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80 vyrų, pabėgo 54; 3 kuopos
— 81 vyr., pabėgo 26.
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Londonas. Sausio 26. — Ru
DUODA DARBO SUMAŽIN
Balševikai išbėgdami
Mažas džiaugsmas Varšavai
cm
. \
sų bolševikų
karuomęnė OT O M I S UŽMOKESNIMIS.
/Londonas, Sausio 26. — Pa paliko keletu karvių — rašo turint tokius "narsuolius.""
;
pockoje, netoli Latvijos rubeskelbtą čia Anglijos su sovie-, m a K a u n o laikrašty Lietuva.
K a l b a m a apie grąžinimą 12 žių, pakėlė maištus ir nuga tinę Rusija proponuojama pi r — Tomis karvėmis j a u trePROTESTUOJA PRIEŠ DE
labino keletą komisarų, pasa
valandų darbo.
jį
metai
naudojasi
milicija
ir
klybos sutartis.
Tą sutartį
PORTAVIMĄ LORDO MA
k y t a depešoje iš Rygos, per
kiti
valdininkai.
I
r
tuomi
da
Krassinas nuvežė
Maskvon.
JORO.
Copenba^eną
čia
atėjusios.
Kai-kurios plieno įstaigos
roma
skriauda
valstybei.
Nes
Kuomet ten sutartįs bus pri
K O M I S I J A I Š T I R S P A D Ė T Į ji, sako, p a d a r y t ų ekononii- Calumct-Indiana
sugrąžina
Maištas, sakoma,
tuo j a u s pažinta, tuomet Anglija bus tos karvės turi prigulėti jai,
Detroit, Mich., Sausio 26.—
VIENNOJE.
niu vvšhi, tuomet iš anų pa- darban daugiau
darbininkų. buvo numalšintas
bet
ne
kam
k
i
t
a
r
a
spėkomis, i ^
s e santikiuose su sovieVietos vyskupas Gallaglier pa
kiltų politikinė sąjunga. Gi Atrodo, k a d darbai išnaujo i- Bet apif tokius p a t maištus j g r U 0
tine Rusiia
skelbė pareiškimą, k a d nelei
Nesutikmai Vokietijos išgink- tas neleistinas daiktas. Aus ma didėti po kelių . mėnesių bolšęyikii kareivių girdima i r
j •MASKVOS K A L Ė J I M A I
dimas Suv. Valstijose viešėti
trija p a t i viena turi gyvuoti yisai menko darbo ėjimo.
iš kitų vietų.
Svarbiausieji posmai.
•*"
Corko lordui majorui O'CallaKUPINI.
lavimo klausime.
arba visai pragaišti.
Sako, kareiviai maištus k e - | Sulig tos sutarties, abi pug h a n yra priešingas ameriko
I n l a n d Steel Co., " Indiana
P a r y ž i u s ^ Sau si o 26. — Tal
| s i p a n a i k i n a nedraugingą atVokietijos išginklavimas.
Harbor, Ind., priėmė daugiau lia del alkio ir šalčio.
ių nelaisvi ai gryžę iš niškoms tradicijoms, ir įžeikininku premjerų konferenci
!
Kadangi
apylinkėse, k u r smešinia, i r propagandą k i t a Maskvos pasakoja, k a d kalėji ū ž t a žodį " d e m o k r a t y b ė . "
anot
Anglijos ir Prancūzijos mi- tūkstančio darbininkų,
joje, t y. anksčiausios tarybos
stovi bolševikų
karuomenė, link kitos.
Bolševikai ypač m a i Maskvoje kupini žmonių.
Vyskupas kritikuoja
paspremje gautų žinių, š i a n d i e ta kompa
posėdžiuose, svarstant Austri n isterini ekspertai
Viskas nuo gyventojų rekvi- p a s i ž a d a nekurstyti Azijos gyDaugiau kai šimtas rūks portų sistemą,
sulig kurios
jos klausimą laivo paduotas rams raportavo apie militari- nija savo įstaigose turi suvirs
zuojama,
tad
vietomis
pakeventojų
prieš
Anglijos
reikatančių žmonių, taį reiškia vie pasaulis p a d a r y t a s
milžiniš
sumanymas,
kad tos šalies nę Vokietijos padėtį ir jos iš- 2,500 darbininkų. Normaliais
lia
maištits
ir
jJatys
gyventoi
.
K
i
t
a
k
i
t
a
i
šaliai
nedaro
us
n a dešimtoji
visų Maskvos kuoju kalėjimu.
finansiniu padėjimu rūpintų ginklavimą. P a t i r t a , k a d Vo laikais dirba apie 7,000 dar jai. MaiStai visuomet pasibai
blokados ir nepakenkia pirk- gyventojų dalis, laikoma ka
kietija išginklavinio žvilgsniu bininkų. Priimtiems atgal dar gia gaustu kraujo praliejimu.
si T a u t u Sąjunga.
lybai. B e / t o , s u t a r t y pažymė lėjimuose.
bininkams sumažinama užmo
GAVO J U R I N I N K O C E R T I Bet sumanymas nepriimtas. d a r neišpildžiusi Versailleso
"i
"• • '
ta, kad Baltijos j u r a apvalo
kestis n u o 18 ligi 25 nuoš.
/ FIKATĄ.
Visi vienuolynai
pakeisti
P a s k i r t a komisija ir jai pa taikos sutarties 'sąlygų.
1
N
A
K
T
I
N
I
A
I
R
A
I
T
E
L
I
A
I
ma nuo minų. Atnaujinami te kalėjimais ir antrasis augštas
I n t e r s t a t e Iron and SteelX o.
vesta ištirti finansinę ir eko
Anglijos
premjeras Lloyd E a s t Chicago, įstaigose pas- P E R S E K I O J A Ū K I N I N K U S . legrafu ir paštą liuosi susi- ProvodnikO dirbtuvės intaisy
Norfolk, Va., Sausio 26. —
nominę padėtį ne tik Austri George tuomet pasiųlė Vokie
kelbta pilnos dienos darbo.
siekimai, inėmus net " p a r c e l i l a s i a į k v t i rielaisviams. Ten Airijos miesto Cork
lordas
jos, bet ir visos Europos. Ko- tijai prailginti išginklavimo Gubernatorius
įsakė
p
a
d
a
r
y
t
i
post.''
-Tas paliečia 600 darbininkų.
laikoma apie 20 tukst. nelais- majoras O'Callaghan, kuriam
misijon ineina visų talkininkų laiką ligi ateinančio Gegužės
t
a
r
d
y
m
u
s
.
Tai svarbiausieji
posmai viu. •
Tos kompanijos
dirbtuvėse
liepta apleisti Suv." Valstijas,
reprezentantai.
mėnesio 1 d. J i s sakė, k a d Vo per kelis mėnesius mejnkai bu
generalei sutarčiai.
čia gavo jurininko certifikatą
Spėjama, kad tomis dieno kietija šiandie
talkininkams vo dirbama.
Ky., Sausio 26.
VARSA VA N E P A M I R Š T A ir iškeliavo į New Yorką t išSpaudos nuomonės.
mis vi:<i komisijos nariai su nepavojinga ir nėra ko jos bi
•
Aną naktį kaukuoti nakti*
k u r leisis kelionėn, k u r jam
General American Tank Car
V
ILNIAUS.
sirinks posėdin ir pirm pasi jot ies. Paleisti savo miliciją Co., I n d i a n a Harbor, I n d \ p r i - n i a i raiteliai B a t h ir Fleming
Laikraštis Times tuo doku
patinkama.
baigsiant konferencijai a p t a r s Vokietija irgi negali.. Nes t a ėmė 300 darbininkų extraVl)ar apskrityse apsilankė apie pas mentu nepasitenkina.
Svar
P a d a l i n d a m a druskos Ištek
visus savo darbo pienus.
reikalinga vidujinei
šalies bas eina pflnaį. K o m p a n i j a sa- penkiolika ūkininkų.
Pagrtt biausia todėl, k a d nieko ne
IŠBUSHĄS A M E R I K O J E DU
tvarkai ir apsidraudimui nuo kosi gavus d a u g naujų užsa mojo jiems neduoti t u r g u n ta minima apie Rusijos skolas. lių Varsa va paskyrė 50 vago-'
MĖNESIU.
Neduoda pinigų Austrijai.
nu
druskos
ir
Vilniaus
sribolševiku.
bokos, kol šitos k a i n a nepa
Darbo, organas Daily Hekymų.
Austrija per talkininkų ko„ j.
,
•
.
pareiškia, j o g vAnglija t l a i .
elphia, Pa., Sausio 26.
Su tuo nesutiko Prancuzi- , Steel antį Tube Co. tame JdteiantiT K i t a i p busią blogai? ra 1d
misi m buvo pareikalavusi pa
Vilniuje
javų
laukiama
at
trobe tąja sutartimi pripažįsta Ru
— Corko lordo majoro O'Cajos premjeras Briand. Tuomet pačiame mieste palaiko darbe P a g r ū m o t a sudeginti
skolos. Bet premjerai nesuti
vežant
iš
Poznanės.
sijos
valdžią,
Bet
išreiškia
llaghan apginėjas Doyle pas
Italijos
premjeras
pasiųlė 75 nuoš. darbininkų. Sakoma, sius.
ko. Tokia paskola, sakė jie,
baimės, k a d bolševikai neiš
Vilniaus Lenkų
laikraščių kelbė, k a d lordas majoras sn
Raitelių buvę apie 30.
kompromisą.
J
i
s
pasakė,
jog
darbininkai
sutikę
su
mažės
apsunkintų pačių
talkininkų
K u o m e t apie tai pranešta kęs nekurstė. Azijos gVverito- žiniomis, Vilniaus " v a l d ž i o s ' jurininko certifikatu Suv. Val
reikia p a d a r y t i
tuo tikslu ne 15 nuoš. užmokesnimi.
gyventojus. Nes jiems reiktų Į
valstijos gubernatoriui, tasai
atstovai kreipęsis į Lenkų mi- stijose išbusiąs d u mėnesiu.
,•
• •
i * i bent kokia programa, sd pasH
u
b
b
a
r
d
Steel
Co.,
E
a
s
t
h
pirmininką Witpsą
nuo jų imti pinigus pasko- .• .
* *;
« « £~ Chicago, paskelbė tomis die tuojaus parėdė atlikti tardy
Daily News
nuomoniauja, nisterių
8 , t
r t l
su
lais
lomis arba specijalėmis mokės •k^, e . ? l s * T a s
Pf
Vo
mus. I r p a s a k ė : " Č i a netu- k a d sovietų Rusija gavus tai, prašydami, kad Lenkų Vyriau K A I - K U R I E K A B A R E T A I
timis ir duoti Austrijai.
** *
< P e n i a s ne- nomis pradėsianti darbus vi
, ..
..
priimtas. P a g a l i a u
n u t a r t a same pilnume. Ligšiol dirba r ė į b u t jokių naktinių raite ko labai pageidavus. Nes t a sybė atmokėtų nuostolius, ko^ GAL CĮAUS P R I V I L E G I J Ų .
T^
v.x
Po šito buvo pakeltas klan*
.
.,."..
lių, k a i p ilgai a š busiu Kent- sutartis reiškia Rusijos pripa kius Vilniuje p a d a r ė Lenkų
vos 20 nuoš.* darbininkų.
simas, k a a jei taip. tai Au,- P ^ . k a l a n t i nulitarinia eksucky g u b e r n a t o r i u m i . "
žinimą.*
kareiviai.
Dešimts vidumiescio kaba
United
Steel
Corporation
H
r
karti
—
'
_
_
triįa turėtu susirišti kokiais ^
\ ^
>
raportuoti
Sako, v Witos pažadėjęs tai retų darbuojasi,
k a d jiem*
dirbtuvėse, Qary, Ind., d i r b a
v . *"
i • • •
apie Vokietijos m i l i t a n n e paPRIEŠ RIAUŠININKUS PA
išpildyti, nes iškalno buvo ži miestas leistų d a r y t i "busineJ
v
nors rvsiais su savo kaiminm-i ,f~.
«"*** ym apie 90 nuoš. darbininkų. Tiek
SIŲSTA KARUOMENĖ.
noma, k a d Vilniaus užgrobi ssa/', ligi 2:00 ryto. Sako, jie
pat darbininkų dirba i r UI i
. v v .
Uletj.
mas neapsieisiąs be nuostolių miestui m©kėsią brangiau už
pfomis salinus.
nois Steel Co. įstaigose, Soug ^ 2 ^ _ AH_
LondanM
COPENHAGEN. — Iš Gelsin- ir kareivių patrukšmavimų.
"laisnes."
i
Čia pašoko
premjePasirodo, nežiūrint
kad P r a n cto,
ū z a i kad
ynegali
turėti Italijos
jokių .ryšių
su Vokietiją,
ahobade, Indijoj,
pakilusios gforso gauta žinių, kad Kijeve
P a g a l i a u W i t o s dar pažadė
I r tas klausimas kai-kurių
ras
ir
pranešė,
kad
Austrija
j
ra
nusistatę
visai
sunaikinti
Abelnai
imant,
visose
plieno
kitomis valstybėmis nei eko tas galėtų pakenkti ir pačiai
milžiniškos riaušės. P r i e š riau pakėlė maistą bolševikų ganrizo- jęs Vilniaus Lenkams parū rimtai svarstomas. Xes mies
dirbtuvėse smarkiau praside šininkus, kurių esama suvirs
nominiais zžvilgsniais. Nes jei | PraTTf uzjjai.
nas, paėmė arsenalą ir užėmė ap pinti ir reikalingų sėklų.
tas reikalingas pinigų.
da darbai. Daugelis nuomo- 10 tukst., pasiųsta karuomelink miestą strategines, jvietas. I^
'
niauja, k a d palengva
imsią ne.
.y
Maskvos toji žinia tečiau užgina- P A D Ė K A Z E L I G O W S K I U I . ŽIBAUAS A T P I G O ; K A I P G I
sa vos s k i r t a administracija
gerėti laikai. K i t i sak«, kad
užima Vilniaus sritį.
Tad
ma.
SU GAZU.
..
•
su pavasariu prasidėsiąs* sta sumažinta užmokesnis 10 nuoš
Lenkai galėtų p a s a k y t i , k a d
Vilniaus magistro
posėdy
t y m a s namų. Nes n a m a m s rei Bet d i r b a m a pilnas laikas su
Vilniuje j a u nesama Zeligopakėlė
NEW YORR. — National City Lenkai posėdininkai
S t a n d a r d Oil kompanija at
kalinga visokia plieno medžia visais darbininkais.
wskio, jei ultimatumas tu
bankos viee-prezidentas George klausimą reikšti padėkos žodį pigino žibalą"— 2 centaįs ga
ga.
X
rėtų
paliesti Zeligowskį.
ekonomistas, Zeligowskiui del išvadavimo lionui. Pigesnė dviem centais
Smarkiai dirbant plieno dir ' Alba-ny, N. 7 . , Sausio 26.- E. Roberts, žymus
Reikia manyti, k a d jei talki
ir jįazolina, v a r t o j a m a auto
tvirtina, jog industrijinis krizis Vilniaus.
P R A N E Š A M A A P I E GALI
btuvėse geležinkeliai
turės
Vietos gatvekarių United Tra- ^
, r , ...
.
..
/
ninkai siųs Lenkijai ultima
S u m a n y m a s buv# priimtas, mobiliams.
MĄ U L T I M A T U M Ą LEN
daugiau darbo. I r jiems pa
,
..
. „.
Sttv. Valstijose jau perėjęs,
tumą, tai jie p a s a k y s Len
Tasai faktas davė
progos
išskyrus miesto valdybos Žy
KIJAI.
tiems bus reikalinga d a u g i a u etion kompanija paskelbė su
v
kams apleisti Vilnių. Tok
miesto advokatams d a r labWASHINGTON,*
— Smarki dus narius.
plieninės medžiagos.
Sausio
29
sumažinanti
darbi
sai ultimatumas
padarytų
jaus subrusti prieš gazo kom
per laikraščius kova prasidėjo geP A R Y Ž I U S , Sausio 26 (Ra
Šiandie
visose
plieno
dirb
ninkams
užmokesnį
nuo
60c.
Lietuvai d a u g teisybės. J i
neralio prokuroro Palmerio su žy- BĖGA Z E L I G O W S K I O KA paniją už atpiginimą f;azo.
šo angį. laikr. koresponden\
tuvėse
darbininkai
d
i
r
b
a
tri
ligi
45c.
valandoje.
skardžiai atsilieptų
visoje
REIVUL
t a s ) . — Prancūzija i r D. Brimiu ju
New Yorko
dvoka,u S
mis
permainomis
p
a
r
o
j
e
,
—
po
g
a
t
v
e
k
r
i
u
s
T
r
k
'
e
l
i
^
.kituok;
°
*
»Šita
kompanija
operuoja
l
T
Europoje.
Praeitoje paroje Cbicagoje
u
tanii'a šiandie j a u priešingos
*«?***
Jfc. P ^ k u r o r ,
8 valandas kiekvienai. Bet vis se aplinkiniuose miesteliuose J ™
K a u n o laikraščiuose paduo pavogta septyni automobiliai.
maišyties į vidujinius Rusijos
kaltina uz bereikalingą jo kovą
daugiau ir plačiau kalbama,
d a m a žinių, k a d iš Zeligowsreikalus tiesioginiai a r netie
kad kompanijos
ketinančios
Detroit, Mich., Sausio ?6.— prieš radikalus. Palmeris gi pri
kio
karuomenės
kareiviai
sioginiai.
ORAS. — Šiandie# apsiniaukę;
grąžiinti dvi permaini — po Cadillac Motor kompanija pa kaišioja advokatui provokiškumą
skaitlingai dezertuoja.
rytoj gražu; maža atmaina tem
D. Britanija didžiai nepa
12 valandų d a r b o kiekvienai. skelbė, k a d kai-kuriuose sa ir sėbravimą8i su bolševikais.
T a i p tai vieno Lenkų bata- peratūroje.
geidauja, k a d bolševikai at^
T a i butų. kaipir
baudžiavos vo įstaigų skyriuose
padi
CHICAGO. — čia
prasidėjo Ii jono v a d a s pranešė Minsko
naujintų k a r ą prieš Lenkiją.
grąžinimas.
dinsianti d a r b u s . /
K a d neįvyktų k a r a s , reikia
neatiaidi kova prieš saliunus, ku- pulko vadui apie savo karuo\
prašalinti kliūtis, kurios galė
Washington, Sausio 26. —
P a r k e r s b u r g Pa. Sausio 26. r m osd pardavinėjami
svaigalai, menės dalies padėtį. Rašo:
Bridgeport, Conn.,
Sausio
tų pakelti karą. Svarbiausio Senatorius Catder iš Njew Yor- 26. — Remington Arms, Uni — P a r k e r s b u r g I r o n kompani- T a i k o v a i r a n k a s . pasidavė f ode"3 ir 4 kuopa atėjo 14 vai.
vaU
i
r
v
a
l
s
t
i
ji kliuts y r a Vilnius.
ko valstijos išreiškė nuomo on Metallic Cartridge Co. at j a paskelbė, kad Vasario praSvetimų šalių pinigų vertė, mai
r a a e m m a kaimą.
kaimą 1 ir 2 kuoi o s valdžios. Gal dau- j PadembiO
perbrangiai naujino darbus su 3,500 darbi džioje uždarysianti dirbtuves ^ b ė ml*™V b u s uždaryta,
T a d D. Britanija pasiketinu- nę, k a d perniai
ipos ligšiol nėra. Nežinau, ar nant nemažiau $25,000 -Sausio 25
sį pasiūlyti talkininkams Len oarduodauit anglis iš visuome ninkų 0 0 ^ 3 dienas savaitėje del neturėjimo užsakymų. Dar
tos kuopos išvažiavo iš Vil- buvo tokia pagal Merchants I/Okijai pasiųsti, ultimatumą, kū nės be reikalo išlupta pusan ir su sumažinta užmokesnimi. bo neteks apie 1,000 žmonių.
BERLYNAS. — Prūsijoje smar niaus. P r a e i t ą naktį pabėgo an and Trust Co.:
rimui L e n k a i butų priversti tro milijardo dol. ~
$3.80
kiai ruošiamasi prie rinkimų pre- veik ketvirtoji dalis kareivių "Anglijos sterlingų svarui
W a r n e r s Bros. gorsetų dir
p r a g i n t i iš Vilniaus gen.-ZeliPrancūzijoj šimtui frankų 7.21
Passaic, N. J. f Sausio v 26. — zidento. Norima nugalėti soči ja- is atėjusių k u o p ų . ' '
btuvėje, k u r d i r b a 3,000 dar
gowskį.
,
3.71
JoUet, HL, Sausio"26. — Č i a bininkų, padinino darbą 4 va Čia šešiose vilnonėse audimi- listus. Prieš socijalistus jungiasi
Kitą dieną batalijono vadas Italijos Šimtui 'lirų
Anot
žinių, Zeligowski Šv. J u o z a p o ligoninėj m i r ė J o  landomis savaitėje su mažes nėse sumažinama
1.76
darbinin- visos partijos.
v
; t a i p pranešė apie savo karei- Vokietijos šimtui markių
j a u kraustosi, ar gal ir iš hn Reading, eidamas 103 me ne užmokesnimi.
1.76
—rįvių sudėtį: 1 kuopa turi 108 Lietuvos šimtui auksinų '
k a m s užmokesnis ir panaikisikraustė I š Vilniaus. Var tus,
i
.12
P L A T I N K I T E ' ' D R A U G Ą . " vyrus, pabėgo 7; 2 kuopos y r a Lenkijos §imtui markių
Locomobile Co. dirbtuvėje [narni bonusai.
Sako, " p a s i d u o t a sovietų no
rams."

Prancūzai Nori Visai Sugriauti
Vokietiją

NAUJAUSIOS ŽINIOS.

GAL TALKININKAI PRI
VERS LENKUS APLEISTI
VILNIŲ.

IŠ VISUOMENĖS IŠLUPTA
PUSANTRO MILIJARDO
DOLIERlįl.

PINIGE KURSAS.
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LIETUVIU KATALIKU DrEICRAšTIS
Spalio mėn.: Žydų Pabėgė
Galima gauti šios
Jttii
nebetoli
Vasario
16
d.,Jgeisti»a,
idant
visos^
Lietuvos
liai
Kaune;
Vilniaus
įstaigos
fcąjHflfnf išskyrus nedėldlenius.
.
kuomet sueis trys metai, kaip Laisvės Paskolos stotys, Lietu ir varguomenė; Lenkų PašelPRENUMERATOS KAINA:
OHICAGOJ I R UŽSIENYJE:
Lietuvių Taryba, kaipo vie vių Piliečiu Sąjungos skyriai, pos Komitetas Kaune; Rusų
Metams
9800
nintelė Lietuvių Tautos atsto Amerikos Lietuvių R. Kat.Našlaičių Prieglauda Rasei
Pusei Mėty • • > • • • £ > » : • » • 4.00
$3.50
vybė, y r a pareiškusi, jog Lie Federacijos organizacijos, Am. niuose; Žydų Mokykla Kaune; 1 Ramybė Jums (brangios odos paauks.)
§UV. VALST.
2.50
Metams
^o.uu
E Ramybė Jums (kailio apdar.)
tuvos
gyventojai
sutraukia
Karo
Ligoninė
Kaune;
Šv.
Ka
L.
Tautin.
Sandaros
kuopos
ir
Pusei Metų . . . . . . . . . . . . - . . ; S.00
2.00
Kas-gi taip sako? Supranta visus, kcdrie buvo, valstybi Liet. Soc. Sąjungos skyriai ir zimiero Seserų Prieglauda Pa I Ramybė Jums (audeklo apd.)
Prenumerata mokasl iškalno. Lai
=
šios maldaknygės formatas yra 5%x3}į. Puslapių turi 958, bet ne
kas skaitosi n u o užsirašymo dienos ma, ne kas kitas, kaip tik
stora,
nes spausdinta ant plonos popieros. Joje yra įvairių įvairiau
nius ryšius sti kitomis valsty kitos organizacijos apvaikš- žaisly;
Lietuvių
Našlaičių
Be n u e Naujų Metų. Norint permai
sių maldų.
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir Lenkai. Taip tvirtina Ameri bėmis ir steigia liuosą ir ne tinėtų kiek galima bendrai šių Prieglauda (Mickevičiaus g-vė)
senas adresaa Pinigai geriausia sių kos Lenkų
laikraščiai. J į e priklausomą Lietuvos Valsty trijų metų sukaktuves, suren Kaune; Karo Ligoninė Šamsti iaperkant krasoje ar exprese "Mo=
Aniolas Sargas
juodas apd
$1.25 =
ney Order" arba įdedant pinigus | pareiškia, jog Lietuviai visa bę su sostine Vilniuini.
cuos;
Karo
Ligoninių
Gailes
giant viešus pavaikštinėjimus,
= Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd
1*75 E
registruota laišką.
dos praradę Vilnių.'
tingosios
Seselės;
Žydų
Prie
Per šiuos tris metus įsigalė susirinkimus, prakalbas i r iš
= Aniolas Sargas — juodais apd
1.50 E
"DBAUGAS" PUBL. 0 0 .
Tą savo tvirtinimą jie pa jo, sutvirtėjo Lietuvos demo nešant atatinkamas rezoliuci glauda ir Mokykla Slabadoj; | Dangaus Žvaigždutė — juod. minkš. apd
1.75
2334 S. Oakley Ave., Chicago. remia tokia žinia iš Varšavos: kratinė Respublika, bet patsai jas dėlei greitesnio Lietuvos Lietuvių Moterų Gynimo Ko | Dangaus Žvaigždudė — baltas celluloid apd. su
Tel Roosevelt 7791
mitetas Kaune; Armijos Vene E
paveikslėliu a n t apd
1.75 E
' * Lenkų-Lietuvių tarybos Vilnius ir geroji Lietuvos Ry Respublikos pripažinimo.
rinių Ligų Ligoninė Panemu E Dangaus Žvaigždutė — balto kailelio apd
1.50 =
Vilniaus klausime aiškiai tų dalis vis tebelieka dar Len
Galima atsiminti, jog Ame
. 1.00 |
parodo poziciją, kokią užima kijos okupuota, o Prūsų Lie rikoje greitu laiku užstos kita nėj; Lietuvių Našlaičių Prie I Dangaus Žvaigždutė — juodo audek. apd
Lenkija. Vilnius neatšaukia tuvos Klaipėdoj dar vis tebesė administracija i r butų labai glauda ir Elgetyba Marijam = Dangaus Žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 Ę
,
": 1:50 Ę
di politikuodamas Prancūzų pravartu, k a d galėtume paro polėj; Karo Ligoninė Kėdai E Aniolėlis — juodais apdarais
mai žuvęs Lietuvai.
E Aniolėlis — juodais apdaraįs . . . .
0.75 =
niuos;
"Lenkų specijalė komisija karo viršininkas.
dyti, ką ir kaip Amerikos Lie
=
Šios maldaknygės yra nedidelės. Turi beveik po 800 puslapių. E
•
Lietuvos Valstybė buvo ir tuviai y r a nutarę per tas su Lapkričio mėn. ikji 19 d.: S Spauda aiški.
' ><
E
baigti tą reikalą, po konfe
rencijos su ministeriu Sapie- yra jau daugelio kitų valsty kaktuves.
Lietuvių Našlaičių Prieglauda E Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 =
g Pulkim ant keliu . . . .
"2.50 f
ha nusprendė, kad Lenkų bių pripažinta, kaipo faktinai
Reikia priminti, jog ligšiol (Mickevičiaus g-vė) Kaune;
2.00 |
valdžia kuoveikiaus visoj gyvuojanti, bet ikišiol dar nevi dar nėra įteikti* parašai ant Armijos Evakuacijos Punktai E Pulkim ant kelių
1.85 f
Vilniaus teritorijoj įsteigti! sų, o kuomet prisėjo Tautų tam tikros peticijos dėlei Lie (sužeistiems kariškiams) U k = Pulkim ant kelių
| Pulkim ant kelių
1.50 =
lenkišką administracijinį ci Sąjungoj pasisakyti, ar reikia tuvos nepriklausomybės pri mergėj; Karo Lauko Ligoninė z:
ši maldaknygė yra šiek tiek didesnė už pirmesnes. Jos kainų E
ir
Lietuvą
lygiomis
teisėmis
vilį ir karinį valdymą.
—
pažinimo, o šie parašai, o gal Baisiogaloj (visai aprūpinta 5mm įvairumas priguli nuo apdarų.
JJ*
"Vilniaus apskritin Len priimti į tą Tautų Sąjungos ir tos naujos peticijos, nutari 150 lovų); Lietuvių Našlaičiii 5 Maldų Knygelė
75c. I
šeimyną,
tai
daug
k
a
s
i
r
iš
kų valdžios komisijonieriuin
50c. |
mai ir t. t. bus galima greitu Prieglauda Pažaisly; Lietuviu E Maldų Knygelė
Užsisakydami adresuokite:
E
paskirtas A. Raczkiewicz. Sė mūsų neva prietelių pasiskubo laiku paduoti ir gal vėl kiek Armijos Sanitarijos Skyrius, E
Cit v National Banką New
dybą jis turės Vilniuje. J i s iš posėdžių salės išeiti, kad pastūmėti pirmyn mūsų klau Armijos Sanitarinis Trauki I
"DRAUGO" KNYGYNAS
1
Yorke leidžia laikraštį vardu
nepriseitų
atvirai
ištarti
nuo
užims gen. Zeligowskio vie
nys Kaune; Armijos Sanitari I 2 3 3 4 So. Oakley Ave.
Chicago, 111. |
simo išrišimas.
The Americas. Viename pas
monės.
tą, (ii pastarasis su visais
nis Skyrius (Lietuvių belais SflIHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIHIlIffi
tarųjų
numerių
padėtas
Lietuvai priseina šiandien
Daug 'kam iš tų valstybių
savo valdžios nariais ap
viams Vilniuje);
Belaisvių
straipsnis apie viso pasaulio
gintis
nuo
svetimų
užpuolikų,
rūpėjo Amerikos pasakymas,
leidžia Vilnių."
Stovykla Kaune (Lenkų be
» —
«—•a
viešpatijų skolas. Rašo tos
kurie
y
r
a
okupavę
i
r
mūsų
Tel. Randolph 2898
bankos
statistikas
Aust i n. Kituomet Vokietijai buvo buk ji nenorinti Pabaltijos sostinę Vilnių ir didelę Lietu- laisviams); Gimdymo Klinika
A. A. SLAKIS
valstybių
išskirti
iš
Rusijos
Kaune
(Lietuvos
Raud.
K
r
.
)
;
ADVOKATAS
Pirmiausia suskaitytos iš 1700 džiaugsmo pasisavinus kaivos dal ( alima
Ofisas
vklumiestyj
'' '
? * * • * * . ^ Karo Ligoninė Kėdainiuos; •
ADVOKATAS
•
metų visų viešpatijų skolos, kurias Prancūzijos provinci be sutikimo visos Rusijos de- eityje priseis
ASSOCIATION
BLDG.
vienoj
ar
kitoj
•
Ofisas
Didmiesty!:
18
So.
La
Salle
St.
mokratinės valdžios, kurios
Karo Ambulatorija Kaune; Tą
siekusios truputį daugiau mi jas. K a i p g i yra šiandie?
Valandos:
9
ryto
iki
5
po pietų
Lietuvos dalyje pravesti ple
| 29 South La Salle Street. i
susidarymo
ii
vis
laukia.
J
a
u
mėnesį
pašelpos
teikta
ir
pa
Panedėliais
iki
8
vakare
Reiktų
Lenkams
priminti
lijardo dolierių amerikoniškais
"
K am baris 824
•
biscitas. Lenkai jau šiandien
Nedėliomis ofisas uždarytas
po
šitų
pasitarimų
Amerikos
vieniams
asmenims.
jų
pačių
pasaką
apie
Zablockį
pinigais.
Telefonas:
Central
888*
•
yra .sudėję kelis milijonus,
su muilu, jei jie turi tiek valdžia sekretoriaus Davis lu
Iš šio nepilno surašo galima
Pradžioje žinomų Napoleono
kad i r savo markių, visokiai
daug džiaugsmo užgrobę sve pomis yra pasakiusi, jog ji ne
Vakarais, 812 W. 33rd St į
karų, 1793 metais, viešpatijos
pastebėt, kad Amerikos Raud.
agitacijai
dėlei
plebiscito
pranorinti būtinai atstatyti Rusi
Telefonas: Yards 468*
timas žemes ir miestus.
buvo apsiskolinusios apie pus
Kryžiaus pašelpos teikė nes
yedimo.
Tat
aiškus
ir
mūsų
Nors Lietuva turės daug jos senuose rubežiuose ir kad darbas. Kad Lenkus išvijus, kirdamas nei tautų, nei tikėji
trečio milijardo dolierių. Bet
nėra atmestina i r Pabaltijos
jau 1816 metais, kuofnet Na* vargo ir turės pakelti nemažai
reikia rinkti pinigai "Lietu ino. Kai Lenkai puolė Lietuvą,
valstybių
politinė
nepriklauso-,
poleonas
b u v o i š t r e m t a s š v . kentėjimų kovojant prieš sa
padidinami jos vargus ir kan ^Telefonas Boulevard 9199
m
įnybė, bet toksai pasakymas vos Gynimo Komitetui.'* Ple
vo
kraugerius,
bet
pasekmėje
Elenos salon, viešpatijos turė
čias, A. R. K. ir-gi padidino
Ė!
ŽIOVV, MOTERŲ ir VYRŲ U G C
kaip tyčia buvo pavėlavęs. ., .f biscito laimėjimui .ivgiu būdu
Vilnių
atgaus.
Nes
Vilnius
yjo apie 7 milijardus skolų.
V
a
reikia. Tinkamiausiam plebis pastangas juos mažinti!,
S i •Sv l a n d o s n u o 1 0 i k i 1 2 išryto; n u o l
of
Kaip
tinkamiau
apvaikštiDKNTISTAS
ra Lietuvos, kaip Berlynas
2 iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8:30a
Toliaus Austin taip rašo:
skubėjo lengvinti skausmus S
cito
pravedimui
specijaliai
3831
South
Halsted
s
u
.
Jvakare.
Nedėliomis 10 kii 1
5
Vokietijos,
kaip Londonas nėti tas sukaktuves, tai pasi
ten,
k
u
r
jie
labiausia
reiškėsi
|
Telefonas
l>rexcl
2880
•
^Valandos: 9—12 , X. M.
*j
" P o Napoleono karų per 38
skiriamos lėšos bus atiduoda
lieka
pačios
Amerikos
Lietu
Anglijos.
1—5; 7—8 P: M.
^
— karo ligoninėse. Vargu rasis 3
metus buvo taikos laikotarpis.
mos
tam
pačiam
"Lietuvos
vių visuomenės darbas. Reikia
Tuo metu skolos menkai pa Vilnius yra Lietuvos centras, spėti, jog Amerikos Lietuvių Gynimo Komitetui". Aukas ligoninė, kuri nebūt amerikie
didėjo. Pakilus Krimo karui kurio Lenkai neturi jokios tei visuomenė, minėdama trijų reikia siųsti adresu, Litliua- čių duosnumo patyrusi, nes,
8
II
sės
savinties.
Lenkams
Vii1854 m. skolų butą pusdevinto
nian Representative, 162 West kiek žinau, dar neviena ligo
J. P. WAITCHEES
Pranešimas
metų
savo
valstybės
nepriklau
niaus
negali
dovanoti
nei
pa
ninė buvo sušelpta po Lapkri
milijardo dolierių.
Paskui
31 Street, New York City.
Lavvyer
Dr. M. T. STRIK0L1S
somybės
pasiskelbimą,
prisi
LIETUVIS
ADVOKATAS
čio 19 d. Palengvinti kovai su Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas
dvidešimties metų laikotarpiu, vesti nei Prancūzai, nei pati
J.
Vileišis,
Vakarais:
4809
S. Ashland Ave.
mins, kas per tą laiką buvo
_
Perkelia
ofisą
(
Pcople
Teatrą
Tautų
Sąjunga,
nei
kas
kitas.
žiemos
epidemijomis
A.
R.
Kr.
kurin ineina karai Krimo, ci
Tel. Yards 1053
• 1616 W. 47th Str. Tel. Houl. 160
Liet. Atstovas Amerikoje.
padaryta
i
r
kas
artymiausiu
Dien.
Room
518—158 N. Calrk St.
Tr jei Lenkai taip drąsiai
Lietuvos kariškiams daro do Valandos: 1 iki S po pietų, 6 iki 8
vilis Šiaurinėje Amerikoje ir
Te}.
Randolph
3507
22
Sausio,
1921
m.
laiku reikia padaryti. Butų
vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte.
^ • ^ • • • • • • • • • • • • » » » » - » » » » » a
Vokietijos su Prancūzija, ty. tvirtina, kad Lietuviai netekę
vainą — dvį dezinfekcijos ka •
Kes. 2 t l 4 W. 43rd Street
nuo 1854 li^i 1874 metų, visų Vilniaus, tai jie patys save
meras.
•
Nuo ryto iki piet.
•
T
e
l
.
McKinley 263
3S»»»•••«•• . • • » « « . w «
, , ^ j
viešpatijų skolos padidėjo 15()ppvilia. Nes veikiau Lenkai AMERIKOS RAUDONASIS nukentėjusiems del gaisro Kau
Paviršutiniai suskaitę gali
ne tą mėnesį išdalinta — drą
KRYŽIUS LIETUVOJE.
nuoš., arba nuo 8 ir pusės mi neteks galvų, kaip Lietuviai
ina drąsiai sakyt, jog Ameri
siai
galima
sakyt
—
į
1,000,000
lijardo užaugo ligi 22 milijar atsižadės Vilniaus.
kos R. Kr. daiktais išdalino /ESSE555
Phone Seeley 7439
Praktikuoja M* meta4 \
auksinų
daiktų;
Lenkų
Vaikų
(Ištrauka
iš
Kauniškės
dų dolierių.
Lietuvoj
tik
šiais
metais
į
Ofisas 3149 So. Morgas St.
,,
DR. L M. FE1NBERG
Prieglauda Slabadoj.
,
"LietuVos.
>
Kertė
32-ro St..
Chicago, DL
500,000 dol. vertės, kąs šių die Gydo specijaliai visokias vyrų ir
" P o to sekė 40 metu laiko TAUTOS FONDO KNYGŲ
SPBCIJAL1STAS
moterų lytiškas ligas
Liepos mėn.: Lietuvos Naš nų kursu sudaro 30-40 milijo
tarpis, kuriame įvyko karai:
(Prisiųsta iš Am. Raud. Kryžiaus)
IR KASOS REVIZIJA.
Moteriškų. Vyrišky, taipgi chro
2401 Madison Str., kampas Weslaičių
Prieglauda Vilkijoj; nų auksinų. Žymi ir brangin ~
ten i Ave., Chicago
niškų ligų.
Ispanijos-Suv. Valstijų, AnglųTuriu /rekordus (orderius),
'Valandos: 2—4 po piet 7—9 vak.{;
OFISO VALANDOS: Nuo 18 ryto
Iki 8 po plotų, nuo I iki 8 valan
Boerų, Balkanų valstybių ir
13 d. Sausio, šių 1921 m.,įrodančius, ką Amerikos Rau "Saulės"KursaiKaune; Vaikų tina t a i auka. Kad aukų gauti
dą vakaro. .
Darželiai
Žaliajam
Kalne;
Ru
Rusų-japonų. Tuo pačiu laiko peržiurėjau T. Fondo raštinin donasis Kr. y r a davęs Lietu
nereikėjo nei Kaunan važinė
Nedėliomis auo 8 Iki S po plot.
tarpiu visos viešpatijos padėjo ko knygas. Radau jas, kuoge- vai nuo šių metų Birželio 16 sų Komitetas Pavargėliams ti parsivežti; užteko A. R. Kr.
THefoaai Yards 887
i
Dr.
I.
E.
MAKARAS
Kaune;
Gimdymo
Ligonine
(L.
milžiniškas išlaidas palaiky- riausioje tvarkoje. Knygos ro d. iki Lapkričio 19 d. J e i rei
sužinoti reikalo ir jis patsv
l.ietm>> Gydytojas ir Chirurgas
R. Kr.) Kaune; Žydų Pavargė daiktus vieton siųsdavo.
mui nuolatiniu skaitlingu ar dė, kad pas kasininką B. Vaiš
kėtų suskaityt ką, kiek ir kuo
• Ofisas 1W00 So. Michigaa Ave.,
liams Komitetas Kaune; Kau
mijų, statydinimui galingų ka norą turi būti kasoje $34,179.10 iki 12 ryte; 2 iki 4 po • T e l kanai 2222
I
Kaimo Skyrių veda A. R. Vai.piet,
yra sušelpęs A. R. Kr. tik tą
6:80 iki 8:36 vakare
no Karo Ligoninė; Utenos Li
ro laivynų, tiesimui geležinke 09.
laikotarpį, tikiu, kad visa tai
Kr. leitenantas L.Bridges. J a m Hesidencija: 10838 Pcrry Ave.
g Dr. E.Z. ZIPPERMAN !
goninė;
Raseinių
Apskrities
lių ir telegrafų. Tr tuo laiko
Ant rytojaus, 14 d. Sausio, laikrašty ne mažiau vietos ap
padeda visais orais ir keliais y * » » * • Tel. Pullman 342
• LIETUVIŠKAS DENTISTAS
|
tarpiu, skaitant ligi 1914 me buvau Pittsburghe ir peržiurė imtų, k a i p Lietuvos Komiteto Ligoninė; Kauno Karo Ligonij
1401
s
o
.
HalsUd
Street
|
važiuoti nenuilstąs Dr. Desa
Vai. Panedėlij, Utarn. ir K e t v e r g e i
•
*
.
tų pradžios, viešpatijų skolos jau iždininko knygas, ir-gi ve aukų skelbimas. O tečiau Ame ne (antrą syk).
• 9:20
i k i 8:30
8-SA v
ai,
•.
9:30 iki
vak.
^
.
,
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.
maskov.
Šiaulių
Skvnų
veda
tCH
r
r
buvo padidėjusios jau ligi 44 damas kuogeriansioje tvarko rikos labdaringosios įstaigos
eredoj ir Subatoj 9:30 iki 6 v a k . !
Tel. Drover 7042
Rugp. men.: "Saules , Kur Dr. Thomas. Tiedu skyriai pri
Mes geriausia taisome dantis Į
milijardų dol.
je, — taip-pat ir bankines kny darbas prasidėjo ne nuo mano sai Kaune; Miesto Žydų Ligo klauso nuo centro Rygoj, įPėt. ir Nedėlioj nuo 9:30 iki 1 - n u i l
už
prieinam
»/ prieinamieusia
kaina.
|
"1914 metais pakilo europi gutes. Pasirodė, kad —
minimo laiko ir pažymėtąją ninė Kaune; Liet. Vasaros Ko rengto visoms
• ••••I
Pabaltmario
LIETUVIS DENTISTAS
•I
nis karas, kuriame dalvvavo Banke čekių sąskaitai
Lapkričio^ dieną nepasibaigė. lonija Žaliajam Kalne; Mari Valstybėms. J į veda pulk. Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Seredomis nuo 4 lig 9 vakarą
yra
$5,034.79 Reguliaringai labdarybės dar jampolės Apskrities Ligoninė; Ryan, dabar tarnybos reika
apie 30 milijonų kareivių. Šito
47t« SO. ASHLAND AVEHCH
arti 47-tos Gatves
Pbone Canal 257
bą Lietuvoj A. R. Kr. pradėjo Rusų Komitetas Pavargėliams lais išvažiavęs į Jungstines Akaro vedimas visoms viešpati Kun. Laukaičio surink
tų pin
; 12,364.94 su šiais metais, į kurio atskai Kaune; Panevėžio Miesto Li merikos Valstvbes. Tas cenjoms atsiejo nepaprastai bran
— » — m ui
i
T-Y
goninė,
Miesto
Žydų
Ligoninė
jy,.,.".."j—VHTT
Katal.
Univ.
fondo
pi
giai. Tad per seseris metus,
tomybę neįeina pirmiau Lietu
t ras savu keliu priklauso nuo
Rusų
Našlaičių
1,028.33 von prisiųsta medikamentų ir Panevėžy;
Lietuvis Gydytojas Ir
nuo pradžios 1914 metų ligi ga nigų
didesnio visai Europai centro,
TclcfMM Pullman 8M]
8,400.00 ligoniniems reikmenų bendra Prieglauda Žaliajam Kalne; esančio Paryžiuj.
Chirnrgas
lo 1920 metų, skolos nuo 44 Paskolos bonų už
Dr.
P.
P.
ZALLYS
1831 So. Halsted Street
milijardų pakilo ligi 265 mili W. S. Stamps'ų už . . 2,929.17 vertė į 250,000 dol. Žinau, kad Kauno Miesto Ligoninė; Lie
lietuvis Dentistas
Visa
tai
norėjau
išdėti
tam,
Valandose 19 iki 12 ryto; 1 UU 4
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EVANGELIJOS PAAIŠKINIMAS.
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Mišių Lekcija iš Šv. Povylo antrojo laiško Korintieciams
2 Cor. 11, 19—33 ir 12, 1—9.
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Broliai: noriai pakenčiate neišmintinguosius: kadangi patys esate
išmintingi. Nes pakenčiate jei kas jus į vergiją varo, jei kas ryja, jei
kas ima, jei kas išsiaugština, jei kas per veidą jus muša. Sulig ne
garbės sakau, lyg ir mes būtume silpni buvę tąja dalimi. Ką kas iš
drįsta (neprotingai sakau), drįstu ir aš. Žydai yra, ir a š : Izraelitai
yra, ir aš: Abraomo sėkla yra, ir a š : Kristaus tarnai yra, kaip dar
mažiau išmintingas sako, aš esu labiau: daugybėje darbu, dar daugiau
kalėjimuose, plakimuose pervirš, mirtyje tankiai. Nuo Žydų penkis
syk gavau po keturiasdešimts be vienos. Tris kart rykštėmis buvau
plaktas? vieną kart akmeinmis mirtinai mušamas, trisyk juroje su
laivu sudužau, naktį ir dieną tos juros gelme buvau: kelionėse tan
kiai, pavojuose upių, pavojuose žmogžudžių, pavojuose iš savo tautos,
pavojuose iš stabmeldžių, pavojuose mieste, pavojuose laukuose, pavo
juose juroje, pavojuose tarp melagingų brolių: darbe ir varge, daug
kartų nemigoje, bade ir troškime, daug pasninkuose, šaltyje ir pli
kume: šalia to kas iš lauko yra mano kasdieninis užsiėmimas visų
bažnyčių rūpestis. Kas serga ir aš nesergu? kas pasipiktina, o mane
nedega? Jei reikia girtis: girsiuosi tuomi, kas yra iš mano silpnybės.
Dievas ir mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, kuris yra pagar
bintas amžinai, žino kad nemeluoju. Damaske Arėtų karaliaus gi
minės viršininkas sergėjo Damasko miestą, kad mane sugautų: ir pro
langą pintinėje tapau nuleistas per mūrą, ir taip ištrukau i š j o rankų.
Jei reikia girtis, nors nepritinka: prieisiu prie regėjimų ir Vtešpaties
apreiškimų. Žinau žmogų Kristuje pirm keturiolikos metų (ar kūne
nežinau ar ne kūne nežinau, Dievas žino), kad tapo pagriebtas jisai net
į trečiąjį dangų. I r žinau tokį žmogų (ar kūne ar ne kūne nežinau,
Dievas žino), kad pagautas tapo į rojų: ir girdėjo slapčių žodžių, ku
rių žmogui netinka kalbėti. Už šitokius girsiuos: už mane-gi visai ne
sigirsiu, negut mano silpnybėmis. Nes jei ir norėčiau girtis nebūčiau
paikas: nes tiesą sakyčiau: bet apleidžiu, kad niekas nemintytų dau
giau, kaip kad mato manyje, arba ką girdi i š manęs. I r kad apreiški
mų didybė neiškeltų manęs, tapo man duotas mano kurio akstinas,
velnio pasiuntinys, kad mane muštų per veidą. Todėl tris kart mel
džiau Viešpati, kad atsitrauktų nuo manęs: ir tarė man: Užteks tau
mano malonės, nes dorybė silpnybe eina geryn. Tai-gi noriai girsiuo
si savo silpnybėmis, kad manyje gyventų Kristaus jiega.

Lekcijos

Paaiškinimas.

Kai-kurie Žydai tapę krikščionimis skelbė, kad visi kas tik pri
ima Kristaus mokslą^turi priimti ir Žydų tautos įstatus su įpročiais.
Šventasis Povylas sakydavo, kad krikščionys yra liuosi nuo Žydi)
tautybės ir nuo Senojo Įstatymo teisės prilaikiusios ją. Už tatai Žy
dų tautybės uolus šalininkai kaltindavo šv. Povylą primindami žmo
nėms savo gerąsias ypatybes. Bet tas tų tautybės platintojų užsispy
rimas įbrukti kitoms tautoms ir tautybę su tikėjimu nepatikdavo iš
Grekų perėjusiems į krikščioniją Korintiečiams.
Todėl šv. Povylas pirmiausiai sako, kad Grekai Korintiečiai butų
išmintingi ir nesiduotų išvesti iš kantrybės, nors kas statytų ir netei
singų reikalavimų.
Toliau Apaštalas persergi Korintiečius, kad nesiduotų prigauti
tiems, kurie pasigiria savo ypatybėmis. Jei jie sakosi esą Žydai, tąi
ir aš, jei jie Abraomo vaikai, tai ir aš. Jei jie Kristaus mokiniai, tai
aš labiau už juos. Prie to šv. Povylas nenoromis prideda dviejų savo
regėjimų aprašyme.

i

Nors Apaštalo dorybė buvo neapsakomai augšta, bet minėdamas
stebuklingąsias Dievo dovanas ir jis, turbūt, pajuto lyg puikybės pa^ gundą. Tik toms pagundoms jis buvo papratęs nepasiduoti. Kas jas
sugniužintų visai, jis primena "kūno akstiną, velnio pasiuntinį, ,, ku
ris Apaštalą vargino. Iš to ir mes turime pasimokinti, nekalbėti apie
savo nuopelnus be didelio reikalo. Tam reikalui esant neužmiršti sa
vo silpnybių.
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Po vandeniui—Ugnis. Velnias vieno tiktai trokšta: pašiepti iš
savo apgautų garbintojų, priversti juos kalbėti apie save ir kad jįgarbintų, o tuo pačiu kliudyti Dievo karalystės pasiplatinimui. Mė-""
nesiui praslinkus po *'tirunai" (didelė stabmeldžių šventė), kuomet
buvo galima tikėties, kad visos nelaimingų stabmeldžių nedorybės bus
išplautos ir išbaltintos anoje kūdroje, kuri iš baimės turėtų po žeme
pražūti, eiifca kita "ugnies deginimo'' iškilmė, labai aiškiai pažymėta
indusų kalendoriuje. Ta iškilmė būva Pandiruppe netoli nuo Kalmu
nai.
• * » * iw" ^ * ^ M ^ W
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Pasakęs prilyginimą Išganytojas Pats pridėjo ir paaiškinimą; tai
rodos žmonėms nereikėtų kištis su savo žiburėliais prie tos* Dievo sau
lės. Todėl ir mes ne prilyginimą aiškinsime, o žodžius pasakytus po
jo "Jums yra duota Dievo/karalijos slėpinius žinoti, o kitiems prily
ginimais, kad žiūrėdami nematytų ir girdėdami nesuprastų." Kitu
atveju V. Jėzus tarė panašiai: ' * Garbinu tave Tėve, dangaus ir žemės
Viešpatie, kad tą paslėpei nuo mokintų ir išmintingų, o apreiškei ma
žiesiems.'" (Mat. 11, 25; Luc. 10, 21). Iš tų žodžių kai kam rodosi,
buk Dievas tyčia, slepiąs nuo kai-kurių žmonių, kai-kurias jiems nau
dingas žinias ar tiesas.
Jeigu kada mums rodosi, kad V. Jėzus mokino, buk Dievas Tėvas
yra pavydus, tai tada aiškus yra ženklas, jog mes V. Jėzaus žodžius
negerai suprantame. V. Jėzus aiškiai mokino, kad Dievas Tėvas yra
gerybė, šventybė ir meilė be krislo. Viešpaties Jėzaus mokinimas ne
gali prieštarauti pats sau. Todėl i r "iš minėtųjų žodžių turime išvesti
tokią prasme, kuri nebūtų priešinga nei gerumui Dievo nei jo šventy
bei.
Apaštalai ir Evangelistai, užrakinėdami V. Jėzaus žodžius ne vi
sus juos užrašė ištisai, o dažnai težymėjo tik pačius įstabiuosius. Pil
ną Išganytojo pamokinimų prasmę gauname tada, kad užrašytuosius
žodžius snstatome su praleistaisiais. Tiktai tas praleistųjų žodžių
atpildymas labai lengvai pasidarytų klaidingas, jei Dievas nepadėtų
apsisaugoti klaidos.

Jis tiktai Bažnyčiai davė neklaidingumą tam

tikslui, o ne pavieniems žmonėms.
Su neklystančia Bažnyčios pagelba atpildžius Evangelisto pra
leistuosius žodžius išeina šitokis V. Jėzaus mokslas. Nevisiems viską
Dievas apreiškia. \Tuos pačius J o apreiškimo žodžius vieni girdėdami
pilniau supranta, kiti netaip pilnai. Stebėtina Dangaus Tėvo apveizda padarė, kad tankiai prasti ir maži žmonės Dievo žodį supranta ge
riau, negu šviesuoliai mokslininkai ir išminčiai. Apaštalai nebuvo nei
mokslininkai nei išminčiai, tečiaus jie Dievo karalijos slėpinius patyrė
pilnai. Mokytesni už juos turtuoliai ir šviesuoliai mažiau gavo žinoti
Dievo apreikštųjų tiesų.
Tas skirtumas susidarė dviem dalykais. Gryna sąžinė ir nesugedusi valia daugiau suima tiesos iš Dievo pasakymo negu sugedusi
valia ir suteršta sąžinė. Kartais Dievas žinodamas sugedusios va
lios prilipimą prie klaidos nedegina to valios sugedimo apreikštosios
šviesybės ugnimi. Jis palieka, kad žmogus veikiau nuodėmiautų ne
žinodamas, nekaip darytų kaltę aiškiai suprasdamas, jog taip nevalia:
Taip žmogaus gašlumai užmerkia jam akis, kad nematytų Dievo tie
sos. Dievas taip sutvarkė dėlto, kad gailėjosi ir nedorųjų. Jis juos
turi bausti, bet mažesnė yra bausmė už nuodėmingą nežinojimą negu
už laužymą tiesos su aiškiu pažinimu. Norėdamas tat mažesnės bausmės
nusikaltėliams, Dievas neveda iš klaidos, tuos, kurie neturi drąsos vi
suomet išpildyti tiesą. Tarp farizėjų ir tarp kitą V. Jėzaua klausy
tojų daugelis būdavo tokių, dėlto V. Jėzus pasitenkindavo prilygini
mais, kuriuos kiekvienas suprasdavo taip giliai, kaip giliai kiekvienas
išmokdavo pildyti patirtąją tiesą.
Apaštalai visada ir visur tiesą statydavo augščiau už viską, to
dėl Dievas apreikšdavo jiems savo tiesas visai neužtylėdamas.
Didelė yra dvasios netvarka lenkti Dievo tiesas prie savo užgaidų.
Didelis yra reikalas mokėti ir įprasti savo jausmus ir apsėjimią pri
taikyti prie Dfevo tiesos.
Apsvarstę vieną sakinį iš šios dienos Evangelijos neužmirškime
paties stambiausiojo jos turinio,, jog Dievo apreikštųjų tiesų vaisin
gumas priklauso nuo žmogaus širdies gerumo. Vienose širdyse ta
sėkla visai neprigija, kitose prigijusi del įvairių priežasčių nunyksta,
kitose pagalios atveda šimteriopą vaisių. Prižiūrėkime savo širdis,
kad jos butų geriausia Dievo sėklos dirva, kad jų vaisingumas butų
šimteriopas.
. . .
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Stabmeldžių Papročiai Azijos Indijoje.
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Laiškas Tėvo Bur'ego, Jėzuito iš Kaimunai (Ceilon).
Norėčiau šiandie nuvesti savo skaitytojus į kelias artimesnes
vietas apigardoje Kalmunai, pragarsėjusias tarp stabmeldžių. Vel
nias ir čia surengia savo kermošių ir liūdniausia, kad atranda daugy
Ne viena\n\gal keistai išrodyti, kaip šv. Povylas galėjo pakilti į
bę pirklių.
trečiąjį dangų, kuomet tik vienas dangus tėra. Tečiaus atsiminkime,
Mandoore (penkios mylios ~nuo Kalmunai) yra šventnamis Kan
kad dangum vadinasi tos plačiosios erdvės, kuriose žiba saulė ir
da Svamy, prie kurio gyvena stabmeldžių kunigai ir jų šventieji, čia
žvaigždės. Dangum vadinasi šventų sutvertųjų dvasių, arba angelų,
kas metai susirenka tūkstančiai stabmeldžių dalyvauti svarbiausiose
pasaulis. Dangum taip-gi vadinasi V. Dievo regėjimas. Sakydamas,
apeigose prie didžios iškilmės, mėnesio pilnatyje Kugsėjuje. Meljog tapo pagautas į trečiąjį dangų šv. Povylas išreiškė, jog tapo pa
džionys tada maudosi šventoje kūdroje, esančioje pas pat šventnamį.
keltas ne į žvaigždžių erdves, ne į angelų tarpą, o pas V. Dievą ir ten
Kad tas purvinos kūdros vanduo įgytų didesnės apvalančios galės, ku
girdėjo ar regėjo tokių daiktų, kokių žmogaus liežuvis nepajiegia išnigas procesijoje su fleitų ir bubnų muzikantais neša stabą ir pane
reikšti, nei klausančio mintis suprasti.
ria jį vandenyje ir nuplauna. Tai būva ženklas visiems plauties.
Prie to reikia pildyti kai-kuriuos įsakymus. ^Ta apeiga nereika
lauja viso kūno panėrimo vandenyje, idant greitai ir visiškai apturėti
įvairių nuodėmių atleidimą. Užtenka atsistoti purviname vandenyje
irv veidą atkreipus į dievaičių maldnamį, nuplauti sau krutinę, kaipo
Anuo metu: didžiausiai miniai suseinant ir i i miestų besisku
binant pas Jėzų, sakė prilyginimą: kuris sėja išėjo sėtų savo sėklą: * jausmų sostinę, galvą kaipo minčių ugniakurą, o jei eina apie nuodė
mes daugraus vidujines, reikia su pamaldumu atsigerti to vandens į
ir besėjant viena krito šalę kelio ir tapo sumyniota ir dangaus lakū
kurį, tiesą pasakius, gerbiantis save žmogus bijotų ir koją įkišti.
nai sulesė ją. I r kita nukrito ant uolos ir išdygus nudžiūvo, nes netu
Paskutinės iškilmės laike atsitiko staigi mirtis. Tuoj aus pussari ap
rėjo drėgnumo. I r kita nukrito tarp erškėčių, ir drauge išdygęi erškė
garsino, Kanda užtat nubaudė nabašninką, jog išdrįso negerti van
čiai nustelbė ją. I r kita nukrito į gerą žemę: ir išdygusi atvedė šim
dens, Tatai vergiška baimė dažniausiai veda meldžionius į Kandoorą
teriopą vaisių. Tą sakydamas šaukė: " k a s turi ausų klausyti, te
su atgailos ženklais, baime perimančiais. , Štai vieniems astjųs, gele
klausai." Bet jo mokintiniai klausė jo koj^s tai yra prilyginimas.
Jiems jisai tarė: Jums yra duota Dievo karalijos slėpinius žinoti, o> žiniai kabliai perplėšia kūną ant pečių, kiti ilgomis špilkoniis perdu
ria sau skruostus, o į lupas užkabina sunkius žiedus; o ką pasakyti
kitiems prilyginimais": kad žiūrėdami nematytų ir girdėdami nesu
api# visišką pasninką—per tris, keturias ir daugiaus dienų, kurį turi
prastų. O šitas prilyginimas y r a : sėkla yra Dievo žodis. O kuri
atlikti prieš iškeliavimą į garsingąją pagodą (taip stabmeldžiai vadi
šalę kelio, tie yra kurie girdi: paskui ateina velnias ir atima žodį iŠ
na savo bažnyčią). Mačiau nuo savo namų prieangio skaitlingas mi
jų širdžių, kad įtikėję netaptų išganyti. Nes kurf ant uolos: kurie
nias tų nelaimingų esybių, kurios, tarsi ožiai, apkrauti kaimo nuodė
išgirdę džiaugsmingai priima žodį: ir šie neturi šaknų: jie iki laikui
tiki ir pagundos laiku atsitraukia. O kuri krito į erškėčius: tie yra, mėmis, šeimynos kaltėmis, turi daryti atgailą už kaltus ir sugrįžti na
mon su Kandos Svamy palaiminimu. Jie turi parnešti sveikatą, paurie girdėjo ir eidami rūpesčiais, lobiais, gyvenimo lepumais duodasisekiiną sayo namams, šeimynai ir luomui. Ar juos prieš kelionę ap
nustelbti ir neatveda vaisiaus. O kuri į gerą žemę: tie yra, kurie
girdo svaiginančiomis žolėmis! Nežinau, tas tikra, kad visuomet man
era ir geriausia širdim klausydami palaiko žodį ir kantrybe atveda
išrocįp kaip banda, velnių apsėsta.
i
vaisių.

8, 4-15.

Mišiy Evangelija sulig Šv.
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Jos pradžia, anot stabmeldžiu tikėjimo, yra dangiška. Nes die
vaitė Dropadei, arba Draupadi, turėjusi net penkius brolius mylėto
jus Pandos sunūs, kurie norėjo j a į patikti. Dievaitė pareikalavo
nuo jų idant pereitų per ugnį. Apsiginklavę cĮrąsumu, o, be abejo, pa
dus ir blauzdas patrynę slaptingomis žolėmis, pasirįžo eiti ir perėjo
daugel neapdege. "Už tą darbą Indai patalpino juos pusdievių skaitlimo

n u c.
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Dabar kas metai ateina į Pandiruppą keli slaptingi žmonės, kurie
susirinkusiai meldžionių miniai parodo, ko negal priparodyti tikėjimas
į dievaitės nuopelnus. Ant žemės penkių ar šešių metrų ilgio, o trys
pločio meta kokosų lapus, krūmus, medžius ir sukuria ugnį, kurį per
dvia ar tris dienas kūrena. Per tą laiką Dropadejos garbintojai mel
džiasi ir pasninkauja pagodoje, kunigo priveiziami. Kokias slaptingas
apeigas pildo naktimis per tą laiką prieš įstojimą į Dropadejos dievai. tės kareivių skaitlių ? Kokių žolių tepalais tepa jiems padus ir blauz
das, to nemoku pasakyti. Tas tikra yra, kad Spalių mėn. pilnatyje
apie ketvirtą vai. po pietų kelių tūkstančių minios akyse, augščiaužv
paminėti atgailautojai, trumpai išsimaudę jūrėse prie kranto, artinasi
prie ugnies, mikliai pereina per ją ir grįžta į šventnamį, idant padė
kotų dievaitei už laimingai atliktą ištyrimą.
-•.•

Reikia dar pažymėti, kad tie veiklus dievaitės kareiviai yra lai
komi mažiausiai per metus šventais vyrais. Jų senesnius nusidėjimus,
nors bjauriausius, sako, ugnis apvalo. Lygiai viską jiems ateityje do
vanoja, nes kelių tūkstančių minią užinteresavo ir apmonijo.
Iš Ifatal. Misijų No. 453.
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KATALIKIŠKOS ŽINIOS.
Sutartis tarp Latvijos ir Apaštale Sosto jau beveik baigiasi.
Neužilgo žada įvykti Šv. Tėvo ir Latvijos konkordatas. Sulig to kon
kordato projekto Latvijos katalikai bus po valdžia Rygos vyskupo.
Jis bus Latvys. Tas busiančiojo konkordato punktas jau išpildytas,
nes grafas Edvard'as O'Rourke jau atsisakę nuo Rygos sosto ir ta
po paskirtas Caneos vyskupu, o Rygos vyskupu tapo kunigas iSpringovičius, Latvys. Dvinsko klebonas Lenkas taip-gi atsisakė. Rygos
katalikų katedroje dabar sakomi trys pamokslai: latviškas, lietuviškas
ir lenkiškas. Pačioje Rygoje tarp katalikų yra 40 nuošimčių Lietu
vių, 30 Lenkų ir 10 Latvių, bet apie Dvinską, Riczeknę ir Liuciną
yra apie 300,000 katalikų Latvių.
Augštoje Silezijoje turėjo.būti plebiscitas kam ji prigulės: Vokie
čiams ar Lenkams. Šv. Tėvo atstovas Mrgs. Ogno uždraudė klebo
nams, kad viešai neagituotų nei už vieną, nei už kitą pusę, kad agita
cijos tikslams nevartotų nei bažnyčių, nei kitų parapijoms priklau
sančių triobų ar vietų. Uždraudimas bet-gi palieka kiekvienam teisę
balsuoti, kaip jo širdis rodo ir privačiuose pasikalbėjimuose išreikšti
savo mintį. Agitacijų uždraudimas apima tiktai klebonus ir kitokio
vardo bažnyčių rektorius, bet ne asistentus, nei kunigus neturinčius
darbo parapijose.
*
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Lenkijos katalikai jaučia, kad katalikystės priešai jų žemėje stip
rėja, ir kad yra pavojaus katalikystei jų žemėje. Norėdami gintis jie'
organizuoja pdHtišką katalikų partiją.
Vokietijoje tarp Liuteriškojo išpažinimo protestantų buvo pasi
žymėjęs Bad Lausing'd klebonas protestantų teologijos daktaras Albani. Jis darbavosi vienydamas'susiskirsčiusius į sektas protestan
tus. Betyrinėdamas Šv. Raštą ir beįsigilindamas į V. Jėzaus žodžius
ištartus šv. Petrui: " T u esi uola ir ant tos uolos pastatysiu mano
bažnyčią" (Mat. 16, 15), D-ras Albani suprato reikale ir protestan
tams turėti iš apaštalų pareinančią kunigiją. Dar labiau besigilinda
mas į tų žodžių reikšmę jis pamatė, kad jie nėra pildomi protestantų
tikėjime. Galų gale perleidęs savo amži beklebonaudamas protestan
tams, jis perėjo į katalikus Sausio mėnesyje, 1921 m. Katalikų kuni
gu jis tapti negalėjo, dėlto gavo vietą krikščioniškos dailės sankrovo
je. Bet jis buvo išsitarnavęs pensiją, arba ameriturą. Protestantų vy
riausybė jos jam neatėmė nors jis tapo kataliku.

<v '

Prancūzijos Mokslų Akademija pripažino 8,000 frankų pašelpą
kunigui Gothier, jėzuitui. J i s yra astronomas ir yra viršininkas ob
servatorijos Kynų žemėje netoli nuėsto Shanghai, vietoje vadinamoje
i5i-Ka-Wei. Ta pati Akademija pripažino 2000 frankų pašelpą kuni
gui Parent mokintojui St. Marie kolegijos mieste Aire, departamente
Artors. Kunigas Parent yra entomologas, t. y. vabalų mokslo specijalistas. Jis sugebėjo surinkti beveik visas rųšis esančių Prancūzi
joje vabalų priklausančių prie giminės vadinamos dolichopodides. Tas
grekiškai žodis reiškia ilgakojus vabalus.

:A

\ Š v . Tėvas šįmet labai daug išdalino pašelpos karo nuvargintoms
šalims. Tarp tų Lietuvai teko 350,000 lyrą. Tai yra truputį mažiau
negu Prancūzijai i r Italijai, kuriedvi gavo 465,000 lyrų. Latvija gavo
200,000. Jugo-Slavija ir Bulgarija gavo po pusę milijono, Kaukazas
226,150 lyrų, Syria 25,000, Venecijos ir Trentino šalis a65,000. Len
kija gavo 2,052,000, Vengrija 1,291,000. Čeko-Slovakija 1,075,000;
Austrija 3,654,3171 Vokietija 4,100,689 lyrų. Įsižiūrėdami į tas skait
lines matome, kad Šventasis Tėvas nežiūrėjo ar katalikiškos ar neka
talikiškos šalys, bet žiurėjo kam daugiausiai" reikia. Del to mažytė
Lietuva gavo beveik tiek kiek didelė Prancūzija. Amerika, Brazilija,
Ispanija, Anglija nieko negavo. Ukraina gavo tiek kiek Lietuva.
Čia mųs paduotasis, sąrašas ne viską apima. Šv. Jėvas dar davė pa
šelpos kūdikių maitinimo Sąjungai vieną kart 669,310 lyrų, kitą kart
75,000. Tuos pinigus §v. Tėvas gavo iš petrapinigio aukų. Amerika
šįmet sudėjo 5,0(ib,000 lyrų, Ispanija 3,000,000, Airija 2,000,000, Itali
ja .2,500,000. Kurie tapo nusiųsti į Rymą, tie jau išdalinti pavargė
liams.
.
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Vertė: Kun. V. Kulikauskas.
DIEVOTUMO PAMATAI.
Tąsa.
Rojus ar pragaras^
Tavo vieta t a r p Rojaus i r P r a g a r o .
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Abu a t d a r u tave priimti,

kurį iš jų apsirinksi? Apsvarsyk; ką išsirinksi šiame gyvenime/ tu
rėsi amžinai ateinančiame. Iš dangaus Jėzus tiesia tau savo ranką.
Jo Švenčiausia Motina meldžiasi už tave, aniolai jungia savo maldas
su josios, vėlindami tau, kad gautum dalyvumą jų garbėje ir laimėje.
Pasidrąsyk, sako jie, kelias į dangų nėra taip sunkus, kaip mano
pasaulis. Pavyzdžiai, kuriuos turime, tai patvirtina. Dirbant del
dangaus, daugiau turėsi raniumo ir taikos, negu gali duoti tau visas
pasaulis. Iš antros pusės žiūrėk šiame pasaulyje į velnią, sėdintį ant
sosto, į eiles pasaulinių apie jį, atiduodančių jam garbę. Pažvelgk į
tų nelaimingųjų veidą. Nekurie tarp jų turi pašėlėlių išvaizdą, jie
pilni neapykantos ir rūstybės. Nekurie baisus, užsimąstę, uoliai ren
kanti turtus. Kiti mąsto tik apie smagumus, kurie juos ilsina ir ga
dina, visi netekę ramybės ir paguodos.
O pasauli! apgaulingas pasauli, perilgai gyvenau po tavo vėlia
va! Mesiu šalin ant amžių tavo kaltes ir tuštybes. O puikybės ir
nelaimių, karaliau, pragaro dvasia, išsižadu tavęs su visa tavo pui
kybe ir darbais. Atsiverčiu prie Tavęs, o Jėzau, laimės ir amžinos
garbės karaliau. Apsikabinu Tave visa mano dūšia. Garbinu JTave
visa širdimi. Apsirenkit Tave ant amžių savo karalium. Sudedu
Tau savo tikrą ir neatšaukiamą ištikimybę ir nuo šio laiko noriu gy
venti ištikimai pagal Tavo Įstatymus.
Dvasios

pagavimai

Yra parašytos nekurios knygos, kuriose apie dvasios pagavimus
ir pakilimus kalbama, kaip apie dorybes. Bet tie tobulumai nėra do
rybės, bet užmokestis, kurį Dievas duoda kaip kada dievotoms dū
šioms, arba geriaus paragavimas tobulos laimės, kurią Jis kartais pa
rodo, kad geriau apvertintume dangišką džiaugsmą.
Jos yra taippat malonėmis, kurių nereikia prašyti, nes jos nėra
reikalingos Dievo tarnavime ir jos visiškai virš visų mųs pasisten
gimų. Mes galime jų gauti, bet negalime patįs įgyti. Jei ir užsipel
nytume kada nors tokių Dievo pataikavimų, nepaliaukime nusižemini
me ir prastume lavintis mažutėse dorybėse, kurias pataiko mums,
kaip, kantrybėje, ramybėje, širdies nusimarininie^ nusižeminime, pa
klusnybėje, skaistybėje, nekaltybėje ir meilėje artymo. Palikkime
augštus dvasiško gyveninio kelius tiems, kurie toliau už mus nužengę.
Mes neužsipelnėme augštos Dievo tarnystėje vietos, džiaugkimės, kad
leista mus užimti nors žemiausios. Sekime mųs Viešpatį ir Mokytoją,
kad ir iki augščiausio laipsnio, jei Jam patiktų mus prie to pašaukti.
Bet tas garbės karalius dalina savo dovanas sulig meilės ir nusiže
minimo, su kuriais atliekame savo priedermes. Saulius, uoliai ieš
kantis savo tėvo asilų, pasiliko Žydų karalius; Rebeka, duodama gerti
Abraomo tarno kupranugariams, paskiau ištekėjo už jo sūnaus; Rūta,
rinkdama varpas paskui Boozo pjovėjas, liko jo moterimi. Atmink
taippat, kad tie^ kurie trokšta nepaprastų malonių, papuola į didžiaų-N
sius apsigavimus, apgaunami jų pačių vaidentuvės.
Matydami kitų didesnį tobulumą, pagarbinkime Dievą, gi patįs su
nusižeminimu pasilikkime daug žemiau, bet saugiau. Gal but, bus tai
mažiau dvasiškai apšvieta, )>et tai labiau tinka mųs silpnybei ir
nepriaugimui. Jei Dievas matys, kad tinkami esame, Jis savo laike
mus išaugštins.

i
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Apie

pasivedimą.

Laikausi tos pačios nuomonės, kaip šv. Grigalius: jei tave skųstų
už dasileistą kaltę, nusižemink ir išpažink save kaltesnių, kaip tiki
esąs; jei skundas butų neteisingas, su didžiu ramumu pateisink save,
sakydamas, kad nesi kaltas. Tai turi padaryti, kad nepapiktintum
artymo.

K a d a tave apšmeižia, neimk to į širdį, pasakęs tiesą, paskui

pagerbk nusižeminimą. Taip darydamas aprūpinsi savo būdą ir tuopat laiku tavo valia ne|>ames šaltumo, ramumo ir nusižeminimo.
Kalbėk, kiek galima, komažiausia apie padarytus tau įžeidimus,
nes paprastai, kas skundžiasi, dasileidžia nuodėmės, nes iš savymeilės
įžeidimą daro didesniu, kaip jis ištikrųjų buvo. Del prašalinimo prie
šingumo ar minčių nuraminimo yra gera pasiskųsti, bet tai daryk ko
kiam nors draugui, kuris myli Dievą, nes kitaip vietoje nusiraminti
gali da didesnį neramumą gauti. Lavinantis dievotume teks tau su
tikti daug priešginiavimų, bet atmink Jėzaus žodžius, "moteris, kada
gimdo kenčia sopulius, bet kada pagimdo kūdikį, jau daugiau nebeat
mena skausmų.' Davei užgimti savo dusioje mieliausiam iš žmonių
vaikų, Jėzui Kristui. Kolei da jo pilnai savo gyvenime neatvaizdinai,
turi da jausti skausmų, bet buk drąsus, tie sopuliai praeis, tavo lai
mė bus didelė; ir džiaugsiesi amžinai, kada savo gyvenimu panašiu į
Jo, Jį įkūnysi ir savo širdyje ir,savo darbuose.
Apkalba.

rf^

Niekada neapkalbinėk nei vieno žmogaus nei tiesiog, nei netiesiog ir nevadink nusikaltėliu žmogaus, kuris dasileidox kokios nors
kaltės. Noe pasigėrė; Lotas dar blogiau'padarė: dasileido baisiau
sios paleistuvystės; gi Šv. Raštas pirmo nevadina girtuokliu, nei antro
paleistuviu. Šventas Petras praliejo vieną kart^ kraują ir piktžodžia
vo, išsižadėdamas savo Viešpaties, bet jis nebuvo nei piktžodžiautojas,
nei kraujagerys.
Nors žmogus nekurį laiką butų nuodėmėje, negalima jo laikyti
nusikaltėliu. Simonas vadino Magdaleną nusidėjėle, nes ji buvo nu
sidėjusi; bet jis klydo, nes, kuomet jis taip kalbėjo, ji buvo šventa
atgailautoja. Pariziejus laikė muitininką nusidėjėliu, o tas kaip tik
tada ir buvo išteisintas. Jei Dievo gerumas yra taip didis, kad už
tenka vienos valandžiukės paprašyti ir Jo malonę gauti, kokį tat už
tikrinimą galime turėti, kad žmogus, kuris vakar buvo nusidėjėlis, ir
šiandie tokis yra. Neteiskime dabartės sulig praeities, nei praeities
sulig dabartės. Tiktai paskučiausioji diena nuspręs apie visas pra
ėjusias. ; Jei girdi* apie apkalbamą asmenį, abejok apie apkaltinimo
teisingumą, jei galima; jei ne, tai bandyk teisinti apkaltinamojo in
tenciją. Jei ir to negalėtum daryti, tai mažiausią nors pasigailėjimą
išreišk, prisimindamas sau ir kitiems, kad tie, kurie nenusideda, turi
\dgJcavoti už tai Dievo malonei. Jei žinotum kaltinamojo asmens nors
*k<*kį gerą darbą, primink jį.
(Daugiau bus).
.
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KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI

Šeimyna (familija) platesnėje reikšmėje, tai visi vienų namų na
riai: gimdytojai, vaikai, samdininkai; siauresnėje reikšmėje, tai gim
dytojai ir vaikai.
Kas yra šeimyna!
Šeimyna yra seniausioji Dievo įstaiga, yra žmonijos lopšys.
Dar pradžioje tarė Dievas Adomui ir J ievai: "Augkite ir dauginki
tės, ir pripildykite žemę." Tas žodis ir tas palaiminimas yra neatmainomas ir neatšaukiamas, kaip neatmainomas Tas, Kuris jį ištarė.
Nors nusidėjimas rojuje sudrumstė pirmykščius santikius tarp žmo
gaus ir Dievo; nors pirmoji žmonių pora tapo išvaryta iš rojaus, tečiaus šeimyna gyvavo nuolat, o jos ratas augo ir platinosi kas-kart
toliaus ir toliaus. Kuomet tvano vandenyse nuskendo patvirkusios
žmonių giminės ir nevienas Dievo rankų darbas, nevienas sutvėrimas
žuvo ant visados, vienok šeimyna išliko Nojaus laive. Šeimyna gyvuoja
nuolat, auga ir plėtojasi kas kart labiaus ir apgyveno visą pasaulį ir
dauginsis patol, iki Adomo ainių skaitlius bus pripildytas. Šeimynai
esame dėkingi už savo gyvybę, šeimyna tai visas žmonių giminės
lopšys.

Perskaitęs straipsnį "Palaimintas Andrius Bofeolis, J e z u l t a £ \
taip-gi Tėvo Korzenewskio pranašystes, aš gavau tokį supratimą, kad
dabartiniems Pilsudskiui ir Želigowskiui tos pranašystės kaip tiktai
iratatinka.
.
& O. * * * *
Atsakymas. Tamistai rčdosi, kad kun. Korzeniowskio regėjimas
reiškia Pilsudskį ir 2eligowskį. Man teko kalbėti su žmonėmis 191&
metais ir girdėti sakant, kad Vokiečiai išpildė £orzeniowskio girdeffą
pal. Andriejaus Bobolės pranašystę. Su regėjimais ir pranašystėmis
nereikia perdaug skubintis, nes tuos daiktus beaiškinant lengva su
klysti
Be abejonės yra klaida sakyti, buk Želigowekis išpildęs palai
minto Andriejaus pranašystę. Želigowskis su Lenkų karuomene pa
vergė dalį Lietuvos. Man visai neteko nei skaityti nei girdėti, kad
palaimintas Andriejus butų apie tai pranašavęs.
Aiškindamas kun. Korzeniowski'o regėjimą Tamista" nepastebė
jai, kad tenai visai nėra kalbos apie vadus, o tiktai apie kareivių dau
gybes. Pritaikyti tą regėjimą prie Pilsudskio galima tiktai iškrei
pus pranašystę ir pastačius generolą vietoje kareivių. Taiif darant
nekuomet negalima prieiti prie tiesos.
Kun. Korzeniowskio regėjime ir palaiminto Bobolės pranašystėje
tas yra labiausiai ir atkartotinai pažymima, kad Lietuva ir Lenkija
pasiliuosuos iš po Rusijos jungo ir taps neprigulmingos. &ita prana
šystės dalįs be abejonės išsipildė.
f
Bet pranašystės pažymėdamos vieną busiančių daiktų dalį beveikj
niekuomet neišdeda visų. Skaitant Korzeniowskio regėjimo uii
rodosi, lyg Lenkijos ir Lietuvos vienybė. Koraeniowski6 buvo Len
kas ir tos vienybės be abejonės norėjo. Pirm šimto metų gyvendamas
jis nei hemintijo, kad kitaip galėtų būti. Bet atydžiai imant palai
minto Andriejaus Bobolės žodžius užrašytus KoraeniowsMo regėjime
visai negalima rasti, kad juose butų ta vienybė pažymėta.
Jegu tat Tamista nori nuteisinti generolą Pilsudskio ir Želigowskio pastangas norinčias suvienyti Lietuvą su Lenkija, tai reikia ieš
koti kitų priemonių. Palaiminto Andriejaus Bobolės žodžiai tų dvie
jų dvarponių nenuteisina.
Kun. P. Bučys.
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Prisitaikant prie Švento Pranciškaus Sale*).
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ŠEIMYNA.

Dvasiškojo Gyvenimo
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Šeimyna yra netiktai seniausioji įstaiga, bet ji yra ir svarbiausio
ji, nes visuomenės pamatas, Bažnyčios ir valstijos kertinis akmuo.
Bažnyčia yra krikščioniškų šeimynų susivienijimas po valdžia vienos
augščiausios Galvos, Popežiaus amžino išganymo tikslais. Karaly
stė ar valstybė, yra susivienijimas daugelio šeimynų po valdžia vieno
viršininko žemiškos gerovės tikslais. Kaip šaknis medžiui, šaltinis
upei, taip šeimyna Bažnyčiai ir valstijai. Iš šeimynos rankų valstija
ima savo piliečius, Bažnyčia savo vaikus ir išpažintojus. Šeimynos
prieglobstyje visi gauna pirmą išauklėjimą, kad butų nariai valstijos
ir Bažnyčios. Šeimynoje atrandame pastogę,kuri mus saugoja; lopšį,
kuriame ilsimės; valgį, kuris mus maitina; akis, kurios mus sergsti;
ranką, kuri mus svyruojančius veda; kalbą, kuri mus išmokino šne
kėti ; dvasią, kuri mus įpratino mintyti; širdį, kuri mus įgudino jausti.
Prie naminio židinio, prie motinos ir tėvo prieglobstįes mes, am
žinatvės vaikai, įgauname pirmų žinių apie mūsų garbingą paėjimą,
apie savo priedermes, apie savo augštą pašaukimą. Taip tad šeimyna
išauklėja mus ir Bažnyčiai, kad joje atrastume amžiną, gyvenimą.
Del to tai šv. Augustinas šeimyną vadina bažnyčia, kurios kunigai
yra gimdytojai, o išpažintojai—vaikai.
Šeimyna yra meilės sostinė. Jei jau šeimynos prieglobstyje nera
site meilės, tai kur-gi jos ieškoti f Šeimynos nariai jau iš prigimties
yra sujungti meilės ryšiais, vyras su moterimi, gimdytojai su vai
kais, vaikai su gimdytojais, broliai su seserimis, seseris su broliais.
Šeimynoje viešpatauja tyriausia meilė, nes ne tiktai meilė artimo, ne
tiktai prieteliška meilė, bet vaikų meilė, gundytojų meilė, broliška mei
lė, o ant jų visų viešpatauja tarp vyro ir moteries meilė, be jokio per
skyrimo. Del tos tai meilės šeimyna yra ramybės gyvenimas. Nesu
tikimas, neramumas yra nupuolusio žmogaus palikimas; su pirmąją
Adomo ir J ievos nuodėme šeimynoje užviešpatavo betvarkė, atėjo ne
sutikimas ir visuose sutvėrimuose pasidarė suirutė. Gaivalas kovo
ja su gaivalu, žvėris su žvėrimi, tautos su tautomis; pačioje tiktai
šeimynoje, nors ne kiekvienoje, pasiliko dar ramybės angelas. Kuo
met kitur audra ir sumišimas, kuomet žmogus visur pasaulyje mato
tiktai pavydą, neapykantą, prispaudimą ir persekiojimą, viską kas iš
nesutikimo paeina: tuomet vien šeimynos prieplaukoje atranda nusi
raminimą, taiką ir poilsį. Todėl nėra ko stebėtis, kad vaikas ilgisi sa
vo tėvo namą, savo brolių ir giminių, nors jam kas-žin kaip laimingai
sektųsi kitur gyventi Saldžiausios, meiliausios valandos yra tos, ku
rias gali praleisti šalyp tėvo ir motinos. Į namus skubinasi iš-po pasaulinio trukšmo tėvas, kad šeimynos rate užmirštų visus dienos var
gus ir nepasitenkinimus; kad pasilsėtų tarp savųjų. Tenai išsiblaivina jo veidas ir išnyksta riaukšlės, iš akių tryška užsiganėdinimo ir
džiaugsmo šviesa. O ta motina, kuri nuo aušros iki nakties po visus
kampus taip rūpestingai triusiasi, nekartą su apsunkinta ir nuvarginta
širdimi iiuosiaus atsikvepia, kuomet aplink save pamato visus susi
rinkusius vaikus ir jų tėvą, savo vyrą.
x
Įsižiūrėkite t i k t a i ! fetai v i s a š e i m y n a : tėvai, vaikai, samdininkai

(nes ir jie prie šeimynos priguli) sėdi vakare prie stalo, arba seniaus
prie židinio ir pasakoja vieni kitiems apie tai kas atsitiko, arba vienas
skaito, kiti klauso, arba visi gieda, o tuo tarpu maži vaikai žaidžia, o
vyresnieji karts nuo karto paveizėję į juos širdingai juokiasi iš jų
vaikiškų žaislų. Šeimynos ramybe, kas gali su tavimi lyginties? Kaip
tai gali būti, kad taip daug bėga nuo tų šeimyniškų linksmybių, o
nuolat ieško jų nešvariuose saliu n uose! Vai tenai juk nėra nei ramy
bės, nei tinkamo pasilinksminimo. Tos šeimyniškos namų linksmybės
kas kart su metų laikais ir kitomis Bažnyčios iškilmėmis mainosi: tai'
Kalėdų, tai Velykių, tai kitokių švenčių, tai pirmoji vaikų Komunija
ir varduvės, tai vestuvės ir krikštynos ir taip toliaus—jus tai saldžiau
sios ir brangiausios už viską, ko tiktai žmogus gali paragauti.
Bet tokia laimė ir ramybė, apie kurią čia skaitote yra tiktai to
kiose šeimynose, kuriose gyvena Viešpats Dievas ir kurios valdosi
Jojo dvasia,
Aprašiau čia gerąjį pavyzdį, geros šeimynos idealą. Nelaimė,
kad nedaug tokių šeimynų terasi, kurios tokia laime džiaugtųsi. Taip
laiminga šeimyna gali būti tiktai ta, kurioje viešpatauja pats Dievas,
kurios nariai valdosi Šv. Dvasia Tokia šeimyna gali būti tiktai krik
ščionių. Be krikščionystes šeimyna niekuomet nebuvo ir dabar nėra
šventa. Stabmeldystėje šeimyna buvo subjaurinta, o tokia ir dabar
yra tarp tautų, kurios nepriguli prie Bažnyčios, Tenai šeimyna nėra
ramybės gyvenimas, bet nuodėmių sostinė, ištvirkimo ir užvydos šal
tinis.
,:
Pirmasis šeimynos gaivintojas turi būti tikėjimas; visi jos na
riai turi būti perimti Kristaus dvasia, turi gyventi tikėjimu. Kur
tikėjimas, dievofcajmįnguiaas i* uanjų išvarytas, tenai netiktai iširimo
pradžia, tenai viskas išira, *es be tikėjime nėra ramybės, meilės, nėra
vienybes, fenai tiktai savimeilė, tenai visi geiduliai ima viršų, tenai
ir moterystės ryšis sutrauktas ir visokie nusidėjimai viešpatauja.
Kaip-gi gali gyvuoti vienybė, kur kiekvienas tiktai apie save mąsto,
pagal savo valios eina, kuomet pradėjus nuo tėvo ir motinos iki pa
skutinio vaiko visi vieni kitų) neapkenčia ? Tenai nėra nei vienybės, nei
ramybės.
Nekalbu tįktai apie tą tvarką ir vienybę, kuri laiko šeimynas suti
kime, bet kalbu apie krikščionišką tvarką, kuri visiems šeimynos na
riams tikrąją vietą ir užsiėmimą jos ratelyje skiria.
(Daugiau bus).
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APIE VAIKŲ LUOMĄ.
/

Klausimas. Kaip tėvai gali vaikams išrinkti tinkamą amatą arba
profesiją. Sakoma, kad reikia tėmyti vaikus iš mažens, prie ko jie
geriausiai linksta. Bet vaikai augdami visko griebiasi. Mokintis vai
kai, tankiai, nenori, o be mokslo nei kokis pašaukimas gero neduoda.
Juozas.
Atsakymas. Apie tėvų priedermes parenkant vaikams gyvenimo
luomą reikia labai plačiai kalbėti. Gal kada nors visą straipsnį reikės
parašyti apie tai. Kol kas pasakau trumpai, kad tėvai turi parūpinti
tik tą, kas yra reikalinga vaikams, kad jie galėtų gerą amatą arba
luonfį apsirinkti, o apsirinkimas priklauso nuo pačių vaikų ir yra jų
teisė, kurios tėvai negali savintis.
Vaikų tingėjimą reikia naikinti protingai ir kantrisaJ^aj^Ju:,įįta$^
jų ydas. Geriausia yra saugoti vaikus, kad ydomis neužsikrėstų nuo
kitų žmonių. Ydų naikinimas turi būti užbaigtas iki tam laikui, kada
vaikas suauga ir kada jis arba ji gali jau rinktis ^sau luomą.
•

J

KEPURĖ IR BAŽNYČIA.
Klausimas.
kepure ?

Kodėl per atlaidus maršelga bažnyčioje vaikščioja su
Juozas.
•

Atsakymas. Bažnyčios įstatas yra, kad moterys bažnyčioje butų
užsigobusios, o vyrai nedengtomis galvomis. Kuomet moterys, paliovė
nešiojusios nuometus, tuomet jų skrybėlės pradėjo atstovauti galvos
apsigobimą.
Vyrų galva vis turėtų būti nedengta, bet ir jie iš tos taisyklės tu
ri išėmimų. Karaliui valia bažnyčioje dėvėti karūną, bet jis ją turi
nusiimti, kada yra Švenčiausias Sakramentas ant altoriaus.
Vyskupams valia dėvėti bažnyčioje j ų vyskupystės ženklą—mitrą.

Kuomet universitetai įsigalėjo Europoje, tai ir tų universitetų mo
kintojai, lotyniškai vadinami doctores, ėmė dėvėti savo mokslingumo
ženklą—keturkampę kepuraitę, vadinamą biretto. Bažnyčia nejabai
tą įprotį pagyrė. Ji net įsakymą išdavė, kad daktarai pasidėtų savo
biretus prieš pradėsiant laikyti Mišias ir nesiimtų jų atgal iki pa
baigiant,
i nr*-! f i t e u i š
Ilgainiu daktaro vardas teko netiktai universiteto mokintojams,
bet ir tiems, kurie puikiai užbaigdavo mokintis universitete. Gavę
daktaro laipsnį ir jie bažnyčioje^budavo su biretu. Ilgainiu biretus
ėmė dėvėti visi kunigai. Dabar juos dėvi net ir seminarijos studen
tai, kurie mokinasi vildamiesi tapti kunigais.
Pirm aštuonių ar septynių šimtų metų tarp pasaulinių didikų ma
ža būdavo mokintų žmonių. Jie būdavo kareiviai ir dėvėdavo sunkius
plieninius šarvus. Prie šarvų priklausydavo taip-gi plieniniai galvos
uždengtuvai. Vienais laikais tie galvos uždengtuvai buvo prišriubuojami prie šarvų ant pečių. Tai-gi kareivis negalėdavo nusiimti savo
galvos uždangalo. Šiaip žmonės susitikę vieni kitus sveikindavosi
pakeldami kepures. Kareiviai negalėdavo to padaryti. Jie tik norą
parodydavo nusiimti kepurę, pridėdami ranką prie savo galvos. Del
tų pačių priežasčių ir bažnyčioje kareiviai nenusiimdavo kepurių.
Ilgainiu šarvai pasidarė nebereikalingi, bet augštoji karuomene
vis mėgdavo dėvėti dideles pririšamas prie galvos kepures, kurias
įvairiai vadydavo. Įprotis nenusiimti kepurę likosi. Todėl ir popežiui Ryme laikant Mišias jo gvardija stovi bažnyčioje su kepurėmis.
Pagarbą Švenčiiausiam Sakramentui jie išreiškia dvejopai: vieną pa
lenkdami prie žemės savo atsineštąsias vėliavas, ir antra išsitraukda
mi kardus iš makštų.
Sulig kareivių įpročio apsieina Vokietijoje studentų korporaci
jos. Nors jos nešioja mažas lengvai pakeliamas kepuraites, bet jos
jas stato lygiomis su kareivių šalmais. Todėl korporacijos savo įskil
imų dienose bažnyčioje būva su kepurėmis.
Bažnyčių maršelgomis senovėje būdavo žymiausi parapijos ka
reiviai. Atlaidų laiku jie pasirengdavo įvairiausiais savo rūbais
dažnai šarvais, su puikiais ir sunkiais galvos apdengimais. Todėl jie
naudodavosi ir kareivių teisėmis būti bažnyčioje su kepure. Dabar
maršelgos jau toli nuo kareivių, bet seną maršelgų įprotį tebeprilaiko.
Bažnyčia nei giria tų daiktų nei peikia, nes nuo to žmogus nesidaro
nei geresnis nei blogesnis.
Kun, P. Bucuą
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LIETUVIAI AMERIKOJE.

IŠ CHICAGOS LIETUVIŲ
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AUKOS LIETUVOS RAU
DONĄJAM KRYŽIUI.

Dr. M. Stupnicki

(Per Lietuvos Misiją).

3107 So. Morgan Street

Nuo Gruod. 1 iki Naujų Metų.

CHICAGO, UXLNOIS
Telefonas Yards 5032
Valandos: — 8 iki 11 iš ryto:
5 po pietų iki 8 vak. Nedėllomis nuo 5 iki 8 vai. vakare.

jie neima jokio atlyginimo.
BOLŠEVIKAI" SCENOJE.
Lietuvos Raudonojo Kryžiaus
Visi pinigai iš jų vakarėlių ei
T. Fondo 93 skyriaus (De- na Lietuvos gynimo reika
Labai plačiai šiandieną kal Rem. Draug., per kun, J. Petrai
triot, Mieli.) susirinkimas 20 lams.
bama apie komunizmą arba tį, pirm., čekį markėmis, 400,000
d. Sausio, 1921 m., perskaitęs
Garbė tai vyčių kuopai, ku bolševizmą. Vieni galvoja apie mark.
ir apsvarstęs turinį lapelių, ri išauklėjo tokius narius.
jų tvarką ir valdžią, kiti apie Auką Jurgio Skingailo, Box 77,.
So. Jamesport, L. L, N. Y. $301.00
užvardintų: "Šalin Lietuvos
Nors daug yra tokių, kurie gerumus bei blogumus. Vieni
Surinkta auka per M. Tarabilpriešai, "parašytų tūlos*' Slap brangina savo brolių pasišven- juos peikia, kritikuoja jų val
dą, 165 Cleveland Ave., Batavia, Po valgiui neužmiršk, kad geriau
tos Gynėjų Saj.'
vienbal- timą^ bet yra ir tokių, kurie, džią, tvarką, bei pasielgimus, 111. . . . . . . . '
$ 1 1 . 0 0 sias vaistas tavo skilviui yra EATONIC.
Prašalina visus nesmagumus
sibiau- rods, nejaučia esa. Lietuviais kiti-gi giria ir augs tina visus
šiai nutarė išreikšti pasibia
L. R. K. R. 174 gkyr., per Sekr. suvirškinimo,
tas reiškia, kad rei
rėjimą tokiuo šlykščių daubų ir laisvė, rods, jiems visai ne jų darbus. Bet nei vieni, nei M. M. Biunieka, 388 Pleasant St., kia pamėgintio vieną.
Parduodama
— platinimu šmeižtų prieš reikalinga. Tokie, žmonės ne kiti tikrai nežino kas jie yra. Northampton, Mass.,
50.00 pas visus aptlefcorras.
gražiausi Lietuvos gelbėjimo tik kad patys negelbsti savo
Kad pamatyti komunistų ar
Surinktos aukos per J. M. Lutdarbą ir drauge apgailestavi broliams, kurie galvas guldo bolševikų darbus bei pasielgi kauską, 3423 So. Halsted St., Clii$91.36
mą, kad Lietuvių tarpe randa už tėvynės ir mūsų visų laisvę, mus ir suprasti kas jie yra, eago, 111. . . > . . ,
si tokių žemy provokatorių, bet dar išjuokia tuos, kurie prie ko jie veda žmoniją, rei Liet. Gelbėtojų Draug. per Jo
tinkančių vien į Zeligowskio stengiasi suteikti pagelbą jos kia sekmadienio vakare, Sau ną Urbą, 135 West St., Wetville,
..
$63.23
tarnus, susirinkimas, kaipo tin kovotojų reikalams. Tai-gi mi sio 30 d., 7 valandą ateiti di- 111
Pelno Vakarienės prisiųsta per
karną atsakymą į panašius lo nėtan vakarėlin atėjo tik tie, delėn ir puošnion salėn *' North
jimus užtvorinių priešininkų— kurie visuomet eina ir duoda Side Turner H a l i " , 820 N. A. J. Koniušj ir J. Bravinską iš
Kada kankinies
del
galvos
$25.00
nutarė (padvigubinti savo ener kiek gali. Kuomet pertraukoj Clark str. (pusė bloko į šiau PMla., Pa. ..'..*
skaudėjimo, kada regėjimas silSurinkta aukos per Dr. J. Šliu
nsta skaitant, siuvant ar tolyn
giją ir duosnumą Lietuvos rei A. J . Kanovarskis pakalbėjo, rius nuo Chicago A ve.)
žiūrint — tai reliktą, jos pri
pą, Northampton, Mass. .. $16.50
kalams per Tautos Fondą.
valote kreipties \ manę klausti
tai nors mažas būrelis, kuris
Ten bus atvaidinta 5-ių aktų
Auka per N. Brobauską, 19 N.
patarimo del jūsų akių; mano
ir taip jau gana pavargęs nuo drama "Bolševikai". Dramą 2-nd St., St. Charles, 111. $10.00
R. Kondrotas, pirm..
20 metų patyrimas suteiks
jums
geriausi patarnavimą del
aukojimo, vienok sudėjo $25 parašė p. A. Živaltis.
Stasys Cibulskis, rast.
V. Ciparis, 3730 Elm St., Indiana
Akiu, Ausų, Nosies ir Gerklės
Ligos gydonia specijalisto,
Aukojo:
Minėtą dramą vaidins Nortli Harbor, Ind
.
$5.00
Valdyba 1921 metams išW. F. MONCRUFT, M. D.
Skakauskas m t'hieagos $10.00
Sidės
L.
Vyčių
5
kuopos
artisPo
$1.00:
K.
Klevickis,
A.
rinkta iš: R. Kondrotas, pirm..
JOHN J. SMETANA,
Pr. Žukas iš Chicagos .. $1.00
tai-mėgėjai.
Tai
bus
vienas
iš
Leuška,
V.
Varanavičius,
P.
AKIŲ SPECIJAUSTAS
Bronė Daumontaitė, vice-pirm.,
Ad.
Valentukevičia,
146
Rich1801 S. Ashland Ave., Chicago.
St. Cibulskis, fin. rast., K. Barodica, A. Daukus, P. Ko- įdomiausių veikalų, parašytas ardson St., Brooklyn, N. Y. $5.00
kertė
į s t o s gatvės; 3-Cios lubos
iš
dabartinių
laikų,
kuris
kiek
dis,
V.
Čepauskas,
R.
Baliaus
Tvarkunas, prot. rast., kun. F.
Kambaris 14-15-16-17
Liet. Brolių Draug. No. 1 Town
vienam Lietuviui reikėtų pa
kas,
J.
Bertašius,
K.
JokuViršui
PLATT'S aptiekos
Kemėšis, ižd. Per susirinkimą
of Lake, Chicago, 111. . . . . $50.00
Tėmykite mano parašą.
vaizduoja
bauskas, K. Zgrunda, J . Mar matyti. Veikalas
įplaukė $128.26.
Lietuvos Vy*ų 5*5 kp. per A.
Valandos: Nuo 10 ryto Iki 9
cinkus, K. Činga, M. Milikaus- bolševikų darbus, mūsų tėvy
vak. Nedėllomls nuo I ryto iki
Lietuvos Gynimo Dienoje,
Glemžą, 3901 Fir St., Indiana
12 d.
kas, J . Neulis, J . Dapšis, J. nės dabartinę padėtį ir paro Harbor, Ind. .
$50.00
Gruod. 12 d., aukojo: P. Ra
Trakšelis, S. Ralys. Kitos po do, kaip pasišventę yra jos Liet. Raud. Kryž. Reni. 95
gauskas $25.00 ir Statkevičius
sunųs bei dukterys gelbėti ją Skyr., per ižd. P. Stulginskį 126
50c.
'
$10.00.
IIIKIIIIIIIIIIIINIIIIllllUIIIIHIIHIIIIIIIItlim
iš pavojų.
Pinigai
per
p.
J.
T
ra
k
še
1
į
N.
Grant
Ave.,
l)uquesne,
Pa.
S. Cibulskis, sekr.
STel. Canal 257
Atfuk ir pamatyk.
pasiųsti Lietuvos Gynimo KoPer Pasidarbavimą D. L. K. V. i DR. C. K. KLIAUGA |
Bolševikas.
mitetui Kaune.
AKRON, OHIO.
DENTISTAS
Draug., per A. Tamkutonį, 15 — S1821 LIETUVIS
Garbė tėvynainiams, kad už
So. Halsted St., Chicago, D1.S
Kampas 18th S t
155th.
St.,
Hammoud,
Ind.
$63.40
$2,521.65
LIETUVAI.
Darbai Akrone mažai page jaučia tuos, kurie pasišventę
sValand.: 9—12 ryta, ir 2—9 v a k . J
Draug. Lietuvos Mylėtojų per iiiMIIIIIIIIIIIIIIIIIIilIlIlIlIlIliHIlIlIlIlIlIlIlI
rėjo. Viena didžiulė dirbtuvė, dirba Tėvynės labui. Ir motina
J. Karpų, 1324 So. 50th Ave., Ci
Goodrich Tire (A>., kai-ku- Lietuva bus dėkinga tiems sa Pasiuntė Chic. Liet. ex karei cero, 111
$32.80
vių organizacija.
1
riuos senus darbininkus grą vo vaikams, kurie nepraleidžia
L. R. K. K. Dr. Skyr., Iš Mel- I
žino darban. Spėjama, kad ii progos nesušelpę jos.
Kaip jau visiems žinoma, rose Park, 111* /
$3,00 I
I
J. Trakšelis.
kitos dirbtuvės, kaip FirestoChicagos Lietuvių ex-kareiviu
K. Užnis, 35 Francis St., Anso- I
ne ir Goodvear; ateinanti mė-,
organizacija per praeitus kelis jiia, Cona. ». ii . - . A
$5.00 I 1900 S. Halsted Str. J
Tel. Caual i i 18
nesi pradės geriau dirbti.
CICERO, ILL.
mėnesius darbavosi, kad su
Surinktoa aukos per L. L. P. I
•
rinkti aukų Lietuvos karei Stoties, Sekr., J. Katilaičius, P. Vulando«: 10 ryto iki
Šiose dienose pasimirė a. a.
Čionai gyvuoja grynai tau viams, arba kalėdinių dovanų. O. Bos 327. Rumford. Me. $41.45 Gyvenimas:
Kazimieras Oleknavičia. PaėBenediktas Servą, 9 State St.. I
jo iš Lietuvos, Ukmergės aps- tinė Palaimintos Lietuvos Se Tas darbas jau užbaigtas ir
$15.00 |
kr., Taujėnų par., Garbenų kai serų ir Brolių draugija. Nors pinigai išsiųsti Lietuvon per Fort Plain, N. Y
$v. Mateušo Draug. per B. M.
mo. Lietuvoje paliko moterį ii nariai susideda iš visų srovių, Lietuvos Misiją. Gaila tik,
Butkų, 840 W. 33-rd
$33.25
vaikus. A. a. K. Oleknavičia bet meilė ir vienybė jų tarpe kad kitų miestų Lietuviaf ne Antanas Juškaus, 717 W. Long K
Hurrison tttiSS
Tel
prisidėjo prie to darbo. Bet
buvo vienas iš tvirčiausių ka gyvuoja.
$2.00
DR. L C. BORLAND
Priešnietiniam susi rinkime, Chicagos Lietuviai parėmė mū Ave., Dubois, Pa
talikų Akrone. Prieš mirsiant
Lietuvos Gelbėtojų Draug. per 200 S. stato Str. Kamp. Adams
vietinei Lietuvių šv. Petro pa Gruodžio 26 d., 1920 m., Onos sų veikimą. Už tat mes, visi Dr. S. Sapraną, $53 Bank St., Sered.—6 iki 8 vak. Ned. 10 iki 12
12 diena
rapijai aukojo
$300.00
ir Tamoliunienės svet. nutarta iš ex-kareiviai, vardu visos or Waterbury, Oonn
$10.00 vai. ikiLietuvis
perkalbėtojas
Šv. Onos Draug. P. O. Box 13^2 •V
$200.00 paliko, kad už jo dū iždo paaukoti $10.00 Lietuvos ganizacijos, išreiškiame širdin
$50.00
šia butu atlaikvta šv. Mišios. gynimo reikalams. Pinigai pa giausią acių visiems, kurie at Melrose Park, UI
kreipėte savo dome į mūsų
Lietuvos Pašalpos Kliubas, 1505 f a*gftg&gtt^g#%ag»a,tg<*ftta.»6
Apart to, skaitė ir rėmė kata siųsti per L. Misiją.
R
veikimą. Ačiuojame taip-gi ir So. 51st. Ave.
$5.20 Wcl. Canal 6222
F. Strelčiunas, pirm.,
likiškus laikraščius, gausiai
PHE
DR. C. K. CHERRYS
visoms draugijoms,
kurios f M. Vitaitis, 937 Washington
A. Gorinus, rast.
aukodavo Tėvynės, Lietuvos,
LIETUVIS DENTISTAS
^
$50.00
gausiomis aukomis prisidėjo Ave., Braddoek, Pa
!01 West 22-nd & So. Leavitt St.g
reikalams; prigulėjo prie vieti
Chicago
Susiv. L. Kąr. 5 kp. J. Masulis,
prie to darbo.
CLEVELAND, OHIO.
nės šv. Stanislovo draugijos
ilandos: 9:30 A. M. to 12 N . g
8730 Houston Ave., Chicago, 111.
1:00 P. M. to 8:00 P. M.
£
Sekančio,
dr-jos
aukojo:
£v.
ir 1.1. Gailisi jo visi Akrono
Sausio 21 d., Goodrich salėj Krikštytojo — $5.00, Lietuva
Lietuviai katalikai. Amžiną at
Viso aukxj priimta nuo 1-mos.
įvyko
brolių
Kanovarskų Tėvynė Mūsų — $18.00, D. L.
įlsį jo dusiai.
Gruod. iki Naujų Metų $1,081.17
Tel. Yards 66(16
Drover 8448
"
s
p
e
k
t
a
k
l
i
s
"
Liet.
gynimo
K.
Vytauto
gvardija
—
$()0.00,
Sausio 9 d. buvo iškilmin
ir 400,000 markių.
Dr. V. A. SZYMKBVIOZ
gas pašventinimas varpų Lie reikalams.Viskas puikiai pavy Palaimintos Lietuvos— $21.05, Visos aukos buvo siunčiamos
Lietuvis Gydytojas, Cbkmrga* Ir
tuvių šv. Petro bažnyčioje. ko. Pelno Lietuvos šauliams Šv. Antano iš Padvos — $23.00 Lietuvon tuoj po apturėjimo.
Akuderas.
liko
$55.00.
Sekantį
penktadie
Brigbton
Park
Piliečių
kliu320S S. Halsted St. Chicago.
Bendrai imant pasiųsta 472,615
Varpus aukojo p. S. RodaviValandos:
10—12 iš ryto 1—8 ir
nį, Sausio 28 d., 7:30 vai. vak. bas — $21.75, Šv. Izidoriaus auksinų.
eius.
6—8 vakar*- Ned. 10—12 Iš ryta
Lietuvių salėj įvyks milžiniš (So. Chicagoj) — $30.00, šv.
Aukos iki l-mosr Gruod. 1920
Šiose dienose Amerikos ka
kas teatras " K a i n a s " miste Juozapo — $10.00.
m. buvo jau garsinta laikraščiuo
ro valdyba už narsumą kare
Jonas Žilius, 3
rija. Tai bus brolių Kanovars
Pavienių įmonių stambesnės se.
prieš Vokiečius suteikė sidab
Lietuvos Misijos Iždininkas. •
kų atsisveikinimas. Todėl Cle- aukos: T. Širvaitis $25.00. J.
DR. S. BIEŽIS
rinį medalį vienam iš akronie
•
LIETUVIS GYDYTOJAS
velandiečiams reikėtų parody Rudaitis $10.00.
IR CHIRURGAS
•
čių Lietuviui p. Motejunui.
PAIEŠKOJIMAS.
ti savo draugiškumą atsilan
2201
W K t 22nd Street
Lietuvių ex-kareivių kuopos
Maudis.
• T e l . Canal 6222
kant vakaran.
Vytė. aukojo: 1-tna kuopa — $921.ole Bakšaiti, Kaži t e Gapsys, g R e s . 8114 W. 42nd Street
Tel. \McKinley
16,
2-r
kuopa
—
$252.00,
3-čia
Juzytc
Dapkite
ir
Igne
Dcilida
a
KENOSHA WIS.
kuopa — $273.70, 4-ta kuopa— meldžiu jūsų, kaip broliu iš vie
$166.50, 5-ta kuopa — $155.00, nos tėvynės, duokite žinoti motu
Puikus vakaras.
7-ta kuopa — $321.50.
S. D. LACHAWICZ <
lei Anelei Česnienei. Esu Lenkų
LIETUVYS GRABORIUS V
Gruodžio :>1 t L, H>20 m., Šv. Gerbiama Red. " D r a u g a s " : —
internuotas. Nėra gyvenimo, nes Patarnauju
laidotuvėse kopi griausią. Rei
(PaDaiga ant 4 pusi.)
kalo meldžiu atsišaukti, o mano darbu
Petro parapijos svetainėj už
Atnaujinu savo prenumeratą
nėra pinigu; gelbėkite, jei galite. busite užganėdinti.
baigimui senų metų L. L. Sar ir prisiunėiu eekį šešių dolie2314 W. 23rd PI.
Chicago, Dl.
Jonas Česna,
Tel. Ganai 21t»
gų būrelis surengė vakarėlį. rių vertės. " D r a u g a s " yra straipsnelių! L'ž tai-gi aš at Ach'css: Jozef Kurylko dla J.
Programą išpildė broliai Ka- mano mylimiausias prietelis. naujinu pruniiiueratu. ir linkė- Česno, Lezajsk,
ase
novarskiai iš Clevielando. Rei Kada " D r a u g a s " mane pradė jn " D r a u g u i " geriausios puPowiat Lancut,
AMERIKOS LIETUVIŲ
kia pažymėti, kad pp. Kano- jo lankyti, tai daugiaus su juo seknuV, ilgiausįo gyvavimo ir
Galieia, Poland.
varskiai yra neblogi artistai nenorėčiau skirtis nei už jo linkiu, kad " D r a u g a s " lan
ir pasišventę Tėvynei, Lietu kius pinigus. Ir laukiu jo at kytų kiekvieno Lietuvio name
Mokinama: angUSkoi l t lietuviškos
VALENTINE DRESMAKING
kalbų,
aritmetikos, knygrodystėa, rtelį
ir
linksmintų
jų
širdis
gai
vai. Xors paprasti darbinin silankant kas dieną. Kada jis
COLIJ2GES
nografijos.
typewrlting, plrklybos tei
2407 W. Mad>on.
sių,
Sur.
Valst.
Istorijos, abelnos Isto
kai, bet nesigaili laiko ir ener ateina, tai skaitau ir kalbuosi vinančiu maistu ir vestų vhsus 6203 S. Halsted,
1850 N. Wells St.
rijos, geografijos, politikinės ekono
137 Mokyklų* .IiuiRt. Valstijose
gijos Lietuvos labui: važiuoja su juo kaipo su didžiausiu prie doros, nes " D r a u g a s " ymijos, pilietystės, dailiarasystes.
Moko Siuvimo. Patternų Kirpl-<
valandos: nuo 9 ryto lkl
per Lietuvių kolonijas, lošia prieteliu. Nekartą jis mane ra -didžiausias žmonių priete* mo, Deslgnin« bizniui ir narnama. 4 Mokinimo
valandos po plotų: vakarais nuo 9
Vieton duodauio« dykai, Diplomai.
gražius veikalus, sako prakal suramina,
pasaldina
mano lis.
Mokslas
leng-vais atmokėjlmais.^ Iki 1$ vai.
dienomis ir vakarais,
3106 So. Halsted St., Chicago.
bas ir ragina žmones prie kentėjimus. Kiek tame laikLinkėdama viso gero, lieku. Klesos
eikalaukit knyffėlės.
Tel. Seeley 16*8
susipratimo, kad visi stotų raštije yra dvasiško maisto,
Su tikra pagarba,
SARA PATEK, pirmininkė.* PLATINKITE
"DRAUGĄ. »>
Lietu \ o gynimo eilesna.L z tai ki*k
Barbora Augaitienė.
suraminančių
širdį
<<

DETROIT, MICH.

20 Dienų Dykai
Nuošimtis. Mes mokame nuo
šimti nuo Sausio 1-mos ant
0-

visų depozitų padėtų prieš
visų
depozitų padėtų
prieš Sausio 20-tą.
Pinigai siunčiami į Lietuvą ir
visas dalis pasaulio. Laivakortės ant visų linijų.

.

-

J. S. Czaikauskas, Vedėjas Foreign Skyriaus

Saugok akių regėjimą

Central
anufacturing
District Bank

•

1112 Wett 35-th Street

I

Turtas Virš $6,000,000.00

A STATE BANK

-
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S VISUOMET TURĖK OMENIJE I
s
|
s

Kad musi| nauja krautuvė pripildyta puikiausių
auksiniu ir deimantinių žiedų, auksinių ir paauksuotų
laikrodėlių,
laikrodžių,
lenciūgėlių,
karolių
ką'tik gautij iš Vokietijos ir šiaip auksinių papuošalų.
Turime gramafonų rekordų, rožančių,
kryželių ir kitų religijinių dalykų, tavorų užtikriname prekę prieinama.

|

J. WENCKUS
Laikrodininkas
3327 So. Halsted St.
Chicago, m. i
i

=
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CUNARD LINE
S. S. SAX0NIA 14,300 Tonų,
Sausio 22 diena

ffiULYBSA 1

Kambarių Kaina
$180.00
M
3&a Klasą Kaina . .r. r.
$125.00
Pridedant $5.00 Karės Taxų

i

TIESIAI { HAMBURGĄ
3čios Klasos Kaina į Eitkūnus per Hamburg $130.40
Pridedant $5.00 Karės Taxų
Jūsų mieste randasi lokalis agentas. Eik pas j i

i
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f Keliaujamiems Lietuvon [
_

—
*

KOVO 1 D. 1921 išplauks ant Laivo SAXOKTA per Hamburgą
pirma partija žmonių įvažiuojančiu Lietuvon kartu BU Jonu Roma
nu, Lietuviu Prekybos Bendrovės prezidentu.
Jei nori su ta partija važiuoti tai tuojaus mums pranešk. Mes
išgausim pasportus ir visus kitus reikalingus dokumentus, ši partija
bus Lietuvoje j laika pradėti pavasario darbą. Galėsite parvažiuoti
be jokiu keblumu nes p. Romanas važiuos kartu su-jumis iki Kauno.
T r o ' \ , 1 !;:J;:^ Li.uia .;* Jy^vv i t.L .ki ii. Ll>~aų $130.?0 Pirmos
klesos $185.7(1.
'
Rašyk tuojaus del platesniu informacijų.

i

I

| 4148roadway,

^\
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Boston 27, Mass.
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Baltijos AmerikosLinija
TIESIAI B E PERSĖDIMU

IŠ NEW YORKA

I

HAMBURGĄ
Kaina 3 klesos $125*1Karės taks
LIEPOJŲ
Kaina
3
klesos
$145 f
$5.00
H buvęs " C Z A R " išplauks

"EST0NIAf I
"POLON A
K.

buvęs " K U B S K "

1 FEBRUARY
15 FEB.

įplauks

KJKMPF, Oencrnl U'estcrn Passenger Agent
120 North lia SaUc St., Chicago, Illinois.
Arba kreipkitės prie. mūsų agentu jūsų mieste.

•

OKYKLA

i

UTHUAN1AN SALES CORPORATION,

1

SKAITYTOJU BALSAI.

i

MAGDE. "Ak, kaip man nieiti gal
vą ! libandiiau vitokiut mazg&jimiu,
trinkimui, muilatitnvt — ir vitka* tat
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man giėa net darai!"
MARES "Na, tai kam tau kctt 5crtikalingai! tivrėk, kokie mano plau
kai graivt, ivetnm* ir Sutti. 6 tai
todėl, kad ai vartoju RUFPlJSSr'

Kiista* yra K Ų F F L E S ? Ar
tai gyduolė? N e ! ! Ar kve
piantis vanduo? N e ! ! RUFFLES yra tai paprasčiausis
plaukų ir odos sustiprintojis,
kuris pri^elbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but
smagesnio už čyst% neniežinčią galvos oda?
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos
trynimo: dviejų artrijų dienų bėgyje R U F F L E S pradės mažinti
pleiskanas, o savaites laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų,
Nusipirk,tc šiąnakt R U F F L E S bonkutę aptiekoje. Kastuos tik
65c, bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar inoney order šiokiu adresu:
f. AD. RICHTER 6 CO.. 326-330 Broadway, New

II
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Nutarta gavėnėje^rengti ki
tas prakalbas Federacijos rei
PASKOTINIU KARTU PRIEŠ UŽGAVENIAS"
•
kalais.
Tose
prakalbose
bus
I
aiškinama, deLko draugijoms
Sausio 27 d. Aušros Vartų
ir pavieniams reikia priklau. parap. svetainėje 2323 W. 23
NEPAVYKO PAVOGTI
* DU AUTOMOBILIU IŠ
syti prie A. L. R. K. Federaci pi. bus " D r a u g o " Bendrovės
TRAUKTA IŠ UPĖS.
SVAIGAjLŲ.
jos.
A. B. šėrininkų metinis
OPERETE DVIEJOSE AKTUOSE M. ČETRAUSKO
susirinki
__
mas. Visi šėrininkai kviečia
Stato Scenoje
> ;
Pulk. F. Jnnkhi namuose,
Praeita šeštadieni
va'kare
PAVYZDINOAS SUSIRINKI- mi atsilankyti. Kas negalėtų
Šv. Jurgio Parap. "Kanklių" Choras po vadovystė p. K. Sabonio
vienas panaktinis pastebėjo. 25-^1 So. Michigan a ve., sako/
MAS.
atsilankyti, teįgaliojja savo vie
kaip automobiliui; su 6 žmonėm ma, sukrauta daug privatiniu
toje kitą.
Bus pasiųsti vi
mis pūkštelėjo (5)iicagos upėn j svaigalu.
Draugija Sv. Antano iš Padsiems pakvietimai.
Kas ne,
ties :23-eia ir G rovė gatvėm.
Kelis kartus vagiliai
buvo fvos laikė metinį susirinkimą
l
cv
Imta ieškoti su tam tikro- mėginį ten įsi kraustyti. Bet Sausio 16 d., 1920 m. Svarstant gaus, tepraneša savo adresą,
mis prietaisomis. Ištraukta du vis nepavyko. Nepavyko ir draugijos reikalus, prieita- ir kad galėtume pataisyti i r kad
laiškai galėtų pasiekti.
pavogtu automobiliu. Viena* i pastaruoju kartu,
Tarnai J . Ramanauskas. K. Kudirka.
prie Lietuvos reikalų. *Nut.
Adomas K. Sabonis,
Pradžia
7:30
vai.
vakare.
iš ju išgulėjęs dugne porą me-| lnėjimas namų r u s i n > r a šu raštininkas Vincas F . Andru
Grafas A. Sadauskas,
4
Jieva Jo pati SabonienėX.
"
D
r
a
u
g
o
^
Bendrovės
Di
tų. Bet nesurasta nei vieno ' j u n g t a s s i * artimiausiaja poll- lis priminė
Akom., A. Petkiutė,
sufleris, M. L. Gurinskaitė.
susirinkusiems rektoriai.
Orkestrą J. Jakaičio,
Šmogaus lavono.
»eijos stotinu tam tikrais nuo draugams apie Lietuvos gini
Ar matei "Adomas ir J i e v a / ' t Jeigu dar ne, tai tuojaus nusipirk tikietą, nęs ONuomoniaujama,
kad t e n V * * i k q apsisaugoti skamba- mas* nuo priešų. Pirm. Pranas
\3 perete *'Adomas ir J i e v a " y r a labai grafzį, su gražiomis dainomis ir tam pritaikinta
itpėje rasis daugiau pavogtų i ' a ' s (alarmu.)
Mikliunai paaiškino ir susi
orkestrų. Virsminėtų operete vaidins atsižymėjusios ypatos. Atėjęs šį vakarų nesi
Užpraeitą naktį
policijos rinkusieji nariai nutarė Lietuautomobilių. Ieškojimas neper
gailėsi nes turėsi progos iki sočiai prisijuokti. Po perstatymui šokiai prie geros or
stoty suskambėjo skambalas J w g y n i m u i i S i ž d o p a a u k o t i
traukiamas.
4
kestro*.
Nuoširdžiai
kviečia
visus
Šv.
Jurgio
Parap.
'Kanklių*' Choras.
Keli (fetektivai sėdo a u t o m o - 4 $ l o a o o i r p a r i n k t i įjg
na
tarpe
j f l E S T O DARBININKAMS biliun ir nurūko į namus. A t - I r įiųu tarpe
.
Rengia
rado besidarbuojančius
tris
DIDESNĘ UŽMOKESNI
Aukojo sekantieji asmenys:
plėšikus. Du pabėgo, vienas
SKIRS LEGISLATURA.
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,Po $1.00: V. P . Andrulis,' A.
pagautas.
Budinąs, F . Mickhunas, J . DirPagautas
pasisakė
esąs
»•
Apie 18,(X)0 Cliicagos mies
v
ginčiiis, K. Miliauskas, S. Sla
įja
tinių darbininkų pareikalavo Frank Weber, bet nenurodė vinskas, V. Eitmontis, A. Ma
didesnio u&mokesnio. Tas pa •savo adreso. J o kišeniuose at linauskas, J . Amatijošaitis, A.
§ SIŲSKITE PINIGUS LIETUVON, KOL KURSAS YRA ŽEMAS. DASTATOME PI|
=
NIGUS Į PASKUTINĮ PAŠTĄ Į 30 DIENŲ.
S
didinimas siekia daugiau (> rasta tūkstantis dol. Nesako, Iviidrevičius, S. Tamošiūnas, A
kur jis pinigus gavės.
milijonų dol.
Čepulionis, K. Butkus, S. NaJohn Shaltis Svet.
Esame registruoti Lietu
Matyt,
fK)licijai
papuolė
ne
Miesto tarybos"
finansinis
Parduodame laivakortes
krošas, F. Dekontas, J . Pau
vos Atstovybės VVashingkomitetas svarstė ta klausima paprastas paukštis.
į Lietuva ir iš Lietuvos.
lauskas, D. Vaitkus, F . Pet 4837 W. 14th St. Cicero, m .
t0T»P
Ieškomi kiti jo pabėgusie rauskas, K. Jankauskas, V. Ka
ir galutinai pavedė ji išrišti
tone.
r
Pradžia 7:30 vai. vakare
ji
sėbrai,
apie
kuriuos
jis
ty
pačiai valstijos
legislaturai.
valiauskas, J . Bertulis, M. Žeb
Parduodame lotus, na
E
Padarome iegališkus doĮžanga 35c. Ypatai.
Nes nuėstas tam tikslui neturi li. Matyt, vieną katrą iš jų rauskas, M. Mindzoras, J . Pa-,
mus, farmas, padaromo
§ kumentus,
dovernastis,
policija sužeidė. Nes ant tako juodis, A. Mozeris, B. Misius,
pinigii.
K
paskolas i\ apdraudžiame
=
"įgaliojimo
aktus.
atrasta
lašėjusio
kraujo.
Tegu dabar policmonai, gai
F. Platakis, P. Rūkas, J . Klu
nuo ugnies
Visas^pelnas skiriamas Lie
srininkai ir kiti laukia, kol
sas, K. Šimkus, L. Valantina- tuvos gynimo nuo Lenkų. Nuo
PLATINKITE
'•
DRAUGĄ.''
Jegislatura aptars tą klausi
Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais kreipkitės pas
vičius, A. Brazas.
širdžiai kviečiame visus atsi
mą, ankštai surišta su ObieaKitos. smulkesniais.
Viso lankyti.
gos finansiniu padėjimu.
$36.00. Pridėjus iš iždo $100.00,
Komitetas.
sykiu pasidaro $136.00.
6 P L i Š I K A I SUAREŠTUOTI
Pinigus nutarta Lietuvon
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pasiųsti per L. Misiją.
Marquette nuovados polici
Pinigai tapo pasiųsti Sausio
(Pabaiga nuo 3 pusi.).
jai pavyko suareštuoti 6 plė
REKALAU^
17 rt., 1921 m.
Valdyba.
šikus, kurie po miestą tran
Su visomis smulkiomis au
128 akrai gerų žemė 80 akrų
•
REIKALINGAS
tuoįaus
at
kėsi pavogtu automobiliu. Su komis viso pasidarė $2,521.65.
ariamos, 48 akrai stambaus
«
areštuotų pavardės daugiau
Xepavyko surinkti tiek, kiek
miško/su gerais* Imdinkais 11 sakantis Vargoninkas. Alga
{
sia itališkos.
buvo manyta. Del šimto tūks
karvių, 3 arklini, 115 vištų. $75.00 I r ineigps. Atsišaukti
Iš Amerikos siunčiami pini
Spėjama, kad jie bus dau tančių kareivių negalima už
Visos mašinos. Kaina $10,500 pas
gai į Lietuvą; greičiausiai pa
K u n . ^ . V. Grikis
gelį vietų ir žmonių apiplėšė. $2,521.05 nei pradėti dovanų
Wis.
•
\s
siekia adresantus Lietuvos kai
396 Church Street
KO—OPERATTVIŠKOS BENDROVĖS
pirkti. Tat nutarta pasiųsti
muose, kada y r a pasiųsti per
New Britain, Conn.
10 ŽMONIŲ SUŽEISTA
Lietuvon tiek, kiek yra. Tegul
160 akrai gerg žemė 100 įk>
Federalę Paskolų Bendrovę
GAISRE.
juos tenai suvartoja kur bus
rų ariamos, 60 akrų stambaus
Reikalingas "Shearer-man" ir "de Visų šventų Parap. Svet. 108th ir VVabash Ave.,. Roseland, IU.
666 W. 18th St.. Chicago,
miško su, gerais budinikaie, 5 rrick-man" del serap-iron yardas, At- |
reikalas.
v
kuri turi sąskaitiškus ryšius su
siSaųkit©
Pradžia 7:30 vai. vakare
Vakar buvo pakilę s gaisras
karvės,
3
arkliai,
50
vištų.
Vi
Naudodamės proga,
šiuo
SAM
COHEN
&
SON
Lietuvos Bankoms.
Bus kalbėtojai, Anglai ir Lietuviai kurie plačiai aiškins ko
ties South Water gat. 10 žmo pranešame visiems Chicagos
sos mašinos. Kaina $7,000.00
52nd Avc. & 16 Street
Pinigai y r a siunčiami pas
kią nauda žmonėms neša ko-operatyviška bendrovė, paeių žmo
nių sužeista. Apie $75;000 pa Lietuviams, kad Chicagos exWisconsin.
toms ir telegramais, ir išduoda
daryta nuostoliu.
Paieškau darbą į bučerne esu nese nių valdoma. Kaip galima pasiliuosuotį nuo brangaus pragy—»-kareivių organizacija rengia
•
iavo čekius (draftus) ant Lie
nai patyręs dirbsiu žu mažesnę mo,, .
. .
. , v ,- . venimo ir sutaupyti savo sunkiai uždirbta centą. Tai-gi nei vievieną i.s didžiausių ir puikiau
80 akrai, gerai žemė 50 akrų
tuvos bankų.
kesti kol pramoksiu, mokų 3 Kaioas. j
^ J
*
<j
*t
n
#
sių balių, kuris bus Sausio 29
ariamos, 30 akrų stambaus Jeigu
PRANEŠIMAS L. VYČIŲ
kitę pranešti
šiuoreikalingas
adresų:
kam esu
malonė- j nas nepraleiskite šių prakalbų neatsilankę, nes daug iš jų
Keliaujantiems į Lietuva yra
B.
M.
d.,
7-th
ttegiment
Armory
su
miško
su
gerais
budinkais
6
CHICAGOS KUOPŲ VAL
Ko-operatyviška Bendrovė.
Gkicago, Ii:. • ko galėsite pasimokinti.
sargiausiai ir "patogiausiai vež
0104 So. State Street
puikiausia
programa
ir
daino
karvės,
2
arkliai,
25
vištų.
Vi
DYBOMS.
Telefonas Wentworth 7«l?.
tis pinigus Federalės Paskolų
mis. Yra paimta viena iš ge
sos mašinos. Parsiduoda už į^į
Bendrovės Draftų formoj, iš
;
Tąleškau savo pusbrolių Jono ir
&iuomi kviečiamos visų L. riausių muzikų, taip-gi ir ang duotus ant Lietuvos bankų\ tie $3,800.00. Wis.
Jurgio
Gedvilų paeinančių iš Kaiu.o
•
Vyčių Chicagos kuopų valdy lų dainininkų. Bus dainininkų bankai išmoka pinigus draftų
Red. Raseinių Apsk. Viduklės parap.
MES GALIME GAUTI PILNA SUMA Už JUSU 80 akrai gerą'&emė, 40 aria BJinstropiškių kaimo. Tūrių labai I
bos nepaprastan posėdin, ku ir iš American Legion. Nei vie savininkui be jokiii nutraukų.
svarbių reikalų pas-juos, jie patys ar
mas, 40 akrų stambaus miško kas apie juos žinote praneškite.
ris bus ketvirtadienio vaka nas Lietuvis neturėtų praleis
Parduoda
laivakortes
ant
dvie
su gerais budinkais. Parsiduo FR. (Saboniclke) LAUKAITIENE I
re, 7:30 valandą. Dievo Ap- ti šio vakaro, nes visas pelnas
410 Franklin Str. , Port \Vasli. Wlsc.
jų
tiesiausių
į
Lietuvą
linijų,
I
Lietuvos našlai
da už $2,750.00. Black River
veizdos parapijos svetainėje. skiriamas
ant kurių nereikia persėsti. Iš
I
Kviečia,
Falls, Wis.
Reikės aptarti svarbus ir ne čiams.
Paieškau savo tetos Jievas Levą- I
Montreal į Eydkunus (netoli
Ch. Liet. ex-kareivių
nauskienės paeina Iš Kauno Redy- •
*•» ^
x»
atidėtini reikalai.
Jeigu J u s turite Liberty Bondsus i r " norite
prie Kauno), kaina $107.15.
bos Tauragės Apskr. Girdiškes pa I
org. valdyba.
20 akrai gerą žemė, 13 ak rap. Klabu sodos. Pirmiau gyveno
juos- išmainyti ant pinigu, t a i parašykite
Apskričio Valdyba.
Iš New York į Liepojų, kai
VVaterbury,
Conn.
Meldžiu
pranešti
rų vinvuogių su gerais budin
mums kiek turite, kdkie bondsai. Mes gausime
šiuo adresų:
<
j
na $145. Taip-pat i r iš Lietu•
tiek kiek jus užmokėjote. Rašykite šiuo antražu
kais. Parsiduoda už $4^100.00
IŠ BRIDGEPORTO.
JONAS GIDAI SKIS
Įvos į Ameriką.
•
1824 So. RubU St,
Chicago, 111.
Lawton Mich^ prie ežero.
I
Skolina pinigus a»t Ameri
Sausio 16 cl. A. L. R. K. Fe
1 N.
kos ir Lietuvos namų, žemių ir
Joseph Volandus
I
ANT
PARDAVIMO.
I
deracijos 15 skyrius laikė me
ūkių.
2829 W. 39th St. Chicago, UI.
1 35 South Dearborn Str.,
Chicago, IDinois.
tinį susirinkimą Šv. Jurgio
Namas ant pardavimo 2 pagryveTel. Lafayette 4167
Ofisas atdaras iki 9 vai. vak.
nirmį su elektra ir visais pagerini
par. mok. kanib., kurin atsrmais, basemetotas ištaisytas šalę lo
lankė nemažai draugijų atsto
tas ir garadžius. Parsiduoda pigiai
apleidžia miestą..
vų. Bet pastebėta, kad nevisos iiiiiiiiiiiiiiitiifiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiifiaiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiinifliiiiiiiiiiii nes savininkas
J. VAIŠNORAS,
mirė Sausio 24,1921, 4:35
da dr-jos prigulinčios prie
1508 W. 49 Court
Cteero, Dl.
EXTRA! Palikta mūsų sankrovoj. EXTRA!
po pietų, 35 metų amžiaus.
Fed. prisiuntė savo atstovus.
štai kur stebėtina proga nusipirkti augštos rū
Paėjo Vilniaus gub., Sven
Parduoda pigiai laikrodėlius
žie
šies
GVARANTUOTA VlCTROLA vertės iki $250.00
Todėl nutarta
atspausdinti
dus taipo-gi visokios kningas, Kan
tik
už
$35.00, priedų Veltui 12 rekordų, 200 adatų ir
Čionių pa v., Ceikinių pa
tiškas, Maldos kningas ir visokios
(<
tam tikrus lapelius, kaipir laiš
DEIMANTO
ADATAŠios NAUJOS
PUIKIOS
rūšies ir patentuotas giduolės iš prie
rap. Amerikoje išgyveno
VICTROLOS palikta mūsų SANKROVOJE didžiu
kus, pasiuntimui dr-joms, ku
žastis kito biznio.
lių muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutijo. Kiek
V. GAIŽAUSKAS
8 metus.
viena. MASINA^ri DEŠIMTS METU DIRBTUVES
rios neprisiuneia atstovo į vie
3212 An binii Ave.
Chicago. III.
GVARANCIJOS.
Kam tai pirkti iš antrų rankų
Laidotuvės bus ketvertinį Fed. sk. susirinkimų. Pa
mašina,
kuomet
gali
pirkti PUIKIĄ, NAUJĄ GVA
r
ge, Sausio 27, 1921, iš šv. geidaujama, kad kiekviena
RANTUOTA
VICTROL-Ą
vertės iki $260.00, tik u*
Stato
*
:
Ant pardavimo pirmos klesos k o 
v
$35.00
su
rekordais
ir
adatoms
VELTUI' U mūsų
moda garima matyti kasdien nuo 8
Kryžiaus bažnyčios 9 vai.
SANKROVOS.
,
priklausanti prie Fed. dr-ja at
ilči A valanda vakare,
\
Pilnai užtikriname tamista, kad nėra kitos krau
ryte į Šv. Kazimiero ka
021 W. SS St. 2~ros Lubos užpakalio
siųstų savo atstovų, arba atsto
tuvės xnei sankrovos lygios mūsų sankrovai palygi
pines.
nant nupiginlmu.
vę, ir taip-gi kalbintų įstoti
Sankrovos
Mes žinome, kad apsimokės tamistai atvažiuo
ParsiduodV farma 80 akrų, apie 60
Velionio kūnas randasi
ti,
nepaisant kur gyvenat. Taipgi mes turime kele
dirbamos
likusi
ganykla,
ir
miškas
da nepriklausančias katalikiš
C.
S.
P.
S.
SVETAINĖJE,
I
Kaina
tik
tą
augštos rųšiee TIKROS ODOS IR VELOURO
Daug
žema
lauka,
diskas
auga.
Na
pas brolį po num. 4555 S.
kas draugijas.
SEKLYČIOMS SETŲ, kuriuos parduosime ui pir
mas *ir didele "barne". 1% mylios
n26-30
W.
184h
Street
I
Paulina Str.
mą, pasiūlymą. Mums reikia vietos.
miesto. Kaina $3,?00.'00v Geistina
Taip-gi nutarta Vasario 16* I
Duris ateidarys 6 vai, vakare
| nuo
Mes pristatysime VISIŠKAI VELTUI mieste ir
kad
puse
but
įmokėt
likusius
kaip
Nuoširdžiai prašau gi
priemiesčiuose.
Taipgi išsiunčiame C. O. D. LIBER
parankiau
ir
lengviau.
(Šioje
apietlnd. paminėti trijų metų sukak
TY BONDSAI PRIIMAMI. ~
V
g
6i* perstatymas parodo kaip Rusijoj verčia darbinin- į kei yra 7 lietuviai). Atvažiuokit, ar1mines ir pažystamus da
tuves nuo paskelbimo Lietuvos | kus dirbti, J u s gal girdite 4cad nekurie nort" tokia tvar- 1 ba klauskit daugiau žinių.
Atdara kas diena iki 9 vai. vak. Nedėldieni&is nuo 10 ryto iki 4 p. p.
lyvauti laidotuvėse.
/
JONAS
&LEGAT1S,
nepriklausomybės. Ta diena E ko jjori įvesti ir Lietuvoj Visi atsilankykite ir pama- H
1
Whlte Cloud, Mich.
NATIONAL ST0RAGE C0.
Nuliūdęs brolis,
nutarta surengti Bridgeporte E tysite ar norėsite tokios tvarkos Lietuvoj.
E
Viršiausi*, sankrova ir pardavimo kambaris
Karolis Gaidelis.
nepaprastas prakalbas. Darbui |
Parsiduoda
saliunas.
Savininkas
va
Kviečia visus
, KOMITETAS. |
2028 So. Ashland Ave., Kampas 21-os Gatvės.
žiuoja Lietuvon. Atsišaukite. vykinti
liko
išrinkta
komisijaj
4544 S. California Ave.
"
—
—
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CHICAGOJE.
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Ketvirtadienis, Saulis 27, 1921
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Pranešimas!
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omas ir Jieva

Nedelioj, Sausio-Jan. 30, 1921
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Pilsen Auditorium, 18 ir Blue Island A v.
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Didelis Balius!

Lietuvių Kareivių

/

TARI
' Cl

Studiį

f Pinigai, Laivakortes Lietuvon i

Pa]
k a r p|
ferenc
pie at
kininl
pasil
kininl
Vokie
pasak
sutart
toj bi
nia, ji
zai, irj
kaip
kie^ių|
Nori
Vokiel
mas
du net
kų in<
Prai
teris
tidarė]
savo
lyginii
kaip
nigu

Subatoi, Sausio 29,

4.

t
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IŠ CHICAGOS LIETUVIU
KOLONIJŲ,

PAUL P. BA TUTIS and CO.

Į 901 W. 33rd Street

Tel. Yards 4669

Chicago, 111. |

PARSIDUODA FARMOS.

Extra

mas

ilNluAI

KIMAS

Ketverge, Sausio 27,1921

I
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Pasl
lausė
Vokiel
mo.
Doi
kuone
J i s li<
kalborj
ekspei
Tuo
plena\
artinu

LIBERTY B0NDSUS

X

SULTl

i

sn

Nacij<

Baltic States Development Corporation

A . f A.

31

»•

JUSTINAS GAIDELIS

' DIDELIS PERSTATYMAS |
Kafp Rusijos Bolševikai
Padalina Darbus".

1
§

TIESOS CHORAS
Nedelioj, Sausio-Jan. 30,1321
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K(
Čia t^
S * g\
sostai
tį atk
mal<
kritus
reiviu
se su
tarta^
savo
pamal|
Tol
kad si
ta saj
Turki
Graiki
Sak|
kitų
nii
šiandi]
nėję.

