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METAI-VOL. VI. No. 4 

Bolševikai Stovi už Streikus ir 
Terorą Visose Viešpatijose 

Maskvoje Nesutinkama apie 
Veikimą prieš Pabaltiją 

KARDINOLAS GIBBONS 
BALTIIHORĖJE; SVEI

KSTA. 

BOLŠEVIKAI STOVI UŽ 
PALAIKYMĄ TERORIZMO. 

Tam tikslui bus organizuoja 
mi streikai. 

AR BOLŠEVIKAI P A K E L S 
PUOLIMĄ P R I E Š PABAL 

T I J Ą ? 

Baltimore, Md., Sausio 5.— 
kardinolas Gtbbons iš Union 
Mills parvežtas čia automobi
liu. Iš jo rezidencijos paskel
bta, kad jo sveikata žymiai 
gerėja ir jaučiasi dauj 
resni s. Povo jus praėjo. 

PASIBAIGĖ F I U M E ĮVY 
KIAI . 

Gyventojai pasirinko guber
natorių. 

Washingtonas , Sausio •">. 
Valstybės departamentas iŠ 
Maskvos oficijaliai painfor
muotas, kati sovietinė valdžia 
nusprendusi pakelti streikus 
ir terorizmą kaiminiuose ša-
Ivse. 

Sovietinės Rusijos komisaru 
pirmininkas Leninas pas
kelbęs atsiliepimą i visus Ku-
ropos komunistus pareikšda-

š i t ame klausime nesama su 
t ikmės. 

Paryžius, Sausio *o. C1 i a 
diplomatinėse sferose gauta 
žinių, kad Rusijos bolševikai 
negali susitaikinti savo ple-
navimuose pakelti puolimą 
prieš Pabalti jos valstybes." 
Vieni bolševiku vadai su tuo 
sutinka, kiti priešginiauja. 
Pastarieji sako, kad pakilu
sios ten suirutės pakenks pre-

mas, jogei apsaugojimas IJu- kybai, sumanomai vesti su pa
rjos nuo išlaukinio pažeidi- saulių \)vr Baltijos uostus. 

SU LAIVU ŽUVO 214 
ŽMONIŲ. 

Madridas, Sausio ">. - Pra
eitą šeštadieni juroje nusken
do Ispanijos garlaivis Santa 
Isabel. Žuvo 214 žmonių. r>6' 
žmonės išgelbėta. Tš šitų kai-
kurie sužeisti. Ki t i baisiai nu
kentėję nuo šalčio ir audros. 

mo priguli nuo palaikymo i-
va irios rūšies nesmagumu, 
kaip tai streiku, riaušių ir 
U., buržujinėse viešpatijose. 
Del tu nesmagumu tos vieš
patijos negaus progos užpul
dinėti bolševikine Rusija. 

Leninas sako, kad. dideli 
streikai, turi bui or:» nr'uo.i •-
mi visame pasauly. Visu ša
lin darbininkai turi reikalam 
ti, kad įu šalvs atnaujintu 
prekybinius santikius >u bol
ševikine Rusija. 

Leninas taria, kad buržuji-
nės viešpatijos, negalėdamos 
bolševiku valdžiai pakenkti 
ginklais, tad organizuojan
čios šnipu būrius ir siunčia 
juos Rusijon su propaganda 
prieš bolševikus. 

l>et bolševiku rimtai galvo
jama apie puolimų pakėlimą 
(Galicijoje ir Bessa rabi jojo. 
Bolševikams norisi atnaujin
ti karą prieš Lenkus ir ši
tuos nuslopinti už jų imperi-
jalistinius žygius ir sieki
mus. 

LAIKRAŠTIS SMARKIAI A 
TAKUOJA VENIZELOSĄ. 

ATIDAROMI RUSIJOS UO 
ŠTAI T A L K I N I N K Ų LAI 

VAMS. 

SVETIMŠALIAI GAUSIĄ 
K O N C E S I J Ų R U S I J O J E . 

Ryga, Latvija, Sausio .">. 
Iš Maskvos gauta žinių, kad 
visų sovietų kongrese Mask
voje Leninas laimėjęs ir jo 
polit ika toliau bus vedama ir 
palaikoma. 

Leninas yra palankus duoti 
koncesijų Rusijoje svetimša
liams. I r jei jis laimėjo so
vietų kongrese, tad turės birt 
pr i imtas ir koncesijų klausi
mas. , 

Kongresui buvo paduotas 
pranešimas, kad Rusija jo 
kiuo būdu neišgali naudoties 
savąja žalia medžiaga, kol iš 
išrubežių nebus gauta tam ti
kslui reikalingi) mašinerijų 
ir nebus pamokinti Rusai dar
bininkai, kaip apsieiti su to
mis mašinomis, kad pelnyti 
daugiau produkcijos. 

Anot žinių, Rusija negalin
ti eksportuoti jokios žalios 
medžiagos. Xes viskas jai 
reikalinga. Jei norima atgai
vinti sunaikintą šalį. 

Konstantinopolis, Sausio 5. 
("'i a paskelbta, kad Prancūzų, 
Anglų ir Italų laivų kapito
nams leista aplankyti Rusijos 
uostus .Juodoje juroje. 

Pasirodo, kad talkininkai 
išpalengva paliuosuoja nuo 
blokados Rusijos uostus nuo
saviems prekybos laivams. 

Sako, jis norėjęs suskaldyti 
Graikiją. 

SERBŲ KOMUNISTAI KAU 
J A S I SU POLICIJA. 

Prieš komunistus pavartoja
mi dur tuvai . 

Belgradas, Serbija, Sausio 
2 (suvėlinta) . — Šiandie čia 
komunistai buvo pakėlę dide
les riaušes. Pr ieš r iaušininkus 
pasiųsta skaitlinga policija. 
Sužeista apie 200 riaušininkų 
ir daugelis policijos. 

Riaušių vieton, šaliniais, ko
munistu mitingo salės, atvv-
kusią policiją komunistai pas
veikino su plytomis ir akme
nimis. Tuomet policijantai iš
si traukė dur tuvus ir puolėsi 
ant riaušininkų. 

J a u ilgokks laikas komunis
tai nerimauja kaip Serbijoje, 
ta ip i r visoje Jugoslavijoje. 
J i e suokalbiai!ja įsteigti ša
lyje komunistinius sovietus 
sugriovus valdžia. 

MUSULMANAI ŠAUKIAMI 
ARMIJON. 

Konstantinopolis, Sausio 5. 
—* Turkų naeijonalistų seimas 
mieste Angora paskelbė pa
šaukimą armijon visų musul-
manų 20 — 30 metų amžiaus. 

DAUG BOLŠEVIKŲ AUKSO 
Š V E D I J O J E . 

New York, Sausio 5. — $uv. 
Valstijų pasiuntinys Švedijai 
Morris parvyko čia garlaiviu 
La pi and. J i s sako, kad Šve
dijoje Rusijos bolševikai ban-
kose depozitavę daug aukso 
Bankininkai nežino, kokiais 
tikslais tas daroma, kam tas 
auksas bus pavartojamas. 

Atėnai , (irai k i ja. Sausio a, 
— Vietos vienas Graikų lai
krašt is Kathimerini skaudžiai 
inkaltina buvusį Graikijos mi-
nisterį pirmininką. Venizelosą, 
kurs buvo sumanęs suskaldy
ti Graikiją nelaimėjus jam bu
vusiais parlamentan rinki
mais. 

To laikraščio redaktorius 
Vlacbos praeitą Gegužės mė
nesį buvo aplankęs mirusį ka
ralių Aleksandrą. Redaktorius 
atsiliepęs į karalių: 

44Mes pakilsime ir laimėsi
me par lamentan rinkinius. 
Tuomet jums bus džiaugsmo 
savo sostą atgal sugrąžinti 
įtėvui Kons tan t inu i . " 

Karalius, anot redaktoriaus, 
j am tuojaus a tsakęs : 

" K a s iš to, kad mes lai
mėsime rinkimuose, jei Veni-
ezlos ir paskui mums neduos 
ramybės. Štai vos pirm kelių 
dienų jis man pasakojo, kad 
jei j is pralaimėsiąs rinkimuo
se, tuomet Graikiją padalin
siąs į dvi dali, i r vienoj dalyj 
— naujoj Graikijoj, sakosi 
mane pašauksiąs, kad bendrai 
su jxio va ldovaut i . " 

Je i tas itiesa, buvusis minis-
teris pirmininkas netenka var
do savo tautoje, kurią jis ke
tino padalinti į dvi dali ir pa
čią Graikiją susilpninti. 

Trieste, Sausio 5. — Mieste 
Fiume žinomo lakūno d'Ann-
unzio avantura pasibaigė ir 
visi ten įvykiai perėjo istori
jon. Legijpninkai nuginkluoti 

i ir baigiami skirstyti . Daugu-
fiia išgabenama į Italiją, iš 
kur j ie buvo atėję į Fiume su 
savo nelemtuoju vadu lakūnu. 
Italijos vyriausybė į Fiume 
pristato daugelį maisto, ku
rio t ruko gyventojams. 

Demobi l izuojamas- ir d 'A-
nnunzio laivynas. Patvarkyt i 
mažesni laivai išplukdomi iš 
uosto ir juos tuojaus savo 
" g l b b o n " paima Italijos karo 
laivai, kurie vis dar palaiko 
blokadą. 

Keli didesnieji laivai turi 
but taisomi. Turi sugadintas 
mašinerijas. Nebųta kam* jų 
prižiūrėti. 

Užvakar, Fiume gyventojai 
pasirinko gubernatorių, gi ta
sai pasiskyrė reikalingus pa
dėjėjus. I r paskui visi susiėję 
patvir t ino padarytą taiką I ta
lijos su Jugoslavija. 

IŠ DARBO LAUKO. \ 

IftONtfOODj MICIL, Sausio 5. 
— Newport ir Anvil Paimu kasyk
lose sumažinta 15 nuoš darbinin
kams užmokosnis. šitos kasyklos 
priguli Steel and Tub? kompani
jai. 

ZINIpS IS LIETUVOS 

NEW HAVEN, Coim., Sausio 
5 — Winehostor Repeating Ar-
,ms kompanija. 6,000 darbininku 
sumažino užmokesui 10 nuoš. 

DENVER, Tolo., Sausio 5. — 
Denvcr Roek Drill (.'o. paskelbė 
susiaurinanti 20 nuoš užmokesni 
darbininkams. Tas paliečia 325 
darbininkus. 

KR. DEMOKRATŲ ŠUVA 
ŽIAVIMAS. 

SUMAŽINTOS SUV. V. 
SKOLOS. 

SO. BENĮ), IND., Sausio 5. — 
Studebaker automobiliu korpora
cija su Sausio 10 d. savo įstai
gose pradėsianti darbus. Pradžio
je kasdien busią gaminama po 
50 automobiliu. Paskui laipsniš
kai gaminamų automobilių skait
lius busiąs didinamas, kol dieno
je nebusią padirbama 500 auto
mobiliu. 

DETROIT, MICII., Sausio 5. 
— Paekard Motor C%r kompani-
ja išdalies jau atidarė kai-ku
riuos savo dirbtuvės skyrius f r 
sugrąžino darban kelis tūkstan
čius darbininkų. Dirbtuve buvo 
uždaryta keletą savaičių. 

Wa*hingtan, Sausio 5. — Pi-
nigyno sekretorius Houston 
paskelbė, kad praeito Gruo- | k u r 

džio 31 d. Suv. Valstijos tu
rėjo skolų $23,982,224,168. 
Kad tuo tarpu praei to Rugsė-. 
jo 30 d. butą $24,087,356,128. 

GRŪMOJA UŽ NUOLAN
KIA VIMĄ WRANGELIS-

TAMS. 

BIDDEFORD, ME.r Sausio 5. 
Pepperell ir York kompanijos, 
ių audiminėse dirba apie C-

000 darbininkų, paskelbė, kad to
liau bus dirbama po keturias die
nas savaitėje. Ligsiol buvo dirba
ma tik pfo tris dienas. Įvesta 
22% nuoš. mažesnė užmokesnis. 

P I R K I T E &AR0 TAUPYMO 
Ž E N K L E L I U S (W. S. S.). 

ATRASTA GALYBŽ V I J Ų 
NŲ. 

Plymouth, Mass:, Sausio 
— Plymauth Rock prieplau
koje su gariniu kastuvu imta 
kasti dumblas, kad pagilinti 
vandens uos*tą. 

Su dumblu aną dieną išver
sta lauk galybės vijūnų. Kai-
kurie sveria po 4 svarus. 

Paaiškėjo, kad vijūnai žie
mos laikotarpiu sulindo dnm-
blynan ir ka ip kar tas sulindu
sius užtiko kastuvas. 

Berlynas, Sausio 4. — Mirė 
buvęs karo metu Vokietijos 
kanclieris Dr. Theobald von 
Betbmann—ltollweg. 

Sofija, Bulgarija, Sausio 5. 
— Rusijos sovietų valdžia 
Rumunijai pasiuntė aštrią no
tą, kam Rumunija perdaug 
nuolankiaujanti buvusio gem 
Wrangel io nugalėtoms spė
koms. 

Rumunija bijosi bolševikų 
užpuolimo. Nes bolševikai 
šiandie y r a liuosi nuo viduji
nių priešų ir todėl jie ieško 
naujų kivirčių. 

' PITTSBTJRGH, PA., Sausio 5. 
— Jonės & Laughlin Steel kom
panija sumažino kainas savo iš
dirbiniams. 

5. 
ROCHESTER, X. Y., Sausio 
— Vietos rūbų ir eeverykų dir

btuvėse atsinaujina darbai Sako
ma, už kiek laiko darbai pasi
dauginsią ir visi darbininkai, ku
rių prie tuv darbą esama 14,000. 
turėsią pilnai darbo. 

HUTCHINSON, . KAS., Sausio 
5. — Uždaryta didžiausia Kansas 
valstijoj audiminė — LarraVe. 
Kompanija paskelbė neturinri už
sakymų. 
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NEKU0MET TAIP NĖRA. 
Mėsos krautuvėje. J i : — Tai ėia t ikrai graži ir t rupi 

mėsa 
Mėsininkas: — Ne, tamstele. Tai prasčiausia kas yra. Tei

sybę pasakius y ra vientik kieta ir gįsluota. 

Lapkr. 8. d;, pr. iru., Pane-
vėžyj įvyko iiietuvių Krikš-
ėionių Demokratų partijos Pa
nevėžio apskrit ies skyrių at
stovų suvažiavimas L. K. 1). 
P. kliube. Suvažiavime pir
mininkavo pilietis Tadas Ru
džius. Sekretoriavo pil. A. Va
lą nė i u s. Dalvvavo 22 skvriu 
atstovai. 

Iš pranešimų paaiškėjo, kad 
partijos skyriai po rinkimų į 
Steig. Seimą mažai ką vei
kė. Didesniu veiklumu pasižy
mėjo Kupiškio, Troškūnų, Ra
guvos ir Pene vėžio skyriai. 
Atstovai mažai painformavo 
apie skyrių darbuotę. Suva
žiavimas, išklausęs Steig. Sei
mo atstovo Bičiūno pranešimą 
apie valdžios darbus ir Lietu-
vos padėtį, nu ta rė : 

1. šaukti visą apskrities vi
suomenę ir darbo žmones, kad 
stotų pagelbon vyriausybei ir 
Seimui, ginant Lietuvos val
stybę nuo jos priešų. 

2. Reikalauti iš vyriausy
bės, kad ji imtųs griežtų prie
monių prieš Lenkus-išdavikus, 
prieš dezenteriiis, slapukus ir 
jų gelbėtojus, prieš saųvaliau-
janėius valdininkus ir ')>rie& 
visus kitus mūsų šalies darbo 
žmonių priešus. 

3. Remti ir g'etbėti vvriau-
sybei visuose jos šalies gyni
mo darbuose. 

Mišku klausiniu. Suvažiavi-
I 

mas reikalauja, kad lygiai 
centrai inės, lygiai vietines 
valdžios įstaigos pildytų val
džios įsakymus ir Steig. Sei
mo įstatymus. Ypatingai turi 
but kreipiama domos į miš
kų- teriojinio sustabdymą ir į 
vietos gyventojų statomąja 
medžiagai aprūpinimą. Miško 
kaina gyventojų reikalams tu
ri but vyriausybės nustatyta , 
kad užkirtus kelią spekuliaci
jai miškais. 

Del* Vilniaus. Atsižvelgus į 
Tautų Sąjungos neaiškų pa-
siųlymą del Lietuvos plebis
cito, suvažiavimas pareiškia, 
jog jokia Lietuvos vyriausy
bė ta uitos vardu negali sutik
ti su Vilniaus i r Vilniaus apy
linkių plebiscitu. Lietuvų tau
ta Vilniaus klausimą skaito 
surištu su savo gyvybės ir ne
priklausomybės likimu. 

Taipgi pr i imta Raguvos at
stovo Čyčeno pat iekta protes
to rezoliucija: Lietuvių Krik
ščionių Demokratų visuotinas 
suvažiavimas Panevėžy reiš
kia didžiausį protestą prieš 
Lenkų veržimąsi Lietuvon, jų 
žvėriškus darbus, nekaltų žmo 
nių ir kunigų į kalėjimus ki
šimą ir žudymą. Nurodydami 
tokius Lenkų žvėriškus dar
bus kreipiamės į Rymo Apaš
talų ^ostą ir į viso pasaulio 
katanKUS, idant tokius Lenkų 
darbus griežčiausia pasmerk
tų. 

Paskiaus- išr inkta apskrit ies 
itaryba. ; 

Yra vilties, kad Kr. Dem. 
part i ja pradės veikti nauju 
impulsu Tėvynės labui ir dar
bininkų gerovei. 

IŠ VILNIAUS. 

Lenkų laikraščių žiniomis, 
Vilniaus **valdomojoj komisi
j o j " (tai %eligo\vskio valdžia 
Vilniuje) buvo svarstomas rin
kimas komisijos pirmininko, 
nes r Abramowicz tik laikinai 
einąs tas pareigas. 
Sta tytos kandidatūros to pa

ties Abramowicziaus i r \Vitol-
do Zawisz'os, buvusio Rusijos 
' ' D u r n o s " atstovo iš Kauno 
gub., vėliau gi "zarządu cy-
wilnego ziem ^ ^ d i o d u m l ! " 
viršininko. 

Sužinota, kad Fedorovvicz'-
iaus į valdomąją komisiją sto
j imas sukėlęs nuomonių skili
mą. Tarpe Lenkų, pakilo nesu
tikimai. 

Kandidatų y ra daug, bet 
nėra kas juos sutikmiai rink
tų. Kiekvienas laikosi nuosa
vų kandidatų. 

GEN. W R A N G Ę L KELIAU
J A PARYŽIUN. 

Buvo apsistojęs Berlyne. 

Berlynas, Sausio 4. — Bu
vęs priešbolševikinės karuo-
menės vadas pietinėj Rusijoj, 
gen. VVrange^s, aną. dieną 
keliaudamas per čia į Paryžių 
buvo apsistojęs viešbuty Con-
tinentaLN J i s mėgino surasti 
savo kolegą gen. Trautenberg. 
Bet nesurado. 

Gen. Trautenberg su savo 
žmona ir vienu vaiku ta ippat 
buvo apsistojęs tame pačiame 
viešbuty. Naktį savo kamba
riuose jis buvo pakėlęs t ruks 
mą. Policija įsilaužė j jo kam
barius. J o moteris i r vaikas 
verkė. Gi generolas laikė ran
koj užtaisytą revolverį ir sa
kė pasidarysiąs galą. ^ „ 

Policija atėmė nuo jo re
volverį ir visgi nepatyrė tq 
įvykio priežasties. 

Ant rytojaus gen. Trauten-
bergą aplankė gen. von Hoff-
man. J a m iškeliavus aplink 
pusiaudienį ir gen. Trauten
berg išsikraustė iš viešbučio 
pasisakydamas persikraustąs 
į ki tą viešbutį. . Ka ip išėjo, 
taip ir nežinia kur j is dingo. 

LAIMĖTA SU KARO F I 
NANSINE KORPORACIJA. 

Washington, Sausio 5. — 
I r žemesnysis kongreso butas 
paskui senatą reikalingąja 
"balsų dauguma an t rukar t pri
ėmė karo finansinės korpora
cijos atgaivinimo bilių. < 

Tas bilįus, palieka įstaty
mu be prezidento patvir t ini
mo. 

PINIGU W A S . 
Svetimų šalių pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000 Sausio 4 
buvo tokia pagal Merehants Lo-
an and Tru&t Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.55 
Praneuzijos šimtui frankų 5.87 
Italijos šimtui lirų 3.47 
Vokietijos šimtui markių y 1.39. 
Lietuvos šimtui auksinų 1.39 
Lenkijos šimtui markių .17 
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Europos Vargai. 
J . M. Keynes parašė knygą: 

"The Economic Conseąuen-
cies of the Peaee" (Ekonomi
nės pasekmės susidariusios po 
taikos). Tą knygą turi ap
svarstyti kam rupi pasaulio 
ateitis. Kevnes'o veikalą svar-
sto ir buvęs Italu ministru 
pirmininkas Franeesco Nitti. 

J is apgailestauja pergalėto
jų aklumą, nes jie nori iš Vo
kiečių išlupti daugiau duoklės 
n e g u V o k i e č i a i t u r i . X i t t i p e i 
kia, ypač- P r a n c ū z u s , k a d ,ji<-' 
nori, idant kelios Vokiečiu 
gentkartės dirbtą smarkiai, o 
visus to darbo vaisius atiduo
tų Prancūzams. Tą Prancūzai 
vadina atlyginimu už karą.Tas 
yra aiški neteisybė, nes ir tie 
Vokiečiai turės mokėti Pran
cūzams *'atlyginimu^' ' kurie 
gims porą dešimčia metu po 
karo pabaigos. 

Gal Prancūzija nenorėtu 
taip dideliu duoklių iš perga
lėtos Vokietijos, jei pati nebū
tų pasiskolinusi 26 milijardus 
su 500 milijonų iŠ Amerikos 

^ r Anglijos. Anglija yra da-
Jusi pinigu ne vien Prancū
zams, bet ir Italams. Jei An
glija dovanotų vieniems, tai 
turėtu dovanoti ir kitiem-. A-
beji, t. y. Prancūzai ir Italai 

r~3f?a kalti Anglijai 24 milijar
dus frankų. Anglija nenori do
vanoti minėtom šalim jųdviejų 
skolas dėlto, kad ir pati yra 
kalta Amerikai 21 milijardą 
frankų (4,250,000,000 dolie-
rių). 

Amerika skolino visiems 
Vokiečių priešams karo metu 
ir suskolino 47 milijardus 
frankų, arba beveik 10 mili
jardų dolierių auksu. Jeigu 
tat Amerika dovanotų skolą 
savo kaltininkėms, tai galima 
butų reikalauti iš Anglijos 
Prancūzijos ir Italijos, kad jos 

[ nebespaustų daugiau Vokiečių. 
Dovanoti reikia, nes pavo

jinga yra Vokiečius spausti. 
Atimti iš Vokiečių visą už
darbį per keletą dešimčių me
tų yra vistiek, ką įvesti ver
giją į Eurbpą, kad viena jos 
dalis dirbtų, o kita ponautų. 
Paversti 80 milijonų Vokiečių 

. ir Austrų vergais yra labai pa
vojinga, nes jų skaitlius ir jų 
mokslas yra dideli ir vergauti 
jie yra nepratę. Aklas yra tas, 
kam rodosi, kad Vokiečiai 
liuosu noru apsims vergauti 
ir bus rami] s. 

Vokiečiai labai moka susi
tarti . Tą jų sutartingumą dar 
labiau padaugįs nelaimė ir 
persekiojimas. Prancūzai ren
gia patys sau kilpą ant kaklo, 
kad jie nori Vokiečius pavers-

graudena talkininkus, kad bu
tų protingi, "Nekuomet nieko 
gera neišėjo iš to, kad neapy
kanta buvo i lga", rašo jis ir 
dar prideda: "Žiaurumas 
gimdo žiaurumą." 

Buvęs Italų ministrų pir
mininkas prisimena, kad krik
ščionys rytmečiais kalba "Tė
ve Mūsų" ir taria "Atleisk 
mums mūsų kaltes, kaip ir 
mes atleidžiame savo kaltinin
kams." Kas užmiršo poterius, 
tuos Nitti kalbina dovanoti 
Vokietijai kaltes civilizaci
jos vardu. 

Viskas butų gera. Bet štai, 
ką sako buvęs ministras: " P r a 
džia, kurios mes laukiame iš 
Suvienytų Valstijų yra labai 
aiški. Amerika turi dovanoti 
skolas Anglijai ir Prancūzijai 
ta sąlyga, kad jos dovanotų 
>kolas savo kaltininkėms." 

Prancūzai skolino pinigų 
Italams, Anglai skolino Pran
cūzams ir Italams, bet ne sa
vo, o tik tą ką patys skolino
si iš Amerikos. Iš šito kajo 
Prancūzai gavo Elzaso ir Lo
taringijos provincijas, bei Klai 
pėdos kraštą, Anglija užėmė 
Vokiečiu; kolonijas. Italijai te
ko Trentino, Trieste ir Dal
matijos pakraštys. Amerikai 
teko grynai nieko. Bet pasiro
do, kad Amerika turi apmo
kėti tas kitiems pelningas ka
ro lėšas. 

Negali būti abejonės, kad 
tai yra graži Kalėdų dovanė
lė. P-nas Nitti mintija, gyve
nantis Amerikoje Dėdė Šamas 
g a l ė t ų a p m o k ė t i t a s d o v a n ė l e s 

trims savo giminaičiams. Bet 
tautų ir viešpatijų reikalai 
neina juokais. Iš tos pono 
Nitti kalbos pasirodo, kad 
Amerika tapo skaudžiai ap-
gauta. Klausimas, ar mūsų 
prezidentas ir jo sekretorių 
kabinetas prieš karo pra
džių žinojo, kad tas karas yra 
gera priemonė pasipelnyti A-
merikos lėšomis. Jei jisai ir 
jie tą žinojo, tai ką jie pada
rė, kad to nebūtų. J u g aišku, 
kad stiprinti Angliją, Prancū
ziją ir Italiją Suvienytų Vals
tijų lėšomis nėra nei nebuvo 
p. AVilsono ir jo sekre
torių uždavinys. J i e ne-
nali nusiteisinti nežinojimu. 
Suvienytų Valstijų Preziden
tui ir jo sekretoriams nežino
jimas nėra nusiteisinimas.Kam 
žinojimo trūksta, tas negali 
apsimti tų angštų pareigų ei
ti. 

Kovo mėnesije 1917 mes ra
šėme, kad remsime Suvieny
tas Valstijas, jei jos stos į 
karą, nes ne mes, o Prezi
dentas veda tos šalies politi
ką. Bet tada mes pridėjome, 
jog karas yra pavojingas daig-
tas ir pritarėme trims Ameri
kos kardinolams, kurie per
sergėjo valdžią. Dabar pasi
rodo, kad kardinolų per
sergėjimas buvo netuščias. Jei 
butų jų paklausyta, šiandien 
nereikėtų gailėtis užmokėjus 
savo"pinigai* už svetimus įgi
jimus. 

SPAUDOS DRAUGIJOS 
VALDYBA. 

Šių Dienų Dokumentai. 
i 

Sutartis dėlei ginklų sustab
dymo tarp Lietuvos ir Želi-

gmvskio karuomenės. 

Lapkričio 25 dieną Liefluvos 
Užsienio Reikalų Ministeris 
d-ras Purickis įteikė T. S. 
Kontrolės Komisijos pirminin
kui pulk. Chardigny tokį raš
tą: 

"Eidamas Tautų Sąjungos 
Tarybos Bruksely 1920 m., 
Spalio 27 d., nutarimu, Lietu
vos vyriausybė sutinka pasi
rašyti karo paliaubų sutartį 
tarp Lietuvių ir Lenkų gene
rolo Zeligowskio vedamos ka
ruomenės, kad palengvinus 
Lenkų valdžiai tos karuome
nės iš jos okupuotos teritorijos 
išvedimą tuojau, kaip tik Len
kų valdžia duos formalinių 
garantijų, kad paminėtoji ka-
luomenė pildys Lenkų valdžios 
duotus pasižadėjimus. 

"Lietuvių vyriausybė įga
lioja p. Igną Jonyną ir pul
kininką Konstantiną Kleščins-
kį karo paliaubas pasirašyti. 

"Paliaubų sutarčiai pasira
šius, Lietuvių vyriausybė ap
siima pasikeisti karo belais
viais. 

' 'Lietuvių vyriausybės nuo
monė, ir iš Lenkų pusės tas 
dokumentas turėtų būti pasi
rašytas vieno Užsienių Reika
lų Ministerijos ir vieno vy
riausios karo vadovybės atsto
vo. > > 

Pirmininkas Kun. P. Budys, 
2634 W. Marąuette Road, 
Chicago, HL 

Vice-Pinnininkė M. L. Gu-
rinskaitė, 3347 Auburn ave., 
Chicago, BĮ. 

Sekretorius Kun. V. Kulikaus
kas, 2327 W. 23-rd pi., Chi
cago, Hl. 

Iždininkas Kun. F. Kudirka, 
2327 W. 23-rd pi., Chicago, 

DL 
Iždo globėjas. L Nausėdas, 917 

Lapkričio 29 dieną atvyko 
Kaunan Kontrolės Komisijos 
n a r i a i S . L a s i t c h , M a j o r I v e e -
nan, Colonel Bergera ir Colo-
nel Chardigny i r Lenkų val
džios prie tos komisijos atsto
vas Michel Kossakowski. Bu
vo pateikti sutarties projektai 
iš Lietuvių pusės ir iš Lenkų 
vyriausybės pusės. Nei vienas 
tų projektų nebuvo priimtina* 
kitai pusei. Tuomet Kontrolė* 
Komisija pasiūlė abiejom pu
sėm savo projektą. 

Po ilgų svarstymų tapo su
rašytas įtoksai karo paliaubų 
protokolas: 

"Ponas Michal Kossakows-
ki, Lenkų valdžios prie Tautu 
Sąjungos Militarinės Kontro
lės Komisijos atstovas, turė
damas Lenkų vyriausybės į-
galiojimą jos vardu pasirašyti 
kiekvieną militarinės ar poli
tinės rųšies aktą sąrišy su 
Tautų Sąjungos nutarimų pil
dymu, gavęs iš generolo Zeli-
gowskio pasižadėjimą pildyti 
šiame protokole surašytas są-
lygas'ir iš Lenkų valdžios ga
rantiją, kad tos sąlygos gene
rolo Zeligowskio bus pildo
mos. 

" I š vienos pusės Ignas Jo
nynas, Lietuvos valdžios prie 
Tautų Sąjungos Militarinės 
Komtrolės Komisijos atstovas 
ir ponas pulkininkas Konstan
tinas Kleščinski, generalinio 
Lietuvos karuomenės štabo 
viršininkas, įgalioti Lietuvos 
valdžios jos vardu pasirašyti 
šį dokumentą. 

" I š antros pusės' pirma se
kantį teksią, darantį galą ka
ro veiksmam tarp Lietuvos 
karuomenės ir karuomenės ge
nerolo Zeligowskio. 

"Patar iant Tautų Sąjungos 
Kontrolės Komisijai: 

1) Karo veiktsjftiai tarp Lie
tuvos karuomenės ir karuo
menės generolo Zeligo\tfskio 
pasibaigs 1920 metų, Lapkri
čio 30 d., 24 vai. 

2) Tuojau, karo veiksmam 
pasibaigus," karo balaisviai 
bus pavesiti Militarinei Kon
trolės Komisijai. 

3) Tarp dviejų karuonienių 
bus nustatyta neutralinė zona. 

pryšakiaiė^ abiejų pusių ka
ruomenės dalys liks dabar jų 
laikomose vietose. 

"Ši to protokolo buvo sura
šyti, trys egzemplioriai: vienas 
Tautų Sąjungos Militarinei 
Kontrolės Komisijai, vienas 
Lenkų vyriausybei, vienas 
Lietuvos vyriausybei, 

"Visi trys buvo kontrasig-
nuoti Tautų Sąjungos Milita
rinės Kontrolės Komisijos. 

"Šis protokolas surašytas 
Kauno stoty Tautų Sąjungos 
Militarinės Kontrolės Komisi
jos traukiny 1920 m., Lapkri
čio 29 d., 11 vai., esant aukš
čiau paminėtiem delegatam ir 
Militarinei Kontrolės Komisi-
j a i " . 

šios Prie pasirašymo ant 
sutarties, Lietuvos • valdžios 
atstovas prie Kontrolės Ko-
misijoSj Ignas Jonynas, yra į* 
teikęs Tautų Sąjungos Kon
trolės Komisijos Pirmininkui 
tokį laišką: 

"Pone Pirmininke: 
"LietuVos vyriausybės var

du turiu garbės pranešti Tam
stai štai ką: 

"Lietuvių tauta ir jos pas
tatytoji vyriausybė daug kar
tų yra pareiškusi savo karš-
čiausio noro gyventi taikoje su 
visais savo kaimynais. Taip 
pat ji yra pareiškusi savo 
tvirtą pasiryžimą būti laisva 
ir Bepriklausoma. Užpulta kai
mynų, kurie norėjo duoti jos 
nepriklausomybei ir jos tėvų 
žemių nedalingumui mirtingą 
s m u / c į , j i p a r o d ė k a d j i m o k a 
lieti savo kraują už bran
giausia jai daiktą. Aiandien, 
kaip ir seniau, norėdama iš
laikyti savo laisvę ir savo že
mių nedalingnmą, Lietuvos vy
riausybė sutiko, Kontrolės 
Komisijai patariant, sustabdy
ti karo veiksmus, nors prie
šininkai tebelaiko dar jos se
nąją sostinę Vilnių, dvasinio 
ir ekonominio gyvenimo cen
trą.. Tai darydama, vyriausy
bė l ietuvių tautos varertf dar 
"kartą rodo, kad, rūpindamos 
gintis užpuolama ir grasoma, 
ji nenori išlieti nei vieno krau
jo lašo daugiau, kuomet mato, 
kad jai siūlomi taikos budai 
apsisaugoti. 

"Duodama savo parašą ak
tui, kuriuo baigiami karo 
veiksmai tarp Lietuvos ka
ruomenės ir karuomenės veda
mos generolo Zeiigowskio, ji 
visai neprisileidžia nei min
ties, kad generolo Zeligows-
kio karuomenč galėtų likti 
jos dabar laikomoje teritori
joje. J i pasirašė tą aktą tiks
lui palengvinti tos karuome
nės išvedimą (evakuavimą) iš 
jos užimtos teritorijos. Tai-gi 
Lietuvos vyriausybė turi gar
bės prašyti Kontrolės Komi
sija priimti domėn tą pareiš
kimą ir pasirūpinti, kad Tau
tų Sąjunga įsakytų generolo 
Zeligo\vskio karuomeneijo už
imtos teritorijos evakuavimą 
greičiausiu laiku. 

"Tur iu garbės prašyti Tam
stą pranešinėti man Tautų Są
jungos Tarybos tuo klausimu 
nutarimus ir prašau Tamstą, 
pone Pirmininke, priimti ma
no augštos pagarbos pareiški
mą. 

(Pasirašo) Ig. Jonynas. 
Kaip jau žinoma iš B. Balu

čio paskelesnės kablegramos 
iš XII-14, gen. Zeligowskis ne 
tik neišsikraustė, bet jo ka-
ruomenė per visą laiką užsiė
mė užpuldinėjimais nustatytoj 
neutralėj zonoj, daugino i s 

Varšavos savo paiiegas, rin-
ko karo medžiagų. Trenku val
džia, kad išsisukti nuo pada
rytosios sutarties, jau esanti 

nerolą Bocickį, kursai žadąs 
apsišaukti Vilniuje nauju su
kilėliu, s ie tuvos valdžia yra 
pakėlusi keletą protestų prieš 
tokį sutarties, laužymą. Tarp 
kitko prof. Voldemaras, Lie
tuvos Atstovas prie Tautų Są
jungos, Gruodžio 8 dieną yra 
įteikęs Tautų Sąjungai protes
to raštą, kame buvo nurodo
ma, jog Vilniun gabenami iš 
Varšavos ir nauji karuomenės 
būriai ir karo medžiaga. 

Be to nuo B. Balučio CJruo-
džio 23 dieną yra gauta Lie
tuvos Misijos tokia kablegra-
ma: 

"Zeligowski paskelbė mobi
lizaciją savo teritorijoj ir mo
bilizuoja priverstinai. Mušu 
Atstovas prie Tautų Sąjun
gos prašomas užprotestuoti 
prieš tai Tautų Sąjungoj.' Mū
sų atstovai Paryžiuje ir Lon
done prašomi padaryti tuos 
pačius žingsnius prie valdžių, 
prie kurių jie yra atsitovais.'" 

(Pasirašęs) Balutis. 
Liet. Inf. Biuras. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS. 

J "Belaukiant, kol Kontrolės 
ti vergais. Todėl Nitti labai W. 33-rd str., Chicago, HL Komisija išves tos zonos ribas, pasirengusi surasti- naują ge 

Telšiai. Lapkričio 27 dieną 
Telšių gimnazijos mokiniai su
rengė viešą vakarą. Vaidinta 
"Kaminakrėtis ir Malūninin
k a s " ir "Švintant" , pasakyta 
pora eilių, padainuota dainų. 
"Kaminkrėtį ir Malūninin
ką" nepaprastai gerai vaidi
no. Niekas nesitikėjo, kad 
gimnazistai taip sugebės. Ka
dangi tad komedija, tad ne
maž publikai irį juoko padarė. 
"Švin tan t" ir-gį nemažiau pa-
sisekė. Čia liūstanti krivų — 
krivaitį palinksmino lietuvai
tės daina, pasirižimas jaunų 
Lietuviu vaikinu kariauti už 

V 4. 

Lietuvos nepriklausomybę. Šis 
veikalas nors trumpas, tečiau 
taip sujaudino minią, kad ro
dėsi, jog šiais laikais tas atsi
tikimas įvyksta. " K a s bus, 
kas nebus, o Lietuvis laisvas 
bus" skambėjo iš scenos, o 
senas, baitas vaidyla ištiesęs 
rankas laimina laikantį kardą 
rankoj vaikiną. Paskui gimna
zijos choras nugiedojo Lietu
vos himną ir keletą linksmu 
dainelių. Visa taip gerai pasi
sekė — publika labai liko pa
tenkinta. Visa "Džugo" salė 
buvo pilnintelė. Pelnas iš šio 
vakaro skirtas Telšių Šaulių 
Sąjungos būriui. 

Lapkričio 28 dieną Telšiuos 
iždinėje įvyko viso Telšių aps
krities šaulių burių atstovų su
važiavimas. Čia tartasi įvai
riais šių dienų klausimais ir 
daug ko pranešta iš viso aps
kričio. Iš pranešimo paaiškė
jo, kad jau esama stiprus bū
riai Rietave, Plungėj, Telšiuos, 
Tveruos, Viekšnaliuos, Pavan
deny, Kalvarijoj, -Navarėnuose 
ir kitur. Jau matoma nemaža 
ir nauda: šauliai gaudo šmu-
kulninkus ir dezertyrus, bei 
besislapstančius naujokus. Pa
stebėta, kad sugavus vieną an
trą iš naujokų, kiti patys eina 
j naujokų elitinio komisiją ir 
noriai stoja karuomenėn. Be 
to jau visi būriai turi ginklų. 
Reikalui atsitikus gali eiti į 
karuomenę arba vietoje ramu
mą laikyti. 

Gynimo komiteto Telšių 
apskričio pirmininkas kun. J. 
Dagilis paaiškino apie dabar
tinę nepaprastą valstybės pa
skolą, ir kvietė visus šaulius 
prisidėti prie jos darbų. Aiš
kinti žmonėms apie tos pasko
los svarbą, naudą ir tikrumą 
visi nariai pasižadėjo. Be to 
sutarta padaryt greitu laiku 
v i s o T e l š i ų a p s k r i č i o . š a u l i ų 
manevrus i r prisipratinti prie 
karo. Susirinkimas sutarė pa
duoti Lietuvos valdžiai imsis-

Tik ką gautos Knygos 
iš Lietuvos 

— — — 

Bažnyčios Istorija (215 puslap.) 5 0 c -
Ar-gi kalta čia Katalikų Bažnyčia! .' 50c. 
Dvasiškoji iškalba (Kun. Dro. Jauniaus) 35c. 
Homilijos (pamokslai) Visų metų Sekmad $1.50 
Sakyklai Vadovas (pamokslai) 3 knygos 3.00 
Viešosios Šv. Sakramento Adoracijos Vadovėlis . . 50c. 
Paveikslai žmogaus nusidėjėlio, teisaus ir tobulo 35c. 
Štai Tavo Motina (Geguž. ir Spalio mėn. skaitymai) 25c. 
Jėzus mūsų meilė ^. ***°-
Štai Viešpaties Tarnaitė (Gegužinė) •• 20(5. 
Katalikų Tikėjimas ir jo priešai 25c# 
Apie tikrąjį pamaldumą 25c. 
Ar katalikas gali būti socijalistuf 50c. 
Dvasiškoji Komunija 15c-

* • » 1 

Vadovas po Rymą 2 knyg. 3.80 
Auksinės Varpos (Dainos) 25c. 
Antano Baranausko (Vyskupo Raštai) 25c. 
Šeimyninkėms Vadovėlis 50c. 
Darbininkų klausimas 15c. 
Iš Gyvulių gyvenimo (Labai įdomi) 20c. 

, **•+• 

Ponas ir Muzikai (Teatralis veikai.) 20c. 
Šventoji Agnįįtė (Teatralis veikai.) 25c. 

"DRAUGO" KNYGYNAS. 

2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

I 
tebėjimą dei paliuosavimo ži
nomo bolševikų agitatorio 
Sendeckio, kuris yra įtariamas 
platinime bolševizmo kaip žo-
dživu, t a i p ir r a š t u . S u s i r i n k i 
m a s i š r e i š k ė , k a d t o k i e m s k a i p 

tik butų vieta koncentracijos 
lagery. 

Be to visi susirinkusieji bu
vo nepaprastai gero upo, link
smi ir tikisi, kad su laiku jie 
galės sudaryti šaulių organi
zaciją labai plačiai. Tada, jų 
nuoinoncnebereiks nei kiek ka 
ruomenės, kurios išlaikymui 
reik daug lėšų. 

Bendrai Telšių mieste ūpas 
visų labai geras. Visi tikisi ge
ros ateities. Del Vilniaus ple
biscito mano, kad tat bus tik 
bereikalingas vargas jį darant, 
o Vilnius kaip buvęs, taip Lie
tuvai pasiliks. Telšių gimnazi
jos mokinės, pavasarininkai, 
Žydų mokyklų mokinės ir vi
sos organizacijos skubinasi 
megzti kareiviams kojinių ir 

(Pabaiga ant 5 pusi.) 

A. PLT1LATIS S. FABIJONAS 

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

KKAL ESTATE—EfSCRAlfCE 
European American Bureau 

Siunčia Ptni«na, PanJ-joda 
Laivokortm 

HOTARUU5AS 
809 W, S5Ui 8*^. Chicago, UL 

Telephone Roulevard 811 
• • • • • • » • • • • • • • • 1 » » » ^ W W » » į l 

K^~ — — : • : 

Tel. Harrlson 668S | 
DR. L C. BORLAND į į 

209 S. State Str. Kamp. Adams 
Valand.: 1 iki- i po piet. Neūel. 10 
vai. iki 12 dieną. 

Lietuvis perkalbėtojas 
Sered.—6 iki 8 vak. Ned. 10 iki |ftj 

miiimiiiiiiiimiimiiHiiiiiiiiiiimiiiiiim 
PEARL QUEEN 

K O N C E R T I N O S 
Dirbtos S. V. A. 

Priimtos ir vartojamos geriausių 
Koncertinu muzikantai jas vartoja 
visose' Suvienytose Valstijose. 

Mes turime jas 76, 102 ir 102 
dubeltavi ir trilinki reeds, cvaran-
tuotas ant penkių metų. 

Kataliogas siunčiamas dykai kos-
tumieriams ne Chicagoj gyvenan
tiems. 

GEORGI & VITAK 
Music Co. 

4639 So. Ashland Avenue 
Chicago, 111. 
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Telefonas Boulevard 9199 

DR. G. KASPUTIS 
DENTISTAS 

S831 South Halsted Street 
Valandos: 9—12 A. M. 

1—5; 7—8 P. lf. 
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Dr. A . L. Y u š k a 
1900 S. Halsted Str. 

Tel Ganai 2118 
Valandos: 19 ryto iki 8 vakar* 

Gyvenimas 
2811 W. 6ard Str. 

Tel Prospect 8469. 

OHII>ailtiBMUBUilHUtiiaiHiRlllli]IUUD# # 

J. P. WAITCHES 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vakarais: 4509 S. Ashland Ave. 

Tel. Yards 1053 
Dien. Room 518—159 X. Clark St, 

Tel. Randolph 3507 

* • - T • • • " • • • • " - » H 
Phone Canal 257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas fir 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ry^o: 1 iki 4 
po piet. 8 iki 9 vakarą. 

^ ^ » • • • • - • » T T H l . . . . 
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»DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofisą po num. 

4729 So. Ashland Avenue 
SpcciJaUstas 

J D Ž I O V Ų , MOTERŲ ir VYRŲ LIGŲ 
Valandos nuo 10 iki 18 išryto; nuo 
2 iki 6 po pietų; nuo 7 iki 8:S* 
vakare. Kedėliomls 10 iki 1. 

Telefonas Drcxcl 3&SO 

IIIIIIIIUIlIilIlUlliUIIIIIIIIIIIIIIIIIIHUIIIIII 
Resid. 1139 Independeloe Blvd. 

Telefonas Van Burcn 294 

DR.A.A.R0TH, 
Rusas Gydytojas ir Chirurgas -
Spccijallstas Moteriško, Vyriškų 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
VALANDOS: 10—11 ryto 2—3 po 

pietų, 7—8 vak, Nedėliomls 10—12 d. 
Ofisas 8854 So. Halsted St., Cbfesc* 

Telefonas Drover »«»S 
lUHIIIIIIIIIIIIUIIIilNIlUIIIHIIIIIIIIHIUIf 

PLATINKITE 'DRAUGĄ." 



f\\ "Draugas" Weekly Supple-
ment devoted only to 

religion. LAIVAS s— i Savaitinis "Draugo" priedas, 
pašvęstas vien tik tikė

jimo reikalams. 

Trijų Karalių Švente. 
Mišių Lekcija Pranašo Izajo 60, 1—6. 

Kelkis nušviskie Jeruzolima: nes atėjo tavo šviesa ir Viešpaties 
garbė užtekėjo ties tavim. Nes štai tamsa apdengs žemę ir juodu
ma tautas: bet ties tavim užtekės Viešpats ir jo garbė bus matyt ta
vyje. Ir tautos/vaikščios tavo šviesoje ir karaliai tavo užtekėjimo gro
žybėje. Pakelk savo akis aplinkui ir matyk: visi šitie susitelkė, susėjo 
tau: tavo suims ištolo parkeliavo ir tavo dukterys iš pašonės atsikėlė. 
Tada matys ir (džiaugsmu) apteksi, stebėsis ir plėtosis tavo širdis, 
kuomet atsikreips į tave juros daugybė, ateis tau tautę galybė. Kiy> 
ranugariu tvanas apteks tave, vttnkupriai iš Madian ir E p a : ateis vi
si iš Sabos, atnešdami aukso ir smilkalų ir Dievo garbę skelbdami. 

Lekcijos Paaiškinimas. 
Visi pranašai gražiai rašė, bet Tzajas gan greit daugiau ir gra

žiau už kitus pranašavo busiančiojo Išganytojo veiksmus, kentėjimus 
ir jrarbe. Mylėdamas savo tėvvne jis džiaugėsi, kad jai teks garbė 
gimdyti pasaulio Išganytoją. 

Izajo laikais tikrasis tikėjimas buvo tik vienoje mažytėje Žydų 
tautoje, bet pranašas matė, kad visos tautos priims V. Jėzaus šviesą, 
kilusią iš Jeruzolimos; dėlto pranašas kviečia tą miestą džiaugtis ir 
žiVti. T/.ajo dvasiojo susidarė gražus paveikslas, kad visų tautų 
žmonės keliauja į Žydų sostinę. Tuomet keliaudavo žmonės raiti ant 
gyvulių vadinamų kupranugariais, iš rusiško verbliudais. 

Tų gyvulių buvo dvi rusi : vienų ant nugaros dvi kupri, kitų tik 
vien^. Kurių dvi kupros, tie vadinasi kupranugariais; kurių v i e n a 
tie vadinasi vienkųpriais. Šitų geriausia veislė buvo Madian'o ir 
Epos žemėse fiepertoliausiai nuo Palestinos. Pranašas minėja ir to-
lyir-fj Sabos kraštą, kad skaitytojai suprastų, jog krikščionimis žmo
nės tapo iš visur. 

šitą pranašystę Bažnyčia įtraukė.į Trijų Karalių šventės Mišias 
dėlto, kad senovėje ši šventė buvo Viešpaties Pasirodymo paminėji
mas, (irekų kalba ta švente ir dabar dar vadinasi Epifanija, t. y. 
Pasirodvmas. • ' 

Savo Dievybę Išganytojas parodė trimis atvejais: pirmiausiai, 
kad stebuklinga žvaigždė atvedė tris išminčius iš rytų šalies Kūdikė
lio Jėzaus pagerbti. Antras dieviškos galybės apsireiškimas buvo, 

*kad krikštą priimant atsidarė dangus ir Dievas Tėvas V. Jėzų ap
skelbė žmonėms Savo Sūnum. Pagalios trečias Dievo galybės apsi
reiškimas buvo, kad pats Išganytojas padarė pirmąjį stebuklą Gali
lėjoje, būtent permainė vandenį į vyną. Tie trys atsitikimai yra mi-
nėjami šios dienos šventėje. 

Pranašo Izajo žodžiai labiausiai tinka pirmajam atsitikimui, bū
tent trijų išminčių atkeliavimui. Jie, veikiausiai, atvyko raiti ant 
kupranugarių. Jie neabejotinai atnešė Išganytojui dovanų aukso ir 
smilkalo. 

MIŠIŲ EVANGELIJA. ŠV. MAT. 2, 1—12. 

Kada Jėzus buvo užgimęs J ūdos Betlėjuje karaliaus Erodo die
nomis Štai išminčiai iš Rytų atėjo į Jeruzolima sakydami: Kur yra už-
gimusis Žydų karalius? - Nes Rytuose matėme jo žvaigždę ir 'atėjome 
pagarbinti ji. Ir išgirdęs karalius Erodas susirūpino ir visą Jeruzo
lima su juo. I r sukvietęs visus kunigų vadus ir tautos raštininkus, 

idausinėjo jų, kur Kristus turėtų gimti. Bet jie jam ta rė : Judos Bet
lėjuje, nes taip yra pranašo parašyta: I r tu Betlėjau, Judos žemė, 
visai nebusi mažiausia tarp Judos kunigaikščių; nes iš tavęs išeis va
das, kuris valdys mano tautą Izraeliu. Tada Erodas slapčia pasiva
dinęs išminčius atydžiai ištyrė iš jų laiką žvaigždės, pasirodžiusios 
jiems: ir siųsdamas juos į Betlėjų ta rė : Eikite ir įsakmiai išsiklausi-
nėkite apie bernelį: ir suradę praneškite man, kad ir aš nuėjęs pagar
binčiau jį. Jie išklausę karaliaus išėjo. I r štai žvaigždė, kuri* buvo 
matę rytuose, ėjo pirma jų, iki kol atėjus sustojo ties ten, kur buvo 
bernelis. Ir išvydę žvaigždę džiaugėsi labai dideliu džiaugsmu. I r 
inėję i namus, rado bernelį su Marija jo motina ir puldami pagar
bino jį. Ir atvežę savo brangenybes įteikė jam dovanų: aukso, smil
kalo ir myros. Ir gavę atsakymą sapnyje, kad negrįžtų pas Erodą, 
kitu keliu parvyko į savo šalį. 

APIE TRIS KARALIUS. 
šventoji Evangelija nevadina karaliais tuos asmenis, kurie atėjo 

pagarbinti Y. Jėzų iš Rytų žemės, ir nepasako kiek jų buvo, ar trys, 
ar daugiau, ar mažiau. Bet žmonėse susidarė platus kaip pasaulis ir 
labai senas įsitikinimas, kad tie žmonės buvo karaliai, ir kad jų buvo 

Jrys. Tas prasiplatinęs žmonių įtikėjimas sako net jų vardus: Kas-
peras, Melchioras ir Baltazaras. 

\ e t ik Šventasis Raštas, bet nei Šventieji Bažnyčios tėvai neva
dina juos karaliais. Tertulijanas nebuvo Bažnyčios Tėvas, bet buvo 
seniausias krikščionių raštininkas lotynų kalboje. J i s išsitaria, kad 
tie išminčiai buvę "beveik karal ia i" (fere regės). Žiūrėk Tertulija-
,110 veikalą "Adversus Marcionem" 3, 13. 

šv. Mateušas Evangeliją rašė aramajų kalba, bet mums liko tik
tai grekiškas tos Evangelijos vertimas, iš kurio paskui išsivertė kiek
viena kita tauta savo kalbon. Grekiškoje šv. Mateušo Evangelijoje tie 
trys išminčiai yra pavadinti vardu magoi. 

Iš grekų raštininko Herodoto (I, 101) žinome, kad rytuose nuo 
Palestinos Medų tautoje buvo dalis žmonių, arba karta, vadinama 
magais. J ie buvo savo tautos dvasiški ja ir turėjo daug įtekmės žmo
nėse. Žuvus Asyrijos ir Babilono karaliams, magai apėmė valdyti vi
są žemę, bet Kyras įveikė magus, o Kyro sunūs Kambyzis skaudžiai 
juos spaudė. Tada magai pakėlė maištą ir laimėję karą savo vadą 
Gaumatą pastatė Persijos karalium. Tas pasivadino vardu Smerdis. 
521 metais prieš Kristų jis tapo nužudytas. J o vietą užėmė karalius 
Darius. Magai neteko pasaulinės valdžios, bet vis-gi daug reiškė savo 

^tautoje. Aehemenijų giminės karaliai Persijoje klausydavo magų. 
' tlrekas Strabo rašo, kad Partų viešpatijoje buvo dvi tarybi, ir kad 

riena taryba susidėdavo iš magų. Tiek mes galime paaiškinti Evan
gelijos žodį magoi iš Grekų raštininkų. 

Žmonės juos ėmė vadinti karaliais ne visai tuščiai. 71-oje psal
mėje yra pranašystė apie Kr is tų : i r joje šitaip pasakyta: "Taršo ir 
salos karaliai atneš dovanų; Arabų ir Sabos karaliai dovanų a tves" 
(Ps. 71, 10). Dar ir šiandie negalima sakyti, kad išminčių vadinimas 
karaliais vra klaida. 

Jie, veikiausiai, nevaldė žemių, nes Kristaus^ gimimo laikais Per
sų žemę valdė kiti, bet išminčiai galėjo būti nužudytojo Gaumatos vai
k į vaikai ir dėlto galėjo ftorėti teisės bntyi r vadytis Persų karaliais! 
Dabar žmones turinčius teise karaliauti, bet negalinčius to pildyti 
žmonės vadina pretendentais. Pirm devyniolikos šimtų-metų pre
tendento vardas buvo beveik niekam nežinomas. Todėl išminčius, 
kurių protėvis buvo buvęs Persų karalius, žmonės tiesiog vadindavo 
karaliais. Juk šv. Jono Evangelija visai smulkų ponelį nedideliame 
Kafarnaumo mieste vadina karalėliu (Jon. 4, 46). Dar labiau tą var
dą galėjo nešioti turtingi ir galingi Persų, Medų ir Assyrų tautų di
dikai, nes visose tose tautose buvo magų ir galėjo būti Gaumatos 
įpėdinių. 

Jeigu maži asmenys butų atkeliavę į Jeruzolima klaustis, kur gi
mė. Žydų karalius, tai galingas ir turtingas Erodas Didysis nebūtų 
paisęs jų ir nebūtų padaręs jiems garbės priimti slapton audijeneijon. 

Vokietijoje mieste Koeln (Angliškai ir Prancūziškai Cologne) ka
talikų katedroje yra Šventų Trijų Karalių relikvijos. Katalikų Bažp 
nyčia nei liepia nei draudžia tikėti tų relikvijų tikrybe. Jos į minė
tąjį miestą tapo atvežtos 1163 metais iš Medijolano, Italijos miesto. 
Yra šnekų, kad tos relikvijos (šventtrjų kaulai) į Medijolaną penkta
me šimte metų tapo atvežtos iš Konstantinopolio. Sakoma, kad jas į 
Konstantinopolį atvežusi šventoji Elena, Didžiojo Kastantino motina. 
J i jas gavusi iš Persijos pradžioje ketvirto šimtmečio. 

Vienas klaidatikis šeštojo šimtmečio raštininkas sako, kad Trys 
Karaliai sugrįžę į savo žemes susilaukė ateinant šv. Tomo apaštalo, 
kurį jie gražiai priėmė, o jis juos pakrikštino. (Opus inperfectum in 
S. Matthaeum. Patr . Graeca Migne 56, 644). Tas raštininkas ne pats 
pramanė pasakojimą, o4 paėmė iš Seto Knygos, bet ir Seto Knyga buvo 
pilna klaidų. Tai-gi galima ir naudinga yra tą pasakojimą žinoti, bet 
vis reikia atsiminti, kad jis nėra tarp tų daiktų, kurių teisingumą 
Bažnyčia skelbia. Kas nori gali tikėt, kas nori gali netikėti. Dievo 
apreiškimo tuose dalykuose nėra. 

Jeigu anie V. Jėzaus garbintojai buvo Madų, Persų ar Asyrų tau
tų magai, tai jiems atsėjo keliauti į Jeruzolima apie 1000 ar 1200 ame-
rikoninių mailių. Kupranugariais jojant ta kelionė galėjo trukti apie 
tris savaites. Kai-kurie spėja, kad ji truko ištisus metus. 

Labai svarbus, nors neakyvas dalykas yra tas, kad trys moksli
n inka i keliavo į svetimą šalį visai be savo naudos, vien tiktai pagar
binti užgimusį kūdikėlį, ir tą sunkią kelionę jie apsiėmė neverčiami, 
nei neliepiami, o tiktai stebuklingos žvaigždės spinduliais tyliai kvie
čiami. Tai-gi jų širdys buvo labai jautrios ir augštiems nepelningiems 
tikslams pasišvęsti labai greitos. Jeigu mes negalime būti aniems ke
leiviams lygus turtu, galybe ir mokslu, tai galime tapti lygus tuomi 
augštu dvasios jautrumu. Jis yra brangesnis ir už mokslininko gar
bę ir už karaliaus valdžią. 

PIRMAS SEKMADIENIS PO TRIJŲ KARALIŲ. 

-5. Mišių Lekcija iš šv. Povylo laiško Rymiečiams 12, 1-
Broliai: per Dievo gailestingumą maldauju jus, kad savo-kūnus 

teiktumėte kaipo auką gyvą, šventą, Dievui tinkančią,, protingą jūsų 
patarnavimą. I r visai nesitaikykite šitam pasauliui, bet pasitaisykite 
savo jausmo naujybėje: kad ištirtumėte, kokia yra Dievo valia gera ir 
maloninga ir tobula. Nes kalbu per malonę, kuri yra man duota, vi
siems esantiems tarp jūsų: ne daugiau turėti išminties, kaip reikia 
išmanyti, bet išmanyti iki blaivybei: ir kiekvienam kaip Dievas padali
no tikėjimo saikią. Nes kaip viename kūne turime daug narių, o visi 
nariai ne tą patį veiksmą tur i : taip mes daugelis esame vienas kūnas 
Kristuje, o kiekvienas vienas kito nariai: Kristuje Jėzuje mūsų Vieš
patyje. 

Mišių Evangelija. Luc. 2, 42—52. 
Kada tapo Jėzus dvylikos metų, jiedviem einant Jeruzolimon su

lig šventos dienos papročio, ir pasibaigus dienoms, kada grįžo bernelis 
Jėzus likosi Jeruzolimoje ir nežinojo jo gimdytojai. I r mintydami, 
kad jis yra tarp kelionės draugų nuėjo dienos^kelią ir ieškojo jo tarp 
giminių ir pažįstamų. I r neradę sugrįžo Jeruzoliman ieškodami jo. 
I r pasidarė po trijų dienų rado jį bažnyčioje sėdintį tarp mokintojų, 
klausantį jų ir klausinėjantį juos. I r visi, kurie jį girdėjo stebėjosi 
jo išmintim ir jo atsakymais. I r išvydę stebėjosi. I r tarė jo motiną 
jam: Sūnau, kodėl mums taip padarei f Štai tavo tėvas ir aš sopu
lingai ieškejova tavęs. I r tarė jiedviem: K a s tat, kad manęs ieško-
jo ta ! Ar nežinojota, kad tame kas yra.mano tėvo reikia ir man būti? 
I r juodu nesuprato žodžio, kurį tarė jiedviem. I r parėjo su jiedviem, 
ir sugrįžo į Nazaretą ir buvo po jųdviejų valdžia. I r jo motina pasi
laikė visus tuos žodžius saVo širdyje. I r Jėzus -augo išmintim ir 
amžių ir malone pas Dievą ir pas žmones. 

giansiai papildo organizacijos ižde, tai Nevv Yorkiečiai juodu vadina 
Biggest Big Brothers, t. y. didžiausieji didžbroliai. Prieš pat Naujus 
Metus organizacija Hippodrome'o svetainėje surengė vakarą (Gruo
džio 30 d.). Tame dalyvavo garsieji New Yorko artistai Diaz'ai vy
ras su pačia, Kreisler, Lėvitski, Casini. Vakaro grynas pelnas buvo 
15,000 dolierių. • 

Katalikiškoji organizacija Knights of Colnmbus Obicagoje turėjo^ 
savo raštinę parūpinti uždarbį vyrams, grįžusiems iš karuomenės. 
Per paskutinius metus ta raštinė peržiurėjo 62,210 prašymų. J i pa
rūpino vietų 47,291 asmenims, bet prisėjo pasinaudoti tiktai 34,690 
vietų. Tas darbas išėjo taip naudingas ir didelis, jog Chicagos mie
sto majoras p. Thompson išreiškė nuoširdų pasistebėjimą ir padėką 
Kolumbiečiams už tokį gražų darbą. Šitą raštinė dabar uždaryta, ka
dangi nebeliko neaprupintų kareivių. Bet Kolumbiečiai žada atida
ryti dovaninių mokyklų, kur vyrai galės mokintis amatų. 

Kardinolui Mercier važinėjant po Ameriką, jo kelionė buvo apra
šoma laikraščiuose. Maryland'o valstijoje buvo tam tikras komitetas 
rengti augštam svęjįiui gražų priėmimą. To komiteto pirmininkas 
Valstijos gubernatorius Phillips Lee Goldsborough komiteto vardu 
nusiuntė kardinolui iškarpas iš Marylando laikraščių aprašiusių tą 
atsilankymą. Iškarpos yra susegtos į vieną raudonai gražiai apdarytą 
knygą. Kita tų pačių iškarpų knyga tapo įteikta Maryland'o Istori
jos Draugijai (Maryland Historical Society). 

J a u metai ir kelios dienos praėjo, kaip Clevelande susidarė Kata
likiška Istorijos Draugija (Catholic History Society). Pradžioje ji 
turėjo tik 15 narių. Dabar ji jau turi 200. Jos metinis suvažiavimas 
užsibagė Gruodžio 30 d. Washingtone, D. C. .Pirmininku tapo išrink
tas Jokūbas J . "vValsh, pasaulietis, vice-pirmininku kun. Jonas J . 
"VVynne iš New Yorko. 

Olandų artistas Anton van WeLie pabaigė portretą Šv. Tėvo Be
nedikto Penkioliktojo. Kuomet artistas tą portretą darė, Šventasis 
Tėvas skaitydavo knygą "Dvasios Pergalė. ' ' Ta knyga taip-gi ma
tyt ant portreto. Kaip Prancūzas Chartran pagarsė jo Leono X I I I 
paveikslu, taip turbūt van Welie pragarsės Benedikto XV-jo. 

Prezidentas Wilsonas paskyrė kardinolą Gibbons'ą į tą komitetą, 
kuris rūpinsis sukelti žymų pluoštą pinigų badą kenčiantiems žmo
nėms Kynuose. Kardinolas tą paskyrimą priėmė ir žadėjo pasidar-
bouti visomis jiegomis. 

Katalikiškoji Amerikos Istorijos Draugija laikė savo metinį po
sėdį Philadelphijoje, Pa. Gruodžio 23 d. Keletas šimtų delegatų da
lyvavo posėdyje. 

KATALIKIŠKOS 
-

• 
• 

Katalikų vyskupų vadas Amerikoje kardinolas Jokūbas Gibbons 
apsirgo trumpai prieš Kalėdas. Liga jį užpuolė beviešint pas jo drau
gą pasaulietfp. Shriver. Jau 59 metai, kaip Gibbons yra kunigu. Ši
tos buvo pirmos Kalėdos, kad jis negalėjo laikyti Mišių. Bet jis jų 
išklausė gulėdamas lovoje. Kun. Albertas Smith, kardinolo kapelio
nas laikė tas Mišias. Patyrę kardinolo ligą augštieji ir žemesnieji as
menys išreiškė jam savo užuojautą. Šv. Tėvas Benediktas XV atsiun
tė telegramą su apaštališku palaiminimu. Prezidentas WilsonasV Bel 
gijos karalius Albertas ir kiti žymus asmenys išreiškė ligoniui svei
katos linkėjimus. Kardinolas eina 86 metus. 

New Torke yra katalikiška labdaringa draugija vadinama Big 
Brothers (Didieji Broliai). Arkivyskupas Hayes yra garbės pirmi
ninkas, teisėjas Cornelius F . Collins yra tikras pirmininkas ir Jurgis 
MacDonalį yra iždininkas tos draugijos. Daugelis pavargėlių jau ta
po tos organizacijos sušelpti. Kadangi pirmininkas ir iždininkas dau-

ŠVENTAS JUOZAPATAS KUNCEVIČIUS PALACKO (RUSIJOJE) 
ARKIVYSKUPAS. DIDIS RUSU VIENYBES SU RYM0-

KATALIKŲ BAŽNYČIA RĖMĖJAS. (1580—1623). 

Šv. Juozapatas Kuncevičius" paėjo iš Ukrainų tautos ir gimė 1580 
metais Volinijoje. Jo tėvas buvo vardu Vladimiras, o motina Roza
lija, abudu augšto luomo. Juozapatas krikšte gavo vard^ Jono. PirT 
miaus užsiimdavo pirklyste, bet 1604 m. įstojo į Bazilijonų vienuolyną 
Vilniuje ir gavo vardą Juozapato. Penkis metus išbuvęs vienuolyne; 
užbaigė mokslą ir tapo įšventintas į kunigus. Neužilgo paliko vienuos 
lyno arkimandritu arba viršininku. , 

Tame laike Rytų Bažnyčios buvo susivienijusios su Rymo-Katali-
kų Bažnyčia, kuomet jąja atstovai metropolitai ir vyskupai pasirašę 
Florencijoje 1438 metais, visuotiname susirinkime, jog atsižada atska
los ir pasiduoda popežiaus valdžiai. Tarp kitų prie susivienijimo 
pasirašė ir Kijevo metropolitas Izidorius, kursai paskui tapo kardi
nolu. Tad rusai buvo pasidalinę į dvi parti j i : vieni laikėsi atskalos 
ir vadinosi pravoslavais, kiti buvo susivieniję su Rymo-Katalikų Baž
nyčia ir vadinosi "Unij is ta is ." Prie pastarųjų prigulėjo ir šv. Juo
zapatas, kursai savo pamokslais ir uoliu pasidarbavimu daug pravo
slavų atvertė prie tikro tikėjimo. Už tat įgijo daug priešų tarp pra
voslavų. J is atvertė vieną advokatą Dziagiliavičių, kursai taip kal
bėjo'apie šv. Juozapatą: "Gedeono Brolnicldo vyskupavimo laikais 
(kurs prieš šv. Juozapato buvo), mums visiems Bažnyčios reikalai 
mažai rūpėjo. Juozapatas mus patraukė prie šv. Unijos. Nekuo-
met negirdėjau iš Juozapato lupų kokio nemalonaus žodžio, nuo ku
rio galėtų pravoslavai įsižeisti. Nors galėjo juos visiškai išnaikinti, 
nes turėjo ant jų valdžią, arba bent galėjo juos bausti, tuo tarpu 
nekuomet nevartojo prievartos,.tiktai nuolat kartojo, kad jo Vienati
nis troškimas yra atvesti juos prie paklusnumo Šv. Tėvui, popežiui." 

Rugojo nekartą kai-kurie Juozapato dvasiškiai, kad jiems šv. ar
kivyskupas statė pa"vyzdin lotynų kunigus ir ragino juos sekti tikėji
me ir prisirišime prie Bažnyčios. Murmantiems arkivyskupas pasa
kė ta ip: " A r tai bloga yra pasiskoly^ti iš kaimynų ugnies, kuomet sa
voji gęsta? Nėra tame nieko bloga, jei ieškosime mokslo ir tikybos 
tikrybės ten, kur yra. O Dieve, pridėjo, tiek žmonių draugaujasi su 
eretikais, visai netikinčiais, o rustinasi, kad aš esu palankus Rymo 
Katalikų kunigams, su kuriais vienija mus tas pats tikėjimas, tas pats 
darbas del (įušių išganymo!.. " Naudodavosi kiekvienu pasivaikščio
jimu, iš kiekvienos kelionės, kad ką nors prie Dievo patraukus. 

Vieną kartą arkivyskupas atvyko ties Nemumi, per kurį reikėjo 
plauksmu persikelti, o čia tiršti ledai ėjo. Daug keleivių susirinkę 
ant kranto laukė, iki Nemunas užšals. Kad laiko negaišinus ir neap-
leidus progos, Juozapatas surengė misijas ant upės kranto, pasakė ke
letą pamokslų, o paskui visų išklausė išpažinties. 

Priešingi jam pravoslavai nupiešė Juozapatą ant paveikslo vel
nio pavidalu su kabliu rankoje, kuriuo traukė prie savęs žmonių dū
šias. Apačioje buvo parašyta: uDūšių gaudytojas." Kuomet Juo
zapatas sužinojo apie tą, nusijuokė ir tarė pravoslavams: "Duotų tai 
Dievas, kad galėčiau visas jūsų dūšias prie Dievo patraukti ." 

1617 metais Juozapatas tapo Palacko arkivyskupu ir ten# savo 
raštais ir žodžiu dar dangiaus žmonių. patraukė prie vienybės su ka
talikų Bažnyčia. Vieną kartą jis iškeliavo į Vitebską, kuris prigu
lėjo jo arkidiocezijai ir kur turėjo daugiausiai priešų. Tuojaus tenai 
atvykęs arkivyskupas šv. Dimitrijo, Unitų Bažnyčios globėjaus, die
noje iš sakyklos perskaitė tai dienai skirtus Evangelijos žodžius: " E i 
na valanda, kad kiekvienas, kuris jus užmuš, manys, jog pildąs tarny-* 
ba Dievui." (Jon. 16. 2). Paskui taikindamas tuos žodžius prie sa
vęs, pridėjo: "Vitebsko gyventojai. Ieškote mano mirties, statote 
man kilpas ant upių ir tiltų, ant kelių ir miesto gatyėse. Štai esu! 
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Pats ateinu pas jus t Žinokite, jog esmi jusiį ganytojas ir kad di
džiausia savo laime paskaitysiu mirtį ui j . . ~ . \T..i kad Dievas man 
suteiktų tą malonę, idant galėčiau savo gyvybe pašvęsti už Unija, už 
paklusnume sv. Petrui, už popežių!" 

Sutartį ant jo gyvasties padarė patįs miesto tarybos nariai, pra
voslavai. Jie tą. diena pasislėpė arba išvažiavo iš miesto, idant, jei 
arkivyskupas bus nužudytas, tai galėtų prieš karaliaus teisme pasi
teisinti, kad tas įvyko be jų žinios. Vienas popas, vardu Elijas, blo
giausio pasielgimo asmuo, gavo įsakymą, prie kiekvienos progos, kuo
met kur Juozapatas pasirodytų, niekintų jį ir kolibtų blogiausiais žo
džiais. Suokaibiautojai buvo įsitikrinę, kad arkivyskupo namiškiai 
nenukentės to paniekinimo ir panorės nubausti Eliją. Tuomet pravo
slavai varpais suskambįs, apgins Eliją, o sumišimui pakilus, užmuš 
arkivyskupą, kaipo viešosios ramybės ardytoją. Tas sumanymas ta
po įvykintas. Minia įsilaužė į arkivyskupo rūmus, užpuolė tarnus ir 
mėgino veržties į kambarį, kur buvo Juozapatas. Tuomet jis išėjo ir 
ištiesė ranką, juos palaiminti ir nuraminti. Bet štai įpuola du ar
šiausiu priešu rėkdamu: "Užmušti papistą, užmušti lotynų kalbos my

lėtoją!" Vienas pagaliu per galvą mušė, o antras kirviu perskėlė ar
kivyskupui kaktą. Manydami, kad jau negyvas,.žmogžudžiai puolė 
prie tarną, bet atsiduksėjimas, išėjęs iš Juozapato krutinės, juos per
tikrino, kad dar nenumirė. Išvilko jį ant kiemo ir vienas šūviu per
skrodė galvą šventajam. Žmogžudžiai viską sudaužė, o kambariuose 
ką norėjo, tą pavogė. Išniekindami negyvą kūną, pešė plaukus ir 
purvais apmetė. Tūla begėdė moteris, išdrįso Šventajam išrauti sau
ją plauku iš barzdos, bet staiga apjako. Teciaus tas stebuklas nepa
darė įspūdžio žmogžudžiams. Moteriškė neužilgo atvirto į katalikes 
ir visą gyvenimą apverkdavo tą savo nedorybę. Galų gale žmogžu
džiai pririšo sunkų akmenį prie kankintinio kojų ir įmetė jį į upę 
Dauguvą. Stebuklinga šviesa parodė subėgusiems katalikams vietą, 
kurioje šv. Juozapato kūnas gulėjo. Jie išgriebė ir iškilmingai palai
dojo Palacke. Kadangi prie Juozapato grabo daug stebuklų darėsi, 
popežius Urbonas VIII 1643 metais jį pripažino palaimintu, o Pijus 
IX 1867 m. paskaitė tarp šventųjų. 

Dvasiškojo Gyvenimo^ Malonumas. 
P 

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

DIEVOTUMO PAMATAI. 

i ąsa. 
Greitas teisimas. 

"Neteiskite, o nebusite teisiami." Abimelekas, matydamas Izao
ką juokaujant su Kebekka, nusprendė, kad ji yra jo pati, nors Izao
kas pasakė, kad ji yra jo sesuo. Pagedęs žmogus butų pamąstęs vi
siškai kitaip ir butų klydęs. Tegu tavo pamėgimai bųva garbus, o to
kiais taip-pat tebūva ir tavo teismai, tebūva jie gailestingi, kiek tik 
galima, teisk savo artimą visuomet į gerąja pusę. Aiškink jo darbus 
kogeriausia. Šv. Juozapas, matydamas Šv. Mariją Pauą nėščia, neįta-
rinėjo j<><; jis, žinodamas jos šventumą, nekaltumą ir anioliškumą, ne
tikėjo, kad ji butu kalta ii* teismą paliko Dievui. Išganytojas negalė
jo išteisinti tu, kurie Jį nukryžiavojo, bet, kad jų kaltę sumažintą, 
nurodė į jų nežinojinią. Jei kada negalime kitų klaidų išteisinti, ma
žinkime j u sunkumą, priskaitydami žmogaus silpnybei.. 

Muša širdžių troškintai. 
Musu širdis sutvertos Dievui, sutvėrimai negali ją patenkinti. 

Prisimink smagumus, kurie buvo užvaldę pirmiau tavo širdį ir pasa
kyk teisingai, ar jie nepadarė tavęs auka daugelio neramumų. Var
ge! Kokia klaida! Kiek jau kartą buvo apgauta ta nelaiminga šir
dis, visuomet pageidaudama sutvėrimų, iš tenai pasitikėdama laimės 
ir rasdama tik tuštybę. Kaip karveles, paleistas iš Nojaus laivo, ne
rado atsilsio, kolei nesugrįžo atgal, taip mūsų širdis ne kitur ras at
silsį, tik Dievuje, nuo Kurio atėjome. 

Yra tokių, kurie voliojasi nuodėmią purvyne, kurie susirišę su 
velniu tūkstančiais geidulių, paklausk jų, ką jie daro? Aš nieką ne
skriaudžiau, atsakys, aš nei neužmušiau nieką, nei apvogiau! Tai ge
rai! Bet ar tai tik du yra Dievo prisakymu/ Atmink, kas neužlai-
ko vieno prisakymo, užsipelno pragarą, kaip kad visų neužlaikytų. 

Ir vėl kaip kas pasakys, " a š daugelį kartų mušiausi į kiūtinę, aš 
dariau visa, ką galėjau, o aš da vis negaliu pasiliuosuoti nuo to ne
mėgimo ir pasibiaurėjimo dvasinio gyvenimo," bet ar nežinai, jog esi 
šiame gyvenime, kad kentėtum, o ne vien džiaugtumeisi. Tikrąja ra
mybe pasidžiaugsi danguje. Tik kariaudamas su savim, gali atsiekti 

Dorybė. 
Pildydamas nedorybę, rasi graužimą ir neramumą, o atlikdamas 

dorybės darbus, rasi laimę. Kantrus žmogus džiaugiasi sątaika, gi 
žmogaus kerštingo širdis yra karėje pati su savim; nusižeminusieji 
yra ramus, puikieji pilni neramybės, blaivus—yra tylus, o žmogus 
nesusiturįs yra pilnas sumišimą. Dorybė pripildo širdį neprilyginama 
saldybe, nedorybė yra priežastimi sumišimo ir betvarkės. 

Kuris turi kelias nedorybes nėra patenkintas, kuris turi jų daug 
yra visiškai nepatenkintas. Kuris turi kelias dorybes, pradeda ragau
ti džiaugsmo, ir, juo daugiau įgija dorybių, tuo labiau auga laimė. 

Kentėjimai. 
Didžiausia nauda dorai dusiai yra ne tiek iš įuąstymo apie DieVą, 

kiek iš mylėjimo Dieivo kentėjimuose. Be to, dusia privalo dažnai pri
siminti, kad Dievas meilingai žiuri į ją, kuomet ji didžiausiuose ban
dymuose su visišku atsidavimu pasiveda Jo šventai valiai. Meilė, ir 
kentėjimai yra verčiausiomis aukomis, kurias galime sudėti Tam, ku
ris mus išgelbėjo savo meile ir kentėjimais.* 

Prispaudimai. 
Apleiskime, jei taip galiu sakyti, Dievą Jo paguodose, kad Jį sek

tume Jo sopuliuose. Nieko nėra, kas sudėtu geroje širdyje tiek galin
gos tvrrtybės ir ramybės, kaip mąstymas apie išniekinimus, įžeidimus 
ir prispaudimus, guriuos Jėzus iškentė nuo savo gimimo iki mirties, 
palyginus su Jo sopuliais tuos smulkius prietikius, kurie mums atsi
tinka, pamatysime,-kad mūsiškiai neužpelno net prispaudimų, bandy
mų ir priešinybią vardo. 

* 

Kantrybė. 
"Jūsų kantrybėje paveldėsite savo dūšias/ ' sakė mųs Viešpats 

savo mokiniams. Atsiminkime, kad mųs Viešpats išgelbėjo mus, daug 
vargdamas ir kentėdamas; tai-gi ir mes kentėjimais ir kantrybe pri

valome užsidirbti sau išganymą. * Jei mus sutiktų prispaudimai, tai 
atsiduokime Dievo valiai ir priimkime juos kantriai, sakydami "te-
bųva Dievo valia." Jei liga apimtų mus vartokime visokių vaistų, 
nes taip Dievas surėdė. Kitaip darydami, gundytume Dievo Didybę, 
o taip darydami, laukime su atsidavimu, kad išsipildytų, ką Dievas 
nuspreridė. Jei Jo valia butų, kad tie ar kiti vaistai prašalintų ligą, 
dėkavokime Jam nužemintai, bet̂  jei Jo valia butų, Jsad liga pasiliktų 
ir toliau, dėkavokime taip-pat su kantrybe. 

^Atsidavimas Dievo valiai. 
Pakelkime savo širdis prie geriausio mųs Viešpaties ir garbinki

me ir laiminkime Jo šv. valią. Bausk, žeisk, kaip Tau patinka, vis 
tiek Tavo esame ant Visada. Statyk priešai mųs akių, mųs Saulę, nu
kryžiuotąjį Išganytoją, mūsų širdžių Viešpatį. Sakykime, "o , garbin
goji mūsų dūšių Saulė, Tu savo gerumo spinduliais gaivini visus; štai 
mes pusgyviai po Tavo akių. Mes negalime pasijudinti, jei negai
vins mus tavo šiluma; mirtis yra gyvastis, kada esame vienybėje su 
Dievu.'' I i 

Nusižeminimas. 
"Pasiskolink tuščių indų, tarė Iii jas neturtėlei našlei, ir supilk 

tenai alyvą.'' Norime turėti Dievo maloųę savo širdyse, pasiskubin
kime ištuštinti jas nuo tuštybės. Tuščia vadiname tą garbę, kurią 
teikiame patįs sau, arba už tai, ko mumyse visiškai nėra, arba, kad 
ir yra, tai mes neturime tiesos tuo save augštinti. Augšta kilmė, di
džiūnų malonės prielankumas, tai priguli ne mums, bet mūsų protė
viams, arba kitų skoniui. Kaip kas sau skiria garbę del savo gerų 
arklių, del apsirėdymo; kokia kvailybė. Jei eia yra garbė, tai ji 
priguli arkliams, ar siuvėjui. Kiti didžiuojasi daugybe įvairių maž
možių, kurių ėia nei neišvardysiu, nes tai kvaili dalykai, jų garbė pri
guli jų išradėjams. Kiti, ant galb, jei jaučiasi turį šiek tiek mokslo 
reikalauja sau pagarbos ir augštinimų iš visų pusių, kaip ir išpažin
dami, kad visi privalėtų pasivesti jų vadovavimui. .Tokiems pasaulis 
pasirodo teisingas; juos vadina pedantais. Tikras nuopelnų ištirto-
jas—tai nusižeminimas. 

Skaistybė ir nusižeminimas. < 
Yra dvi dorybi, kurias reikėtų praktikuoti be sustojimo ir, jei 

galima, niekad to neišvardyti, arba taip retai, kad, rodos, praleidžia
mi tyla. Jiedvi yra skaistybė ir nusižeminimas. 

Apšmeižimas. 
Palaikyti už niek įžeidimus ir šmeižimus yra paprastai daug 

naudingesnis viastas, kaip piktumas, apmaudą ir kerštas. Paniekink 
juos ir jie išsiblaškys; jei neteksi susivaldymo ir karšeiuosiesi, tai iš-
rodys, kad šmeižtas yra kaip ir teisybe. Tikra krikščioniška siela ne
atkreipia atydos į visą daugybę įžeidingų žodžių, o kurie yra silpni 
yra suerzinami bet kokiu pralekiančiu žodeliu. 

Apief gerą vardą. 
Geras vardas yra kaip ir iškaba, rodanti dorybės gyvenimą. 

Dorybė augščiau visa ko turi būti statoma. Jei tave vadina veid
mainiu, kad pasdikai dievotu, jei į tave žiuri su panieka, kad atleidi 
pažeidimą, nusišypsok į tie patįs asmens, kurie taip tave teisia, daž
nai yra nepergerbtinia^si; yra daug geriau net gero vardo nekuriam 
laikui netekti, negu dorybės išsižadėti. Vertesni yra vaisiai, kaip 
lapai ir dvasinės dovanos, kaip viršuj ai laiminimai. Mes privalome 
rūpintis savo geru vardu, bet neprivalome daryti jį savo stabu. Kaip 
turime priedermę nepiktinti gerųjų, taip-gi nesame pašaukti patenkin
ti blogųjų. Išsižadėk visokio tuščio įpratimo, kuris žeidžia tavo būdą, 
nes šis darbas vertesnis už visokį tuštumą. Jei kas nors niurna, lo-
joja ir šmeižia tave už tavo uolumą, lavinimųsi dievotume ir dvasinę 
pažangą, nepaisyk to, teloja, lyg šunis į mėnulį žiūrėdami, tepatenkina 
savo širdis; jei jie ir gali turėti blogty nuomonę apie mus, tai mųs 
geras vardas savaime žydės. Šmeižtas mums bus, lyg peilis-genėtojas 
vynmedžiui: jis paclaugins vaisių. 

Rūstybė. 
Juozapas, kuomet siuntė savo brolius iš Egipto namon pas tėvą, 

davė jiems perspėjimą: '*Žiūrėkite, kad kelionėje neatsitiktų tarp «jųs 
kas." Aš jums sakau panašiai. Šitas pasigailėjimo vertas gyveni
mas yra kelionė į laimingesnę amžinybę. Nesipykite kitas su kitu, ko
lei kelionėje. Ramumas Ir sutikimas tevienija mus su mųs broliais. 
By niekniekis teneveda mus į rūstybę,.nes šv. Jokūbas sako: "Žmo
gaus rūstybė neatlieka Dievo teisybės." 

Godulyste. 
' 'Palaiminti neturtėliai dvasioje," sako Jėzus Kristus. Vargas 

tiems, kurie myli turtus. Pragaro nelaimės laukia jų. Pririšti savo 
širdį prie turtų, tai reiškia būti turtingų dvasioje. Būti ištkrųjų tur
tingų, o dvasioje neturtėliu, tai didžiausia krikščionies laimė, nes ka
da jis yra taip susitvarkęs, turi turtų teikiamus patogumus šiame \ra-
saulyje, ir neturto nuopelną ateinančiame. Bet ar rasi nors vieną, 
kuris laikytų save godžiu? Nei vieno. Vieni teisinasi šeimynos skait-
lingumu, kiti—reikalingumu gerai aprūpinti ateitį. Dažnai čia yra ap
gaudinėjimas savęs. Jei esi taip prisirišęs prie savo turtų, kad drebi, 
kad del kokio nors atsitikimo jų nebenetektum, tikėk man, kad godu-
lystės karštis tave riša. Negalimas daiktas, kad turėtum pamėgimą 
kokiuose nors daiktuose, jei nebūtum prie to prisirišęs. Jei trokšti il
gai, karštai ir pilnas neramumo tų daiktų, kurių neturi, aišku, kad 
godulyste turi. Negeisk perdaug gerybių, kurių neturi, nerišk šir* 
dies prie tų, kurių turi, nepyk ir nenusimink, jei atsitiktų jų netekti, 
tuomet tikėk, kad nors esi turtingas ištikrųjų, neesi vienok tokiu savo 
pamėgimuose, bet esi neturtėlis dvasioje, o tuo būdu palaimintas, nes 
dangaus karalystė priguli tau. 

Pasikalbėjimas. 
Kuomet mes labai mylime Dievą, mes dažnai apie Jį kalbame, ir 

jaučiame įgimtą malonumą, garbinant ir šlovinant Jo šventą vardą. 
Bet dėlto nėra reikalo, kad mes liktume nuolatiniais pamoksli-

mnkais, tik kad mes su nusižeminimo dvasia, meile ir ramumu var
vintume tai čia, tai kitur lašas po lašui tos dievotumo ir dieviškų 
daiktų saldybės, kad melstumėsi prie Dievo savo širdyje, kad ta šven
toji rasa persisunktų į širdis tų, kurie mųs klauso. 

Šventieji. 
O Dieve, kiek darbų ^atlrkrį tjavo šventi kentėtojai, kurių drąsa 

pripildo mus nusistebėjimu. O ko nepadarė kitokį šventieji. Su ko
kia dvasios stiprybe jie paniekino pasaulį, su kokiu tvirtumu jie už
laikė savo pasirįžimus, nežiūrint, laiko, lyties, amžiaus, vietos ir sto
vio. Kodėl mes nesame toki, kaip jie I Jie buvo toki, kaip* mes, su
tverti tam pačiam Dievui ir toms pačioms dorybėms. 

Malda. 
. Neapsakoma yra laimė būti vienui vienu su Dievu. Niekas negali 

žinoti, kas atsilieka tarp Dievo ir širdies, išskiriant patį Dievą ir 
širdį, kuri garbina Dievą. Apinąstyk mųs dieviškojo Išganytojo gy
venimą ir kančią, o tavo širdis bus pilna, tavo valia išmoks atlikti vi
sus savo darbus sulig Jėzaus. Jis yra pasaulio šviesa, Jame, Jo ir 
Jam mes esame apšviesti. Malda yra troškimo medis, kurio pavėsyje 
mes galime atsigriebti, ji yra Jokūbo šulinys, kurio vanduo gali nu
plauti mųs pietums; galop, kaip vaikai, klausydami savo motinų kal
bos, išmoksta kalbėti tą pačią kalbą, taip ir mes, pasilikdami arčiau 
mųs Išganyto jaus, apmąstydami Jo žodžius ir darbus, mokinamės 
šelpiami Jo malonės taip kalbėti ir daryti, kaip Jis. Laikykis to ir 
tikėk man, mes negalime prieiti prie Dievo kitokiu keliu. 

Šventas krikščionies išsižadėjimas. 

Tikras Kristaus tarnas nusirupina apie rytojų. Jis ištikimai 
pildo šiandie, ką jam jo viešpats skyrė. Ką jis daro šiandie, jis da
rys ir rytoj, be atidėliojimo. Tai reiškia, kad jis dirba, neatsižvelg
damas į užmokesnį užtarnavimą, dirba, kad taip Dievas nori ir Jam 
taip patinka. "Nesirūpinkite apie rytojų, sakydami, ką valgysime? 
Žino jųs dangiškas Tėvas, kad jums reikalingi tie daiktai; ieškokite 
pirmiausia Dievo karalystės, o visi tie dalykai bus pridėti jums*.' 
Turėk kūdikio širdį, palankią valią, dvasią paliuosuotą, nuo pamė
gimų, bet mylinčią Dievų. Kaslink nuopelnų, nereikia tau del jų gal
vos sukti. 

« . - • - — ^ * . 

Tobulybė. 
Mes negalime prieiti prie tobulybės, kolei mes limpame prie viso

kios netobulybės. Kad ir ji kasžin kaip maža butų^kad ir butų be 
vertės mintis, mes nežinome, kaip ji bloga gali būti dusiai; nes, jei, 
mes leisime savo dūšiai užsiiminėti bevertėmis mintimis, ji gali leng
vai apsiprasti ir su pražūtingomis mintimis. Kad ir mažiausias pa
sirodytų blogas, jis turi būti tuojaus atkirstas šalin, kaip jį pajunta
me. Viena kaltė padaryta su įiamėgimu labiau yra kenkianti tobu
lybei, kaip šimtas dasileistų per neapsižiūrėjimą, ant greitosios. 

Geiduliai. 
lieligija -kenčia mus su mųs visais geiduliais, palinkimais ir įpro

čiais, bet nevelija gyventi sulig jų. J i paduoda mums taisykles, kaip 
save užlaikyti, kaip kokį spaustuvą, kuris ištrintų iš mųs širdžių visa, 
kas tik yra priešinga Dievui. 

Kryžius. 
Šv. Krizostomas sako, kad jo laikuose kryžium buvo ženklinami 

namai, laivai, keliai, lovos ir net serganti gyvuliai; taip žmonės buvo 
įsitikėję į švento Kryžiaus, galybę. Išpjaukime kryžių ant savo durių, 
sako šv. K Iranas, apginkluokime save tuo ginklu, kuris padarys krik
ščionis nepergalimais. Jį pamatęs, mųs priešas bėgs atgal išsigandęs, 
sako šv. Cirilius; kada velnias mato kryžių, jis atsimena Tą, kuris 
buvo prie jo prikaltas ir kuris sutrynė žalčio galvą. 

Tikroji dieviškoji išmintis yra šventoji kryžiaus kvailybė. Jei 
būtume mindžiojami, įžeidžiami, koliojami, nukęskime viską su meile; 
mes privalome to trokšti, jei Jėzus Kristus to norėjo. Kryžiaus Apaš
talas sušuko: "mes pasilikome pasaulio išmatomis." Babiliono gy
ventojai nesupranta šio mokslo, bet Kalvarijos kalno gyventojai tai 
pildo. 

Mes mylime kryžių, tik kada jis yra auksinis, arba papuoštas per
tomis ir brangakmeniais. 

t 

Sekimas Jėzaus Kristaus. v 

Yra didelis skirtumas tarp eiti paskui mųs Viešpatį ir Jį sekti. 
Visi krikščionys, kurie ilgstasi dangaus, eina paskui mųs Viešpatį, tai -
yra, jie apturės dangų per Jo nuopelnus, kuomet su jais jungia ge'rą 
pildymą prisakymų, kuriuos Jis davė. Gi sekti mųs Viešpatį reiškia 
eiti Jo pėdomis^ sekti Jo pavyzdį, pddyti Jo dorybes, išpildyti Jo 
valią, ir, nepasitenkinant grynu pildymu Jo prisakymų, pridėti prie 
to pildymo patarčių ir tų augščiausių dorybės laipsnių, kurie, žinia, ge
riausia Jam patinka. . 

Pamaldumas. / 
Pasaulis mato, kad pamaldus asmens pasninkauja, meldžiasi, ken

čia įžeidimus, tarnauja ligoniams,, atsiduoda pavargėliams, valdo savo 
rūstumą, nuolatos prižiūri savo geidimus, šalinasi nuo smagumų ir 
dažnai atlieka sunkius ir vargingus darbus. Bet pasaulis mato tik 
kas darosi išviršaus, jis nemato to vidujo pamaldumo, kuris padaro 
visus tuos darbus saldžiais, maloniais ir lengvais. Žiūrėk į bites ant 
timinėlio: jos randa ant jo labai karčius syvus, bet čiulpdamos jos jį 
permaino į medų. Čia tai ir daro klaidas pasaulis kaslink pamaldžių 
asmeny Jie randa daug to, kas yra kartųjų lavinimuose ,ir nusi-
marinime, tai tiesa, bet kuomet tuo yra tikrai užsiėmę tai jiems vir
sta saldumu. Ugnis, ratas, kardas rodėsi gėlėmis ir kvepalais kentė
tojams, nes tikras pamaldumas minkštino nuožmiausius kankinimus r 
net ir pačią mirtį. Tikras pamaldumas yra dorybių karalius, meilės 
tobulybė. Jei meilė yra brangus balzamas, pamaldumas yra kvepa-
las, kuris stiprina žmogų ir džiugina Aniolus. 

-

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI. 
i 

Klausimas.'Degančioji lemputė prieš altorių Bažnyčioje dega die
ną ir naktį. Ką tai reiškia? p, Varanauskas. 

Atsakymas. Amžinasis žiburėlis ties šv. Sakramentu katalikų baž
nyčiose reiškia nuolatinę žinomų meilę, pagarbą ir tikėjimą šv. Sakra
mentui. Šviesa reiškia tikėjimą, karštis reiškia meilę. Rųpestis pa
laikyti nuolatai degančią liepsną reiškia pagarbą. 

' _ Kun. P. Bučys. 

dd J? f Literatūros — mokslo visuomenei 
katalikiškas laikraštis. 

Išeina kas monesis. Vienas iš įvairiausių lietuviškų laikraščių. 
"MEILĖJE" talpinama daug įvairių ir naudingų skaitymų. Kiekvienas 

rassau nauda- Išeina jau ištisi metai. Išleidžia kunigas M. J. Urbonaa. 
Kaina metams $1.80 
Užrubežių $8.00 
Rašyk šiuom adresu: * ! 

"MEHJfc" 301 State Street., Du Boto, ftu 
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LIETUVIAI AMERIKOJE. 
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CLEVELAND, OHIO. 

Kalbėjo Bagočius. 

(inunlžio H) ei. Lietuvos 
Laisvės Paskolom RoniĮ stotis 
}>uvo surengusi prakalbas . 
Kalbėjo atlv. fc\ Bagočius. Pir
moje kalbos dalyje plačiai nu
pasakojo apie atsinešimą Lie
tuviu link Rusų, Lenkų ir 
Vokiečiu bei nenorėjimą, dė
tis su jais, kaipo nuo seniai 
buvusiais priešais. Toiiaus 
ragino pirkti L. L. P. bonus. 
Pu pinuos prakalbos buvo 
pardavinėjami L. L. P. bonai 
ir renkamos aukos. Bonų par
duota už $300.00, aukų su
rinkta Lietuvos Šauliams 
$4.">4.70. 

Antra kalbos dalį nukreipi ' 
link ** Liūliuos Piliečių Są-
jungos ' (liberalų Sąjungos) 
girdamas jų. Ragino visus 
prie jos rašyties, net baugino. 
Sakė: " K u r i s parvažiuos Į 
Lietuva, turės parodyti ženk
lų, kad buvo prigulėjęs prie 
L. P. S. Ki ta ip bus neįlei
džiami j Lietuvų, nes manys, 
kad Kynas išmokės lietuviškai 
ka lbė t i . " Toliau sakė.kad: " iŠ 
šios Sųjungos manoma pada
ryti Lietuviams bizūnas, kuris 
privers aukoti Lietuvai. ' 

Dabar šiek tiek kas link p. 
Bagočiaus kai-kurių sakinių 
reikale L. P. S. 

Pirmas kas link bauginimo, 
kad neįleis i Lietuvų be ženklo 
viršui minėtos Sų jungos. Tas 
lygus juokams, nes Lietuvos 
\a idžia -aprauta dalykų. Nau
dingesnis Lietuvai bus tas pi
lieti.-, kuris yra aukojęs Lietu-
vos laisvei dešimtis 1x4 šim
tu.- dolierių; arba yra pirkęs 
I., i., i*, btinų, negu tas, kuris 
užsimokės $''>.(M) i L. P. S. 

Antra, kas link bizūno Lie
tuviams. Soeijalistams bei li
beralam- t ikrai reikalingas 
bizūnas, nes jie ne tik patys 
neaukoja, bet dar ir kitus at
kalbina. Katal ikų visuomenei 
bizūnas netinka, nes ji visuo
met stovėjo ir stovi priešaky
je Lietuvos Laisvei aukotojų 
armijos. 

l ' levelando Lietuviams ka
talikams nepriderėtų rašyties 
į L. /P. S., nes jinai bus įran
kiu niekinti katal ikus ir ar
dyti vienybę. Kas gali kokių 
pagelbą teikti Lietuvai, tų ga
li at l ikti per T. F. arba L. R. 
F. R. d r-jų. Liberališki* bizū
nai lai būva patiems libera
lams. Simono Sunūs. 

kestra. Buvo ir kitokių pers
tatymų. Buvo drilių, dialogų 
ir dainų. P rograma užbaigta 
tautos himnu. 

Publikos buvo dau£ ir Liko 
patenkinta. Visa skirstėsi su 
maloniais įspūdžiais. 

Už įrenginių tokio vakaro 
garbė lai būva seserims Ka-
zimierietėms. 

Vystant i Šakelė. 

' J i edu sėja gražų pasielio gr-u-'nis, A. Aukštakalnis, V.-Miškinis, 
da į žmonių sielas, t a ip k a d ( A . Mazailis, J. Gasparas, J. 
kiekvienas žodis atneša- šiiA-. Starkenis, V. Stulgaitis, J. Jurgi-
teriopą vaisių patiems parapi - j nis> J - Viltrokfc, V. Urbanavičius, 
jonams, bažnyčiai ir tėvynei, i J- ^ a s k u s ' A- Čikauškas, J. Pet-
Lietuvai f j rauskas, J. Šalaševičius, K. Am-

. . . . . . . . v. . brozas, M. Bukšaitis, M. Vara-
Girdėjau, kad spnet P"mpi- , ^ K . Mockevičius, O. Sta-

,]inę mokyklų lanko 560 vaiku- | n M o v i e n ė ) y . Galeckas, S. Lauri-
eių. Katal ikai tėvai ir ju vai
keliai linksmai praleid'o šven
tes. Bet kaip* p.aleido šventes 
doroje nupuolę ir nuo tikėji
mo nutolę žmonės! J iems 
šventės nebuvo taip linksimos 
kaip katal ikams. 

Afras. 

CICERO, ILL. 

P H I L A D E L P H I A , PA. 

Kalėdų vakare Kv. Kazimie-
ro parap. svetainėje buvo su
rengtas gražus vakaras . Kupes 
niu seserų Kazimieriečių, pa
rap. niokyklos mokiniai per-
. tatė Kris taus , užgimimų Bet-
lėjaus stain. Laba i gražus ir 
i.-pudingas reginys buvo, ka-
da pakilus uždangai pasimatė 
.-lainelė, kūdikėlis Jėzus men
kuose vystykluose paguldytas 
ant šieno, Marija ir Juozapas . 
Buvo naktis . Staiga pasirodė 
inirys arrgelų, giedančiu 
"Sve ikas Jėzau mažiaus ias . " 
Tai giesmei pr i ta rė smuikas 
ii- pijanas. Airt smuiko grojo 
p-lė M. Traukšlutė , iš Malia-
nojaus, pijanų skambino p-lė 
K. Augaiči'utė, antrų smuiką 
grojo J . Balilionis. Svetainėje 
viešpatavo grabinė tyla, nes Į-
>I»udingas reginys visų publi
ką žavėto žuvėjo. 

I'o to p-lė Martiuaitė padek-
lemavo eiles " K ū d i k i bran
gus, sveikinam T a v e . " Tar-
• > i 
i — grojo Jono Baliliofcio or 

Įspūdžiai. 

Oicero miestelyj gyvena 
daug Lietuvių. J i e spiečiasi 
čia, tars i , bitės į puikų, įvai
rių medžių žydintį sodnų. Va
sarų čia gražu, nes Lietuvių 
darželiuose rūtos žaliuoja ir 
kitokios gėlės veria, t raukia 
praeivio akis. Žiem{j, taip-gi 
gražu: šarmoti medžiai gludi 
apsupę namus. 

Lietuvių bažnyčia stovi ko-
puikiausioje vietoje. Augšti 
medžiai šakas į visas pus^s 
leisdami,rodos, lenciūgu juosia 
Ciceros Lietuvių įstaigų. Bok
štas su kryžiumi prasistiebęs 
iš medžių vos matyti , ( iarsus 
varpas kas ryta kviečia žmo
nes bažnyčion. 

Sugrįžęs ant Šv. Kalėdų iš 
pietų šalies Suvienytų Valsti
jų stebėjaus, kaip greit auga 
Ciceros Lietuvių parapija. 

Kas čia tuos Lietuvius trau
kia. Ar minėti gamtos parė
dai, ar miestelio klasinis var
das Cicero, su kuriuo ypač stu
dentai gerai susipažinę, kaipo 
vienu iš žymiausių Rymo civi
lizacijos kūrėju, filosofu ir li
teratu, gyvenusiu paskutinia
me šimtmetyje prieš Kristų. 

Kalėdų ryte, varpui prabilus, 
žmonių ant pirmųjų mišių pri
ėjo pilnutė bažnyčia. Per mi
šias vietinio gerb. klebono 
kun. II. J . Vaičiūno suorgani
zuotas benas gražiai grojo. 
C boras puikiai giedojo. Ypa
tingai pasižymėjo p. Bičiūnas, 
smuikininkas, ir p-nia Laurai-
tienė sekmadienyje per k 'K. 
C mišias, nes " A v e Mar ia ' 
ir "Benedik tus " gražiai pa
giedojo, akompanuojant Bičiū
nui ant smuikos. 

Vakare (iruod. 26 d. para
pijos mokyklos vaikučiai, ve
dami seserų Kazimieriečių, 
perstatė * 'Betl iejus. ' ' 

Matyt buvo, kad daug triū
so seserys buvo jdėjususios, 
nes vaidinimas gerai išėjo. 
Aišku, kad kur tik seserys 
Kazimierietės kų paima savo 
globon, t a ip padaro, kad ge
riau nei negalima. Nuo pir
mojo iki aštunto skyrio 
vaikučiai labai gražiai daina 
vo bei giedojo Kalėdų lietu
viškas giesmeles. Po to kož-
nas gavo nuo senuko dovanu. 

Žmonių buvo pilnutė sve
tainė, net su kaupu, ir vis,i 
ramiai užsilaikė. Pagir t ina. 
Vakarų vedė pats gerb. klebo
nas. Viskam pasibaigus, kle
bonas pasakė trumpų prakal
bėję, pagirdamas ciceriečitis 
už tai, kad rūpinasi doru sa
vo vaikučių išauklėjimu. Po 
to skirstėsi namo tėvai savo 
vaikelius vedini. 

Negali nei atsidžiaugti tokiu 
ciceriečių susipratimu. Malo
nu. (J ražus pavyzdis kitoms 
parapijoms. Ciceriečiai yra 
geri katalikai, žino savo rei
kalus ir rūpinasi jais. J i e yra 
ir karkti Lietuvos mylėtojai. 
Tiį. liudija jų aukos. 

Rimčiausia vietų visame 
veikime čia užima klebonas ir 
asistentas kun. P. Vaitukai t is . 
J ie yra vadai ir mokytojai. 

Iš LIETUVOS. 

MHLROSE P ARK, ILL. 

Darbininkų Vartotoju Ben
drovės, arba valgomų daiktų 
krautuvės, šėrininkų visatinas 
metinis susirinkimas bus šeš
tadieny, Sausio 8 d., 1921, Jg. 
Vaičiulio svet., prie 23-čios 
gatvės ir Lake st., 7:30 vai. 
vakare. 

Visi šėrininkai kviečiami 
būtinai atsi lankyti , nes iš
girsite metini bendrovės ra
portų ir kitus svarbius daly
kus. 

Direktoriai. 

DETROIT, MICH. 

Tautos Gynimo Dienoje, 
Gruod. 12 d., š. m., aukojo: 
Kun. P. Kemėšis $53.00 
Liet. Piliečių Klub 50.00 
Šv. Onos draugija 25.00 
Al. Petkus 25.00 
P. Ragauskas 25.00 
J. Žilinskas 20.00 
Vaikų (Mišių tarną U.) dr-ja 15.00 

Po $10.00: kun. ,). Bereišks. K. 
J. Gcrvilis, St. Cibulskis. F. Stan
kus, I\. Tvarkunas. F. Pirminienė. 
K. Abysala, *J. ("iaplauskas, .J. 
Kanevičius, Z. Lapinskas, A. Ma
tusevičius, A. Nakienė L. Vyčių 
79 kp. (priaug. sk.), L. I). S. 72 
kp., A. Sereikis, P. Balkus, L. Ru
sia, V. Oarbauokas, I*. Bendorras, 
J. Kurkus. 

Po $5.00: Km. Jaučaitė, A. 
Saliukas, P. Šalkauskas, P. Andri
jauskas, J. Butkus. K. Dauuis, 
J. Skulevičius, P. Uaizauskas, F. 
A. Druktatnis, M. Alelunas, F. 
Vaičiūnas, A. Budaitis, P. Mačiie 
ta, P. Ragauskas. V. Kazlauskas, 
R. Kundrotas, A. Mockaitė. A. Sy-
leikis, A. J. Alcksis, P. Mockevi
čius, .L Svirulis, P. Balkus. 

K. Jokūbaitis $4.00. 
P. .Jurkšas $3.00. 
Po $2.00: M. Karpavičius, S. 

Ažolas, K. Tilinas, Iv. Steponavi
čius, J. Kudžius, A. Bukus. M. 
Dapkus, M. Minderis, A. Mažei
ka, R. Piragis, V. Virbiekaįf. A. 
Soriulis, S. Ballakonis, J. Bauzis, 
S. Asavičia, J. Peti'auskas, P. 
Kazaučius, F. Tiškus. J. Antanai
tis, Kernagienė, P. Naruševičius, 
J. Statkevičius, j \I . Jaruševičius, 
J. Kasevieius. 

Po $1.50: K. Beinąs, J. Balnius, 
M. Vailionis. 

Po $1.25.: P. Pa/.neekas, A. 
Misikevieius, P. Jarmoka. 

Po $1.10.: J. Arlekauskas, A. 
Jurkevičius. 

Po $1.00: J. Rudzevičius, K. 
Šimkonis, J. Valentukevieius. J.' 
Bilevieius, K. Lapinskas. L. Vine-
lis, J. Overaitis, A. Aukštakal
ni*, II. Vaiuzaitė. A. Judvalkįs. 
A. Pirminiutė. J. Šalna, A. Ma-
kusenis, S. Lapinskas, J . f'eplevi-
čia, K. S.molinskas, J. Noreikis, 
A. Šileikis, S. Luekus, A. Misi
kevieius, L. Vinclis, P. Jarmoka. 
K. Nasevičia. J. Benderius. J. 
Smaliukas, P. Banionis. A. Am-
brozas, A. Radzevieia, M. Bende-
lunieiiė, J. Tamaliunas, M. Selo-
raitis, A. Žiedelis, K. Markis, V'. 
Kručiunas, A. Noskevieius, K. Zi-
zis, K. Petrokas, A. Bagdonas, A. 
Sližys, C. Valinskas, J. Čeplevi-
čia, O. Ambrozienė, S. Ambrozas, 
M. Virbickienė, K. Gervilis, B. 

Dapkienė, K. Abyšala, S. Cibuls
kis, M. Bandžienė, C. Bukeluiias, 
V.«Bukeliunas, J. Gernauskas, M. 
Alelunas, J. Bukantas, S. Tanar-
tas, M. Burdas, V. Gurbauskas, 
J. Bučius, M. Gulgis, J. Banio-' 

nas, K. Karčiauskas, P. Gedvilą, 
A. Tautkus, K. Klemerauskas. 
A. Lakoševičius, S. Karpšlis, A. 
Rudžius, J. Brinža, V. Markuza-s, 
J. Noreikis, E. Martukinaą J. Bu-! 
knis, Kun. prof. P. Bučys, O. Ra-
davičieuė, A. Misikevieius, V. Mit
kus, U. Matuzaitė, P. Bendorius, 
J. Naura, J. Seimanas, V. Luzas, 
A.Vesloraitis, P. Kazickas, J. Ma
tusevičius, K. Antanaitis, A. Jo-
navičius, M. Bukšaitis, Barkaus
kienė, M. Bagdonienė, A. Dap
kienė, M. Marcei iunienė, K. Va
ši lienėr S. Kazakevičius, J. Buk
šaitis, J . Palelunas, S. Radolas, J . 
Vartulis, J. Jurginis, J. Aukšta
kalnis, J. Norkus, Kamirauskas, 
J. Seinas, A. Urbonas. A, . Gus-
laitis, J. Tepelionis, J. Laukaitis, 
A. Vaičiulis, J. Taškius, M. Pra
naitis, J. Petrauskienė, J. Varnis, 
A. Šeštokienė, O. Maskauskienė, 
K. Kaseniunienė, M. Urbonaitienė, 
A. (Jankauskienė, M. Stonaiticnė, 
j . Stankevičienė, M. Daugininkas, 
J. Dargis, J. Bielskis, A. Stankus, 
A. Sidoras, V. Stogaitis, F. Šilei
kis, J. Maslauskas, J. Mačiulis, A. 
Balkevičius, J. Sarulis, J. Degu
tis, J . Statkevičius, V. Mitkus, J . 
Vincais, A. Zedulionis, J. Saplys, 
K. Daunis, A. Margis, J. Kruš
nius, A. Adomaitis, P. Kanckis, 
P. Banionis, L. Urnikis, P. Zem-
įliekas, M. Jankauskas, P. Tamo
šaitis, F. Druktainis, D. Snairie-
nė, R. Klominė, J. Žilinskas, M. 
Maragaitienė, A. Kudžius, Mačiu
lis. J. šekauska**, K. Juška, A. Se
na itis, K. Petrokas, J. Petkus, A. 
Žukauskas, P. Kudirka. 

Viso su smulkiais surinkta $1.-
468 su centai.-. 

T. F. 9J sky. valdyba.. 

. (Pradžia ant 2 pusi.) 

siųsti karuomenėn. Mieste ga
lima pastebėti pilnus vežimus 
kailinių, kuriuos veža karuo-
nienei. Juos iš žmonių surihko. 
Pavaka ry galima girdėti šau
lių rikiuotės dainų, kurie jau 
neblogiaiį. už karuomenę visa 
rikiuotės darbą atlieka. 

S. 

CICERO, ILvL. 

Liet. Vyčių 14 kp. mėnesinis 
susirinkimas bus tr.ečiadienj, Sau
sio 5 <L. 1921. ŠV. Antano para
pijos svetainėj. 

Visi nariai ir narės malonėsite 
susirinkti. Bus valdybos raportas 
ir matysite kuopos stovį. Taip-gi 
nauja valdyba užims vietų ir bus 
svarbu girdėti jos programa. Bus 
prieinami ir nauji nariai. Ciceros 
jaunimas kviečiamas atsilankyti ir 
prisirašyti prie L. Vyčių 14 kuo
pos. Senoji Valdyba. 

CICERO L I E T U V I Ų DOMAI! 
Kas t ik ta i iš Cicero norite 

gaut i " D r a u g ą " arba paduoti 
į jį apgarsinimų, a r kokį spau
dos darbų kreipkitės prie p. 
A. Valančiaus. 

1511 S. 49 Court 
Pas jį galima gaut i malda

knygių i r kitokių knygų. 
Pasinaudokite. 

Aš prieš karų gyvenau Viek
šniuose, laike karo Viekšnių 
bažnyčia ir klebonija su visais 
mano rakandais buvo" sudegin
ta. Pa t sa r .patekau nelaisvėn 
ir išbuvauVokietijoj l1/^ metų. 
Pagryžęs buyau paskir tas kle
bonų j Žagarę, o dabar Vys
kupas sutiko i r parsikeliau i 
Papilę. Čia vieta graži ir pa
togi, bet miestelis, bažnyčia 
ir parapijonys baisiai laike ka
ro nukentėjo. Bažnyčia buvo 
apgriauta , stogas sunaikintas, 
špitolė sugriauta. Miestelis iš
degęs ir daug ^sodžių, ypač 
anapus Ventos, išdeginta. 
Žmonoj labai suvarginti . .Ne
beturime vargonų, altorius vie
nas visai sudaužytas ir sunai
kintas, kitas be paveikslų, o 
viduje bažnyčios matyt is vi
sur skylių. Žinoma, su laiku 
prišeis pataisyti , už tai pra
šyčiau Tamstos, kad malonė
tum nuo savęs paragint i 
papileniškius, apsigyvenusius 
Amerikoje, kad kiek galėdami 
prisiųstų ant reikalų sudrasky 
tos mūsų bažnyčk>s ir parink
tu aukų del miestelio pavar
gėliu, nes dabar labai via sun-
ku su drabužiais. Žagarėj bū
damas gavau iš Amerikos at
siųstų drabužių ir daugumai 
apdalijau, butų gerai, kad ir 
papileniškiai savųjų vargšų ne 
pamirštų. Je igu tai butų gali
ma padaryt i , tai aš nuo savęa 
pa rašyčiau atsišaukimų ir 
galėtumėt pasitarę su }>u-
pileniškiaisAmerikoje kų nors 
del savo parapijos padaryt i 
goro. Lauksiu nuo Jūsų a t sa 
kymo. 

Su pagarba, 
Kun. V. Jarulai t is . 

Papilė 1920 12 XI . 

P-. S. Kun. Didžiulis buvo 
išvažiavęs į Rusija, o sugryžus 
yra paskir tas Platelių klebo-

įlabar gyvena. — Ta: nu, kur 
pats. 

Redakcijos prierašas. Yra 
protinga ir būtinai reikalinga 
sutart is , kad katalikiškiems 
tikslams rinkliavų rengiant, 
norintieji jos kreiptųsi į Anie-
rikų per Katalikų Veikimo 
Centrų,, o tas ,į Tautos Fondų 
Amerikoje. Tam pr i ta rus leng
viau vra tvarkyt i aukas. . 

L IETUVOS KARF.IVIAI J A U GAVO ŽEMĖS. 

Apskritys' 

Vyriausios Komisijos' Kariškiams žeme aprūpinti nutarimais yra 
paimta iš pašalinių žemės savininkų iki Rugpjūčio 15 d., šių metų. 

Iš kiek Kiek atskirų Koks žemės Skaitlius ka-
saviniu- žemės skly- plotas paini- reivių j m 
kų pa- pu paimta ta gavusių 

imta. dešimtinių. žemės. 
22 

Baltijos AmerikosLinija 
Vietoj Rusijos — Amerikos Linij 

TIESI/U BE PERSĖDIMI IS NEW YORK A I 

HAMBURGĄ 8 d. Kaina 3 Klės. $125. Karės taks $5.00 
L I E P O J A U 10 d. Kaina 3 Klės. $145. Karės taks $5.00 

" E S T O N I A " buvęs " C Z A R " išplaukia 1 Febr. 
" P O L O N I A " buv. " K U R S K " išplauk. 15 Febr. 

Kreipkitės prie mušu agentu :?u.sų mieste arba 
K.» KEMPF, General Western Pa.sscnger Ageut 

120 NoriU La Šalie St., Chicago, Illinois. 

-

Kėdainių 
Panevėžio 
Marijampolės 
T k mergės 
Raseinių 
Šiaulių 
Kreiingo> 
šakiu 
Tauragės 
Utenos 
Trakų 
Vilkaviškio 
Kauno 
Pasvalio 
Rokiškio 
Mažeikiu 
Telšių 
Ežerėlių 
Alytaus 
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Saugok akiu regėjimą 

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

W. F. MONCRUFF, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

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

Kambarls 14-15-16-17 
Viršui PLATTS aptiekos 

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

* 
Randolph 2898 

A. A. SLAK1S 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestvj 
ASSOCIATION BLDG. 

19 So. La Sali e St. 

~ — I I Tel. 

i 
Valandos: 9 ryto iki 6 po pietų. 

Panedėliais iki 8 vakare. 
Nedėliomis ofisas uždarytas. 

• Phone Seeley 7439 

DR. I. M. FEINBERG į 
Gydo specialiai visokias vyrų ir 

moterų lytiškas ligas. 
2401 Madison St., kampas Wes~ 

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

X 

FOE VOUB STCftuycrrs SAKE 

Po valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
N1C. Prašalina visus nesmagumas 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodama 
pas visus aptiekorius. 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRKOL'IS 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

1616 W. 47th St. Tol. Boul. 160 
Valandos: 1 iki S po pietų. € iki 8 

vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. 
Bes. 2914 W. 4Srd Street. 

Nuo ryto iki plet. 
Tel. McKinley 26S 

DR. S. NAIKELIS 
LIETUVIS 

•GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
y Ofisas Ir Gyvenime Vieta 

S252 South Halsied Street 
Ant Tlrtaus l'nlveroa) 8t«t« Baak 

Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo 
2 iki 4 po pietų; nuo 7 iki ft vak, 

Nedėliomis nuo 10 iki 'i. 
Telefonas Yai-ds SM4 

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

piet, 6:30 iki 8:30 vakare. 
Residoncija: 10538 Perry Avą., 

Tel. Pullman 142 

i 

miiiiciiiiiiiiiHiiiiiuiiuiiiiiuiiiiiuiiutiiii 
STCI. Canal 257 S 

Phone Cicero 59G3 

DR. A. P. GURSKIS 
LIETUVIS DENTISTAS 

4847 W. 14th Street Cor. 49th Ave. 
Cicero, IU. 

Vai . 9 i š ry to iki 9 v a k . rSimant 
JNedėlias ir Seredus. 

Kampas 
BValand.: 9—12 rytą, ir 2—9 vak.2 
Tmiimiiiiiiiiiiimiiiiimiifiiiiiiiiiiitiiiiiii 

Telefenas Pullman KHi\ 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10801 So. Michigan Avenue 
Roseland, 111. 

v*SXANDOS: 8 ryto iki 9 vakare, 
rel. Pullman S42 ir 3180. 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 

Tel. Drover 7042( 

.Dr .CZ Vezelis! 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.] 
Seredomis nuo 4 lig 9 vakare m 
4712 SO. ASHLAND AVENUB ."' 

arti 47-tos Gatvės 

S. D. LACHAVV1CZ 
LIETUVYS GRABOJHl S 

Patarnauju laidotuvėse kopiglausla. Rei
kale 'meldžiu atsišaukti, o matui darbu| 
busite užgranddintU 
2314 \V. 23rd PI. Chlcagi 

Tel. Oanai 2,199 

Mokinama: angliškoa ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedyetėa, ste
nografijos, typewrlting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, poli tiki n ės ekono
mijos, pili^v^**- * -;Unr*»?vi*tės 
• Mokinimo v«i«uao». uuu » ryto iki 
4 valandos po pietų; vakarais nuo C 
iki 10 vai. 
3106 So. Halsted St., Chicago. 

•— 
J Tel. Yards 6666 Drover 8448 

Dr. V. A. SZYMKEVICZ 
j LlctuTis Gydytojas, Chirurgas ir 

AL. operas. 
8203 S. Halsted St. Chicago. 

Valandos: 10—12 iš ryto 1—2 ir 
6—8 vakar^ Ned. 10—12 iŠ ryto. j 

U Cfe fkA i % STEAMSHIP 
19-ta Vasario i r Balandžio 6. 1921 

9 

Iš New Yorko be jokių mainymu tiesiai į 

BREMEN ir DANZIG 
S. S. < < SUSQUEHANNA , , 

. Atsišaukite pas t . S, MA1L STEAMSHIP COMPANY, Inc. 
H. CLAUSSENIUS & Co. Gcneraliai Pasažicriuiai Agentai 

100 \ . i.a Balto St.. Clticago, III. Tel. Frauklin 4180 
Freight Skyrius 120 Broadway New York Cit̂  

• 

• 

28 

11 
12 

19 

77 19a 32303,97 20b 

MAGDE. "Ak, kaip nuyi niciti gal
vą! libandiiau visokius mazyoįimus, 
trinkimus, muilavimus — ir rūkas tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pins* 
Lann... Man gčd* net daroti!" 

MARK. "A'a, tai kam ta* kęst be
reikalingai! Žiūrėk, kokie mano plau
kai gražus, švelnus ir fį/sti. O tm 
todėl, kad aš vartoju ItVFPLES!" 

. Kas tai yra RJUFFLES ? Ar 
tai gyduole? Ne!! Ar kve
piantis vanduo? Ne!! RUF-
FLES yra tai paprasčiausia 
plauku ir odos sustiprintojfs, 

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas'gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt 
sraagesnio(už čysta, neniežinčią galvos odą? 

R U P P L E J « / 
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikta kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFLES pradės maiint: 
pleiskanas, o savąjįtės laike jų jau nei ž y m ė s neliks ! Paskui t ik retkar
č ia i s suvi lgant galvą bus užtektinu", kad pleiskanos neats inaujintų. 

Nusipirkta šiąnakt RUFFLES bbnkutę aptiekoje. Kaštuol tik 
65c, bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačtb markėmis, ar money order šiokiu adrtsu: 

T . AD. RICHTER d CO., 316-330 Broadway. New York 
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CHICAGOJE. 
IŠ BRIGHTON PARKO. 

I » » » • » » < % i • i i M m i i 
P I E N A S TURĖTŲ BUT PI L. RAUD. KRYŽ. RĖMĖJŲ" 

GESNIS. , DR-JOS CHICAGO IR APIE 
LINKĖS SKYRIŲ DO 

•Ohicagos miesto tarybos ko 
mitetns rišti * crvvenimo brau-

* * • 
gumo klausima praneš i , kati 
p ienas Chiengojo turi but at
p igintas , š iandie kompanijos 
pieno kvortai ima 14c Kad 
tuo tarpu net n rotu but imama. 

MEI. 
•v 

Sužeisti Lietuvoj* kareiviai 
šaukiasi pagalbos. Mūsų bro
liai Lietuvoje pasišventė gin-
t i tėvynės riihežius nuo priešo 

.ligi paskutinio. Kada reikia 
brangiau 12 centu. Ki ta ip t a - ! , ' t ... .. • 

' kar iant i su daug stipresniu sai išnaudojimas zmomu ne
busiąs pakenkiamas, sako ko
mitetas . Nes pieno yra užtek
tinai ir kompanijos gali jo 
janti p ig ia i 

VARGIAI KAS BUS SU GA 
TVEKARIAIS SU VIENU 

PATARNAUTOJU. 

• - ! Gatvekarių kompanija Vh 
Gagoje sumanė, ui valstijom 

priešu, tada labai daug- reikia 
nukentėt i ; daug' turi žūti ir 
likti sužeistais. .Mes ta su-
prantamo. 

Kuomet mes sulaukėme Šv. 
Kalėdų, tos iškilmingos šven
tės, mes kiekvienas stengėmės 
nupirkti dovaną savo draugui 
ar draugei . Kiekviena šeimi
ninkė mums pagamino skaniu 
valgiu ir kitko. Pavalgę, atsi-

su vienu 
patarnautoju kiekviename, i 
Konduktorių J ir im»tormana< 
tu r i but vienas it tas pat 
-:-

mUMios namlns komisija pri- * ' " • • , l n r K a v ? , l o v n n * " l 0 s 

tniv miesto ^ t v r m i s (Kileisli l'<'ik'0JO'» linksmyl-V: uiini-
visa eilo CTlv.kan.i su vienu | k o s ; J,,l<11-1- l o a t " - 1 " ' t n m P»" 

našių vietų, kad linksmai pra-
! leisti laiką. 

Šiandie norėčiau aš paklau
sti, ar daug rasime tokių, ku
rie apsirūpinę save atsiminė 
artimą ir pamąstė, ar jisai yra 
aprūpintas f Ar daug rasime to
kių, kurie atsiminė Liet. karei
vius, savo brolius, kurio prie-

jšo sužeisti guli alkani sniege 
if šaukiasi pagclbos? J isai au
koja paskutini kraujo lašą už 
mūsų Tėvynę, už Lietuvą; o 
mes kaip žiūrime į tą kareivi ; 

j kaip mes rūpinamės apie savo 
anapus vandenyno. 

smogus gatvekaryje. 
Kompani ja tokių gatveka

rių nori pasigaminti apie ši m 
t a ir pelnyties. Nes mažiau 
Muksią darbininkų. 

Tam sumanymui priešinasi 
ne tik miesto valdyba, bet ir 
paėių konduktorių ir motor-
manų unija, l 'nija bijosi, kad 
kompanija tokiuo sugalvoji 
mu nesumažintu skaitliaus 
darbininkų. 

Vnistai tvirtina, kad su v ie m o , m s 

nu patarnautoju gatvekariai Je igu mušu broliai savo 
padarv tu daugvbes nelaimiu, gyvastis aukoja Lietuvai, kad 
Nes ne vienam žmogui atl ikti j ji luitu laisva, neprigul minga, 
du darbu konduktorių ir j tai * mes pinigine auka eikime 
motormano. j jiems pagelbon. Duokime do-

Darbininkai, sakoma, pasi- vanų Lietuvos kareiviams, pa-

A. L. R, K. Moterų Sąjun
gos 20 kuopa puikiai pasidar
bavo, nes L. R. K. nunėrė daug 
svederių, panėiakų ir piršli-
nių. Šiitą M. S. kp. niekada ne
atsisako pasidarbuoti bažny-
ėios naudai ir tėvynės labui, 
tstai viename susi r. nu tar ta 
pirkti L. P. boną už $50.00. 
Nors nedaug kuopa turi narių. 
bet» savo darbais pralenkia net 
ii; didesnes Brigbton Parko 
draugijas. Reikia pažymėti, 
kad nerimui svederių Ona 
Kazlauskienė dykai davė savo 
kambarius ir šviesą, kuriais 
sąjungietis^nandojosi vakarais 
po 2, ?> valandas. Aeiu jai už 
tai. 

Sekanėios moterys, pasidar
bavo nerime svederių: K. 
Statkienė, Z. Junokienė, O. 
Kazlauskienė, Di Klimienė, 
Žylienė, Baršėienė, M. Klidie-
nė, V. Sereekienė, A. Sark i e-
nė, J . Martinkienė, O. J . Kaz
lauskienė, F. Sebeekaitė, S. 
Vitkienė, V, Vaicekauskaitė, 
M. P>ro\vn, P. Jankevičienė, 
A. Beinorienė, Sakuniefė, B. 
(lerbautienė, V. Petrnševiėie-
nė, A. (Vkanauskienė, A. &ar-
kienė. Viso yra nuner ta 26 
svederiai, 12 porų ])anėiakų ir 
& poros pirštinių. Ii. Raud. 
Kryžiaus rem. skyr. susirin
k ime 'nu ta r ta tuos daigtus pa
siusti Lietuvos kareiviams. 

E. Statkienė. 

vai. po pietų, &v. Kryžiaus para p. 
svet. Bus renkama nauja valdyba 
1921 metams. Visi nariai prašomi 
pribūti j šį susirinkime, nes tu
rime aptarti daug svarbių reika
lų. Kurie pilnai užsimokėję, gaus 
S. L. R. K. A. sieninj kalendorių, 
kuris yra daug gražesnis nojm 
pernykštis. Įsirašę nauji nariai 
taipgi gaus kalendorių. 

Kp. rast., M. fiaučuvenas 

IŠ NORTH SIDE. 
/ . 

Liet. Vyeiij 5 laikys priešmeti-
nj susirinkimą Sausio 5, 1921, pa
rapijos svetainėje, 8 vai. vak. A-
part rengiamo vakaro, turėsime 
aptart ir kitus klausimus. 

Atsiveskite ir naujų narių. 
Pr. J. Paliulis, rast. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

rengę pakelti streiką, jei k o m 
panija nepaklmisN tų perspėji
mu. 

SUAREŠTUOTA NEPASI 
SAKO KAS ESANTI. 

A l i c i j a suareštavo 
:ia/ 40 m. amžiaus dailini apsi

taisiusią moteriškę, kuomet ji 
vienoj krautuvėj vidumiesty 
mėgino pavogti brangu mo
terišką palaidinį. 

Suareštuota apsima eiti ka
lė ji man, bet atsisako pasaky
ti", u 15; a s per viena. Sakosi jos 
namiškiams butų didelė ne
garbė, jei pasakytų savo pa
varde. 

MOKESČIŲ BLANK0S. 

Vidujinių mokesčių kolekto
r iaus ofisas paskelbė, kad to
mis dienomis paštu bus iš
siųstos korporacijoms ir pa
vieniams žmonėms blankos 
reikale karo mokesčių. 

duokime ranka sužeistam ar-
4. 

t imui. 
Kiekvienas Lietuvis turi 

priklausyti prie L. Raudonojo 
Kryžiaus Rėmėjų Draugijos. 
Tokiu būdu suteiksime dova-

inų savo broliams, esantiems 
kažko- įkaro lauke. 

Šiuomi noriu priminti vi
siems Cbieagos ir apielinkės 
L. R. K. Rem. skyriams, kad 
rūpintumėtės užregistruoti na
riais visus savo kol. Lietuvius. 
Mokestis nedidelė mažiau
sia vienas dolieris. Priklausyti 
prie L. R. K. R. Dr-jos gali 
kiekvienas. Vardan Lietuvos 
sužeistų kareivių, prašau visų 
išnaujo užsimokėti mokestis už 
1921 metus. 

Lietuvoje mūsų broliai, mū
sų žilagalviai seneliai dide
lius vargus turi kęsti. Daug 
yra tokių, kurie neturi kuom 
apsiginti nuo šalčio, neturi 
kuo apsiauti , apsivilkti . Iš to 
ir suserga. O daug yra tokių, 

SMITH PASITRAUKĖ IŠ 
VIEŠOJO GYVENIMO 

New York, Sausio 5. Ap
leidęs tomis dienomis Ne\v 
Yorko gubernatoriaus vietą 
Alfred E. Smittb pasi t raukė 
iš viešojo gyveninio. J i s pali 
ko United States Trueking 
korporacijos direktorių tary
bos pirmininku. I r pasisakė, 
kad j is nekuomet^jau nebu
siąs kandidatu Į viešąsias vie
las . 

y 

kurie neturi nei stubelės. To
kie gyvena žemės duobėse, 
skiepuose. 

Mes, amerikiečiai, gyvenda
mi geruose kambariuose, ge
rai apsivilkę, pavalgę užmirš
tam apm savo tėve,, motinų, 
einam linksmybių ieškoti, ei
nam praleisti tuos dolierius 
visai bereikalingai. 

Brangus amerikiečiai, pasi
gailėkime savo mylimos moti
nos, nušluos>tykini ja i nuo 
veido kruvinas ašaras, užriš
iu m savo broliui žaizdas!. Ta 
padarę galėsim ir pasilinksmin 
ti. O jei to neatliksim, tai 
liksime kalti prieš savo Tau
tą ir Tėvynę, Lietuvą, 

Todėl tikiu, kad nepasiliks 
Washington, Sausio 4. — nei vienas be 1921 m. L. Rau-

Bolševikų agentas Martėns iš donojo Kryžiaus ženklelio. 
Amerikos Rusijon Ims depor- Pr. A. Kišonas. 
hiotas Sausio 20 d. j L. Raudonojo Kryžiaus Rem. 

Dr-jos Chicagos apskričio 

MARTENS BUS DEPOR 
TUOTAS SAUSIO 20. 

Dievo Apveizdos parap . 
svet. Sv. Pranciškaus Sarafino 
dr-ja laikė priešmetinį susi
rinkimą, kuris buvo nelabai 
skait l ingas. Susirinkę nariai 
visi buvo persiėmę tėvynės li
kimu, p irmiausia perskai tyta 
laiškas nuo ex-kareivii) orga
nizacijos, kuris liko pr i imtas 
ir tam tikslui buvo renkamos 
aukos, kurių sur inkta $20.00. 
Aukos perduotos ex-kareivių 
organizacijos sekretoriui kad 
pasiųstų Lietuvos kareiviams. 

Kitas laiškas buvo iš Šv. 
Kazimiero Seserų Vienuolyno 
prašantis , kad mūsų draugija 
prisidėtu prie ištaisymo tos į-
sta 'gos. Laiškas vienbalsiai 
pri imtas ir r inkta aukos. Su
r inkta nedaugiausia, — $10.-
00, nes daug narių jau buvo 
išsivaikščioję. Aukos perduo
tos nurodyton vieton. 

Jonas Grisius. 

A. M. <\ & B. V. .of N. A. lo 
ealas 257 laikys metinį susirinki
mą ketvirtadieny, Sausio 6 d., 8 
vai. vak., J. J , Ežerskio svet.. 
4600 So. Paulina St. Visi nariai 
bei ndrės kviečiami atsilankyti, 
nes bus rinkimas naujos valdybos 
ir svarstymas kas link dviejų do
bčiau nepaprasto mokesnio. Kiek
vienas narys būtinai turi dalyvau
ti tame svarbiame susirinkime. 

/ . P. Parkanskas, rast. 

REIKALINGAS tuojaus at
sakantis Vargoninkas. Alga 
$75.00 I r ineigos. Atsišaukti 
pas 

Kun. E. V. Grikis 
396 Church Street 

New Britain. Conn. 
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G R A Ž U S V A K A R A S 

KONCERTAS IR ŠOKIS 
S 
• • • 

Renjgi.a 

A. L R. K. MOTERŲ SĄJUNGOS Imą KUOPA 
N E D Ė U O J , SAUSIO (JAN.) 9,1921 m. 

šv. Jurgio Parap. Salėje 
-

Pracižia Punktualiai 7:30 vai. vakare. 
Įžanga tik 50c. ir 35c. 

ši.s v a k a r a s bus Uni n e p a p r a s t a p r a m o g a . K o n c e r t i n ę dalj išpi ldys mūsų a r t i s t a i pp . L . ir K. Sa
boniai, d a l y v a u s ta ip-g i žinomi da in in inka i p'-lo M. U Curinskait*'- ir p . R a m a n a u s k a s ir k i t i Taip-Ri 
proRTaina pa įva i r ins gab iaus ios Vienuolyno a u k l ė t i n e s g raž ia i s d ia loga is , monoliograis ir t. t. K v i e i i a -
m<e ge rb . v i suomenę ska i t l inga i a t s i l anky t i ir pas igrožė t i n e p a p r a s t a i g raž iu v a k a r ė l i u . P o k o n c e r t u i 
b u s .šokiai Ir žaislai . Žodžiu s a k a n t šj v a k a r a s bus v i e n a s ift g raž iaus ių ir smag iaus ių , užtai l a u k i a m e 
d a u g svečių. ] žanga pas t ebė t ina i pigi . Kvieč iame visus f -mos kp . Sajungįetes . 
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PRANEŠIMAS, 

, PRANEŠIMAI. 
FEDERACIJOS APSKRIČIO 

SUSIRINKIMAS. 

A. L. R. K. Federacijos 
Chicagos Apskričio metinis su
sirinkimas bus antradienyje, 
Sausio 11 d., vakare, Dievo 
Apveizdos parapijos svetainėm 
je. š iame susirinkime reikės 
apskričiui rinkti valdyba ir į-
vairias komisijas. Svarbu už 
tat yra, kad kuoskaitlingiau 
šiai atsilankytų atstovų bei at
stovių. 

Valdyba. 

BRIDGEPORTO MOKSLEI 
VIŲ DOMEI. 

Seredoj January 5 d. įvyks 
Lietuviškos — Amerikoniškos 
Rūbų Išdirbinio B-vės visuo
tinos šėrininkų susirinkimas— 
Wicker Park svetainėj, 2046 
North Ave. kaip 7:30 vai va 
kare. Visi šėrininkai, kaip ir 
tie kurie norite tapti bendro
vės nariais, malonėkit laiku at
silankyti, ir išgirsti labai žm 
geidu raportą bendrovės at
stovą drg. A. Rykkevičius, ku
ris ka tik pagrįžo iš Lietuvos. 

Pradek Naujus Metus 
' - -.911111111111111191111111111! 1111111111111111 i E111111 i E13111111111M1111111111 f 1111111111111 
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ŠIVAKARĄ 
nuo 6 iki 8 vai. ; 

Depozituok savo Kalėdinius Pinigus 'šiame 
stipriame Šešių Milijonų Dol. Valst. Banke. 

Pinigai siunčiami į Lietuvą 
ir visas dalis pasaulio. 

Laivakortes ant 
visų linijų. 

J. S. Czaikanskas, Vedėjas Foreign Skyriaus 
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CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 
1112 West 35th Street 

Turtas virs $6,000,000.oo 
A STATE BANK 

Atdara Paneoelio, Seredos ir Sobatos vakarais . 

1 

L3 
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SVARBUS SUSIRINKIMAS. 

Susivienijimo R. K. Dtaugysčii) 
lllinojaus Valstijoj atsibus Mildos 
svetainėje, Ketverge, Sausio 6, 19-
21 m. 7:30 valanda vakare ant šio 
susirinkimo yra pageidaujama kad 
kuodaugiausia atsilankytu nes yra 
labai svarbus reikalas del apsvar
stymo taip pat yra ir ne menkai 
pinigų kurius turi apkalbėti kur 
padėti, ne buvę negailekites ir ne 
kaitinkis mumis. S. R. K. D. val
dyba. 

A . 
BARBORA DANIUNĖ 
Mirė Gruodžio 30, 1920, 

Panevežij paliko didelia
me nuliūdime sunūs Kun. 
Povyla Dauniuną, Mikolą 
ir Antaną Daniunus. 

• 

PLATINKITE "DRAUGĄ." pirm. 

Sekantis katalikų moksleivių su
sirinkimas jvyks Sausio 8 d. 250 
po piet. Šv. Jurgio parapijos mo
kyklos kambaryje*. Visi nariai ma
lonėkite, atsHanky t ir naujų atsi
vesti. Atgaivinome 18-tą-M. kp., 
dabar mūsų uždavinys palaikyt ją. 

Pirm., E. Šaltiutė. 

IS TOWN OF LAKE. 

S. L. R. K. A. 85 kp. metinis 
susirinkimas bus 9 d. Sausio, 2 j 

Paieškau moters prie augin imo 2 
vaikų S metų 11 mėnesių, kad butų 
nejauną ir suprastų namų ruošė ir 
man valgyt pagamint. Mokiestis sulyg 
surokavimo. Atsišaukite laiškų arba 
ypatiškai. Antanas Jok u bausk is 
658 Karine Ave. Kcnosha. Wisc. 

Pars iduoda minkštų gėrimų biznis, 
pirmos klasos, vienatine vieta tame 
bloke. Priežastis pardavimo, •savinin
kas turi kita bizni. Atsišaukite. 

724 \V. S l s t Street 

Ant pardavimą pulkus penkių 
kambariu namas, Lietuvių apgyven
toje vietoje. Parsiduoda už $2,006 
Įmokėti $1000. Atsišaukite nedalioms 
op š iuomi adresu 

143» S. 50th Ct. Cicero, 111. 

JOHN KUCHINSKAS 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Ofisas Didmiesty! 
2 t So. La Salle Street 

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

West Sides Ofisas 
2201 W. 22-nd Street 

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

nuo 7 iki 9 vakare 

Receptai ---

2 V. W. RUTKAUSKAS j 
ADVOKATAS 
Ofisas DidmioHtyj: 

I 29 South La Salle Street 
g Kambaris 824 
i Te lefonas: Central 6880 

^ » » 

: 

Vakarais, 812 W. 33rd St. 
Telefonas: Vards 4881 
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nuo Reumatizmą iš Lietuvos ir Vokietijos šita gyduole 
labai pasekmingai prašalina reumatizmą i r visokius 
skausmus kūno dalise. Šita gyduole y r a išmėginta gar
singiausių Daktaru Europoj palengviniihas užtikrintas. 
Kaina 75 centai. Tie kurie gyvenate toliau nuo mušu 
Aptiekos galite vaistus gauti per paštą piningus galima 
siunsti 2 centu štempomis. 

SOUTHPORT PHARMACY 
1346 Irving Park Blvd. 

Z. Ii. Lukaiiskas Telefonas Lake View 679 

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 

I AMERIKONIŠKA LINIJAI 
Tiesoginis Patarnavimą .' I 

Tel. Canal B222 ^ 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

2201 West 22-nd & So. Deavitt Sts. 
Chicago. 

V a l a n d o s 9:30 A. M. to 12 N . ? 
X 1:00 P. M. to 8:00 P. M. % 

DR. S. BIEŽIS. 
Llf iTDVIS GVDVTOJAB 

' IR CDIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

Canal 6222 
SI H W. 42nd Street 

Tel. McKinley 4988 

NEVVYORK-HAMBURG 
M 

Geriausias kel ias Lietuviams ir Rnsani>. 

Didelis moderniškas laivas "MANCHURIA 
Išplaukia SAUSIO 13, 1921 

• • 
Trečia Kliasą iš New Yorko i Liepojų $132.00 
Trečia, Kliasa iš New Yorko į Eitkūnus $130.00 • 

Treč ios k l iasos pasaž ie r ia i va lgo d idž iam dining- k a ' n b a r y j , kur s 
t a r n a i j i e m s p a t a r n a u j a . . l T ždary t i k a m b a r i a i r e z e r v u o j a m i mo-» < 

£ t e r i m s \r v a i k a m s . A t s i š auk i t e į K o m p a n i j o s Ofisą, 14 No . Dear- S 
S lK>ri» StJ*. C'liir;int>, a r b a j l .o l .alj A g e n t ą . 
niiiiiiliilllliillllliilllillliiliilllllllililllllillllllllllllllllllllliuilllllliuillllllllimillllife 
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DR. 6. M, GLASER 
» 

Praktikuoja 19 metai 
Ofisas 8149 So. Morgan St. 

Kertė S2-ro St.. Chicago. IU. 
SPECIJALISTAS 

Moteriftku. Vyriškų, taipgi obro 
aišky ligų-

OFISO VALANDOS: N u o N ryto# 
iki S po piety, nuo 6 Htl 8 valan
dą vakare. 

Nedėl iomis nuo t iki S po pi«t. 
Telefonas Yards 487 
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MES GALIME GAUTI PILNA SUMA UŽ JUSU 

LIBERTY BONDSUSj 
• • 
I • • 
I 
I 
I • • 
I • 
S 
I 
I 
I 
3 35 South Dearborn Str., 

• • • 
* 

L " 

Je igu t J u s tur i te Liberty Bondsus ir norite 
guos išmainyti ant pinigų, tai parašyki te 
mums kiek turi te , kokie bondsai. Mes gausime 
tiek kiek jufe užmokėjote. Rašyki te šiuo antrašu 

Baltic States Deveiopment Corporation 

• • • • • s 
I 
• 

Chicago, Illinois. • 
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BIZNIERIAI GARSINKITES " D R A U G E . f p 


