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Teisinama Anglų 
Policija Airijoje 

Nuginkluojama Yfrangelio Ka-
ruomene Turkijoje 

PASIBAIGĖ WRANGELI0 
ROLE. 

Kareivius norima pasiųsti 
Brazilijon. 

TARDYMAI APIE BUVUSĮ 
GAISRĄ CORKE. 

Pagelbinė policija apleido su
naikinta miestą. 

Londonas, (ir. 1.1. —75 Mas
kvos bevieliu telegrafu pra
nešta, kad Anglija su Prancū
zija nusprendusios nuginkluo- j t< 
ti gen. Wrangelio kareivius, I m e n t ( 1 a p i e m i ( ) t i k i l l s Airijoje, 
kokius jam pavyko su savimi 

Londonas, (Jr. 15. — Anglų 
valdžios vyliausias sekreto
rius Airijoje, Sir llaniar 

reemvood. kalbėjo čia parla-

NAUJAS PREZIDENTAS 
TURĖS DAUG DARBO. 

Susidurs su svarbiomis prob 
lemomis. 

Washington, (Jr. 14. — Be 
ekonominės padėties namie, 
naujas prezidentas Harding 
užėmęs prezidento vietų tuo-
jaus susidurs su visa eile už-

NAUJAUSIOS ŽINIOS. 
• 

LONDONAS. — Anglijos mi-
nisteris pirmininkas. Lloyd 
George nusprendė pagaliaus 
paskelbti, kad Anglija pagei
dauja taikos su Airija ir noriai 
sutiksiąs tarties su sinn-feine 
rių organizacijos, atstovais. 
Tai busiąs atsakymas kunigui 
0 ' Flanagan, kurs pildo Airi-rubeziniu problemų, kurio* 

,. \ . , . . .. fios respublikos prezidento pa šiandie stovi be jokio stiprės-1' . 
nio nustatymo. Namie prisieis reigus 

TURI BUT DIDELIS KARO 
LAIVYNAS. 

— 

Washington, (ir. 15. — Ka
ro laivyno sekretorius DanieN 
raporte kongresui pasiųlė kie. 
ku galima didinti karo laivy
nų, Je ' & Valstijos atsisakys 
prigulėti prie Tautų Sąjungos. 

4 ŽUVO SU LĖKTUVU. 

* ŽINIOS IŠ LIETUVOS 
BALSAS IŠ ANAPUS CUR 

ZONO LINIJOS. 

pasiimti iš Krimo Turkijon. 
Tu kareiviu busią keliolikn 
tūkstančių. 

Tol i aus depešoje pasakyta. 

J is pasakė, kad nesama vil
ties Anglu valdžiai susitai-
kinti su Airija. Taippat pasa
kė, jog jis netikįs, kad polici
ja hutų padegusi Cork mie^-

kad gen. Y\ rangel darbuojasi:. x^ .. .'. . . . 
, . . . . , . . i tų. Aes policija neturėjusi su 

neapleisti be niekur-nieko sa
vo buvusiu kareivių. 

vesti užvilktų rekonstrukcijos 
darbą. Gi užrubežiuose prisieis 
patvarkyti gyvuosius aa n ti
ki uu. 

Pirmiausia prisieis padaryti 
taikų su Vokietija. Paskui 
prisieis galutinai apspręsti, 
kokių pozicijų užimti Rusijos 
klausime. Jei prisieis pripa
žinti bolševikų valdžių, tuomet 
reikės atnaujinti ir prekybų su 
Rusija. 

ToJiaus seks Tautų Sųjungos 
klausimas. Prezidentas-elektas 
yra visai kitokios nuomonės 
apie Sąjungų, (lai reikėt* su 
talkininkais vesti smarkius 

Z,ondonas, G r. 15- ;— Iš Pa-
|ryžiaus atskridęs didelis lėk-

CORK. — Policijos orgijų tavas su 8 žmonėmis netoli 
metu, kuomet šis miestas bu- Londono tsmogė į medį ir užsi-
vo deginamas, skaudžiai nu- liepsnojo. 4 žmonės žuvo, kiti 
kentėjo ir du kunigu: McGar -4 sužeista, 
thy ir McSwiney. Policija abu
du bjauriai apmušė. Pastarasis 
vargiai pagysiąs. G H I C A G O J E . 

GENEVA. — Tautų Sajun 
gos suvažiavime pritarta per
traukti ginklavimąsi dviem 

Apartamentinių namų džianito-
rių unijos viršaičiai paskelbė, kad 
džianitoriai su ateinančio Sausio 

metam padarius savitarpinę 1 <*• pakilsią streikan, jei nebus 
viešpatijoms sutartį. išpildyti jų reikalavimai. Reika 

lauja didesnio užmokesčio ir kito-
• kiu darbo sąlygfy. 

savimi gaisrą pakeliančių 
bombų. Ir todėl jis manas, 

J is kreipėsi i Brazi mos w - , , , . ", . , , 
„ , .. *. I kad .tai busiąs darbas >, pacm nausvbe prašydamas priimti, , , . . , . . v J .T jsinu-feinerių. dalj jo kareivių, ton. sali n. Nes į . ^ * mm 

jie, sako, nori sugryžti prie Tardymai, 
taikingo darbo ir tenai ant vi- Tardymus vesti apie buvu-
snomet apsigyventi. sį gaisrų Cork mieste paskir-

ATĖNAI. — Turima žinių.' 
kad kuomet ateinantį sekma 

ginčus, kad Sąjungų padaryti 1***°* č i o n a i **&?* k a r a J i u s
1 . . „ 

naudinga viso pasaulio žmo-1 Konstanti! laf'. t U 0 J a U s Graikų k a į ifinegė $ 1 3 0 0 0 p i n i g a i g ? l a i g 

nijai, bet ne tarnaujančių tai- i ̂ o s t i nC a-pleisią talkininkų pa- v e s bondsais ir ūkiais. Suskaldy 
kininkų imperijalistiniams no-

15 C'ooperative Soeiety of Ame 
riea ofiso, 1554 Ogden ave., plėši 

Kaip stabo ištikti patikome 
žinių apie plebiscitų į rytus 
nuo Curzono linijos, skaitome 
Kauno laikraštyj Laisvė. Mes 
nelaimingi Suvalkijos gyven
tojai palikti anapus Curzono 
linijos Lenkų pusėj suspaudę 
širdį turime patikti šį drako-
ninį Tautų Sąjungos tarybos 
nusprendimą, "kuriuo mums 
atimama teisė net apsispręsti. 

Perkentėm baisių Lenkų o-
kupacijų, bjaurų pasityčiojimą 
iš mūsų brangiausių religinių 
ir tautinių idealų, įvairias 
morales ir materijales okupan
tų nuoskaudas, areštus ir ki
tokius persekiojimus. Ir 
šiandie po to augščiausias 
pasaulio tribunalas mųs be iš
lygų atiduoda j Lenkų vergiją. 

Lenkai okupantai per ištisą 

ventojus įvairiomis rekvizici
jomis. 

Seinų gi srityje del tų rek
vizicijų, anot žmonių pasis
kundimų, dar sunkiau. 

Gauta tikrų žinių, kad Len
kai rengia 11 metų sąrašus 
mobilizuoti vyrus mūsų apv-
linkėj. 

Žodžiu tariant, gryžta sena 
Lenkų okupacija su baisiais 
žiaurumais ir persekiojimais, 
kaip buvo prieš Lietuvių ka-
ruomenės užėjimų. 

•.Lenkai kaipir visame čia 
^epaiso nei jokių zonų, nei su
tarčių, nei Tautų Sųjungos 
sprendimų. 

LIETUVA BENDRAUJA SU 
GUDUA. 

siuntiniai. 

rauis. 
Paskui prisieis pagalvoti a-

pie likimų tų milijardų dol., 
kuriuos skolingi talkininkai. 

Santaika su Japonais taip-
pat didžiai svarbus klausimas. 

SANTIAGO. — Gauta ofici-

ta geležinė spinta. 

Visam mieste atliekama daugy-

BELGŲ KARDINOLAS 
RYME. 

•ta militarinė komisija. Mano- Jei Japonija atkakliai laikysis 
ima, kad kaip šiandie tardy- savo reikalavimų išeivijos 

,alių ff"?*; apie andai įvykusi bė užpuolimu ir plėšimų. Juo po-
lemės drebėjimą pietinėj dalyj brij* ima vesti smarkesnę kovą 
Chile respublikos. Pasakyta, P r i e š piktadarius, tuo labjaus 
kad padaryti baisus nuostoliai. į P i k t a « a r i a i i m a 8 i a u s t i-
Daugybė žmonių žuvę. Bet jų 

Rymas, (Jr. 15. Bei g IĮ 

mai busią pabaigti ir busią su
rinkta reikalingų dokumentų, 
iš kurių bus galima numanyti, 

kardinolas Mercier atkeliavo ; k a s k a l t a s {f/ C()].kį) s n n a l k i n i 

čia ir lankėsi ]>as Šventą 
rp Tėvą. Turėjo ilgokus pasitari
mus. 

Rytojaus dienon sušaukia
mi kardinolai slapton konsis-
torijon. 

im i . 

klausime, gal Suv. Valstijoms 
reikės jungties su Kanada ir 
Australija, kad pasekmingiau 
atremti Japonų atkaklumų. 

Diplomatinė koVa su Angli-
Vietos darbo onganas He-jja už aliejaus versmes Meso-

rald paskelbė, kad Corke lan- potamijoj ir kitose mandati-

skaitlius dar .nepaduodamas. 

NUKAUTA 20 PRANCŪZŲ. 

Paryžius, Or. 15. — Sirijo
je Arabai vienam susirėmi
me su Prancūzai:/ nukovė 20 
pastarųjų. 

Luzerne, Šveicarija, Gr. 15. 
— Karalius Konstantinas su 
savo šeimyna iškeliavo Orai-
kijon. 

kėši du Anglijos darbo parti
jos delegatu. Ištyrę visų pa
dėtį jiedu pranešė turį doku
mentalių prirodymų, kad gai
srų pakėlė policija. 

•e 

Palaukti pasiteisinti. 

Cork'o lordas majoras ir 

nėse salvse. 
w 

Su Meksika turima daug 
nepradėtų ir nepabaigtų reika
lų. Meksi'ka turės atlyginti 
Suv. Valstijoms už padarytus 
nuostolius toj šalyj revoliuci
jų laikais. 

Patvarkymas valdžių salose 

MĖGINO PASILIUOSUOTI 
35 KINAI JURININKAI. 

du sinn-feineriu parlamento. Haiti ir Santo Domingo. 

j • . . 

IŠ DARBO LAUKO, 
ATLANTA, GA., Gr. 15. — 

Master Builders' Assoeiation eia 
paskelbė 16 ligi 20 nuoš. sumažiną 
užmokesnį visiems darbininkams 
prie statymo namų. 

FRESNO, CAL., Gr. 15. — 
Valley Fruit Grovers' Ass'n, ži
noma ūkininkų organizacija, nuo 
25 ligi 50 centų dienoje sumažino 
užmokesnį visiems darbininkams. 

MANCHESTER, N. H., Gr. 15. 
-— Amoskeag Manufacturing Co. 
uždarė eia savo Įstaigas dešimčiai 
dienų. Po Naujų Metų darbinin
kams bus mažiau mokama. 

TOLEDO, O., Gr. 15. — Pirm 
kokios savaitės čia uždaryta rūbų 
dirbtuvė firmos Cohen, Friedlan-

nariu paskelbė karštų atsilie
pimų čia į svetimų šalių am
basadorius. Atsiliepime Ang
lų valdžių apkaltino už pla
tinamas baisenybes Airijoje. 
Šaukėsi ambasadorių gelbėti 
Airiją nuo negirdėtos tirani-
jos. 

Dabar tuos visus tris žmo
nes Anglį) valdžia pašaukė 
pasiteisinti, kokiais pamatais 
remdamies jie kaltina Anglų 
valdžių ir kokių teisę jie turė
jo atsiliepti į svetimų šalių 
ambasadorius. 

Prašalinta policija. 

Sunaikintam Cork mieste 
ir visam apskrityj pasketbta 
karo padėtis. Miestų kontro
liuoja militarinė valdžia." 

Kad taip, tad policijai ten 
pritruko užsiėmimo ir ji at
šaukta. 

Užpraeitų naktį iš Londono 

I r taip visa eilė reikalų. Iš 
vienų kokių nors klausimų 
iškeliami kiti, iš tų dar kiti ir 
taip viskas pinasi šiam mar
gam pasaulyje. 

PATARIA UŽIMTI KASYK 
LAS. 

Washington, Or. 15. — Se
nato komisija vakar raporta
vo apie ipadėtį anglekasyklo-
se. Pranešta, jog su anglimis 
tik vienasN didžiapelniavimas, 
suktybės ir baisus išnaudoji
mas žmonių. Kai-kurie komi
sijos nariai reikalauja vy
riausybės užimti kasyklas. 

Nevir.York, (J r. 16*. — Vrws 
pat išplaukimų iš čia į Kini jų 
garlaiviui Wasliington Maru, 
3Q Kinai jurininkai metėsi \< 
laivo prieplankon, Staten salo
je, ir mėgino pasprųsti mies
tan plaukiančiu pervažų. 

Suspėta pašaukti policija, 
kuri Kinus jurininkus suvarę 
atgal jų laivan. 

Jurininkams patiko Ameri
kos laisvė ir jie buvo nuspren
dę žut-"but dezertuoti. Nepavy
ko. 

Praeitą parą, pasibaigusia va
kar po pietų, Chieagoje pavogta 
19 automobilių. 

Teisėjas Sabath nugalabinimą 
žmogžudžio Gene Geary atidėjo 

w 

porai savaičių. Duota progos jo 
advokatam apeliuoti augščiausian 
valstijos teisman. 

Vakar Chicagą palietė smarki 
vėtra. Mieste daug nuostolių pa
daryta. Sniarkiai atšalo. Siaučiant 
smarkiam vėjui mieste buvo paki
lę daug gaisrų. 

y * 

Mieste pakeliama kampanija 
prieš netikusį gatvekarių kompa
nijos .patarnavimą. Kompanija 
nepildo su miestu padaryto kon
trakto. 

TALKININKŲ MISIJA TUR 
KAMS NACIJONALIS 

TAMS. 

Bolševikai su paskuba siunčia 
* pagelbų Turkams. 

nacijonalistų vadas Mustapha 
Kernai paša nacijonalistų sei
me Angoroj pareiškė, jog jis 
priimsiąs pasiųstą misija. Bet 
jis tai misijai nieko nežadė
sią* pirmiau nepasitaręs su 
Rusijos bolševikų valdžia1* 

Kaune nesenai lankėsi Gudų 
< JJaudies respublikos vyriausy

bės atstovai. Turėjo jie čia vi-

v o " įvairiais budais apgaudi
nėdami valstiečius: rinko pa
rašus už cukrų, druskų, žiba
lą ir kitokius daiktus ir bene 
pristatę tuos parašui intikino 
pasaulio gadiunus, kad tai e-
sančios sritys, kurios pagei
dauja Lenkų, — mesgi dau
giau kaip metai kentėdami 
žiaurų okupantų jungų neturė
jom ligi šiol galimybės pa
sauliui pareikšti savo nusista
tymų iš okupantų baimės. 

Kadangi mus užvylė pasau
lio galiūnai ir tie, kurie turė
jo laikyties teisybės, tad 
kreipiamės į jus, broliai, kad 
mus neapleistumėt sunkioje 
mūsų valandoje. 

Viskų dabar nulemia gink
las. Tad ti'kimės, kad nepalei
sk iš savo rankų ginklo, ligi 
negrius įvairios mus skirian
čios linijos, kad mes sujungti 
galėtume gyventi motutės Lie
tuvos gloiboje. 

žių reikalų ministeriu ir kitais 
Lietuvos vvriausvbės ats?to-

v mf 

vai s. 
Iš pasitarimų paaiškėjo, 

kad abiejų vyriausybių pažiū
ros yra visai vienodos ir kad 
jos supranta abiejų valstybių 
interesų bendrumų, kuris re-
miajii bendru Lietuvių ir Gu
dų tautų valstybiniu gyveni
mu per daug amžių. 

Abi vyriausybi sutinka 
remti viena antrų valstybės 
statyme ir tarp kitko bendro
je kovoje su grobiamais Len
kų imperijalizmo siekimais. 

Abi vyriausybi giliai įsiti
kinusios, kad šis pažiūrų išsi
reiškimas bus tvirtu pagrin
du abiejų tautų labjau negu 
prietelingam sugyvenimui. 

LENKAI NIEKO NEDARO 
U NEUTRALĖS ZONOS. 

Prokliamacija padėti ginklus 

Iš Dublino pranešta, kad vy 
riausias Anglų armijos va-
4as Airijoje, gen. McReady, 
paskelbė prokliamacijų į visus 

nebuvo galima susinešti tele- gyventojus tuose Airijos plo-
fonu su Airijos sostine Dubli-1 tuose, kur paskelbta karo pa
nų. Pamanyta, kad ar tik ne^ dėtis. 
įvykę ten kokie nepaprasti 

der & Martin. Protestuodami prieš nuotikiai. 
tą uždarymą darbininkai pakėlė 
streiką. 

Bet ant rytojaus ir vėl atnau
jintas susisiekimas. 

Jsakyta ligi Gruodžio 27 d. 
paskirtosna vietosna sunešti 
visus ginklus, plyštančių me
džiagų ir amunicijų. 

Konstantinopolis, G r. 14. — 
Į Angora pas Turkus nacio
nalistus talkininkai pasiuntė 
specijalę misijų,. Misijai pirmi
ninkauja lzzet paša. Misijos 
"tikslas — mėginti taikinties 
su nacijonalistais. 

Seniau tokia misija nebuvo 
galima, nors butų buvus kur-
kas gal pasekmingesnė, kaip 
šiandie. Bet seniau Turkai na
ci jonalištai t)uvo ignoruojami. 
Buvo manoma juos sutraškin
ti. 

Šiandie atkiutę nacionalis
tai įvykus perversmėms Grai
kijoje ir gavus žymios pagel-
bos nuo Rusijos bolševikų. 

Vargiai ka laimės. 

Gauta žinių, kad vargiai kų 
laimės pasiųsta misija. Turkų 

Iš Punsko Kaunan pranešta: 
Lenkai į Punsku užėjo Rug

sėjo 30. Visos dalys Poznanie
čių. Inėję <tuojaus prikibo 
prie Žydų ir vietos kunigų. 
Vienas iš jų bjauriausiai keik
damas su šautuvu ir dviem 
rankinėm granatom įsiveržė į 
klebonijų. Iš kambario į kam
barį eidamas ieškojo kunigo, 
kurs prakalboje įžeidęs Len
kus. Maskvoje. 

Be to, iis pasakė, kad Tur-J TV . - v i i . . . . . . j Išsivarę kunigus is kamba-nacnonalistai stovi uz . . ^ , kai naci jonai 
grųžinimų Turkijai visų teri
torijų, su kuo nenori sutikti 
talkininkai. 

Siunčiama pagelba. 

Turkams naci jonai istams 
bolševikai skubiai siunčia rei
kalingų pagelbų. Į Karšų pri
statyta 36 armotos ir 4,000 
šautuvų. 

Kernai paša ruošiasi ofensy-
von Smirnos fronte. Sakoma, 
tasai puolimas busiąs pradė
tas tuojaus, kaip tik karalius 
Konstantinas sugryšias Grai-
kijon. 

Bolševikai Turkams be gin
klų pristato žymų skaitlių ka-
ruomenės ir oficierų. 

rių ir užėmę jų 'kambarius, jre 
klebonijoj įsitaisė tikrų mili-
tarinę stovyklų. 

Žydai taipgi daug nukentė
jo. Tik ne nuo Poznaniečių, 
bet nuo taip vadinamų atsiųs
tų žandarų. Šie bausmėmis ir 
teroru privertė Žydus sunešti 
jiems pataline*, pagalvius, už-
klodalus ir po to visa tai suė
mus išsidangino kiton vieton. 

Nors čia ir neutralė zona, 
tečiaus jos Lenkai nepripažįs
ta. Lenkų ginkluoti patroliai 
nuolat' vaikštinėja toje zonoje. 

Šlinakiemyj, Paleliuos, Di-
džiuoliuos, Navininkuos turė
tų Lenkų nebūti. Tečiaus jie 
tenai apsistojo ir vargina gy-

ZELIG0VVSKI0 AGENTAI. 

Zeligowskio karuomenei ver
žiantis į Lietuvą, Lietuvoje 
ypatingai pradėjo darbuoties 
įvairių Zeligowskio talkinin
kų, šnipų ir agentų. Tie agen
tai turi nuosavas organizuo-
tes ir veda pragaištingų mūsų 
šaliai darbų. 

Karo metas. Lietuvos val
džia turėtų tuos vidujinius 
priešus patvarkyti. 

ATSISTATYDINA APSAU 
GOS MINISTERIS. 

Laikraščiai praneša, kad 
Lietuvos krašt© apsaugos mi-
nisteris pulk. Žukas del ligos 
pasidavęs dimisijom Atsista
tydinimai dar nepriimtas. 

ORAS. — Šiandie debesiuo
tą, gali but sniego; rytoj pra-
matomas gražus oras; kiek 
šalčiau; smarkus vakarų vėjai. 

PINIGU KURSAS, 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Gruodžio 
14 buvo tokiU pagal Merchants Lo-
an anef Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.44 
Prancūzijos šimtui frankų 5.87 
Italijos šimtui lirų 3.52 
Vokietijos sinitui markių ' 1.37 
Lietuvos šimtui auksinų 1.37 
Lenkijos šimtui markių .17 

# 
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LIETUVIŲ KATALIKU DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyros nedeldienius. 

P R E N U M E l i A T O S KAUTA: 
CHICAGO J IR U Ž S I E N Y J E : 

Metams $8.00 
Puse i Mi ty . . . . . . . .^..... 4.00 

SUV. VALST. 
Metams $6.00 
Puse i Metu 3.00 

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

1 'DRAUGAS'' PUBL. C0. 
2334 S. Oakley A ve., Chicago. 

TeL Roosevelt 7791 
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Šių Dienų Dokumentai Paliečia ntieji 
Mūsų Santikius su Lenkija. 

Galvažudžių Mo
kyklos. 

Praeitą penktadienį Chica-
gos kalėjime pakartas 19 metų 
vaikinas—Nicholas Viana. Jis 
teismo atrastas kaltas nužudy
me vieno žmogaus plėšimo 
tikslais. Nužudė jis ta žmogų, 
kad tas nesuskubo pakelti 
rankų, kuomet jam buvo liep
ta taip padaryti. 

Nicholas Viana buvo gražiai 
auginamas. Mokėsi jis parapi
jos mokykloj. Dar pirm poros 
metų prigulėjo jis prie parapi
jinio choro. Turėjo gražų bal
są. 

Nelaimė davė jam liuosomis 
valandomis lankyti bilijardi-
nes. Tenai suėjo pažintin su 
piktais ir nedorais vaikinais. 
Su jais susidraugavo. Paga
liau ėmė neklausyti tėvų, pa
metė užsiėmimą ir pilnai susi
dėjo su piktadariais. 

Galų-gale jis papuolė galva
žudžių gaujon, kuriai vadova
vo nedoras žmogus vardu Car-
dinella. Tos gaujos tikslas bu
vo gatvėse ar kur kitur užpul
dinėti ir plėšti žmones. Gaujos 

V vado pasiųstas su kitais Via
na nužudė žmogų. Po to poli
cijos rankosna pakliuvo pats 
vadas ir Viana su keliais sėb
rais. 

Gauja išblaškyta. Cardinella 
pasmerktas miriop. Padavęs 
apeliacijai. Kitu du vaikinu 
nubaustu kalėj i man ligi gyvos 
galvos. Dar kiti gal kur slap
stosi. Viana jau atmokėjo sa
vo gyvybe.. 

Kaip anC delno yra aišku, 
kad šiandie Chicago j e galva
žudžiams mokykla yra bilijar-
dinės. Bilijardinės šiandie čia 
bjauresnės už paprastą pnrvi-» 
ną buvusį saliuną. Saliune ne-
priaugliams nebuvo leidžiama 
turėti susirinkimus. Biliardi
nėse jaunimas šiandie gula ir 
kelia. 

Pereik, sveikas, bile viena 
Chicago.^ gatvę, kur seniau bū
davo bjaurus saliunai. Vietoj.' 
pranykusių saliunų atrasi bi
lijardinės. Nuo ryto ligi pu
siaunakti) tuose nedorybių ur
vuose šiandie mitinguoja ne-
priaugliai. Tenai jie mokosi 
baisiausių daiktų. Tenai jie 
atbukina savo gyvuosius jaus
mus. Neklauso tėvų ir namiš
kių. Iš tų urvų paskui jie nak
timis leidžiasi užpuldinėti, 
plėšti ir žudyti žmones, kol 
neatsiduria į teisybės rankas. 

Saliunai su svaigalais darė 
. daug bloga žmonėms. Svaiga

lus panaikino. Bet neužkalė 
tų urvų durių, "kur šiandie yra 
viso pikto versmės. Tad ar ne
būtų geriau tuos visus urvus 

Suvalkų konferencijos sutartis. 
Svarbiausiuoju dokumentu, 

kuriuomi nustatomi yra Lie
tuvos valdžios santikiai su 
Lenkija, yra tai sutartis, kuri 
buvo padaryta abiejų valdžių 
atstovų konferencijoj Suval
kuose. Ši konferencija prasi
dėjo 1920 m., Rugsėjo 30 die
ną, ir tęsėsi iki Spalio 7 d.. 
Tą dieną tapo surašyta tokia 
sutartis: 

Lietuvos Vyriausybės Dele
gacija: 

Gen. Leit. Maksimas Katche 
ir Majoras Aleksandras Sums-
kis, Lietuvos Vyriausios Va
dovybės atstovai, ir Bronius 
Balutis, Voldemaras Čarneckis 
ir Mykolas Biržiška, Užsienių 
Reikalų Ministerijos atstovai, 
ir 

Lenki). Vyriausybės Delega
cija: 
Pulkininkas Misczyslaw Ma-

ckiewicz, l^enkų Vyriausios 
Vadovybės atstovas, ir Juljusz 
Lukasie\vicz, Užsienių Reika
lų Ministerijos atstovas suėju
sios Suvalkų konfereneijon 30 
d. Rugsėjo, 7 d. Spano mėn., 
1920 m., ir apsimainiusios Į-
galiojimais, kurie vienos ir 
kitos pusės pripažinti pakan
kami ir tinkamoje formoje su
statyti, padarė šitokią sutartj. 

PIRMAS STRAIPSNIS. 
Del demarkacijos linijos. 
a) Nustatoma šitokia de

markacijos linija tarp Lietu
vos ir Lenkijos karuomenių, 
kuri bet-gi nei kiek dar nes
prendžia vienos ar kitos pusės 
teritoriniu teisiu: 

Nuo Rytų Prūsų sienos ligi 
Juodosios Ančios ir Nemuno 
upių santaikos linija, kurią y-
ra nustačiusi Augščiausioji 
Taryba 1919 m., Gruodžio 8 
d., nutarimu; toliau Nemuno 
tėkme ligi įtekant jin G ravės 
upeliui; toliau Gravės upeliu 
ligi perkertant Merkinės — 
Ratnyčios .plentą; toliau tiesia 
linija ligi Skroblio upelio įta
kos Merkio upe ligi Derežni-
cos upelio įtakos į ją, palie
kant Salavarčių kaimą Lietu
vių pusėj, o Maledubno — 
Lenkų pusėj, toliau Derežni-
cos upeliu, perkertant Vilniaus 
— Varėnos gelžkelį maždaug 
du kilometru į šiaurės rytus 
nuo Varėnos stoties; toliau 
keliu per Bartelius, Kiušius, 
Naujadvarį, Eišiškę, Paditvę, 
Gorodenką ir Bastūnų stotį, 
paliekant visa tą kelią ir Bas
tūnų stotį Lenkų Vyriausybės 
rankose. 

b) Augščiau pažymėta lini
ja visu jos ilgumu, karo veik
smams tarp Lietuvos ir Lenkų 
karuomenių sustojant, kaip 

išgriauti, su žeme juos sumai
šyti, ne kaip karti nepilname
čius piktadarius. Nes kaip il
gai riogsos tie urvai, tos gal
važudžiams mokyklos, taip il
gai čia veisis piktadariai ir 
taip ilgai daugelis apraudos 
paklydusius savo vaikus. 

Jaunimui susieiti ir pasi
linksminti yra viešųjų vietų, 
vyresniųjų priežiūroje. Tų vie
tų yra parkuose. Jei jų perma-
žai, pareikalauti miesto valdy
bos daugiau. Viešose vietose 
uždrausti visokie nepadoru
mai. Ten nesuras sau mokinių 
tokie Cardinellos ir kiti pro-
fesininkai piktadariai. 

Bet bilijardinės dar ilgai 
veis piktadarius. Nes jos sto
vi daugelio politikierių globo
je. Nedoriems politikieriams ir 
visokiems sukčiams jos reika
lingos. Tai jų pelnas ir gyveni
mas. 

kad numato šios sutarties An
trasis Straipsnis, jokiu pretek
stu niekur negali būti perei
nama nei vienos nei kitos su
sitarusių pusių karuomenių. 
Toji linija bet-gi neturi but 
kliutid vietos gyventojams ap
dirbant savo, tos linijos per
kertamus, laukus. 

c) Demarkacijos linijos nu-
skyrimas vietoje, buvęs Su
valkų gub. tose jos dalyse, 
kur tat numatoma Augščiau-
sios Tarybos 1919 m., Gruo
džio 8 d., nutarimu, paveda
ma Augščiausios Tarybos Kon 
trolės Komisijai. 

ANTRAS STRAIPSNIS. 
Del karo veiksmų sustabdymo. 

a) Patvirtindamos ir papil-
dydamos dalinius ir laikinius 
karo veikimų sustabdymus 
tarp Lietuvos ir Lenkijos ka
ruomenių, kurie jau buvo pri
imti šios konferencijos bėgyje, 
abi susitariančios pusės prisi
ima sustabdyti visus karo žy
gius visu šios sutarties Pir
mojo Straipsnio: 

a) Punktu nutartos demar
kacijos linijos ilgumu nuo Ry
tų Prūsų sienos ligi meridia
no, kuris eina per Paturčių 
kaimą, maždaug devyni kilo
metrai į šiaurių vakarus nuo 
L.isrskes. 

b) -Demarkacijos linijos ruo
že nuo Paturčių kaimo meri
diano ligi Bastūnų stoties iš
imtinai, karo veiksmai tarp 
Lietuvos ir Lenkų karuomenių 
sustabdoma Sovietų karuome-
nei pasišalinus į rytus nuo Vil
niaus — Lydos gelžkelio lini
jos. 

c) Del klausimų apie karo 
veiksmų sustabdymą ir deniai 
kacijos linijos sustatymą tarp 
Lietuvos ir Lenkų karuomenių 
apielinkėse į įytus -nuo Bastū
nų sodžiaus meridiano, tai ši
tie klausiniai bus išspręsti tam 
tikra sutartimi, pasišalinus iš 
ten Sovietų karuomenei. Joi 
šitokios sutarties nepavyktu 
padaryti, tai abi pusi pasilie
ka sau teisę kreiptis Tautų 
Sąjungon tiems klausimams 
išspręsti. 

TREČIAS STRAIPSNIS. 

Del Varėnos stoties. 
a) Lenkų Vyriausybė apsi

ima be kliūčių leisti per Va
rėnos stotį iš Vilniaus Alytaus 
linkui ir atgal visus Lietuvos 
traukinius išskyrus traukinius 
su karuomene ir karo medžia
ga, ir garantuoja, jog Lietuvių 
traukiniai ras Varėnos stoty
je visas teknikos apystovas ir 
pagelbos, kuri reikalinga tin
kamam ir liuosam traukinių 
judėjimui vienon ir kiton pu
sėn. 

b) Kaipo išimtį, Lenkų Vy
riausybė sutinka be kliūčių 
praleisti Varėnos stotį iš Aly
taus Vilniaus linkui nedau
giau kaip septynis traukinius 
su karuomene ir 'karo krovi
niais tąja sąlyga, kad į dienų 
eis nedaugiau kaip du tokiu 
traukiniu ir jie eis per Varė
nos stotį tarp septintos ir 
septynioliktos valandos Lenkų 
laiku. 

c) Priežiūra, ar griežtai pil
doma Antrojo Straipsnio a) ir 
b) punktų nutarimai 'paveda
ma Tautų Sąjungos Kontrolės 
Komisijai. 

KETVIRTAS STRAIPSNIS. 
Del belaisvių apsimainymo. 

Abi susitari usi pusi konsta
tuoja abipusį principinį suti
kimą pradėti visų iš kitos pu
sės paimtųjų belaisvių mainus. 

PRANEŠIMAS! 
R] 

Nebeužiigo išeis iš spaudos "Draugo" sieninis ka
lendorius. 

Kalendoriuje bus "pažymėtos šventės, pasninkų die
nos ir tt. 

Kalendoriuje rasite gražių trumpų išsireiškimų. 
. MM 

Kalendorių puoš brangus Lietuviui paveikslai ii 
Vilniaus. 

Aušros Vartų Panelės švenč., Dabartinio Vilniaus 
Vyskupo, Gedimino kalno. 

v "Draugo" nuolatiniai skaitytojai gaus tą kalendo
rių dykai. Jei kas daugiau norėtų gauti, teužsisako iš
kalno, kitaip vargiai galės gauti. 

"DRAUGAS" PUBL. CO., 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois 

Belaisvių mainų tvarka ir lai
kas bus nustatyti .skyrium. 

PENKTAS STRAIPSNIS. 
Del sutarties laiko, etc. 

Šioji sutartis pradeda veik
ti 1820 m., Spalio 10 d., 12 
valandą neliesdama vienok 
jau įvykinto ; iki šiam laikui 
karo veiksmų sustabdymo ir 
galioja ligi galutino visų Lie
tuvos ir Lenkų ginčijamų te
ritorinių klausimų išsprendi
mo. * 

Šią sutartį sustatydamos abi 
pusi naudojasi Vokiečių Gen. 
Štabo žemlapiu 100,000 maš
tabu. 

Šioji sutartis sustatyta dviem 
vienodai galiojančiais egzem
plioriais, Lietuvių ir Lenkų 
kalbomis, ir pasirašyta Suval
kuose 1920 metais, Spalio 7 
dieną. 

LIETUVIŲ DELEGACIJA: 
Gen. Leit. Katche, 
Bronius Balutis, 

Voldemaras Čarneckis, 
Mykolas Biržiška, 
Majoras šumskis. 

LENKŲ DELEGACIJA: 
M. Mackiev/icz, 

pulkownik 
J. Lukasziewicz. 

Dvi notos. 
Kaip žinoma, neveizint Spa

lio 7 dienos sutarties, Lenkų 
karuomene, gem Zeligowskio 
vedama, Spalio 7 dieną pradė
jo mašuoti Vilniun ir, po dvie
jų dienų atkaklios kovos, Spa
lio 9 diena užėmė Vilnių. 

Tą pačią dieną (spalio 9 
dieną) Lenkų Užsienio Reika
lų Ministeris, Sapieha, užty
lėdamas apie Lenkų žygiavi
mą ant Vilniaus, yra pasiun
tęs mūsų Užsienio Reikalų 
Ministeriui naują notą, kvies
damas, kaip, tarsi, nieko ne
atsitiko, į naujas derybas Va
rėnoj. Šj nota buvo tokia: 

"Ekscelencija: 
"Turiu garbes pranejti Ta-

mistai štai ką: 
"Tikėdamas, kad karas tarp 

Lenkijos ir Sovietų Rusijos 
labai veikiai pasibaigs, ir at
sižvelgdamas į *tai, kad Lenkų 
pulkai pabaigė veikimus, apie 
kuriuos buvo pranešta Lenkų 
pareiškime 7 Nr., įteiktame 
Spalio 4 d., laike ketvirto Su
valkų derybų posėdžio, augš-
toji Lenkų karo vadovybė su
tinka sustabdyti kovojimą ir 
pasiūlo demarkacijos liniją 
kryptimi Bastūnai - Ašmena-
Soliai-Švenčionis, kurios vie
tos yra Lenkų pulkų užimtos. 
Remdamasis sutarties, pasi
rašytos Spalio 7 d. Suvalkuos, 
sąlygomis, turiu garbės Lie
tuvos' Vyriausybei pasiūlyti 
pradėti Spalio 13 d. Varėnoje 
derybas, numatytas paminėtos 
sutarties b) ir c) straipsniuo
se. Del informacijų, Jūsų Spa
lio 7 d. telegramoj patiektų 
apie mūsų pulkų Jasunų užė
mimą, tai Lenkų generalinis 
štabas visai jokfų žinių apie 

tai neturi. Aš noriu Tamistai 
ypatingai pabrėžti, kad Lenkų 
augštoji karo vadovybė neda
vė jokių įsakymų panašiam 
žygiui. Laukiu Tamstos atsa
kymo del mano pasiūlymo vėl 
pradėti tiesiogines derybas 
Spalio 13 d. Varėnoj". 

(Pasirašo) Sapieha. 

(Pabaiga bus). 

Baltic - American Line 
Pa veide toj iai R U S S I A N A M E R I C A N L I N E 
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Tiesus Pasažieriams Patarnavimas ii 

DANZIG ir LIEPOJAUS 
Į NEW YORK ir sugrįžtant 

Del p la tc sn lc Informacijų kre ipki tės | 

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

Arba mūsų autorizuoti agentai . 
Geu. N O R T H W E S T Ę R N Ofisas Bos ton Block, Si innca polis , Miun. 

JOHN K U Č M A S 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ofisas Didmiesty] 
29 So. L A Salle Street 

Kambaria 816 Te!. Central 3684 
Valandos: 9 ryto iki 1 po piet 

Wes t Sides Ofisas 
2201 W. 22-nd Street 

ĮKcrte Lcavitt St. Tel. Canal 2552 
Valandos: nuo 4 Iki € po piet ir 

nuo 7 iki 9 vakare 

Tel. Randolph 2838 

A. A. SUKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmlestyj 
ASSOCIATION 1SLDC. 

10 So. La Sal le St. 
) Valandos: 0 ryto iki 5 po piety. 

Panedėliaia iliį 8 vakare. 
Nedėl iomis ofisas uždarytas. 

[ Y. W. RUTKAUSKAS 
• ADVOKATAS 
* Ofisas Didmiesty j : 

I" 29 South La Salle Street 
Kambarį* 824 

| Te le fonas: Central 63241 

I Vakarais, 812 W. 33rd St. 
m Te le fonas: Yards 4681 

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ JUSU 

LIBERTY B0NDSUS 
Jeigu Jus turite ^Liberty Bondsus ir norite 
juos išmainyti ant pinigų, tai parašykite 
mums kiek turite, kokie bondsai. Mes gausime 
tiek kiek jus užmokėjote. Rašykite šiuo antrašu 

Baltic States Deveiopment Corporation 
35 South Dearborn Str., Chicago, Illinois. 

i 

S 
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Didelis Kalėdinis 
PASIRINKIMAS 

Laikrodžiai, laikrodelėj, žiedai deimantai ir kitokie daiktai 
parduodame nebrangiau kaip ir kitur už tavora užt ikriname. Tai
some laikrodžius ir laikrodėlius, dirbame žiedus ir draugijoms 
ženklel ius už prieinamos prekes. 

C H A R L E S K. K 1 N D E R I S 
Laikrodininkas 

4612 South Ashland Ave. Te le fonas Boulevard 3386 

* Tel. Caual 6222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

2201 Wcst 22-nd & So. Leavitt Sts.< 
Chicago. 

Valandos 9:30 A. M. to 12 N.< 
• 1:00 P M. to 8:00 P. M. 

j Tel. Yards bt>(J6 Drover 8448 j 

Dr. "v*. A. SZYMKEVICZ 
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas ir 

• Akuseras . 
* 8203 S. Halsted St. Chicago. 

Valandos: 10—12 iš ryto 1—2 ir 
6—8 ^akar^ Ned. 10—12 iš ryto. 

Drover 7042||l 

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

piet, 6:30 iki 8:30 vakare. 
Residencija: 10588 Perry Ave^ 

Tel. Pul l inan 342 
ssssm 

S. D. LACHAWICZ 
LIETUVYS GRABORTUS 

IPatarnauju laidotuvėse kopi ginusia. Ret-1 
kale meldžiu atnišaukti, o mano darbu] 
busite užganėdinti. 

M4 W. 23rd PI. Chicago, Ul.j 
TeL Canal 2199 -

•J „ m m p m m m m m m m m A ,„ m m m m — m m m — - y 
Tel. Harrison 6688 ' 

DR. L C BORLAND ' 
200 S. State Str. K a m p . Adams 
Vai and.: 1 iki 4 po piet. Nėdel . 10 f 

j vai iki 12 dieną. 
Lietuvis perkalhėtojas 

JSered.—6 iki 8 vak. Ned. 10 iki 12 Į 

Telefonas Boulevard 9100 

DR. G. KASPUTIS 
DENTISTAS 

3381 South Halsted Street 
Valandos: 9—12 A. M. 

1—5; 7—8 P. M i 

DR. S. BIE2IS. 
LLETUvTS GYDYTO/AB 

IR" CHLRURGAS 
2201 Wcst 22nd Street 

Tel. Canal 6222 
Rcs. 2114 W. 49nd Street 

Tel. "McKinley 4988 (jj 

-=s— 

DR. G. M, 6LASER * 
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas 314.9 So. Morgan St. 
Barte 32-ro St.. Chicago, Iii. 

SPJECIJALI8TA8 
Moteriškų, VyriSkų, taipgi chro

niškų ligų-
OFISO VALANDOS: Nqo 10 ryto J 
Iki f po pietų, nuo 6 iki 8 vaian-

Nedėliotais nuo i iki 2 po p i e t 
Telefonas Yards 987 

į Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVLS DENTLSTAS 

Valandos: nuo I ryto iki 9 vak. 
|j Seredomis nuo 4 lig 9 vakare 1 

4712 SO. A S H L A N D A V E N U E 
arti 47-tos Gatvės 

Jt P. WAITCHES 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vai. rytais 8 iki 11, vak. « iki t ] 

Nedė l iomis 11 iki 1. 
4509 S. Ashland Ave . Chicago, DX| 

«£ P h o n e Yards 1058 

t 
Phone* Canal 257 

— J 4 
f 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 
I po p i e t < iki 9 vakare. 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkė lė savo oftsa po num. 

I 4729 So. Ashland Avenue 
S p e c i a l i s t a s 

j 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 lkl 1:19 
vakare. Nedėl iomis 10 iki 1. 

Telefonas Drexel 2880 

llllllllIflHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIlIlIlIlIlII 
Resid. 1189 Ludependence Blvd. 

Telefonas Vau Buren 294 

DR. A. A. ROTH, 
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 

SpccJjalistas Moterišku, Vyrislcų 
Vaikų ir visu chronišku. Ilgy 

VALANDOS: 10—11 ryto 9—S po 
pietų, 7—8 vak. Nedėl iomis 10—12 d. 
Ofisas 3354 So. Halsted St., Chicago 

Telefonas Drover 9893 
tllllllllllItlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHtlHlllllllllllv 
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U . S . M A I L ŠS%!2%!>£ COMPANYlJg 
30-ta, GRUODŽIO ir VASARIO 9 

I š N e w Vorko be jokiu m a i n y m u tiesiai į 

BREMEN ir DANZIG 
S. 8. "SUSQUEHANNA» 

U. S. MAIL STEAMSHIP COMPANY LNC. 
Atsišaukite pas 

CLAUSSENICS & Co. Generaliai Pasažiertniai Airent^ 
100 North Lm Salle Street, Cideago, n i A * e n < * 1 

N e w York City Freiffht 'Skyrius 120 Broadway 

? V . . W>andįiau rksokiut mazgojimu* 
trtnktmtit, muilavimu* , - (r viskas tos 
meko nepagelbijo muo tu bjauriu pleis
kanų... Man ged* net darąsi!" 

MARE. "Jrt tai kam tau kęst be-
reikalingai! žiūrėk, fcnHe m*no plau-
kai orąiuM, ivelnitt ir čystį (f tai 
toaei, tad at vartoju RVFFLES!" 

K a s t a i y r a R . U F F L E S ? Ar 
tai gyduo lė? N e ! ! Ar kve-
F ? ? ? ? v a n d u o . ? ^ « " R U F -

kuris prigelbi ganitai suteikt z m o g u f f l ^ 
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Ketvirtam Advento Sekmadieniui. 
- Mišių Lekcija. 

W. Povilo Pirmasis Laiškas Korintieciams 4 , 1—5. 
Broliai: Taip tepi mintija žmogus apie mus kaip apie Kristaus 

tarnus ir Dievo slėpinių dalintojus, kad kas butų ištikimas. Man 
mažiausia yra, kad jus mane teigtumėte, arba žmonių diena: bet 
nei pats savęs neteisiu. Nes nieko nepri si jaučiu: bet ne tuomi ištei
sintas esmi. Kuris mane teisia Viešpats yra. Tai-gi nebandykite 
teisti pirma laiko, iki kol Viešpats ateis: kuris ir apšvies tamsybių 
paslaptis, ir parodys Širdžių tikslus: ir tada kiekvienam bus garbė 
nuo Dievo. 

Lekcijos Paaiškinimas. 

Pradžioje Šv. Povilas primena, kad Apaštalai yra Kristaus tar
nai, J a malonių dalintojai žmonės, ir kad žmonės taip turi ir ma
nyti apie dvasiškija. Kas turi klaidingų nuomonę apie dvasiškija, 
tam sunku būti ištikimu Kristaus mokiniu, geriau sakant, negalima. 

Šventasis Povilas šitą tiesą parašė ne del savo garbės. Jam 
vistiek kaip žmonės j i , te isė : nei jis pats sau nesiskyrė garbės arba 
papeikimo. 

J i s sako, kad jo sąžinė gryna; bet nuosprendis apie jo vertę 
priklauso Dievui, o ne pačiam šventam apaštalui, nei jo mokiniams 

V Korintieciams, nei šiaip žmonėms. 
Nors ir akyva žinoti savo arba kitų vertę, bet turime to atsi

žadėti iki paskutiniam teismui. Tada pasirodys kas dabar paslėpta; 
tada paaiškės kokiais tikslais ir kokiais kas ką padarė gera ar 
bloga. Tada niekas neliks be užsipelnytos garbės. 

Mišių Evangelija. 
Šv. Liuko 3, 1—H. 

Penkioliktaisiais Tiberijo Cezario imperatoriavimo metais, Pon-
tijui Pilotui prokuratorianjant Judėjoje, o Erodui esant Galijėjos 
tetrarka, o jo broliui Pilypui esant tetrarka Tturėjos ir Trocbonities 
Šalies, ir Lizaniui esant Abilinijos tetrarka, kunigą kunigaikščiams 
esant Annui ir Kaipui Dievo žodis įvyko tyruose ant Zakarijo 
sūnaus Jono. Ir nuėjo j visas Jordono apielinkes apsakinėdamas 
Atgailos krikštų nuodėmėms atleisti, kaip yra parašyta pranašo Iza-
ijo kalbų knygoje: Halsas šaukiančio tyruose: Rengkite Viešpaties 
kelią, ištieskite jo takus. Visokia klonis bus pripildyta ir visokis 
kalnas ir kalva bus nužemintas ii- sugedusieji bus tiesus ir ši.urkš-
tumynai visi lygiais keliais: ir visi kūnai regės Viešjiaties išgel
bėjimu. 

V .-»', v : 

Evangelijos Paaiškinimas. 
Žodžio " ' te t rarka" šiap nėra Lietuvių kalboje: jis minėjamas 

tik Evangelijose. Tos tapo parašytos grekiškai; todėl liko grekiškų 
žodžių verčiant jas ir mus kalbą. Petrarkomis Orekai vadindavo tuos 
karalių vaikus, kuriems tėvas mirdamas palikdavo po ketvirtą da- * 
lj savo žemių. V. Jėzui užgemant visą Žydų žemę valdė tas Krodas, 
vadinamas didysis, kuris liepė nužudyti Betlėjaus bernelius. Tam 
kraugeriui mirus jo žemė pasidalino į keturias dalis. Jo sūnui Ero
dui jaunajam teko Galilėja. Kitiems vaikams teko kitofc dalys. Bet 
pati svarbiausioji Žydų žemės dalis su tautos sostine Jeruzolima 
rjau nebebuvo Erodo Didžiojo vaikų valdoma, kuomet Šv. Jonas ėmė 

J skelbti, atgailą. 
/ Toje svarbiausioje dalyje valdžią turėjo iš Rymo nuo im

peratoriaus atsiųstas val<liniukas. Tas nebesivadino tetrarka, nes 
jis nebuvo karaliaus sunūs. Bet jis buvo Rymo imperatoriaus, atsto
vas. Rymo karuomenė buvo apgalėjus Žydus GO metų prieš Kris-
tui užgimsiant, todėl Žydų ir karaliai ir karalių vaikai turėdavo tiek 
valdžios, kiek Rymiečiai jos jiems duodavo.. 

Žinodami, kad pavergtosios tautos sukilimai prieš pergalėto
jus prasideda dažniausiai jos sostinėje, Rymiečiai pasinaudojo pro
ga ir prašalinę Arkelajų, didžiojo Erodo su/ių, Judėjoje pastatė 
savo valdininką. 

Šv. Liukas, rašydamas Evangeliją ir norėdamas pažymėti, kad 
Šv. Jonas ėmė apsakinėti atgailą, paminėjo keturis augšeiausius ke
turių Palestinos dalių valdininkus. J is taip-gi paminėjo du as
meniu, kuriuodu tais laikais turėjo augšeiausią dvasišką lraldžią. Da
bar didžiųjų atsitikimų laiką mes lengvai pažymime pasakydami 
metų skaitlinę nuo Kristaus Užgimimo. Sakome: didysis karas pra
sidėjo 1914 ir baigėsi 1918 metais nuo Kristaus gimimo. Bet kada 
Šv. Jonas gyveno, kada Šv. Liukas Evangeliją rašė, tada dar nebuvo 
to papročio skaitliuoti metus nuo Kristaus gimimo. Tada nuotikius 
prisieidavo žymėti augštų valdininkų vardais. 

Augštesnis už minėtuosius tetrarkas buvo Rymo imperatorius, 
nes jis valdė ir visą Italiją su Rymu, ir visą Grekų žemę, ir Ispaniją 
ir dabartinę Prancūziją, kuri tuomet vadinosi Galija, ir dalį Apri-
kos su Kartagina bei Egiptu ir pačią Žydų žemę. Imperatorium jis 
vadinosi dėlto,' kad galėjo visiems liepti. Mat lotiniškai imperare 
reiškia liepimą. Pirmutinis Rymo imperatorius buvo Augustas^ ir 
vėlesnieji prie savo vardo prisidėdavo Augusto vardą. Šv. Jonui pra
dedant skelbti atgailą Rymo ir pasaulio imperatorium buvo Tibe-
rius. J i s jau penkioliktus metus viešpatavo. Dar ir šiandie impera
toriais vadinasi tie, kurie ant daugelio karalių turi valdžią, kaip kad 
Rymo imperatorius turėjo valdžią ant Žydų karalių. 

Evangelija sako, kad penkioliktais Tiberiaus viešpatavimo me
tais "Dievo Žodis įvyko tyruose ant Zakarijo sūnaus Jono ." Tas 
sakinys reiškia, kad Dievas paliepė Šv. Jonui, kaip kitados liepda 
vo pranašams eiti ir skelbti atgailą. Šv. Jonas tam tikslui buvo Die-

' vo* skirtas dar prieš užgimsiant. Taip Angelas Gabrielius buvo pa
sakęs Zacharijai. (Liuk. 1, 17). Taip buvo pranašavęs ir Izaijas aš
tuoniais, bemažko, šimtais metų prieš Jonui užgimsiant. Bet vis-gi 
Jonas nepradėjo to savo darbo, kol negavo aiškaus paliepimo iš 

dangaus. Iš to mes turime pasimokinti, kad dvasios dalykų skelbimo 
darbas yra neteisėtas, jei jis neprasideda su įsakymu arba leidimu 
iš tų, kurie yra tą valdžią gavę nuo Dievo. Visi savavaliai nezalež-
ninkai turės skaudžiai atsakyti Dievui už savavališkumus. 

Šv. Jono didžiausias uždavinys buvo skelbti atgailą. Adventų 
laiku tą mums ir dabar primena Bažnyčia. Nors Šv. Jonas gyveno 
senai ir toli, bet jo žodžįai šiandie siekia mus čiapat iš arti.* Mums 
ne*reikia eiti į Jordoną. Dievas surengė taip, kad Jo žodis ateina pas 
mus. Tik reikia paklausyti. 

Diduma katalikų l)e prievartos iš liuosos valibs atlieka išpažintį 
prieš Kalėdas. Jei to nepadarėme, tai nesėskime valgyti Kūčias ne
padarę to. Labai negražu, kad kaikurie katalikai nežino kitokio pri
sirengimo Kalėdoms, kaip tik sotus privalgymas vakarykščini prieš 
tą šventę. 

įfes nevaikščiokime penimių takais. Mokėkime paklausyti Šv. 
Jono Krikštytojo, peržiūrėti savo sąžinę ir kaltybes nuplauti nuo 
jos nebe Jordono vandenių, bet atgailos sakramentu. Tada ir Kūčios 
vakarienė bus geriau užpelnyta ir Kalėdų šventė žmogiškesnė. 

Antras Apaštalą Sudėjimo Skiemuo. 
1. Apskritos pastabos. 

Pirmutiniai Apaštalų Sudėjimo žodžiai yra "Tikiu Dievą Tėvą.*' 
Antrasis skiemuo prideda: " I r Jėzų Kristų, Jo vienatinį Sunų, 
mūsų Viešpatį." Toliau eina trečiasis skiemuo: "Kur i sa i prasidėjo 
ši šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės Marijos," paskui ketvir
tasis: "Kentėjo prie Pontijaus Piloto," toliaus penktasis: " T a p o 
prikaltas prie kryžiaus, numirė ir buvo palaidotas," dar toliau šeš
tasis skiemuo yra : "Nužengė į pragarus ," o po to septintasis: " T r e 
čia diena atsikėlė iš numirusių," o aštuntasis sako: "Užžengė į 
dangų ir sėdi dešinėje Dievo Tėvo Vfaigalžnlfe*1 ir pagaliaus devin
tasis: " I š ten ateis gyvų ir mirusių teist i ." 

Šitie aštuoni Apaštalų Sudėjimo skiemenys sudaro pačią svar
biausia dalį krikščionijos moksle. J i vadinasi Ohristalogija, t. y. 
mokslas apie Krigtų, arba Soterijologija, t. y. mokslas apie 
Išganytoją, nes grekiškai Soter reiškia Išganytoją. 
Kartais mokslininkai suskirsto tuodu vardu reiškiančiu vieną moks
lą. Cbristologija jie vadina Senojo Jstatymo pranašystes apie Kris
tų, o Soterijologijos vardas lieka tiems dalykams, kurie -aiškina 
žmonių giminės^ nupuolimą į nuodėmę ir išsigelbėjime iš tos ne
laimės Kristaus nuo]>elnais. V. Jėzaus atėjimas gyvų ir mirusių teisti 
jau nebepriklauso prie Soterijologijos, o prie mokslo turinčio savo 
varc'li, būtent Eschatologija. Grekų kalboje esebatos reiškia paskutinį, 
todėl ir mokslas apie paskučiausius daigtus: mirtį, pasaulio pabai
gą, teismą, skaistyklą, pragarą if dangų vadinasi eschatologija. 

Didumos mokslų vardai yra imti i» Grekų kalbos dėlto, kad 
senovėje Grekai buvo labai mokyta tauta. 

2. V. Jėė*8 it Švenčiausioji Trejifhė. 
I 

Amžinasis ir visagalys Dievas visuomet buvo ir yra vienas tri
mis asmenimis. Žmogaus išmintis negali suprasti amžinatvės, ne
turinčios nei pradžios, nei pabaigos. Nors i lgas. yra pasaulio am-
žis, bet jis yra menkutis sulyginant su amžinatve. Visa tos amži
natvės ilgybe Dievas Tėvas ir Dievas Sunūs ir Dievas Šventoji Dva
sia spindėjo ir spindi ramios neapribotos laimės šviesybe. 

Kadangi visų trijų Asmenų Šv. Trejybėje yra viena ta pati 
vieno Dievo prigimtis, tai Dievas Sunūs buvo ir yra lygus Dievui 
Tėvui, nesilpnesnis nei nejaunesnis už jį. Žmonėse viena meilė riša 
tėvą. ir sūnų, bet tėvo širdije ta pieilė yra vienokia, sūnaus širdi-
je kitokia, nors abidvi lygiai stiprios. Iš to mums artymo ir sup
rantamo žmogiškų jausmų skirtumo galime šiek tiek numanyti Dievo 
asmenų skirtumą, kad Pirmojo Asmens ypatybė panėši į žmonių tė
višką meilę, o Antrojo Asmens — į sūnišką meilę. 

Apribotuose žemės daigtuose pirma buya protas, o paskui jo 
mintis, pirma yra liežuvis, o paskui jo ištartas žodis; pirma yra tė
vas, o paskui sunūs. Didelę klaidą padarytume, jei sakytume, kadDievo 
ypatybės yra tokios kaip žmogaus. 

Antrasis Dievo Asmuo yra Pirmojo Sunūs, bet> nejaunesnis. 
Antrasis yra Pirmojo Žodis, bet ne vėlesnis. Antrasis yra .pirmo
jo Išmintis, bet ne paskesnė už jį. 

Ta pati šviesioji saulė leidžia raudonus žalius ir mėlynus spin
dulius, nors joje jie sudaro vieną skaisčią visai nemargą šviesą. Iš 
to pakildama mųs mintis prie Dievo supranta, kad Antrame Šven
čiausios Trejybės asmenyje yra Sūnaus, Žodžio ir Išminties geru
mai nepasidalinę, bet susilieję, ne atskirai, bet skaisčioje ir geres
nėje vienybėje negu mūsų išmintis gali įspėti. 

Tie daigtai yra taip augšti,vjog žmogaus protas niekada nebūtų 
sugalvojęs jų, jei paties Dievo įkvėptieji pranašai i r Šventojo Raš
to sustatytojai nebūtų pravedę kelio. Tik iš jų žodžių žinome, kad 
Antrasis Asmuo Švenčiausioje Trejybėje yra Sunūs, Žodis ir Išmin
tis, turintys visa tą gera, kas yra išreikšta tais trimis žadžiais ir 
neturintys tų trukumų, kokių yra žmogiškuose sūnuose, žodžiuose i r 
išmintyse. 

Pats Dievas du kartu aiškiai pasakė, kad Jėzus yra So 'Sumuš. 
Pirmą kart tat buvo, kada Šv. Jonas krikštijo V. Jėzų. Tada parėjo 
balsas iš dangaus: "Ši tas yra Mano mylimasis Sunūs, kuriame sau 
labai pamėgau". (Liuk. 3, 22). Antru kartu V. Jėzui su apaštalais 
esant ant kalno taippat Dievas ta rė : "Ši tas yra Mano mylimasis 
Sunūs: Jo klausykite'Į (Mrk. 9, 6). 

Pats Išganytojas taip-gi nekarta pasivadino save Dievo Sūnum. Kuo 
met parizėjai rangėsi Išganytoją nužudyti* jis jų tikslus žinodamas 
pasakė jiems prilyginimą apie vynyno savininką, kuris buvo par-
samdęs savo vyndaržį darbininkams. Tiems neduodant daržo vaisių 
savininkui Viešpats pirma siunčia tarnus, paskui ir savo Sunų tar
damas: "Pagerbs mano Sunų." Bet samdytojai nepagerbė, tik išve
dę iš daržo nužudė. (Mat 21, 33—41). Tame prilyginime savininkas 
reiškia Dievą, Sunūs Kristų, darbininkai Jeruzolimos parizėjai. Taip
pat ir prilyginime apie karalių, kvečiantį žmones į sūnaus vestuves. 
(MaU 22, 1—10). Karalius reiškia Dievą, Sunūs Kristų, o nenorė

jusieji ateiti reiškia parizėjus i r jų vienminčius. 
Kuomet" Išganytojas užklausė mokytinijų, kuomi jie Jį vadina, 

Šv. Petras atsakė: " T u esi Kristus, gyvojo Dievo Sunūs, kuris 
į šį pasaulį atėjai ." Tada Kristus pagyrė Petrą, pasakė, kad tik 
nuo Dievo Tėvo tą apreiškimą gavęs ir pastatė Petrą Bažny
čios stiprybės uola, duodamas jam dangaus karalystės raktus reiš
kiančius didžiausią ^valdžią. (Mat. 16,—16—18). 

V. Jėzus yra Dievo Žodis. Tą tiesą aiškiausiai i r ^gražiausiai 
randame išdėtą Šv. Jono Evangelijos pradžioje. Ten šitaip y ra ; 

Pradžioje buvo Žodis ir Žodis buvo pas Dievą ir Dievas 
buvo Žodis. Tat buvo pradžioje pas Dievą. Viskas per jį tapo 
padaryta ir be j o nebuvo padaryta nieko kas tik padaryta ta
po. Jame buvo gyvybė, ir gyvybė buvo šviesa žmonėms. I r 
šviesa tamsoje šviečia, o tamsybės jos neapėmė. Buvo Dievo 
siųstas žmogus, kurio vardas buvo Jonas. Šitas atėjo liu
dyti, kad liudijimą duotų šviesai, idant visi tikėtų per jį. J i s 
nebuvo šviesa, bet kad liudijimą duotų šviesai. Buvo tikroji . 

šviesa, apšviečianti visus žmones ateinančius į šį pasaulį. 
Pasaulyje buvo ir pasaulis per jį padarytas tapo ir pasaulis 
jo nepažino. J savybę atėjo, ir savieji jo nepriėmė. O visi 
kurie priėmė, tiems davė galybę tapti Dietfo sūnumis, tiems 
ką tiki jo vardu, kurie ne iš kraujų, ir ne iš kūno valios ir 
ne iš vyro valios, bet iš Dievo yra užgimę. I r Žodis tapo Kūnu 
ir gyveno mumyse ir matėme jo garbę, garbę kaip viengimio, 
kurį Tėvas pagimdė, pilną malonės ir tiesos. (Jon. 1, 1—14). 

ŠV. PRANCIŠKUS KSAVERAS, TĖVU JĖZUITU KONGREGA
CIJOS INDIJOS IR JAPONIJOS APAŠTALAS. 

(Gyveno 1506—1552). 
Šv. Pranciškaus šeimyna paėjo nuo Navaros karaliaus. Jo broliai 

buvo kareiviai, o jis atsidavė mokslams. Šventasis salro jaunystės 
metuose neparodė tų gerų ypatybių, kuriomis paskiaus taip labai pra
garsėjo. Tiesa, nenusidėdavo sunkiai, bet del savo greito, gyvo budo 
buvo palinkęs prie Šio pasaulio tuštybių ir norėjo pragarsėti. Devy
niolikos metų jaunikaitį tėvas pasiuntė iš Ispanijos į Paryžių į aug-
štesnius mokslus. Pranciškus apdovanotas smarkiu protu, mokėsi 
gerai, bet kad daug pinigų eikvojo, norėdamas perpuikiai gyventi, 
tėvas, nors gana turtingos pilies Ksavera savininkas, negalėjo ir 
nenorėjo daug pinigų ant jo mokslo išleisti. Sumanė tad namo pak
viesti. Sužinojo apiie! tą vyresnioji duktė, Magdalena, Pranciškaus 
sesuo, kuri, būdama Gandos vienuolyno viršininkė, dideliu dievotu
mu pragarsėjo. J i parašė laišką tėvui, idant jos brolį Pranciškų jiuo 
mokslo neatitrauktų, sakydama, kad jį V. Dievas aprinko apaštalu 
naujam pasauliui. Tą jos pranašišką laišką rado pilyje Ksavera. 
Tėvas paklausė duktės ir Pranciškų paliko Paryžiuje. Jaunikaitis 
dar daugiaus pašoko moksluose, taip kad garbingai išlaikė kvotimus 
iš filosofijos ir galėjo pats kitus mokinti. 

Buvo tuomet Paryžiuje tarp studentų Šv. Ignacas Loyola, Jėzu
itų Kongregacijos įsteigėjas. Tas jau tuomet dar besimokindamas 
šventai gyveno ir ne tiktai ant savo draugų, bet net ir ant profeso
rių turėjo išganingą įtekmę. Išpradžios Pranciškus neapkentė jo ir 
pašiepė jį. Ignacas vienok nenuleido nuo jo akių ir įvairiais budais 
taikėsi, medžiojo Pranciškų Dievui sugauti, permatydamas, kad jis 
gali būti nepaprastu įrankiu DieVo garbei praplatinti. Pradžioje Ig
nacas turėjo didelį vargą su Pranciškum; nukentėjo paniekinimų, 
pajuokų, bet galų gale sugavo jį Kristui. Tuo ypatingu būdu pat
raukė prie savęs Pranciškų,' kad jam paskolindavo pinigų, ir kaip 
tiktai galėjo teikė jam savo patarnavimą. Pranciškus apkainuoda-
mas jo prielankumą ir augštas dorybes, pradėjo atsimainyti ir savo 
asmeninę garbę, apie kurią pirmiaus neliaudavo mąstęs, pašventė 
Dievo garbei. Nuo to laiko dar labjaus susidraugavo su Ignacu ir 
visame klausė jo išganingų pamokinimų; atsidavė maldai ir gailes
tingiems darbams. Be to, dar sunkiai pasninkavo. 

Trisdešimts septynių metų drauge su Ignacu ir kitais septy
niais draugais sudėjo įžadus apleisti pasaulį ir apsakinėti Evange
liją tarp Turkų. Visi nuvyko į Veneciją, kad iš ten nuplaukus Jeru-
zalin. Belaukdami patogios valandos, atsidavė ligonių prižiūrėjimui 
miesto ligoninėse. Tuomet jie visi jau buvo kunigai. Šv. Pranciš
kus, maloniai apsieidamas su ligoniais, turėjo išganingą įtekmę ant 
jų, bet i r nemažai vargo prityrė, nes ligoniai buvo apdengti dvo
kiančiomis žaizdomis ir nedėkingi savo prižiūrėtojams. 

"Daugiaus kaip metus išbuvę Venecijoje, kuomet to miesto prasi
dėjo karas su Turkais, iškeliavo Ryman, kad pats Šv. Tėvas jiems 
paskirtų vietą jų apaštališkiems darbams. Pranciškui teko Bononija 
(Italijoje), kur darbavosi su dideliu pasisekimu, ligonius lankydamas,; 
pamokslus sakydamas, vaikus mokydamas; dievobaimingus raginda
mas priiminėti tankiai Šv. Sakramentus, o turtingus prie gailes
tingų darbų. Taip darbuodamasis, visus ^ traukė prie Dievo. Šv. Ig
nacas palaukė jį Rymau, kur taip-pat su didele žmonių nauda dar
bavosi. 

Portugalijos karalius Jonas I I I , turėdamas daug žemės Azijoje, 
Indijoje norėjo tarp anų šalių gyventojų praplatinti Kristaus tikė
jimą. Girdėdamas apie Šv. Ignaco ir jo draugų apaštališkus dar
bus, prašė popežiaus tam tikslui paskirti kelis vyrus. Tarp tų buvo 
ir Šv. Pranciškus. Gfcvęs Šv. Tėvo palaiminimą ir reikalingus nuo 
karaliaus dokumentus su dviem kunigais iškeliavo į paskirtą vietą 
Indijoje. Ta kelidnė buvo labai ilga, net per visus metus tęsėsi. 
Šventasis vienok veltui laiko neleido. Prižiūrėdavo ligonius laive 
esančius, mokino keliaujančius ir ragino prie maldingumo. Ant to 
laivo buvo didelis nusidėjėlis, kurs per ilgus metus nebuvo atlikęs 
išpažinties, bijodamas sunkios atgailos. Šv. Pranciškus, išklausęs jį, 
uždavę tik vieną Sveika Marija. Nuo to laiko tas žmogus darė sun
kią atgaila ir laimingai pasimirė. 

Šv. Pranciškus buvo daugeliu žvilgsnių neapsakomas misijono-
rius ir apaštalas. Vienas jo gyvenimo rašytojas apie jį taip sako: 
" Pasakykite man kokį generolą, išėmus Cezarą ir Napoleoną, kursai 
karo laiku parodytų tiek nuostabaus judėjimo, energijos, apsukru
mo, ištvermės, kiek Šv. Pranciškus Ksąveras. , , J i s prie to dar užlaikė 
naują liuosą, nenusilpnintą dvasios tvirtybe! Rodėsi, kad jo kūnas įga-
balus susidraskys nuo tokių greitų, nuolatinių kelionių Indijoje ir 
Japonijoje. Iškeliaudavo pėsčias per miškus, kalnus ir smiltynus. 
Sunku tikėti, kad jis tik t r i s ' a r keturias daugiausiai valandas ilsėda
vosi kas parą ir matindavosi ryžiais bei vandenim; ašutinės nuo 
savęs na nenusrvilkdavo, plakdavosi iki kraujo, daugel sunkių darbų 
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atlikdavo: tarnaudavo ligoninėse, steigdavo naujas arba rūpinosi 
Šv. Povilo kolegija Indijos sostinėje; mitste ( :oa. Tankiai rašyda
vo laiškus savo jenerolui, Šv. Ignacui, kaipo jo pavaduotojas Indi
joje, tankiai rašinėjo Portugalijos karaliui ir kitiems augštiems as
menims, daug pranešimų siųsdavo į Rym$, kaipo Apaštališko Sosto 
delegatas rytuose, savo rankomis apkrikštijo apie 200 tūkstančių 
stabmeldžių, nunešė tikėjimo šviesa Ceilono ir kitų salų gyvento
jams, pirmas užkūrė Evangelijos šviest) Japonijoje, kur du irietu 
darbavosi, o viską darė nebile kaip arba paviršutiniai, bet iš pamatų 
ir gerai dalyką apmąstant. Kuomet tą viską ir kitokius nuostabius 
dalykus iš jo gyvenimo paimsi apsvarstyti, tai negalima apgal
voti, kaip galėja vienas žmogus tiek ir taip svarbių dalykų atlikti! 
Turime pripažinti, kad jo sesers Magdalenos pranašystė apie jj 
kuotikriausiai išsipildė. 

ŠV. Pranciškus ėmė uolumo pavyzdį nuo Šv. Povilo. Perdrasu 
butų pasakyti, kad su juomi susilygino, bet galima pripažinti, kad 
prie jo žymiai prisiartno. Ne kekvienas gali lyginties su Ksaveru, 
bet ar negalima butų jo praktiką ir būdą prie mūsų laikų pritai
kinti \ J o svarbioji taisyklė buvo, kad turime pergalėti arba patraukti 
prie salves priešą jo lauke. Bet kaip tenai patekti! Čia vėl ateina į 
pagelta kita taisyklė: " Ine i t i ' j o durimis, o išeiti savomis.M Mieste 
Goa būdamas, vieną turtingą Portugalą atvertė ir iš didelių nusidė
jimų išgelbėjo savo malonumu, valgydamas su juomi ir gerdamas, ir 
ant pietų pas jį užsiprašydamas. Vieną kareivį labai užkretėjusios 
širdies ir burnotojo, patraukė prie išpažinties ir atgailai uždavė 
vieną "Tėve mūsų" ir vieną "Sveika Marija", o už jį pats save 
baisiai plakė. Kuomet anas kareivis jį pamate taip darant, maldavo, 
kad paliautų plakties, prižadėdamas pats save už nuodėmes bausti, 
ką ir išpildė. Pranciškus žinojo; kad Japonai iąiko neturtėlius pra
keiktais ir juos niekina. Kuomet norėjo prieiti prie paties karaliaus, 
idant jį prie Kristaus tikėjimo patraukus, tai padėjo savo pakeleivio 
prastą rūbą, o apsivilko gražiais drabužiais ir su kaliais draugais, 
taippat gražiai pasirėdžiusiais, tarsi su kokiais palydovais, nuėjo į 
karaliaus rūmus. Padavė taippat karaliui dovanas ir laiškus nuo 
Portugalijos karaliaus, nuo Indijos vietininko ir nuo Goa vyskujK). 
Japonijos karalius su dideliu noru pasiuntinį ir dovanas priėmė 
ir leido skelbti Dievo žodį. Tokiu būdu atidarydavo sau duris prie 
širdžių. Tame dalyke Pranciškus sekė Išganytojo pavyzdį, kursai 
užsiprašydavo pas nusidėjėlius ir tuomi juos atversdavo, kaip Žo
kėjų ir kitus. Tuo žvilgsniu visi galime imti pavyzdį iš, Indijos ir 
Japonijos aįTaštalo. Mūsų malonumas ir protingas pasielgimas ati
darys mums duris prie artymų širdžių, mes, tiesa, kartais užsipra
šome ir pas didelius nusidėjėlius, bet neapsieiname kaip reikiant. 

Taip besidarbuodamas Šv. Pranciškus šimtus tūkstančių stab
meldžių atvertė prie Dievo, daugybę paklydėlių sugrąžino ant tie
sos kelio. Pačioje pradžioje, atvykęs į Goa, Indijos sostinę, pra
dėjo nuo ligonbučio, pirmiausiai atversdamas ligonius, paskui mies
tiečius, galop tolimesnius, taip kad į trumpa laiką tikinčiųjų skait
lius siekė į keturiasdešimts tūkstančių. 

Platindamas visoje šalyje Kristaus mokslą, nesykį buvo gy
vasties pavojuje. Daug kartų stabmeldžių kunigai norėjo jį nužu
dyti, bet V. Dievas stebuklingai jį gelbėjo iš priešų rankų. Dienomis 
darbuodamasis žmonių laimi, naktimis melsdavosi ir vargindavosi. 
Už tokį uolų darbavimąsį Dievas suteikė jam stebuklų darymo do
vaną, kuriais daugiausiai patraukdavo stabmeldžius ppie Kristaus 
mokslo. 

Šv. Pranciškus, norėjo ir į Kynus nueiti. Nuplaukė ant salos 
Sancyano, ant kurios Portugalai su Kynais prekybos reikalus vedė. 
Ta sala yra atstu nuo Kynų žemės 80 Italijos mylių. Nebuvo ant 
jos namų, tiktai budos J š šakų padarytos. Niekas jam nenorėjo pa
gelbėti persikelti Į Kynų žemę. Net apleido jį Portugalas, jo šei
mininkas, nuo kurio gaudavo maisto. Turėjo tat gyventi iš iš
maldos. Susirgo ir vienoje būdoje, kuri buvo be stogo, pasimirs 
27 Lapkričio, 1552 m., turėdamas keturiasdešimts šešerius' metus. 
Taip užgeso ta šviesi saulė, kuri iš Europos vakarų nunešė švie
są į Azijos rytus. Jo kūną pervežė į Goą, kur ir dabar tebeilsisi. 
Popežius Grigorius XV priskyrė jį prie šventųjų. N. M. T. 

AR 1NEITI BAŽNYČION? 

u\r: 
. • 
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Viena jauna mergina, eidama išryto į darbą, sutiko tūlą jauni
kaitį, einantį taippat į tą vietą. Ejo kartu, linksmai šnekučiuodami!. 

Prisiartino prie bažnyčios, kur Agota buvo papratusi kasdieną 
užeiti aplankyti V. Jėzų Švenč. Sakramente. Tas trumpas aplanky
mas pastiprindavo ją prie kasdieninių darbų ir maldingume. Tuo 
tarpu besiartinant prie bažnyčios, apėmė ją pagunda. Ką manys 
apie ją tas jaunikaitis? Nenoriu, kad mane palaikytų davatka, nes 
galima sau pakenkti, pasirodžius dievobaimingai, ypač netikėlių a-
kyse, o kasžin kuo jis yra. 

Ne! šiandieną neužeisiu bažnyčion! 
"Atmesk klaidingas žmonių nuomones," sakė jai Dievo ma

lonė. "Neapleisk to aplankymo!" Agota paklausė tos malonės. 
"Tur iu čia su Tamsta atsisveikinti," tarė ji. Iki pasimatymo. 
Draugas linktelėjo ir nuėjo toliaus. Agota-gi inėjo bažnyčion, 

o ta valandėlė pasikalbėjimo su V. Dievu pripildė jos dūšią didele 
viduje linksmybe. 

Antną dieną vėl jio susitiko, bet daug vėliau. Jaunikaitis ta
rė jai su kai-kuriuo nedrąsumu: "Pasinaudojęs vakar iš jūsų pa-
vyzdžio ir grįždamas nuo darbo, užėjau tappatbažnyčion." 

" A r ir Tamsta esi katalikas! Labai tuomi džiugiuosi." 
Po dviejų mėnesių paskiaus tarė j a i : 
"Gerbiamoji Agota, esu dėkingas, Tamstai, už savo laimę ir 

nebusiu ramus iki viską nepasakysiu ir nepadėkosiu.'' 
Nieko nesuprantu", atsakė Agota, "Kalbėk, Tamsta aiškiaus." 
Gerai. Atsimeni aną rytą, kuomet pirmą kartą ėjome, o prie 

bažnyčios palikai mane, kad inėjus tenai ant valandėlės. 
Aš nuo labai senai buvau pametės visokią maldą ir bu
vau blogas katalikas, per tat viduje jutau didelį nesmagumą ir susi
graužimą, o tas apkartino visus mano paviršutinius pasilinksmini
mus ir pramogas, kuriais stengiaus sąžinę užmigdyti. Tavo mal
dingumas ir drąsumas pažadino ir mane pamesti blogą ir grįžti prie 
Dievo. Grįždamas iš darbo užėjau taippat ir aš bažnyčion po ilgo 
tenai nebuvimo, paskiau tą dariau kasdieną. Pajutau reikalą ir pa
jėgą grįžti prie savo tikėjimo, o ir pildyti jo pareigas.' Atlikęs iš
pažintį ir priėmęs Švenč.. Sakramentą, atradau ramybę ir vidujinę 
linksmybe savo sielai. Už tą atmainą Tamstai esu dėkingas. , , 

-iii ; J ė į visos mergaitės taip elgtųsi, tai kiek gero padarymų savo 
^draugams ir pažįstamiems. , • 4 \ S. H. C'R. 

Dvasiškojo Gyvenimo Malonumas. 
— i / 

* Prisitaikant prie Švento Pranciškum Salezo. 
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Vertė: Kun. V. Kulikauskas. 
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SKYKIUS XII . 

Apie krikščioniško džiaugsmo dvasią. 
Niekada nepasiduok nuliūdimui, dievotumo priešui. Delko turėtų 

būti nuliūdus ta dūšia, betarnaudama Tam, kas surengs jai amžiną 
džiaugsmą? Tik nuodėmė gali sukelti kokią apmaudą ir neramumą, o 
daugiau niekas. Ėet ir po nuodėmės apmaudos tuo jaus privalo sekti 
džiaugsmas ir nusiraminimas.. Užlaikyk savyje tą šventą džiaugsmą, 
kuris stiprina dusios jiegas ir to mokina artymų. 

Kiek galima, buk linksmas, kuomet ką gera darai, nes daryti ge
rai ir linksmai dvigubina gero darbo nuopelną. Jei atsitiktų klaida, 
nenuliusk dėlto, nes tai butų dėti prie klaidos klaidą, bet buk ištver
mingas troškime gerai daryti, (nors gali kartais atsitikti nukrypti 
nuo to), nes užlaikydamas, ištikimybę gyvensi visuomet džiaugsme. 
Galop niekada nepasiduok liūdnumui ir skrupulams, ir, kiek galima, 
buk visada ramaus budo. Aš patariu įgyti tą šventą džiaugsmą, bet 
jis tebūva rimtas, nesakau melankoliškas, liūdnas, paniuręs ir išdidus, 
bet šventas ir malonus. i. 

SKYRIUS XIII . 
A 

Apie dvasios sausumą. ^ 
Dažnai atsitinka, kad nejaučiame jokios paguodos, mylėdami Die

vą. Kuvame net prislėgti visokfų neramumų, kurių velnias sukelia 
mųs širdyje, pakišdamas mintį, kad mes, gal but, nepatinkame Dievui, 
kad mųs meilė.yra tuščia i r dažnai tokiuose atsitikimuose apiplėšia 
mus nuo tos paguodos, kuri beveik visada jaučiama visuose kituose 
gyvenimo negerumuose. Tikėjimas neabejotinai užtikrina mus, kad 
po neramumų ateis maloni atsilsio diena. Bet mūsų dusios priešas 
kliudo jai klausyti tikėjimo patarimų. Toji baisi mintis, kad nėra jau 
mums paguodos, vis dar pasilieka. 

Bet čia tai ir reikia parodyti Viešpačiui savo nepergalimą ištiki-
myl)ę. Reikia tarnauti Dievui gryna meile, noru pildyti Jo šventą 
valią*, netiktai tada, kada visai nejaučiame malonumų, bet ir tada, 
kada liūdnumo ir baisumo jura mus apima. Tarp piktžodžiavimų, so
pulių ir nuliūdimų šv. Jonas ir šv. Pana Kar i ja po Kryžium stovėjo 
tvirti. Jųdviejų meilė nejudėjo, nors Išganytojas neišliejo ant jų 
dviejų nei paguodos, nei džiaugsmo, nors J o akįs, aptemusios nuo mir
ties, metė ant jųdviejų tik sopulingus žvilgsnius. 

Dvasiniai kentėjimai grynai išvalo meilę, nes panaikina visus 
jaučiamuosius smagumus, del kurių dažnai rišamės prie Dievo, o vie
nija mus. tiesiog su Juo, širdį su širdimi, valią su Valia, neįleisdami į 
tarpą jolpų jausminių patenkinimų. 

Kaip-gi skaudu mųs vargšiai širdžiai, kuomet ji jaučiasi, kaip ir 
apleista meilės. J i jos visur ieško veltui, arba nors taip tiki. 

Viršutiniai jautuliai negali Jos nuraminti, vaidentuvė kankinama 
visokiais savo išmislais, protas išgązdintas visokiais* supratimais ir 
nors meilė gludo širdies gilumoje, tečiaus Širdis to nežino. J i žiuri į 
ją, ir nemato jos, sutinka ir dar nepažįsta. 

Ką daryti tokioje daugybėje išbandymų! Sekki Jėzų Kristų. 
Te numiršta mųs valia Dievo valioje ir kalbėkime su Jėzumi: *'į Ta
vo rankas pavedu mano dūšią;" tuomet nužemintai prisitaikink prie 
to, kas Jam patinka, visiškai pavesdamas Jam savo valty. "Ne , Vieš
patie, aš trokštu jausti ne kitokį džiaugsmą iš tikėjimo, vilties ir mei
lės, kaip jiegą teisingai ištarti, nors ir ddžiausiame dvasios uždžiuvi-
me, kad esmi pasirengęs vely numirti, negu nustoti tikėti, turėti vil
tį ir mylėti. Jei tavo tokia valia, kad iš dorybių, kurias tavo malonė 
man suteikė, nejausčiau jokio malonumo, aš pasivedu tai valiai, nežiū
rėdamas į mano priešingumą." 

Tai-gi ir didžiausiame apleidime aukok aktus meilės ir pasitikėji
mo Dievu ir, užėjus liūdnumui ir neramumui, nenustok grasos. Savy-
meilė kelia tavyje tą sumišimą. Mes nusimename del savo netobulumų 
ne tiek iš meilės Dievo, kiek iš savymeilės. 

-

Jei jauti, kad tavo širdis yra atšalus, daryk meilės aktus, išreikš
damas, kad visa tavo viltis yra Dievo gerume, kad tu save pavedi Jam 
į rankas. Gal but sunku padaryti tokių aktų, bet jie nėra negalini ir 
tokiuose atsitikimuose mes privalome Dievui parodyti savo ištikimybę. 
Tikėk, kad nors iš tų aktų nejauti jokio linksmumo, jie bet-gi yra Die
vui malonus. Nesvajok, kad tik tavo lupos šnabžda juos, nes jei tavo 
širdis su tuo nesutiktų, jos negalėtų ištarti nei vieno žodžio. Tai 
atmindamas, buk ramus ir kalbėk su DieVu apie kitus dalykus. Juo 
didesnis mųs vargas, tuo didesnis privalo būti i r pasitikėjimas. "Ma
nai, mano duktė," tarė mūsų Viešpats vieną kartą regėjime šv. Tere
sei—"kada nuopelnai tau eina, kada džiaugiesi laime, kuri yra mano 
prielankumo ir malonės vaisius? O ne, jie yra tada, kada darai, ken
ti ir myli. Ar nežinai, kad mano tarnas Povylas, tik tada paraga
vo neapsakomų džiaugsmų, žinomų tik danguje, kada daug visako iš
kentėjo? Ar nesvarstei to, kad mano gyvenime, pilname kentėjimų, 
mano garbė apsireiškė tik vieną kartą ir tik trumpai, ant kalno Tabor? 
Ar užmiršai už kokius sopulius ir vargus mano motina pelnė džiaug
smą nešioti mane ant savo rankų f Jei Simeonas nebūtų to jai išpra
našavęs, tai mano dangiškasis Tėvas butų apreiškęs jos dusiai Visą 
busiančią mano kančią." ", 

" I r visi tie mano didi šventieji, kuriuos išvedžiau į dykynę ir vie
natvės, praleido savo gyvenimą nuolatinėje atgailoje. Jie iškentė ne
suskaitomus piktos dvasios ir savo geidulių užpuolimus, o ar jie ne 
dažnai ilgią laiką būdavo palikti be jokios paguodos? Tįkėk man, ma
no duktė, mano širdis myli tuos, kuriuos ji labjausia žeidžia ir mato,, 
kad jų meilė yra lygi jų sopuliams.". , 

"Kokį geresnį savo meilės užtikrinimą galim duoti, kaip geisti tau 
to, ko pats sau geidžiau C'i '< '. • 

"Syarstyk mano žaizdas. Žiūrėk, ar tavo sopuliai dega nuo ma
no meilės, sulygįnk su tais, kuriais degiau aš nuo tavo meilės. Štai tie
sos kelias! Kada pažįsi jį gerai, sujungsi savo ašaras su tomis, ku
rias aš*praliejauuž žuvusias du&a$, kurias mintis, rūpesčiai ir ilgesiai 
vedė į kitus keliu*, "t' 
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1 SKYRIUS XIV. 

Apie apsigavimus dievotume. 

.Tikrojo dievotumo, tikėk man, nesudaro malonios i r jaučiamos 
paguodos, kurios išspaudžia ašaras i r iššaukia dusėjimus ir, pildant 
nekuriuos dvasiškus lavinimus, įveda dūšią i r pilną pasitenkinimo 
stovį. Ne, tie dalykai neturi nieko bendra su tikru dievotumu. Daug 
dūšių, turinčių tokią paguodą, yra pilnos ydų ir neturi ^tikros mei
lės Dievo. Matome, kad mūsų dieviško Išganytojo meilė ir gerumas 
sujudina jąs iki ašarų, jos dūsauja ir meldžiasi su pavyzdingu kar
št umu, bet paduok jąs bandymui, tai pamatysi, kad tos a*£ros tai, 
kaip karštą vasarą lytus, krinta stambiais lašais, ftet nesusigeria, 
Taip jos, nors išrodo labai graudžios, bet krinta ant kietos širdies 
ir nesuminkština jos. Tokie nesiskubina paskirti neturtėliams vieną, 
antrą skatiką iš £avo turtų, kartais netikusiai ingytų, nesistengia 
taisyti savo palinkimų, gadinančių tarnavimą dieviškam Viešpačiui, 
del kurio nesenai taip daug verkė. Deja! pikta dvasia dažnai pasi
naudoja tonus mažomis paguodomis suvilioti dusias, ir nukreipti jąs 
nuo tikro ir tvirto dievotumo, kuris yra stiprybėje, patyręs visuomet 
pasirengusios uoliai išpildyti visą, kas tiktai gali Dievui patikti. 

Nepasmerkiu to jautrumo, bet trokštu,, kad jis nebūtų bergždžias, 
kad jis nebūtų kaip kūdikių draugiškumas, kuris yra šfvelnutis, bet 
silpnutis. Gera tai, kad mųs širdįs pasidaro minkštesnės, bet to 
neužtenka. i Turime daryti Dievui auką iš savo malonumų ir džiaug
smų, turime visą širdį jam atiduoti, nes J i s to nuo mųs nori. Apsi
gavimai besilavimme dievotume yra taippat pavojingi. Kiekvienas 
privalo praktikuoti dievotumą sulyg savo gyvenimo1 luomo ir sto
vio. Kitaip dievotume turi lavinties beturtis, kitaip turtuolis, vie
naip našlė ir nevedę, kitaip porose gyvenantieji. Be to, dievotumo 
praktikavimas turi būti pritaikintas prie kiekvieno jėgų, užsiėmimų 
ir priedermių. Jei darbininkas sėdėtų per dienas bažnyčioje, kaip 
vienuolis, jei šeimynos tėvas nesirūpintų padidinti savo turtų, kaip^« 
nevedęs, jei kunigas pildyme savo priedermių mėgtų būti vi-1 
suomet vienas ir tylįs, lig Kartūzas, tai dievotumas butų neteisingai 
suprastas ir nepakenčiamas. Tokia klaida dažnai atsitinka, ir pasau
lis, kuris neatskiria ir, neatskirs tikro dievotumo nuo tų, kurie vadi
nasi dievotais, niurna ir smerkia dievotumą, kuris visiškai yra ne
kaltas už tą iškreipimą. 

Tikrasis dievotumas viską tobulina ir nieką negad|na. Šeimynoje 
viešpatauja sutikimas ir /vienybė, jei ją gaivina dievotumas. Šventi 
Juozapas, Lydija ir Krispinas tikrai dievoti savo dirbtuvėse. ŠŠ. 4V 
na, Morta, Monika, Akvilė ir Priseillė — savo gaspadorystėje, 
Šv. Kornelijus ir Sebastijonas armijoje, Šv. Liudvikas ir Edvardas 
ant sosto. 

' SKYRIUS XV. '*' 

Apie pagundas. 

Trimis laipsniais žengiama į nusikaltimą: pagunda pasigėrėjimu 
ir sutikimu. Nors pagunda prie kokios nors nuodėmės tvertų visą 
mus gyvenimą, tai ji negali padaryti mus Dievui nepatinkamais, ko
lei nepamėgsime jos ir nesutiksime su ja. Taip yra dėlto, kad pagun
doje mes neveikiame, bet tiktai kenčiame ir kolei mes nemėgstame to, 
niekas negali mus peikti. Šv. Povylas ilgai kentė kūno pagundas, bet 
nenustojo buvęs Dievui malonus, priešingai, Dievas buvo del jų pa
garbintas. 

Reikia būti labai drąsiam pagundose ir mokėti skirti 4arp jautimo 
pagundos ir sutikimo su ja. Mes galime jausti jąs, bet galime nesi
džiaugti jomis; gi sutikti su jomis negalime pirmiau nepasigėrėję 
joniis, nes pasigėrėjimas, paprastai, eina pirma sutikimo. Tegu mū
sų išganymo priešai, kiek tik gali ir nori .stato prieš mus save su 
visais savo monais ir viliojimais, tegu jie \stovi visuomet prie mus 
širdžių durių, pasirengę tenai įeiti, kolei mes esame -tvirti ir nesi-
gėrime tuo viskuo, negalimas daiktas, kad mes užrųstintume Dievą. 
Nors nevisuomet žmogus gali nejausti pagundų, bet jis visuomet gali 
su anomis nesutikti. To dėlei, nors pagundos tęstųsi ilgiausiai, jos ne
gali užgauti mus, kolei jų nemėgstame. 

Užpuolus didelėms i r smarkioms pagundoms, pamėgimas at-, 
bunda žemesniame žmoguje, apipildamas dusią lyg pelenais i r prideng
damas Dievo meilę. J i rodosi pranykusi net iš,širdies gilumos ir išėju
si iš minties, ir jau nesurandama, Bet-gi yra žinia, kad nors dūšia 
ir kūnas butų labjausia sumišę, jei mes esame pasirįžę nesutikti su. 
nuodėme, tai smagumas, kuris yra malonus viršųjam žmogui, nepa
tinka vidujam. ^ 

Je i jauti pagundą savyje, pulk prie Ijievo, šaukis J o pasigailė
jimo ir Jo'pagelbos. Tai vaistai, kuriuos pats mųs Viešpats parodė. 
"Melskitės, kad neinpultumėte į pagundas". Je i pastebi, kad pa
gunda nesibaigia, bet dar auga, skubėk dvasioje prie šventojo kry
žiaus ir, rodos, matyk Jėzų nukryžiuotą. Prižadėk, kad jai nepasi-
duosi, prašyk Jo pagelbos ir išpažink, kad nepasivėsi, kolei 'pagun
da tvers. Taip darydamas, savo mintis daugiausia kreipk prie Dievo, 
nepaisyk perdaug pačios pagundos, nes I jei tai darytum, ypač kada 
pagunda yra stipri, tai tavo i drąsa imtų svyruoti. 

(Daugiau bus). 

ŽINIOS. 
Istorija dar negreit sužinos kas buvo tikrasis baisiojo karo kal

tininkas. Tik žinia, kad seserys vienuolės to karą nesukėlė ir joje, 
jei dalyvavo, tai tik gel bedamos ligonius bei sužeistuosius. Teciaus 
toms seserims Austrijoje priseina kentėti baisias karo pasekmes. 
Amerikos gailestingųjų organizacijų įgaliotinis daktaras Ernest Me-
yerhoter iš vietinių gydytojų surinko raportus apie žmonių sveikatin
gume, 0 iš tų raportų pasirodo, kad vienuolijose dauguma seserų ser
ga osteomalatija, t. y.-kaulų sununkštėjimas iš neprivalgymo. Ta liga 
pasauliniuose žmonėse jau mažinasi, bet moteriškose vienuolijose te
bėra, nes seserys pirma aprūpina valgiu auklėtines, o pačios pasiten
kina likučiais. 

55? 

" M E I L E " Lheraturo. — mokslo visuomenei 
• * • • » • katalikiška, laikraštis. 

Išeina kas menesis. Vienas iš įvairiausiu lietuvišku iwtli*x*iT. 

Kaina metanu , 
Užrubežiu ; '.' * 
Rašyk Siuom adresu: 

«MEIb*" fOl State SUaci., 

$1.00 
$1.00 

4P^^ Ęj^NBt_ 
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DETEOIT, MICH. 

Gruod. 1 d. L. Vyčių 79 k p. 
laikė metinį susirinkimą Hv. 
Jurgio parap. svetainėj. P a s 
8. Cibulskis išdavė raportą iš 
parapijos bazaro. Pasirodė, 
kad Vyčių kp. Hmdelėj įplaukė 
$425. Kadangi dabar Detroite 
siaučia bedarbė, tai daug rei
kėjo padėti energijos darbi
ninkams, dirbantiems bazare. 
Daugiausia pasidarbavo p-Ie 
E. Vainoraitė ir M. Šarkaitė, 
pp. Ragauskas ir S. Cibulskis. 
Raportas priimtas delnų ploji
mu. 

Po to kun. F. Kemėšis ragi
no narius gelbėti Lietuvą, per
kant bonus, aukojant šautu
vams. Susirinkime sudėta $11 (i 
ir pažadų buvo $130. Aukoju
sių pavardės bus paskelbtos 
vėliau. 

Nauja kp. Valdyba 1921 me
tams išrinkta iš: S. Cibulskis, 
pirm., K. Aibišala, vice pirm., 
J . Kasevičius, prot. rast., J . 
Naruševičius, fin. rast., E. Vai
noraitė, ižd., iždo glob. Kodis, 
Salukas, maršalka F. Stankus, 
žaislų komisija: A. Abišala, A. 
Veloniškiutė, E. Bundzaitė ir 
F . Gustaitis. 

Nutarta surengti vakarėlį 
laukiant Naujų Metų. Vakarė-
lin nutarta įleisti ir pašalinius 
gerai pažįstamus asmenis. 

Tas Pats. 

niam L. R. Kr. Rėm. 23 skyr. 
iždininkui, A. Katiliui, 

Už tokį pasidarbavimą po
nams Katiliams ir Svetkaus-
kams skyrius reiškia viešą pa
dėka. . 

Pasirodžius, kad pinigų pas 
ižd. randasi suvirs $100, gerb. 
kun. S. J . Čepananis įnešė 
kad sudarius $150.00 'tuoj pa
siųsti Centran ir pirmutinis 
aukojo $6.00. Kiti, remdami 
[nešimą, ir-gi aukojo, kiek ga
lėdami. 

Po $1.00: A. Stankuminė, P. 
Svetkauskas, P. Dimša, A. Ka
tilius ir Iz. Tumasonis. 

R. Visockienė 50c ir kiti' 
smulkiais, sudarydami $150.00, 
kurie pasiųsti L. R. Iv. Rėm. 
Centram 

Petronėlė Medonienė, 
L. R. K. R. 23 skyr. rast. 

kaip susiorganizavo. Narių tu 
ri 118. Pinigų ižde $418,00. 
Taip-gi turi daug dalykų 
žaidimams. Susirinkimus lai
ko kas penktadienį, Strumilų 
svetainėj. 

8ausio 8 d. kliubas rengia 
balių Strumilų svetainėj. My
lintieji šokius kviečiami atsi-

K. Paz:.:*skis, koresp. 

lllllllllllIlllllllllllIlIlllilIIIIIliBlIlIlIlIIIIII 
PEARL QUEEN 

CICERO. ILL. 

PEORIA, ILL. 

DONORĄ, PA. 

Lapkričio 28 d. L. R. K. M. 
Sų-ga 27 kuopa surengė puikų 
pasilinksminimo vakarą, tikslu 
pagerbti mūsų gerb. kleboną 
kun. V. T. Abromaitį jo gi
mimo dienoje. Vakaro vedėja, 
p-nia Ona Ribinskienė paaiški
no publikai tikslą ir sudainuo
ta Lietuvos himnas. Besilink
smindami susirinkusieji nepa
miršo ir savo brolių Lietuvoje. 

Vienas kitas prabilo kelet?} 
žodžių, sujudinančių visų šir
dis, ir graži auka liko surink
ta Lietuvos Šauliams. 

Aukojo: 
Petras Skirmontas $10.00. 
Kun. V. T. Abromaitis $3.00. 
P o $2 .00 : P . E r č i u s , J . S p a -

kauskas. 
Po $1.00: J. Siiiikonis, J. 

Klimavičius, P. Sadauskas, J. 
Gestautas, B. Gestautienė, P. 
Markūnas, M. Kiverienė, P. 
Vaičaitis, J . Kiveriutė, J. 
Kasputis, S. Pranekunienė, A. 
Martinkienė. P. Matulevičius, 
P. Jokubauskas, F. Kiveriutė, 
Ą. Bubelienė, M. Urbaitienė, J . 
Stankienė, O. Ribinskienė, K. 
Leškienė, M. Matulevičienė. 

Smulkiais $2.00. Viso $30.50. 
Auka pasiųsta Lietuvos Misi
jai. 

Garbė donoriečiams už pri
jautime mūsų brangiai tėvy-

* nei, Lietuvai. Daugiau tokių 
progų. 

P. Vietinis. 

HOMESTEAD, PA. 

Lapkr. 28 d., 1920 m., L. R. 
Kr. Rėm. 23 skyrius laikė mė
nesinį susirinkimų. Daug kal
bėta kaslink dabartinio L. R. 
Kr. Rėm. veikimo. P-as A. Ka
tilius išdavė raportų, kad $150 
jau yra Centran pasiuntęs. P. 
Svetkauskas išdavė atskaitą 
nuo balio, kuris bnvo Lapkr. 
17 d. T{£ balių buvo surengę 
dvi geraširdžios šeimynos. 
P-as A. ir T. Katiliai aukojo 
o rkes t re o J . ir E. SvetkauS-
kai aukojo valgius ir lengvus 
gėrimus. Balius davė pelno 

Nors mažai čia gyvena Lie
tuvių, o ir tie labai pasisklei
dė po visas miesto dalis, kad 
reikalui esant sunku ir susiži
noti. Vienok, matydami laik
raščiuose, kaip kitos kolonijos 
veikia ir gausias aukas deda 
tėvynės gynimui, pasitarus, 
kad tam tikslui būtinai reikia 
parinkti aukų ir mūsų tarpe, 
pp. J . Gaižauskis su A. Gir
džiu perėję Lietuvių namus ra
do geros širdies žmonių, kurie 
neatsisakė nuo auko^, išėmus 
k vi eta, lenkbernių. (Vienas jų 
pasirodė baisesnis ir už patį 
Zeligowskį, nes paprašius au
kos Lietuvos gynimui, atsakė, 
kad jam nereikia nei Lietu
vos, nei giminių. Girdi, gimi
nių j į negailįs, o Lietuviai vi
si durniai). 

Čia telpa pavardės aukoto
jų ir kiek kuris aukojo. 

Po $10.00: P. Gudzinskas, V. 
Košys, J . Černauskas. 

D. Petmtis $7.50. 
Po $5.00: J . Pocius, M. Juo-

eis, A. Girdžius, J . Gaižaus
kis, P. Tanyla, J . Pačius, J . 
Povilaitis, A. Podžiunas, V. 
Bukevičius, A. Svirmickas, l*. 
Mockienė, J . Mockaitis, J . Gu
dzinskas, V. Girdžius, P. 
L i a u š k a , X . K a v a l i ū n a i , P . 
Povilaitis, A. Akinskas, P. 
.1 i ckus . 

Po $3.00: J . Klainis, A. Je-
vonis, V. Giraitis, A. Naunči-
kas. 

Po $2.(X): K. Sinkevičius, A. 
Kaminas, J . Mantalons, Iv. 
Saltanavičia, J . Klimas, A. 
Vaičikauskas, J . Jeniunas. 

Po $1.00: J . Curlonis, R. 
Gudonienė, J. Isoda, J . Kar
pus, D. Boekus, ir Snaider su 
V. Noreika po 50c. 

L. Raud. Kryžiui aukojo: P. 
Gudzinskas $5.00. 

Po $1.00: K. Sinkevičius, A. 
Girdžius, J . Gaižauskis, M. 
Mačiukaitienė, E. Podžiunie-
nė, J . Pocius. 

Lapkričio 23 d. pasiųsta Lie
tuvos Misijai $165.50, o L. R. 
Kryžiui $11.00. Viso aukų su
rinkta $176.50. 

Antanas Girdžius. 

Gruodžio 1 d. L. Vyčių 14 
kuopa laikė priešmetinį susi
rinkimą, Sv. Antano par. sve
tainėje. Perbėgus visokius 
kuopos reikalus, išrinkus at
stovus į [vairių organizacijų 
apskričių susirinkimus ir sei
mus, rinkta kuopai valdyba 
sekantiems metams. Išrinkta: 
kun. H. J . Vaičiūnas—dvas. 
vadovas, V. Abračinskas—pir., 
J . Mockus—pirm. pag., A. 
Rubliauskaitė—nut. rast., O. 
Johnsonaitė—pag., J . Abra-
činskaitė—fin. rast., J . Bra-
zailskas—ižd., J . Narakas ii* J . 
Dzekonskas, iždo globėjai, A. 
Jurgilevičia '— maršalka, J . 
Mockus—režisierius, A. Jakai-
tė—pag., Pr. Zdankus—įo-
resp., P . Milei kaitė ir O. Jolin-
sonaitė, žaislų vedėjos, vei
kiančios komisijos nariais: J . 
Mockus, V. Abračinskas. 

Šiuosmet rinkime valdybos 
apsieita rimtai, maloniai, be 
karščiavimosi j r įsižeidimų, 
kas būdavo paprasta praeitai
siais laikais, kad ir pernai. 
Pažymėtina dar ir tas, kad šį 
metų svarbesuėses valdvietes 
užėmė čia auges jaunimas. 

Reikia tikėties, kad esant 
tokiai rimtai valdybai vyčiu 
kuopa augs ir bujos pritrauk
dama prie save visa. kolonijom 
jauninu]. Pr. 

NUO $50 IKI $100 
Į SAVAITC. 

Kiekvienas gali užsidirbti. 
Nereikia nei mokslo nei prity
rimo. Jeigu nenori, kad kitas 
ant tavęs bosautų, tai kreipkis 
prie mus, o-liksi biznierium. 

STRUPAS and CO. 
90-02 Ferry St., Nevvark, N. £ 

rvTnAf 
JLL* JL^, JL K\.X"JL# 

K0NCERT1N0S 
Dirbtos S. V. A. 

Pri imtos ir vartojamos goriausių 
Koneertinų muzikantai j a s vartoja 
risepe Suvienytose Valsttjcro. 

Mos turime jas 76, 102 ir 102 
dubeltavi ir trilinki reeds, gvaran-
tuotas ant j>enkių metų. 

Kataliogan s iunčiamas dykai kos-* 
tumieriams ne Chicagoj gyvenan
tiems. 

OEORGI & VITAK 
Music Co. 

4639 So. Ashland Avenue 
Chicago, IU. 
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Phone Seeley 7439 

DR. L M. FEINBERG 
Gydo specialiai visokias vyrų i* 

moterų lyt iškas ligas. 
2401 Madison St., k a m p a s Wes-

tern A ve.. Chicago. 
Valandos: 2—4 po piet; 7—9 vak.vj 

Tel«f«nm Pnllman 

Dr. I». P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10801 So. Mk-higan Avenue 
HMeiaap, IU. 

VALANIM>*: B ryto IKI • rmk.mr* 
>Tel. Pul lnma S42 Ir 8180. 

... f -<• 

• IŠ LIETUVOS:—Neužmirškite savo mylimųjų tėvynėje! Tegul Kalėdų 
šventės būna jūsų tėvukams, broliams ir sesutėms linksmios! Siųskite jiems do
vanas piningais, per: — 

i 

• 

P h o n e Cicero 5963 

i DR. A. P. GURSKIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4847 W. 14th Sireet Oor. 49th Ave. 
Ckvro, m . 

Vai. 9 išryto iki 9 vak. Iš imant 
Nedol ias ir Seredas. 

1 

3 2 4 9 S. Halsted St., Chicago, III. 
TELEFONAS YARDS 6 0 6 2 s . , : . 

« • . « 

H 

*A. P E T K A T l S S. FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

RKAL ESTATE—ISTKUKAHClfi 

European American Bureau 
Siunčia Plnijrus, Perduoda 

Laivokortes 
NOTARIJUliAS 

80» W. S5U» 8 *r Chicago. III 
Telephone Boulovard 611 

—*» 

DAINOS 
SPA VDON 
Ž y m ė t i e m s mūsų kompozito-

rmnifc išvažiavus Lietuvon, A-
uierikos 4>jetuvn; chorai likosi 
be nauju dainų. Todėl nuspren
džiau išleisti tuoj po Nauju Me
tų ( 1 9 2 1 ) keturias dainas: 

'•IC'.mi Jaunas Piemenėl i s ," 
' -M u Ida Prieš Karę," 

"Kur Tie I/alkai ? n Ir .* 
"Pavasaris Tėvynei." 

Iki Sausio 1 d., 1921 ra. sių 
dainų, prek<*s bus sekančios: kas 
orderiuos nemažiau kaip 100, 
g a m po ^Oe; nemažiau 50, grauš 
po 25e egz.; nemažiau 25, gaus 
po iJOe; nemažiau 10, gaus po 
35r; o vikrias egz. 40c. J'o N a u 
jų Metų tos paeios dainos par-
siduos po 50c. 

Norintieji gauti už numažin
tus prekes siųskite užsteliavi-
mus (pužyiuėdami, kiek ir ku
rių dainų) , »u pinigais sekan
čiu antrašu: 

V I N C A S G R E I Č I U S , 
8014 Bel/evue Ave., 

Cleveland Ohio. 

Mūsų kursas yra pigiausias. Piniiigai į Lietuvą nueina j 20 dienų. Mušu čekius išmai
no visur be klapato. Į Kauną' važiuot piningų «ttsiimt nereikia, nes piningus pristatome į 
artimiausią pačtos stotį. y 

-
Kas nori pasidėt piningus;| Banką Lietuvoje ant procentą, mes patarnaujame. 
Pas mųs galima pirkti laivakortės, ir siųsti j Lietuva baksais dovanas ir drapanas sau

giai. Už pristatymą mes pilnai gvarantuojame, nes kiekvieną siuntinį įsiuriname nuog ugnies, 
vandens ir vagių. ! ~« 

• • • • » - • » 

Š] Bendrovė, kviečia visus kad pirktu jos akcijas (serus) ir dalintųsi pelnu. Šerai kai
nuoja po $6.00. Kas ankščiau prisidės prie mųs tas daugiau pelnys. 

Kurie važiuoja j Lietuvą, mes parūpiname pasportus ir kitus reikalingus dokumentus ge
rai ir greitai. • 

MUSŲ ofisai yra įsteigti šiuose miestuose: Turime kelis šimtus savo agentu • 
Boston 27, Mass. (414 W. Broadvvay) įvairiuose Amerikos miestuose. 

Home Office :*lf- i . . . , • .. 
r L . n i /aoyin c u i J c. \ Lietuvoje musų skyriai randasi šiuose Chicago,, IU. (3249 So. Halsted Str.) • * J

n . ,.. M 
twjBL\lm D^ /2AA c miestuose:—Kaune (Laisves aleia No. WHkes-Barre, Pa. (300 Savoy 

Theatre Bldg.) 
New York City, N. Y. 

(498 Washington Str.) 

(Laisves alėja 
70), Vilniuj (Didžioji gatvė 73), Ma
žeikiuose, Panavežyje, Skuode, Liepojoj, 
Vabalninkuose, Šiauliuose ir Mauručioje. 
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PRANEŠIMAS! 
Pranešu savo draugams ir visiems kostumeriams 

kad persikėliau į nauja vieta po num. 3327 So. 
Halsted Street. Užlaikau laikrodžius, žiedus ir kitas 
auksines graznas. Turiu gcamafonu ir rekordų. Lai
kau religijiniiis daiktus k.»t. rožančius ir tt. 

f • • • 

ROSELAND, ILL. 

Lietuvių Pasilinksminimo ir 
Puselpos k limbas turėjo prieš
metinį susirinkime Gruod. 3 d. 
Išrinkta valdyba ateinantiems 
metams, kurion inėjo: pirm.— 
J. Skeltonas, pageli).—K. Ra-
zorskis, prot. rast.—J. Kuli
kauskas ir fin. rast.—A. Ka-

* 
velis. 

Hitas Roselando jaunimo pa
silinksminimo kliubas dar jau-

J. 
Laikrodininkas 

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

— ! 

r 

Kada kankinies del galvos 
skaudėjimo, kada regėj imas sU-
Dsta skaitant, s iuvant ar to lyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties į m a n ę klausti 
patarimo del jūsų aktų: m a n o 
20 metų patyrimas sute lks 
j UITU geriausi patarnavimą del 
Akių, Ausų, Nos ies ir Gerklės 
Ligos gydoma specijalisto, 

W. F . MONCRUFF, M. D . 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ S P B C I J A U S T A S 

1801 S. Ashland Ave., Chicago. 
kertė 18tos gatvės; 3-člos lubos 

Karabaris 14-16-16-17 
Viršui PLATT'S apt iekos 

Tėmykite mano parašą. 
Valandos: N u o 10 ryte Iki 9 
vak. Nedėl lomis nuo 9 ryto iki 
12 d. 

• i — — — — — 
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I NEPAPRASTA PROGA i 

$106.05. Pinigai įduoti vieti- nųtis, apie keturi mėnesiai 

Mes esatut; priversti atiduoti už Storage Charge« 
DvideShntB musų eussčtausips rųšios Vlctorolas vertas 
iki 1300.00 už taip ženm kaina kaip $35.00, ir dar 
duosimo dykai 12 pasirinkimui rekordų ir 200 adaty . 
Dauguma iš tų mašinų yra naujos ir garantuotos ant 
Dofiimts metų. Norint žinoti geruma, reikia jas ma
tyti. Nepraleiskite šios progos jų nematė, nos tikrai 
gailesites, nes tai gal vienas tokis ats i t ikimas gy
venime. Atsiminkite tiktai $35.00 už augštos rųšiea 
kva rantuota Victorolą. Mes taippat turime parduoti 
Deš imts t ikros skuros tapestry Pa^lor Setus. Sle s e 
tai yra nauji ir naujausios mados. Mes parduosime 
juos už pirma pasiulįjimą nežiūrint koks j ie butų, 

Storage Kaina n e * « 1 U» 1 S Vieta yra reikalinga. Jums aps imokės at-

Di\ A. L Yuška 
1900 8. Halsted Str. 

Tcl Ganai 2118 
Valandos: 10 ryto iki • vakar* 

Gyvenimas > 
2811 W. 83rd Str. 

T ei Prospect 8466. 

•MlllllilIllEHIlItlIlllIlIlHlllllllllllIflItlIlIlI 
£ T c l . Canal 257 

Tiktai $35.00 važiuoti nežiūrint kur Jus gyvenate. Pristatymas Dy
kai, mit'3te ir apiel inkėj , taip-pat s iunčiame C. O. D. 

Atdara kasdiena iki 9-vai . vakare. NedĮldiomia nuo 6 iš ryto iki i 
p o p i e t e . Liberty Bondsus prUaign^e. 
HAfamAlj STORAGE CO'. 20^3 S. AslUaod Avr. a»r . 2t-t4» 8 t 

ntlIlflIlIlIHIlHIIIIIISailIlIUIIUIIlIlflHllllflIliHIlimillllllllllllMMiitUIlllllllIllllIlllItl 

I I S 
go, II1.S 

-9 vak.S 

i DR. C. K. KLIAUGA 
LIETUVIS DENTISTAS 

S 1 8 2 1 So. h a l s t e d St., Chicago, 
Kampas 18th St. 

S v a l a n d . : 9—12 ryta, ir 2 
tllilIHIMIIIIIIĮlIHimiUIIIHIIIHll 
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AMERIKOS UĘTUVIŲ 

O K Y K L A 
Mokinama: angliškos Ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystėa, ste
nografijos, typewriUng, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės ekono
mijos, pllietystės, dalliarašystės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Iki 
4 vaįandos po pietų; vakarais nuo I 
Iki 19 vii. 

* 3106 So. Halsted « „ Ctoicago 

CUNARDLINE 
S. S. AQUITANIA 

Išplaukia Sausio 25 d.. 1921 m. 
CHERBOURG 

Taip-gi k«*Ik>iM% sutvarkyta į 

HAMBURGĄ IR LIEPOJŲ 
Trečia Klasa kainuoja 

Hamburgą $125.00 
Liepoju $145.00 

Pridedama $5.00 Karėg Taxu. 
Yrn l<}!ir.I'« ~~~~'-c .*>i«t; mio«tc. 

J^UCiik. &U* J i . 
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APŠVIETUS SAVAITE 
Rengiama 

Liet. Mot Dr-jos "APŠVIETA" 
J kurią įeina keletas neoaprastui svarbių ir naudingų sve ikatos 

srytije paskaitų. 

Paskaitom jvyks sekančiose vietose: 

Gruodžio 15 d. (StT.) M. Mildažio svet. 2242 W. 
23rd PI. Dr. C. K. C h « r y " k ą Tėvai Turėtų žinoti apie vaikų 
Burnas ir Dantis" Taingi Gruodžio 15 d. Liuosybės svet. (Nortl i 
Side) 1822 U a b a n s i a ave. kartinas Oirard btr. Skaitys Dr. 8. Bie-
i ia.—"Kodėl žmonos taip Tankiai serga Amerikoje"'. Gruodžio 17 d. 
( P ė t . ) Mildos svet. S142 So. Halsted Str. Dr. S. Bu ŽK — ' .Namų 
Hygieua". 

Pradžia visose vietose 7:20 vai. vak. Įžanga visur dykai. 

Sveikata tai didžiause turtas ir laimė gyvenime nes kas norime 
sirgti — Nevienas ant kiek m e s suprantame sveikata ant tiek m e s 
tsaane laimingi, nes t inant kaip apsisaugoti ligų apsisaugojam dau
gel io nelaimių. Taig; Liet. Mot. Dr-ja "Apšvieta" įr deda savo trusą 
prie kurio prisideda ir musų gerbiami Daktarai kad tuom žvilgsnių 
patarnavus musų gerb. visuomenei . 

Gerbiama visuomene, j visas viršminėtas paskaitas nuoširdžiai 
kvieč iama skaitl ingai atsilankyti . 

Kengimo Komisija. 

ooid ewarywii(?i© by fuimiuro doftiorj 
ana dsportrnuu cloros -

4 

«WOLANDER SrT»!.>fG BK) CO. 
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OHJUGAS Ketvirtadienis, Gruod. 16,1920 
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MADIENY, 
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School Hali 
Pradžia 7 vai. vak. 

j 
ss 

P NIA L. SABONIENĖ 
(Smuikininkė) 

§ 

= » 

Muzikalę programos dali pildys p-nia Leokadija 
Saboniene, žymiausia Lietuvių artiste-smuikininke 
Art Unė Babickaitė, Dram. kursų vedėja Chicagoje 
ir p.K. Sabonis, vienas 1*3 geriausių Amerikos Lietu
vių dainininkų. 

r 
1 

prie West 48th ir 
Honore gatvių" 

s 

p. K. SABONIS 
(Baritonas) 

! 

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

' ' m *• 

UNĖ BABICKAITĖ 
(Artistė) 

—w~ r~r, 

^$m 

i v S 

] 

"' (Artistas) 
J. BALSIS 
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CHICAGOJE. 
IŠ TOWN OF LAKE. 

KATALIKIŠKOS ŠVENTES, ponaitis, D. Maksvitis, J . Ka-
[rašauskas, A. Proskinis, V. 

Ketvirtadienis, Gruod. 16 d., ^Nausėda. 
Euzebijus. 

Penktadienis, Gruodžio 17 d 
Lozorius. 

IŠ NORTH SIDE. 

:Šv. Juozapo draugija nema
žai rūpinasi Lietuvos reika
lais: pirko L. L. P. bonų, iš 
iįdo aukojo pirkimui mųs ar
mijai kulkasvaidžių, kad pa
sekmingai vytu Lenkus iš Vil
niaus. 

Pastarame laikytame susi
rinkime svarstė, kaip pagelbė
ti! Lietuvos Šauliams. Nutarė 
eiti per namus ir rinkt auka«. 
Pasekmėje surinkta $141.50. 
Pinigai įduoti Tautos Fondo 
skyriui. 

Visi} aukojusių vardai ir 
pavardės surašyta T. F. kny
gose, o pinigai pasiųsti L. 
Šauliams. 

Sekantieji aukojo: 

A. Makuška ir J. Naujalis 
po $3.00. 

Po $2.00. L. Skimelis, J . U-
sas, A. Kupris, M. Voverius, J . 
Simonaitis, J . (Šimkus, J . (fer-
džiunas, V. Dambrauskas, P. 
Varnas, M.' Stungis, K. Stan
cikas. 

Po $1.00: M. Atkočiūnas, J . 
Gudenas, J . Kišonas, J . Kuli
kauskas, P. Tamošauskienė, 
J . Tamošauskas, J . Martinai
tis. Z. Pietrulis, B. Natenbarg, 
L. Putman, 8. Dzikas, K. 
Kamzuša, J . Sinkevičius, J . 
Marcinkevičius, M. Butkus, J. 
Milaknis, P. Mišonis, S. Dalai-
ka, J . Narbutas, M. Strimkus, 
J. Dzikutis, A. Simas, E. Va
liulis, A. Martišius, J . Valatka, 
J. Dirzis, j . Mickevičius, M. 
Prišmantas, A. Martikonis, V. 
Kasiulis, V. Čisbulis, A. Gri
cius, J . Skirus, P. Brazis, M. 
Stankevičius, I. Rėkus, J . La
pinskas, J. Rauskinas, A. Bal-

Sekmadieny, Gruodžio 5 d. 
draugija Sv. Vincento Fereušo 
laikė priešmetinį susirinkimą, 

Ant galo buvo rinkimas nau
jos valdybos 1921 metams. Iš
rinkta sekantieji: pirm.—J. 
Klimas, vice-pirm.—J. Jucius, 
prot. rast.—P. Pužas, fin. 
rast.—N. Klimašauskas, jžd.— 

PRANEŠIMAS 
CHICAGOS LIETUVIAMS. 

_ _ _ _ _ 

Mockevičius ir A. Vai skis, 
maršalka—A. Stankus. 

Rast. 

IŠ BRIDGEPORTO. 

Cip. Butkevičius $1QJOO. 
Po $5.00: A. Marcinkevičius, į takis, B. Petkunas, A. Babi-

J . Bajerckas, S. Pašeika, J. >ius, K. (f Red.) ir Ig. Keliu- ju, aukoja, kiek išgali. Pggir-
Jagmanas, A. Gulbinas, S. Ste- tis 

kuris buvo nelabai skaitlingas. 
Apsvarsčius bėgančius r e i k a - J . Viskontas, iždo glob.—St. 
lus, raštininkas, J. Legnuga-
ris, prisiminė apie Lietuvos 
padėtį ir įnešė, kad butu. pa
rinkta aukų. Paskui pakalbėjo 
J . Viskontas. Po to narvs J . 
Liešinskis davė įnešimą, kad 
iš kasos'paaukoti $50.00. Įne
šimas paremtas ir nutarta pa
aukoti. Nariai sumetė $31.25. 

Aukojo. Po $5.00: į . Lie
šinskis, S. Anučauskas. 

Po $1.00: J . Klimas, J . Leg-
nugaris, N. Klimašauskas, J . 
Viskontas, F. Bielskis, A. Bu-
džinskis, V. Miešinskis, S. 
SungaOa, V. Mason, F . Sau-
noris, K. Einikas, P. Paulius, 
V. Petravičius, A. Bielskis, A. 
Makaras, S. Mockevičius, A. 
Balkauskis, V. Radzevičius, R. 
Jasudavičia, J . Stukonis, J. 
Šatkus. Kitos smulkiais. 

Aukos įteiktos Lietuvos Gy
nimo Komitetui, kuris pasiųs 
Lietuvos Misijai. 

Šv. Vincento draugija nepa
silieka užpakaly kitų draugi-

»tinas daiktas. 

Bendrai surengtos prakal
bos buvo Gruodžio 7 d., Šv. 
Jurgio parap. svetainėje. Kal
bėjo adv. Bradchulife. Publikos' 
buvo nedaug. Aukos surinkta 
$535.50. 

Sekančios buvo išlaidos: 
5000 apgarsinimų $17.00 
Skelbimas "Naujieno- . 

s e " ir " D r a u g e " . . . . 14.00 
Kun. M. L. Krušni už 

svetainę . . , 25.00 

Jonas J. Romanas, Lietuvių 
Prekybos Bendrovės Preziden
tas atvažiuoja Chicagon Ket
verge, Gruodžio 16 d., 1920 m. 

Kurie turite reikalus ir no
rėtumėte pasimatyti su juo 
ypatiškai, malonėkite atsilan
kyti į Cbicagos skyriaus Ben-

^ fdrovės ofisą, 3249 So. Halsted 

V. M. Stulpinas, Vedėjas 

DOMICĖLE MATJOŠAITIENĖ 
Paieško savo vyro Jono Matjošai-

tis, kuris prapuolė 1 diena Gruodžio. 
Išėjo j barber Shop apie 7 vai. va
kare ir negrįžo. Jis neturi dešines 
*rc(nkos nykščio. Jei kas apie jį ką 
žinotumėt praneškite šiuo adresu: 

Juozas Matjošaitis 
712 W. 17 PIooc Chieago, III. 

Viso .$56.00 
Bendra sutartim, pinigai pa

siųsti draftu Lietuvos Gynimo 
Komitetui, Kaunan $479.50. 

F, M. Šatkauskas, 
Jurgis Petkus^ 
A. Maziliauskis. 
Iz. Pupauskas. 

PLATINKITE "DRAUGĄ/' 

PaieSkau dėdės Justino Prasaucko 
prieš didžiąją, karė gyveno 827 Bank 
Street Waterburv, Conn., paskui nu
sipirko farmą, labar nežinau kur 
randasi. Jis pats arba kas kitas pra
neškite šiuo adresu: 

Kazimieras Iitikošaitis 
2034 Homer St. Ciiieago. III. 

' 

Turėk pinigų 
kitas Kalėdas! 
Įstok į mūsų 
Kalėdmi Tau
pymo Kliūna— 
ir taupykpo biski 
kas savaitė. Ateik 
ir taupyk po biski 
paaiškinimą. 

Pinigus Lietuvon nusiunčiame 
greičiausiai ir pristatome 

parašą priįemejo 
iš Lietuvos. 

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 

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

A STATE BANK 
Atdara Panedėliais. Seredoms ir Subatoms vakarais 

Paieškau gpero 4r teisingo vyro,' ne-
jaunesnio kaip 35 ar 40 metų ir kad 
butų dirbęs ant didelių formų ir ži
notų gerai apie arklius ir mašinas 
Ir kad butų gerrs darbininkas ir 
mylėtų farmų gyvenimą. Darbas ant 
visada žiema ir vasarą geram vyrui 

Jeigu atsiras toks vyras lai atsi-
Šaukia šiuo adresų: 

Juozas Baranauskas 
R. F. » . 2 Madiaon, Wis. ^ 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRK0LTS S 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelio ofisą i Feople Teatrą 

1616 W. 47tb St. Tel. BouJ. 160 
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 6 ik! 8 

vak. Nedėl. 10 Iki 12 ryta. 
Re*. 3914 W. 48rd Street. 

Nuo ryto Iki piet. 
Tel. McKinley 263 

- M ^ l — 
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DR. S. NAIKEUS 
UDETTJVIg 

GYDYTOJAS BR OHIKCRGAS 

6262 South Dalstod Street 
Ant rtriao* Unlreraal Stot* Baak 

Valandos nuo 10 iki 12 ryto: nuo 
z t u 4 po pietų: nuo 7 iki * vak. 

Nedėl lomi* nuo 10 tkl "4. 
M M M M 
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