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Prancūzai Labai Bijosi 
Vokiečių Sustiprėjimo 

BAISI ANGLŲ KAREIVIŲ k PRANCŪZIJA ATSISAKO 

ANGLIJA SUSIRŪPINUSI 
BEDARBIAIS. 

PAGIEŽA. 

Pas sužeistą žmogų neleido 
kunigo. 

Londonas, f J r. 2. — Press 
Association Dublino korespon
dentas iš Tulsko, Rosrammon 
apskrities, pranešė depešoje, 
kad Anglijos karnomenė su 
ugnimi sunaikino Ballinalee 
miestelį, Longford apskr. Sa
ko, tai kareiviu kerštas už už
puolimą, ten kazarmių, kur vie 
nas konstabularis buvo nukau
tas ir keletas kitu sužeista. 

Be to, sunaikintos ir aplin
kinės ūkės, gyvuliai išaudy-
ti.. Anglų kareivių būrys pas
kui pabūgęs sinn-f ei nerių už
ėmė vieną mokyklos trobesį ir 
aplinkui pasidirbdino barika
das. 

Anot depešos, didesnės da
lys gyventojų išbėgioję i lau
kus ir miškus. 

Kareiviai nužudė ūkininką. 

Depešoje iš Tralee sakoma, 
kad kareiviai pas vieną ūki
ninką vardu O 'Onnor atradę 

C i. 

pašaukimu sinn-feinerių teis-

MOKĖTI UŽ ANGLIS VO. 
KIETIJAI. 

Nes išmokėti pinigai tenka 
Anglijai. 

Paryžius, (ir. 22. — K i tuo
met padarytu Spa konferenci
joj sutarimu Vokietija turėjo 
Prancūzams pristatyti paskir
ta kiekvbe anglių kas mėnuo. 
Tž pristatomus anglis Pran
cūzai buvo apsiėmę užmokėti 
auksu. Tie pinigai, sakė Vo
kiečiai, reikalingi pagelbėti 
patiems anglekasiams, kurie 
vargsta, užtektinai neprivalgo 
ir todėl jų darbo išnašumas 
mažėja. 

Nors Prancūzai turėjo tei
sės už pristatomus anglis ne
mokėti, bet pasigailėta Vokie
čių anglekasių likimo. Išviso 
Prancūzija i&nokėSo Vokie
čiams už anglis 386 milijonus 
frankų. 

Tariasi daugiau nemokėti. 

Pagalinus Prancūzai iš į-
vairių versmių patyrė, kad jų 
išmokėti Vokiečiams pinigai 
neteko anglekasių sušelpimui, 

Londonas, G r. 22. — D r. 
MacNamara, Anglijos darbo 
ministeris, pranašė namų sta
tymo amatų federacijai, jog 
vyriausybė turi padariusi pie
nus pagelbėti bedarbiams, y-
pač buvusiems kareiviams, 
mokinant juos įvairaus ama
to, surišto su statymu namų. 

Darbo ministeris vvriausv-
bės vardu pasiųlo federa
cijai priimti mokinties nedir
bančius buvusius kareivius. 
Už pramokinimą kiekvieno 
žada bonusus ir gvarantuoja 
darbą per keletą metų. 

Po švenčių federacija turė
sianti susirinkimą ir aptar
sianti vyriausybės pasiųlymą. 

VOKIETIJA REIKALINGA 
PINIGŲ. 

man. Tas turėjo reikšti, kad j bet Anglijai. Iš Anglijos Vo-
ukinink^s turi santikių su kietija importuoja visokias 
sinn-feineriais. • 'prekes, žaliąją medžiagą ir 

Kareiviai tad jį pasiėmė ! užmoka gautais nuo Prancūzų 
armijos automobiliun, išvežę | pinigais. Kad tuo tarpu angle -
pašovė ir pametė ant vieške
lio. 

Jo dejavimus nugirdo pra
einantieji žmonės ir jį paėmė 
i artimiausio ūkininko namus. 
Buvo pakviestas kunigas. 

Nužudo sužeistąjį. 

Tuo tarpu aplink tos ūkės 
namus pasisuko Anglų karei
vių. Einantį pas sužeistą ūki
ninką kunigą kareiviai sulai
kė. 

Oficieras vietoje kunigo į 
namus pasiuntė du kareiviu. 
Jiedviem nuėjus tuojaus pa
sigirdo pora šūvių. 

Sugryžus kareiviam leista 
eiti kunigui. Šis nuėjo ir atra
do sužeistą ūkininką nužudy-

Policijos teroras Dubline ir 
Corke. 

Anot 'žinių, militarinė po
licija (konstabularai) užva
kar ir vakar baisiai teroriza
vusi gyventojus Dubline ir li
kusiose nuo gaisro dalyse Cor-
ko miesto. Užpuldinėta narna* 
ir daryta kratos. 

Daugelis žmonių suareštuo
ta. Suareštuotas ir vienas 
sinn-feineris, Anglijos parla
mento narvs. 

w 

Kitur sinn-feineriams pavy
ko sustabdyti pravažiuojantį 
traukinį ir paimti visą veža
mą Anglų paštą. 

PLATINKITE ''DRAUGĄ.'• 

kasiai vargsta kaip vargę. 
Ištyrus apie tuos faktus 

Prancūzai tariasi sustabdyti 
mokestį už anglis ir ateinan
čiais metais, kuomet pasibaigs 
sutarimas, daugiau neimti an
glių iš Vokietijos už pinigus. 

Padarytu mieste Spa suta
rimu, Prancūzija Vokietijai iš 
mokėjo 386 milijonų frankų, 
gi iš Vokietijos gavo vos 60 
milijonų frankų. Anglija tuo 
pačiu laikotarpiu Vokietijai 
išmokėjo 180 milijonų frankų, 
gi iš Vokietijos gavo net 540 
milijonų frankų. 

Taigi, Vokietijai išmokėti 
visi Prancūzų pinigai teko An 
g] i jai. Tad jie daugiau neduo
sią pinigų Vokiečiams. 

Prancūzų baimė. 

Praeitą Rugpjūtį buvęs 
Prancūzijos karo ministeris 
Lefevre (jis nesenai rezigna
vo) buvo surinkęs prirodymų, 
jog Vokietija su Rusija lau
kiančios tik tinkamojo mo-

pmento, kad sutruškinti Lenki
ją, o paskui persimesti prieš 
Prancūziją. Tuos ir kitus prieš 
Vokiečius atkreiptus prirody
mus jis norėjo išdėti parlamen 
to bute. Bet netikėtai turėjo 
atsistatvdinti. 

Parlamento atstovas Dau-
det, kurs paremia buvusio ka
ro ministerio nurodymus, aną 
dieną parlamente kalbėdamas 
pareiškė, kad nežiūrint Tautų 
Sąjungos tvirtinimo apie Vo-

Brusselis, Belgija, G r. 22.— 
Talkininkų delegatai čia turi 
antrąją konferenciją su Vokie 
tijos delegatais su tikslu išgau 

• 
ti atlyginimą iš Vokietijos. 

Kalbama, kad kaip šiandie 
konferencija busianti pertrauk 
ta šventėms. Po Naujų Metų su 
sisirinkus manoma sutarti, 
kaip daug Vokietija turi mo-
Kėii karo atlyginimo talki
ninkams. 

Vokiečiai'reikalauja, kad 
talkininkai pagelbėtų Vokieti
jai. Tuomet, sako, Vokietija 
gautų progos mokėti ir 
talkininkams. 

Vokietija labai reikalinga 
3 milijaRlų markių auksu mai
stui 1921 metais. Be to, ji rei
kalauja nuo talkininkų dar 
atlyginimo už pristatytas 
jiems pagal sutarties anglis. 

Be augščiau paminėtų su
mų Vokietijai, sako, būtinai 
reikalinga gauti žaliosios me
džiagos nors 3 milijardus mar
kių vertės. 

Vokiečiai delegatai pranešė 
talkininkams, kad jie daugiau 
jau neduosią jokių savo gar-
laivių. I r talkininkai turį Vo
kiečių laivus privalo sugrą-
žmti. 

JUNGIASI 6 CLEVF^ĮLANDO 
BANKOS. 

Cleveland, O., Gr. 22. — Čia 
susijungia šešios valstijinės 
bankos su 33 milijonų dol. ka
pitalu. 

kiečių išginklavimo pažangą, 
Vokietija paslapčia , gamina 
karo medžiagą. J is pasakė, 
kad Vokietija bile kuomet 
karo laukan galinti pastaty
ti 5 ar 6 milijonus ginkluotų 
vyrų, kad gen. Ludendorff bū
damas Bavarijoje pienuojąs 
kokius tai naujus nesmagumus 
Prancūzijai ir, pagaliaus, kad 
žymus skaitlius Vokiečių ofi-

TEISĖJUI TADARYTA 
SIURPRIZAS. 

Laikinai atsisakė bausti vagi-) 
liūs. 

22 ŽALYS SUTINKA Stf IN-
TĖRNACIJONALIU TEIS-

MU. 

1918 metais federalis aps
krities teisėjas Landis, Cliica-
goje, astuonieriems metams 
kalėjiman buvo nubaudęs mi
lijonierių James A. Dorsey iš 
Klgin, Ill.jj už suktybes. Do
rsey daugfeliui žmonių bran
giai pardavė daugybę nesvei
kų karvių kaipo geros veislės. 

Milijonierius kalėjime išbu
vo vos 6 mėnesius ir preziden
tas AVilsonas jį paliuosavo. 

Vakar tas pat* teisėjas Lan
dis teisė kelis žmones, kurie 
buvo pagauti bevagiant pre
kes iš geležinkelių vagonų. Vi
si buvo atrasti kalti ir teisė
jas buvo begalvojęs paskelb
ti jiems bausmę. 

Kad štai gauna jis žinią, a-
pie paliuosavimą milijonie
riaus. Ir tada jis sako kalti
ninkams: 

" J ų s , vyrai, pavogėte ^os 
kelis šimtus dolierių. Tasai 
žmogus (Dorsey) nusuko šim
tus tūkstančių. Tad šiandie 
aš negaliu jums išduoti ištar
mės, kol neatsipeikėsiu po tos 
žinios apie paliuosuotą milijo
nierių 

4 viešpatijos stovi už privers 
tina arbitracitfą. 

Geneva, G r. 22. — Pasibai
gus čia Tautų Sąjungos suva
žiavimui 22 viešpatijos sutiko 
su steigiamuoju internacijona-
liu teismu ir tų viešpatijų at
stovai padėjo parašus po tam 
tikruoju dokumentu. 

Kitos keturios viešpatijos— 
Portugalija, Šveicarija, Dani
ja ir Salvador, sutiko su pri
verstinąja arbitracija. 

Intemacijonaiis teismas ims 
gyvuoti, kuomet tų 22 viešpa
tijų parlamentai sutiks su tuo. 
Be to, tos viešpatijos nuomo-
niauja, kad su teismo įsteigi
mu sutiksiančios ir Suv. Val
stijos, nežiūrint to, kad nepa
tvirtinusios taikos sutarties. 

ŽINIOS IŠ LIETUVOS 
LENKŲ DARBAI UŽ NEUT 

RALĖS ZONOS. 

VYRIAUSYBĖ IMA NAGAN 
SENĮ ROCKEFĘLLERĮ. 

M 

L0ND01E UŽDARYTA 
\ ; BANKĄ. 

Londonas, G r. 22. — Farro-
ws'o banką čm suspendavo 
išmokėjimus. 

Didelė minia mažųjų pirklių 
ir šiaip žmonių apsiautė vy
riausią bankos ofisą. Bet,neį
vyko sumišimų. Prekybos ta
ryba paskelbė pareiškimą, 
kad uždarymas bankos įvyko 
del įvykusių nuostolių preky-1 
boję, kurion banką .buvo in-
dėjusi žymias pinigų sumas. 

NAUJAUSIOS ŽINIOS. 
LONDONAS. — čia daugy

bė bedarbių. Vyriausybė neži7 

no, kas su jais dairyti. Nes pu
sė jų yra buvusieji kareiviai. 
Ministeris pirmininkas prane
šė parlamentui, kad didžiuma 
bedarbių turės but išsiųsta iš 
miesto provincijon. 

LAVVRENCE, MASS. —Čia 
audiminių darbininkai neri
mauja del siaurinimo užmokės 
ties. Grūmoja užimti dirbtu
ves ir patys vesti darbą. 

i 

WASHINGTON. — Įvairių 
darbininkų organizacijų virši
ninkai buvo pas senato juridi 
nį subkomitetą. Reikalauja i i 
kalėjimo paliuosuoti socijalis 
tų vadą Debsą. 

New York, G r. 22. — Šalies 
vidujinių mokesčių departa
mentas patraukia teisman seni 
Rockefellerį už tai, kad tasai 
milijonierius nusukęs daug 
mokesčių už savo įplaukas už 
1915 ra» Reikalaujama nuo jo 
$292,678.78 ir pabaudos su pri
gulinčiu nuošimčiu. 

Pats milijonierius yra išva
žiavęs į pietines valstijas. J o 
agentai tvirtina, kad jų "bo-
ssas" ne tik nieko nenusukęs, 
bet dar permokėjęs gražią su
mą ir reikalauja tuos permo
kėtus pinigus sugrąžinti. 

IŠ DARBO LAUKO, 
i 

Philadelphia, J>a., Gr. 22. — 
Čia audeklų industrijoje daugiau 
kaip 200,000 darbininkų trumpoj 
ateityj bus sumažinta užmokes-
nis nuo 10 ligi 30 nuoš. 

Užmokesnis darbininkams su
mažinama ir kitų išdirbysčių ša 
koše. 

Broumu'ood, Tex., Gr. 22. — Ši
tų miesto ir kitų trylikos apskri
čių mūrininkų unijos savanoriai 
sutiko dirbti ui mažesnę užmokes-
nj. Ligšiol mūrininkai imdavo $12 
dienoje. Dabar pasitenkins tik 
Ui 

RYMAS. — DAnnunzio pas
kelbė, kad jis neapleisiąs mie
sto Fiume ir kovosiąs Ugi pas
kutiniųjų. 

..., _ d . MANILA. —. tfil Filipinų 
cierų, prisidengusių pramany-, k o n s t a b u l a r u tf ^^es apkal-
tomis pavardėmis įstoja Pran
cūzų užrubežinin legijonan su 
tikslu pakelti sukilimus Pran
cūzų kolionijose. 

Tie Daudeto -nupasakojimai 
atrodo kaipir koks prasima
nymas. Bet atsiminus praeitį, 
nuo Vokiečių visko galima su
laukti. 

tinti šalies išdavystėje. 

Great-Falls, Mont., Gr. 22. — 
Great Northern geležinkelio dir
btuvėse dirba 450 darbininkų. 
Del sumažėjimo darbų kompani
ja paliuosavo iš darbo 60 darbi
ninkų. Likusieji darbininkai tad 
nusprendė dirbti už mažesnę už-
mokesnį, jei kompanija sugrąžin
sianti paliuosuotus darbininkus. 
Darbininkų pasiųlymas induotas 
kompanijai. 

RI0 DE JANEIRO. — Suv. 
Valstijų sekretorius Colby 6iaĮtį už̂ kymai, 
atkeliavo. 

ORAS. — Šiandie sniegas ir 
daug šalčiau; rytoj gražus o-
ras, bet šalta. 

Boston, Mass., Gr. 22. — Rūbų 
dirbtuvėse darbininkams suma-
žinta užmokesnis 2 2 ^ nuo|„ ir 
įvestas darbas nuo daiktų. 

Lietuvos vyriausybė Kaune 
yra gavusi visą eilę skundų 
iš pafrontės nuo neutralinės 
zonos gyventojų del Lenkų 
kareivių skriaudų ir žiauru
mų. 

* 
Lenkai, nežiūrėdami demar

kacijos linijos ir neutralinės 
zonos, ateina ir varinėja žmo* 
nes net tyo 50 kartų pastočių, 
paskui atima arklius, javus ir 
kitus maisto produktus, muša 
žmones, baugina moteris ir ma 
žus vaikus, gėdina mergaites. 

Ūkininkai sako negalį taip 

kupuotę ir patirti jos vaisius, 
yra kaip tik griežčiausiai nu
sistatę prieš Lenkus. 

Pašauktieji į karuomenę sto
ja visi kaip vienas. Ir pasiry
žę verčiau žųti, negu vėl įsi
leisti Lenkus savo tėviškėn. 

NETEISĖTOS LENKŲ REK
VIZICIJOS. 

Neutralėj zonoj (juostoj) 
Lenkai atlieka neleistinas sun-
kias rekvizicijas. Už tų rekvi
zicijų nevykdymą didelėmis 
bausmėmis valstiečiai bau
džiami. 

Neutralės zonos kaimams iš-
ilgiau kęsti i r prašo išvaduoti siuntinėtas toksai skelbimas, 
juos iš to pragaro. 

VILNIAUS LENKŲ DĖLE 
GACIJA 

Toledo, O., Gr. 22. — Toledo 
Bridge & Iron kompanija pas
kelbė sumažysianti ' darbininkams) 
užmokesnį. Kompanijos preziden
tas pareiškė, kad kompanija netu
rinti naujų užsakymų. Visgi ši
tą gaminsianti, kad duoti progos 
darbininkams dirbti, kol bus gau-

Gazeta Wilenska rašo, kad 
Varsavon išvažiavusi Lenkų 
geležinkeliečių delegacija — 
atgabenti atgal Vilniun eva
kuotus į Varšavą kooperaty-
vus, geležinkelių dirbtuvių 
mašinas ir išgaut neišmokė
tas tarnautojams algas. 

ATSISAKĖ STOTI KARUO 
MENĖN — NUBAUSTAS. 

Panevėžio sesijoj armijos 
teismas, Lapkr. 13, prie užda
rytų durių svarstė bylą nau
joko Antano Pajuodžio, kilu
sio iš Sudvėjų kaimo, Suba-
čio valsčiaus, Panevėžio apskr. 
kaltinamo tuo, kad Kupišky
je naujokų priėmimo komisi
jos priimtas karuomenėn, grie 
žtai atsisakė stoti karuome-
nės eilėsna ir nepriėmė prie
saikos. Sakė, kad jo krikščio
niški •įsitikinimai gina kovoti 
ginklu ir lieti bi kam kraują. 

Klausinėjant teisiamasis iš
pažino, kad esąs kažkoks " k a 
talikas-krikščionis- anarchis 
t a s . " Pasirodė niekur nebesa
ma tokio tikėjimo. Ir ant ga
lo susekta, kad jis išgalvojęs 
sau naują kokį tai tikėjimą, 
kad nusikratyti nuo karuome-
nės pareigų nešimo. 

Kad taip, tad teismas kal
tinamąjį nubaudė 10 metų sun 
kiųjų darbų kalėti. 

kurs vertime taip skamba: 
Skelbimas. Paduodu žiniai, 

kad, einant 1920 m. Liepos 
m. 9 d. aprovizacijos įstatais • 
1920 :— 21 ūkio metams, už 
neatidavimą piliavų nuskirtu 
laiku, už pardavimą, pirkimą, 
ir išvežamą, javų be leidimo 
bus baudžiama kalėjimu ligi 
6 mėnesių ir pinigais ligi vie
no milijono markių, arba vie
na katra bauda. 

(Lygiai bus baudžiama, kas 
pats stengsis arba kitus įkal
binės neduoti piliavų. Be pa-

Umnėtų baudų dar bns konfis
kuojamos prekės, nepaisant,!! 
kieno butų nuosarvybė. 

Prievarta rekvizicįjų ėmi
mas atliekamas besipriešinan
čiųjų lėšomis, policijos arba 
karuomenės pagelba. 

Storasta Wrublewski. Už 
aprovizacijos referentą Reme-
Iski. Seinai, 1920, Spalių 26 d. 

APIE NAUJOKŲ ĖMIMĄ. 

Iš Alytaus Kauno laikraš
čiams pranešta: 

Paskutiniu paskelbtu šauki
mu šiomis dienomis (Lapkr. 
pabaigoje) čia prasidėjo ėmi
mas karuomenėn naujokų. I r 
vyksta labai gerai. 

Naujokai stoja mielai ir 
gausingai. Visi dega .noru kuo-
greičiausiai eiti ginti Tėvynės 
nuo besiveržiančio jon prieši
ninko. 

Ypač didelis entuzijazmas 
pastebimas pašauktuose iš se
niau Lenkų okupuoto krašto. 

Taip, pav., iš vieno buvusio 
Lenkų okupuotėj, Daugų vals
čiaus, atvyko į naujokų priė
mimo komisiją apie 400 vyrų 
ir prašosi sudaryti iš jų atski
rą batai i joną. 

Indomu -tas, kad tie mūsų 
krašto gyventojai, kurie turė- Lietuvos šimtui auksinų 

[jo progos pamatyti Lenkų o-'Lenkijos šimtui markių 

KOMPOZITORIUS PARVE
ŽĖ NEMAŽAI PINIGŲ VIE 

NNAI. 
• 

Vienna, G r. 22. — Sugryžo 
čia kompozitorius Richard St-
rauss. J is važinėjo su koncer
tais po pietinę Ameriką. Par
sivežė 3 milijonus kronų, ku
rias paskirstys įvairioms čia 
labdarybėms. 

PASILIEKA GRAIKŲ KA
BINETAS. 

. 

Atėnai, Gr. 22. — Graikijos 
ministerių pirmininkas Rha-
llis padavė savo kabineto at
sistatydinimo raštą karaliui 
Konstantinui. Karalius nesuti
ko. Pakvietė palaukti parla
mento susirinkimo. 

ATRASTAS NEGYVAS. 

Love Rose, darbininkas, 39 
metų, Melrose Parke, naktį 
atrastas gatvėje nužudytas, 
ir tai arti savo namų 1108 23 
ave. Suareštuoti keli intaria-
mi žmogžudžiai. 

PINIGU KURSAS. 
Svetimų šalių ^pinigų vertė, mai

nant nemažiau $25,000, Gruodžio 
20 buvo tokia pagal Merchants Lo-
an and Trust Ca: 
Anglijos sterlingų svarui 
Prancūzijos šimtui fraukų 
Italijos šimtui lirų 
Vokietijos šimtui markių 

$3.54 
5.91 
3.42 
140 
1.40 
.17 
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OMUMI Ketvirtadienis, gruod. 23, 1920 

LIETUVIU KATALIKU MĖNRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną Išskyrus nedėldienlus. 

PRENUMERATOS KAINA: 
CR7CAGOJ IR UŽSIENYJE: 

Metams $8.00 
Pusei Metų ., 4.00 

SUV. VALST. 
Metams $6.00 
Pusei Meto 3.00 

Prenumerata mokasl iškalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirasymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinlgral geriausia sių
sti išperkant krasoje ar ezprese "Mo-
ney Order" arba įdedant pinigus J 
registruotą, laišką. 

1 'DRAUGAS' ' PUBL. CO. 
2334 S. Oakley Ave., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 

ii 
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Del Aukų Siuntimo. 
Neperseniai socijalistų-konm-

nistu dienraštis "Laisvė ' ' iš
einantis iš Brooklvn'o. N. Y. 
patalpino paveikslą, kaip 
"Naujienų" redaktorius atsi
klaupęs pas konfesijonalą mu
šasi j krutinę ir žada pasitai
syti. Tas paveikslas turėjo į-
tekmės. Nuo to laiko nėra die
nos, kad "Naujienos" nedrėb
tų purvų saujų arba dvi į sa
vo tautiečius katalikus. Reikia 
pripažinti, kad komunistai ži
no, kaip suvaldytjr kapital-so-
eijalistus. 

Gruodžio 16 d. "Naujienos" 
buvo ypač gausios: jos patal
pino du straipsniu prieš kata
likus. Vienas prieš visus aps
kritai, kitas prieš kun. Slavy-
nų ypatingai. Tame antrame 
žymėtina yra, kad "Naujie
n ų " redaktorius neapsima sto
ti su kun. Slavynu į garbės 

^teismą, už neteisingų aprašy
mų Rockfordo dalykų ir už" 
įžeidimų kun. Slavyno. Jis 
"Nauj ienas" pavadino cicili-
kais. Už tatai jos jį vadina 
keikūnu ir ubagu. Pirm kelių 
dienų jos jį buvo pavadinusios 
klierikahi. Tiek "eieilikas", 
tiek "kl ier ikalas" yra pa
niekos žodis. Jei keikūnu gali 
vadinti tas, kas ištaria panie
kos žodį, tai nereik keikunp 
blogesnio už "Naujienas". 
Kun. Slavynas bereikalo su 
jomis užsidėjo. J is negerų žo
džių šlyštumu toli neprineša 
prie "Naujienų". Nei teisin
giausiai supykęs žmogus ne
gali ištarti tiek keiksmo, kiek 
Halstedstreet'o specijalistai. 
Ubagu jie jį iškeikė dėlto, kad 
jie jaučiasi esų ponai. Jų dva
sia nėra sveika. 

Minėtame numarije įdomu 
dar ir šitie žodžiai: 

Visi žino, kad Lietuvoje 
yra Gynimosi Komitetas, ku 
rio uždavinys yra rūpintis 
šalies gynimo reikalais. Na
tūrai i s yra dalykas, kad ir 
amerikiečių aukos, skiria
mos Lietuvos gynimui turi 
eiti į tų Komitetų. Kodėl 
klerikalai nori ignoruoti jį \ 
Kodėl jie nori, kad aukos eir 
tų Steigiamojo Seimo pirmi
ninkui? 
Visi žino, pridėsime nuo sa

vęs, kad Steigiamojo Seimo 
pirmininkas yra Gynimosi 
Komiteto narys. Siunčiant tat 
pinigus Stulginskui, siunčiama 
yra Lietuvos Gynimosi Komi
tetui, "Naujienos" nusiduoda 
to nežinančios, nors ir jos gavo 
to Komiteto narių sąrašų. 

Juokai ima skaitant, kaip 
"Naujienos" išvadžioja, buk 
Stulginskas neturys laiko nei 
pagelbininkų priiminėti Ame-

' rikos aukas. Bepig, kad Ame
rika tiek prisiųstų aukų į Lie
tuvą, kiek jų Stulginskis gali 
priimti ir Gynimosi Komitetui 
perduoti, arba tiesiog į Lietu
vos iždų padėti. 

Beplepėdamos niekus " Nau
jienos* ' prasitaria tikrų prie
žastį del ko joms nepatinka, 
kad žmonės siunčia aukas per 
Steigiamojo Seimo ir Gynimo
si Komiteto pirmininkų. Jos 
rašo: 

"Stulginskas yra krikščio
nių-demokratų, t. y. klerikalų 
šulas." Stulginskas "Naujie
nų" cicilikais nepravardžiuo
ja, o "Naujienos" Stulginskų 
klerikalu pravardžiuoja. Cbi-
caginis Federacijos apskritys 
norėjo, kad "Naujienos" ci-
vilizuotųsi, bet tas noras buvo 
perankstybas. Jos dar perarti 
tebėra prie beždžionių kultū
ros. Todėl nedera ant jų pyk
ti, nors jos pravardžiuoja tų 
Lietuvos Pilietį, kurį visos 
tautos demokratija pasistatė 
savo pryŠakije. Nėra taip gra
žios ir taip šventos triobos, 
kurios kampų šunes nedrįstų 
apteršti. 
Kapital-socijalistiškos "Nau

jienos" drįsta rašyti, kad siun 
timas Lietuvos apsigynimui 
aukų per Stulginskų yra stip
rinimas savo vienminčių par
tijos Lietuvoje. Kadangi yra 
žinia, kad p. Vileišis yra so-
cijalistas ir gyvena Ameriko
je, tai išeina, kad siuntimas 
aukų per p. Vileišį yra stip
rinimas socijalistų partijos 
Amerikoje. Tai yra aiškus ir 
neišvengiamas išvedimas iš 
"Naujienų" protavimo. 

Mūsų protavimas yra kito-
kis. Zelgovvskio nelabiems tik
slams pasirodžius Lietuvoje 
susidarė Gynimosi Komitetas 
i-š visų partijų, esančių Lietu
voje, išskyrus Lenkus. Niekas 
nereikalauja iš Žydų, kad jie 
aukas siųstų per Stulginskų, 
nei Žydai nereikalauja, kad 
krikščionys-demokratai jas 
siųstų per Žydų atstovų tame 
Komitete. Tik "Naujienoms" 
kasžin del ko susisuko galvo
je, kad jos nesupranta tos aiš
kios ir teisingos valstybinės 
organizacijos. Joms rupi ka
pitalistiškojo socijalizmo stip
rinimas dėlto jos nepakenčia, 
kad aukos patenka Lietuvai 
tiesiog iš aukotojų ir jų orga
nizacijų. 

Vienuolija ir Nuosavybe. 
• ' " 

(Pabaiga) 

AMERIKOS L. R. KUNIGU 
VIENYBĖS NARIAMS. 

Daug Bandymo. 
Nuo to laiko kaip, vienuoli

jų yra tarp krikščionių yra 
buvę visokių bandymų su vie
nuolių įžadais. Bandyta dary
ti organizacijas dviejų, vieno 
ir keturių įžadų. Keturių įža
dų vienuolijos, dedančios pa-
mafan tris mųs minėtuosius 
sekdavosi. Visa» katalikų pa
saulinė dvasiškija yra vieno 
skaistybės įžado organizacija 
turinti porų „ šimtų tūkstančių 
narių ir gerokai gyvuojanti. 
Sekdavosi organizacijos dvie
jų įžadų: skaistybės ir paklus
nybės, kaip ana Oevre de St. 
Poni Prancūzijoje i r Šveicari
joje. Neviena ir pilnoji vienuo
lija dažnai nusmukdavo ant 
dviejų įžadų organizacijos te
pasitaikančios tik skaistybę ir 
paklusnybę. 

Niekad nepasisekė organi
zacija su neturtu be skaisty
bės. Viduramžio fratricelliai 
padarė didelį visiems žinomų 
bandymų, geriau sakant skan
dalų. Per septynis šimtus me
tu po jų buvo ir kitų mažes
nių bandymas sudaryti bendrų 
turto valdymų pasiliekant į-
vairių kūno lyčių sugyvenimų. 
Geriaus už kitus pasisekė jė
zuitų vedamas septyniolikta
me Šimtmetije bandymas Pietų 
Amerikoje Paragvajuje. Bet 
tenai visa kas užaugdavo ant 
privatinių laukų buvo priva
tinė jų apdirbėjo nuosavybė. 
Bendrieji laukai buvo pavyz
džiai privatinėms šeimynoms, 
kokios naudos galima gauti iš 
sau skirtojo. Tų bendrųjų lau
kų derlius dnodav# iš tfo iš
misti tepradedantiems tik ci-
vilizuotis raudonveidžiam." 
Privatinės nuosavybės prinpi 
pas visai nebuvo išmestas iš 
Paragvajaus Redukcijų, kaip 
nebuvo išmesta nei moterys
tė. 

Dabartinės viešpatijos stovi 
ant privatinės asmenų nuosa
vybės ir ant viešos nuosavy
bės daigtų reikalingų visiems. 
Guarani'ų civilizacijai stovint 
žemai, o jų globėjams norint 
juos apteikti tos civilizacijos 
gausybe prisėjo laikyti dides
nį viešosios nuosavybės nuo
šimtį, negu tat yra viešpatijo
se su augštai civilizuotais as
menimis. Bet ir Uedukcija ir 
dabartinės viešpatijos buvo 
vienokios tuomi, kad turėjo 
dvilinka nuosavybės rųšį. 

Tuomi abejos skyrėsi ir 

munizmo, kur yra tik viena 
bendroji nuosavybės rųiis. 
Tai-gi ParagvajausRedukcijos 
nesilpnina tos minties, kad 
bendras nuosavybės valdymas Į valdyti savo jausmus su įspu-

daigtas valgyti ką kiti išver
da, dėvėti ką Tdti liepia, gy
venti kur kiti paskiria. 

Šitą sunkenybę vienuolijos 
sumažina tuomi, kad viršinin
ku tampa augštos doros žmo
gus ilgai lavintas ir pripratęs 

=s 

(Atviras laiškas). 

Gerbiamas Klebone! 
Gavome iš Rvmo nuo Lie-

tuvos atstovo prie Vatikano, 
praloto Narjausko laiškų 
prašyte prašantį kuoveikiau-
sios pašelpos. Lietuvos Atsto-

neveda naudingų vaisių, jei 
prie to nėra išsižadėta mote
rystė*. 

Bendra nuoaavybė nestovi be 
skaistybės. 

Ne vien iž darbo kyla nuo
savybė, bet j i iž jo kyla be-
abejonės. Beabejonės taip-gi 
žmogaus prigimčiai tinj^a tu
rėti valių ant savo padaro, 
kaip turi valią ant savo ran
kos. Lygia dalimi žmogaus 
širdis neatitraukiama nuo jo 
vaikų. Kur yra leista žmogui 
turėti vaikų, ten turi būti leis: 
ta tam žmogui savo darbo vai
siais padžiuginti ir patobulin
ti savo vaikams gyvenimą. Be 
skriaudos žmogiškai prigim
čiai niekas negali atimti iš 
vyro galėjimą savo darbo per
teklium pamažinti darbą arba 
padauginti patogumus jo my
limai moteriai. Jeigu kokia 
teisdavybė sutrukdytų žituos 
dalykus, taj ji netik nepage
rintų žmonių būvį, bet labai 
jį pagadintų. Tai-gi paliekant 
šeimyną reikia palikti asme
ninę nuosavybę. Įvedant viso-
tiną ir vienatiną bendrą nuo
savybę reikia įvestį visatiną 
skaistybę. 

Akis yra geras ir tobulas 
daigtas, bet jeigu visas žmo
gus pavirstų akim ir netektų 
nei dantų nei pilvo, tai turėtų 
mirti. Taip pat ir vienuolija 
yra geras ir tobulas daigtas, 
bet negalima yra visą tautų 
versr| vienuolynais. 

Rąžantis šituos įžodžius yra 
vienuolis; ir juomi tapo nors 
prieš tapsiant buvo girdėjęs 
apie socijali&mą ir lyginęs jį 
su vienuolija. 

Bendra Nuosavybė Urnai 
Virsta Vergija. 

Vienuolijoje jau gyvena ta 
taisyklė, kurią nori komuniz
mas įgyvendinti pasauiije, kad 
kiekvieno žmogaus reikalai bu 
tų aprūpinami iš bendro ištek
liaus. Vienuolinio gyvenimo 
prityrimas davė progos ma
tyti, kad asmenų aprūpinimas 
iš bendro nelengvai atseina 
aprūpinamiems. Ilgas probaci-
jos ir novicijato laikas jaunus 
šiaip taip pripratina prie to, 
ir tai ne visus, senus beveik 
niekuomet. Teorijoje tat išro
do mažmožis, bet gyvenime 

džiais. 
Baugu pamintyti patekti po 

valdžia iškalbingo agitatoriaus 
mokančio patikti daugumai ir 
nejMpažįstančio nei kokios są
žinės savije. Laimingi tie, ku
rie mokės jam laižyti ne vien 
rankas bet ir čebatus. Bet ne
laiminga žmonių giminė bus 
tada, kada joje tokių bus dau
guma J a u nepertoliausia nuo 
to. Kitados intrygų būdavo 
pilni karalių namai, dabar to 
gero pilna kur tik pasipainio
ja politikieriai. Komunizmui 
įvykus intrygos dar plačiau 
viešpataus: retesnė bus už dei
mantą komisaro raštinė be 
iutrygu. 

Tai-gi kalbant apie Komuniz 
mo įvedimą negana įvesti pa
klusnybės ir skaistybės įžadus 
visiems. Dar reikia įkurti do
ros seminariją su kelerių metų 
kursu visiems busiantiems ko
misarams. 

To nepadarius žmogus tu
rės pildyti visas komisaro už
gaidas, kad gautų valgyti ir 
gerti, kad žiema jo kambari-
je langai nebūtų išmušti, kad 
jam sergant pribūtų gydyto
jas. Darbininkas be skatiko 
turi pildyti visus pristavo no
rus, dažnai visai neteisėtus. 
Darbininkas turintys porą 
šimtų dolierių. banke, gali 
spjauti ir išeiti nuo nepatin
kančio pristavo. Komunizmas 
nori padaryti, kad visi butų 
be skatiko. Tada sovietų bo
sams pasidarytų tikras rojus. 

Saugok akiu rigijimą 

skiriasi nuo vienuolijų ir ko- tai yra neapsakomai didelis 

vybę 6v. Mišių intencijomis. 
Gi Ne\v Yorko apygardos ku
nigų ratelis, po vardu "Ame
rikos Pašelpa Lietuviams' ' pa
siuntė Ryman suvirs 21,000 ly
rų. (Sumanymas daryti kolek-

vybė prie Vatikano nevien at-1 tas tam reikalui dar neįvykin-
ftovauja Lietuvos valstybę, [ tas, išskyrus* Maspetho para

pijų, Iš kurios surinkta ir pa
siųsta 150 dol. aukų.) Ta pa
šelpa padėjo Atstovybei daug 
darbo nuveikti, per Italų spau 
dų ir sanfikius su įtekmingais 

.u 
bet ir užlaiko Lietuvių Infor
macijos Biurų, kad pasaulio 
Centre per spaudų išrodžius 
Lenkų leidžiamus melagingus 
šmeižtus prieš Lietuvos vals
tybę. Bet to dar Atstovybė 
globoja Lietuvius moksleivius 
kunigus Rymo universitetuose 
ir padeda Lietuvių delegaci
joms ir Lietuviams keleiviams 
Ryme. 

Kad palaikius Lietuvos val
stybės garbę, Lietuvos Atsto
vybė šįmet priversta buvo nu
sisamdyti atsakantį butų (už 
600 lyrų mėnesiui), kurio įren
gimas atsieisiųs 16,000 lyrų. 
Lietuvos valstybė karo vargais 
prispausta neturi ištekliaus 
atsakančiai palaikyti prie Va
tikano Atstovybę. Praeituose 
metuose keliolika Amerikos 
Lietuvių kunigų sušelpė Atsto-

lonės paduoti Centrui ižinią a-
pie savo aukas. 

Nekurie kunigai jau pasiža
dėjo padaryti kolektą Rymo 
Atstovybės ir moksleivių rei
kalams per šventes, žmonėms 
išeinant iš Bažnyčios. 

Gerbiami klebonai tepadaro, 
kaip jie atranda geriausiu 
daigtu, aukų rinkliavą! Tik 
prašome visų, kad to dalyko il
gam neatidėtų. Taip svarbia
me momente, kada mūsų prie-

Kada kankinies del galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sil-
nsta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jot pri
valote krelptles ) manę klausti 
patarimo del jūsų akių; mano 
20 metų patyrimas sutelks 
jurnt geriausi patarnavimą del 
Akių, Ausų. Uosles ir Gerklės 
Ligos gydoma apecljalleto, 

W. F. MONCRUFF, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

1801 S. Ashland Ave., Chicago. 
kertė į s tos gatvės; 3-Clos lubos 

Kambaris 14-16-16-17 
Viriui PLATTS aptiekos 

Tėmykite mano parašą. 
Valandos: Nuo 10 ryta iki 9 
vak. Nedėliotais nuo 9 ryto iki 
12 d. 
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PEARL QUEEN 

asmenimis panaikinant Lenkų šai upes melų paleidžia prieš 
imperijalistų užtaisytas Lietu
vai žabangas. Dabartinėje va
landoje Lietuvos Atstovybė 
prie Vatikano neapsakytai di-
dei reikalauja mūsų pagelbos. 

Amerikos L. kunigų- Vieny
bės Vyresnybė, patariant ke
lių provincijų kunigams, pra
šė ir įgaliojo savo iždininką 
kun. M. Pankų, kad ans užsi
imtų persiuntimu Atstovybei 

Lietuva, Rymo Atstovybė, sų 
mūsų pagelba, tepadeda pa
sekmingai Lietuvos Valstybei 
ir tautai apsiginti nųo priešų 
toje vietoje, į kurių tankiau
siai viso 'pasaulio akys at
kreiptos. 

Su pagarba, 
A. L. Kunigų Vienybės Vy

resnybė: 
Kun. A. M. Milukas, pirm., 

$3.25 
2.25 
1.25 
ouc. 

s 

VAIKUČIAMS KALĖDŲ 
; DOVANELES 

Betlejau* Stainelė No. 1 j 
Betlejaus Stainelė No. 2 
Betlejaus Stainelė No. 3 
Santa Claus f 

Tai yra gražios pastatomos stainelės, neperdidel%, pana
šios į tas, kokios vartojamos yra bažnyčiose. 

Dovanų Dalintojams. 
Turime įvairių gražių paveikslėlių Kalėdinių ir kitokių. 

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

Serija 114 parsiduoda po . * 
Serija 117 parsiduoda po • • • * 
Serija 118 parsiduoda po 
Serija 121 parsiduoda po 
Serija 124 parsiduoda po • 
Serija 125 parsiduoda po 
Serija 126 parsiduoda po 70c. 
Serija 148 parsiduoda po 1-25 
Serija 108 parsiduoda po 1.00 

Vieni šių paveikslėlių didumo 3x2; kiti 3y2x2 ir truputį di
desnių. Virš •• paduotas kainos yra paveikslėliai be spaudos. 
fSu spauda bus po 25c. ant šimto brangiau. 

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

Adresuokite:. 

" D R A U G A S " PUBL. OO. 
2334 South Oakley Avenue Chicago, Illinois. 

1.00 
50c. 
60c. 
1.50 
1.25 

kunigų pasiųstų I T mišių m-, R u n M p i ž d i n i n k f l S j 
teneijų ir šiaip aukų. Kūne 
kunigai nori patys gali pasiųs
ti Ryman savo ir surinktas au-

Kun. K. Vasys, sekretorius. 
P. S. Iždininko, adresas: 

kas, gavę nuo iždininko pralo- Rev. M. Pankus, 443 Park Av., 
to Narjausko adresų, tik ma- Bridgeport, Conn. 

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

Priimtos ir vartojamos geriausių 
Koncertini; muzikantai jas vartoja 
visose Suvienytose Valstijose. 

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

Kataliogas siunčiamas dykai kos-
tumieriams ne Chicągoj gyvenan
tiems. 

GEORGI & VITAK -
Music Co. 

4639 So. Ashland Avenue 
Chicago, IU. 
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Rcsld. HStt ladepeadtaace Bivd. 

Telefonas Van iitiren 394 

DU. UOTO, 
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Kpecijalistas Moteriškų, Vyriškų 

Vaikų ir vigų cnroniikų ligų 
VALANDOS: 10—11 ryto 2—8 po 

pietų, 7 - 4 vak. Kedėuonis 10—11 4. 
Ofisas 8864 So. Halstod St.. Gbico«o 

Telefonas Drover OOff 
iiuimuiniuiiiiiiiitiiifuiiiiiuuiimiiiii 

Baltic - American Line 
Paveldėtojlai Rl'SSIAN AMERICAN LINE 

Tiesus Pasažieriams Patarnavimas iš 

DANZIG ir LIEPOJAUS 
Į NEW YORK ir sugrįžtant 

Del platesnių informacijų kreipkitės į 

A. E. Johnson & Go. Generaliai Pasažieriniai Agentai 
42 Broadway. New York 
Arba mošų autorizuoti agentai. 

Gcn. NORTHWESTĘRN Ofisas: Boston Block, Minneapolis, Minu. 

F E D E R A L 

50 REKORDŲ 

DYKAI 
kiekvienu 

ELEKTRIKINU 
PHONOGRAFU 

Jeigu pirksi FEDERAL Eieetric Phonografa dabar, 
tai gali pasirinkti 2 5 rekordus ant abiejų pusių po $1.00 
iš mufcu didelio stock'o. Gali pats pasirinkti savo rekor
dus. 

Demonstracija DYKAI 
Jeigu kosturaeris šios Kompanijos, tai gali ši gražų 

instrumentą išmėginti savo namuose. Tiktai patelefo
nuok Randolph 1280, Local 176 arba 177 reikalaudamas 
platesnių Informacijų. Jeigu norėtum pasilaikyti FEDE
RAL, tai grali ant labai lengvų išmokesčių. 

T^C0Mr10NWEALTH EDISON o 

LLECTRIC SHOPS 
Electric Khop atdara nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vaka

re iki Kalinių. Brandi Krautuvės taippat atdaros vaka
rais iki Kalėdų. 
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30-ta Gruodžio ir 19-ta Vasario 
Iš New Yorko be jokių mainymu tiesiai j 

ir DANZIG 
S. S. "SUSQŪEHANNA" 
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" ^ifAGDE. "Ak, kaip man niežti gal
vą l libandiiau visokius raugojimut, 
trinkimu*, muiląvimu* —' ir titkas tat 
nieko nepagelbėjo *tu> tu bjauriu plcit-
kanu... Man gt4m net doroti!" 

UAME. "Va, tai kam tau kęst be
reikalingai.' thirėk, kokie, mano plau
kai grotus, itetnut ir iysti. 0 t*i 
todėl, kad ai vartotu RUFFLES!" 

Kas tai yra RUFFLES? Ar 
tai gyduole? N e ! ! Ar kve
piantis vanduo? Ne!1 ĮŲJF-
FLES yra tai paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprintojis, 

kuris prigclbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but 
smagesnio už čystą neniežinčia, galvos odą? 

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

Nusipirkte šiąnakt R U F F L E S bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
65c., bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkatės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c pačto ifuukėmis, ar money order šiokiu adresu • 

•r . AD. R1CHTER 6 CO„ 316-330 lroadway. New 
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KALĖDOS. 
Pirmųjų Mišrų Lekcija. Šr. Povylo laiškas Titui 2, 11—15. 

Mylimiausiasis: Dievo mūsų Išganytojo malonė pasirodė visiems 
žmonėms mokindama mus, kad atsižadėdami nedorybės ir pasaulinių 
geismu blaiviai ir teisingai ir maldingai gyventume šitame pasaulyje, 
laukdami laimingos vilties ir didžiojo Dievo bei mūsų Išganytojo Jė
zaus Kristaus garbės atėjimo: kuris pats yra davęs save už mus, 
kad mus atpirktų iš visokios neteisybės ir kad nuvalytų sau priimtiną 
tautę gerų darbų sekiotoje. Taip kalbėk ir ragink mūsų Viešpatyje 
Jėzuje Kristuje. 

Pirmųjų Mišių Evangelija. Liukas 2, 1—14. 
Anuo metu išėjo įsakymas iš Cieeoriaus Augusto, kad butų sura

šyta visa žemė. š i tas pirmasis sąrašas tapo padarytas Syrijos prezi
dento Cirino. Ir visi ėjo į savo miestus, kad kiekvienas prisipažintų. 
I r Juozapas iš Galilėjos iš miesto Nazaret keliavo augštyn į Judėjų 
į Dovydo miestų vadinamą Betlejem, nes buvo iš Dovydo giminės ir 
namų, kad prisipažintų su Marija sau sužiedota nėščia moterim. I r 
pasidarė tenai besant, kad išsipildė dienos gimdyti. I r pagimdė sa
vo pirmagimi sūnų ir vystyklais ji suvyniojo, ir paguldė jį prakar-
tėje; nes jiems nebuvo vietos užeigoje. Ir piemenų buvo tame pa-
eiame krašte budinėių ir serginčių nakties budėjimus prie savo kai
minės. I r štai Dievo Angelas stojo šalo ją ir Dievo šviesa apspindė 
juos ir nusigando didžia baime. I r tarė jiems angelas: Nesibijokite, 

' n e s štai pranešu jums didį džiaugsmų, kuris bus visoms tautoms, lies 
jums šiandie užgimė Išganytojas, Kuris yra Viešpats Kristus, Dovydo 
mieste. I r tas jums ženklas: rasite kūdikį vystyklais suvyniotų ir pa
guldytų prakartėje. Ir urnai su angelu pasidarė dangiškos karuome-
nės daugybė ir sakė: Garbė aukštybėse Dievui ir ant žemės ramybė 

"S 

geros valios žmonėms. 

Antrųjų Mišių Lekcija. Šr. Porylo laiškas Titui 3, 4—7. 
Mylimiausiasis: Maloningumas ir žmogiškumas mūsų Viešpaties 

Jėzaus Kristaus pasirodė ne iš teisingumo darbų, kuriuos mes buvo
me padarę, bet sulig savo gailestingumo mus išgelbėjo per maudyklę 
atgimimo ir Šventosios Dvasios atnaujinimo, kurių gausiai išliejo 
ant mus per mūsų Išganytojų Jėzų Kristų, kad tapę jo malone teisin
gi, taptume tėvainiais šulių- amžinojo gyvenimo.vilties mūsų Viešpa
tyje Jėzuje Kristuje. 

Antrųjų Mišių Evangelija. Liuk. 2, 15—20. 
Anuo metu piemenys kalbėjo tarp savęs: Eime iki Betlėjui ir pa

žiūrėkime to žodžio, kuris tapo, kurį Viešpats parodė mums. I r nuėjo 
skubindamiesi ir rado Marijų ir Juozapų ir kūdikį padėta prakartė
je. O pamatę pažino iš žodžio, kuris buvo pasakytas jiems apie tų 
vaikelį. I r visi girdėjusieji stebėjosi ir iŠ to kų piemenys buvo pa
sakę jiems. Bet Marija užlaikė tuos visus žodžius sudėdama savo 
širdyje. I r sugrįžo piemenys garbindami bei augštindami Dievų vi
same, kų buvo girdėję ir matę, kaip buvo jiems sakyta. 

Trečiųjų Mišių Lekcija. Šr. Porylo laiškas Žydams: 1, 1—12. 

Daug kartų ir įvairiais budais kitados Dievas kalbėjęs tėvams per 
pranašus paskučiausiomis šitomis dienomis kalbėjo mums per Sunų, 
kurį pastatė visoko veldėju, per kur.į yra padaręs ir pasaulį, kuris 
būdamas garbės šviesybė ir jo esybės išvaizda ir viską nešiojus savo 
galybės žodžiu darydamas nuodėmių nuvalymų sėdi augštybės dešinė
je danguje, tiek tapęs geresnis už angelus, kiek skirtingesnį už juos 
paveldėjo vardų. Nes kuriam angelui kada nors pasakė: Mano sunūs 
r^si tu, aš šiandie pagimdžiau tave? Ir vėla: Aš jam busiu tėvas ir jis 
man bus sunūs. I r kuomet vėla įveda savo pirmgimį į žemę sako: I r 

» garbįs jį visi Dievo angelai. I r da-gi angelams sako: kuris dvasias 
daro savo. pasiuntiniais ir ugnies liepsnų savo tarnais. Sunui-gi: 
Tavo sostas; Dieve, per amžiųamžius teisybės rykštė tavo karaliavimo 
rykštė. Mylėjei teisybę neapkentei neteisybės, todėl tave Dieve pate
pė tavo Dievas džiaugsmo aliejum labiau už savo draugininkus. I r : 
Pradžioje tu Viešpatie įkurei žemę ir dangus yra tavo rankų darbas. 
Jie pražus o tu liksi ir viskas pašęs kaip rūbai ir kaip apvilkalų per
mainysi juos ir persikeis, o tu vis tas pats esi ir tq[vo metai neišsibaigs. 

* 

Trečiųjų Mišių Evangelija. Šv. Jono 1, 1—14 . 
Pradžioje buvo Žodis ir Žodis buvo pas Dievą ir Dievas 

buvo Žodis. Tat* buvo pradžioje pas Dievų. Viskas per jį tapo 
padaryta ir be jo nebuvo padaryta nieko kas tik padaryta tapo. Ja
me buvo gyvybė,, ir gyvybė buvo šviesa žmonėms. I r Šviesa tamsoje 
šviečia, o tamsybės jos neapėmė. Buvo Dievo siųstas žmogus, kurio 
vardas buvo Jonas. Hitas atėjo liudyti, kad liudijimų duotų šviesai, 
idant visi tikėtų per jį. J i s nebuvo šviesa, bet kad liudijimų duotų 
Šviesai. Buvo tikroji šViesa, apšviečianti visus žmones ateinančius į šį 
nasaiilį. Pasaulyje buvo ir pasaulis per jį padarytas tapo ir pasaulis 
yo nepažino, f savybę atėjo, ir savieji jo nepriėmė. O visi kurie pri
ėmė, tiems davė galybę tapti Dievo sunumis,-tiems kų tiki 30 vardu, 
kurie ne iš kraujų, ir ne iš kimo valios ir ne iš vyro valios, bet iš 
Dievo yra užgimę. I r Žodis tapo Kūnu ir gyveno mumyse ir matė
me jo garbę, garbę kaip viengimio, kurį Tėvas pagimdė, pilnų malonės 
ir tiesos. 

» 

KALĖDŲ OKTAVO SEKMADIENIS. 

M Šių Lekcija iš Šv. Povylo laiško Galatams 4, 1—7. 

Broliai: kuriuo laiku įpėdinis tebėra maias, niekuomi nesiskiria 
nuo vergo, nors yra visako savininkas, bet yra po globėjais ir pildyto-
jais iki tėvo paskirtam laikui; taip ir mes kol buvome maži, vergavo
me po pasaulio gaivalais. Bet kada laiko pilnybė atėjo, Dievas pa
siuntė savo sūnų pasidariusį iš moteriškos, patapusį po teise, kad tuos 
atpirktų kurie buvo po teise, kad gautume pasavintų sūnų teisę. Bet 
kadangi esate sunūs, Dievas į jųs širdis leido savo Sūnaus Dvasių šau
kiančią: Abba. Tėve. Tai-gi jau nėra vergas bet sunūs, o jei sunūs, 
tai ir įpėdinis per Dievų. 

M T 1 . 

Garbė augštybėse Dievui, o ant žemės'ramybė 
geros valios žmonėms. 

Mišių Evangelija Liuk. 2, 33—40. 
Anuo metu Juozapas ir Jėzus motina Marija stebėjosi tuomi Kas 

buvo kalbama apie jį. I r laimino jiems Simeonas ir tarė jo motinai 
Marijai: &tai šitas yra padėtas daugeliui griūti ir atsikelti Izraeliuje: 
ir ženklu, kuriam bus priešingumų: ir tavo pačios dūšių persmeigs 
kardas, kad iš daugelio širdžių apsireikštų mintys. I r buvo pranašė 
Ona, Panuelio duktė iš Asero padermės: ji jau buvo pažengusi dienų 
daugybėje, ir buvo gyvenusi su savo vyru septynerius metus nuo saVo 
mergystės. Ir ši našlė iki aštuoniįišdešimts metų: kuri neišeidavo iš 
bažnyčios pasninkais ir maldomis tarnaudama per dienas ir naktis. 
I r ši ateidama ta pačia valanda garbino Dievo ir kalbėjo apie j j vi
siems Jaukusiems Izraelio atpirkimo. I r kada atliko viską sulig Vieš
paties įstato, sugrįžo į (ialileų į savo miestų Nazareth. Bernelis-gi 
augo ir stiprėjo pilnas išminties: ir Dievo malone buvo jame. 

Redakcijos pastaba. Kalėdų savaitė apima daug švenčių. Norint 
sutalpinti visas jų lekcijas ir evangelijas viename " L a i v o " nume
ryje, butų nelikę vietos kitiems daiktams ir švenčių numeris butų iš
ėjęs perdaug vienodas. Kad to nepasidarytų visai netalpiname Kū
čios, šv. Stepono, šv. .Jono ir Nekaltųjų Bernelių lekcijų ir Evange
lijų, pasitenkindami tik trimis Kalėdų Lekcijomis bei Evangelijomis 
ir viena Kalėdų Oktavos Sekmadienio švente. Kalėdos ir sekmadie
niai visur ir visuomet švenčiami, o kitos minėtosios šventės tik ret
karčiais. Šįmet šv. Stepono diena yra švenčiama tik del to, kad pa
sitaiko sekmadienyje. 

K A L Ė D O S . 
y 

Dievo Sunūs, tapęs žmogum, išmokino mus tų tiesų, į kurias rei
kia tikėti, ir tų įsakymų, kuriuos reikia pildyti darbais. Bet jisai ne
skyrė švenčių didiems atsitikimams minėti, nei J o paties gyvenimo su
kaktuvių neįvedė. Žmonės švenčia Kalėdas neturėdami aiškaus įsa
kymo iš Dievo, bet švenčia visi krikščionys del to, kad ir be įsakymo 
visų širdys, mylėdamos V. Jėzų, nori paminėti J o gimimo sukaktuves. 

Įpročio švęsti Kalėdas nebuvo pi«nais trimis šimtais metų po 
Kristui. Tais laikais krikščionys gyveno tarp Rymo ir Grekijos stab
meldžių. Stabmeldžiai iš senovės buvo įpratę švęsti savo pramany
tųjų dievų gimimo dienas. Gruodžio. mėnesyje stabmeldžiai ypač 
švęsdavo saulės gimimo dienų. Mat saulė nuo vidurvasario vis trum
pina savo šviesų kasdien, tik Gruodžio pabaigoje liaujasi tų dariusi ir 
pradeda ilgyti. Tų saulės permainų stabmeldžiai vadindavo Neper
galimojo Gimimu. v , 

Krikščionys bjaurėdavosi stabmeldžių įpročiais ir nenorėdavo juo
se dalyvauti. DeJ to krikščionys ir V. Jėzaus gimimo sukaktuves ne
švęsdavo per tris šimtus metų su viršum. 

Ketvirtame šimte metų krikščionija užvaldė pasaulį. . Tada jau 
nebuvo pavojaus stabmeldiškai išrodyti, arba stabmeldija užsikrėsti. 
Pačios stabmeldžių šventės arba sumažėjo arba visai išnyko. Bet dar 
truko kelios dešimtys metų iki kol kriKščionys pradėjo švęsti. V. Jė 
zaus užgimimo sukaktuves. 

Buvo gana stambių kliūčių tai šventei įvesti. Evangelijose buvo 
paminėta, kad V. Jėzus gimė penkioliktais Tiberijaus Ciecoriavimo 
maiais, bet nebuvo |pasakyta nei kokiame mėnesyje nei kokia diena. 
Jeruzolimos vyskupas šventasis Kirilius rašė popežiui Juliui Pirma
jam klausdamas kokių dienų reikia V. Jėzaus užgimimą švęsti ir pa

t a rdamas Šventajam Tėvui pažiūrėti į žmonių sųrašus padarytus Bet-
lėjuje nugabentus Ryman. Šventam vyskupui neparėjo į galvų, k'ad 
Rymo valdininkai stabmeldžiai V. Jėzaus gimimu nesirūpindami nelai
kė nei smulkių Betlejaus užrašų, o padarę iš jų ištraukas kiek buvo ir 
kokių žmonių užrašyta, pasilaikė vien tas sutraukas, panaikindami 
vardų ir pavardžių lapus. . ' ^ 

Jonas iŠ Nikių rašo, kad Julius I atsakęs Šv. Kiriliui ir liepęs 
Y. Jėzaus užgimimo dienų švęsti Gruodžio 25 d. Nikių Jonui rodėsi, 
kad šv. Julius I buvo skaitęs tuos Rymo valdininkų užrašus,bet mes 

abejojame. V. Jėzaus užgimimo diena tapo sužinota veikiausiai šito
kiu būdu. 

Žydų tautos kunigija buvo padalinta j 24 skyrius. Kiekvienas 
skyrius dukart kas metai tarnaudavo Jeruzolimos bažnyčioje per vie
nų savaitę. Zacharijas šv. Jono Krikštytojo tėvas buvo iš giminės 
Abia. Ta kunigų giminė priklausė prie aštuntojo skyriaus. Taip tvir
tina Žydų užrašai. Aštuntų jai giminei rudeninis tarnavimas bažny
čioje 748 metais nuo Rymo miesto įkūrimo atsiėjo .9 d. Spalio mėne
syje. Šešiais mėnesiais po to angelas Gabrielius apreiškė Marijai V. 
Jėzaus užgimimų. Tai turėjo būti Kovo mėnuo. V. Jėzaus užgimi
mas įvyko 9 mėnesiais po apreiškimo, t. y. Gruodžio mėnesyje. 

Sunkiau susekti delko tapo parinkta dvidešimt penktoji diena 
Kalėdoms. Kai-kurie raštininkai sako, kad Dievas stebuklingai pa
daręs, idant visi be susikalbėjimo sutartų ta pačia diena švęsti Iš
ganytojo užgimimo šventę. Nebūtų Dievas daręs to stebuklo, jei die
na nebūtų buvusi teisingai pataikyta. ^Bet mums išrodo,;kad stebuklo 
čia nebuvo visai. Popežių autoritetas nutiesė Velykų šrentimo taisyk
les; pop*žių autoritetas padarė, kad ir Kalėdas visi ėmė švęsti Gruo
džio 25 d. 

Kalėdų šventės reikšmė yra paminėti tų stebėtinų Dievo malonę, 
kad'Sunų atsiuntė užgimti ant žemės. Nesvarbu kokioje dienoje da
romas tas atminimas, bet svarbu, kad žmonės atmintų Dievo gerumų. 

Visi trys V. Dievo Asmenys buvo pertekę danguje visokios lai
mės. Nei vargas nei rūpestis nei mažiausias šešėlis negalėjo dfumsti 
jų linksmybėse Bet Dievas matė žmones nelaimėje, į kurių jie patys 
savo liuosu noru įkliuvo. Savo noru ir jiegomis žmonės iš tos nelai
mės negalėjo išsigelbėti, dėlto Dievo Sunūs tapo žmogum, kad juos 
išgelbėtų. J 

Būdami nuodėmėse ir vergaudami piktų jai dvasiai žmonės savo 
kentėjimus dauginosi besiaugštindami vieni už kitus, nes iš to kildavo 
kovos ir karą* tarp jų. Godulystė taip-gi prisidėdavo prie vargų pa
dauginimo, nes del turto žudydavosi vieni kitus. Kūno geidulių ne-
valdymas ligomis buvo žmones pavaišinęs. Tai-gi puikybė, godu
mas ir išsilepinimas buvo žmonių vargų daugintojai. 

Dievo Sunūs užgimdamas žmogumi parodė visiems, kad reikia ir 
galima apsieiti be tų trijų daiktų, kurių sugedusioji prigimtis labai 
trokšta. J i s užgimė visai negarbingoje vietoje, net ne žmonių gyve
nime tik gyvuolių tvartelyje. Prieš pat užgimsiant žmonės jo mo
tinų buvo atstume nuo savo durių keletoje namų. 

J is užgimė iš neturtingos šeimynos ir užgimęs nei lopšio nerado 
prirengto. Nei didžiausio vargdienio vaikams užgimimo dienoje ne
būva taip Sunku. Jam nebuvo nei lovos: reikėjo pasitenkinti gyvuolių 
ėdžiomis. 

v Apie lepumus nebuvo kalbos. Palestinoje žiemos nešaltos, bet 
Gruodžio mėnesyje būva šalti ir šiurpus lytus. Kristus gimė lytų me
tu, nes tik dei to Marija ir ieškojo prieglaudos tvartelyje, kad buvo 
šaltų lytų laikas. 

Savo užgimimu Išganytojas pamokino mus pamažinti vargų dau 
gybę patardamas netrokšti garbės, turtų ir lepumų. 
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PALAIMINTAS ANDRIUS BOBOLIS, JĖZUITAS. 

Tas didis Dievo tarnas užgimė 1591 metais iš garbingos Bobolių 
šeimynos Baltgudijoje. įgavęs gimdytojų namuose gerų išauklėjimų, 
įstojo Tėvų Jėzuitų vienuolijom Įšventintas į kunigus, tapo nepapra
stai uoliu misijonorium, daugiausiai dirbdamas, kad pravoslavai tap
tų katalikais. Bet kuo daugiaus dusių jis atvertė prie Dievo, tuo la : 

biaus turėjo kentėti persekiojimų nuo atskalūnų. J is jiems atsakyda
vo kantriai ir maloniai. įniršę priešai tykojo jį nužudyti. J i s tai ži
nojo ir džiaugėsi, kad del Kristaus galės gyvybę pašvęsti. Matyda
mas atvykstančius priešus, miške puola ant kelių ir šaukia: "Teesie 
Tavo va l ia / ' pasiduoda į savo priešų rankas. Kazokai, pagavę kuni
gų Andrių, pradžioje maloniai kalbino jį pamesti katalikų tikybų. 

" U ž visas šio pasaulio gerybes neišsižadėsiu savo myliausio Iš
ganytojo," atsakė jis. "Jėzų mylėti ir jam ištikimai tarnauti gali
ma tiktai katalikų tikyboje." 

Įniršę už tokį atsakymų, kazokai puolė ant kunigo, nuplėšė rūbus 
surišo, mušė ir plakė rykštėmis iki kraujo. Paskui atvilkę jį netoli 
miestelio Janavų (arti Lietuvos Brasto), nuplėšė gyvam kailį nuo 
galvos, pirštų ir rankų, o bedieviškai pašiepdami iš kunigo apdaro ir 
vardo, pylė ant naujų žaizdų miežių pjaulus. Kiti nedeguliais degino 
šonus ir kalo pašinus po nagais. Kankintinis tiktai meldėsi, prašy
damas Dievo atleidimo savo budeliams. Jie-gį negalėdami nukęsti tos 
kalbos, išlupo jam vienų akį ir ištraukė liežuvį. Taip suplėšytų ir bai
siai sužeistų įmetė pusgyvį į balų. Kų tik gyvas Andrius Bobola ke
letu valandų gulėjo baloje. Paskui kazokų vadas kardu jį nugalabijo. 
Toje valandoje nepaprasta šviesa pasirodė ties Janavos miestu. Per
sigandę kazokai šoko ant arklių ir pabėgo. Dievobaimingi žmonės 
paėmę šventų kūną ir nunešė į Pinską į Jėzuitų vienuolyne, kur na-
bašninkas tapo padoriai palaidotas. J is tapo nužudytas Gegužio 16 
d., 1657 metais. 

J o kūnas užsiliko nesugedęs, tik sudžiūvęs iki šiai dienai. Kun. 
P . Bučys savo akimis tą lavoną matė Polocke Rugpjūčio mėnesyje, 
1913 metų. Grigalius XVI Sausio 25 d., 1835 m., pripažino, kad tas 
kūno nepuvimas yra stebuklas. Kadangi stebuklų nuotikių bu
vo nemaža ir jie tapo ištirti, tai Lietuvos ir Lenkų vyskupai pra
dėjo maldauti Apaštališkojo Sosto priskirti Andrių prie šventųjų. 
Popežius Pijus IX Birželio 24 d., 1853 metais, iškilmingai pripažino 
Tėvą Andrių Pobolj palaimintoji!. • H 

Naudinga* bus priminti, kų tas šventasis prieš šimtų metų išpra
našavo. * 

1819 metais Tėvas Korženiowskis, Dominikonas, gyvendamas Vil
niuje, tankiai pats vienas-apmųstinėjo savo tėvynės likimą, kurios pa
dėtis po Rusų carų valdžia kas kart labiaus blogėjo. Vienų kartą la
bai vėlu laiku jis atidarė langą savo kambario i r pakėlęs akis į dan
gų, šaukėsi palaimintojo Andriaus užtarimo. Priminė šventajam jo 
pranašystę šiais žodžiais: " D a u g metų atgal pranešei nelaimingai tė^ 
vynei sugrąžinimą jos teisių ir neprigulmybės, apginimą nuo pravo
slavuos ir atskalunystės. Ar-gi tas išsipildys t " 

Buvo jau vėlyva naktis, kuomet užbaigęs savo maldas, kun. Kor-
ženiowski norėjo eiti gultų, bet staiga pamatė savo kambario viduryje 
garbingų palaiminto Andriaus pavidale Jezuitb rūbuose. " T a i esmi, 
Tėve. Aš, esmi tas, kurio prfeš valandėlę šaukeisi, atidaryk langą ir 
pamatysi daiktų, kurių savo gyvenime nesi matęs. , , Dominikonas at
sikėlė, atidarė langą ir nustebo. Ties langu, kur buvo darželis, vienuo
lis pamatė plačius laukus kaip tik akis siekė. Pafaimintas Andrius 
kalbėjo: " T i e patus laukai, kuriuos matai, tai Pinsko apigarda, kur 
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aš turėjau laimę kentėti už Kristaus tikėiima. Bet veizėk toliaus ir 
pamatysi, ko trokšti ." .Dominikonas pažvelgė i/titra, kartą ir pamatė 
daugybę įvairios karuomenės Rusų, Turkų, Prancūzų, Anglų, Vokie
čių ir kitų tautų, kurių negalėjo pažinti, tarp savęs besižudančias di-
deliausiu įniršimu. Tėvas Korženio\\skis negalėjo suprasti, ką tat 
visa reiškia? Pal. Andriejus taip jam išaiškino: "Ateis sumišimo 
ir kraujo praliejimo laikas visoj Europoj. Kuomet įvyks taika, Lie
tuva ir Lenkija atgys ir sugrįš į savo politinį gyvenimą. Aš tapsiu 
pripažintas ypatingu jų globėju/ ' Dominikono širdis užsidegė džiaug
smu, bet buvo ir abejonės, ar tas apreiškimas nėra tiktai vaidentuvės 
išsivaizdinimas, ar sapnas tiktai. " A š pats, atsakė Pal. Andrius, tave 
užtikrinu, kad viskas, ką matei ir girdėjei, yra tiesa; ateityje viskas 
išsipildys, ką tau pasakiau. Dabar eik pasilsėti. Štai mano žodžių 
tikrybės ženklas." Padėjęs savo ranką ant stalo, paliko jis antspaudą 
ant jo ir išnyko. t 

•r 

Tėvas Korženiowskis pirma buvo nustebęs, paskui aprimo ir pa
dėkojo visųpirma V. Dievui už apreiškimą. Paskui prisiartinęs prie 
stalo, mato ant jo antspaudą palaimintojo dešinėsės rankos žymę. 
T)a ženklą maldingai pabučiavo ir nuėjo gultų. Anksti rytą kaip tiktai 
išbudo iš miego, nubėgo tuojąus prie stalo, o matydamas, kad stebuk
lingas ženklas pasiTiko, visai paliovė abejojęs. Pašaukė į savo kam
barį vienuolyno tėvus bei brolius ir apsakė jiems atsitikimą. / 

Tas nuotikis nėra tikėjimo dogmatas, bet jis yra rimtas istorijos 
nuotikis užrašytas seniai prieš 1914 metus. Jį minėjo ir garsusis is
torikas Theiner viduryje devynioliktojo šimtmečio. 

viršus jau buvo 270 vaikų. 1916 m. katalikiškosios pralenkė valdiš
kąsias 1,351, o liįL7 m. 2,191 v. Paskutiniais 1919 m. tame pačiame 
departamente katalikiškose mokyklose buvo 4,829 vaikų daugiau negu 
valdiškose. Tai ženklas, kad net tame departamente, 'kur laisvamani-
ja skaitėsi stipriausia, visuomenė kaskart labiau supranta, jog mo
kyklos be tikėjimo netinka tikslui. Prancūzijoje katalikiškos mokyk
los visas lėšas turi gauti iš savęs, o betikėjiminės visą užlaikymą gau-
na iš valdžios. 

KATALIKIŠKOS ŽINIOS. 
Už kitas karo rųšis baisesnis yra Anglijos karas su Airija, nes jis_ 

tiesiau sakant yra karas valdžios su pavaldiniais. Anglijos katalikai, 
nors šiaip labai ištikimi savo šaliai ir jos politikai, įiepagiria žiaurių 
priemonių, kurias Anglija vartoja Airijoje. Karo metu labai pasižy
mėjo Anglas Si r Philip Cibbs. J is yra katalikas. 

Gruodžio pradžioje Londono pietinėje dalyje buvo katalikų susi
rinkimas. Ten kalbėjo p. Gibbs ir papeikė Anglijos apsiėjimą Airijoje. 

Bet ir iš Airių pusės ne viskas yra kaip reikėtų. Cork'o vysku
pas atskyrė nuo Bažnyčios tuos visus, kurie žudo ar prisideda prie 
žudymo, nors tat butų vartojama kaipo pagieža prieš Anglijos prie
spaudą. Anglijos paskirtasis Airijos sekretorius Sir Hainar Green-
\vood laukia, kad katalikų Bažnyčia prisidėtų prie Airijos, nuramini
mo. Bažnyčia galėtų tą padaryti, jei Anglija apsiimtų išpildyti, ką 
Bažnyčia pripažįs Airiams. Tuam'o vyskupas taip-gi darbuojasi, 
kad pasiliautų nežmoniški žudymai iš abiejų pusių, bet ir galuti
nos pasekmės nebus, kol abi tautos nesutars pripažinti Kristaus tai
sykles ir jas pildyti. 

Bažnyčių aukų dėžučių tuštinimas neapmoka darbo. Tą prityni. 
vagis, kurį Baltiniore, Md. sugavo kun. Reith betuštinant našlaičių 
dėžę. Vagis prisipažino šv. Grigaliaus bažnyčioje pelnęs vieną centą, 
štv. Petro Klaver'o dešimt centų, šv. Pijaus—penkiolika eentų ir Ne
kalto Prasidėjimo—vieną dolierį. Išplėtimas dėžučių keturiose "baž
nyčiose atėmė keletą valandų darbo, o naudos davė tik $1,26. „ 

Suv. Valstijų vyriausybė gabena dabar į Ameriką lavonus savo 
kareivių žuvusių Prancūzijoje ir laidoja juos Arlington National 
'Cemetary (Arlingtono Tautinėse Kapinėse). Gruodžio mėnesyje ta
po parvežta 1,230 lavonų. Lygiai treeiftefialis tų vyrų atidavusių savo 
gyvybę už Amerikos reikalus buvo katalikai. Tuom tarpu katalikų 
skaičius Amerikoje neišneša nei penktos dalies. Tat reiškia, kad A-
merikos katalikai už jos reikalus paskutiniam kare aukojo gyvybes be
veik dusyk tiek negu nekatalikai. Tai parodo, kad katalikai Amerikos 
tėvynę myli labiau negu užtektinai. Gaila, kad Arlingtono kapinėse 
nėra katalikiškos koplyčios. ISavo pasišventimu šios šalies reikalams 
katalikai ją užsipelnė. 

Nesenai Belgijoje j vyko ministrų permaina. Jų pirmininkas da
bar yra Carton de AViart. J is buvo Jaunosios Dešinės vadas. Taip 
vadinasi krikščionių demokratų organizacija. De Wiart yra 50 metų 
vyras. Vįešame gyvenime jis dalyvauja nuo 1890 metų. J i s taip 
patinka žmonėms, kad dar nei kartą neprarado rinkimų į savo šalies 
parlamentą. Teisių ministru jis Imdavo nuo seniai. 

J i s yra išėjęs teisių mokslus, bet turi ir nepaprastų artisto gabu
mų. J is yra nepaprastai iškalbus ir rašo puikių veikalų. Geriausia 
jo parašyta knyga yra Degantysis Miestas (La Cite Ardante). Už 
savo raštų puikumą jis tapo Prancūzijos Instituto korespondentu. 

Šiais laikais yra labai sunku būti ministrų pirmininku ,Belgijoje, 
nes nei viena partija neturi atstovų daugumos parlamente. Bet tiki
masi, kad de VViart mokės ir tą klintį pergalėti. J į gerbia ir priešai, 
nes jis visuomet būdavo mandagus ir teisingas net tiems, kurie prie
šinosi jam. -• 

Vokietijoje \Verthmann'o Institute Berlyne tapo padauginti kata
likiško visuomenės veikimo kursai moterims. Tuose kursuose mergi
nos mokinasi du metu ir gavusios diplomą tampa paskirtos kaipo 
klebonų pagelbininkės visuomeniškiems Katalikų Bažnyčios darbams. 
Jos sekretoriauja įvairiose visuomenės ir labdarybės įstaigose, jos 
vaikščioja per namus kalbindamos susitvarkyti nesusitvarkiusias šei
mynas, jos auklėja kateehistes ir padaro neapsakomą daugybę kitokio 
naudingo katalikiško darbo, kur nereikia galybės dalinti sakramentus. 

i . / • . 

Kanadoje 70 mailių nuo Quebec'o prie šv. Lauryno upės sudegė 
garsi katalikiškoji mokykla Ste Anne de la Pocatiere. Nuostoliai išne
ša pusę milijono dolierių. Mokinių buvo 500, bef; nei vienas nesudegė 
nei netapo sužeistas. 

• 

Prancūzijos Apšvietos ministras pereitą rudenį ėmė tyrinėti ko
kias mokyklas mėgsta lankyti Prancūzų vaikai. Prancūzija yra pada
linta į 90 departamentų. Dvidešimt trijų departamentų sąrašai jau 
atbaigti. Jie parodė, kad tuose departamentuose yra 813 valdžios 
mokyklų be tikėjimo. Jose mokinasi tiktai 10 nuošimčių vaikų. Tuose 
pačiuose departamentuose katalikai turi taip-gi 813 savo mokyklų su 
tikėjimu ir jose mokinasi 7&,710 vaikų, t. y. devyniasdešimt nuošimčių 
vaikų. 

Didelis yra departamentas Maine et Loire. Jame yra 782 val
džios mokyklų be tikėjimo. 1913 metais tose valdžios mokyklose bu
vo tik trys vaikai mažiau negu katalikiškose. '1914 m. katalijaškųjų 
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Kol Austrija buvo galinga tol katalikui buvo sunku tapti mini-# 
stru. Per 50 metų, t. y. nuo 1871 m. nei vienas katalikas nebuvo jos 
ministrų pirmininkas. Tik dabar, kad laisvamanija įklampino tą šalį 
į nelaimes pildantis savo tkiėjimą katalikas D-ras Mykolas Mayr tapo 
ministrų pirmininku, kad išvestų iš vargų, į kuriuos įvedė pranokėjai. 

D-ras Mayr yra krikščioniu, demokratų partijos žmogus. Ta par
tija Austrijoje vadinasi krikšcionimis-soeialistais. J i pilnai • laimėjo 
paskutinius rinkimus. 

Dabartinis Austrijos ministrų pirmininkas yra gimęs 1864 m. 
Gimnaziją jis išėjo pas vienuolius Benediktinus Kremsmuenster'e. 
Universitete jis mokinosi istorijos ir pats tapo istorijos profesorium 
Innsbruck'o universitete. Du jo didieji veikalai yra "Ciecorius Mak-
similijanas" i r "Andrius Hofer." Lietuviai gal ne visi žino, kad An
drius Hofer buvo sodietis didžiausias kovotojas už Tyrolio laisvę. 
Priešai jį sušaudė. 

Didžiam kare pragarsėjo Prancūzų generolas de Castelnau. J is 
gyvena mieste Nancy. Su to miesto katalikų vyskupu De la Celle ge
nerolas sutarė ir įtaisė katalikišką visuomenės centrą. Tat yra dido
kas namas gražiame medžių darže. Name yra svetainių susirinki
mams ir kambarių mažesnėms sueigoms, knygynas,.paskaitos kjesės ir 
kitokių padoraus pasilinksminimo priemonių. Katalikiškų organiza
cijų rekomenduotiems keleiviams yra kambarių pernakvoti. 

Dvasiškojo Gyvenimo Malonumas. 
Prisitaikant prie Švento Pranciškaus Salezo. 

Vertė: Kun. V. Kulikauskas. 

DIEVOTUMO PAMATAI. 

, Tąsa. r 

Kreipk nuo jos savo mintis kokiais gerais ir naudingais darbais, nes 
tokiu būdu palenkdamas savo širdį prie jų, nustumsi šalin piktosios 
dvasios kurstymus. Mes prieš didelės pagundas turime kovoti su ne
pergalima drąsa. I r nors jų pergalėjimas yra mums labai naudingas, 
bet daug daugiau mes pelnome kovodami prieš mažas. Mat, nors di-
dėsės viršija mažąsias savo didumu, tai bet-gi mažosios viršija skait-
lingumu, taigi pergalėjimas šitų yra pergalėjimui didžiųjų. Tokios 
mažos pagundos prie rūstybės, įtarimų, užvydėjimo, nėapkantos, su
vedžiojimų liežuvių, tuštybės, veidmainystės, klastos, netinkamų min
čių sudaro nuolatinį darbą tiems, kurie yra labjau dievoti. Štai del 
tų aplinkybių, mes privalome su didžiu rūpestingumu ir uolumu būti 
pasirengę kovoti su didelėmis pagundomis, kuomet jos atsitinka ir 
gerai ir rūpestingai gintis nuo mažųjų užpuolimo. 

Negalimas yra daiktas būti visiškai išsiskyrius nuo jų įnkirumo, 
vienok tai niekis. Geriausias atsispyrimas, tai nevarginti savęs, pa
siduodant sumišimui. Pagunda negali mus užgauti, kolei esame pasi-
rįžę Dievui tarnauti. Nepaisyk jų mažų užpuolimų, o kjįįp pajunti, 
kad pradeda apimti tavo širdį, padaryt vieną kitą priešingos pagun
dai dorybės aktą, o labjausia meilės Dievo aktą. Šitas yra geriau da
ryti, ne kaip nuolatos kartoti priešingos dorybės aktus, nes ineini 
kaip ir į ginčus su pagundomis. 

Laikas nuo laiko pasižiūrėk giliau į save, sugauk, kokia yra vieš
pataujanti yda tavo dūšioje ir tai padaręs, pasirink tokį gyvenimo bu
dę., kuris nuolatos eis prieš ja mintiję, žodžiuose ir darbuose. I*a-
vyzdin, jei jautiesi linkęs prie tuštybės, dažnai prisimink šio gy
venimo vargus, kaip įkirios sąžinei bus tos tuštybės mirties valando
je, kaip jos netinka garbiai širdžiai. Dažnai kalbėk prieštuštybę, 
stengkis ją visiškai paniekinti. Pačiu kalbėjimu prieš kokį nors daik
tą, mes paraginame save prie neapkentimo jo, nors pradžioje būtu
me buvę prie jo prisirišę. Prisiversk, kiek gali, atlikinėti kokių pras
tų nužemintų darbų, kad ir tai atsieitų tau su sunkumu. Tokiu būdu 
priprasi prie nusižeminimo ir susilpnysi tuštybę. I r nors ateis pa
gunda, tavo palnkimas jau jai taip nepataikaus ir kovosi prieš ją 
daug drąsiau. Į 

SKYRIUS XVI. : 

Apie neramumą. 

Neramumas yra nevien paprasta pagunda, bet viena iš versmių, 
iš kurių ir per kurias teka 'daug pagundų. Hale nuodėmės jis yra 
didžiausia blogybė krikščioniškai dūšiai. Kaip sukilimai ir vidujai su
mišimai visiškai griauna viešpatija ir atima jai galę atsispirti prie
šui, taip mūsų širdis, nerami ir sumišus savyje, netenka jiegų užlaiky
ti dorybes, kurias įgijo, o taippat atsistengti priešui, kuris vartoja 
visas priemones, kad, kaip sakoma, '4 drumstame „ vandenyje žuvis 
gaudytų". Neramumas pareina nuo nekantraus troškimo greičiau bū
ti liuosais nuo blogo, kurį kenčiame, ir įgyti gerą, kurį turime viltį 
turėti. Niekas labjau už neramumą nedidina mus blogo ir neatitolina 
mųs nuo gero. Tai-gi, kada jauti troškimą būti liuosu nuo blogo, arba 
atsiekti kokį gera, užvislabjausia rūpinkis užlaikyti ramybėje ir tvar
koje savo mintį. Duok laiko protui ir valiai susitelkti savyje, o pas
kui šaltai ir ramiai ,eiti prie savo troškimų dalyko, pritaikant įrankius, 
kurie pasirodys tinkami. Sakydamas šaltai, nemanau, kad apsileidu
siai, bet be paskubos ir sumišimų, kitaip, vietoje atsiekti 'gerą pasek
mę iš savo troškimo, gali viską pagadyti, ir liktis da labjau sumišęs. 
Peržiūrėk dažnai dieną, bet mažių mažiausia ryte ir vakare, ar turi 
savo dūšią savo rankose, kaip apie save pasakė karalius Dovydas, 
ar neišplėšė tau Jos geiduliai ir nekantrumas. Žiūrėk, ar turi savo šir
dį savo valdžioje, ar j i ne ištruko iš tavęs, kad įsipintų, į kokius bet 
varkius meilės, neapkan to j :u£v$<Įb,jgodumo, baimės, ar džiaugsmo 
jausmus. Jei ji išklydo, už Vi£ ;piri&ausia; ieškojt ją ir vegfc ramįai 
atgal, statyk po Dievo akių, pavesdamas savo jausmus ir troškimus Jo 
šventai valiai. 

Nedaleisk savo troškimams, kad ir menkiausiems, padaryti save 
neramiu^nes po tokių mažų neramumų, didesniejie ras tavo širdį la
bjau parengtą sumišimams ir .nekantrumams. Kada jauti, kad daraisi 

SKYRIUS XIX. 

Apie liūdnumą. ( 
m 

Liūdnumas gali būti geras ir blogas, anot Šv. Povylo. Liūdnu
mas, kuris kreipia mųs prie Dievo atneša daug išganingų vaisių, o 
liūdnumas prie pasaulio atneša mirtį. 

Liūdnumas, apskritai imant, y ra blėdingas. Sulyg Bažnyčios dak
tarų nuomonės, liūdnumo medis turi aštuonias šakas: gailestingumą, 
atgailą, skausmą, tinginystę, rūstybę, užlvydą, neapkantą ir nekantry
bę. Tik dvi pirmosios yra geros, o kitos niekai. Ekklezijastas sako, 
kad liudėsis užmuša daug, ir turi mažai vertės, nes tiktai du upeliai 
iš jo bėga geri, o šeši visiškai blogi. 

Blogas liūdnumas daro sumišimą prote, sujudimą dusioje ir užlai
ko neramumą. Dovydas karalius skundžiasi netiktai ant liūdnumo^ 
kuomet jis sako: " K a m esi liūdna, mano dūšiaV9 bet ir ant sumA 
Šimo ir neramumo: " K a m mane kvaršini V* , 

Liūdnumas ateina, kaip viesulą, netikėtai su triukšmu ir smarku
mu, staiga, kad negalime pasakyti, nei iš kur atėjo, nes nebuvo jo
kios priežasties ir jis daro bloga visokiais budaig. 

Širdis alpsta, ima tingti ir darosi netikugi prie gero; rankos ne
linksta prie darbo, kaip sako pgalmietis, ir pasiliekame, kaįp Agar, 
kuri paiiko savo sūnų verkti po medžiu. 

I 
(Daugiau bus). 

neramus, pavesk save Dievui, ir pasirįšk nedaryti to, ko trokšti, kolei 
neramumas nepraeis. Je i troškimai rištųsi su tuo, ko negahma ati
dėti, tada ramiai ir šaltai suvaldyk save, tvarkant, kiek galima, savo 
troškimą, if veikiant ne sulyg savo palinkimo, bet sulyg savo proto. 
Jei gali, išreišk savo neramumą tam, kuris vadovauja tavo dūšiai, arba 
nors savo,geram, dievotam draugui i r neabejok, kad pagelba tau 
tuojaus pribus, nes išreiškimas savo širdies skausmų kitam, tą pat 
padaro su dūšia, ką kraujo nuleidimas karštyje padaro su kūnu. Tai 
vaistų vaistas. 

SKYRIUS XVII . 
-

Apie dvasines ir kūniškas paguodas. , 

Dievotumas nėra tai-saldus ir švelnus širdies sujudimai, kurie 
iššaukia dūsavimus ir ašaras ir teikia mums malonų pasitenkinimą 
mųs dvasiškuose lavinimuose. Dievotumas ir paguoda nėra tai vienas 
ir tas pats daiktas. Yra jaučiamos paguodos, kurios yra geros ir 
paeina nuo Dievo, bet yra ir kitos nenaudingos, pavojingos, pražūtin
gos, kurios eina arba nuo mųs prigrtnties, arba nuo priešo. Kas del 
dūšios geidimų ir pamėgimų yra abelnas pamokymas, kad jų vertė 
gali but pažinta iš jų vaisių. Širdis yra gera ta, kuri turi gerus pa
mėgimus, o pamėgimai yra tie geri, kurie Veda prie gerų pasekmių ir 
šventų darbų; jei paguodos daro mus labjau nusižeminusiais, kan
triais, paklusniais, gailestingais ir užjaučiančiais, rimtesniais ma
rinime savo palinkimų, pastovesniais lavinimuose, labjau pasivedu
siais ir atsidavusiais tiems, kurių reikia klausyti, prastais savo gy
venime, tai nėra abejonės, kad jos ,yra nuo Dievo. Bet jie tie malonu
mai yra tik sau malonumais ir daro jie mųs smalsiais, aštriais, for
malistais, nekantriais, užsispyrusiais, išdidžiais, pasitikinčiais savim, 
kietais užleisti kelią savo artimui, i r jei svajodami apie šventumo vai
nike, purtomės pasivesti vadovystei, priešinamės perspėjimams, tai 
nėra abejonės, kad tokios pagudos yra netikros, pražūtingos, nes ge
ras medis veda gerus vaisius. * 

SKYRIUS XVIII . 

Apie troškimus. 

Gerieji troškimai yra dvejopos rųšies: vieni didina malonę ir 
garbę Dievo tarnų, kiti nieką negelbsti. Pirmieji gali būti taip iš
reikšti: Trokštu, pavyzdin, duoti išmaldą, bet neduodu, dėlto kad 
neturiu is ko. Šitoks troškimas didina meilę ir pašvenčia dūšią. Kitos 

^ vėl dievotos dūšios norėtų pralieti kraują už tikėjimą, bet to negali 
atsiekti. Antros 'rųšies troškimai štai koki: aš norėčiau duoti išmal
dą, bet nenoriu skirtis su savo pinigais; šiuose troškimuose trūksta 
ne galėjimo, bet valios. Toki troškimai yra be vertės pašvęsti save, 
ir Šv. Bernardas sako, kad tokių troškimų pilnas pragaras. Pastebėk 
taippat, kad nekurie«troškimai išrodo antros rųšies, o jie yra pirmos, 
o vėl kiti išrodo pirmos, o yra antros. Pavyzdin, nėra Dievo tarno, 
kuris mestų norą tarnauti Dievui geriau, jaučiant,, kad nedaro deL 
J o tiek, kiek norėtų daryti. 

Kad jie netarnauja Dievui su tokia tobulybė, su kokia norėtų 
jiems rodosi, kad jų troškimai yra kliudomi vien trukumu, bet yra 
kitaip, jie trukdomi yra patiefe mirtino gyvenimo, kuriame yra ne taip 
lengva daryti, kaip trokšti. Šitie troškimai yra, apskritai imant, ge
ri, jie uždega ir valo dusią. Bet jei atsitinka ypatinga proga, pavyz
din, atleisti įžeidimą, arba išsižadėti savo valios, o mes vietoje taip 
padaryti, viską baigiame tik tuščiu noru, jie yra tikrais juokais, o net 
daro dūšią kaltesne, nes buvo graži proga savo tvirtą palinkimą prie 
gero išpildyti, o jis liko neišpildytas. Toki troškiniai iškarto rodosi 
pirmos rųšies, o ištiftrųjų priguli prie antros. * 

Kas del troškimų tobulybės laiky savo širdį liuosą ;\ nedaleisk, 
kad perdidelis skaitlius troškimų kankytų ją. Troškimai gali užsi
manyti, kad tobulybės darbe, neturėtų būti jokios priešinybes, jokio, 
tamsumo, bet viskas šviesu, kaip vidudieny s, taippat jokio nuobodu
mo, arba išsiblaškymo, o tik malonumas ir kaip tik atsitinka kokia 
nors viduje pagunda, toki troškimai pasirodo ne patenkinti. Nega
na jiems kad mes nesutinkame su pabunda, bet reikalauja, kad net 
jos nejaustume. 

Yra reikalinga nuslėgti tą troškimų daugybę, kad mūsų dūšia ne 
niekniekiauti su jais, neatnešdama nieką gera. Apskritai kalbant,,* 
mažiausias daiktelis atliktas daug vertesnis, negu didi troškimai to, 
kas viršija mųs jiegas. Dievas trokšta nuo mųs labiau ištikimybės 
mažuose daiktuose, kuriuos galime išpildyti, negu troškimo didžių, 
kurie yra virš mųs išmanymo. 

_ * i 
mmmm ± M M M M t M 

i 4Š 
i 

M B I I VĮff Literatam — mokslo visuomenei 
n i l l l kauUkiikas 

Išeina kas, mėnesis. Vienas iš žvairiausių HėtuvflHAį laikraščių. 
"MEILĖJE" talpinama daug Įvairių ir naudingų skaitymų. Kiekvienas 

rassuu naudą. ISeina jau ištjsi metai. Išleidžia kunigas if. J. Urbonas. 
AAntA mu[Aliui • • • • • • • • • • • • * • • • • • • • • • « • • • • . , . , , * • pl̂ fH) 
UirubeiJų , $1.00 
Rašyk šiuom adresu: 

"MEILĖ" 801 State Street.,' Da ftoto, *»• 

J 

Aukc 

Maža 
ma lai 
to, kad 
vena, 
dėlei. 

o 

Štai, 
są, šai 
ginti jc 
Lenkų, 
pelis ri 
vynei. 
Kišonu 
Reni. C 
ir Laur 
buvo įi 
Tam k u 
Jonas 1 
ir V. S 
kino d 

- jinią h 
reikalą 
so kali 
jausmu 
sią aufc 
Liet. K 
J . Bale 

Po 1 
nė, Ka: 
klevičii 
Drungi 
niaviču 
Paršim 
takausl 
Diekus, 

* Drungi 
Barzda 

Po 5 
O. Dičh 
leckas, 

• 

tonis, i 
benta, . 

Po 4 
Razulia 

Po 2 
Bublis, 
levičia, 
Grigoni 

Po 1 
B. Serl 
A. Bal( 
la, A. 
eaitė, ( 
gonis, 1 
vaisa, . 
giris=, I 
A. Bal( 
Vendzh 

Po t 
Liet. R 

Aukc 
J . Jam 
P. A. F 
J . Kai i 

Po 3 
^ . Par£ 

Po 2 
Gutaut 

Po 1 
Suogis. 
nas, K. 
nienė,.l 
ša, S. 
kas, F. 
benfien 
kis, Ig 
Kas, .» 
Grubis. 
Venzlai 
Zeleeka 
kleviči. 

tonis, 
Drungi 
Tamku 
Triapki 

Kitos 
Viso 

džio, š. 
tuvos p 
vos Rai 
tuvos E 
60., 

Drau 
Visi-• 

tanaim 
Drungi I 

file:///vood


Ketvirtadieni*j gruod. 23, 1920 D R A U G A S 

LIETUVIAI AMERIKOJE. 
f&m> ! » • • • ' • » • ' • • • » ' 

I i 

- » 

WEST HAMMOND, ILL. 
(P. O. Indiana). 

Aukos Lietuvos Gynimui. 

už jų pasidarbavimą aukų rin
kime, vaikščiojant vakarais 
po namus. 

West Hammontiečlai gali 
Mažai iš mųs kampelio rašo- paaakyti,kad atliko savo užduo 

ma laikraščiuose. Ar tai del 
to, kad mažai čia /Lietuvių gy
vena, ar kitokių priežasčių 
dėlei. 

Štai, išgirdęs Lietuvos bal
sų, šaukiantį mus pagelbon 
ginti jos žemes nuo užpuolikų 
Lenkų, subruzdo ir mųs kam
pelis rinkti aukas, gelbėti Tė
vynei. Pasidarbavus p. Pr. A. 
Kišonui, Riet. Rami. Kryž. 
Reni. Chieagos Apskričio pirm. 
ir Laur. Serbentai (vietiniam), 
buvo įrengtos prakalbos p. M. 
Tamkutonio svet. Kalbėjo pp. 
Jonas Karosas, Pr. A. Kišonas 
ir V. Stulpinas. Visi trys aiš
kino dabartinį tėvynės padė
jimą ir ko Lietuva nuo mūsų 
reikalauja. Ypatingai p. Karo-

tį Tėvynės gynimo link. Ta 
maža saujalė čia gyvenančių 
Lietuvių sudėjo nemažą pluo
štą aukų. Tegu kitos mažosios 
kolonijos sumuša Hammontie-
čius. 

Pinigai pasiųsti Lietuvos 
Misijai 9 d. Gruodžio. 

L. S. Vietinis. 

MŪSŲ AUKOS TURI BŪTI 
NUOLATINĖS. 

CICERO, ILL. 

A. L. R. K. Federacijos 12 
skyrius mėnesinį susirinkimą 
laikys sekmad., Gruodžio 26 
d., Šv. Antano parapijos sve
tainėje, 4 vai. po pietų. 

Visos gerb, draugijos vyrų 
moterų, mergaičių arba jauni
kaičių kaip pašelpinės, taip ir 

so kalba sujudino klausytojų idėjinės, kviečiamos išrinkti 
jausmus. Pirmiausia didžiau-1 į atstovus pasižymėjusius na
šią auką padėjo draugija Did.Irius, kad stipriau susiorgani-

$100.00 Liet. Kun. Vytauto 
J . Baleckas $15.00. 

Po 10 dol.: Ant. Ažusienie-
nė, Kaz. Bučinskas, Jonas Žu: 

klevičius, Laur. Serbentą, K. 
Drungila, J. Janušonis, J. Bik-
niavičia, P. Kazlauskas, J. 
Paršinskas, J . Barzda, T. Šeš
takauskas, Ig. Guvauskas, S. 
Diekus, Kast. Bučinskas, Kat. 
Drungilienė, P. Triapkus, V\A. 
Barzda. 

Po 5 dol.: K. Serbentienė, 
O. Dičkienė, Ig. Spogis, F. Za-
leckas, K. Čelna, M. Ta ink u-
tonis, A. Tamkutonis, S. Ser
bentą, A. Dirkus. 

4 

Po 4 «lol.: J . L'linekas, Z. 
Razuliavičia. 

Po '1 dol.: V. Serbentą, A. 
Bublis, J . Maksvitis, P. Žuk-
levičia, B. Sakalauskas. P. 
Grigonis, A. Nanartonis. 

Po 1 dol.: E. Serbentaitė, 
B. Serbentaitė, A. Aligonicnė, 
A. Balčiauskienė, K. Drungi
la, A. Drungila, A. Radzevi 
čaitė, O. (jluotautienė, S. Mi-
gonis, P. Balčiauskas, J . Xar-
vaiša, A. Krjukas, G. Vidu
giris, P. Naraskis, J . Lovas, 
A. Balčiau<kas, J. Kairi s, A. 
Vendzlauskas. 

Po to seko rinkimas aukų 
Liet. Raud. Kryž. 

Aukojo: 
J . Janušonis $10.00 
P. A. Kišonas -1.50 
J. Kairis 4.00 

Po 3 dol.: O. Kazlauskienė, 
J. ParŠenas. 

Po 2 dol.: P. Kalvaitis, O. 
(jlutautienė. 

Po 1 dol.: L. Serbentą, Ig. 
Suogis, J . Karosas, V. Stulpi
nas, K. Bučinskas, A. Ažusie-
nienė, P. Varanskis, J. Norvai
ša, S. Migonis, J. Lebežins-
kas, F. Bučinskienė, K. Ser-

zavę ateinančiais metais pa-
sekmingiau galėtume veikti 
Bažnyčios ir tėvynės naudai, 
ftįmet veikėme neprasčiausia, 
m>* piknike parapijav-naudos 
padarėm $800.00 ir tūkstan
čius sudėjom tėvynės reika
lams. Tikiuosi, kad ir toliau 
ta pati vienybė žydės pas ci-
eeriečius ir da daugiau galė
sim nuveikti. Tik geistina, kad 
visos draugijos išrinktų atsto
vus ir susipiestų po vienu 
Federacijos sparnu. 

P. Strelčunas, rast. 

Nors laikinai karas Lietu
voje sustojo, bet tai nereiškia, 
kad Lietuva galutinai laimėjo 
ir kad mes turime nustoti sa
vo aukas jos apgynimui dėti. 
Nepadarykime klaidos .— ne
nustokime dirbti, klokime tė
vynės aukurun aukas, klokime 
nuolatos. Darysime ^priešingai 
— apsigausime,, kaip anais 
metais apsigavome, kuomet 
Lietuva apsiskelbė nepriklau
soma, išsirinko sau pastovią 
valdžią, mes, ar tai iš didelio 
džiaugsmo, ar apsileidimo nu
stojome aukoję, rėmę Tautos 
Fondą, kuris buvo vienatiniu 
Lietuvos gelbėjimo šaltiniui 
Jei tos klaidos būtume nepa
darę, būtent mėnesinių mokes
čių nebūtum nustoję mokėti, 
Tautos Fondas milijoną ir 
daugiau dolierių but turėjęs ir 
šioj kritingoj Lietuvos padė
tyj milžinišką pagelbą būtum 
suteikę. Juk teikiame ir da
bar. Jau keletą desėtkų tūk
stančių Lietuyai pasiųsta. Bet 
ką tai reiškia. Ta auka tik la
šeliu vandens į milžinišką jurą 
tėra. Mes lengvai galėtumėm 
kas mėnesį apie $50,000 sudėti 
savo tautos reikalams. Tad ir 
dėkime, dėkime tol, kol mūsų 
tėvynei visiškai nebus užtik
rinta pilnų-pilniausia nepri
klausomybė. 

Alijantai rengiasi Vilnių 
plebiscitu išrišti. Vilniaus ple
biscitas — tai yra didžiausiu 
mūsų tautai įžeidimas. Lietu
vos žmonės tą supranta ir ne
sistebėkime, jei jie grieščiau-
sią prieš tai protestuoja, sa
vo sostinės plebiscitui nepa-

DETROIT, MICH. 

Šv. Juozapo draugijos susi
rinkimas buvo 5 Gruodžio, 

i 

1920, Sv. Jurgio parapijos mo
kyklos kamb. Tame susirinki
me dr-ja nutarė nupirkti an
trą L. L. P. boną už $100.00 ir 
2 atstovu išrinko darbuotis 
Tautos Gynimo Dienoje, kuri 
buvo Gruodžio 12 d. Į atstovus 
pateko: K. Abyšala ir»J. Sa-
lasevičia. 

Buvo renkamos aukos Lietu
vos gynimo reikalams. 

Aukojo: 
K. Abyšala $10.00 
K. Daunis 2.00 

Po 2 dol.: M. Dapkus, M. 
Menderis. 

Po 1 dol.: V. Stulgaitis, J . 
Jurginis, J . Viltrakis, W. Ur-
banavičia, J . Daskus, A. Chi-
kauskas, J. Petrauskas, J . Sa-
laševička, K. Ambrozas, M. 
Bukšaitis, M. Varanauska*. 

Viso Velijantis. 

WEST PULLMAN, ILL. 

duoda ir nepaduos! To paties 
ir mes laikomės. Už tai ir aiš
ku, kad bendromis pajėgomis 
turime laikytis, kad apsaugo
ti savo tėvynę nuo įžeidimų, 
nuo prapulties, kurios daugelis 
tautų mums pageidauja. Lie
tuva paramą tik iš mūsų te
gauna ir tikisi, kad *mes jos 
neužvilsime, juk ir užvilti ne
galime, jei nenorime savo tau-* 
tai pražūties ir patys sau gė
dos ir nelaimės užsitraukti. 

Ar šiaip ar taip, Vilnių nuo 
plėšikų kardu tik teatvaduo-
sime. Plebiscitas jo klausimą 
neišriš, vien tik Lietuvio stip
ri kumštis ir aštrusis kardas 
Vilnių teatvaduos. Lietuvos 
žmonių kumštis tvirta, tik duo 
kime jai kardą, o Vilnius ar 
anksčiau, ar vėliau bus mūsų 
rankose. 

Tiek kraujo ir ašarų pra-
1 i ėjus, negalime puškelyje su
stoti. Lietuvos karuomenė im
sis su priešu, kol laimės. Mes, 
amerikiečiai, būtinai, be jokių 
išsikalbėjimų, privalome kas 
mėnesį mokėti į Tautos Fon
dą bent dalelę savo uždarbio. 
Lietuvos karionių galo nesi
mato, todėl nepasiganėdinkime 
vieną, kitą dolierį šiame vaju
je aukos numetę, bet nuolat ir 
nuolat aukokime, mėnesines 
mokėkime. 

Ateina ir 6v. Kalėdos. Ne-
mėtykime pinigų be vertės do
vanų pirkiniui, bet tą dalį skir 
kime Liet. gynimui per Tau
tos Fondą. Kalėdų dovanų 
nuo mūsų laukia Liet. karei
viai ir našlaičiai, kurių dau
guma per šventes gal nė, duo
nos kąsnio neturės. Suteikime 
jiems dovaną. 

Tautos Fondas, 
222 So. 9th St., 

Rrooklyn, N. Y. 

DR. S. NAIKUS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHTBUROAfi 
Ofloa« Ir Gyvenimo riet* 

8352 Soutb Balated Street 
Ant viršaus Unlrer»»l State B—Ir 

Valandos nuo 10 Iki 12 ryta; nuo 
2 iki 4 po pietų; nuo 7 tkl $ vak. 

Nedėliomis nuo 10 tkl ~ 
Telefoną* Ya*ia *644 

PRANEŠIMAS! 
A , Nebeužilgo išeis iš spaudos "Draugo ' ' sieninis ka
lendorius. 

Kalendoriuje bus pažymėtos šventės, pasninkų die
nos ir tt. 

II Dr. A* L. Yuška 
1900 8. Halsted Str. I II 

Tel Canal 2118 
Valandos: 10 ryto lkl t vakare 

Gyvenimą* 
2811 W. ftSiti Str. 

Tel Prospect 14«t. 

Kalendoriuje rasite gražių trumpų išsireiškimų. 
Kalendorių puoš brangus Lietuviui paveikslai iš 

Vilniaus. 
Aušros Vartų Panelės Švenč., Dabartinio Vilniaus 

Vyskupo, (Gedimino kalno. 
* 

1 ' Draugo" nuolatiniai skaitytojai gaus tą kalendo
rių dykai. Jei kas daugiau norėtų gauti, teužsisako iš-
ikalno, kitaip vargiai galės gauti. 

' « DRAUGAS'' PUBL. CO., 
2334 So. Oakley Avenue Chicago, Illinois 

J. P. WAITCHES 
LAWYBB 

LIKTUVTS ADVOKATAS 
•Vai. rytais 8 iki 11, vak. 6 iki 

Nedėliomis 11 lkl 1. 
4508 8. Ashland A ve. Chicago, UL] 

Phone Yards 1058 

: • : — — « — * 

Phone Canal 257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas I r 

Chirurgas 
1821 So. Halsted Street 

Valandos: 10 Iki 12 ryto; 1 iki 
po piet, 6 iki • vakare. 

įjįm m m • • » » • » « » » • » » » • • • • • • • • • 

MES GALIME GAUTI PILNA SUMA Už JUSU • 

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

i 

• • 

• 

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

• 

r 
::< 
Tel. Yards 6666 Drover 8448 

Dr. V. A. SZYMKEVICZ 
Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir 

Akuieras. 
3203 S. Halsted St. Chicago. 

Valandos: 10—12 i* ryto 1—2 Ir 
C—8 vakar' N«d. 10—12 iš ryto 

CICERO, ILL. 

(jruodžio 10 d. Ciceros Lie
tuvių xPašelpos kliubas laike'* 
priešmetinį susirinkimą. Ap-

bentienė, P. Kvedoras, A. l>i?-l kalbėjus kliubo reikalus, pri
kiš, Ig. Gaižauskas, J. Ulins-
kas; A. Šmikštis, P. Sabas, J. 
Grubi s, T. Šeštakauskas, K. 
Yonzlauskas, K. Bučinskas, P. 
Zeleekas, J . Maksvitis, P. Zu-
klevičia, K. Čelna, A. Kriju-
kis, J. Žuklevičia, M. Tamku
tonis. A. Tamkutonis, K. 
Drungila, K. Drungilienė, M. 
Tamkutonis, F. Barzda, P. 
Triapkus, Z. Bazulevičia. 

Kitos smulkiais. 
Viso nuo Lapkr. iki 9 Gruo

džio, š. m.,surinkta$694.50: L i c 
tuvos gynimui $371.(X). Lietu
vos Raud. Kryžiui $67.90. Lie
tuvos Bonų parduota už $255.-
60. 

Draugijų* išlaidos $4.50. 
Visi VVest Hammontieeiai 

tariame ačiū draugams: K. 
Drungila i ir A. Tamkutoniui 

si minta Lietuvos padėtis. En
tuziastiškai nutarta Lietuvos 
gynimo reikalams iš kliubo iž
do paaukoti $50*00. Nupirkta 
du šėru Lietuvos Varpo b-vės 
($15.00 suaukojo nariai, o ki
tą $15.00 paimta iš kasos) ir 
$5.00 Liet. Raud. Kryžiui, Pi
nigai $55.00 pasiusti L. Misi
jai. Kliubas ragina ir kita? 
draugijas auka prisidėti prie 
Lietuvos gynimo. 

Valdyba sekantiems metams 
išrinkta iš: K. E. Deveikis, 
pirm., L. Aleksandra vieia, 
pag., A. Tuinavičia, rast., 8. A. 
Stankevičia, fin. rast., J. F . 
Šoris, ižd., ir 3 iždo glob.: 
J. Staugaitis, J . Mąrtinkus ir 
A. Stanišauskas, maršalka A. 
Žaras, koresp. V. Shileika. 

Koresp. 

Aukos Lietuvos Gynimo reika
lams, Burinktos S. L. A. 5h kuo
pos: 

S. L. A. 55 kuopa $100.00. 
P. Raišutis $20.00. 
J. ir M. Damanskiai $15.00. 
Po $10.00: O. Mačiulbkieuė, J. 

Katkus, J. Oruzdis, K. Pašokor-
nis. 

J . Zube $6.00. 
Po $5.00: S. Boreika, P. Mariu

kas, A. Cukuras, J. Taljunas, A. 
Juodopinskis, J. Kiaurakis, M. 
Rudis, V. Maciūnas, M. Kaziu ras, 
Adent & Co., K. Lapie. 

Po $3.00: J. Puzmis, R. Kens-
menas, P. Laukis, P. Meškauskas, 
K. Paldauskis, A. Kažiuras, L. 
Gąubis, J. Krikeiukaitis. 

Po $2.00: J. Ruika, S. Butkevi
čius, J. Vilutis, P. Giedra, J. Ži-
deekas, S. Radzevičius, K. Maksi
mavičius, J. Kavaliauskas, J. Kas-
tantinavičius, V. Perednia, Z. 
Šliužas, A. Šliužas, S. Pašokornis, 
J . Adomavičius, J. Kūkalis, S. 
Grinberg, O. Gahninicnė, B. Venc
kus, M. Sorkis, P. Garais, D. Kai
ris, A. Vainauskas, A. Kripas. 

Po $1.00: E. Strazdienė, B. 
Martišauskis, K. Alvinskis, S. 
Statkienė, J. Sereika, Rubin & 
Adams, S. Norkūnas, J. Užunarys, 
G. Aintis, P. Juknis, A. Ališaus
kienė, A. Dvelis, A. Dvelienė, A 
Slovinskis, O. Zorbienė, K. Zubė. 
M. Malakauskas, A. Kvedaris, A. 
Petkus, A. Žukas, P. Pelgaus, S. 
Baravikas, J. Petravičius, K. Ba
kutis, A. Šliužas, M. Matuliauskie-
nė, M. Kastantinavičius, S. Žaran-
skis, A. Urbonas, J. Kasauskis, K. 
Ročius, D. Ūselis, A. Karbonas, J. 
Vincunas, A. Kasparas, A. Žitke
vičius, A. Žilevičius, K. Jonetis, 
A. yaitkus, J. Kazlauskas, K. Le 
vendravičius, J. Dubauskis, J. Ža-
latoris, B. Kaniavienė, S. Meškaus
kas, J. Ūselis, K. Končius, U. Vai-
navičienė, J. Dominikaitis, A. 
Pakšis, J. Sadauskis, J. Sinkevi
čius, M. Kiauląkienė, "J. Andruš-
ka, J. Žigulis, J. B. Jusevičia. 

Smulkiais $3.25. 
Viso $365.25. 
Pinigai pasiųsti per Lietuvos 

Miaiją. 
A. Statkus. 

LIETUVOS MISIJA. 

(Litliuanian Mission to U. S.) 
257 W. 71st Street 

. New York, N. Y. 

, Dec. 10, 1920. 

Mr. .Jos. J . Klias, 
Univorsal State Bank, 

Cor. So. Halsted & 33 St., 
Chieago, Illinois. 

Gerbiamas Tamista: 
Jūsų čekį nuo $4,577.20 au-

! kų apginimui Lietuvos gavo
me. 

(Širdingai dėkojame visiem> 
aukautojams ir* darbuotojams. 
Iš prisiųstų aukų matyt, kad 
jųs visi darbuojatės labai 
smarkiai ir atjaučiate dabar
tinę padėtį mūsų Tėvynės, 
Lietuvos. 

Taip, mes ikišiol aukų esa
me gavę per jumis iš viso $5,-
400.00. , 

Linkėdami jums kucgeriau-
sių pasekmių ir toliaus dar
buotis, pasiliekame,% ' 

Su pagarba, 
Lietuvos Misija, 

Jonas žilius (signed) 
Iždininkas; 

iiiiiiiuiiiiiiimifiiiiifiiiiiiiiiiiiHiiiimiiiii 
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I DR. C. K. KLIAUGA | 
LIETUVIS » E N T I S T A S 

51821 So. Halsted St., Chicago, II1.S 
Kampas 18th St. § 

gValand.: 9—12 ryta. Ir 2—9 vak.g 
UIIIIHIII!fl!IIIIIMIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIII!llllli 

S KALĖDINES DOVANOS • 
Visuomet turėk omenyje, kad mūsų nauja krautuvė pri
pildyta puikiausių deimantinių žiedų, auksinių ir paauk
suotų laikrodėlių, karolių ir šiaip auksinių papuošalų. 

Galėsite pasirinkti ta ko Tamsta geidi del savo gerbia
mųjų draugų ir mylimųjų. *furime gramafonų, rekordų, 
rožančių, kryželių ir kitų religįjinių dalykų. 

Jei Tamsta reikalauji gero tavoro* ir ge
ro patarnavimo, tai atsilankyk pas mus. 

Linksmiausių Kalėdų Visiems. 

I I I 
5 
• • 

— * 

r DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 2» metai 

Ofisas 8 l 4 t Bo. Morgan St. 
Kert^ »2-ro St.. CUicago. DL 

SPECIJAUSTAS 
MoteriškŲ, Vyrifiki>, taipgi chro

niškų Ilgų. 
OFISO VALAND08: Nuo ^0 ryto 
iki I po piety, nuo « iki § valan
da vakare. 
Nedėliomis nuo 9 iki 2 po plet 

Telefoną* Yards «87 

Î JL PETRATIS 

PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS 
- j > - » — _ > 

• « 
B. FABUOMAS 

A. PETRATIS & CO. 
Mortgage Bank 

RKAIi ESTATBJ—OrSURAVOl! 
European American Burean 

Siunčia Pinigus, Parduoda 
Laivokortes 

MOTARUUfiAS 
809 W. S6tb 8'\ Chicago, DL 

Telephone Boulevard 611 

J. WENCKUS 
LAIKRODININKAS 

3327 So. Halsted St., Chicago, UL 

mzsr - - T ? ' . . ^ •<i A' 1 «;!"59i: 

• • • • • • 
I 

I I • • • 

I • I 

K* 

Gerb. Muzikos vadų solistų ir 
choristų domai. 

• NAUJOS DAINOS 
parašė 

A. ALUKS1S 
Keturios gražios dainos vienam bal
sui prie fortepiano: 
1. Meilė uždegta krūtinė 65c. 
2. Graži čia giružė .' 50c. 
3. Ak, myliu tave 75c. 
4. Visuomet širdis surakinta . . 60c. 
Dvi skambios (mariai) dainos mit-
ram chorui: 
5. Mes gri&im teu M 75c. 
h. Ciiakim šalĮ Lietuvos 50c. 

Senet-nieji leidiniai: 
7. L. V. II vmnas, mišram ruoni i 25c. 
8. Meilė, * imam balsui ir pianui 40x;. 

Reikalaudami malonėkit adresuoti: 

A. ALEKSIS 
657 Josephine Avenue. 

Detroit, Mich. 

Phone Seeley 7439 
DR. I. AR FEINBERG 

Gydo specialiai visokias vyru ir 
moterų lytiškas ligas. 

2401 Madison St., kampas Wes-
tern Ave., Chicago. 

Valanflos: 2—4 po plet; 7—9 vak. 

TeL Ganai 6222 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

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

Valandos 9:80 A. M. to 12 N. 
1:00 P M. to 8:00 P. M. 

VISIEMS MŪSŲ DRAUGAMS | i 
Mes turime dideliame pasirinkime, dei

mantų, laikrodžių ir kitokių graznų. Mes 
parduodame už žemesnę kainą užtat, kad 
mes perkame dideliuose lotuose. Antra, 
kad mes importuojame (deimantus) iš Eu
ropos, užtat mes ir parduodame pigiau ne
gu kokia kita krautuvė Chicagoj. 

Męs taip-pat turime pilna
me pasirinkime Columbiai 
Talking Mašinų ir Rekordų. 

Mūsų mašinų kainos nuo 
$50 iki $275. 

Dabar tai geriausia proga 
nusipirkti. 

Linkėdami Linksmų Kalėdų ir Naujų Metų. 

Hankan Jewelry & Graphophone Co., Inc. 
2209 West 22nd Street, Arti Leavitt 
Mes pritaikome akinius. Turime Columbia Graplia-

nolas ir Ilckordus. Telefonais Canal 5476. • 

aalEuų buirANOS 
Geriausia vieta pirkti Kalėdoms Dovanas, tai pas Alex R. 

Junievicz. Auksinių ir paauksuotų Laikrodėlių, Deimantų ir 
Auksinių Žiedų, Špilkų, Kolonijų, Bronzalėtų, Auksinių Rašo
mų Plunksnų, Sidabrinių Šaukštų. Užtikrintos kainos numuš
tos nuo kiekvieno pirkinio. S į£ 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas 
Perkelia ofisų į People Teatrą 

1616 W. 47th St. Tel. BouI. 140 
Valandos: 1 iki 8 po pietų. * iki 8 

vak. Nedėl. 10 iki 12 ryta. 
Res. 2014 W. 48rd Street. 

^ . Nuo ryto lkl plet 
Tel. McKlnley 26» 

ALEX R. JUNIEVICZ, 
3317 So. Halsted Street 

Priešais 33-čio Place 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

alandot: nuo 9 ryto lkl 9 rak 
Seredomis nuo 4 lig 9 vakar* 
4712 SO. A&ILAND AVENUE 

arti 47-tof Hatvės 
i 

•itifiiiiiiiiiiiiitiiitititiiiiiiiiiiitiiiiiiftifiiiiiiKiiiiiieiiiiiBUitiifii*iiiiiiiiiiiiiiiiiiitttiiiiu 
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Vėliavų, Karūnų, Šarpų, ženklelių j 
ir kitokių draugystėm reikalingų 

dalykų. 
A. J. POŽĖLA 

1908 W. Division St. Chicago, 111. 

STBAIGHr 
fo 

F? D r 

JL-/. B STRAJGHT 
e C"fca?- S'upJ-eme 

12 
5izes 

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras. 

Paklausk MITO krautuvninko—liet jeigu 
krautu vulakas neturi—rašyk mum*. 

• H P l.liWISClGARHFC.CO.N»M»cRi| 
Lar^est lrxi«perxkrit Oįar Faclory inthe Worid 
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D R A U G A S 
Ketvirtadienis, gruod. 23, 1920 

•35 

CHICAGOJE. 
t ^ » o » •• *M m — » 

Ketvirtad*'cnis. Gruod. 23 d., 
Šv. Viktorija. 

Penktadienis, Gruod. 24 d.. 
Šv. Adomas ir Jieva, 

IŠ NAMU IšNEšrĖ $1.380. 

Aną vakarą George Barnos, 
58 Kast .*)() plaee, skutos bavz-
dą. (Ji jo moteris sėdėjo prie
šakiniam kambaryj ir šneku
čiavosi su kaimyne, Mis. .Mi 
ller. 

Staiga suskambėjo varpelis. 
Mrs. Barnos atidarė priešakį 
nes namu duris. Du jaunu vy-

"tit atkišo revolverius ir i nėjo 
vidun. 

* Paėmė pinigų ir kitu bran
gesniu daiktu. Išviso $1 ,rJSt). 
I r išėjo. Išeidami pagrūmojo, 
kad nepraneštu policijai. 

B a r n c s ptMsi^ji^ulos t a i p . k a d 
tik ant rytojaus painformavo 
policiją. 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS, A T S I L A N K I U S I E M S Į F E -
DERACIJOS VAKARĄ 

SHOOL HALL SVE
TAINĖJE. 

Pranešimas. " • 
Kas dar negavote žadėtųjų 

žemlapių, galite jų gauti 
"Draugo" ofise ir pas vieną 
iš to vakaro komitetų p. J. 
Baltuti 1543 W. 46 s t 

Už tikietą $1.00 žemlapis 
duodamas dykai, u i kitus ti
ldė tus reikia primokėti kiek 
trūksta iki $1.00. Reikia turė
ti cu savim tiki etų galukus. 

.Malonėkite atsumti žemla-
pius kogreičiausia. Geistina 
butų užbaigti visą, tą dalyką 
iki Kalėdų. 

c 

"Draugo" Adm. 

Mosulis, J . Jarusonis, J . Pau-f "Nu, pons, kas girdėt, gal 
Įaustas, J . Vagerus, I. Ru
da kas, E. Semeraiiskasf Iz. 
(riajulis, K. Bartkus, S. Stan
kus, A. (iiibista, O. Širvaitie-
nė, E. Kazimeraitienė, A. Vei-
kieviez, A. Pakeltis, P. Veku-
tis, K. (iriša, V. Lazauskas, A. 

- > 

gauni gromatą iš Amerikos." 
Fkininkas sako: 

4 'Taip, ir dar pinigų $5.00." 
^ " N u , gal, pons, juos par
duos V9 Ūkininkas atsako: 

"Žinoma, parduosiu. ' ' 
"Ką, pons, norėsi už tuos, 

$5.00.'\Ukin Mikas sako: 

CENTRO PRANEŠIMAS 
LAR. SAJ. KP. 

DIRBTUVĖJE SUGRIUVO 
DIDELIS PEČIUS. 

X Tllinois Steel Oomp. dirbtu-j 
vėje, (iary, Ind.. sugriuvo vjo- i Pi*aktikoj< 
nas didelis geleži tirpinti pa
čius. Sakoma, sužeista 10 dar
bininkų. 

Sužeisti darbininkai u/ge
sintą peėių valė, kuomet \\< 
sugriuvo. 

NEGAUS POLICIJOS PA 
GELBOS. 

Federaliu proliil)ioijinių a-
gentų viršininkas ateinančią 
švenėių laikotarpiu tikėjosi 
:auti miesto polieijos pagelba 
•audvti svaigalu mvlėtojus. 

Bet polieijos viršininkas at-
akė, kad Oliieagos policija tu-
i nuosavus uždavinius. 

SURINKTA $120,000 PET 
RAPINIGIŲ. 

Šįmet Oliicagos ark i vysk u-
)ijoj surinkta $120,000 petra-
>inigių. Tai rekordas. Xes per-

[liai buvo surinkta $98,000. Ki
rais metais kur-kas mažiau. . 

J ! 
A.f A. 

VAL. ATKOČiUNIENĖ 
mirė utarninke, 21 Gruo
džio, 1920, 38 metų am
žiaus. Paliko vyrą, Juo
zapą ir tris vaikučius. Pa
ėjo iš Kauno rėd., parapi
jos Biržų, kaimo Kylučių. 
Laidotuvės bus ketverge, 
23 Gruodžio, išryto, iš na
mų 2922 We«t 43 gat. i 
Nekalto Pras. Šv. Marijos 
bažnyčią, gi po pamaldų 
į šv. Kazimiero kapines. 
Giminės ir pažįstami ma
lonėkite dalyvauti laido
tuvėse. 

Lieka .nuliūdęs vyras 
Juozas. 

Jau du metai, kaip gyvuo
ja nutarimas, jog kiekviena 
katalikiška draugija, turinti 
nariu šimtą, arba mažiau, tu-
ii mokėti i Lab. Sąjungą $10, 
kaipo metine mokesti o turiu-
ii daugiau kai šimtą—$15, bei 

tas nutarimas ma
žai matomas. Tat šiuomi pas
katiname visas Lab. Saj. kuo-
pas, kaip Cbieagoje, taip ii- a-
pielinkėse bei kitose valstijo-
se, parašyti tam tikrus laiškus-
- prašymus visoms draugijoms', 
pažymint, kiek kuri draugija 
turi narių ir kokia jai pripuo
la mokestis. 

Mes nei kiek neabejojame, 
kad visos katalikiškos draugi
jos neatsisakys ir maloniai pri
ims tuos prašymus. Kadangi 
jau dabar tokias metines mo
kestis moka virš 20 katalikiš
ku draugijų, tai kodėl to pa
vyzdžio negalėtų paimti ii- vi
sos draugijos, kuriu daug mes 
turime. 

Mes. katalikai, daugiausia 
.rūpinamės tautos ir tėvynės 
likimu. Mes turime būti sar
gais lietuvystės ir katalikys
tės, lodei turime pastatyti lie
tuvišką našlaiėiams prieglau
dą, kurioje mus mažutėliai, 

į šiandie išsklaidyti po svetim-
tauėių prieglaudas, butų su
rinkti ir auklėjami grynai ka
talikiškoj lietuviškoj dvasioj. 

Kad- tą atsiekti, mes savo 
dol. būtinai turime remti Lab. 
Sąjungą. Jei tik \isi paremsi-
nią tą organizacija, greitai iš
sipildys visi mųs troškimai. 

Centro valdyba: 
A. Nausėda, pirm., 
J . Purtokas sekr. 

Žibienė, A. Petkus, K. &lepetis. 
Po $1.00: J . Žilius, .J. Žekai-f "110 rublių", 

tis, Z. Jonaviėia, I). Capela,! "Šimtą dešimts'rublių ? Ar 
.1. Pumputis, Užuselis, F . .L begalvos pons ." Ūkininkas 
Šarka, R. Nenartonis, A. Ba- atsako:. 
nasis, J . Angis, J . Kutiška, V. "Tegu ir be galvos bile su 
Bergelis, V. Dapkus, J . Ribin-
skas, Y. Ribinskienė, A. Bar-
sius, J . Ribikauskas, J . Balti-
kauskas, V. Valantinas, N. 
Moekelė, N. Raškauskas,- M. 
Rimkus, V. Skirmantas, A. 
Skimka, V. Rumsonis, J . Vil
kas, J . Jluželis, X. N., P. Erk
ių orais, J . Kundrotas, T). Ru
dukas, A. Rudakas, 0 . Dum-
blauskas, D. Vainoris, A. Val
ka ras, A. Kaeerkus, A. Gel
iantis, A. Rukufcis, J . Draku-
lis, S. Valaitis, P. Paškauskas, 
F. Samilus, P. Kulukauskas, 
A. Martinkus, O. Narsutienė, 
P. Steponaitis, A. Gricius, K. 
Xarsutis, J . Malias, P. Gura, 
K. Kilkius, J . Atkoeaitis, Ą. 
daneius, J . Šueas, S. Žitkie-
viez, S. Bargaila, S. Alijaus-
kas, K. Pimpas, V. Kilkius, P. 
Zaberas, A. Papoeius, P. Kap
lius, J . Bruėas, S. Mažeikas, 
A. Mažeikienė, J . Balčiūnas, 
B. San dari enė, D. Čhnoko, J . 
Svensiskas, V. Jonikas, J . 
BĮ ižas, J . Klukas, M. Povalo-
nis, A. Normantas, D. Klimas, 
J. Klimas, P. K indei! s, Z. Ju-
nokienė, P. Girskis, J . Miko-
laitis, J . Pudziuvelis, P. Pė-
žienė, V. Norkienė, E. Rimkie
ne. 

Smulkiais $5.60. 
Viso $318.10. Bet Lietuvos 

Misija paliudimą t prisiuntė 
nuo priimtų $328.86. Gal ne 
visi rinkėjai pridavė aukotojų 
sąrašų. 

Reikia pastebėti, kad tai ne 
pirma brightonparkieeių auka 
tėvynės reikalams. 

Toje pačioje MeKinley park 
svetainėje Spalio, mėn. per 
prakalbas surinkta $418.35. 

Aukos jau buvo paskelbtos 
"Drauge. '* Be to, prieš pat 
di žiaja Cbieagos Lietuvių de
nio, -straeiję, Brighton Parko 
Lietuviai susirinkę parapijos 
svetainėj sumetė Lietuvos gy
nimui $116.01, kurie taip-gi 
per Misiją buvo pasiųsti Lie
tuvon. Bet aukotojų vardų ne
teko laikraštyje matyti, nors 
buvo* i r gan gausių aukų, pa v. 
A. Barsčius aukojo $10.00, J . 
K. Eneeris $10.00. Kiti aukojo 
po $2.00 ir po $1.00. 

J. K. Enčeris. 
L. L. P. Brighton Par-

k* stoties rast. 

Amerikos 'Draugu. ' ' 
Žydelis sako: "Tamsta gau-

ij 50 rublių, daugiau neį ka
peikos/ ' 

Ūkininkas, ištraukia iš stal
čiaus "Draugų" ir rodo Žyde-
liui.Žydelis pasidarė minkštas, 
0 ūkininkas gavo tiek, kiek 
reikalavo. Jeigu.žmogus butų 
uDraugo'* neskaitęs, tai butų 
buvęs prigautas ant 60 rub. 

Ta viską mačiau 1920 m. 
būdamas Lietuvoje. 

Kol buvau Lietuvoje, 
" D r a u g a s " buvo" su manim. 
Sugryžęs Amerikon žiūriu, 
kad esu be "Draugo" . Buvau 
manęs, kad "Draugas ' tik 
Lietuvoje yra draugas. Bet at
vėrė i u čekią knygutę ir žfąriu, 
kad antras metas nemokėta. 
Supratau, kad pats esu kal
tas, o ne "Draugas . " 

Ta ig i , broliai, sesutės, kol 
manysi t, kad tai " D r a u g o " 
kaltė, pirmiau apsižiurėkit a-
pie save. 

Konstantinas Stravinskas. 

Pradekite Naujus Metus gerai pa
dedant savo pinigus f šią stiprią 
Valstijinę Banką. f. 
Jeigu nori perkelti savo accoum'ą, atnešk 

savo knygutę mums. Mes viską padarysime, 
ir gausi savo nuošimtį. 

Pinigai siunčiami į Lietuvą 
ir visas dalis pasaulio. 

Laivakortės ant 
visų linijų. ^ 

Didžiausia Banką Šioj Apygardoj. 
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DISTRICT BANK 
1112 West 35th Street 

v Turtas virš $6,000,000.oo 
> A STATE BANK 

Atdara Panedėlio, Seredos ir Subatos vakarais. 

t . 

> 

>w 

TĖMYKITE 

Kensingtono Lietuviai ga
lite gauti nusipirkti "Dran 
gą" dienraštį pas p. 

IG. TYSKEVIČIĄ 
314 E. Kensington Ave. 

Paiefikau aavo dėdžių Antano ir 
Kazimiero Mikolalčig. prieft kar# gy
venusių Chicagos apielinkoje. Jų gim
tinę Kėdainių apskrityje Josvainių 
valsčiuje, Kunvonių kaimoj. Per ka
rą ir po karui jokių žinių mes apie 
juos neturime. Jeigu kas -žinotų apie 
juos, meldžiu pranešti šiuo antrašu: 

Kazimieras Juodis. 
Moksleivis IV klla*os, Pirmoji Kau

no Gimnazija. I^alsves Alėja 55. Kau
nas, Lathuania. 

. * • -

Paieskau Leono MUaJMo, Povylo 
Bajoro ir Antano Kaupso, Jie gyve
na Pittsburghe, Penn. Paeina iŠ Kau
no gubernijos, Raseinių apskr. Jie 
Patys, ar kas žinote apie Juos, mel
džiu praneSti Šiuo adresu už ką bu
siu labai dėkingas. 

Fd\varuas Noskevičia, 
447 Crosby St.. Grand Rapids. Mieli. 

JOHN KUCHINSKAS u B r w M V v o K A x A s 
Ofisas rHdmlestyJ 

2 t So. 1M Salle Street 
Kambaris 816 Tai. Central 36 84 

Valandos: 9 ryto Iki 1 po piet 
West Sides Ofisas 

2201 W. 22-nd Street 
Kerte Leavitt St. Tel. Canal 2662 
Valandos: nuo 4 Iki 6 po piet ir 

nuo 7 Iki 9 vakare 

lllKIIIIIIMIIItlIlimiimilllllllllIflIlIlIlilIlIlIlMIlIlIlIlIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. 
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Didelis Kalėdų 
Dr. L L . MAKARAS 

Lietuvys Gydytojas ir Cldrurgas 
Ofisas 10900 So. Mk-hignn Ave^ 
Vai. 10 Iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

piet, 6:30 Iki 8:30 vakare. ' 
Residencija: 10528 Perry Ava.. 

Tel. Pullman 842 

DU S. BIEŽIS. 
LIETUVIS GYDTTOJA* 

UI GHIRCRGAS 
2201 West 22nd Street 

Tel. Canal 8222 
Res. SI 14 W. 42nd Street 

{ Tel. MeKinley 4988 

Telef« P u l l m a n 8 M 

Dr. P. P. ZALLYS 
Lietuvis Dentistas 

10801 So. Michlgan Avenue 
KoKt-laod, 111. 

V A U M M ) ^ t r y t e Iki 9 n 
12 I r 8 1 8 0 

» • « • " • • • m • • • • • ' 

l Pirkite Kalėdų dovanas (Christmas Preseiits) dabar ~ 
- niusų krautuvė yra pripildyta naujausios mack)S~ tavo- £ 
1 rais. Kąipp Deimentų ir aukso žiedu gryno aukso ir į 
E paauksuoti laikrodėly, lencugėlai, branzaliotai, koloni-
2 ku, spilku i* visokiu sidabrinu dalykų. 

Mūsų tavorai yra teisingai gvarantuoti ir kaina pi-
| geSne kaip kitur.' > 

I P. K. BRUGHAS 
i 3321 S. Halsted St. 

I..' 

$328.86 LIETUVOS ŠAU 
LIAMS. 

ATYDA! ATYDA! 

(imodžio 5 d. Brighton Pai
ko įvyko prakalbos, kurias su
ruošė L. L. P. stotis. 

Kadangi del ligos negalėjau 
tose prakalbose būti, tai nega
liu aprašyti buvusios tą vaka
rą programos. 

Žemiau paduodu spaudop 
man priduotą aukotojų sura-
v 

są. 
Aukojo: 
Draugija S. Š. V. J . $51.00. 
Po $10.00: J . Girdžius, Tz. 

Sakalauskienė, B. Nereikis, K. 
Starpus, M. Čemeris. 

Po $5.00: P. Rakašis, J . Ab
romavičius, D. Coneertas, S. 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savo ofl«a po nam. 

4729 So. Ashland Avenue 
Kpecijallstaa 

DŽIOVŲ. MOTERŲ ir VYRŲ LIGŲ 
Valandos nuo 10 Iki 12 Iftryto; nuo 
2 iki 5 po pietų; nuo 7 Iki 8:10 
vakare, Nedėliomls 10 Iki 1. 

Telefonas Drezel S880 

Telefonas Boulevard 91M 

DR, G. KASPUTIS 
DENTISTAS 

*SS1 Kouth Halsted Street 
Valandos: 9—12 A. M. 

1—5; 7—8 P. M. 

O 
r. 
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SKAITYTOJI) BALSAI. 
Jeigu tamsta myli ir gerbi 

savo tėvus, brolius, seseris, tai 
patariu tamstai: skubink siųs
ti laikraštį "Draugą" . Važi
nėdamas po Lietuvę, aš ma
čiau, kad kas skaito "Drau
g ę " , tas nepasiduoda jokiems j M o M M U d a : ^ u ^ o , „ Il6tUTtfko. 
prigavikams. J i e mato "Drau- **">«. aritmetikoa, knygradystės, »te-

nogTafiJos. typewriting, pirkly bos tel-

S V, W. RUTKAUSKAS 
ADVOKATAS i 

l • • 
l • 

Ofisas Didmiesty j : * 
f 

29 South La Salle Street 
Kambaris 324 

Telefonas: Central 6390 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYKLA 
g e 

Daugelis "Draugo" priete-
!ių užrašo dienraštį "Drau-
gą" Kalėdų dovanų ravo 
draugams, pažįstamiems ir Vaitekaitis, V. Kavaliauskas, 
giminėms Lietuvoje ir čia A - ! s Geni vis, J . Rimkus, A. Pet-
merlkc.O, Tamista, ar nesu- r a l t l 8 » I z - Markuna< P. Rūkas, 
manysi taip padaryti? JugiP- Mikolaitis, A. Saldukas, B. 
"Draugas" teisingai rūpinasi! Jovaišas, J- Galimskas, J . Ba-
larnauti Lietuvių visuomenei, radauskas, A. Oškeliunas. 
nežiūrint visų kKučių, kokų ' ' " ^>^(): K. Gugis, J . At-
jis turi iš visų pusių. . Į raškienė. 

"Draugo" Adm. Po $2.00: A. Jokūbaitis, J . 
• • 

pinigų kursą. 
Būvant man Barzdzunų kai

me, vienas ūkininkas gavo 
iš Amerikos laiškelį su $5.00. 
Ateina Žydelis ir sako: 

siy, Suv. Valst. istorijos, abelnos Isto
rijos, geografijos, politikinės ekono
mijos, pilietyatės, dalliarasystes. 

Mokinimo valandos: nuo t ryto Iki 
4 valandos po pietų: vakarais ano f 
iki l t vai. 
3106 So. Halsted St., Ghicago. 

S 
(•i 

Vakarais, 812 W. 33rd St. 

I • i 
I • 
I 
I 

Telefonas: Yards 4681 I I 
I I 

gg • m m m m m m m m m m — — m w m • * M m • — > * I 
Tel. Randolph 2898 

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vldurmiestyj 
ASSOCIATION BLDG. 

i« So. l,a Salle St. 
Valandos: 9 Yyto iki 5 po 

Panedėliats^iki 8 vakare. 
Nedėliomis ofisas uždarytas. 

p 

SS* 
Didelis Kalėdinis 
PASIRINKIMAS 

* Laikrodžiai, laikrodelej, žiedai deimantai ir kitokie daįktaj 
parduodame nebrangiau kaip ir kitur už tavora užtikriname. Tai
some laikrodžius ir laikrodėlius, dirbame žiedus ir draugijoms 
ženklelius už prfeinamos prekes. 

CHARLES K. KINDEHIS 
Laikrodininkas 

4612 South Ashland Ave. Telefonas Boulevard 3366 
• 

. . i I I . 
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Dovanos Kalėdoms! 
Nepamirškite gerbiamieje kostumerėj, kad mano E 

i 
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KONCERTAS PRIVAČIŲ MOKINIŲ 
NEDĖLIOJĘ GRUODŽIO (December) 26 D. 1920 M. 

Tamtdiunienės Svet. 1447 ir 49 Av., kamp. 15 St. Cicero, UI. 
Pradžia 5 vai. vakare. 

Vakarėlis parengtas su programėlių. Nuoširdžiai kviečiama 
atsilankyt į šį vakarėlį, nes bus labai dailus programas. Prie to 
dar bus šokiai, muzika geriausia. Rengėjas O. LIEBONAS. 
JtlinillllllllllllliniUlIflIlIUIIIHIIIIUIIIIIIIIIlIlllllllllllHIIJIIIIIIIIIIHHIinillllHllHIIIU 

S. D. LACHAWICZ 
L I E T U V Y 8 G K A B O R T U S 

Patarnauju la idotuvėse koptgiauaia Ital-
kaie meldž iu ateiaaulttl, o m a n o darbu 
busite užganėdint i . 
2 3 1 4 W . 2 3 r d P I . O i i c a « o , III . 

Tel. Ganai 21M 

Tel. Harrison 668*8 
DR. L C. BORLAND 

209 S. State Str. Kamp. Adams 
Valand.: 1 iki 4 po piet Nedel. 10 
vai. iki 12 dieną.. 

Lietuvis pcrkalbetojaa 
Sered.—6 iki 8 vak. Ned. 10 iki 12 

5 savo mylimiems. 

! Art Picture Store 
• • i * - % 

I m W. 33rd Street Chieago. III. I 
= r 
HIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIHIIIIIIIIINIIIIIinilllllllinilUH? 

f E N G Sold everywhere by fuminme iiocL t. 
ana dspartment stores -

- ^ 

ENGLANDtR SfRlKC BED CO. 
&aw\atk -Broeklyn - ChJug* 

It 

SĄJU 
ufcTr 

VBOS 
gini 

Lond 
liįos m 
iiloyd ' 
vo pok 
gtas p J 
Genevo 
važiavi 
nijų de 

Pirmir 
reiškė, 
faip il^ 
jo proįi 
siančro^ 
ii jos. 

Paj?al 
žiūrįs į 
būtinai 
Tai esą 

Negal 
ka, par 
nebus s 
lio nusi 
ginklavi 
visos vi 
tų 8ąju 

Jeigu 
gyvavus 
1914 m. 
met neb 
vusivS bi 
sai kan 
mas. 

J i s pa 
bustą y 
imti Są, 
toji pas 
tinęs pr 

Nusig 
pasakė, 
padaryt 
kartu 
vimaiu. 
atliekan 
soms ša 

Tautų 
daug at 
bo padeJ 
bo binra 
ktus. 

ANT E( 
NIS 

Daytoi 
miesto x 
den<ui-el 
rašė lai i1 

nebūtų ] 
kad sįni 
ledomis 
tų paką 
lės. 

Tai na 
l zidentas-
į tuo graz 
mąs ir jį 

L 


