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VILNIAUS SRITiN SUTRAUKIA
MA INTERNAGIJONALE 

ARMIJA 
Paskutinis Prez, Ufilsono Žodis 

Kongresui 
Pasiųlo Filipinams Duot Laisvę, 

Armėnijai Paskolos 
^*-

LIETUVOS VYRIAUSY3& PREZIDENTAS DAUG 
TARIASI SU VILNIAUS KALBA APIE DEMOKRA 

GRAIKŲ ARMIJA LAIKOSI 
SMIRNOJE., 

Prieš ją ruošiasi Turkai naci-
jonalistai. 

—, i 
* Konstantinopolis, (Ir. 8. — 
Iš Smirnos apturima žinių, 
kad tenai Graikų armijos mo
ralo padėtis labai mažai pa
liesta įvykusiomis Graikijoje 
atmainomis. Kareiviai nede-
zertuoja taip, kaip pirmiau 
buvo pranešta. 

Tiktai andai vienas bataili-
jonas buvo pakėlęs maištus ir 
persikėles į kalnus. Už kelių 
dienų tačiau be niekur nieko 

vėl 

KONSTANTINAS GAVO 98 
NUOŠ. BALSŲ. 

Parkeliaus garlaiviu Patris. 

ir sugrvzes 

UZURPATORIUM? TIJĄ. 

Tokių žinių pareina iš Varsa- Pasiųlo kongresui duoti lai-
vos. 

Varsa va. (J r. 8. Iš Vil
niaus čia atkeliavo Tautų Są-
jungos tarybos kontrolės ko
misija, kuri darbuojasi sutai
kinti gen. Želigovskio ' 'v i
dur inės ' ' Lietuvos valdžių su 
Kauno vvriausybe. 

Komisijai pavyko su tarpi
ninkavimu. Xes tarpe Vil-
niaus ir Kauno įvykinta ar-
mistieija (paliaubos) ii- veda
mos tarybos. 

Abi pusi susimaino nelai-
sviais ir pertrauko mobiliza
vimų vyrų, buvusių pašauktų 
karo tarnybon. 

Komisija pasiuntė Genevon 
savo sugestijų, palytinčių ple
biscitą Lietuvos plotuose. Ko
misija čia išbus savaitę ar il
giau, laukdama instrukcijų 
nuo tarybos iš Genevos, kur 
yra Tautų Sąjungos suvažia
vimas. 

Sąjungos internacijonalė ar
mija jau sutraukiama Vil
niaus sritin. Tai armijai va
dovaus tarybos kontrolės ko
misijos pirmininkas, pulkinin
kas Cbardigny, Prancūzas. 

svę Filipinų saloms. 

TALKININKAI PERSPĖJA 
VOKIEČIUS. 

Berlynas, d r. 8. — Vokieti
jos konclieris Fehrenbach ir 
užrubežinių reikalų ministeris 
Simone L lankėsi Rbine pro
vincijoj, kur turėjo kalbų a-
pie vidujinę Vokietijos padė
tį, surištą su taikos sutarti
mi. 

Prieš tas kalbas protestuo
ja talkininkai. Tuo tikslu Vo
kietijos vyriausybė gavo notą 
su perspėjimais 

VVashington, (Jr. 8. Pre
zidentas VVilsonas pats nėjo 
kongresan skaityti savo raš-
tą su pasiūlymais. Pasiuntė 
per pa^iuntėją. Vakar tas raš
tas paskaitytas atskiriai abe
juose kongreso butuose. 

Svarbiausios prezidento re
komendacijos kongresui: 

. Peržiūrėti mokesčių Įstaty-
mą ir paprastinti mokestis 
nuo įplaukų ir pelno. 

Duoti nepriklausomybę Fi
lipinų saloms. 

Duoti paskolos Armėnijai. 
Ekonomija vyriausybės sky

rimuose ir išlaidose. 
Toliaus rekomenduoja išlei

sti Įstatymus, surištus su gy
venimo lėšomis. 

Prezidentas nieko nesako a-
pie bonusus kareiviams. 

Taippat nieko neprisimena
ma, apie taikos sutartį su Vo
kietija ir Tautų Sąjungą. 

Bet pradžioje rašto daug 
kalba apie demokratiją, apie 
mažųjų tautų teises ir apie 
autokratiją, kurią demokrati
ja nugalėjusi. 

Apie pačią demokratiją prė 
zidentas pareiškia, kad ji ga
lutinai išmėginama ir pasiro-
dusi stipri. Nes ją paremian
ti dauguma. 

Abudu kongreso butu turi 
daug darbo. 

Žemesniajam, sakoma, pir
miausia bus svarstomas su
manymas uždrausti ateiviją 
šion šalin mažiausiai porai 
metų. 

Senatas tariasi, kaip pagel
bėti šalies ūkininkams, ku
liuos spaudžia vargai, atpi
gus ūkių produktams. 

Oficierai kuone visi roja
listai. J ie ragina kareivius 
dar kiek laiko pakentėti ir 
užtikrinti teritorijos nepalie-
čiamybę, del kurios jau žuvę 
daugybė (iraikų 

Savo keliu, Turkai nacio
nalistai, pamušę Armėniją ir 
šitą. pavedę bolševikams, at
sisuka prieš Graikus Smirnos 
fronte. Turkų karuomenei už
ims daug laiko pasiekti Smir
nos frontą. Nes tarpe Armė
nijos ir Smirnos yra sunkiai 
pereinami žemės plotai, nėra 
tinkamų kelių. 

Ilgesniuoju laiku Smirnos 
fronte gal pasitvarkys Grai
kai. Tuomet Turkams bus ne-
lffwp̂ c*s darbas vėtyti puolimą. 

Atėnai, Graikija, G r. 8. — 
Suskaičius įvykusio Graikijoj 
plebiscito balsus pasirodė ka
ralius Konstantinas gavo 98 
nuoš. visų balsų, ty. iš kiek
vieno šimto balsuotojų tik 
du žmogų pasirodė priešingu 
karaliaus gryžimui sostan. 
Kaip šiandie Šveicarijon pas 

karalių pasiunčiama Graikų 
vvriausvbės at^tovvbė, kuri 
oficijaliai pakvies karalių tuo 
jaus keliauti Graikijon ir už
imti sostą. 

Iš Šveicarijos karalius Kon
stantinas iškeliaus į Brindisi. 
Iš ten garlaiviu Patris pasileis 
į Atėnus. Garlaiviui draugaus 
visa eilė Graikijos karo lai
vų. 

Paskelbta, kad sugryžus ka 
raliui per tris dienas visa 
Graikija turės iškilmybes. 

NEGALIMA TAIKA SU AI
RIJA. 

Londonas, (J r. 8. — Įvairi o* 
kalbos apie Anglijos taikimą-
.si su Airija yra prasimany
mas. \ 

Tai patvirtino vakar čia 
parlamente Anglų vyriausy
bės reprezentantas Bonar 
Law. 

J is pareiškė, jog su Airija 
negali but jokios taikos taip 
ilgai, kaip ilgai kraštuti-niau-
sieji Airių republikoninės ar
mijos vadai nepasiduos, nepa
duos savo ginklų arba nebus 
areštuoti. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS 
LENKAI TARP SAVCS MU 

ŠASI LIETUVOJE. 

Kauno 1 a i k ra šty j ' ' Li et u-
v a " rašoma: 

Iš tikrų šaltinių mums pra
neša, kad šiomis dienomis 
skaudžiai nukentėjusios ties 

PASKELBTA ZELIGOVVS 
KIO DIKTATŪRA. 

Lenkai Vilniuj, nežiūrint vi
sos pagelbos teikiamos jiems 
iš Varsa vos, po paskutinių 
nepasisekimų fronte pradėjo 
jausties nelabai tvir-

Poželva ir Giedraičiais Lenkų tai. Brangesnę karo medžia-

RIŠAMOS ARTIMŲJŲ RY 
TŲ PROBLEMOS. 

AUSTRALIJA NORI DAU 
GIAU ATEIVIŲ. 

YVILSONUI PRIPAŽINTA 
NOBELIO DOVANA. 

Ligšiol tą dovaną bus gavę 3 
Amerikonai. 

Copenhagen, Gr. 8. — Čia 
paskelbta, jog šio Gruodžio 
10 d. Suv. Valstijų preziden
tui Wilsonui bus pripažinta 
žinomo Nobelio dovana — 
$40,000. 

Nepasakyta, už ką ta dova
na duodama. 

Nobelio dovaną yra gavę 
buvęs prezidentas Roosevelt ir 
buvęs senatorius, žinoma* di
plomatas, Elihu Root. 

BEDARBIŲ KLAUSIMAS 
KONGRESE. 

New York, G r. 8. — Aus
tralijos komisijonierius Mark 
Sheldon čia pranešė, jog Au
stralija pageidauja turėti dau 
giau ateivių. Sakė, ypač gei
stini tarnavusieji buvusiam 
kare Europiįįe, Tokiems atei
viams Australijos vyriausybė 
kuone pusdykiai paskiria plo
tus žemės ir dar duoda pinigų 
gyvenimo pradžiai. 

PLENUOJAMAS 50,000 AK 
RŲ PARKAS. 

Paryžius, G r. 8. — Laikraš
tis Matin praneša, jog Lon
done baigiamos rišti teritori-
jalės problemos Sirijoj ir Pa
lestinoj. Už tas teritorijas bu
vo pakėlusios ginčus Prancū
zija su Anglija. 

Matin pažymi, kad Anglijos 
reikalavimai pasirodę nieku 
nepamatuoti. Todėl ir Prancū
zijai teksią daug kas ten lai
mėti. 

dalys, atsisakiusios eiti į 
" K a u n ą " ir pareikalavusios 
paleisti juos namo. Taippat 
subruzdusios ir kitos dalys, 
kurioms buvę pažadėta, išb
laškius Lietuvius "bolševi
k u s " ir Lietuviais apsirengu
sius Vokiečius, paimti Kauną 
ir pasilsėti. 

Lapkričio 2 d. subruzdę Ma
rcinkonyse ir apylinkėj stovė
ję 28 divizija 10 ir 14 pulkai 
ir sakę, kadangi Lietuvoj ne
są nei bolševikų, nei Vokie
čių, tai jie su Lietuviais ka
riauti nenorį ir prašę vadų 
juos demobilizuoti ir paleisti 
namo į Lenkiją, juo labjau e-
są kad toji karuomenė, su 
kuria jie kovoję prieš bolše
vikus, dabar demobilizuoja
ma. 

Porečėj besitraukiančius no-
nenorį su bolševikų draugais 

gą kraują į vagonus ir veža 
atgal i Gardiną. 

Lapkr. 3 d. Vilniuje paskel
bta Zeligowskio diktatūra. Gi 
Lapkr. 2 d. — aštuonių pas
kutinių metų naujokų mobili
zacija. 

KAUNO 1LENKAI KVIEČIA 
PILSUDSKĮ. 

NELEIDŽIAMA KALBAT! 
•• • 

Youagstown, 0., Gr. 8. — 
Vietos policija uždraudė susi
rinkime kalbėti industrijalis-
tų vadui Haywood. Šis be nie
ko turėjo apleisti miestą. 

New York, G r .8. — Vietos 
finansistų ir sportsmenų kuo
pos sugalvojo įrengti didelį 
valstijinį parką, užimantį 50 
tūkstančių akrų plotus Alleg-
benies augštumose, vakarinėj 
New Yorko valstijos dalyje. 

Sakoma, tuose plotuose ir 
kalnynuose dar surandama 
stirnų ir meškų. Tuo tikslu 
bus kreipiamasi legislaturon. 

COOK APSKRITIS TURI 
SUMAŽINTI IŠLAIDAS. 

Šaukiamas pasiteisinti Baker. 

TAUTŲ SĄJUNGA MIRUSI. 

Berlynas, Gr. 8. — Kai-ku 
rie vietos laikraščiai pareis 
kia, kad Versaillese sudary 
ta Tautų Sąjunga jau mirusi. ;natoriais. Sakoma, išklauso 

SEN. HARDING KONFE-
RU0JA SU SENATORIAIS. 

VVashington, G r. 8. — Pre-
zidentas-elektas, senatorius 
TIarding, čia visas laikas kon-
feruoja su įvairių valstijų sė

jos vietoje pakils nauja, tik
ra ir teisinga Tautų Sąjunga. 

Sąjungai mirtis neišvengti-

jis įvairių nuomonių apie Tau 
tų Sąjungą ir kitus svarbiuo
sius reikalus. 

na pasirodė išėjus iš jos Ar- į Senatorius Harding yra pa-
gentinos respublikai. Nes, a- j reiškęs, kad kuomet Kovo 4 
not laikraščių, Argentiną pa- d. jis užimsiąs prezidento vie-

Washington, G r. 8. — Že
mesniajam kongreso bute at
stovas Mason iš Illinois pa
davė rezoliuciją ištirti bedar-
biavimo klausimą ir pasisten
gti duoti reikalingos pagel
bos bedarbiams. 

Militarinis kongreso komi
tetas pakvietė karo sekreto
rių ateinantį penktadienį ko
mitetui paaiškinti, kodėl ka
ro departamentas surekrutavo 
armiją daugiau kaip iš 180,-
000 vyrų. 

Kad Cook apskritis turi su
mažinti išlaidas, apie tai pra
neša apskrities komisijonierių 
pirmininkas Pefer Reinberg. 
Nes kitaip, sako, jis, ateinan-

iŠ DARBO LAUKO, 

Pasak Vilniaus radio pra
nešimo, Kauno žemių vardu 
Ig. Sokolowski prašo Lenkus 
okupuoti visą Lietuvą. 

Nuo to neatsilieka ir Kau
no ponios Lenkės, kurios pa
siųstu raštu, anot jų žodžių, 
mylimiausią Pilsudskį kvie
čia kuogreičiau paimti Kau
ną. Nes, girdi, Gardino ir Vil
niaus srityse jau ramybė ir 
laimė esanti, o Kaune joms 

Butte, Mont., G r. 8. — Už-
darvtos Leonard vdrio kasy-
klos. Pastaraisiais laikais ma
žai buvo dirbama kasyklose. 

Uždarymo priežastis paduo
dama — atpigęs varis. 

Helena, Mont., Gr. 8. — A-
merican Smelting and Refi-
ning Co. sumažino darbinin
kams užmokesnį — 50 centų 
niažiau dienoje kiekvienam. 

Petersburg, UI., Gr. 8. — 
Čia keturių didelių automo
biliams stočių darbininkams 
sumažinta užmokesnis. Pir
miau valandoje buvo moka-

čiais metais apskritis ture- ma' po $1.50, dabar $1.00. Bet 
siantis du milijonu dol. defi
cito. 

su tuomi atpiginta ir samda 
automobilių savininkams. 

SKERDYKLŲ DARBININ
KAMS PRIPAŽINTA 5 

NUOŠ. • 

• 

CHICAGOJE DIDĖJA MIR 
TINGUMAS. 

\ Sveikumo komisijonierius 
Dr. Robertson paskelbė, kad 
Lapkričio mėnesiu mieste mir 

TAS PALIEČIA 125,000 DAR 
BININKŲ. 

Kompanijoms tas atsieis 4 
milijonus dol. 

Federali.s teisėjas Alschuler, 
kuris skaitosi arbitras nesu-

tingumas padidėjo, sulyginus \ tikimuose darbininkų su gal-

seksiančios ir kitos viešpati
jos. 

tą, tuojaus kongresą sušauk
siąs specijalėn sesijon. 

su Lapkričiu praeitų metų. Įvijų skerdyklų kompanijomis; 
Komisijonierius už tai kai- vakar paskelbė savo nuospren 

tina nesvarų miesto orą, kur^/dį. Tu<> nuosprendžiu į is .pri-
per dienų-dienas suterštas tir- pažino 125,000 darbininkų 5 

• nuoš. daugiau užmokesnio lai-štais durnais. 

kotarpiu — pradėjus Liepos 
5 d. ir baigus Gruodžio 5 d., 
ši m. 

Taigi jo pripažinimas nė
ra nuolatiniams laikams. Bet 
tik už praeitą apribotą lai
kotarpį.' Reiškia, kaipir koks 
darbininkams bonusas. s 

Kompanijos tam tikslui tu^ 
rės išleisti apie keturis mili
jonus, dolierių. 

Nuosprendis nesutinka su 
originaliu darbininkų reikala
vimu. 

Darbininkai buvo reikalavę 
nuo $1 ligi $2 daugiau per 
dieną visiems darbininkams. 

Teisėjo Alschuler nuospren
džiu kiekvienam darbininkui 
pripažinta apie $1.25 savaitė
je. 

VILNIUJE LIETUVIAI NE-
TURI DARBO. 

Lietuviai neduodą ramybės. 
Lietuviais kariauti, tie teg; * Jos gailisi turtų ir visų. 
atiduoda, ginklus. Ginklus a- malonumų, kurių galėtų duot i 
tidavę visi, bet, pagaliau, kaiĮt ik Pilsudskį, 
sužinoję, kad jų malšintų a-
teinąs iš DaržeJių 207 pulkas, 
o iš Kabelių 208 pulkas, iš
draskę * štabą, pasiėmę gink
lus ir nutarę nepasiduoti. Į-
vykusi kova ir tęsėsi apie tris 
valandas. Tečiau nuginkluoti 
pavykę tik vieną 10 pulko 
batalijoną, kiti visi tvarkoj at 
sitraukę Gardino link 

Porečėj besitraukiančius no
rėjusi sulaikyti kita Lenkų, 
dalis ir vėl įvykusi kova ir 
tęsės apie kokią valandą. Su
kilėliai išbėgioję. 

Taippat atsisakiusi su Lie
tuviais kariaut ir toji Lenkų 
karuomenės dalis, kuriai ties 
Trakais nepavykę pralaužti 
Lietuvių frontas ir pasipelny
ti turtingoj šaly. 

Kadangi paimtose vietose 
žmonės esą labai neturtingi, 
o iš Lenkijos maisto mažai 
pristatoma, tai Lapkričio 2 d. 
Želvinėj stovėjęs batalijomis 
pats save demobilizavęs. Bet 
atvežus iš Vilniaus maisto, 
vėl palikęs vietoj. 

Marcinkonyse kurį laiką ne
buvę nei vieno kareivio. Da
bar atvykę iš Vilniaus 20 rai
telių ir 10 pėstininkų. 

Vilniuj taippat buvęs dide
lis bruzdėjimas ir manę, kad 
Lapkričio 1 d. Lietuviai pul
sią miestą Buvę paruošti tan
kai, šarvuoti automobiliai. 
Pačiam mieste padidinta sar
gyba. 

Spalių 3 dieną milicininkai 
gaudę Žydelius ir varę už 
miesto apkasą kasti. Apkasų 
darą jau trečią eilę. 

•Apskritai, po paskutinio 
Lenkų nepavykimo visų kariš
kių ir endekų labai nupuolęs 
ūpas. 

ORAS. — Gražus oras šian
die ir rytoj; maža atmaina 
temperatūroje. 

Vilniuje visi Lietuviai at
statyti nuo vietų, nors jos bu
tų buvę ir menkiausios. 

Brangenybė didėja. Sviesto 
svarui moka 200 markių; bul
vių pūdui 80 m.; lašinių sva
rui 150 mark.; paprastos mė
sos svarui 40 m.: vienam 
kiaušiniui 10 m. 

Vilniaus žmonės laukia at- -
einant Lietuvių.' Net Lenkų 
suagituotieji nesidžiaugia su
laukę Lenkų. Sako, prie Lie
tuvių viskas buvę pigiau. 

Ypač sunki padėtis darbi
ninkų. Nes dirbtuvės uždary
tos. Nėra jokio darbo. 

(Iš Kauno laikraščių). 

ATMAINOMA UŽMOKĖS 
ČIŲ SISTEMA. 

Dauguma firmų Chicagoje 
savo darbininkams visais lai
kais mokėdavo pinigais. Šian
die del nepaprasto plėšikų 
veikimo daugelis tų firmų ap
mokėjimą darbininkų pakei
čia čekine sistema. 

Firmoms nereikia važiuoti į 
bankas pinigų ir saugoties 
plėšikų užpuolimo. 

PLATINKITE "DRAUGĄ." 

PINIGU KURSAS, 
————— ^ 

Svetimų šalių pinigų vertė, mai
nant nemažiau $25,000, Gruodžio 
7 buvo tokia pagal Merchants Lo-
an and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.44 
Prancūzijos šimtui frankų 5.87 
Italijos šimtui lirų 5.52 
Vokietijos šimtui markių 1.31 
Lietuvos šimtui auksinų 1.31 
Lenkijos šimtui markių .20 
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LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdiena išskyrus nedėldlenius. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams $8.00 
Pusei Metų 4.00 

SUV. VALST. 
Metams $8.00 
Pusei Metu S.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą, visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus i 
registruotą, laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. 0 0 . 
2334 S. Oakley A ve., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 

e ' • = 

Katalikiškas Uni
versitetas. 

Dideliame skaičiuje katali
kiškų universitetų St. Louis 
užima gana gražia, vieta. Tas 
universitetas tapo įkurtas 
pirm šimto metų. Tat reiškia, 
jis yra tarpe seniausių Ame
rikos apšvietos įstaigų. 

Jo .studentų skaičius yra 
rimtas—2618. Paprastai didie
ji Europos universitetai turi 
apie 3,000 studentų. Daugiau
siai studentų St. Louis'o uni
versitete yra literatūros ir dai-
lės skyriuje. Europoje tą, va
dina Filologijos, arba Filosofi 
jos skyrium. Tame skyriuje 
yra 569 studentai. Nesenai į-
kurtasis pirklybos ir finansų 
skyrius turi 559 studentus. 
Teisių skyriuje yra 305 stu
dentai, Medicinoje 207, Dan
tų gydymo 204, teologijos 111. 

Prie universiteto yra že
mesnė už jį mokykla vadina
ma, kaip paprastai Ameriko
je, Akademija. Joje yra 600 
mokinių. 

Profesorių tame universitete 
yra 234. Jie visų suvo laika 
pašvenčia universiteto reika
lams. Tai didelis gerumas su
lyginus su buvusui Petrogra
do universitetu, guriame tik
rų profesorių oudavo apie 
septyniasdešimls, o kiti apie 
du šimtai asmeniu būdavo ar
ba privat-docentai uždarbiau
jantieji kitur universitete pa
laikantieji tik katedrą, kad 
turėjus teisę vadintis profe
sorium, arba jaunesnieji mo
kintojai. 

Šv. Liudviko universitetas 
mieste St. Louis prasidėjo la
bai menkai. J is pirm šimto 
su viršum metų tilpo viena
me kambarije vieno medinio 
namo ant Mississippio kranto. 
Dabar jis yra jau pirmaeilė 
apšvietos įstaiga Amerikoje. 
Tas universitetas norėdamas 

įsitaisyti visus paskučiausius 
augšto mokinimo prietaisus, šį
met sudarė vajų sukelti 3 mi
lijonus dolierių. Žmonės iš 
miesto ir iš apielinkės auko
ja. Vienas asmuo aukojo 85 
tūkstančių dolierių ir uždrau
dė, kad jo Vardas nebūtų skel
biamas. 

Universiteto rektorius vra 

vietoje Rusijos pinigų jie iš
leido savuosius. Lietuvos žmo
nės nenoromis ėmė tuos Vo
kiečių pinigus. Visuomet 
reikalavo Rusijos rublių. Ir 
tų rublių kai-kas daug susi
dėjo. Žlugus Rusijai, ir tie su
rinkti rubliai, galima sakyt, 
į pelu,s pavirto. 

Šiandie Lietuvoje vartoja
mi Vokietijos pinigai. I r ši
tie jau labai atpigę. Tad ga
limas daiktas, kad ir Vokie
tijos pinigus (poperinius) 
laukia toks pat likimas, kaip 
Rusijos rublius. 

Kas-gi daryti? 
"Vienybė" paduoda nau

dingų patarimij Lietuvos žmo
nėms. Perspėja nerinkti ir ne
laikyti perdaug Vokietijos pi-
nig-ų. Kas daug tų pinigų tu
ri, tegu verčiau juos šiandie 
išleidžia, įsigijant kokius-nors 
naudingus daiktus. 

Gi Amerikos Lietuviams, 
keliaujantiems Lietuvon, štai 
ką sako: 

Iš Amerikos plaukia la
bai dau£ dolierių. Parsiveža 
parvažiuojantys Amerikie
čiai, parsiunčia giminės. 
Tie dolieriai čia išmainomi 
į labai menkos vertės mar
kes. To nereikėtų daryti. 
Parsivežti arba parsiųsti do 
lieriais pinigus gal nėra 
lengva. Nežinia, ar praleis
tų važiuojant Vokietija. 
Bet galima parsiųsti ar par
sivežti pinigus čekiais (lai
domis), savo vardu užrašy
tais, kuriuos paskui, reika
lui esant, galima bus išmai
nyti. Belaikant jie labjau 
nepigtų. 
Tai svarbus patarimas Lie

tuviams. Reikia žinoti, kad 
Vokietija karo metu perdaug 
pasigamino poperinių pinigų. 
Sakoma, šiandie Rusijos bol
ševikų valdžia kasdien padir
banti po 800 pūdų poperinių 
rublių. Kas pasakys, kad 
šiandie taip nedarytų Vokie
čiai. Bet tokiems darbams tu
ri but pabaiga. Ateis laikas, 
kuomet Vokietijos vyriausybė 
ims ir paskelbs neturinčius 
jokios vertės tos ir kitos lai
dos savo poperinius pinigus. 
Tuomet ir žinokis, kas jų tu
ri daug. 

ŽYDĮ) REIKALU MINISTERIJA. 
Spaudos Skyrius. 

Lietuvos vyriausybės ir Sei 
mo frakcijų atstovai patvirti 
no Paryžiaus deklaraciją iš 

ra gavfs 2 oficijalinius pareiš
kimus sąryšy su Paryžiaus de
klaracija iš 1919 m., Rugpjū
čio 5 d., būtent vieną nuo Už-

- n i r t u „ ;„x,~ K A A** sienio Reikalų Miniaterio D-ro 1919 m., Rugpjūčio 5 d., del n . . . . * , _ . 
_ . ; . . , , P n r m k i n . i r n n t r p Tino l i iATi i -
žydų tautines autonomijos 

Lietuvoje. 

Žydų Delegacijų prie Tai
kos Konferencijos Komitetas 
Paryžiuje paskelbė šį biuleti-
nį apie savo bendrą posėdį su 
Lietuvos Seimo Delegacija: 

Lietuvos Seimo Delegaci
jai, susidedančiai iš: kunigo J . 
Staugaičio, Seimo vice-pirmi-
ninko, (Krikščionių Demokra
tų frakcijos atstovo), D-ro M. 
Soloveičikio, Žydų Reikalų 
Ministerio, M. Sleževičiaus, 
(socijalistų liaudininkų frak
cijos atstovo), prof. V. Čepins
kio, (socialdemokratų frakci
jos atstovo), esant Paryžiuje, 
Žydų Delegacijų prie Taikos 
Konferencijos Komitetas pa
kvietė ją į bendrą posėdį, kad 
kautu ir pasveikinti Lietuvos 
valstybę 'kaipo Žydų teisių 
lygybės vykintoją. Posėdis į-
vyko 1920 m., Spalio 20 d., ir 
buvo atidarytas Žydų Delega
cijų Komiteto Pirmininko 
pasveikinimu, kuris pareiškė 
Komiteto simpatijas valstybei, 
pasirašusiai Paryžiaus dėkle-
raciją iš 1919 m., Rugpjūčio 5 
d. 

Lietuvos Delegacijos Pirmi
ninkas Seimo vardu dėkojo 
Komitetui ir įtikrino, kad Žy
dų teisių lygybė Lietuvoj bu
sianti įvykinta ir kad Lietuvoj 
nebebus Žydų klausimo. 

Žydų Delegacijų Komiteto 
narys ir Žydų Tautos Tarybos 
Lietuvoje Pirmininkas, S. Ro-
zenbaumas, pranešė, kad jis y-

Purickio, ir antrą nuo Lietu 
vos Delegacijoj dalyvaujančių 
3-jų didžiausių Liet. parti
jų atstovų. Abudu laiškai pa
reiškia Lietuvos vyriausybės 
ir Seimo frakcijų norą įvykin
ti Paryžiaus deklaracijos pa
grindus dabar išdirbamojoj 
Lietuvos konstitucijoj. 

Toliau buvo pareikšta, jog 
Žydų teisių lygybės bei auto
nomijos pripažinimas Lietuvo
je, be jokio spaudimo išeinąs 
iš pačios Lietuvos valdžios vy
rų inicijatyvos, tai naujas 
krypsnis abiejų tautų istorijoj. 
Tai yra istorinis Lietuvių tau
tos vadų nuopelnas, jiem savo 
laiku supratus, jog draugingi 
santikiai tarp tautų daugumos 
ir mažumos tik tuo atveju y-
ra užtikrinti, kai kiekvienai 
tautai laiduojama visiško tau
tinio vystymosi galimybė. 

Lietuvos atstovai pareiškė, 
Žydai su Lietuviais visuomet 
buvę geriausiuose santikiuose 
ir deklaracijos bei teisiniai 
formuliavimai esą tik tųjų 
santikių išreiškimas. Jie įti
krino, kad jie Seime praves 
Paryžiuje prižadėtų teisių 
sankcijonaviiną. Abipusis nuo
monių pasikeitimas daugiau 
nebepalieka abejojimų, kad 
Lietuva ištikrųjų įvykins tau
tų mažumų teises. Antra ver
tus, buvo aiškiai pareikšta, 
jog Žydų teisių lygybės užtik
rinimas ir jos įvykinimas ga
lį laiduoti Lietuvių tautai vi
sų Žydų simpatijų bei para
mos. 

kui kelią. J ie greit išjos. O 
paskui plauks naujos šimti
nės, nes visas Lietuvos jau
nimas pasirįžo, ižut but, išvai
kyt priešininkų iš savo kraš
to. Pasirįžo ir ištesės! 

P. 6-as. 

LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUN 
OA ŽEMAIČIUOSE. 

IŠ LIETUVOS. 
(Nuo mus korespondento). 

LIETUVOS PILIEČIŲ 
BALSAI. 

\ 

Laukiamos Per-
versmės. 

Karo metu talkininkai sklei
dė priešiniperijalistinę idėją. 
Svarbiausias ir dažnai varto
jamas jų obalsis buvo — lais
vė visoms tautoms. Sudribus 
Vokietijai ir jiems gavus vir
šų, jie staiga pamiršo savo 
skelbiamus žodžius. Atgaivino 
visu smarkumu savo imperi-
jalistinius žygius. Nuo tų žy
gių turėjo sudribti ir Turki
ja. Užėmė jie Turkijos plo
tus. Įsigyveno pačiam Kons
tantinopoly^. Pradėjo tvarky 
ti Dardanelius. Ir buvo ma 
noma taip visados pasiliksią. 

Bet susikrimtimų nereikia 
ieškoti. Jie patys susiranda 
aukas. Šiandie susikrimtimų 
aukomis yra talkininkai, ku
rie be karo buvo manę apval
dyti Mažosios Azijos plotus. 

Svarbus nuotikiai įvyko 
Graikijoje. Tenai įsisteigė val
džia, nepalanki talkininkams. 

Visoje Lietuvoje auga, stip
rėja ne tik drąsa ginti gimtą
jį kraštą nuo Lenkų grobuo
nių, bet—kas svarbiausiai — 
visur darbais tieji norai pa
rodomi. Tiek inteligentai, 
tiek Kauno jaunimas būriais 
vieni rašosi į Šaulių Sąjungą, 
kiti ima ginklą ir stoja sa
vanoriais į karuomenę. Visur 
buriasi Gynimo Komitetai, 
kuriuose koncentruojasi visos 
organizuotės. Renkamos au
kos, perkami ginklai. Ypač 
uoliai darbuojasi Lietuvos 
moterys — tos nenuilstančios 
aukų rinkėjos. Dar, dar va
landėlė ir visa Lietuva pasi
šiauš didele ginkluota pajė
ga. 

Tik dar daugiau drąsos! 
Darbas virte verda! Nebaisus 
mums Lenkų grobuonių Vil
niaus į jo apielinkių paėmi
mas! Tautos dvasia jau suju
do ir milžinu stoja darban. I r 
kas jai drįs,į laisvę kelią pa*-
stoti! 

P. S as. 

GELEŽINIS VILKAS. 

Šaulių Žemaitijos gyvento
jams ligšiol mažai tebuvo ži
nomi ir jokių šaulių kuopų Že
maitijoj nesigirdėjo, gal išim
tį padarius didžiuosius mies
tuos, kame šaulių kuopos ru
seno (vos vos gyvavo). Te-
čiaus atpuolus Lenkams Lie
tuvą, pradėjo važinėti po mie
stus, miestelius ir kaimus a-
gitatoriai — pamokslininkai 
ir rinko aukų ir steigė šaulių 
sąjungos kuopų. Tie organi
zatoriai ir-gi daugiaifsia kįlo 
iš tarpo kaimiečių, gimnazis
tų, vietinių žmonių, nors va
žinėjo be to dar keletas agita
torių iš Kauno, kaip amerikie
tis Martus, artistas Vaičkus 
ir kiti. I r taip į trumpą-trum-
putį laiką surinkta iš Žemai
tijos gyventojų aukų ne tik 
pinigais, bet daiktais, šiltais 
drabužiais, vilnomis. Be to ra
dosi daug šaulių burių, kurie 
spėriai organizuojasi ir pra
deda sargybą savo krašte, gi
na nuo slaptų priešų. 

. Kiek teko patirt, Telšių aps
krity jau susitvėrė keliolika 
ar kelios dešimtys burių, kurie 
sudaro Šaulių Sąjungos Sky
rių Telšiuose. Didžiausios ir 
stipriausios, bendros, Telšių, 
Rotavo, Plungės kuopos. Sun
kiausias dalykas yra su įgiji
mu ginklų ir šovinių: iš Vo
kietijos neišgaunami, iš vie
tos gyventojų ir-gi nelengva 
surinkt, nors jų iš Kolčako 
(Bermonto) laikų ir Didžiojo 
karo yra užsilikę nemažai. 

(Pabaiga bus). P. S. 

6 viorstai nuo Kauno, Rau
dondvary auga "Geležinis Vii 
kas ." Auga jis ne dienomis, 
bet valandomis, nes kas va-, 
landą plaukia iš visos Lietu
vos savanoriai. Eina apsigin
klavę, savais žirgais, eina į 
pėsti ir basi ir be žirgų. Eina 
mokytojai, darbininkai, stu
dentai, eina sodiečiai ir mies
telėnai. Visi, keno širdyse ver
da pasibiaurėjimas Lenkų niek 
šybėmis, stoja į "Geležinio 
Vilko" šimtines kuogreičiau-
siai susitikti su jais kovos 
lauke. 'Savanoriai nekantrau
ja, laukia valandos, kada, pa
galiau, galės susikirsti, su be-
šelstančiais po mūsų sodžius 
" ta tarska j azdo" ir parodyti 
jai kelią į Varšavą, laukia, ka
da prasikirtę priešininko už-

jfrontį galės susieškoti štabuo
se besėdinčius mūsų dvari
ninkų suniukus ir išmėginti jų 
narsumą. Visi dega viena ug
nimi ir vienu pasirįžimu—nu
galėti arba žuti. Skubiai ruo
šiasi savanoriai į talką karžy
giams, kurie Vilijos pakran
tėmis laiko pastoję priešinin-

S. D. LACHAVVICZ 
L I E T U V Y S G R A B O R I U S 

Patarnauju laidotuvės* koptpiauaia. Rei
kale meldžiu atsišaukti, o mano darbu 
l'uaite užganėdinti. 
2 3 1 4 U . 2 3 r d P I . C h l c a g o , D l 

T e l . ( a n a i 2 1 9 9 

DR. S. BIEŽ1S. 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

LR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Tel. Canal 6*222 
Ites. 3114 \V. 42nd Street 

Tel. MeTClnifey 4988 

"Tel. Harrison 6688 V 

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

Lietuvis pcrkalbetojas 
Scred.—6 iki 8 vak. Ned. 10 iki 12 

1>Wonu* l'iillman SMJ 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10801 So. Mlchigan Avenue 
KoM-ltund, 1U. 

\ A U M H i s ; 9 ryto iki 0 vakare. 
VI. Pullman 342 ir 3180. 

1 • " ' • ' 

VAIKUČIAMS KALĖDŲ 
DOVANELES 

Betlejaus Stainelė No. 1 . .*'. $3-25 

Betlejaus Stainelė No. 2 2.25 
Betlejaus Stainelė No. 3 1-25 
Santa Claue 50c. 

Tai yra gražios pastatomos stainelės, neperdidelės,^ pana
šios į tas, kokios vartojamos yra bažnyčiose. 

Dovanų Dalintojams. 
Turime įvairių gražių paveikslėlių Kalėdinių ir kitokių. 

Ant užpakalio jų atspausdiname maldelės, ar linkėjimus kaip 
kas nori. Imant 100-tais 

Serija 114 parsiduoda po , $1.00 
Serija 117 parsiduoda po f 1-00 
Serija 118 parsiduoda po '• • •. 50c. 
Serija 121 parsiduoda po 60c. 
Serija 124 parsiduoda po 1.50 
Serija 125 parsiduoda po 1.25 
Serija 126 parsiduoda po 70c. 
Serija 148 parsiduoda po 1.25 
Serija 108 parsiduoda po 1.00 

Vieni šių paveikslėlių didumo 3x2, kiti 3^x2 ir truputį di
desnių. Virš paduotas kainos yra paveikslėliai be spaudos. 
Su spauda bus po 25c. ant šimto brangiau. 

Turime gražių atviručių su kalėdiniais vaizdeliais. Geros 
Kalėdų linkėjimams. "Draugo" ofise parsiduoda po 5c. Jei 
su prisiuntimu 8c. viena atvirutė. 

Adresuokite: 
1 'DRAUGAS'' PUBL. CO. 

2334 South Oakley Avenue Chicago. Illinois. 

U "Draugas" 
ment de 

re 

Broliai: Li 
linksminki i ės. 
Visai nesi rupiu 
'maldavimai teb 
visa kas jaučiai 
patyje Jėzuje I 

cs 

I i MES GALIME GAUTI PILNA SUMA Už JUSU 

LIBERTY B0NDSUS 

S i 

Jeigu Jus turite Liberty Bondsus ir norite 
juos išmainyti ant pinigų, tai parašykite 
mums kiek turite, kokife bondsai. Mes gausime 
tiek kiek jus užmokėjote. Rašykite šiuo antrašu 

Baltic States 
35 South Dearborn Str., 

ent Corpor 

a . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . į » 
Tel 

kunigas Robinson, jėzuitas, j Naujoji Graikų valdžia sugal-
Bet diduma mokintojų 
pasauliečiai žmonės. 

yra 

Svarbu Žinoti Ame
rikiečiams. 

Kaune leidžiamas laikraštis 
"Vienybė ' ' 44 num, rašo apie 
pinigų padėtį Lietuvoje. 

Vokiečiams užėmus l ie tuve, Dardanelių. 

vojusi atšaukti savo karuo
menę iš .Turkijos. 

To tik ir telaukia talkinin
kų priešai — Turkai naeijo-
nalistai .su Rusijos bolševi
kais. Kuomet Graikai apleis 
Turkija, talkininkai bus pri
versti pamesti Konstantinopo
lį. Tai padarius nebus reika
lingų spėkų pasilaikyti ir 

£ 

Jei jau talkininkams prisi
eis taip padaryti, tai bus aiš
kį Dievo rykštė ir karti baus
mė už tai, kad jie nesutaiko 
savo darbų su žodžiais. Jie 
žadėjo žmonijai, visoms tau
toms, laisvę. Skelbė pasauliui 
demokratybės pagrindus. Ka
riavo prieš autokratijų. Bet 
laimėję karų tai visa tuojaus 
pamiršo. Posenovei ėmė va-
duoties neteisybėmis. 

Anot pareinančių žinių, ar
timuose Rytuose laukiamos 
svarbios perversmės. 

Tel. Yards 6666 Drover 8448 
Dr. V. A. SZYMKEVICZ 

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas ir 
.Akušerius. 

3203 S. Halstcd St. Chlcago. 
Valandos: ^0—12 iš ryto 1—2 ir 

1 6—8 vakar'- Ned. 10—12 is ryto. 

MAGDE. "Ak, kaip man nieiti gal
vai libandiiau visokius mazgojimus, 
trinkimus, muilavimus — ir viskas tas 
nieko nepagelbij* nuo tu. bjauriu pleis
kanų... Man geda net darosi!" 

MARE. "Na, tai kam tau kęst be
reikalingai l žlurek, kokie mano plau
kai greitu, ivelnus ir čysti. O tai 
todėl, kad ai vartoju RUFFLES!" 

Ka> tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduolė? Ne ! ! Ar kve
piantis vanduo? N e ! ! RUF
FLES vra tai paprasčiaušis 
plaukų ir odos sustiprintojis, 

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt 
smagesnio už čysta, neniežinčią galvos od%? 

R U P F L E S 
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymė6 neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. 

Niisipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c, bet jųs sakysite, kad jos ver|os daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienas bonkutea. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: 

> T. AD. RICHTER 6 CO., 3*6-330 Btowlway. New York 

A; 

Randolph 2898 

A. A. SLAK1S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidnrmicstyj 
ASSOCIATION BLDG. 

10 So. La SaUe St. 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų. 

Panedėliais iki 8 vakare. 
Nedėliomis ofisas uždarytas. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 
Mokinama; aagliikoc ir lietunfikos 

kalbų, aritmetikos, knygvedyatės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnoa isto
rijos, geografijos, politikinės ekono
muos, pilietystės, dailiarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo t ryto Ik) 
4 valandos po pietų; vakarais ano f 
Iki 10 vai. 
3KHHBo. Halsted St., Chicago. 

= = 

DR. S. NAIKEUS 
LIETUVIS 

G V D Y T O J A S I R C H I R U R G A S 
Ofie&s Ir Gyvenimo vieta 

3252 South Halsted Street 
Ant vir&uiiM rniv«-n*al Stoto Baak 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo 
2 iki 4 po pietų; nuo 7 iki e vak. 

Nedėliomis nuo 10 iki i 
felrftMUM Tard- ttA4 

Kada kankinies del galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sil-
nsta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties J manę klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas suteiks 
jums geriausi patarnavimą del 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma spėcijalisto, 

W. F. MONCRUPF, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

1801 S. AshlAnd A ve., Chicago. 
kertė 18tos gatvės; 3-Čios lubos 

Kambaris 1#-16-16-17 
VirSui PLATT'S aptiekos 

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

— « . • 

iiiiiiHininiiiiiiiiniiniiiitmittitmruiini 
Resid. 1139 Independento Blvd. 

Telefonas Van Buren 204 

DR.A.A.R0TH, 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų Ir visų chroniškų Ugų 

VALANDOMS: 10—11 ryto S—S po 
pietų, 7—S vak, Nedėliomis 10—l* d. 
Ofisas I S U Bo. HaMcd 8 t , Gfcfc*«b 

Telefonas Drover f€fS 
mtniiiJinujHiiiiiuiiiuiiiiiuuiiiititfuf 

Dr. L L MAKARAS 
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas 
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Trečiam Advento Sekmadieniui. 
MIŠIŲ LEKCIJA. 

Iš šv. Portflo laiško Pilypicčiams. 
Broliai: Linksminkitės Viešpatyje visuomet. Dar kartą sakau 

linksminkitės. Jus kuklumą težinie visi žmonės. Viešpats yra arti. 
Visai nesirūpinkite: bet visokioje maldoje ir prašyme su padėka jūsų 
maldavimai tebūnie i Dievo žinojimą. Ir Dievo ramybė, kuri pereina 
visa kas jaučiama, tesorgstio jūsų širdis ir jūsų išmanymus mūsų Vieš-

' patyje Jėzuje Kristuje. 

LEKCIJOS PAAIŠKINIMAS. 

V 

Šventasis P o n i a s kviečia krikščionis linksmintis ir ta linksmybę 
parodyti žmonėms. Linksmybės priežastis yra ta, kad ^ i e š p a t s jau 
arti. . 

Kada šventasis tuos žodžius rašė, tada dauguma buvo labai su
sirūpinę, nes jautė prisiartinant didžias perversmes ir numanė, kad 
tose perversmėse žus daug turto ir sveikatos. Apaštalas mokina nesi
rūpinti tais žemiškais nuostoliais, o tik visą mintį ir jausmus pakel
ti prie Dievo. ; f 

Šv. Povylas teisingai sako, kad visi žemiškieji nuostoliai nieko ne
reiškia sulyginus su ta ramybe, kurią Dievas suteikia. Reikia tik su-
vienvti savo protus ir jausmus su V. Jėzum, tai ir nelaimės virs 
džiaugsmais. 

Kai-kurie iš šitų :V. Povylo žodžių spėja, buk jis, žinodamas Kris-
aus pranašavimą apie Jeruzolimos išgriovimą ir pasaulio pabaigą bei 

matydamas to miesto pražūties pradžįp, tikėjosi, kad tuojaus įvyks ir 
pasaulio pabaiga. Teėiaus pasirodė, kad po Jeruzolimos išgriovimo 
praėjo 1850 metų, o pasaulio pabaigos vis dar nėra. 

Bet šventasis Povylas neparašė tos minties, kad Jeruzolimos ir 
pasaulio pabaiga bus tuo pačiu atveju. Spėte galima spėti, kad šven
tasis Povylas tą minti turėjo, bet aišku, kad jis jos neparašė. Jeigu 

neparašytose mintyse ir butų klaida, tai už ją Šventasis Raštas nebū
tu kaltas. 

Kas sako, kad šventasis Povylas apie pasaulio pabaigos laiką tu
rėjęs klaidingą mintį, nors jos aiškiai neparašė, tas parodo daugiau 
drąsos negu mokslinio atsargumo. Drąsa yra geras daiktas kovoje, 
bet moksle ji pridirba daug klaidų. 

Palikdami mokslininkams ginčą apie tai, ar turėjo ŠV. Povylas 
klaidingų pažiūrų, kurių neišreiškė savo laiškuose, mes geriau pasi
naudokime jo pamokinimais. Linksminkimės su V. Jėzumi; dvasios 
daiktus statykime augšėiau už visokią žemės brangenybę; laikykime 
savo mintis ir jausmus prie Dievo. J is mums duos ramybės branges
nės už visa ko galime trokšti. 

taip aiškių šv. Jono žodžių. Dar stebėtini a u ^ r a , kad jiems atsakymą 
parnešus į Jeruzolimą neatsirado tarp mokslininkų žmogaus ramiai ir 
nuosekliai nesiskubinant pamintijusio apie šv. Jono atsakyme 

Kas mums taip aišku, tas farizėjams bilvo nesuprantama dėlto, 
kad savoji spėlionė jiems buvo brangesnė už aiškiai skelbiamą tai 
spėlionei priešingą tiesą. Buvo didis dvasjos skirtumas tarp jų ir ta rp 
šv. Jono. J i s nebrangino savo asmens ir jo pažiūrų. J i s nesisiulė su 
savo augšto pasiuntimo garbingumu. J ie negalėjo nei mintyti, kad 
žmogus gavęs iš Dievo Kristaus pranokėjo uždavinį galėtų nesigirti 
juomi ir neiti didžiu. Nematydami išdidžios išvaizdos jie netikėjo, 
kad jis galėtų but Kristaus pranokėjas. Ta pati priežastis paskui 
nemažai prisidėjo, kad jie nei paties Kristaus nepripažino. 

Todėl iš šitos Evangelijos mes turime pasimokyti saugotis puiky
bės, nes j i ir mokytus apjakina. Mokėkime taip-gi pripažinti dvasios 
didybę kituose, nors jų išvaizdoje nėra išdidumo. 

Pabaigoje Lapkričio mėnesio Kanadoje mieste Montreal buvo vy
skupas De Gebriant, kuris nuolatai gyvena Kynuose. Vyskupas da
lyvavo iškilmėse vietiniame seserų vienuolyne, į kurį įstojo duktė vie
no labai žymaus. Kynieeio, gyvenančio mieste Kanton, Kynijoje ir ne
pripažįstančio krikščionijos. 

1 

New Yorke yra katalikiškas universitetas vadinamas Fordham 
University. Dabartinis New Yorko arkivyskupas Patrick J . Hayes 
rengia tą universitetą padidinti pristatydamas dar vieną murinę trio-
bą. J i vadinsis Cardinal Farley Building (Kardinolo Farley'o trioba) 
dėlto, kad 1918, metais miręs New Yorko arkivyskupas kardinolas 
Farley kituomet buvo išėjęs mokslus tame universitete. 

SPAUDOS DRAUGIJA. 

0 

Katalikų politiškoji partija Italijoje, vadinama Parti to Popolare 
šįmetiniuose rinkimuose į miestų valdybas visiškai laimėjo 1£50 mies-
tuose ir miesteliuose. Pereituose rinkimuose ji buvo laimėjusi tik aš
tuoniasdešimtyje. Liaudies Parti ja (Parti to Popolare) šįmetiniuos 
rinkimuose gavo 525 tūkstančius balsų daugiau negu pereituose. 

Viennos arkivyskupas kardinolas Piffl, patyręs, kad Amerikos 
katalikai pradeda rūpintis Austrijos vargais, labai nudžiugo ir daug 
vilties įgavo. Amerikos katalikų dovana Viennai buvo 500 dėžių pieno 

25,000 dolierių vertės drabužiai. Nors dviem milijonam vienos i r 

% 

> 

. 
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1 Evangelija Trečiam AdventŲ Sekmadieniui. 
Anuo motu Žydai iš Jeruzolimos pasiuntė kunigus ir levitus pas 

Joną, kad paklaustų jo : Kas tu esi? I r prisipažino ir neužsigynė, ir 
išpažino, kad aš nėsmi Kristus. I r klausė j į : Ką-gi tat, a r p]lijas 
esi tu? Ir sakė: Nesmi. Ar pranašas esi tu? I r atsakė: Ne. fTai-
gi jie tarė jam: Kas-gi esi, kad atsakymą duotume siuntusiems mus! 
Ką-gi tu sakai pats apie save? Tarė : Aš balsas šaukiančio girioje: 
tieskite Viešpačio kelią, kaip sako pranašas Izaijas. I r kurie buvo at
siųsti tie buvo iš parizėjų. I r klausinėjo jį ir tarė jam: Kodel-gi tat 
krikštiji, jei tu nėši nei Kristus, nei Elijas, nei pranašas? Atsakė 
jiems Jonas tardamas: Aš krikštiju vandenim; bet jūsų tarpe stovi 
kurio jus nežinote. J i s yra kuris paskui mane turi ateiti, kuris pirma 
manęs įvykęs yra, kurio aš nėsmi vertas atrišti jo avalo aparte. Tat 
Įvyko Betanijoje anapus Jo#dono, kur Jonas buvo krikštydamas. 

Evangelijos Paaiškinimas. 
Senojo Jstatymo Šventame Rašte Karalių Knygoje yra apsakyta, 

kaip Dievas stebuklingai paėmė į dangų pranašą Eliją jo mokintiniui 
Elizėjui matant. Tą aprašymą skaitydami Žydų mokslininkai matė, 
jog Elijas nėra miręs ir tuomi skiriasi nuo kitų žmonių. Sunku buvo 
suprasti delko Dievas tą skirtumą padarė Elijai, o nebuvo padaręs tos 
didžios malonės didesniam pranašui Maižiešiuf arba Mozei. Tam 
sunkiam klausimui Žydą mokslininkai buvo sudarę atsakymą iš savo 
galvos: jie spėjo, kad Elijas ateis skelbdamas Mesiją arba Kristų, 
kada bus laikas išpildyti Dievo žadėjimus ir atsiųsti naujo įstatymo 
sudarytoją ne mažesnį už Maižiešių arba Mozę. Visiems rodėsi, kad 
jau atėjo laikas sudaryti naująjį įstatymą, nes jau baigėsi 490 meių 
nuo Žydų sugrįžimo iš Babilono nelaisvės, o Danielius buvo pranašą-
vęs, kad Mesijas arba Kristus ateis į 70 metinių savaičių nuo leidimo 
Žydams grįžti tėvynėn. 

Išgirdę iškalbingus šv. Jono Krikštytojo pamokslus Žydų moksli
ninkai mintijo, kad jis bene esąs pats Kristus. &v. Jonui pasisakius 
kaci ne, mokslininkai spėjo, kad jis yra Elijas. Klausdami jie be
veik neabejojo, nes Šv. Rašte buvo pasakyta, kad prieš Kristui atei
siant bus jo pranokėjas. Jų klaida buvo ta, kad jiems rodėsi, buk kito 
pranokėjo negali būti tiktai Elijas. 

Šventasis Jonas jiems pasisakė nesąs Elijas. Nemintydami, kad 
jie galėjo padaryti klaidą farizėjai neklausė šv. Jono, ar jisai nebū
damas Elijas nėra vis-gi Kristaus pranokėjas. Jei jie butų taip už
klausę, tai jis butų jiems prisipažinęs. Neieškodamas garbės jis neno
rėjo sakytis neklausiamas. 

Bet kuomet jie jo užklausė, kad pats pasisakytų kas esąs, jis pri
sipažino, kad esąs Izaijo pranašo minėtasis balsas kviečiantis žmones 
taisyti Viešpačiu^ kelius. ; 

Parizėjų pasiuntiniai to atsakymo nesidėjo širdyn. Patyrę, kad 
Jonas nėra Elijas, jie apie kitą pranokėją nemintijo ir kalbą nukrei
pė ant kitko. J ie ėmė kaltinti šv. Joną, kam jis krikštija. 

Jisai nesiteisino iš apkaltinimo, tiktai atkartojo, kad jau žmonėse 
yra tas, kuris turi ateiti po savo pranokėjo ir kuris yra senesnis už 
savo pranokėją, kuris ir už krikštytoją yra tiek viršesnis, kad žmo
gus nėra vertas patarnauti jam apie kojų avalynę. 

Mums šiandie labai stebėtina išrodo, kodėl pasiuntiniai nesuprato 

Pereitos vasaros metu katalikiškoji Spaudos Draugija po šv. Po
vylo globa per Chicagos Arkivyskupą prašė Šventojo Tėvo, kad tos 
draugijos nariams suteiktų dvasiškų malonių. Chicagos Ganytojas la
bai maloniai ir labai naudingai tam prašymui pritarė. 

Spalio 30 d., 1920 m., Apaštališkoji Penitencijarija, t. y. raštinė, 
kuri prirengia dekretus palytinčius atlaidų davimą, suteikė lietuviškai 
katalikiškai Spaudos Draugijai Amerikoje šitokias malones. 

/ Visatinius^ atlaidus: a) įsirašymo dienoje ir visose busiančiose to 
įsirašymo metinėse sukaktuvėse, b) kuopos globėjo šventėje, Nekalto 
Prasidėjimo dienoje, Šv. Marijos Užgimimo dienoje ir Grabnyčiose ir 
Lietuvos Globėjo Šv. Kazimiero šventėje. ,v 

II. Visatinį atlaidą mirties valandoje visiems draugijos nariams, 
jei atlikę išpažintį ir priėmę Šv. Komuniją, arba nors gailėdamiesi už 
nuodėmes ištars, jei galės, Viešpaties Jėzaus vardą lupomis, jei ne tai 
nors širdimi ir mirtį kantriai priims iš Dievo rankos kaipo nuodėmės 
užpelną. « 

/ / / . Dalinius: septynerių metų ir tiek pat kvadragenų tiems na
riams, kurie gailėdamiesi už nuodėmes aplankys kokią nors bažnyčią 
arba viešą koplyčią ir tenai pasimels sulig Šventojo Tėvo intencijos 
Kalėdose, Naujuose Metuose, Trijuose Karaliuose, Velykose, Šešti
nėse ir Dievo Kūno šventėje, taip-gi Šv. Panelės Apreiškimo ir Dan
gun ėmimo šventėse, kiekvieno Apaštalo ir Evangelisto. 

Visus atlaidus pažymėtus I ir I I galima pelnyti ir artymiausiame 
po šventės sekmadienyje*, jei tai šventė pati nepasitaiko sekmadienyje. 

Dokumentą su šitomis malonėmis Jo Augštoji Malonybė Chicagos 
Arkivyskupas Jurgis V. Mundelein draugijos pirmininkui kunigui P . 
Bučiui įteikė Gruodžio 3 d., 1920 m. Ant dokumento yra Apaštališko
sios Penitencijarijos antspaudas ir parašas substituto J . Bapt. Me-
raglini bei oficijalo P . Ravelli. 

Nuo savęs turime pridėti, kad 1920 m. Spaudos Draugija sajvo 
t nariams jau davė knygutę "Mandagumą*" ir "Legendos apie Kūdi

kėlį Jėzų." Jos dvi knygutės tapo pigiai paskaitytos: 25 centai ir pu
sė dolierio. Dabar jau yra baigiama spausdinti knyga išaiškinanti 
katalikų tikėjimo tiesas. 160 puslapių tos knygos jau atspausta, li
kusieji 32 puslapiai bus užbaigti Advento laiku. Dar prieš Naujus 
Metus Spaudos Draugijos nariai galės jas gauti. 

Buvo ketinta duoti nariams dar kun. Aleksander'io Misijonoriaus 
užrašai, bet to negalima išpildyti dėlto, kad tą knygą davus nariams 
šiais metais, jie gautų daugiau negu dviejų dolierių vertę, o tat išeitų 
ant nenaudos draugijai; nes ji ir taip neturi peliio gaudama vieną do-
lierį, o knygų duodama už du dolierių. 

sostinės žmonių negalėjo to ištekti, bet vis-gi Austrijos gyventojai yra 
labai dėkingi Amerikiečiams. 

Pennsylvanijos valstijoje katalikams labai sunku gauti valdiškai 
pripažintas augštųjų mokyklų teises. Tečiaus seserys Servants of the 
Immaculate Heart of Mary, kurios miestelyje Immaculata turi savo 
augštąją mokyklą mergaitėms vadinamą Villa Maria Colboje pereitą 
Vasario mėnesį padavė aplikaciją. Valdžia atsiuntė delegatus, kurie 
labai ištyrė įstaigos mokslo sistemą, laboratorijos, knygynus, net i r 
triobą visais žvilgsniais. Po to viso valstijos Kolegijų ir Universi
tetų Taryba susyk pripažino tai mergaičių kolegijai visas augštojo 

% mokinimo teises. 
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Iš RYMO. 
Šių metų rudenyje į Rymą susivažiavo daug Lietuvių, ypač kuni

gų. Ryme Lenkų įtekmė yra didelė, dėlto Lietuviams ten sunku. Už 
tat tenai labiau negu kur kitur užrubežyje turime rūpintis turėti dau
giau savųjų žmonių, kad jie atitaisytų, ką Lenkai sugadina. Kuopa 
jaunų kunigų, kurie butų galėję mokintis kitur, nuvažiavo Ryman, 
kad besimokindami pasitarnautų tėvynei. 

Bet Lietuviai .ne piniguočiai. Kunigai tikėjosi išgyventi iš Mišių. 
Amerikoje Lietuvių kunigai ką tik suskumba atlaikyti giedotines Mi
šias tai tikėtasi, kad skaitytinėmis galės gyventi tie, kurie Ryme mo
kinasi ir-tarnauja tėvynei, pečiaus ta viltis neišsipildė: Lietuviai ka
talikų kunigai negauna intencijų Mišioms iš Amerikos. Ęuomet Lie
tuvos auksinas nusmuko, tai mųs jauniems kunigams moksleiviams pa
sidarė labai sunku. 

Ryme jau pernai mokinosi kunigai Ražaitis ir Bartkus. Juodu 
sugrįžo ir šįmet. Prie tų prisidėjo šįmet kunigai: Pijus Aleksa, Jo
nas Starkus, Pijus Karalius ir Maliauskas. 

Jeigu Amerikiečiai žmonės norėtų siųsti jiems intencijų Mišioms, 
tai geriausia butų siųsti per Lietuvos Atstovybės rankas, būtent per 
Kunigą Kanauninką Jurgį Narjauską. J is suskirstytų kiek kam rei
kėtų teisingai. J i s yra Lietuvos vyskupų įgaliotas, Adresą reikėtų 
šitaip padėti: Reverendissimo Signore G. Narjauskas, Representante 
di Lituania presso la Santa Sede. Piazza Cr.mpitelli 9, Roma, Italia, 
Europe. , 

KATALIKIŠKOS ŽINIOS. 
\ 

Paryžiaus arkivyskupu tapo kardinolas Dubois, (skaitosi Diubua), 
kuris iki šiol buvo arkivyskupu mieste Rouen (skaitosi Ruen). 

New Yorko arkivyskupas tuo po Kalėdų važiuoja į Rymą. Baž
nyčios įstatymas yra, kad kiekvienas vyskupas į tris metus po pasky
rimo turi pribūti pats pasimatyti su Šventuoju Tėvu. 

Paryžiuje Invalidų bažnyčioje, kur yra palaidotas Napoleonas 
Pirmasis, Lapkričio 11 d., šių metų, kaipo paliaubų prasidėjimo die
noje, buyo iškilmingos Mišios už žuvusius kareivius. Tų Mišių mal
dingai klausė generolas Foch. 

Kongresui susirinkus žadama pradėti smarkiai veikti, kad taptų 
išduota teisė visiškai uždraudžianti visokį sekmadienio pasilsio laužy
mą Kolumbijos Distrikte, karuomenėje, laivyne ir Suvienytų Valsti
jų salose. Ketinama uždrausti sekmadieniais: važinėti automobiliais, 
golfą mušti, geležinkelių traukinius leisti, laiškus dalyti ir visokius 
pasilinksminimus daryti. 

Tam sumanymui labiausia darbuojasi protestantų dvasiškis Dr. 
E. C. Dinwiddie, p-lė Laura B. Cliurch, Senatorius W. K. Jonės ir 
atstovas H. W. Temple. Sumanymui pritaria beveik visos stambes-
nėsės protestantų bažnyčios. Katalikystė tam nesipriešins, bet ji savo 
pastangas deda į mokyklas, o ne į teisdavybę siaurinančią žmonių 
laisve. 

New Yorke Lapkričio 29 d. miesto mokyklų valdyboje buvo aky
vas posėdis. Buvo aptariamas sumanymas visose viešose miesto mo
kyklose kasdien 2 vai. užbaigti pasaulinius mokslus, kad nuo tol iki 
paprastai mokyklos pabaigai tikintieji galėtų pereiti tikybos mokslą. 

Posėdyje dalyvavo atstovai įvairių tikėjimų ir tikėjimą atmetusių 
asmenų. Pirmiausiai buvo duota progos išreikšti savo pažiūras tiems, 
kurie priešingi sumanymui. 'Antroji dalis buvo pavesta tiems, kurie 
pritarė jam. 

Iš katalikų pusės kalbėjo kun. M. J . Lavelle. J i s sumanymui pri
tarė. Iš Žydų pusės kalbėjo rabinas J . Silverman. J i s abejojo ar 
galima tą padaryti be referendumo. Italas de Reggio labai priešino
si tikybai mokyklose. J am iš dalies pritarė protestantų pastorius Dr. 
C. Hess. 

Galutino nutarimo neįvyko. 

Katalikiškose augštose mergaičių mokyklose įvedama visuomenės 
mokslų kursai. J ie jau tapo įvesti šitose įstaigose: St. Catherine's 
College, St. Paul, St. Benedicts, St. Joseph, Mo; Villa of St. Scholas-
tica, Duluth, Minn.; Mt. St. Charles, Clinton, Iowa; Loretto College 
and Academy, Webster G rovė, Mo.; Arcadia College, Arcadia, Mo.; 
College of Our Lady, Longwood, Chicago ir College of St. Genęvieve 
of the Pines, Arseville, N. C. Umu laiku toki jau kursai prasidės 
dešimtyje kitų augštųjų mokyklų mergaitėms. 

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI 
Klausimas. Mažu vaiku būdamas Lietuvoje dar, kada pradėjau 

lankyti pradinę mokyklą, vieną sykį mūsų mokytojas aiškino mums 
apie Kristaus kančią ir sakė, kad buk Žydai, kurie kankino Jėzų, turė
jo nusikalę keturias vinis del prikalimo Jėzaus prie kryžiaus. Bet 
vienas Žydas pavogęs vieną vinį. Ar tas tiesa, ar ne T Esu matęs liu
teronų prikaltas paskirium Jėzaus kojas. Meldžiu paaiškinti. 

Atsakymas. Nėra tikros žinios, ar V. Jėzaus kojos buvo prikal
tos prie kryžiaus dviem vinimi kiekviena skirium, ar abi koji drauge 
viena vinimi. Evangelijos to neparašė, nei kiti liudininkai nepranešė. 
Šneka apie Žydą ar Čigoną pavogusį vieną vinį yra pramanyta, 

Kun. P. Budys. 

t 

Nesenai pragarsėjo protestantiškų bažnyčių susivienijimas. J i s 
buvo pasistatęs sau tikslą surinkti milijardą tris šimtus dvidešimt mi
lijonų dolierių protestantų* tikėjimų reikalams. Tokiam dideliam va
jui reikėjo daug lėšų. Įvairios protestantų bažnyčios pasisakė garan
tuojančios didesnes ar mažesnes sumas. Baptistai garantavo $2,500,-
000, Metodistai ir Presbiterijonai po milijoną, kiti mažiau. 

Tujomi pasiremiant centralė tarpbažnytinė protestantų valdyba 
vajaus reikalams pasiskolino iš bankų $6^561,261. Po trumpam laikui 
vajus sustojo. Bankai gavo tik mažą dalį skolos atgal. Tarpbažnyti-
nis protestantų susivienijimas liko kaltas bankams $4,067,290. Pri-
vatiniems asmenims yra neišmokėtų prieklausų taip-gi apie keturis 
milijonus. Tokiu būdu milžiniškas sumanymas plyšo padarydamas 
skaudžių piniginių nuostolių žmonėms. 

Kas žin ar nėra prie to dar skaudesnių dvasios nuostolių. Tarpbaž-
nytinio susivienijimo iždininkas buvo John Rockefeller, turbūt, jau
nesnysis. Jo tėvas dabar įvairioms protestantų labdarybėms aukojo 
63 milijonus dolierių. Jei nebūtų buvę kokio nors nesutikimo tarp 
tėvo ir sūnaus, arba tarp protestantų ir protestantų, tai Rockefeller;is 
lengvai butų galėjęs išgelbėti savuosius iš nemalonumo. Juk nema
lonu būti kaltam ir neatiduoti skolos. 



2 LAIVAS 

Dvasiškojo Gyveninio Malonumas. 
Prisitaikant prie Švento Pranciškaus Salezo. 

Vertė: Kun. V. Kulikauskas. 

* 

DIEVOTUMO PAMATAI. 
Tąsa. 

Melsdamasis nesiskubint prikalbėti daug, bet melskis karštai. 
Vienas "Tėve mūsų," atkalbėtas dievotai, daugiau vertas, kaip keli ly
giai atkalbėti su paskuba, galvotrūkčiais. I r tai tiesa, kad vienas 
Dievo meilės aktas", padarytas dvasios užšalime, ar uždžiuvime, yra 
vertesnis už daugelį, padarytų dvasios dievotume, nes jis padarytas 
iš tvirtesnės meilės, nors nejautėme to paties malonumo. Vienatinis 
vaistas nuo uždžiuvimo ir sausumo yra kantrybė ir atsidavimas Dievo 
valiai, nes savymeilė daro mus nekantriais ir užlaiko netobulais. 

SKYRIUS VII. 
Apie. meilės dvasią. 

Mylėk kiekvieną gailestinga meile, bet sėbrauk su tais, kurie gali 
dalintis dorybių dalykais. Kaip gera yra mylėti ant žemės, kaip ten 
myli danguje ir taip elgtis šiame pasaulyje, kaip bus amžinai kitame. 

Žvmus tobulumo ženklas nukęsti kitų netobulumus, nes kame ap-
si reikštų meilė artymo, jei ne nukęstume jų? Kada-gi pasirodytų ta 
kantrybė stipri mųs širdyje! Gerą pamokinimą sau galime rasti šven
tųjų gyvenime. Laimingi, kurie taip padaro! Oi, kad mes linksmai 
ailikinėtume šią mųs kelionę, prisitaikindami prie savo bendrakelei
vių visame, išskyrus nuodėmę. 

Neturime priedermės ieškoti to, kuris mus įžeidė; jo dalykas \m-
žvelgti į save ir ateiti prie mųs ir pasiteisinti, kuomet jis mus jžeidė. 
Vienok, eikime, darydami, kaip mūsų Išganytojas mums įsakė. Per-
spėkime jį gražiai, atiduokime geru už blog^, kraukime aut jo galvos 
meilės ugnį, kuri kaitins jį ir privers, kad mus mylėtų. 

SKYRIUS VIII. 
Apie pasitikėjimą Dievu. 

Gyvenk ramiai su šventu ir meilingu pasitikėjimu, kurį privalai 
turėti malonioje ir dangiškoje Apveizdoje, be kurios viskas yra tuš
tybė ir bevertis prispaudimas. 

Visuose savo užmanymuose visiškai pasitikėk Dievo Apveizda, 
per kurią ateina visoks pasisekimas. Vienok atlikinėk savo dalį gerai, 
stengdamasis bendradarbiauti su Ja. Tada tikėdamas, kad visą savo 
pasitikėjimą sudėjai Dievuje, lauk darbo pasekmės. Ir ar ta pasekmė 
bus gera, ar bloga, sulig tavo nuomonės, žinosi, kad ji yra tau nau
dingiausia. 

Daryk, ką Dievas įkvėps tau daryti Jo garbei. Neabejok; tai, ką 
Jis nori, kad darytum, yra ir tau geriausia. Niekada nestatyk Dievui 
ribų. Jis yra mųs Viešpats, mųs Karalius, mųs Tėvas, mųs viskas. 
Dievas, galėdamas naudotis mumis, sulig savo tikslo, praties -mums 
savo visagalingą ranką padėti, kad gerai pildytume savo luomo prie
dermes ; gi mes aprūpinti, atsilyginkime šventu ir nužemintu, bet drą
siu pasitikėjimu Dievo gerumu. 

SKYRIUS IX. 
Apie ramumo dvasia. 

Dieviška dvasia \)o teisybei yra smarki, bet jos smarkumas yra 
švelnus ir ramus; gi bloga dvasia, priešingai, yra maištinga ir žiau
ri.' Tikrasis uolumas yra meilės vaikelis; jis yra kantrus ir nuolaidus, 
be neapykantos ir ginčų. Jis yra karštas, bet pastovus, tvirtas, bet 
ramus. Gi netikras uolumas, atpenč, yra maištingas, užgaunąs, išdi
dus, piktas, ir lygiai staigus ir nepastovus. 

Jei padarėme kaltę, rodykime sau daugiau užuojautos, negu rū
stumo, pasidrąsindami taisytis save ramia ir lėta. atgaila, negu pilna 
piktumo ir susikrimtimo. Taip! mes privalome būti malonus savo 
dusiai, kolei mes matome, kad ji nusideda daugiau iš silpnybės negu iš 
blogos, liuosos valios. 

Taippat, norėdamas užlaikyti ramumo dvasią, atmink aiškiai, kad 
darbas, pradėtas su smarkumu ir paskuba beveik nei vienas neužsi
baigė gerai. Priimk tat visus darbus, kurie tau tenka, ramiai ir ban
dyk atlikinėti paeiliu kitą po kito, kad nebūtum prislėgtas jų sunku
mu. Pasiragink pats save tarnauti Dievui su rūpestingu meilingumu, 
tai tikriausias kelias tarnauti Dievui. Nenorėk padaryti viską, bet šį-
tą, ir nėra abejonės, kad padarysi labai daug. Galop, visuomet yra 
geriau bandyti gyventi be rūstybės. Jei del netobulumo ir silpnumo 
kartais ji mus pasistvertų, geriausia kogreičiausia ją iš savęs išvary
ti, negu su ja kokias derybas turėti. Padarysi su ja nors trumpą san
taiką, ji pasiliks tvirtovės valdytoja. 
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SKYRIUS X. 
Apie nusižeminimo dvasią. 

Nusižeminimas, kaip meilė, visko tikisi, viską nukenčia, viską tiki. 
Nusižeminimas yra didis paklusnumo šalininkas. Jis nesikėsina nei 
mąstyti, kad jis ką gali padaryti, o tiki, kad paklusnumas viską gali 
padaryti. Kuomet tikras ir teisingas prastumas atsiliko su nusiže
minimu nuo svarbių priedermių, tikras nusižeminimas jas priima ir 
išpildo. Tikras nusižeminimas neleidžia mums vargintis su savo ne
tobulumais, paduodamas išvarstyti artymo silpnybes. Delko mes tu
rime manyti, kad privalome būti tobuli, jei kiti turi savo silpnybių? 
Iš antros pusės jis prilaiko mus vargintis su kitų silpnybėmis, ragin
damas apsvarstyti savąsias. Kam turime reikalauti, kad kiti butų 
tobuli, kuomet mes patįs esame pilni klaidų? 

Nusižeminimas minkština mųs širdį ir tobulu ir netobula žingsniu. 
Atsižvelgiant į pirmuosius—pagarba, į paskiuosius—užuojauta. Jis pa
daro, kad bandymus priimame ramiai, žinodamas, kad mes užsipelno
me jų; laimina su pagarba, išpažindamas, kad neužsitarnavome jų. 
Paduodu kaipo abelną taisyklę: arba mes neprivalome nei žodžio tar
ti apie nusižeminimą, arba kalbėti apie jį su įsitikrinimu. Neleiskime 
žemyn akią, jei tuo pačiu laiku, nenužeminame savo širdžių; nenuduo-
kime, kad neva norime būti paskutiniai, kolei negalėtume pasirodyti 
linksmi, jei taip butų. 

Vienok reikia žinoti laktą, kad naudingiausia dūšiai ir miela Die
vui yra nukentėti tie pažeminimai, kurie užpuola mus netikėtai, jei tik 
mes juos priimame, kaipo Dievo siųstus. Gi Dievas visuomet geriau 

už mūs parenka. Turime prisipažinti sykį ant visada, kad mųs pačių 
apsirinkimai ir išsireiškimai gadina ir menkina beveik visas mųs dory-
oes. » 

. 
SKYRIUS XI. 

• 

Apie liuosybės ir ramybės dvasią. 
Privalome rūpintis Turėti pastovų ir nepajudinamą budo vienodu

mą ir širdies šaltumą gyvenimo priepuoliuose; ir nors visi daiktai ap
link mus keistųsi ir mainytųsi, mes privalome pasilikti nepakrutinti iš 
vietos, visuomet atsižvelgianti į Dievą ir trokštanti Jo. Pasekmė tor 
kios minčių liuosybės bus didis švelnumas ir širdies ramumas, nuolai
dumas visame, kas ne nuodėmė, arba nuodėmės pavojus, ir pasiliuo 
savimas nuo prievartos, skrupulų ir perdidelio uolumo. 

Tobuliausias rūpestingumas yra tas, kuris labjaus panašus į Die
vo rūpestingumą apie mus. Tai rūpestingumas, pilnas ramybės ir 
tylos. Didžiausiame veiklume jis neturi susijudinimų padarydamas 
viską visiems. 

Padarykime tris dalykus ir turėsime ramybę: turėkime gryną in
tenciją trokšti Dievo garbės ir pagarbos; aukokime Dievui mažiausią, 
ką galime daiktą, su ta intencija, sulig savo dvasios vadovo patarimo; 
palikime Dievui rūpintis visu kuo, nes, kam-gi save turėtų varginti 
tas, kuris per savo intencijas turi akyse Dievą ir daro, ką gali! Ko 
jis turi bijotis? Ne, Dievas ne baisus tiems, kurie Jį myli; Jis pasi
tenkina ir mažu kuo, žinodamas, kad mes nedaug turime. 

(Daugiau bus). 

MUMS TRŪKSTA VILTIES. 

MUZIKA. W 

. 
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Dievas žino, kodėl mes taip labai daug rūpinamės ir vargstame, 
ir skurstame ir darbuojamės be pageidaujamų pasekmių. Laike ap
verktino Europinio karo daug tapo užmuštų, sužeistų, nuskriaustų ir 
nuvargusių. Šiapus vandenyno mes taip-pat daug rūpinomės, darba
vomės ir dar dirbame, bet vis kas žin ko mums trūksta. Ir mes patys 
tą gerai jaučiame, tik nežinome ko. Ar-gi mes mažai aukojome pra
keiktam karui aukų, pinigų, sielvartų, nervų ir ašarų! Ar-gi mažai 
mes išliejome iš savo burnų žodžių? Ar-gi mažai turėjome kalbų ir 
prakalbų su paraginimais prie ištvermės, prie darbo, prie aukų! Ar-gi 
niekas nežino, kaip trokštame turėti vienybės ir pasišventimo f Bet, 
pasekmė, jei ne bloga, tai visgi negeriausia. Gali kas man sakyti, 
kad iki šiol mes įgydavome tą, ko trokšdavome. Ir pasekmės neblo
gos. Gal kas sakys, ar nematei, kaip Lietuvis, užgirdęs, kad jo bro
lis reikalauja pašelpos, aukojo ne dolieriais, bet dešimtinėmis ir šim
tais. Ir buvo tos aukos kito gal paskutinis centas, padėtas ant savo 
tėvynės aukuro! Kitas gal tars, ar nematei, kaip ne vienas aukojo 
geresnius savo drabužius, o sau pasiliko menkesnius, kad tik savo 
vargstantiems broliams pagelbėtų. Taip, tas tiesa. Bet, ar-gi ne
tiesa, kad iš tų pačių žmonių, kurie aukojo ir drabužius ir pinigus, ir 
valgius ir vargo, nebuvo girdėti ir nusiminimo žodžių, ir išgąsčio ir 
nepasitikėjimo? Ar mes negirdėjome: kad Lietuva nebus liuosa, nes 
Rusai niekados jos, Lietuvos, nepaleis iš savo kruvinų nagų! Ar mes 
turėjome vilties, kad Dievas ir,didžiausioje nelaimėje gelbėjo Lietu
vą, nes per tiek baisius mūšius ir per tiek neprietelių rankas perėjo 
ir iškentėjo ligi šiai dienai? Ir kad paskutinėmis dienomis Lenkai, 
amžini Lietuvos priešai, užėmė, kaipo vagys Lietuvos širdį, Vilnių, 
dauguma mūsiškių jau manė, kad Lietuva žuvus! Bet ne. Vilnius bus 
mūsų tol, kol mes turėsim vilties. Ta viltis yra gyva Dievuje. Vil
ties mes turim, bet permaža. Kodėl? Viena, todėl, kad mes nežinome 
gerai žmonių gyvenimo istorijos; antra, kad beveik visi musųį taip 
vadinamieji diplomatai, jei ne visiškai, tai bent iš dalies, žmonės be 
tikėjimo Dievop; be vilties Jame. Tad nestebėtina, kad tų vadų pa
vyzdžius seka ir tie, kurių tikėjimas buVo ir esti silpnas, neminint tų, 
kurių tikėjimas senai jau prarastas. 

Mūsų vadų bedievybė sumažino iš dalies viltį Lietuvių širdyse. 
Žmonės šiandie žiuri į švenčiausius reikalus su abejone, nepasitikėji
mu ir nusiminimu. 

Seno įstatymo istorija liudija, kad tautos nenustojusios vilties 
Dievuje, nors po labai didelių nelaimių ir vargų, vis galutinai atras
davo liuosybę ir laimę. Ytin iškalbiai Žydų istorija šį tvirtinimą liu
dija. Šveicarų taip-pat. Airių prispaudimas per šimtmečius neišdildė 
vilties atgauti liuosybę savo šaliai. 

Tad šalin iš mm*ų tautos nusiminimas! Šalin iš mūsų tarpo be
vilčiai ! Šalin iš* kelio tiems, kurie eina prie tikslo su gyva viltim! 
Šalin tie tamsus debesys, kurie temdina mums darbą ir pasišventimą! 
Už dyką mes vargsime ir aukosime, jei mes neturėsime vilties ir tai 
vilties V. Dievuje. Mes ne stabmeldžiai, kurie nežino kame gali būti 
j UJU viltis. Mes nesame bailiai, kad drovėtumės pasirodyti, jog mes 
tikime ir visa Lietuvių tauta tiki į gyvąjį Dievą, kurs yra visų val
tis. Pastiprinimui perskaitykime šv. Povylo žodžius: 

" Todėl ir aš išgirdęs apie Jūsų tikėjimą Jėzuje Kristuje ir apie 
meilę į visus šventuosius, nepaliauju dėkojęs už jus ir jus minėjęs sa
vo maldose, idant mūsų Viešp. Jėzaus Kristaus Dievas, garbės Tėvas, 
duotų jums išminties ir apreiškimo dvasią jojo pažinimui; apšviesda
mas jūsų širdies akis, kad žinotumėt, koki yra viltis jo pašaukimo, ir 
kokie jo tėvainystės garbės turtai tarp šventųjų, ir koks yra visas 
perviršijantis didumas jo galybės mumyse, kurie įtikėjome, pagal vei
kimą galybės jo stiprumo, kurį jis parodė Kristuje, prikeldamas jį iš 
numirusių ir pasodindamas jį po savo dešinės danguose ant visų kuni
gaikštysčių, ir valdžių, ir galybių, ir viešpatysčių, ir ant visokio var
do, kurs yra minimas ne tik šiame amžyje, bet ir busiančiame. Ir vis^ 
padėjo po jo kojų, ir davė jį, kaipo galvą ant visos bažnyčios, kuri yra 
jo kūnas ir pilnybė to, kurs visame per visus išpildo." (Exeg. 1, 
15—23). ' Kun. M. Cibulskis. 

Mažai kas žino, jog netoli Chicagos Indiana valstijoje yra kata
likiškas Notre Dame Universitetas ir kad jame yra surinkta daug ge
riausių senovės paveikslų. Dabar išeina naujas tų paveikslų sąrašas. 
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Muzika pas visas tautas. 
Nuo pat seniausių laikų, muzikos skonies būdavo visose tautose. 

Tiesa, ta. skonis ne visur vienoda. Kas vienai tautai labai tikdavo, 
tas kitai netikdavo visai. Kuo žmogus augščiau pakylęs išsilavinime, 
tuo muzika jo švelnesnė; ir kuo žmogus tamsesnis (ne spalva, tik pro
tu), tuo jam labiau patinka garsesnė muzika. 

Negalima aprašyti. 
Čionai negalima aprašyti visų muzikos instrumentų, nes tam trūk

sta ir medžiagos ir vietos. Tad nors trumpai pajudinsiu tik tos mu
zikos įrankius, kurie turi bent mažus santikius su mūsų tikyba, 

Žydų muzika. 
Kadangi Žydų tikyba buvo mums katalikams kaip ir pranokėja, 

tat reikalas yra ir jų muzikos įrankius nors trumpai pažinti. Sakau 
trumpai, nes ir čionai labai trūksta medžiagos. Gal vienintelis tikras 
šaltinis, iš kurio galima pasemti šiam reikalui žinių—yra tik Šv. 
Kaštas. 

Žydų muzikos įrankiai. 
Žydų muzikos instrumentai*buvo gana geri sulig tų senų laikų. 

Taip-gi ir nemažai jų buvo, nors negalima jų lyginti su žios dienos 
įrankiais, imkim, su katalikų bažnyčių vargonais. Žydų paprasčiau
sias muzikos įrankis buvo ragelis vyrams, o bubnelis moterims. Tat 
nereiškia, kad tik vyrai ragelius, o moterys bubnelius tefrartodavo, bet 
kad ir moterys buvo linkusios prie muzikos. Bubneliais jos pagražin
davo savo dainas ir šokius. Bubnelis buvo lengvesnis vartoti negu ra
gelis. Reikėjo jiegos gerų ragą, išpusti. Ragai ar rageliai buvo var
tojami, beveik visose aplinkybėse bei iškilmėse, būtent: pamaldose ir 
džiaugsminguose apvaikščiojimuose. Bubneliai, tankiai su baršku-A. 
čiais mažiau buvo vartojami. i 

Randame šv. Rašte, ypač kur kalba apie psalmių giedojimą, pami- I 
nėtą muzikos įrankį, vadinamą arpą. Kokia buvo jos išvaizda, šiandie * 
nelengva pasakyti." Tik tiek numanu, kad tai buvo ištemptos kelios, 
maždaug aštuonios ar dešimts išviso, stygos, kurias skambindavo pa
gražindami giedojimų, ar dainavimų. Buvo dar ir kitų styginių įran
kių Žydų tautoje, bet netaip tankiai vartojamų. 

Žydai taip-gi mėgdatvo skambinti kimbolus. Tie buvo dvejopi: ta
kesni ir skardesni. Pirmieji, arba tylesnieji buvo keturios kokio nors 
kieto metalo skardinės, pririšamos po dvi prie rankų ir mušama abe-
jomi raukomi. Skardus kimbolai susidėdavo tik iš dviejų metalinių 
skardinių ir mušami viens prie kitos. Dar ir dabar galima matyti 
Rytų šalyse vartojant šiuodu įrankiu. 

Vietomis psalmėse yra minėti Žydų vargonai. Bet šiandie nieko 
nežinome nei apie jų formų, nei kokiu būdu jie buvo vartojami. Grei
čiausia tai buvo tik kelios švilpynės, skirtingo balso, susegtos vienon 
eilėn, ir, pagal reikalo bei balso, vartojamos. 

Kun. M. Cibulskis. 

SKAITYTOJŲ BALSAL 

Del p. Cirulio klausimo. 
Teko man skaityti kokio ten CiruHo klausimų ir atsakymą anam. 

Man vienas ir kitas nepatiko. Vienas nepatiko dėlto, kad pro-palio-
kiškas; antras—kad labai prielankus. Pan Cirulis, tiesiog kaip avi
nas eina vilkui į gerklę su savo klausimu. 

O atsakymo straipsnis, viskas labai gerai, tik man tas užkUuvo, 
kad Bažnyčia neina į tarpą brolių barnių. Mano numanymu turėtų 
taikinti brolius Bažnyčios vadovai ir daug atneštų naudos ne tik tarp
tautinės, bet ir naminės. Mato visas pasaulis, ką Paliokai pelnijo Lie
tuvoj,'kada visi Lietuviai Paliokams buvo parsidavę. Šiandie Lietu
vių mokyti vyrai negali panešti niekinimo nuo Paliokų. Šiandie pa-
kylus pasaulio karui Lietuviai liepė Lenkams pasislėpti su jų niekini
mu Lietuvos piliečių ir su lenkiška kultūra. Visuomenė nesuprato ką 
Paliokas kalba vien tik save girdamas; vienas su kitu nesutikdamas. 
Trumpai atsakyta, kad Lietuvos galiūnai mokinos ateizmo, o Lenkai 
dar neužmiršo parizeizmo. Matoma, parizeizmas ir ateizmas, dvi 
veidkraipi. Visas pasaulis nenori atminti praeities. i 

Labai butų svarbu, kad iš Lietuvių atsirastų toksai rašytojau 
kurs aprašytų praeitį ir ateitį. Butų labai ko skaityti. Čia Ame
rikoj labai priimta rodyti paveikslus iš Amerikos praeities ir publika 
būva labai užganėdinta. Jei kas parodytų Lietuvos praeitį, tai pub
lika iš juoko ir skausmo širdies užsijuoktų iki mirštant, nes matytų 
drąsumą Lietuvių, atmintį Lietuvių, gerą širdį Lietuvių, atvirumą ir 
nedovanotų už padarytą blogą. 

Jei kas tokį paveikslą nupieštų, tai butų geras artistas, pelnytų 
daug pinigų tą berodydamas. Aprašyti dar lengviau butų. Nevienas 
mėgtų skaityti tokią knygą, matytų^ kaip žmogus visados yra atsargus, 
visada stovi pasirengęs karan ginti savuosius. Apie gerą žmogų dau- • 
gel vagių. Tai jis turi gintis nuo jų. Šiandie geras žmogus turi dau
gel dirbti, visus įmestus turi penėti. Nors jam sunku, tečiaus visi 
miestai jo neprieteliai, jį išnaudoja. Kas nesiduoda, iš to pa vagia. 
Koki šiandie žmonės gyvena miestuose, kas turi būti mieste, ar del 
smarvės, ar del tautos kultūros? 

Tas klausmas labai vertag tyrinėti, bet visi per ausis jį leidžia. 
Tai man gaila. . V. R. t 

* 
Redakcijos prierašas. Mes prisilaikome taisyklės nerodyti piktu

mo tiems, kurie uždavinėja mums klausimus, nors tie klausimai vi
suomet nesutinka su mųs įsitikinimais, tankiai būva skaudžiai parašy
ti, kai-kada net su noru įžeisti. Neparodėme piktumo nei p. Ciruliui, 
nors jis išreiškė taippat kenksmingas Lietuvai mintis, kaip kiti išreiš
kia kenksmingas Dievo Bažnyčiai. Mes nepykstame ant klausančių 
dėlto, kad nenorintieji pripažinti tiesos neklausinėja apie ją. Ka* 
mums atsiunčia klausimą, tas, turbūt, nori išgirsti jo pažiurai priešin
gą tiesą. Kas nori išgirsti, tas tankiai ir'{teklauso tiesos. Mes žino
me ne vieną tokį. Mums butų buvę lengva prirašyti p. Ciruliui skau
džių žodžių. Už juos jis Imtų supykęs ir butų tapęs neabejotinu ir 
tvirtu Lenkų šalininku. Kada mes atspausdinoiįi jo il£$ laišką išti
sai, tai jisai pamatė, kad Lietuvių ptisėje yra tiesa ir teisybė. 

P-no V. R. sumanymą, kad kas padarytų krutamųjų paveiksiu fe 
Lietuvos praeities pagiliame, bet žinome, kad tam tikslui įvykinti re*r 
kia tiek kapitalo, kiek mes neturime. Knygų aprašančių Lietuvos 
praeitį yra gana daug. 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
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DETROIT, MICH. 

$10.00 
. . 5.00 

(Delrey) 

Lapkričio 9 d. p. Roko svet. 
kalbėjo p J . Šeškauskas, įga
liotinis Kud. Jėzaus dr-jos 
Kaune.tJražiai ir nuosekliai iš
dėstė padėt į ir vargę, s i e t u 
vos našlaičių. 

Per t raukoje kalbėjo kun. J . 
Jonai t is , ragindamas susirin
kusius paaukoti tam tikslui 
kas kiek išgali. 

Aukojo: 
J . Ivendrauskas . . . . 
Kun. J . Jonai t is . . . . 
J . Rokas 5.00 
K. Tilmantas 5.00 

Po 2 dol. J . Lanar tas , K. 
Rokienė, J . Vaškelis, J . Biels
kis, J . Madikas. 

Po l dol.: B. Balulis, V. 
Ratkevičius, K. Lobeikis, P. 
Malutait is, J . Paranas , M. 
Chekanaviėia, A. Kenliauskie-
nė, J . Vatait is , A. Joki lis, .1. 
Slankus, J . Arlauskaitė, O. 
Rokas, K. Lenkus, J . Rudze
vičius, K. Grigaitis, A. (Vp-
lauskas, F. Miliauskas, ,). Bu-
knius, A. Pulinskas, J . Simu
tis, K. Kaučius, L. Mont remas 
J . Baguskis , A. Bimkunas, 
J . Kazlauskas A. Butkų-, S. 
Pi tipai Ii s, J . Laučius, S. Ma-
kučionis, M. Čekunovičia, A. 
Buknis. 

Kitos smulkiomis. Viso $70. 
Delrev Lietuviai v ra duos-

nųs. J i e aukoja del naujos 
paraj)ijos, o jeigu atvažiuoja 
kas prakilniais uždaviniais, tai 
ir tas neišvažiuoja tuščiomis. 

Senelis. 

Bagužas, K. Mažeikis, J . Ka
valiauskas, K. Paulauskis , A. 
Kleiva, D. Andriulis, P . Mar-
čiulaitis, J . Jakimavice, T. 
Baleaitienė, Žutautas, P . Sa-
viokaitė, P . Abuskis, M. Lia-
ščius, J . Punčiavičius, S. Mi
siūnas, S. Siadys, J . Grigotas, 
J . Kaminskas, P . Kairys , S. 
Banys, K. Čitnga, M. Bušyns-
kas, E . Venskienė. 

P. Kondrotas $2.25. 
A. Nevulienė $2.15. 
Je igu butų klaidų, a rba au

kojusių vardai praleisti, ma
lonėkite pranešti man žemiau 
paduotu antrašu, o su mielu 
noru pataisysiu. Kurie aukojo 
po $1.00, tų pavardžių sura
šąs bus iškabintas Sv. Petro 
parap. svetainėje. 

And. Kvedaras, apvaik. rast. 
39 N. Edward street, 

Kenosha, Wis. 

! 'džius girdėti prigimtoje kal
boje. 

Štai, pabaigoj Spalio mėne
sio susilaukėm naujo klebono. 
J u o y ra gerb. kun. V. Dauno
ra. Visi parapijonys nudžiu
go. Kun. Daunora y ra jaunas 
kunigas i r bet darbštus visuo
menės veikėjas. Nors šioj ša
lyj gimęs ir augęs, bet karš
tas tėvynės mylėtojas. Nau
jam klebonui sbeboyganiečiai 
linki ilgiausių metų ir laimin
gai darbuoties kaip dvasios 
reikaluose, ta ip ir visuomenės 
naudai, ypat ingai labui bran
gios, tėvynės, Lietuvos. 

Gerb. klebonas dideliai pra
džiugino vietos Vyčius, nes 
tuojau įsirašė tos organizaci
jos vietinėn 51 kuopon. 

Tėvynės Mylėtojas. 

• 

DAYTON. OHIO. 

KENOSHA, WIS. 

KENOSHA, WIS. 
Aukos, surinktos Kenoshos 

Lietuvių apvaikščiojime, Lap
kričio 14 d., 1920 m. 

Aukojo sekančiai: 
S. Petravičius $25.00 
S. Stulgairis 15.00 
Kun. A. Balinskas 12.00 
J . Kailiukait is 12.0C 

Po 10 dol.: M. Milikauskis, 
A. Jurgi las , J . Ralys, A. Bak-
šnys, Smargait is , V. Jakut i s , 
J . Karbauskas, T. Jasiulis , Y. 
Varanavičius, J . Ju rkūnas , J . 
Bartąs ias , P. Venskienė, J . 
Mockus, J . Simanauskas, P. 
Tylius, P. Gynotas, S. Jocius, 
J . Jonikai t is , P. Zakarevičia 
J . Daukiraė, A. Miliauskas, 11. 
Labanauskas, A. Kvedaras, V. 
Jasunas , P . Š l i akys J . Nevulis, 
S. Ruik'a, J . Totolas, A. Gla-
zauskas, J . Trakšelis, A. Lau
raitis, K. Baljauskas, (J. Simo
naitis, J . Kaminskas, P. Gu
džiūnas, J . Tautv idas , F . Ra-
votas, K. Kasparas , J . Kaspa
ras, R. Baliauskas. 

Po 5 dol.: M. Trakšelienė, 
S. Ralys, J . Gudinomas, V. 
Mandravickis, S. Zaleckis, S. 
Jaseliunas, V. Norbutas, A. 
Mockus, J . Boluikis, S. Luk-
monas, A. Kniza, J . Staponai-
tis, A. Macnorienė, J . Yiš-
^liauskis, J . Kasputis , P . Ba-
rodica, T. Bagdonas, P. dusis, 
S. Poškus, Labanauskienė, O. 
Miliauskienė, P. Kuliešius, K. 
Kelpša, I. Butvilas, M. Tūbe
lis, J . Simanauskas, A. Liamė-
šis, A. Aleliunas, V. Strasia-
vičius, A. Kariacfcas, J . Svol-
nys, J . Blazevičia, A. Zaleckis, 
P. Zaleckienė, J . Stumbrys, A. 
Peivkunas, J . Karčauskas, K. 

* Arlauskas, V. Macius, K. Bin
kauskas, S. Pinigis, V. Kar
bauskas, J . Karpavičius. 

Po o dol., J . Balčaitis, P. 
PabiJonaitis, K. Sarapinas, P . 
Kamimskas, J . Kasparas . 

Po 2 dol. V. Norbutas, K. 
Jokubauskis, A. Masiulis, P , 

Vietos jaunimas pradėjo 
uoliai veikti parapijos ir Tau
tos reikalais. Susispietę į Šv. 
Peftro parapijos chorų su vir
šum 40 merginų ir vaikinų, va-
daujant p. Kailiukaičiui, — 
Lapkričio 21 d. parapijos sve
tainėj įrengė koncertų. Žmo
nių atsilankė neperdaugiausia. 
bet visi buvo patenkinti . Pro
grama, susidedanti vien iš 
dainų, buvo pri ta ikinta prie 
dabart inio Lietuvos likimo ir 
publikų žavėte žavėjo. Choras, 
duetai ir kvartetai buvo iš
šaukti Atkartoti. 

Solo dainavo p-lė J). Vai
čiūnaitė. J i maloniu ir švel
nu balseliu publikai labai pa
tiko. Dainas turėjo a tkar to t i . 
Mes, Kenoshiečiai, pasidžiaug
ti galime turėdami tiek ga
baus jaunimo. 

Koncertas pavyko. Pelnas 
skiriamas Šv. Petro parapijos 
naudai. 

Koncertui pasibaigus, p. A. 
Lauraitis paaiškino, kad da
bar prasidės parapijos baza-
ras. Reikia pažymėti, kad ant
ras sekmadienis jau ka ip tę
siasi tas bazaras. P i rmas va
karas davė nemaža pelno, fti-
tas vakaras, be abejonės, taip
gi padarys gražios naudos. 

Bazarą surengė vietos kata
likiškos draugijos ir dar lenk-
tyniuoja, nes kat ra padarys 
daugiau parapijai pelno, ta 
nuo vietinio klebono kun. A. 
Balinsko gaus dovanų $50.00. 

Kenosh iečiai da neturėjo 
tokio klebono, kuris ta ip 
rūpintųsi parapijos reikalais, 
kaip rūpinasi dabar t in is kun. 
A. Balinskas. Garbė klebonui 
ir pampi jonams. 

S. Šipelis. 

Visose kolonijose Lietuviai 
aukoja savo mielai Tėvynei. 
Daytoniečiai ir-gi nepasilieka. 
Dar-gi savo aukomis jie su
kirto kitas kolonijas, nes tik 
vienas šimtas su viršų m pam
pi jonų sudėjo $481.00. Link
sma matyt i tokius tėvynai
nius, kurie savo skatiku šel
pia Lietuvius kovojančius už 
tėvynės laisve. Vienok atsi-
randa ir išgamų, kurie da r 
pašiepia aukotojus. Tik, ačiū 
Dievui, kad tų pašiepimų da
ro ne tie, kurie priklauso prie 
parapijos, bet mūsų tautiečiai 
ir laisvamaniai. 

Aukotojams tariu nuoširdų 
ačių. 

Kun. M. Cibulskis. 

• 

Turėk pinigų 
kitas Kalėdas! 
Įstok ( mūsų 
Kalėd/ni Tau
pymo Kliuba— 
ir laupykpo bi.ski 
kas savaitė . Ateik 
ir taupyk po biski 
paaiškinimą. 

Pinigus Lietuvon nusiunčiame 
greičiausiai ir pristatome 

parašą prijemejo 
iš Lietuvos. 

C E N T R A L MANUFAGTURING 
DISTRICT BANK 

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

A STATE BANK 
Atdara Panedėliais . Seredoms ir Subatoms vakarais 

mm^mmk1mm*š*m1m*m^tam)Ėmmmii» 
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NAUJA PENKTOJI LAIDA 

KATEKIZMAS 
Mažiems Vaikams 

Sutaisė pagal Kun. R. A. McEachen'a 
Klebonas Kun . M. Krušas šv. Jurgio par. 

KAINA 25c. 

3 
R E V . M. URt'fiAS 

3230 So. Auburn Av.. ( h k a g o . 

Galima gauti šiose vietose: 

I "DRAUGAS" PI BL. CO. 
2334 So. Oakley Av. Chicago. 

M M — - ? " 

DIDELIS KAL*J)lNi5 IŠPARDAVIMAS. 
žiedai , Laikrodėlei , Reteželei . Špilkos, grino aukso ir paauksoti 

daiktai . Ivory setai. Auksines plunksnos, visokie daiktai t inkami 
prezentams gaunami p a s mus už numažinta kaina. Atvirutės su 
Lietuviškais parašais ir ši lkais išsiūtos, ir įvairjo. knygos . Geras 
pasir inkimas tikru Columbia Gramafonu. taip-gl ir t ikru B n i n s -
wiek mašinų, katros išduoda stebėtinai a išku ir garsu, tikrai na-
tural iška baisa. 

ŠV. KAZIMIERO AKADE 
MIJOS REMfcJŲ SUSI 

RINKIMO PROTO^ 
KOLAS. 

Baltic - American Line 
• • M * 

PaveldėtoJIal RUSSIAH AMERICAN L I N E 
• • • « • • • ii i • 

Tiesus Pasažieriams Patarnavimas iš 

DANZIG Ir LIEPCJAUS 
Į NEW YORK ir sugrįžtant 

I>< I platesniu Informacijų kreipkitės į 

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

Arba mūsų autorizuoti agentai . 
Nf>RTHWESTER!f Ofisas: Boston l i lo tk , Miiincapolis, Miim. Gen 

SHEBOYGAN, WIS. 

Vietos Lietuvių nuliūdimas ir 
džiaugsmas. 

Čionai klebonavo gerb. kun. 
l)r. A. Maliauskis, kuris visų 
parapijonų buvo gerbiamas ir 
mylimas. Bet, štai, netikėtai 
užgirdoni, kad mūsų klebonas 
rengiasi mus apleisti ir Rug
pjūčio mėnesio 11 dieną išva
žiuoti brangio n tėvynėn, Lie-
tuvon. J a m važiuojant, visi 
parapijonys buvo dideliai nu
liūdę ir visi linkėjo laimingos 
kelionės, kad parvykęs tėvy
nėn pasekmingai galėtų dar
buoties žmonių gerovei ir ' la
bui tėvynės, Lietuvos. 

Išvažiavus kun. Maliaus-
kiui, ilgų „ laik^ mųs dvasios 
reikalus aprūpino svetimtau
tis katalikų kunigas, •vienok 
labai buvom pasiilgę Dievo žo-

ryv. Kazimiero Akademijos 
Rėmėjų Draugijos susirinki
mas buvo Lapkričio 21, 1920, 
Šv. Kazimiero Vienuolyne, 2 
vai. po pietų. Susirinkimą ati
darė pirmininkė p. A. Nausė
dienė. Protokolas iš praeito 
<us!rinkimo tapo perskaityta? 
ir pri imtas. Iš skyrių atsilan
kė sekančios delegatės: 

Skjr ius 1: M. Sedienė, V. 
Galnaitė, A. Noreikaitė, Z. Ba-
jorinaitė ir M. Norvilai tė. 

Skyrius 2: A. Nausėdienė, 
Z. Leščiauskienė, R. Paliunai-
tė, A. Bajorinaitė, Petkienė, 
A. Sekleekienė, A. Gilienė, M, 
Gurinskaitė, A. Valanėiunai-
tė, A. Balsaitė, p. Ivanauskienė 
p. Čebatienė. 

Skyrius 3 : B . Tumaitė. 
Skyr ius 4: Sabonienė, Sus-

n/enė ir Semėnienė. 
Skyr ius 5: A. Sasnauskaitė. 
Skyrius 9: A. Grieaitė ir Je -

sienė. 

Skyrius 10: O. Budrikienė ir 
p. Butkienė. 

Pirmiausia išdavė raportą 
komisijos narė Z. Lesčiauskie-
nė, kad Bergmans daržas* yra 
paimtas ant Rugpjūčio (Au-
gust) 14, 1921. Kadangi ženk
liukai jau gatavi , tai-gi, svar
styta, kokią kainą jiems uždė
ti. Ntttarta nustatyt i po $2.00. 
Am'žinos narės, įmokėjusios 
$100.00 į Akademijos Rėmėjų 
Draugiją, ženkliuką gaus dy
kai. (Pabaiga bus) . 

KXTRA! Reikal ingas bučeris: •— 
Geram žmogui gera vieai, pastovu? 
darbas BU geru pamokėj imų. A p 
šaukite tuojaus. Lithuanian Co-operu-
tive Trading- Corporation, 9th & So. 
Lincoln St., Waukeg%n, 111. 

Tel. 497 Waukegan. 

Parsiduoda groserne laba' pigiai 
ir gicroj vietoj , ant bizniavo^ gatvės, 
visokiu tautu apgyventa. Priežastį 
pardavimo patirsite ant vietos. 
3121 So. Morgan St. Chicago. 

ANT PARDAVIMO. 
2 fiatu mūrinis namas su baise-

mentų, furnace iilurną, elektra. Ran-
dos nefta $80. Kaina $65000. šaukite 
liockvvell 67S. 
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PRANEŠIMAS! 
Pranešu savo draugams ir visiems kostumeriams 

kad persikėl iau i nauja v ie ta po num. 3 3 2 7 So. 
Kalste i Street. Užlaikau laikrodžius, žiedus ir kitas • 
auksines graznas. Turiu gramafonŲ ir rekordų. Lai
kau religijinius daiktus k. t. rožančius ir tt. 

J. WENCKUS 
Laikrodininkas 

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

8 • • 
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j g T e l . Canal 257 5 Tel. Canal 6222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

!201 West 22-nd & So. Leavltt Sts. 
Chicago. 

§Valandos 9:30 A. M. to 12 
1:00 P. M. to 8:00 P. M. 

J. P. WAITCHES | 
LAV7YER f I 

LIETUVIS ADVOKATAS į 
^Val. rytais 8 iki 11, vak. 6 iki 9\ 

Nedėl iomis 11 Iki 1. 
450D S. Ashland Avc. Chicago, IU.% 

P h o n e Yards 105S 

i DR. C. K. KLIAUGA I 
LIETUVIS DENTISTAS 

Z1821 So. Hals ted St., Chicago, IU.E 
K a m p a s 18th St. 

S V a la n d . : 9—12 rytą, ir 2—9 v a k . 5 
ffliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiHiii 

A. PETKATD5 S. FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO, 
Mortgage Bank 

R E A L ESTATE—INSUHANCE 
European American Boreau 

Siunčia Pinigus, Parduoda 
Latookortea 

NOTARIJi SA8 
S09 W. Sftth fi \ Clilcago, OI. 

Telephone BouJevard A11 

•v* 
Phono Canal 257 

DR. P, Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. H a b t c d Street 

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

' 

Dr. M. T. ŠTRIKOL'IS 

I 

PRANEŠIMAS 

Lietuvis Gydytojas* ir Chirurgas 
Perkel ia ofisą į Peop le Teatrą 

1816 W. 47th S t Tel. Boul. 100 
Valandos: 1 iki S po pietų. 6 iki 8 

vak. Nedėl . 10 Iki 12 ryte. 
Res . 2914 W. 48rd Street. 

Nuo ryto iki piet. 
Tel. BIcKinlcy 268 

DR. CHARLES SEGAL 1 
Perkė lė savo ofisą po num. 

f 

4729 So. Ashland Avenue 
Specfjalistaa 

DŽIOVŲ, M O T E R Ų ir V Y R Ų LIGŲ 

Valandos nuo 10 iki 12 išryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30 
vakare. Nedėl iomis 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 

35 tuk^staiičai rekordu Įvairiose kalbos*. 
Lietuviški rekordai t inkami del švenčiu. 

4415 Pemenel i s , Pavasarije. Indainavo M. Petrauskas. 
4474 Mielaširdystė, Vai Verčia Laužo. 
2 356 Lietuva Tėvynė Mūsų, Tikiai Nemunėl i s Teka. 
2 357 Birutė. Kur Bangoja Nemunėl is . 
2 392 Sveiki Brolei Dainininkai. Ko Liūdėt Svetelėj . 
3796 Eisiu Mamei Pasakysiu, Bernužėli Nesvoliok. 

Komiški Rekordai 
4795 Liūdnas Gyvenimas. Otelije. 
4535 Jaunavedžio Pasiskundimas. P a s Tardytoja. 
4 57 5 Gyrtuoklio Metavonė. Pasakos Stebuklai. 
4237 Jonas Smikis. Maušo Kelionė. 0 
2343 Ant Vienos Galvos. 
1248 Velnias Ne Boba 2 dalis. 
4180 Medžiotojai 2 dalis. 

Giesniės Dail ios. 
1246 Giesme \ Panelė švenčiausia Ave. Marija. 
1247 O Kur Buvai Dėduk Mano. 
3191 Ant Mariu Krantelio. Saulutė Tekėjo. 
3625 Miškas užla. Sudiev Lietuva. M. Karužutė. 
4273 Padainiosiu gražia Daina. Butėnas. 
3190 Tris Bernelei . Vakarienė Daina. 
3244 Skambančios Stygos. Tu Mano Motinėlė. 

Karalėnės Antolu Choras. 
3188 Ant Kalno Karklai Siūbavo. As Pasėjau rūta. 
3242 Oželis. *Mes Padainiuosime. 
3313 Sukruskime Brolej . E ina Garsas Nuo Rubežiaus. 
1170 Kur Bakūžė Samanota. Brandunenė. 

.fcokei. 
2397 Klumpakojis . Koketka. 
3314 Dėdukas Polka. Saldžios Lupos Valeasr. 
2359 N e m u n o Vilnis Valcas. Sudiev Mazurka. 
2652 Raseinių Polka. Kazokas. 
4536 Pavasario Dainios. Pakol Jaunas tol Linksmas. 
4863 K a s Subatos Vakarą. Jau Saulutė Leidžias. 
4181 Pi lviškių Valcas. Atvilo Ežero Bangos. 
2002- Krokoviakas. 
3417 Padespanas . 
2998 Venecijos Menulis. Boioboo. 
2 88 3 Afghanestanas . Mahometas . 
4796 Nedėl ios Rytas. Del Mūsų Jaunimo. 

T a v o m s pas iauč iame visur už pris iuntimo uieko nerokuojame. 
Kiekvienas pirkdamas pas mus aplaikys gražu kalendorių. 

JUOZAS F. BUDRIK 
3343 So Kalsted Street, 

Telefonas Boulcvard 8167 
Chicago, Illinois. 
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V P h o n e Seeley 7439 

DR. L M. FEINBERG 
Gydo specialiai visokias vyrų ir 

moterų lyt iškas l igas. 
2401 Madlson St., k a m p a s Wes -

tern Ave., Chicago. 
Valandos: 2—4 po piet; 7—9 vak. 

Tel. Drover 7042J 

Dr. C. Z. Vezefiis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredorais nuo 4 l ig t vakare 
4712 SO. A S H L A N D A V E N l K 

arti 47-tos Gatvės 

PLATINKITE "DRAUGĄ.''. 

V. W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS I 
Ofisas Didmiestyj: 

29 South La Salle Street J 
Kambaris 324 

Tele fonas: Central 6S90 

Vakarais^ 812 W. 33rd St. I 
Telefonas: Yards 4981 

• • • • • • • • • • • • • • • I 

L i t i u VOS GYNIMAS 
Blogas susisiekimas trukdo Lietuvos gyium^. 

Žaibo grei tumu reikia susisiekti, susinešti su įvairiais 
centrais. Geresnieji arkliai paimti "Geležiniam Vil
k u i . " K a i p žuviai vandens, ta ip Lietuvai reikia au
tomobilių. 

Amerikiečiai, šarvuodami "Geležinį VilkjL," pirk
dami šautuvų, prisidėdami pr ie steigimo Perkūno a r 
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 ta 
pat dieną automobilius bus inteiktas nurodytai orga
nizacijai. 

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

K u r i kolonija pirmutinė intaisys automobilių Lie
tuvos gynimo organizacijai? • 

l a m e reikale susižinokite su 

Lithuanian Sales Corp., 
( L I E T U V I Ų P R E K Y B O S B-VĘ) 

414 W. 8roadway, So. Boston, Mass. 
Lietuvių Prekybos Bendrovės šėrininkai ypač pr i 

valėtų visose kolonijose šitame reikale pas ida rbuo t i 

\ 
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ŪRJTŲGAS 
'Ketvirtadienis, Gruod. 9, 1929 
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. - K . FEDERACIJOS CHICAGOS APSKRIČIO 

• -— bus — 

SEKMADIENY, 
School Hali Svetainėje, 

19,1920 
prie West 48th ir 

gatvių 

Pradžia 7 vai. vake 
P NIA L. SABONIENĖ 

(Smuikininkė) 

| 

£ 
s 

Muzikalę programos dalį pildys p-nia Leokadija 
Saboniene, žymiausia Lietuvių artiste-smuikininke 
ir p.K. Sabonis, vienas iš geriausių Amerikos Lietu-
vių dainininkų. 

Žemiau telpa surašąs, kur visose Chicagos kolonijose išanksto galima nu

sipirkti bilietu. Pasiskubinkit, nes paskutinėse dienose gali jy pritrukti. 

Durys atsidarys 6 vai. 

s 
s 

i Š 

s 
«-
s 

p. K, SABONIS 
(Baritonas) 

Liet Vyčiu 4ta kp, vadovaujant artistui J. Balsiui 
vaizduos keturių veiksmų parašytą i š Lietuvos 
liaudies gyvenimo vaizdelį "SUGRĮŽO". 

100 metų senukas papasakos, kaip tai senovėje 
Lietuvoje butą. 

f 
•E 

J. BALSIS 
(Artistas) įžanga: $1.00 ir 75c/Balkonas 50c. 

z 
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t ~ • " • • • ' : : ' ' > I H. Jueaitie CHICAGOJE. rfei 
. . i <">a, J- Lizai 

KAlAIJKisKOS ŠVENTĖS. 

Ketvirtadienis, Gruod. 9 d., 
Šv. Leokadaja. 

Penktadie.iiis. Gruod. 10 d., 
šv. Eulalija. 

T > 

_ U N . F. B. SERAFINO 
LAIDOTUVIŲ TVARKA. 

Traukinys su nabašninko 
ktln. F. B. Serafino kūnu at
eina į Chicagą, Illinois Central 
stotį prie Roosevelt Rd. ir 
Michigan Ave. trečiadienije j 
(seredoje) 8 Gruodžio 1920 m. 
5:25 rytmetije. Iš ten kūnas' 
vežamas tiesiog į Kunigų-Ma-
rljonų vienuolyną, So. Oakley 
Ave. 2336, kame išbus iki 7:00 
valandos vakare. Tada jis 
taps .nulydėtas į Aušros Vartų 
bažnyčią 2323 W. 23-rd pi. 
Ketvirtadieni j e 9 Gruodžio 
gedulingos pamaldos ir Mišios 
prasidės 10:00 prieš piet. 
Joms pasibaigus kūnas taps 
išlydėtas i šv. Kazimiero ka
pines. 

Jei kam neteko gauti už-
kvietimo į šituos šermenis, tai 
susivėlinimas įvyko del to, 
kad ilgai nežinojome, kada 
Kinas taps atvežtas į Chica-

~*» 
IŠ NORTH SIDE. 

Puikai pavyko prakalbo?, 
Lapkr. 18 d. ŠV. Mykolo Ark. 
gar. svetainoj. 

Žmonių buvo noperdaugiau-
sža, bet aukomis pralenkė di
desnes kolonijas. Nortlisulie-
eiai pasižymi jo. 
riAukotojij surašąs: 
W, Saldokas $60.00 
S. Jašinskaitė 51.00 
_L Kišonaitė 50.00 
M. Mažeika 35.00 

r. A. K i šonas 35.00 
P. Mureika 30.00 
J. Aneiukaitis 20.00 
l \ Sriubas 20.00 
A. Repsis 20.00 
Ant. Bacevičius 15.00 
A. Rugienis 15.00 
X. Krt«>d;enė 12.00 
J. Krosinskaitė 11.00 

Po 10 dol.: J. E. Karosas, 
A. Mureika, Kun. R. Meškaus
kas. X. Kreminskaitė, M. Stan 
kevieius. (). Kavaliauskienė, 
A. Deksnis, Alek. Žaldokie-
nė, J. .Juška, M. Daugirdas, 
.i. Berkelis, A. Sutkus, P. 
Krikščiūnas, 'J. Valašinas, A. 
Penkauskas, A. Nausėda, J. 
Grauseika, A. Augaitis, A. 
Kamšlitis, E. Kreminskaitė, J. 
Čepaitis, A. Ribokas, J. Kišo-
nas, K. Balčiūnas, Žigutis, A. 
Baškis, A. Baškienė, J. Brun-
za, J. Brunzienė, B. Kizellevi-
čius, A. Kavaliauskas. 

Pr. J. Paliulis $7.00. 
J. Gerdžiunas $6.00. 
Po 5 dol.: P. Putrimas, P. 

Masys, Pr. J. Maskolaitis, 
K. Jasevimitė, P. Valaitė, S. 
Ala jus, B. Kazakevičius, J. 
Naujokas, J. Aneiukaitis, A. 
Augaitis, K. Alumonis, V. 
Dumbrauskas, Dapkevieia, O. 
Čepaitienė, J. Rimkus, A. Gir-
džiunas. 

B. Lingaitė, $3.00. 
Po 2 dol..: J. Mockus, V. Po

cienė, J. Vinauskas, V. Nau
sėda, Pr. Sutkus, ft. Martišius, 
J. Kupčiūnas, M. Andriuške
vičius, M. Kosunas. 

Jucaitienė, P. Masys, A. 
. Siedis, P. Vašku-

Dantienė, S. Stankevi-
izaus4cas, J. Bajarskis, 

V. Vaičekonas, J. Rėkus, J. 
Sutkus, J. Martin, K. Sar-
pitis, J. RLška, J. Vileika, A. 
Nausėda, M. Daugirda, J. Kai
tulis, K. Statulevičia, P. Še-
dy s K. Adumonis, Šaučiunas, 
fce; ys, P. Alekna, J. Pranevi
čius. O. Videnauskiute, J. 
Petraitis, J. Lukšaitis, E. Ju
caitienė, M. Čirbulis, M. Ta
mošaitienė, J. Guzikauskas, K. 
Miliknienė, B. Šlajutė, K. Nor
kų^ ir J. Brazaitis. 

Jei įvyko klaidų, kreipki
tės į T. F. sk. pirm. 

Pr. Kišonas. 
T. F. sk. pirm. 

dėtą Vienuolyną. Tas naudin
gas tautai ir visuomenei rei
kalingas darbas turi' būti už
baigtas. 

A. Janušauskas, rast. 

Iš NORTH SIDE. 

Lapkr. 14 d. Motinos Dievo 
Aušros Vartų draugija laikė 
susirinkimą. Apsvarsčius di
dumą reikalų, buvo perskaity
tas laiškai iš Tautos Fondo 
Centro, kad mūsų dr-ja stotų 
tėvynei pagelbon ir auka pri
sidėtų prie gynimo jos nuo ne
šančių vergiją Lenkų. Nutarta 
iš draugijos iždo paaukoti 
$50 ir esantieji susirinkime 
nariai sumetė $17. Viso Tau
tos Fondan pasiųsta $67. Taip
gi nutarta, kad priešmetinia-
me susirinkime padaryti rink
liavą tarpe tų narių, kurių 
nebuvo tame susirinkime. Ti
kimės, kad ir tie nariai neat
sakys nuo aukos. 

Antras laiškas buvo nuo Šv. 
Kazimiero Seserų Vienuolyno, 
kad mūsų draugija auka pa-

Po 1 dol.: J. Žigutis, J. Stan-j dėtų jam geruose ir prakil-
kus, J. Daugirda, J. Norvilas, • niuose užmanymuose. Laiškas 
P. Vaškunas, J. Budrevičia, j priimtas, bet atidėtas ant to-
E. Andriuskevičienė, B. Lin- lesnio laiko. Mūsų draugija 
gaitienė, P. Stainys, J. Šluks- • pasirūpins išrasti būdą ir kiek 
naitis, P. Plečkaitis, K. Mi-J galėdama prisidės prie baigi-
liaknienė, V. Dumbrauskas,' mo statyti prieš 10 metų pra-

IŠ TOWN OF LAKE. 
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I Pinigai, Laivakortes Lietuvon f 
I SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DASTATOME PI- 5 
| NIGUS Į PASKUTINĮ PAŠTĄ Į 30 DIENŲ. | 

L. Vyčių 13 kp. turės pricšmė-
tinj stfeiįvnkimą Gruodžio 8 d., 
8:15 vai? yakarv. Davis Squarc ; į 
parko salėje. Visi nariai teiksitės s 
laiku susirinkti, UOH bus rinkimas 
ateinantiems metams valdybos. 

v Korespondentas. S 

Parduodame laivakortes 
į Lietuvą ir iš Lietuvos. 

Padarome legali skus do
kumentus, dovernastis, 
įgaliojimo aktus. 

Esame registruoti Lietu
vos Atstovybės Washing-
tone. 

Parduodame lotus, na
mus, farmas, padarome 
paskolas ir apdraudžiame 

•nuo ugnies. 

Federacijos vakarui bilietų 
išanksto galima gauti: 

r 

Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas 
/ PAUL P. BALTUTIS and CO. ! ' 

I 901 W. 33rd Street Tel Yards 4669 Chicago, III. f 

JOHN MINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ofisas Pidmiestyj 
29 So. La Sallc Street 

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

West Sides Ofisas 
2201 W. 22-iul Street 

Kerte Leavitt St. Tel. Canal 2562 
Valandos: nuo 4 iki 6 po piet ir 

nuo 7 iki t vakare 

je& m a STEAMSHSP 

80-ta GRUODŽIO 
Iš New Yorko be jokių mainymu tiesiai | 

BftEMEN ir DANZIG 
S. S. "SUSQUEHANNA'» 

Atsišaukite pas 
U. S. MAIL STEAMSHIP COMPAJTY INC. 

U. CLAL'SSENIUS A Co. GaneraUai Pasažieriniai Agentai 
ĮOO Nortli La SaUe Street, Cliicago, DL 

Freight Skyrius 120 Broadway Tel. Reetor 6300 *iew York City 

gg . . . . , . . . - - - w 

CICERO, ILL. šv. Antano 
parap. klebonijoj, 15 ir 49 Ct į=M 

ir pas p. J. Mockų, 1301 So. 
50 Ct 

TOWN OP LAKE, pas p. 
Joną Baltutį, 1543 W. 46 Str. 

DIEVO APVEIZDOS PAR. 
klebonijoj ir pas Federacijos 
skyrio valdybą. 

NORTH SIDEJE; pas Fe^ 
deracijos skyrio valdybą. 

BRIDGEPORTE, P. Baltu 
čio krautuvėje, 901 W. 33rd., 
Lietuvių Prekybos B-vės ofi
se, 3349 So. Halsted St. ir pas 
Federacijos skyrio valdybą. 

WEST SIDEJE, "Draugo" 
ofise, 2334 So. Oakley Ave., 
Metropolitan State banke, 
kampas 22 ir Leavitt gatvių ir 
pas Federacijos skyrio valdy
bą. 

BRIGHTON PARKE, pas 
p. R. Andreliuną, 4452 So. 
Fairfield Ave. ir Fed. skyrio 
pirm. p. J. Petraitį, 4324 So 
Campbell Ave. 

Įžangos bilietų paskleista 
tik tiek, kiek salėje yra sėdy
nių. Tat išanksto nusipirkite. 

Rengimo Komisija. 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 29 metai -

Ofisas S14t So. Blorgan St. 
Kertė 32-ro St.. Chicago, III. 

8PECIJAJLISTAS 
MoteriSkų, Vyriškų, taipgi chro

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: Nuo 1« ryto 
iki S po pietų, nuo 6 iki 9 valan
dą vakare. 

Nedėltomis nuo 9 11d 2 po piet. 
Telefonas Vards 687 

> 

; 
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Dr. A. L Yuška I 
1900 S. Halsted Str. I 

Tel Canal 211* 
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare 

Gyvenimas 
2811 %KT. «Srd Str. 

Tai Prospect 84e«. 

P A P U D I N E 
^ * ^ PAMĖGINK 

10c-30c 60c Buteliai ar Proškel 
LABAI GEROS DEL 

GALVOS SKAUDĖJIMO 
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S NEPAPRASTA PROGA f 
Mes esame priversti atiduoti už Storage Charges 

Dvidešimts rnusų aukščiausios rūšies Vlctorolas vertas 
iki $300.00 už taip žema kaina kaip $85.00, ir dar 
duosime dykai 12 pasirinkimui rekordu ir 200 adatų. 
Dauguma iš ty mašinų yra naujos ir garantuotos ant 
Dešimts metų. Norint žinoti geruma, reikia jas ma
tyti. Nepraleiskite šios progos jų nematė, nes tikrai 
gailesites, nfes tai gal vienas tokls atsitikimas gy
venime. Atsiminkite tiktai $35.00 už augštos rųšiea 
kvarantuota Victorolą. Mes taippat turime parduoti 
Dešimts tikros skuros tapestry Parlor Setus, šie se
tai' yra nauji ir naujausios mados. Mes parduosime 
Juos už pirma pasiulijimą nežiūrint koks jis butų, 

Storage Kaina n e 8 niums vieta yra reikalinga. Jums apsimokės at-
Tiktai $35.00 važiuoti nežiūrint kur Jus gyvenate. Pristatymas Dy

kai, mieste ir apielinkėj, taip-pat siunčiame C. O. D. 
Atdara kasdiena iki 9 vai. vakare. Nedėldiomis nuo 6 Iš ryto iki 4 

z Po pietų. Liberty Bondsus priimame. 
= NATJONAL STORAGE OO. 2023 S. Ashland Ave. Ctor. 21-th St. 
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