

Žydams rodėsi, kad tik jie vieni gali naudotis Dievo malonėmis. 
Jiems prisidėjus prie krikščionių sunku buvo suprasti kodėl Ryme 
lygiomis statomi ir tie krikščionys, kurie'buvo is Žydų tautos, ir tie, 
kurie buvo iš stabmeldžių. z

Tečiaus nekeikia stebėtis tuo stabmeldžių priėmimu į Dievo Baž
nyčią, nes pats7 Dievas daug kartų buvo pranašams pasakęs, kad Kris
taus laikais stabmeldžiai prisidės prie tikrojo tikėjimo. Juk ir Die
vas to nori. Psalmėje parašyta, kad Kristus iš tarpo stabmeldžių 
garbįs Dievą giedodamas jo vardui (Ps. 17, 50). Možis arba Maižie- 
šius prieš mirsiant pranašavo, kad stabmeldžiai džiaugsis drauge su 
Dievo išrinktąja Žydų tauta. (Taip yra grekiškame Septyniasdešim
ties mokslininkų vertime). Šimtas šešioliktoje psalmėje taip-gi gieda
ma, kad visos tautos garbintų Viešpatį (Ps. 116, 1). Izaijas prana
šavo, kad gimęs iš Jesės šaknies Kristus valdys visas, net ir stab
meldžių tautas (Iz. 11, 10). Tai-gi keturios vietos iš Senojo Įstaty
mo parodo, kad krikščionijoje turi teisę būti žmonės iš stabmeldžių 
kilmės lygiai su žmonėmis iš Žydų kilmės. Tik abeji turi tikėti ką 
Kristus mokino ir pildyti Jo šventuosius įstatus.

Taip sutariant abejiems, visų širdys prisipildys džiaugsmu ir link
smybe. Šventoji Dvasia yra galinga suteikti vilties ir ramybės gerai 
tikintiems.

Nekalto Prasidėjimo Šventė.
(Gruodžio 8 d.). ' »

MIŠIŲ LEKCIJA.
Viešpats įgijo mane savo kelių pradžioje, pirma negu buvo ką 

nėrs padaręs iš pradžios., Pirmą amžinatvės tapau sutvarkyta; ir iš 
senovės prieš žėmei pasidarysiant. Dar nebuvo jūrių, o aš jau buvau 
pradėta; dar nebuvo prasikalusios vandenų versmės; dar nei kalnai 
nebuvo sustoję sunkus dideli; aš gimiau pirma kalvų; dar žemės ne
buvo padaręs, nei upių, nei žemės skridulio kengių. Kuomet rengė 
dangų aš pribuvau, kuomet aiškia teise ir ratu apsuko gelmes; 
kuomet orus tvirtino' augštai ir svarstė vandenų versmes; kada ap
vadžiojo juroms ribas, ir įstatus dėjo vandenims,* kad neperžengtų 
savo kraštų; kada žemės pamatus svarstė: aš buVau prie jo viską 
sudėdama ir džiaugiausi kiekviena diena, žaizdama ties juo visu lai
ku, žaisdama žemės skridinije; ir mano linksmybė yra būti su žmo
nių sūnumis. Tai-gi dabar, vaikai, klausykite manęs: laimingi saugo- 
jantieji mano kelius. Klausykite mokslo ir bukite išmintingi ir ne- 
numeskite jo. Laimingas žmogus klausąs manęs ir budįs pas mano 
duris kasdien ir žiūrįs mano angos aptvarų. Kas mane ras, tas ras 
gyvybę ir išganymą sems iš Viešpaties. (Proverb. 8, 22—35).

MIŠIŲ EVANGELIJA. 
Liukas 1, —28.

Anuo metu angelas Gabrielius tapo Dievo pasiųstas į Galilėjos 
miestą, kurio vardas Nazaret, pas mergelę sužiedotą su vyru, kurio 
vardas buvo Juozapas, iš Dovydo namų, ir mergelės vardas Marija. 

* Ir inėjęs angelas pas ją tarė: Syeika malonės pilnoji! Viešpats su
tavimi: pagarbinta tu tarp moterų.

APIE NEKALTĄ PRASIDĖJIMĄ.• ■
Šios dienos Evangelija taip lengvai suprantama, kad nei ma

žiausių paaiškinimų prie jos nereikia. Bet pati šios dienos šventė yra 
ne visiems lengvai suprantama. Todėl ir pamokslas daugiau kalba 
apie Šventę negu apie Evangeliją.

Nekaltą Marijos Prasidėjimą švęsdama Bažnyčia primena žmo
nėms, kad V. Jėzaus motina, nors buvo žmogus, tečiauR turėjo tokių 
ypatybių, kokių kiti žmonės neturėjo. Tas ypatybes jai trumpai ir 
aiškiai pasakė Dievo atsiųstasis angelas Gabrielius.

y ««-

Jis jai pasakė, kad ji yra pagarbil®^ tarp moterų. Vienos mo- 
rys yra garbingos mergystės skaistybe, kitos'-— motinystės rimtybe. 
Vienui viena Marija turėjo abu tuodu gerumu drauge, nes tapo mo
tina nepraradusi savo mergystės.

Kitą dalyką angelas Gabrielius pasakė Marijai, kad Viešpats 
Dievas yra su ja. RodB, Dievas yra visur ir su visais, bet kitaip Die
vas yra su pažeidžiančiais Jį nedorėliais ir kitaip su pildančiais Jo į- 
sakyinus ištikimaisiais Jo vaikais. Dar kitaip Dievas buvo su Marija, 
kad ji Jo motina tapo. Tą ypatingą Dievo ir Marijos artymybę pri
minė angelas sveikindamas Mariją. Tik vienam žmogiškam asmeniui 
teko laimė ir garbė būti Dievo motina. Tas vienatinis asmuo yra 
Marija.

Angelas dar jai pasakė, pradėdamas sveikinti, kad ji yra malo
nės pilnoji. Ką Dievas gali duoti savo sutvėrimui, tĮ Jis davė V. 
Jėzaus motinai. Ne kūnams aprūpinti, o dūšioms išgelbėti buvo- be
ateinąs Dievo Sūnūs ant žemės; todėl ir Jo motina iš Dievo gavo 
ne kūno patogumų gausybę, bet dvasios malonių pilnybę. Tą ir pa
sakė angelų vadas Gabrielius tardamas: “Sveika malonės pilnoji.” 
Nei viena moteriška, nei vienas vyriškas asmuo, nei pirma, nei pas
kui, negirdėjo tokių žodžių iš angelo, kurį Dievas buvo pasiuntęs.

V. Jėzus, žinoma, buvo šventesnis už Mariją. Bet jisai nebuvo 
malonių ėmėjas, tik malonių Davėjas. Jo asmuo buvo ne žmogiškas, 
kaip Marijos, o Dieviškas, kaip Amžinojo Tėvo. Tai-gi malonių pil
nybe Marija buvo ir yra augščiau už mus žmones.

Visi žmonės gema be Dievo malonės, su nuodėme, kurią padarė 
pirmudu visų žmonių gimdytoju. Gimtosios nuodėmės įstatas taip pla
tus ir senas, kaip plati ir sena yra žmonių giminė. Kol neišsibaigs 
žmonių gimimas, tol neišsibaigs gimtoji nuodėmė. Gimtoji nuodėmė 
skiriasi nuo inųs asmeninių nuodėmių, bet gimtosios ir asmeninės nuo
dėmės yra viena, bendra ypatybė — žmogaus dvasios tokis plikumas, 
kad joje nėra Dievo antgamtinės malonės ir kad velnias turi teisių 

-ant dūšios netekusios arba negavusios Dievo malonės.
^Velnio teises nuo mus dūšios prašalina Krikštas ir suteikia Dievo 

malonę, šv. Jonui Krikštytojui ta laimė teko trimis mėnesiais prieš 
užgimsiant, kada Marija aplankė jo motiną Elzbietą (Luc. 1, 44). 
Ta pati laimė teko pranašui Jeremijui, kaip matyt iš jo rašto (Jer.
1, 5). Lhimingesni už juodu buvo Adomas ir Jieva, nes šiuodu atsi
rado šiame pasaulyje visai nebuvę po velnio valdžia, nei vienos die
nos, nei vienos valandos nebuvę be Dievo malonės iki kol ją prarado 
asmenine savo kalte. Už šv. Joną Krikštytoją juodu buvo laimin
gesni šešiais mėnesiais.N^žinia kiek laiko juodu buvo laimingesni už 
Jeremiją, nes nežinia kiek laiko prieš užgimsiant tam pranašui tapo 
suteiktas paliuosavimas nuo gimtosios nuodėmės. Žinia tik tiek, kad 
Adomo ir Jievos dūšios prieš asmeninę nuodėmę nebuvo- po velnio val
džia ir nebuvo be Dievo malonės, o šv. Jono dūšia buvo per šešis mė
nesius nelaiminga. Gal nemažiau už jį vargo ir Jeremijo dūšia su 
gimtąja nuodėme.

Adomo ir Jievos dūšios iš pat savo gyvenimo pradžios buvo be 
nuodėmės, su Dievo malone ir nebuvo po velnio valdžia iki kol pačios 
nepasidavė po ja. Jei Dievas tą malonę" galėjo padaryti pirmąjai 
žmonių porai, tai Jis, be abejonės, galėjo ją padaryti ir tai, kurią sky
rė į motinas Savo Vienatiniam Sunui. Jeigu tat Dievas nebūtų pa- 
liuosavęs Mariją nuo gimtosios nuodėmės, tai Dievo Motiną/priėš tfcp-' 
siant užaugusiu žmogum, butų gavusi mažiau maloniu 5iegu jų ‘ buvo 
duota abiem pirmos žmonių poros asmenim skyrium? Tokiu budu ir 
angelas nebūtų galėjęs sakyti, kad Marija yra malofiės pilna. Jai bu
tų trukę vienos labai didelės, būtent gimtosios malonės.

. Tai-gi Bažnyčia nekalto • prasidėjimo švepli ir paskyrė tą dalį 
Evangelijos, kur užrašyta, kad Dievo pasiųstasis angelas Gabrielius 
pasakė Marijai, jog ji yra malonės pilna. Ae nekalto prasidėjimo tie 
žodžiai nebūtų pilnai teisingi. f *

Nekaltas prasidėjimas nereiškia skilimo kunui. prasidedant. Ma
rijos kūnas gimė taip,-kaip ir kitų mergaičių kūnai iš tėvo ir motinos., 
Tėvas buvo šv. Jokymas, o motina šy. Ona. V. Jėzaus kūnas motinos 
viduriuose prasidėjo stebuklingai be tėvo. Marijos kūnas prasidėjo 
motinos viduriuose iš tėvo. Tai-gi nekaltas prasidėjimas reiškia du- 
ši<5s paliuosavimą nuo gimtosios nuodėmės, kurią užtraukė ant mus 
Adomas ir Jieva, tos nuodėmės, už kurią tęvas ir motina visai nebū
va kalti.

Tarp nuodėmių ir su nuodėmėmis gyvendami mes mažu kuo ją 
statome. Kitaip žiuri Dievas. Jis yra šventenybė taip skaisti, kad 
mus išmintis neišgali pilnai ją suprasti. Nuodėmė yra šlykštesnė, bai
sesnė už pasaulio sugriuvimą. Žmonėms reikėjo rinktis vieną iš dvie
jų . ar Dievą, kad butų jiems tėvas, ar velnią, kad taptų jų valdovas. 
Žmonės išsirinko velnią. Tai buvo pirmutinė žmonių nuodėmė. Kas yr 
buvęs nuodėmėje, tas yra buvęs velnio vergas. Ne-gi galėjo Dievas- 
Sunus gimti iš buvusios velnio vergės. Savo šventybę žinodamas ir 
brangindamas Dievas turėjo paliuosuoti Mariją nuo gimtosios nuodė
mės tuo pačiu akymirksniu, kada jos dūšia tapo sutverta taip, kad 
nuodėmė jos nepaliestų visai. Tat ir yra Nekaltas Prasidėjimas.

Apie nekaltą prasidėjimą yra buvę pasakyta ir parašyta daug 
įvairių ir gražių daiktų. Vienu atveju negalime visko suimti. Tiktai 
pagei likime ir mes Mariją ypatingai šitais budais: saugokimės nuo
dėmės, mylėkime Mariją ir pasitikėkime jos užtarimu musų dvasios 
reikaluose.

SUSITAIKĖ.
Karas ne visuomet lygus pragarui. Atsitinka ir joje valanda, su-' 

žadinanti sielose augštesnius, doresnius jausmus. Štai tikras atsiti
kimas. Karo lauke tapo sužeistu du priešingos armijos kareiviu ir 
abudu kritė netoli vienas nuo kito. Abudu baisiai kentėjo ir buvo aHi 
mirties. Vienas buvo Prancūzas, o antra Vokietys-bavaras. Pirmas 
buvo dar stipresnis ir galėjo išimti iš kišenės mažą kryželį, pašvęstą 
mirties valandai: pridėjo prie lupų ir silpnu balsu pradėjo kalbėti: 
“Sveika Marija,” paskui “Jėzaus širdie priimk mano dūšią!”

Jo draugas Vokietys, kuris iki šioliai nerodė gyvybės ženklo, ati
darė akis, pažiūrėjęs valandėlę į Prancūzą ir lygiai pradėjo kalbėti 
“Sveika Marija” lotiniškai.

Pasižino, kad abudu esą katalikais ir trokšta katalikiškai numir
ti. Su tikra meile Prancūzas padavė bavarui savo kryželį pabučiuoti, 
sakydamas: “Mudu abu atiduodava gyvastį už savo tėlvynę ir kartu 
einava į Dievo teismą. Bavaras pabučiavo kryželį ir ištarė: “įnirkime 
kaip draugai ir vaikai vieno Tėvo danguje.” J

Neužilgo abudu numirė. Tegul ilsisi ramybėje.
Nętoli nuo jų sužeistas Prancūzas gulėjo. Jis tą nuotikj pastel 

jo ir aprašė. tf. D a

V.
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Paveikslas ir SapnasDvasiškojo Gyvenimo Malonumas Žemių bėrimo maldelę išreiškia dar ir tikėjimų. Gyvam žmogui 
Bažnyčia daug kartų sako Velenų Dienoje: “Atsimink, žmogau, kacl 
dulk# esi ir dulke pavirsi.” Kol žmogus gyvas, tol tie žodžiai nesil 
pildo.Bet žmogui mirus jie tampa aiškus. Tai-gi žemės bėrimo mali 
dėlė primena žmonėms, kad išsipildė, kų Bažnyčia buvo sakius, jol 
žmogus dulke pavirs. Prie to maldelė prideda, kad išsipildys ir kil 
tas Bažnyčios pasakymas, jog mirusieji vėl atsikels. I

Tai-gi žemės bėrimo reikšmė yra didelė ir išmintinga. Ji parodei 
nabašninkui meilę, ji sustiprina gyvųjų tikėjimų, ji nuliudusieml 
priduoda vilties, kad mirtis ne amžinai viešpataus. 1

Klausimas 2. Kurie neša nabašninkų, tie sumeta j duobę ant gra-1 
bo savo pirštines ir ženklelius, kuriuos turėjo prisisegę. Kų tat reiš-1 
kia? A. Nausėda. J

Atsakymas. Žemės bėrimas yra visos Katalikų Bažnyčios įpro- I 
tis. Pirštinių ir ženklelių metimas yra naujas Amerikos įprotis. Jis 1 
nežymėtas Bažnyčios apeigose. Bet ir jis gali turėti gražios reikš-1 
mės.

Ženkleliai reiškia draugijų, prie kurios prigulėjęs nabašninkas 
ir jo lavono nešėjai. Įmesdami savo ženklelius į duobę, jie, tarsi, iš
reiškia draugijos norų nesiskirti su savo nariu, o būti su juo drauge 
net ir kapuose taip kaip liekasi su juo vienoje duobėje tos draugijos 
ženkleliai.

Pirštinės reiškia tuos asmenis, kurie nebašninkų nešė. Palikda
mi jas duobėje jie išreiškia draugiškų noru nesiskirti su nabašninkų 
nei mirti j e.

Pirštinių palikimas prie nabašninko yra labai protingas 
kas sveikatos žvilgsniu. Žmogus miršta dažniausia dėl ligos. La.o..o 
palytėjimas gali palikti ant rankų puvimo perų kenksmingų gyvie
siems. Dėlto protinga yra nešti nabašninkų pirštiniuotiems. Dvlto 
protinga yra tas pirštines neparsinešti namo, kad jos neužkrėstų 
gyvųjų.

Tūlas valdininkas, katalikas, užimantis gana augštų vietų, vedė 
jaunų, apsišvietusių merginų, protestantę. Valdiškos pareigos laikė 
vyrų ištisomis dienomis prie užsiėmimo, bet sekmadieniais jis grįž
davo namon. Kuomet atėjo pirmas sekmadienis po šliubui jauna mo
teriškė pamųstė sau: “Kokia tai pragaištis, kad neiname kartu į vie
nų bažnyčių, bet vienas į vienų, kitas į kitų šalį keliauname.” Tečiaus 
ji pastebėjo, kad vyras visiškai nesirengia į bažnyčių. Nieko jam ne
sakė, bet kuomet antrų ir tretį sekmadienį tat atsikartojo, ji nuėjo į 
savo ‘maldnainį, o vyras nei manyti nemanė eiti bažnyčion. Tuomet 
Zofija, taip vadinosi žmona, tarė jam: “Mano mielasis, nevaikščioji į 
savo bažnyčių, tai ęjkš su manimi į manųjų, melsivos kartu.” Vyras 
visuomet mandagus ir malonus tuomi kartu supyko. Tai buvo pirmas 
jd šiurkštumas savo žmonai. “Kaip gali man taip šnekėti! Juk žinai, 
kad aš esmi katalikas, o ners ne taip uolus, kaip turėčiau būti, bet į 
svetimas kirkužes nėjau ir neisiu, nes tikyba tiktai viena yra tikra, 
būtent ta, kurių skelbia Rymo Katalikų Bažnyčia. Jų įstatė V. Jėzus 
Kristus. Protestonai neseniai atsirado: vieni, kaip liuteronai, kalvy
nai nuo keturių šimtų metų, kiti nuo poros šimtų, kaip presbiteronai, 
metodistai ir tt. Visi jie buvo kitados katalikai, bet jų vadams, Liu
teriui, Kalvynui ir kitiems pakėlus maištų prieš Bažnyčios valdžių, su
sidarė įvairių klaidų. Jos tapo nuo Bažnyčia? atskirtos, kaipo nenau
dingi ir kenksmingi sųnariai.”

Abudu nutilo, bet žodžiai “viena tikyba yra tiktai tikra” giliai 
įsmigo Zofijai širdin. Ji nebuvo tuščių minčių moteriškė, kuriai tiktai 
vien drabužiai rupi, bet protinga ir mųstanti. Veltui ji norėjo praša
linti tų mintį ir vyro žodžius iš savo galvos, bet jie vėl grįždavo ir 
nuolat jų neramino. Sava jaunos moteriškės mintis jos pačios valiai 
nenorint tęsdavo toliau: “viena yra tikra tikyba, o ta yra katalikų 
Bažnyčioje.” “Aš stoviu ant kryžkelio ir esmi klaidingoje tikyboje.” 
Bet kų turiu pradėti, su kuo pasitarti taip svarbiame reikale? Tas 
vis buvo jos mintyse, su tuomi keldavosi ir guldavo, manydama, kad 
nėra žmogui svarbesnio daikto už sielos išganymų.

Vienų kartų Zofija keistai sapnavo. Jai rodėsi, kad ji buvo ko
kiame tai ilgame, augštame perėjime, kaip koridoriuje. Iš abiejų šo
nų buvo plikos, šaltos, šiurkščios sienos, kurias galėjo paliesti ranko
mis. Iš augšto krito maža pilka šviesa į vidų, padidindama žiaurumų. 
Ėjo, ėjo ilgai, kas kart daugiaus pavargusi ir bejiegė. Baimė jų ap
ėmė, kad klysta, bet iš niekur nematė pagelbos, nei išėjimo. Negalė
dama jau eiti toliaus, pajuto išgųstį. Atėjo jai mintis melsti Dievų, 
todėl puolė ant kelių ir sušuko: “Dieve, duok man šviesos, išvesk iš 
klaidingo kelio!” Tų ištarus, pamatė ties savim galų to tamsaus ko
ridoriaus, o už jo gražų kalnelį, ant kurio stovėjo puikus asmuo bal
tuose rūbuose, spindantis stebuklinga šviesa; vienų rankų turėjo iškė
lęs, o antųų rodė sau į krutinę, kuri tartum liepsnojo. Zofija bėgo prie 
to asmens Ir bebėgdama pabudo. Su sapnu išnyko ir regėjimas, bet 
jo įspūdis giliai paliko sieloje. Zofija norėjo rasti panašų paveikslų, 
bet nežinojo kur ieškoti;

Vienų kartų jos vyras išvažiavo ant ilgiaus. Mieliausia pertrauka 
Zofijai po darbų buvo vyro laiškų skaitymas įr jam atsakymas.

Bet tas negalėjo patenkinti jos dusios ieškančios savo teisių, vie
nos tikros paguodos. Iš nuobodūmo Zofija eidavo pasivaikščioti. Ta
me mieste buvo tik viena katalikų bažnyčia. Eidama pro šalį, Zofija 
pati nesižinodama delko inėjo vidun. Bažnyčia buvo graži, gotiško 
stiliaus. Jos rimta išvaizda rųmino dūšių, abejojimų ir neramybės 
blaškomų. Zofijai čia pasidarė geriaus ir meilinus. Širdis patraukė 
gilyn į bažnyčių arčiau prie krotų, už kurių raudona kabančios Kam
pos šviesa žibėjo aplinkui maloniais švelniais spinduliais, o įtekme 
tos šviesos ir tylos Zofija stovėjo nesijudindama, kaip stovyla. Štai šo
ninėmis duriųiis išėjo iš zakristijos kunigas, su gilia pagarba priklau
pė prieš šlvenč. Sakramentų, nusiėmęs biretų. Pamatęs Zofijų, kaip 
ko laukiančių, priėjo arčiaus ir maloniai paklausė, kuomi gali patar
nauti. Negavęs atsakymo, pastebėjo, kad kas tai nepaprasta darosi 
toje sieloje. Maloniai paprašė, kad eitų su juomi.

Inėjo kambarin, kunigas padavė viešniai kėdę. Zofija sėsdama 
pažvelgė į sienų, nustebo. Ties ja kabojo* švenč. Jėzaus Širdies pa
veikslas. Lygiai tokį ji buvo mačius sapne. “Kas tai yra?” paklausė 
ji. Kunigas jai išaiškino. Zofija sujudinta, atvirai ir linksmai išpa
sakojo kunigui viskų, kų turėjo ant širdies. Kunigas pažymėjo jai, 
kad tai yra didelė Jėzaus malonė ir kad tos malonės tikslas yra paro
dyti tiesų širdžiai trokštančiai jos. Zofija sakėsi norint eiti paskui 
tų balsų. Kunigas davė jai katekizmų pasiskaityti, šiek tiek ir žodžiu 
paaiškindamas tikybos dalykus.

Zofija skaitė katekizn^ų namie. Į jos sielų inėjo džiaugsmas ir 
ramybė nuo katalikų mokslo gražumo. Kunigas aiškindavo tų mok
slų ir rengė Zofijų tapti katalike. Vyras, sugrįžęs iš kelionės, atra-

Prisitaikant prie Švento Pranciškaus Salezo 
Vertė: Kun. V. Kulikauskas.

DIEVOTUMO PAMATAI.

Tųsa.
Daryk panašiai: pasišvęsk maldai, sakramentams, meilei Dievo ir 

dūšių, pripildyk žmonių širdis šventais įkvėpimais; pasišvęsk dideliems 
ir garbingiems darbams sulig savo pašaukimo; bet neužmiršk ir savo 
varpstės, tai yra, tų nužemintų ir žemučių dorybių, kurios lyg mažytės 
gėlelęs kekėmis auga prie kryžiaus kojų; kaip va: priežiūra vargšų- 
ųeturtėlių, lankymas ligonių, naminė liuoba, su priguhniilgomis nuo 
jos priedermėmis, žodžiu, nuolatinis užsiėmimas, kuris nepalieka lai
ko tinginiauti.

Nukęsti drųsiai tuos kasdieninius kryžius, mažučius įžeidimus, 
menkus nepatogumus, nedidelius nuostolius, kaip Va: mažų danties 
skaudėjimų, slogų, įsišokimų, sumušimų stiklo, keno nors paniekų, kitų 
užpykimų, pametimų poros pirštinių, žiedo, nosinės-skepetaitės, mažų 
nepatogumų eiti vėliau gulti, ir į laikų vis kelti, mažų užsigėdinimų, 
kurį jaučiame, kuomet prie kitų atliekame tų ar kitų dievotumo aktų; 
trumpai kalbant, visi šie mažučiai kryžiai, gimę drauge su meile, yra 
labai malonus mus brangiausiam Viešpačiui. Jis pažadėjo savo išti
kimiesiems neišsemiamų amžinų džiaugsmų versmę už šalto vandens 
stiklų, kam nors duotų iš meilės. Ir ištikrųjų taip yra, nes tokių pro
gų atsitinka labai daug ir kas jomis gerai naudojasi, gali susikrauti 
didžius dvasinius turtus. Privalome būti ištikimi mažuose daiktuose, 
kad pasiliktume ištikimi ir dideliuose. Nepaprastos progos tarnąuti 
Dievui atsitinka retai, gi paprastos—ant kiekvieno žingsnio. “Kad 
buvai ištikimas mažame, padarysiu tave valdytoju daugelio daiktų,” 
pasakė Viešpats.

Klausimas. Kų reiškia paskutinio po Sekminių sekmadienio Evan
gelijos žodžiai: “Melskite Dievų, kad jūsų bėgimas nebūtų žiema arba 
subatoje,” ir kad “Vargas nėščioms ii- žindančioms.” Juozas.

Atsakymas. Abeji žodžiai reiškia, kad ant Žydų tautos rengėsi 
didelė nelaimė, kurioje žmonės turės bėgti viskų palikę. Nėščioms ir 
žindančioms kūdikius moterims ypač sunku bėgti, tai jų nelaimė dar 
didesnė, negu visų kitų. Pranašaudamas tų nelaimę Išganytojas lie
pia melstis, kad ji neįvyktų šventoje dienoje. Bet ji įvyko per Vely
kas 70 metų. Žydai tų dienų vadindavo Didžiąją Subata. Į tų šventę 
visi vyrai susirinko iš visos Palestinos Jeruzoliman. Mieste pasidarė 
žmonių keliskart daugiau negu paprastai. Tada priešai apgulė mie
stų. Apgultieji veikiai suvalgė visų įkaistų ir prasidėjo baisus ba
das. Jis padaugino nelaimę dėlto, kad apgulimas įvyko Velykų su
batoje, kada mieste buvo perdaug valgytojų.

Klausimas 2. Kur buvo ir kų veikė Kristus nuo dvylikos metų 
iki trisdešimties, nes kunigai to laikotarpio neminėja? Juozas.

Atsakymas. Kristus nuo dvylikti) iki trisdešimtų savo amžio me
tų išbuvo Galilėjos mieste Nazarete ir tenai padėjo ši/. Juozapui dai
lidės darbų dirbti. .Todėl visi nazaretiečiai gerai V. Jėzų pažinojo ir 
vadindavo jį dailidės sunum. Žiūrėk šv. Morkaus Evangelijų 6, 3 ir 
šv. Mateušo 13, 55.

SKYRIUS V.

Apie meilę paties savęs ir prigimtą palinkimą.
Protas yra svarbiausia žmogaus žymė. Bet-gi retai gali sutikti 

tikrai protaujančių žmonių. Paprastai duodamės savymeilei atvilioti 
save nuo proto vadovavimo. Gi ji nejučiomis užveda mus ant tūk
stančio mažų, bet pavojingų-kreivų kelelių ir neteisk) darbų. Patįs 
save mes pateisiname daugelyje dalykų, o artymų kaltiname už labai 
maža. Stengiamės parduoti kobrangiausia, o pirkti kopigiausia. 
Trokštame, kad kiti butų teįsiami sulig tikriausios teisybės, o norime, 
kad mums butų parodomas pasigailėjimas ir net šališkumas. Geidžia
me, kad mus žodžiai butų visuomet aiškinami į gerų pusę, o patįs 
susierziname ir labai atjaučiame kitų pastabas. Mes kaltiname arty
mų užvydėjime, jei jis už mus pinigus nenori duoti savo nuosavybės. 
Bet jei jis nenori parduoti, ar tai neteisinga, jei jis laikysis nuosavy
bę, o mes savo pinigus? Mes erzinamės, .kad jis nesutiko padaryti 

JBtarai patogumo; bet ar neturi gis daugiau tiesos erzintis, kad mes 
Sf^flBfc^madaryti jam nepatogumų? Jei mums malonu dėl kokio 
nors darbo/nK'S niekiname kiekvienų kitų ir smerkiame visa, kas ne
sutinka su mus 'liuoinone. Jei kurio nors iš žemesniųjų už mus asme
niška išvaizda yra'mums nemaloni, arba jei jį patiko nelaimė pakliūti 
į musų nemalonę, tai jis gali daryti, kų nori, mes vis randame bloga; 
niekada nesijaučiame'pavargę jį papešioti ir nuolatos barti, tuom tar
pu kito graži išvaizda pagauna mus vaidentuvę ir mes teisiname visas 
jo klaidas. Y

Visuomet duodame pirmenybę turtingiems prieš neturtėlius, nors 
jie nėra nei geresni, nei doresni. Kartais net tuos augščiau statome, 
kurie yra geriau pasirėdę; mes net iki smulkmenų saugoj ame savo di
dybę, o trokštame, kad kiti butų nusižeminę. Skundžiamės, kad tiktai 
kas, ant savo artymo, o norime, kad nei vienas nesiskųstų ant mus. 
Kų mes darome kitiems, mums rodosi labai didžiu daiktu, o kų jie 
mums daro, rodosi nieku.

Esame, kaip Patagonijos kurapkos, kurios, anot pasakos, turi dvi 
širdi, mes turime vienų malonių, švelnutę sau, antrų kietų, ruščių ir 
aštrių savo artymui. Turime dvejas svarstykles; vienas—stverti visa 
kų sau, kad daugiau pasinaudojus, antras—sverti visus artymo daik
tus, kad jį išnaudojus. Gi turėti dvi svarstykli ir du saiku—vienų 
sunkų, kur reikia gauti, antrų lengvų, kur reik duoti, yra pasibjaurė
tinas daiktas Viešpačiui. Prie to, leisdami save vedžioti saviems gei
duliams ir palinkimams, išverčiame Dievo surėdytų tvarkų, nes Visa 
privalo būti po proto valdžia. Tad, jei protas nevaldys mus jiegų ir 
galių, kas išeis iš mus, su mus mainymusi ir užgaidomis, kurios daro 
mus tai uoliais, tai vėl tingiais, apsileidusiais ir tuščiais; kaip kada 
linksmais, tai vėl nubudusiais ? Mes pasirodysime vienų valandų ra
miais, o keletu dienų surugusiais, melankoliškais; trumpai kalbant, 
mus gyvenimas prabėgs niekų neveikiant. Neprivalome pasiduoti bu
do nelygumui priešinguose dalykuose, kurie atsitinka, bet turime pa
sivesti protui, Dievo duotam, ir, pasitikint Dievo ApVeizda, pasilikti 
tvirtais, pastoviais ir nesimainančiais, pasirįžusiais ištikimai ir drų
siai tarnauti Dievui, nežengiant nei žingsnio atgal.

Klausimas 3. Sako, neseniai buvęs atsitikimas. Vilniuje žydžiu- 
tei R. velnias inėjęs į vidų ir visaip galėjęs šnekėti, o paskui jį išvarė 
per jos mažųjį pirštukų. Ar galėjo taip būti!

Atsakymas.. Jei kas pasakoja apie velnio pristotus žmones, tai 
nereikia greitai tikėti, o reikia įsakmiai išsiklausinėti vardų ir pavsl 
dę apsėstojo, kada tas apsėdimas prasidėjo, iš ko buvo numanu, kfl 
tai nėra paprasta nervų liga, isterija ar beprotystė, kų apsėstasis dl 
rė ir kalbėjo, kas ištyrė ir ištarmę išdavė apie velnio įėjimų į tų žmogų]

Imant šituos klausimus tyrinėti iš tūkstančio pasakojimų 999 pa-l 
sirodo aiškiai neturį nieko bendra su velniu. Greičiausiai taip buvo 
ir tas. Nei mažasis pirštas nei šiaip pirštai tikrame velnio, pristojime 
nieko nereiškia.

Klausimas 3. Ar popežius turi teisę suėjusiems į moterystę duo
ti leidimų persiskirti ir ar yra kam davęs? Jei taip, tai kam. Žydai 
sako, kad popežius yra davęs leidimo persiskirti, tik aš užmiršau kam.

. Juozas.
Atsakymas. Sunku mokintis katalikų tikėjimo iš Žydų pasakomi 

it nereik to daryti.
Popežius turi teisę duoti leidimų persiskirti tiems, kurių 

rystė nebuvo tikra moteryste. Jei vyras slapčia žadėtų merginų už
mušti ir įbauginęs padarytų, kad ji apsiimtų su juo eiti į bažnyčių ir 
moterystės prisiekų padarytų, tai ne tik popežius, bet ir vyskupas 
turi teisę paskelbti, kad čia moterystės nebūta ir kad baugintojas ir 
įbaugintoji turi teisę persiskirti. Jei tokia moteriškė skirtis nebeno
rėtų, tai butų ženklas, kad jos baimė perėjo, bet vestuvės turėtų įvyk
ti išnaujo, kad moterystė butų tikra.

Dar yra keliolika kitų priežasčių panašiai ardančių moterystę. 
Jei jos pasirodo, tai vyskupo teismas jas ištyręs turi išduoti persisky
rimo įsakymų.

Būvą atsitikimų, kad vyriškas veda moteriškų ir jųdviejų motery
stė būva tikra be kliūčių, bet noras gyventi poroje pereina pirma negu 
moterystė tampa nors kartų išpildyta. Tuo atveju Šventasis Tėv .s 
turi teisę paliuosuoti susižiedojusius nuo prisiekos. Bet turi būti 
aiškiai prirodyta, kad juodu nėra nei kartų pasinaudoję moterystės 
teisėmis.

Neperseniai rimtame laikraštyje Ecclesiastical Review vienas vy
skupas lotynišku straipsniu prirodinėjo, kad Šv. Tėvas turįs teisę 
duoti persiskyrimų ir pasinaudojusiems moteryste asmeninas, jei jie 
yra bevaikiai. Bet to vyskupo pažiūra yra, veikiausiai, klaidinga.

SKYRIUS VI

Apie dievotumo dvasią. ‘
Tikrasis dievotumas nieko negadina, priešingai, jis tobulina visus 

daiktus. Jei jis yra priešingas teisėtam pašaukimui, nėra abejonės, 
kad tai klaidingas dievotumas.

Geram Dievo tarnui nereikia nuolatos skęsti pagundose, visa leng
vai gauti, neturėti pasibjaurėjimo ir priešingumo prie gero, liet reiš
kia būti maloniam su artymu ir padaryti nesulaužomų pasirįžimų sek
ti Dievo valių su nužemintu aiškumu;' reikia pasitikėti DieVu, keltis, 
kaip tik nusidedi ir taip dažnai, kaip nusidedi, užsilaikyti tvirtai pri
spaudimuose ir nukęsti kantriai kitų netobulybes. Lavinanties dory
bėse neprivalome statyti sau ribų, bet eiti rimtai pirmyn su gera 
valia, be nuliūdimo ir prievartos, liet su ramia ir nužeminta širdimi, 
įneš taip reikia tarnauti Dievui. >
k Sutvarlyk savo dievotumų sulig daugumo savo užsiėmimų ir taip 
■tlikinėti savo dievotumo paprastus darbus, kad jų prasitęsimas ne- 
Biilsyiii tawo proto ir neinkirėtų tiems, su kuriais Dievas skyrė tau 
lyenti. i
B į (Daugiau bus).

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI
Klausimas 1. Kodėl įmonės palydėję nabašninkų į kapines, įlei

dę jį į duobę meta žemes į jų ant karsto? Kų tai reiškia?
A. Nausėda.

Atsakymas. Žemių metimo reikšmė yra pasakyta tais žodžiais, 
kuriuos reikia tarti beriant žemes ant karsto, būtent: “Iš-žemės pa
darei mane, Viešpatie, ir kunu apvilkai mane. Prikelk mane, Viešpa
tie, paskutinėje dienoje iš numirusių.”

Kaip gyjram žmogui reikia valgio, taip numirėliui reikia palaido
jimo. Gyvas gali pats pasimti valgio, o numirėlis negali pats save 
palaidoti žemėje. Tą patarnavimų’ jam padaro jo gyvieji giminės 
arba draugai. Kaip alkano pavalgydinimas, taip ir numirėlio palaido
jimas yra meilės darbui. Tai-gi mesdami žemę ant nabašninko, pa
rodome,kad norime padaryti jam tų patarnavimų. Drauge su tuo 
patarnavimu išreiškiame ir norų ir maldų, kad nabašninkas atsi
keltų iš numirusių. Tai taip-gi ipeilės darbas.
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