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Fiume Išreiškia Nora Pasiduoti 
Matyt, Italai jau Ineję Miestan 

MIESTO MAJORAS PASIŲ 
LCS PASIDAVIMĄ. 

Anot žinių, seka atkaklus, 
mūšiai. 

Rymas, (ir. 29. Fiume 
miesto majoras pranešė gene
rolui Caviglia, Italų kruome-
nės vatini, kad miestas turi no
ro pasiduoti, anot gantų, vakar 
žinių iš Fiume. 

Gen. Caviglia, sakoma, pa
davęs dvi pasidavimo sąlygi, 
iš kuriu viena jau esanti pri
pažinta. 
Kaip vakar blokados komen

dantas, gen. Ferrari o, buvo 
turėjęs konferenciją su Fiu
me miesto atstovais. Konferen
cijos pasekmės kol-kas neži
nomos. 

Karaomenė inėjus miestan. , 

Vakar čia buvo pasklydus i ų 
žinių, kad, turbūt, Italų regu-
liarė karuomenė kaip vakar 
inėjusi Fiume miestan. Het a-
pie tai patvirtinančių žinių ne
gauta. 

Tos žinios, matyt, buvo pa
kilusios iš to, kad Italijos mi-
j i i s t e r i s p i r m i n i n k a s '".ivo iš 

reiškęs nuomonę apie karuo-
menės inėjimą miestan. 

Be to, gauta žinių, kad ap-
link Fiume vakar sekė žiau-

. <• 

rųs mūšiai. Daug nukentėju
si Italų vyriausybės karuome
nė. Du pulkininku pavojingai 
sužeista. 

D'Annunzio skraido. 

26 ŠALYS TURI SANTI
MUS SU APAŠTALU 

SOSTU, 

BOLŠEVIKAI SUTRAUKIA 
KARUOMENĘ PRIEŠ 

RUMUNIJĄ. 
• 

Pranešta, kad praeitų sek
madienį lakūnas d'Annunzio 
skraidęs reguliarės karuome--
nės pusėje i r išmėtęs lapelių, 
kuriais kvietęs kareivius per
eiti jo pusėn. 

Pačiam mieste Fiume pa
dirbdintos barikados. Visos l u r i s a v o reprezentantus, 
svarbesnės gatvės apjuostos 
vielinėmis dygliuotomis tvo
romis. Viešuose parkuose in-
taisyti kulkasvaidžiams lizdai. 
Nuspręsta žiauriai miestą, gin
ti. 

Rymas, G r. 29. — Pirm ka
ro, 1914 metais, ei a su Apaš
talų Sostu turėjo diplomati
nius santikius tik keturiolika 
Įvairių viešpatijų (šalių). Ka
ro metu ir po karo dar 12 Ša
lių daugiau atnaujino arba už
mezgė santikius. I r šiandie 
Vatikano jau 26 viešpatijos 

Matyt, jie nori atsiimti Bessa 
rabiją. 

Pagautas lėktuvas. 
Pirm poros dienų reguliarei 

karuomenei buvo tekę trys lė-
gijoninkų lėktuvai. Vakar dar 
vienas lėktuvas skraidė regu
liarės karuomenės pusėje ir 
buvo priverstas nusileisti že-
m vn. 

m 

Rvme gauta patvirtinančių 
'žinių, kad d'Annunzio lengvai 
sužeistas galvon plyšusio šovi
nio skeveldra. 

TALKININKAI UŽIMSIA 
MILITARINES VOKIEČIŲ 

MOKYKLAS. 

Moterys gina Žara. 

Iš Ancona praneša, kad re-
pruliarč I t a l u k a r u o m e n ė b u -

Amsterdam, G r. 29. - - Pran
cūzai išnaujo pakėlė trukšmą, 
kuomet pasigirdo žinių, kad 
Vokietijos mokyklose bus mo
kinama militarizmo. 

Prancūzai tvirtina, kad tal
kininkai tuomet tokias mokyk
las užimsiu ir pačius moky
tojus bausią. 

NUBAUSTA GRAFIENĖ 
MARKIEVICZ. 

prisiar
tino prie legijoninkų stovyklos 
t no ja ILS pasirodė būrys moterų 
ir susirikiavo išilgas stovyk
los. Moterys ėmusios šaukti: 
"Pirmiaus iškapokite mus ir 
tik paskui prieisite prie lįuos-

Vadui duota liuosos rankos, [noriu (savanorių)." 
Italijos ministerių kab inę ] Kiek palaukus Žara legijo-

tas vakar turėjo susirinkimą, 
pirmininkaujant premjerui 
Giolitti. Kalbėtasi Fiume klau-

Dublinas, G r. 29. — Anglų 
karo teismas ėia grafienę Mar-
kieviez už organizavimą, drau
stini) Airių organizacijų nu-
h a u d ė i l v i e j n m e t a i s s u n k a u s 

vus mėginusi is Žara miesto kalėjime. 
išmušti legijoninkus. I Markievicz pašaukta teis-

T- i . . . man atsisakė pripažinti Anglu 
Kuomet karuomenė ™*i«inu teisiną teisotu ir į klausimus 

neatsakinėjo. Sakė, kad tas 
teismas neautorizuotas Airijos 
resipublikos gyventojų. 

ninku garnizonas pasidavė. 

Pasidalinusi viešoji opinija. 

sime. Vadui generolui Cavig- P i u m e klausime Italų viešo-
lia duota liuosos rankos veiki- ^ opinija pasidalinusi. Viena 
me prieš Fiume insurgentu? 

Gen. Caviglia svarbiausioji 
užduotis Fiume gyventojams 
išaiškinti, kad sulig Rapallo 
sutarties miestui Fiume ir ap
ylinkėms pripažinta neprik
lausomybė. 

dalis užtaria ir pateisina la
kūnų majorą d'Annunzio. Ki
ta dalis reikalauja neturėti 
jam pasigailėjimo. Sako, gana 
Italijai to trukšmo. Reikalin
gas šalies patvarkymas ir ge
ri santikiai su Jugoslavija. 

IZZET PAŠA VADOVAUJA 
NACIJONALISTAMS 

Gruzinai Kovoja su Bolševikais 
už Nepriklausomybę 

MTR M ITAS BOLŠEVIKŲ 
ATSTOVAS IŠ GRUZIJOS. 

Bet Gruzinams pavojus neiš 
vengtinas. 

• i — 

Tiflisas, Gruod. 29. — Gru> 
zijos respublikos valdžia, pa
tyrusi apie bolševikų veiki
mą prieš Gruzijos nepriklau
somybę, nusprendė imties kuo-
aštriaušių priemonių prieš bol
ševikus. Susektus bolševikų 
agentus nutarta tuo jaus areš
tuoti. , 

Iš K u taiso ištremtas sovie
tinės Rusijos atstovas. Be to, 
tenai socijalistų kliubai buvo 
užpulti, kliubų nariai areštuo
ti ir paimti dokumentai. 

Gruzinų valdžia šičia Mask
vos valdžios atstovui Sbema-
n'ui indavė aštrių notų. Noto

je pareikšta, kad Gruzinai il
giau nepakęs savo šaly pra
gaištingo bolševikų veikimo. 
I r prieš visus Maskvos agen
tus pavartos kuoastriausias 
priemones, jei tie nepaliaus 
veikę prieš šalies nepriklau
somybę. 

Apsupta bolševikų. 
Nežiūrint tų visų grūmoji

mų, Gruzija atsidūrusi dide
liam pavojuj. Bolševikai res
publikų turi apsiautę ir kas 
momentas jie, kaipo uraganas, 
gali įsibriauti Ml'm 

Konstantinopolis, G r. 29. — 
Talkininkų patarimu sultano 
valdžia pasiuntė misijų pas 
Turkus nacijonalistus Ango-
ron su tikslu vesti su jais tai
kąs tarybas. 

Čia gauta žinių, kad pasių
sta misija perėjo nacijonalis-
tų pusėn ir nusprendė negry-
žti Konstantinopolin. Tos mi
sijos primininkas Izzet paša 
apsiėmęs net vadovauti naci-
jonalistų karuomenei. 

totą Armėnijoje prieš įsiver-
šiant ten bolševikams. 

Iš Armėnijos šono prieš 
Gruziją sutraukta skaitlinga 
bolševikų karuomenė. 

Komunistai darbuojasi. 

Nežiūrint Gruzinų valdžios 
aštrių priemonių prieš bolše
vikų agentus Gruzijoje, komu
nistai Gruzinai darbuojasi su-
sovietinti respubliką ir paskui 
visai prijungti prie Rusijos. 

Komunistai atsiliepimais 
skelbia, kad Gruzijos socijalte-
tų menševikų valdžia prara
dusi pasitikėjimą miniose ir 
negalinti valdyti šalies. 

Komunistai kreipiasi Mask
von kviezdami bolševikus tuo-

Konstantinopolis, G r. 29. — 
Šiandie Rumunijai trųksta 
atitinkamos valdžios, geležin-
kulių padėtis apverktina, pra
gyvenimas neišpasakytai 
brangus. Tokioj šaly yra tin-
fama. dirva bolševikinei pro
pagandai. 

Andai Rumunijos parlamen
te buvo pamesta bomba, kuri 
eksplioduodama ipaguldė kele
tą žmonių. Žinovai tad tvirti
na, kad tai vis esąs bolševikų 
agentų darbas. Tai įžengia
mieji jų žygiai. 
j Pranešta, kad bolševikų a-
^itatoriai smarkiai veikia Be 
-ssarabijoj, kurią karo metu 
Rumunija pasisavino ir atsi
sako grąžinti bolševikinei Ru-
sjai. 

Bolševikų tikslas toj derlin
goj provincijoj sukurstyti gy
ventojus prieš Rumuniją. Ir 
jei kartais gyventojai sukiltų, 
tuomet bolševikų armija, kaip 
bematai, jsibriautų provinei-
jon. Tam tikslui bolševikai tu
ri paruošę net aštuonias di
vizijas, kurios sustatytos išil
gai Dniestro upės. 

Iš Maskvos užginama. 

Šitie pramatomi bolševikų 
žygiai iš Maskvos užginami. 
Bolševikų valdžios užrubeži-
nių reikalų komisaras Tchit-
cherin skelbia, kad ties Bessa-
rabija sutraukiama karuome
nė praleisti tenai žiemą. Sa
ko, Rusija neturinti ten jokių 
puolimo tikslų. 

Bet tasai komisaras tuo pa-
ėiu laiku primena ir apie tai
ką su Rumunija. 

Sako, bolševikų valdžia se
nai norinti susitaikinti su Ru
munija. Jai paduotas pasių-
lymas .taikinties. Bet kažko
dėl Rumunija trukdą tą tai-
l*)s klausimą. 

Reikia abejoti bau bolševi
kų valdžia, užgindama savo 
žygius, vaduojasi teisybe. 

BOSTONAS — ŽUVINIS 
UOSTAS. 

Boston, Mass., G r. 29. — 
Paskelbta, kad Bostonas esąs 
vienas iš didžiausių žuvinių 
uostų pasaulyj- Šiais 1920 me
tais ėia buvo pristatyta -122 
milijonu svarų žuvų, 

ŽINIOS IS LIETUVOS 
DELKO LIETUVIAI KA 
RIAUJA SU LENKAIS. 

. 

DE VALERĄ KAŽ KUR 
SERGĄS. 

New York, G r. 29. - - Pasa
kojama, kad Airijos respub
likos prezidentas de Valerą su
sirgęs ir užsidaręs kur kokiuo
se namuose šalimais New Yor-
ko. Taip bent nuomoniauja 
ir jo sekretorius Harry Bola-
nd. 

PERSHINGAS BUS PARO 
DAVIMO MARŠALU. 

Washington, G r. 29. — 
Naujo prezidento inauguraci
jos komitetas pakvietė gene
rolą Persbingą but ėia paro-
davimo maršalu Kovo 4 d. 
Gen. Persbingas sutiko. 

ALUS GYDYMO TIKS-
LAMS. 

Milwaukee, Wis., G r. 29.-
Vietos bravarninkai probibici-
jinio inspektoriaus Nelsono 
pareikalavo leisti jiems ga
minti alų gydymo tiks
lams. Inspektorius atsakė lei
dimą. Nes jis neturi teisės tai 
padaryti. 

Komunistų vadai gavo ins- jaus užimti Batumą ir paskui 

NENORI PAKRIKDYTI MI 
LITARINIŲ ORGANIZACI 

JŲ. 
— 

SUAREŠTUOTA 47 SVAGA 
LŲ PARDAVINĖTOJAI. 

Hurley, Wis., Gr. 29. — Pro-
liibicijiniai agentai ėia ir a-
pylinkėse vakar suareštavo 47 
soliunininkus ir kitus svaiga
lų pardavinėtojus. Sukonfis-
kuota daugybė visokios rųšies 
svaigalų. 

IŠ DARBO LAUKO. 
f 

Aurora, 111., G r. 29. — Vie
tos Burlington geležinkelio 
darbavietėse gauta įsakymas 
iš vyriausiojo kompanijos o-
fiso paliuosuoti iš darbo 25 
nuošimčius darbininkų su 
Gruodžio 31 d. 

Čia tose darbavietėse dir
ba 2,000 žmonių. 

Paryžius, Gr. 28. — Kaiku-
riose Vokietijos valstybėse po' Oalesburg, HL, Gr. 29. — 
karo įsteigtos skaitlingos mi- K vietos Burlington geležim-
litarinės organizacijos. Vokie - [ k e l i o darbaviečių paliuosuoja-
tijos vyriausybė tvirtina; kad m a 2 5 n u o š . darbininku, 
jos įsteigtos išimtinai nami
niams tikslams, kovai prieš be 
tvarkę, prieš nerimaujančius 
visur radikalus. 

Nesenai talkininkai buvo 
pareikalavę pakrikdyti tas or
ganizacijas. Vokietija atsisa-

Burlington, Iowa, G r. 29. — 
Iš Burlington geležinkelio dar 
baviecių paliuosuota 37r< dar-
bininkai. 

West Orange, N. J., Gr. 29. 
kė tai daryti. Pažymėjo; kad __ čia neapribuotam laikui 
tos organizacijos reikalingos uždaryta Edisono fonografų 
ir jos priguli nuo atskiriu Vo- 'dirbtuvė. Fonografų rekordų 

trukcijų susis»piesti Delijane ir 
tenai įsteigti revoliucijinį ko
mitetą. Tas komitetas paskui 
įsteigs sovietų valdžią ir pas
taroji pareikalaus Rusijos bol
ševikų įsiveržimo. 

Tokia metodą buvo pavar-

visą Gruziją. 
Anot žinių, patsai Leninas 

esąs prįešingas uiimti ir su-
sovietinti Gruziją. Bet už tą 
stovi daugybė jo patarėjų, 
kuriems norisi praryti visas 
buvusias Rusijos provincijas. 

kieti jos valstybių. 
Dabar pranešta, kad talki

ninkų ambasadoriai Sausyj tu
rės susirinkimą ir galutinai ap 
tars tą klausimą. Jei bus nu
tarta tas militarines organi
zacijas pakrikdyti, Vokietija 
turės pildyti tą nutarimą. 

ORAS. — Šiandie ir rytoj 
gražus oras; kiek šilčiau. • 

departamentas neuždarytas. 
800 darbininkų neteko darbo. 
Kaipo priežastis paskelbta a-
belnas reikalų sumažėjimas. 

Hammond, Ind., Gr. 29. — 
Inland plieno flirbtuvių kom
panija paskelbė, kad kai-ku-
riam laikui paliuosuosianti 
nuo darbo apie 3,000 darbinin
kų. 

Bloga Lenkų kareiviams — 
rašoma laikraštyj Karvs. — -
Mes jau žinome, kad jie blo
gai aprengti, apauti, o net kar 
tais alkani. Žinoma, ir Lietu-' 
viams karas — ne juokai, ir 
mes nemaža kenčiame. 

Bet mes žinojne, del ko ka
riaujame: mes giname savo 
žemę, norime turėti sostinę 
Vilnių. Niekas neturi teisės 
mums jos atimti, kaip niekas 
neturi teisės atmti Lenkams 
Varšavą. 

Tiesa, šiandie Vilniuje ma
ža Liettrvių. Bet juk tūkstan
čiai Lietuvių išbėgo iš Vilniau 
prieš ateinant Lenkams. Be to, 
jei ir ištikrųjų mieste butų 
maža Lietuvių, tai vistiek Vil
nius pasilieka Lietuvos sosti
ne, kaip buvo iš senų laikų. 

h a r visai nesenai dauguma 
Varsa vos gyventojų buvo Žy
dai, Rusai i r Vokiečiai. Jei
gu gi ta dauguma, nors ir la
bai žymi, panorėtų prijungti 
Varšavą prie Rusų, Vokiečių, 
ar prie kitos valstybės, tai, 
žinoma, Lenkai nekados su tuo 
nesutiktų. 

Todėl j r mes negalime su
tikti, ka*l mūsų sostinė prik
lausytų kam kitam, o ne Lie
tuvai. 

Tad mes ir žinome, del ko 
kariaujame. Lenkų gi karei
viai apgauti ir kariauja del 
svetimųjų. Daug Lenkų tai 
gerai suprato ir gryžo I^enki-
jou. 

Du pulkai poznaniečių jau 
pasitraukė iš po Varėnos ir 
nuvyko namo. Du eskadronai 
raitelių iš p]išiškių ir Radu-
nės taippat pasitraukė iš fron
to. Juos, .tiesa, nuginklavo, 
bet vyriausioji vadovybė pa
siuntė juos namo, kad nesu-
kurstytų' likusiųjų kareivių. 
Daugelyje fronto vietų ištisos 
Lenkų kuopos ir pulkai nuė
jo namo. 

Ęa i Lenkų valdžios delega
cija drauge su Lietuvių dele
gacija nustatinėjo Suvalkuose I 
demarkacijos liniją ir pasira
šė taikos sutartį su Lietuva, 
tuo pačiu 'laiku vyriau^ai 
Lenkų vadovybei paliepus Ze-
ligowskio divizijos traukė ant 
Vilniaus, neva sukilusios. Tuo 
pačiu laiku Gardine Lenkų 
valdžios nurodymais kūrėsi 
nauja " vidurinės Lietuvos 
valdžia.' ' 

Tie ponai šiandie veikia, 
kaip teisėti Vilniaus ir Gardi
no žemių atstovai. Ar turi jie 
kokios lfbrs tam teisės? Jo
kios. Visas tas Zeligowskio žy
gis yra sugalvotas Lenkų po
nų drauge su Lietuvos Lenkais 
dvarininkais. Už Lietuvių ir 
Lenkų kareivių kraują jie nori 
įgyti naujų žemių, kad galėtų 
dar geriau atsiganyti 

Tuo tikslu ėjo Lenkų legi-
jonai į Ukrainą ir Gūdi jų. Da
bar atėjo Lietuvon. 

I š PANEVĖŽIO.' 

l racijos Panevėžio skyriaus į-
vyko visatinas darbininkų su
sirinkimas, kuriame buvo 
daug svečių. Steig. Seimo na
rys pranešė apie politikinę 
Lietuvos padėtį ir ragino visų 
dvarų darbininkus rengtie* 
•teinantiems metams prie sa
varankaus ūkininkavimo, įsi
gyti, kas gali, gyvulių ir in
ventoriaus, žemei dirbti. Ne< 
Steig. Seimo išleistais .įstaty
mais bus galima Panevėžio 
apylinkės dvarų darbininkams 
gauti iš valdžios nuomon že
mės. 

Tada, sakė, nereikės darbi
ninkams savo prakaitu uždir
bta duona šerti storkaklių 
dvarininkų. 

Velžių dvaro darbininkams 
nusiskundus susirinkime, kad 
dvaro įgaliotinis laužo sutarr 
ties žodį, neduoda šiaudų, ne
taiso krosnių ir langų, tam 
tikalui išrinkta komisija iš 
miesto i r dvarų darbininkų, 
kurios tikslas bus ateityj 
dalyvauti darbdavio su darbi
ninkais sutartyse, kaipo su
tarties liudininkė. 

Paskutiniu laiku daug ma
žažemių įsirašė į Liet. Darbo 
Federaciją; nes jų padėjimas 
l a b a i bloga*?, t a i p , k a d k e t u -
riais šeimynos nariais neprasi-
maitina iš savo 6 deš. žemės, 
bet priversti ieškoti uždarbio 
apylinkės dvaruose ar pas 
stambesniuosius ūkininkus. 

PRANCŪZIJA PARDUOS 
DAUG GARLAIVIŲ. 

Washington, G r. 29. — Ka
ro metu Prancūzija buvo įsi
gijusi daugybę transportinių 
garlaivių, kuomet ėmė šėlti 
Vokiečių nardančios laivės. 

Šiandie tų garlaivių palai-
kymas brangiai atsieina vy
riausybei. Tad parlamentan 
paduotas sumanymas didumą 
tH garlaivių parduoti. 

GATVEKARIAI SU VIENU 
PATARNAUTOJU. 

. Kauno laikr. Darbininke ra
šoma : 

Lapkr. 7 d. L. Darbo Fede-

Valstijinės visuomenės nau
dos komisijoj inžinierius davė 
patarimų gatvekarių kompani
jai parūpinti nors 100 gatve
karių su vienu patarnautoju 
kiekviename. Miesto advoka
tas prieš tai protestuoja. 

SUDEGt CIGARŲ DIRBTU 
V£. 

So. Bend, Ind., G r. 29. - -
Čia sudegė didelė cigarų dirb
tuvė Havana Importing kom
panijos. Nuostolių esama virš 
lOO.tukst. dol. 

PINIGE KURSAS. 
Svetimų Salių pinigų verte, mai< 

nant nemažiau $25,000, Gruodžio 
28 buvo tokia pagal Merohants Lo 
a n and Trust Co.: 
Anglijos sterlingu svarui $3.50 
Prancūzijos šimtui frankų 5.81 
Italijos šimtui lirų v 3.33 
Vokietijos šimtui markių 1.38 • 
Lietuvos šimtui auksinų 1.38 
Lenkijos šimtui markių .18 

\ Ą^ 
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LIETŪTIŲ KATALIKŲ DIENRASTT8 
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Eina kasdiena Išskyrus nedėldfc nios. 
PRENUMERATOS KAINA: 

CHICAGOJ I R LŽSLENYJE: 
Metam> . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pusei Meta 

8UV. V.VLST. 

$8.00 
. 4.00 

$6.00 
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Anglijos Vargai. 

Peranksti butų pranašauti 
Anglijai pražūtį iš to. Dalykai 
veikiausiai pasibaigs tuomi, 
kad Anglija padarys taiką su 
Rusijos Sovietais. Iš ten pri
ganęs daugiau žalios medžia
gos, ims leisti daugiau dirb
tuvių, ims vežti jų išdirbinius 
į Rusija ir pelnas taisys fi
nansus. 

Dar liks ketvirtasis vargas, 
būtent, nesutikimai su Ameri
ka. Jeigu anos trys sunkeny
bės bus rimtos i r sunkios, tai 
Anglija saugosis šito ketvir
tojo vargo. Jei ji išras neabe
jotinus budus apsidirbti nors 
su dviem vargais su finansų 
vargu ir darbo trukumu, tai 
ji nelabai saugosis susikirtimo 
su Amerika, bet priešingai gal 
dar tyčia tuos santikius erzįs. 

Taip į Anglijos padėtį įsi
žiūrėdami mes negalime pri
eiti prie aiškios žinios ar verta 
ant jos remti Lietuvos politikę 
ar ne. Tos žinios neturint mes 
turime laikytis taisyklės, bū
ti geruoju su Anglija, bet ne
užmiršti ir kitų. 

" • • 

Hardingas ir Tautų Sąjunga. 
Sąjungos Pradžia. 

Rusijos caras sunkiai spaus
damas Suomiją, Lietuvą ir 
Lenkiją 1897 m. sumanė su
šaukti pasaulio viešpatijų at
stovus tartis, kad paliovus 
ginkluotis, o imti gyventi vi
siems taikoje. Peterburgo lie
žuviai šnabždėjo, kad caras 

nenorėdamas. 

Rinkimų Reikšmė. 

Dabar išrodo, lyg Norvegi
jos parlamentas išreikštų nuo
mones griežtai priešingas tam, 
ką išreiškia Amerikos pilie
čiai. Harding'as laimėjęs rin
kimus prieš Wilsohą ir prieš 

t a padaręs be ministrų žinios T a u t u N » « i r o d° s> turėtų 
ir suardęs jų pinkles. Tame P r i e d e r m e neisiartinti prie tos 
liežuvavime buvo tiek tiesos, Sąjungos. Tečiaus taip tik iš-

Kai-kurie Lietuviai savo .tė
vynės varguose mėgsta glaus
tis prie Anglijos kaip prie ma-
tušės sijono. Sudarant trumpą 
sąrašą to, ką Lietuva iš ko ga
vo nuo savo įieprignLmybės 
apsigarsinimo susyk matyt, 
kad Anglija naudos mums pa
darė daug daugiau negu ki
tos tautos. Vienas " Naujie
n ų " skaitytojas teisingai pa
žymi, kad ji tą padarė nebe 
savo naudos ir kad tos malo
nės Lietuvai nepigiai atseis. 
Turbūt nėra Lietuvio, kuris to 
nežinotų. Bet neturėdami ti
krų draugų dedamės su kuo 
galime. Tik besiremiant reikė
tų pažiūrėti, ar nesuluiž mums 
ta parama, ar neprisivarysim 
iš jos pilna ranką pašinų? 

Anglija šiandien turi tris 
didelius vargus. Airiją visi 
žino. Airijos betvarkė kenkia 
Anglijai neapsakomai daug. 
Anglija didelė, Airija maža, 
bet ir levą musė įerzina smar
kiai. Kartais iš musių prasi
deda mirtinos ligos didesie-
siems. 

Apie Anglijos finansus ir 
žinovai mažai tekalba. Tie fi
nansai per tris šimtus metų 
nėra buvę taip blogi kaip da
bar. Bet Anglija moka juos 
taisyti. Štai mažytis pavyzdis. 
Kuomet Suvienytos Valstijos 
mokėjo viršaus 25 centų už cu 
kraus svarą Anglija supirko 
Kubos cukrų, pardavė jį A-
merikiečiams pigokai ir pelnė 
netoli milijardo dolierių per 
keletą mėnesių. Turėdama be
galės sąžiningų ir išmanančių 
veikėjų Anglija savo finansus 
pataisys. 

Trečias Anglijos vargas y-
ra daugiau negu milijonas be
darbių. Darbo ministras T. J . 
Mac Namara atstovų bute pri
pažino, kad padėtis yra rimta. 
Iš bedarbių susidarė Council 
of Action (Veiksmo Taryba). 
Apie jos veiksmus maža kas 
tebuvo girdėti, bet darbai pa
sidarė taip stambus, kad Ang
lijos valdžia liovėsi sulaikius 
telegramas apie tos Tarybos 
veiksmus. Vietomis tos Tary
bos užgrobia valdžios triobas. 

Anglijos valdžia niekad ne
si karščiuodavo, nedaro to nei 
dabar. Valdininkai tariasi su 
užgriebusiais jų raštines bu
vusiais darbininkais ir naudo
jasi valdžios triobomis pasida
lindami. 

Sunku Ižinoti, kas iš to išeis. 
Gal Veiksmo Taryba nurims, 
o gali pasidaryti revoliucija 
kaip Rusijoje. Mažiau butų pa
vojaus, jei Airijoje nebūtų 
kraujo ir ugnies, jei šalies fi
nansuose nebūtų keblumų. 

Linksminasi Lenkai 
Lietuvos laikraščiai paduo

da žinių, kad Lenkai Vilniu
je kad linksminasi, tai links-
minasi. Sako, patys Vilniuje 
Lenkų leidžiami laikraščiai 
net susirūpinę tomis savo tau
tiečių linksmybėmis, 

Vilniaus gyventojai neturi 
duonos, kitokie maisto pro
duktai baisiai brangus, žmo
nės badmiriauja. Bet Lenkų 
ponija dienomis laikanti 
"chlopams" mitingais, gi va
karais ir per naktis kelianti 
balius, šokius ir kitokias links
mas pramogas, kokias tik ga
li išgalvoti vidutinis cilin
druotas varšaviokas. 

Linksminasi Lenkai užgro
bę svetimą miestą, svetimas 
žemes ir turtus. Atima nuo 
Lietuvio valstiečio paskutinį 
kąsnį duonos, išvaro iš tvarto 
paskutinę karvę ar arklį ir 
džiaugiasi laimėję tų gėry
bių, kokių Lenkuose nei už pi
nigus šiandie negalima gauti. 

Kad toji linksmybė turėti) 
daugiau lenkiško triumfo, štai 
dar ką jie Vilniuje sugalvoję: 

Kas vidudieniu Lenkas su 
triubay eina katedron ir tenai 
iš bokšto ant visų keturių šo
nų triubija lenkiškas meliodi-
jas Lenkų dainos "Nie damy 
žiemi z kąd nasz rod" (Nepa
duosime žemės, iš kurios pa
eina mūsų giminė). 

Skelbia tad Lenkai, kad Vil
nius yra jų že-mė, kad to mies
to neatiduos Lietuviams. Me
lagystėmis mėgina intikinti 
minias, kad Lenkų gentės lop
šys tai Vilnius. Posenovei jie 
piktžodžiauja Lietuvos sosti
nės šventyklose. 

Atrodo, kad Lenkų tos link
smybės ir politikinės agitaci
jos bažnyčiose taisomos ne 
prieš gerą. Reikia spėti, kad 
tas iš katedros bokšto triubi-
jimas padarys galą tam jų 
" rodu i " . Ne iš Vilniaus žemės 
paėjusi Lenkų giminė, bet ta 
giminė Vilniuje gates sutikti 
kapus. Tuomet visai lytinei 
Europai palengvėtų. • 

kad visa Rusijos politika visai 
netiko prie caro sumanymo. 

Tai buvo prieš Rusijos karą 
su Japonais. Visam pasauliui 
Rusija rodėsi taip galinga, 
kad nei viena viešpatija ne
drįso atsisakyti Mikalojaus D 

rodo, bet taip nėra. 
Tautų Sąjungos yra gera 

mintis, kad ginčai tarp tautų 
butų baigiami teismu ne ka
rais. Bet toje Tautų Sąjun
goje yra bloga ypatybė, kad 
teismo nepadarė, teisybės ne-

sumanymui, todėl Hagoje įvy- a P ^ P ^ 0 , tik pagamino prie-
ko konferencija. Ji buvo di- niones galingiesiems skriausti 
džiausią veidmanybės šventė, d i d e s n i s k a i č i u silpnesniųjų, 
bet buvo. Beveidmainiaujant Norvegijos parlamentas natrv-
sutarta padaryti tarptautinį 
nuolatinį teismą Hagoje. Kas 
norės galės juomi naudotis. 

Nei Anglai pakeldami karą 
prieš Boerus, nei Rusija pro
vokuodama karanJaponus, nei 
Italija verždama Tripolį iš 
Turkijos, nei Balkanų tautos 
1912 m. visai nesikreipė į Ha
gos teismą, nors tas teismas 
jau buvo. Be to teismo prasi
dėjo ir didysis pasaulio karas. 

Pečiaus Norvegijos parla-

egijos parlamentas pagy
rė pirmąją dalį. J i s davė Wil-
sonui dovaną už ką Nikalo-
jaus mintį atnaujino. Ameri
kos piliečiai tos minties nepa
peikė. J i e papeikė Wilsoną už 
ką davė Tautę Sąjungai taip 
lengvai susipainioti į išnaudo
tojų militaristų žabangas. Nei 
Norvegijos parlamentas nebū
tų pagyręs VVilsono už tatai. 

Tą žinant lengviau darosi 
suprasti Hardingo padėtį. J i s 
neturi pritarti Tautų Sąjun-

se. 
(Pabaiga bus). 

» 

DĖLEI NAUJŲ PERMAINŲ. 

mentas carui Nikaloįui Antra- * " t o 1 ' k o 1 J1 b u H militaristų 
jam pripažino Nobe'lio taikos Naudotojų vedama, bet jis 
dovaną)(100,000 frankų). Nors t u n t w s * <>m pritarti,, kada ji 
tas parlamentas matė visa u z t l k r į s v l s o m s mažoms ir 
Hagos konferencijos nepasek -1 d , d o l ( , m s l u t o m s laisvę, kada 
mingumą, bet iš liguistos p r a - 1 j l v i e t o n J i e S 0 S P^ t a tys tei-
džios tikėjosi didžios naudos s y b ^ tarptautiniuose santikiuo 
ateitije. 

Dvidešimt metų vėliau už 
carą Amerikos Presidentas 
Woodrow Wilšonas, eidamas 
karan prieš Vokiečius sakė, 
kad to karo tikslas yra už
baigti karus. Tą pažadą pil
dydamas \Vilsonas po karui 
keliavo į Paryžių daryti taikos 
sutartį. J i s buvo žadėjęs tei
sybės viešpatavimą pasaulije 
vietoje 'jiegos; jis buvo skel
bęs mažųjų ir pavergtųjų tau
tų laisvę. J am bebūvant Pa
ryžiuje susidarė taikos sutar
tis, sulig kurios kelios galin
gosios viešpatijos susibūrė iš
naudoti visą pasaulį. Susidarė 
taip vadinamoji t kTautų Są
junga'«', bet kas moka skaity
ti, tas žinojo, kad tuo vardu 
tapo pavadinta pergalėtojų 
militaristų išnaudotojų sąjun
ga-

BOLŠEVIKAI PALIUOSUO 
JA 7 AMERIKONUS. 

Washington, Gr. 29. — Gau
ta žinių, kad bolševikai iš ne
laisvės paliuosuoją 7 Ameri
konus, kurie buvo paimti pie
tinėj Rusijoj. 

Tarpe paliuosuojamų, tur
būt, esąa ir Am. Raudonojo 
Kryžiaus darbuotojas kapito
nas Kilpatrick, kituomet tar
navęs Lietuvos armiioji?. 

] 

Sąjunga ir Amerika. 
Tas VVilsono padaras Ame

rikai nepatiko. Pirmiausiai' ir 
aštriausiai ėmė kovoti senato
rius Borali. Kad Wi!sonas, 
sugrįžęs iš 'Prancūzijos, kvie
tė pas save senatorius pietų, 
Borah viešai atsisakė tuose 
pietuose dalyvauti. Paskui 
Borah ėjo ir kiti senatoriai 
repu b 1 ikonai, ta ip tų ir War-
ren G. Harding. Šitie priėmė 
prezidento užkvietimų į pie
tus, bet nepriėmė nei jo poli
tikos, nei jo 'sąjungos. 

Wilsonas prieš Senato nuo-
įnor^ protestavo ir šaukėsi 
Amerikos piliečių teisman. 
J is stovėjo už tautų sąjungą, 
senatorius Harding prieš jų. 
Amerikos piliečiai 2 Lapkri
čio 1920 m. išrinko Harding'ą. 
Dabar atkartojus Wilsono žo
džius, kuriais jis šaukėsi pi
liečių teismo, pasirodo, kad 
tas teismas išdavė ištarmę 
prieš Wilsoną. 

Lietuvos Valdžios įsakymu, 
Lietuvos Misijos nariai, užbai
gę šių metų paskolos darbą, 
grįžta Lietuvon. Tolimesnis 
paskolos darbas yra paveda
mas Lietuvos Atstovybės ži
nion, kaip lygiai ir kiti dar
bai, kurio teko JL4etuvos Misi
jai atlikinėti. Be to, Lietuvos 
Atstovas Amerikoje yra pra
šęs keturiems mėnesiams urlo-
l>o ir Ministerių Kabineto nu
tarimu yra jį gavęs ir yra pa-
sirįžęs iškeliauti Lietuvon ant 
kelių mėnesių atostogoms, kad 
ypatiškai duoti pranešimą a-
pie visus darbus, kurie liko 
Atstovybės jau atlieti arba 
kurie priseis čion artymiausiu 
laiku atlikti. Lietuvos Atsto
vybės reikalai, kaip buvusieji, 
taip ir naujai jai paskirti, 
Valdžios įsakymu, Lietuvos 
Atstovui išvažiavus atosto
goms, bus pavesti Lietuvos 
Atstovo Amerikoje pavaduo
tojui Matui Vinikui. Tokios 
tat permainos. r 

Dar Rugpjūčio mėnesyje Lie
tuvos Misija buvo pasiulusi 
Lietuvos Valdžiai užbaigti pa
skolos darbą iki Spalio 1 d. 
ir leisti jai grįžti, tečiau Lie
tuvos Valdžios nutarimas gau
tas yra tik šiuo laiku. Sulig šio 
įsakymo, Lietuvos Misija yra 
paskelbusi visoms stotims, ka*f 
jųjų visos sąskaitos, bonai ir 
pinigai butu parsiųsti Lietu
vos Misijai iki Naujųjų Metų, 
idant suvedus visų stočių sąs
kaitas butų galima sudaryti 
galutina apyskaita ir -ji pas
kui Lietuvos Valdžiai prista
tyti. Spėjama, kad iki Sausio 
mėnesio pabaigos Lietuvos 
Misijos nariai jau galės su-

Bet Norvegijos parlamentus vesti visas sąskaitas, atitiuo-
pripažino Wilsonui tą pačią Į ti patį paskolos darbą ir kitus 
Nobelio taikos dovaną, kurią 
buvo pripažinus kitados Nika-
lojui Antrajam. Norvegijos 
parlamentas, matyt, spėja, kad 

reikalus Lietuvos Atstovybei 
ir paskui keliauti Lietuvon. 

Vykinant šį pieną, Lietuvon 
Atstovybė Amerikoje yra New 

I ir Wilsono darbas pagreitys. Yorke nuo ' Sausio 1 dienos, 
taikos reikalus, norėdamas ar '1921 metų, parsamdžius naują 

savo biurą, (Lithuanian Re-
presentative, 162 W. 31 st. St., 
ant kampo 7 Ave.). Šiame biu
re pasiliks Lietuvos Atstovy
bės Amerikoje: 

1) Finansinis Skyrius, kur
sai su pagelba Amerikos Lietu
vių visuomenės rūpinsis ir 
toliaus Lietuvos Laisvės Pas
kolos reikalais, būtent pačių 
bonų pardavinėjimu, apmokė
jimu, kaip ateis laikas nuo
šimčių už bonus, o lygiu būdu 
rinkimu aukų ir jų parsiunti
mu Lietuvon įvairioms Vals
tybės įstaigoms ar visuomenės 
organizacijoms, kaip Lietuvos 
Gynimo Komitetui, Lietuvos 
Šauliams, Lietuvos Raudona
jam Kryžiui ar kitoms organi
zacijoms; 

2) Pinigų Siuntimo Skyrius 
dėlei persiuntimo pinigų ar 
aukų per Lietuvos Valstybės 
Iždą nukentėjusiems nuo karo, 
giminėms ir šiaip žmonėms, ku 
rie norės padėti savo pinigus 
Lietuvos Valstybės lždan; 

3) Prekybos ir Pramonės 
Skyrius, kursai drauge su įsi
kūrusia Amerikos Lietuvių 
Prekybos ir Pramonės Taryba 
rūpinsis užmezgimu pix3kybos 
ir pramonės ryšių tarp Ameri
kos ir Lietuvos, priveizdėji-
mu įvairių prekybos ir pramo
nės bendrovių, kurios norės 
vesti by kokią prekybą su 
Lietuva arba ten įkurti savo 
pramonės įstaigas, ir palaiki-
niu įvairių prekybos ar pra
monės bendrovių, kurios įsi
kūrusios Lietuvoje norėtų 
čion tarp Amerikos Lietuvių 
gauti naujų pajininkų, ir 

4) Amerikos Lietuvių Regis
tracijos Skyrius, prie kurio 
bus renkamos žinios apie vi
sas Amerikos Lietuvių koloni
jas, apie pačių ateivių skaičių, 
jų darbus ir užsiėmimą. Prie 
šio skyriaus pasilieka ir Lie
tuvių Piliečių .Sąjunga, kaipc 
bepartijinė Amerikos visuo
menės organizacija, per kurią 
Amerikos Lietuviai liuosu no
ru sumoka į Valstybinį Fondą 
pamatinį Valstybinį mokesnį 
Lietuvos Valstybės Iždui. Su
lig veikusiųjų Lietuvoje 'įs
tatų, kurie buvo išleisti dar 
Rusijos Valdžios, kiekvienas 
iškeliavęs svetur pilietis tu
rėjo mokėti po 10 rublių į pu
smetį arba 5 dol. už buvimą 
užsieniuose. Prigulintieji prie 
Lietuvių Piliečių Sąjungos 
nuo šio mokesnio bus paliuo-
suojami. 

Be to prie šio Skyriaus bus 
įtaisytas dalinai ir pasų išda
vimas ir jų vizavimas, kaip 
tik bus galima, nes pamati
niai tuo tarpu visų pasų išda
vimas visose kitose Atstovybė
se yra koncentruotas Washing 
tone, išskyrus vieną ar kitą 
Valstybę, kuri per savo Kon
sulus atlieka tą darbą ir New 
Yorke. 

Visi kiti darbai, kurie iki 
šiol Lietuvos Atstovybės A-
merįkoje buvo atliekami, kaip 
tai: visa politinė akcija dėlei 
Lietuvos Nepriklausomybės 
pripažinimo j liudidijas viso
kių dokumentų, įvairių bylų 
vedimas ir paėmimas Lietuvos 
Atstovybės globon, kur reikia, 
pasilikusių turtų nuo mirusių 
Amerikoje Lietuvos piliečių, 
Lietuvos Informacijų Biuras, 
Viešas Amerikos * Lietuvių 
Knygynas, neminint jau pa
čių pasų išdavimo, vizavimo 
pasų kitų valstybių piliečiams, 
išdavimo paliudijimų įvažia
vimui Amerikon iš Lietuvos fcj 
t. t. pasilieka, kaip ir buvo, 
prie Lietuvos Atstovybės A-
merikoje (Lithuanian Lega-
tion, 703 loth St. N. W., Wa-
shington, D. C ) kur visais 
tais reikalais ir reikia kreip
tis, l i e t . Informacijų Biuras. 

Tik ką gautos Knygos 
i -

iš Lietuvos 
i 

Bažnyčios Istorija (215 pu^lap.) 50c. 
Ar-gi kalta čia Katalikų Bažnyčia! 50c. 
Dvasiškoji iškalba (Kun. Dro. Jauniaus) . .< 35c. 
Homilijos (pamokslai) Visų metų Sekmad $1.50 
Sakyklai Vadovas (pamokslai) 3 knygos 3.00 
Viešosios 8v. Sakramento Adoracijos Vadovėlis . . 50c. 
Paveikslai žmogaus nusidėjėlio, teisaus ir tobulo 35c. 
Štai Tavo Motina (Geguž. ir Spalio mėn. skaitymai) 25c. 
Jėzus mūsų meilė 25c. 
Štai Viešpaties Tarnaitė (Gegužinė) 20c. 
Katalikų Tikėjimas ir jo priešai . . , . . ' 25c. 
Apie tikrąjį pamaldumą .. . . . . 25c. 
Ar katalikas gali būti socijalhttuf 50c. 
Dvasiškoji Komunija 25c. 

<«•» 
• 

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

-*•»+-

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

i 
''DRAUGO" KNYGYNAS. 

t 

2334 So. Oakley Avenue , Chicago, Ulinois. 

GRAND RAPIDS'O LIETU
VIAMS. 

JUOZAPAS MARGELIS 
1' Draugo'' Agentas persikėlė 

į naują vietą 509 W. Leonard St. 
N. W. Ten jis turi krautuvę su 
įvairiais daiktais. Patarnauja ga
vime šipkorčių ir siuntime pinigų 
į Lietuvą. 

Pas jį galima gauti pirkti mal
daknygių, užsiprenumeruoti 
"Draugą" ir kitokius reikalus 
atlieti. 

PRANEŠIMAS 
Dr. M. T. STRIKOL'IS 

Lietuvis Gydytoja* ir Chirurgą* 
Perkelia ofisą į Poople Teatrą 

1016 W. 47th S t. Tel. Boul. 1 
Valandos: 1 iki S po pietų. 6 11d 

vak. Nedėl. 10 iki 12 ryte. 
Res. 2914 W. 4Srd 

Nuo ryto iki piet 
Tel. McKinley 263 

FOff'YOUrSTOMACn'S S B E 

Po vaistui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodama 
pas visus aptiekorlus. 

\ 

Gerb. Muzikos vadų solistų ir 
choristų domai. 

NAUJOS DAINOS 
parašė 

\ . A L E E s i s • 
Keturios gražios dainos vienam bal
sui prie fortepiano: 
1. M" iU uždegta krūtinė 65c. 
2. Graži čia giružė 5 0 c 
S. Ak, myliu tave 75c. 
4. Visuomet širdis surakinta . . 60c. 
Dvi skambios (maršai) dainos miš-
rani chorui: 
5. Mes grįšim ten 75c. 
6. Ginkim šalį Lietuvos 50c. 

Senesnieji leidiniai: 
7. L. V. Hynutas, mišram chorui 25c. 
8. Meilė, vienam balsui ir pianui 40c. 

Reikalaudami malonėkit adresuoti: 
i, •* J / 

A. ALEKSIS 
657 Josephine Avenue. 

Detroit, Mich. 

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

Tel Canal 2118 
Valandos: 10 ryto iki S vakarą 

Gyvenimas 
2611 W. 63rd Str. 

Tel Prospect 3466. 

Saugok akių regėjimą 

Kada kankinies dol galvos 
skaudėjimo, kada regėjimas sil-
nsta skaitant, siuvant ar tolyn 
žiūrint — tai reiškia, jos pri
valote kreipties i manę klausti 
patarimo del JŪSŲ akių: mano 
20 metu patyrimas suteiks 
jumti gerlausj patarnavimą del 
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės 
Ligos gydoma specijallsto. 

W. F. MOFCRCTP, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPJBCIJAJLISTAfl 

1801 6. Ashland Ave., Ghicago. 
kertė 18tos gatvės: 8-člos lubos 

Kambarls 14-15-16-17 
Viriui PLATT'S aptiekos 

Tėmykite mano parašą. 
Valandos: Nuo 10 ryt© iki I 
vak. Nedėliomis nuo 8 ryto iki 
12 d. 

n 

• V. W. RUTKAUSKAS j 

i 

L 

ADVOKATAS 
Ofisas DidmiestyJ: 

29 South La Salle Street 
Kambarls 824 

Telefonas: Central 

Vakarais, 812 W. 33rd St. 
Telefonas: Yards 4681 

* J. P. WAITCHES 
LAWYER 

LIETUVIS ADVOKATAS 
Vai. rytais 8 iki 11, vak. $ Iki 0 j 

Nedėliomis 11 iki 1. 
r 4509 S. Ashland Ave. Chicago, HL] 
£ Phone Vards 1058 

DR. S. MIKELIS 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CITUltVRGAS 
Ofisas Ir Gyvenimo vieta 

8252 South Halsted Street 
Ant rlriaas Unlrersal State Beak 

Valandos nuo 10 iki 12 ryts; nuo 
2 iki 4 po pietų; nuo 7 Iki 8 vak 

Nedėliomis nuo 10 iki * 
Telefoas* Tar t i * £544 J 

Phone Canal 257 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
18S1 So. Halsted Street 

Valandos: 10 iki 12 ryto; 1 iki 4 
• po piet. • iki 9 vakare. 

TeL Yards 6666 . Drover 8448 
Dr. V. A. SZYMKEVIOZ 

Lietuvis Gydytojas, Oblrurgas Ir 

8308 S. Halsted St. Ohloago. 
Valandos: 10—12 i i ryto 1—2 Ir 
6—8 vakarr Nad. 10—12 H ryto. 

>• • • • • • ! • » — 
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NA U JI METAI 
Misin Lekcija iš šv. Povylo laiško Titui 2, 11—1$. 

Muilinasis: Dievo mūsų Išganytojo malonė pasirodė visiems žmo
nėms, mokindama mus, kad atsižadėdami nedorybės ir pasaulinių gei
smų, blaiviai ir teisingai gyventume šitame amžyje, laukdami laimin
gu.̂  valties ir didžio Dievo mušu išganytojo Jėzaus Kristaus garbės 
at- jimo, kad mus atpirktu iš visokios nedorybės ir kad nuvalytų sau 
priimtina žmonija geru darbu sekėja. Ta kalbėk ir kalbink mušu 
Viešpatyje Jėzuje Kristuje. 

Mišių Evangelija šv. Link. 2) 21. 

Anuo metu, kad praėjo aštuonios dienos, kad taptų apipjaustytas 
bernelis: tapo pavadintas jo vardas Jėzus, kuris buvo pavadintas An
gelo pirma negu iščhije prasidėjo. 

V. Jėzaus Vardas. 
Žmonės yra įpratę savo gerbiamiesiems ir mylimiesiems asme

nims išreikšti gražiuosius jausmus jų vardo dienomis. Aštuntoji die
na po Kalėdų yra mūsų Mokintojo ir Viešpaties Jėzaus Kristaus var
do diena. Todėl krikščionys tą diena ir švenčia ir laimina. Senasis 
ir gražusis paprotys ta diena išreikšti meilę ir pagarbą nukrypo į ki
ta pusę: žmonės išreiškia linkėjimus vieni kitiems. Tas taip-gi neblo-
«ra, bet palinkėjus viso gero žmonėms reikėtų neužmiršti ir Žmonių Iš
ganytojo. Jis nei vienam ne svetimas. 
j V. Jėzaus vardas yra iš #ydų kalbos. Joje jis tariasi Jehošua. 
Tas vardas vienatinės nekaltos mergelės Simui teko del to, kad ange
las Gabrielius buvo taip liepęs Dievo vardu (Liuk. 1, 31). Grekų 
kalboje negali būti h tarp dviejų balsių, nėra nei garso š visai ir vy
riški vardai nesibaigia dvibalse na. Todėl Grekai Išganytojo vardą 
ištardavo savotiškai Jėsus. Rymiečiai tų vardą ėmė iš Grekų, bet jie 
? tarp dviejų raidžių tarė kaip z. Mes gavome tą vardą iš Lotynų 
kalbos, del to tariame Jėzus. Grekai ilgainiu ilgą ė ėmė tarti, kaip y. 
Tada krikščionimis tapo Rusai ir iš naujosios Grekų kalbos Išganyto
jo vardą gavo Jysus. Anglai ir Amerikieėiai Viešpaties vardą rašo 
kaip Lotynų kalboje, bet taria savotiškai Džysis. Tame jau nei žen
klo nebelikę iš Jehošua. 

Vienas didis žmogus buvo buvęs Žydų tautoje Jėzaus vardu pirm 
Išganytojo, būtent Mozės ar Maižiešiaus įpėdinis. Mozė išvedė savo 
t&itiečius iš Egipto vergijos, pervedė \wr tyrus, atvedė iki žadėtosios 
žemės, bet neįvedė j ją. .lis buvo maža abejone nusikaltęs Dievui. 
(Num. 20, 11. 12). Bet didesnė priežastis buvo ta, kad Mozėr reiškė 
Senąjį Įstatymą, o Žadėtoji Žemė reiškė dangaus linksmybes. Sena
sis Įstatymas neįveda žmonių į dangų. Tą padarė tik Dievo Sūnaus 
pasišventimas, to Sūnaus, kuris davė žmonėms Naująjį Įstatymą. 
Mozės tat abejonė buvo proga pranašystei, išreikštai ne žodžiais tik 
asmenimis, kad Jėzum vadinsis Tas, Kuris užbaigs žmonių išgelbėji
mo darbą. Mozės įpėdinį mes paprastai vadiname Jozue, kad atskir
tume nuo V. Jėzaus, bet Žydų kalboje jųdviejų vardai buvo vienoki. 
Vienoki juodu yra taip-gi Grekų ir Rusų kalinėse. 

Žydų kalboje ir tautoje vardas turėdavo-daug reikšmės. Nekar
to tėvų duotąjį vardą žmonės mainydavo, kuomet pasirodydavo nau
jos žmogaus ypatybės arba uždaviniai. Taip Abromo vardas tapo 
permainytas į Abraomo, kad reikštų, jog taps keleto tautų tėvu. Jo-
kubo vardas tapo permainytas į Izrael, kad reikštų Dievo tvirtybę. 

Už visus vardus buvusius pasaulyje garbingiausias ir galingiau
sias yra V. Jėzaus vardas. Šv. Povylas Šv. Dvasios įkvėpimu sako, 
kad Dievas Jėzui "davė vardą augštesnį už visokį vardą, kad Jėzaus 
vardui klauptų visi keliai dangaus, žemės ir pragaro gyventojų ir 
kad visi liežuviai pripažintu, kad V. Jėzus Kristus yra Dievo Tėvo 
<mrbėje." (Philip. 2, 9—11). 

Katalikų Bažnyėioje įvairus žmonės įvairiai V. Jėzų garbindavo 
ir garbina. V. Jėzaus vardo garbinimu labiausiai pasižymėjo šv. 
Bernardinas Siennietis. Jis buvo gimęs Italų žemėje Kųgsėjo 8 d., 
1380 m., o mirė Gegužio 20 d.r 1444 m. Jo karšti pamokslai sustabdė 
ištvirkimą Italų tautoje. Jis panaikino įprotį kortomis lošti. Kortų 
fabrikantą Bolognijos mieste šv. Bernardinas 1424 m. išmokino da
ryti korteles su V. Jėzaus vardu. Permainęs savo išdirbystę žmogus 
net labiau pralobo iš V. Jėzaus vardo kortelių, negu iš lošiamųjų kortų. 

Daug yra būdų V. Jėzaus vardui pagerbti. Lietuvoje yra įsigy
venęs vienas geresnis už kitus, kad žmogus su žmogum susitikę sako: 
"Garbė Jėzui K7•istui,,, o pasveikintasai atsako: "Per amžių amžius. 
Amen." Seniau sakydavo "Tegul bus pagarbintas Jėzus Kristus" ir 
atsakydavo: "Ant amžių amžinųjų Amen," bet dabar mųs kalbos 
mokslininkai parodė, kad geriau yra sakyti: "Garbė Jėzui Kristui." 

•v 

Mųs tėvų tėvai % įprotį įvedė. Mums reikėtų tik jį palaikyti. 
Laimingi tie katalikų namai, kur V. Jėzaus vardas gerbiamas. 

Ten keiksmų negirdėti. Ten vyro ir moteries santaika, ten vaikeliai 
gražiai auga. • 

* Dar reikalingas yra vienas V. Jėzaus vardo pagerbimas, kad mes 
savo Mokintojo ir Išganytojo nesigėdėtume, jei kas nors, nuo tikėji
mo nuklydęs išdrįsta mus pajuokti. Tokiam tylėjimu parodykime, kad 
jo šnekai nepritariame, ir kad V. Jėzaus vardo įžeidimo savo namuo
se nepakenčiame. 

Tokis apsėjimas ir V. Jėzų pagerbia ir mųs pačių vertę pakelia 
net priešų akyse. 

Alaska priklauso Suvienytoms Valstijoms. Ta šalis yra labai šal
ta. 1918 m. beveik pusė jos gyventojų mirė influenza (flu). Nuo to 
laiko sveikatingumas nedaug pagerėjo. Du ligonbučiu tapo uždarytu 
del lėšų stokos. Organizacija vadinama Washington Guild of the 
Little Flo\ver (Mažosios Gėlėlės amatninkų sutartis Washington'e) 
yra katalikiška, draugi ja. Ji pasistatė iiždavinį surinkti lėšų misijoms 
it ligonbuciams. Tos Guild'os pirmininkė yra darbšti ponia W. E. 
.Mmitgomery. J i ateinančiame Vasario mėnesyje ketina padaryti 
Baltojo Dramblio Bazarą Alaskos ligonbuciams. Panašios Guild'os 
jau suisdarė ir kituose įmestuose. 

nimo Malonumas. 
Prisitaikant prie Švento Pranciškaus Salezo. 

• 

Vertė: Kun. V. Kulikauskas.. 

DIEVOTUMO PAMATAI. ; '. 

T4sa. 

Jis aptemdo profcą ir išplėšia dūšiai patarmes, pasirįžimus ir nuo
voką, padaro panašiais tiems, apie kuriuos j^salmietis kalba, sakyda
mas: " J ie yra sumišę, lyg girtas žmogus*ir visas jų išmanymas yra 
prarytas." 

Jis stabdo maldą, duoda nenorą meditacijos ir atima visą pasi
tikėjimą Dievo gerumu. , I • 

Galop, visi, kurie yra tokio blogo liūdnumo auka, yra pilni pa
sibaisėjimo, klaidų, tuščios baimės, jie bijosi, kad juos Dievas aplei
do, kad neturi juose pamėgimo, kad jie netverti stoti po Dievo akių, 
prašyti sau atleidimo. Kaip Kainas jie tiki, kad kiekvieno žmogaus 
ranka pakils prieš juos. Jie mano, kad Dievas jiems yra neteisingas, 
kad jiems ypatingai bus aštrus amžinastyje, įsivaizdina, kad kiti yra 
laimingi jų pastangomis. Baimė, kuri paeina iš užsislėpusios puiky-* 
bės, įtikrinėja juos, kad turį būti uolesni, geresni ir tobulesni už kitus. 

Piktoji dvasia, to nusiminimo priežastis (nekalbu čia apie prie
žastis prigimtas, kurios reikalauja daktaro, o ne teologo) yra tik
riausia išpustytoja. Jos darbas visuomet tik ir, gali sužadinti neapkan
ta, liūdnumą, pyktį ir apmaudą. Vaistais nuo to yra kantrybė, pri
imanti tą liūdnumą, kaipo bausmę už tuščius džiaugsmus, smagumus 
kad pastatėme juos augšciau Dievo meilės, kad priešinomės Jo len
kimams ir įkvėpimams. Nors išrodytų, kad viskas, ką tiktai darome 
prieš liūdnumą, yra tuščias darbas, vienok privalomo priešintis. Mes 
privalome nenusileisti, bet melstis ir giedoti, kolei piktoji dvasia ne
atsitrauks. Atminkime dvasią, kuri keldavo neramybę Sauliuje, ir 
kaip jos smarkavimas būdavo sustabdomas Dovydo giedojimu. Viršu-
jai darbai prablaivo mintį, o dvasiški lavinimaisi yra labai naudingi, 
vartok juos nuliūdime, kad ir neturėtum iš jų jojrio malonumo. Ap
sikabink kryžių, spausk jį prie savo širdies, siųsk prie Dievo atsi
dūsėjimus, kai]) va: "Jėzau, buk man Jėzus," arba "kas gali mane ati
traukti nuo meilės Dievo" ir tt. "Je i kas.butų nuliūdęs, tesimeldžia," 
sako šv. Jokūbas. Patariu neprailgyti apmąstymo, bet geriau vely jį at
pildyti tankesniais atsidūsėjimais prie Dievo ir žodžiais pasitikėjimo 
ir meilės, kaip šie: "O gailestingumo Dieve, kuris esi geras ir gera-
daringas, Tu esi mano džiaugsmas, mano viltis, sužiedotinis mano dū
šios." Nors jie rodytųsi nenaudingi, nepamest jų. Kantriai lauk geros 
pasekmės, lhiri ateis po nekurio laiko, eik, kiek galima, dažniau prie. 
Šv. Komunijos, nes ji mums duoda paguodos Dievuje. Atidaryk sa
vo dūšią išmintingam dvasios vadovui ir tai daryk ištikimai ir nu
žemintai. 

SKYRIUS XX. 

kito. Arba meilė, arba mirtis, "kuris nemyli,, sako gv. Jonas, jau yra 
miręs." 

Meilė artimo. * 
Meilė, kurios pamatu yra Dievas, yra daug tvirtesnį ir pasto

vesnė už tą, kuri remiasi ant kūno ir kraujo. Čia ant žemės kitą pri
valome mylėti taip, kaip mylėsime danguje. Jei pagonį s myli tuos, 
kurie juos myli, tai krikščionis privalo mylėti tuos, kurie jo nemyli. 
Mylėkime savo artymą ne del to, kad jis doras ir malonus, bet, kad 
tokia yra Dievą valia. Geriau mes jo mylėti negalime. 

Mes privalome savo meilę ir paviršutiniai išreikšti, Šį darbjj vi
suomet telydi dorybė ir šventa Dievo baimė. 

Tikėjimas, viltis ir lyeilė. 
Tikėjimas rodo mus laimei viltis kelia mumyse jos troškimą, o 

meilė mums ją duoda. Dabar mums reikalingos tos visos trys dory
bės, o danguje liks tik viena—meilė. Tikėjimas tenai neįeis, nes te
nai jau viską matysime; tuo mažiau viltis, nes jau viską turėsime; tik
tai meilė ras sau tenai vietą, kad mylėtų Dievą visame, už viską labiau 
ir nusimestų visą uždangalų. Tikėjimo apsiautalas jr vilties priedan
ga neįeis į dangų. (Daugiau bus). 

f 
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. , Apie š renių jų liudnumą. 
Liūdnumas, kuris yra mums geras, nesukelia apmaudos, neapma

rina nei kiek mųs proto jiegų, priešingai, padaro jas veikliomis ir uo
liomis. Nenutrenkra žemyn širdies, bet išjudina prie maldos ir vil
ties. Pati dūšia pasilieka pagauta karšto dievotumo. Vietoje karty-

vbės jis neša saldžia paguodą. Sekant Šv. Augustino nurodymą, darąs 
atgailą turi visuomet būti liūdnas, bet visuomet džiaugtis tame nu
liūdime. 

Liūdnumas, sako Kassijanas, kuris atlieka tvirtą atgailą, yra ge
ras, nes jis yra paklusnas, nusižeminęs ir ramus, saldus ir kantrus; 
jis paeina iš meilės/ir, pasiekdamas kiekvieną sįelos ir kūno skausmą, 
pasilieka linksmas, gyvas, pilnas lipšnumo ir/ramumo saldybės; jis 
turi visas Šv. Dvasios vaisius, meilę, džiaugsmą, sandarą, širdingumą, 
gerumą, maloningumą, tikėjime, ramumą ir susivaldymą. * 

Tokia yra tikra atgaila ir toks yra šventas liūdnumas. Ištikrųjų, 
tai nėra nei liūdnas, nei melankoliškas (nusiminęs), bet tiktai susi
judinęs ir švelnus, atmetąs ir saugojąs nuo nuodėmės nuodų; jis paš
venčia praeitį ir ateitį Dievo meilei, be priemaišos netobulos mejlės, 
neatsižiurėdamas į bausmę ar amžiną užmokesnį. 

Štai pasekmės tos mylinčios atgailos. J i paprastai* atliekama at
sidūsėjimais, pakėlimu savo širdies prie Dievo, sulig senovės metavo-
jančių budo. , 

"Aš esmi tavo, o Dieve, gelbėk mane, pasigailėk manęs, ipkno du
sia sudėjo visą viltį Tavyje. Gelbėk mane, o Viešpatie, nes gilus van-
aens užpylė mano sielą. Padaryk mane kaipo vieną iš Tavo samdi
ninkų, o Viešpatie, pasigailėk manęs, vargšo, nusidėjėlio." 

Tokioje prasmėje malda išteisina. 

DIEVOTOS MINTIS. 
» 

f 
^ 

Šio mažo veikalėlio antroji dalis yra skiriama supažindyti krikščionis 
su šv. Pranciškaus Saleziečio mintimis. Jos y ra išsiskirsčiusfos po jvai-
rius jo veikalus. Jų stilius yra stebėtinai paprastas, be išdidumų. 

šventųjų žodžiai yra didesnės vertės, kaip pasaulinių ištisi sakiniai, 
šventieji kalbėjo j širdį ir»vartojo jos kalba, o tai y ra t ikras išreiškimas 
suprastos religijos, paremtos meile. Sio pasaulio vyrai ir moterys, pa
duodamas jums čia šv. Pranciškaus Saleziečio ištarimui, tikiuosi, kad 
duosiu jums paragauti tų saldžių, gyvų ir gilių jausmų, kurie yra pasekme 
grynos ir t ikros meilės. Apsvarstyk kar ta is tai eu šventuoju, kurio dievotu
mu, budo švelnumu ir išmintimi stebėjosi d i ( 'ka i ir prasti žmonės. 

Dievo meilė. v 
Bukime pasirengę, vely tūkstantį kartų mirti, kaip mylėti kę-nors 

labiau už Dievą. Geriaais visko netekti, negu vilties, drąsos ir pasirį-
žimo Jį amžinai mylėti. Iš tos meil.es išaugs mumyse tikroji liuosybė, 
kuri yra išsižadėjimas visa ko, kad išpildžius Dievo valią. Gi to pa
sekme yra dvasios švelnumas, nepalyginamas ramumas ir stebėtinas 
prisitaikymas prie visa ko, kas ne nuodėmė, ar nuodėmes pavojus. 
Nors retas daiktas matyti ugnį be durnų, bet ugnis šVentos meilės yra 
be jų, kolei Ji yra gryna, vienok, kaip tiktsti joje atsiras priemaišai, 
tuo jaus ji parodys neramumo durnus, vergišką baimę, kuri išplėš visą 
liuosybę. • / 

Jėzus Kristus neabejojo apie šv. Petro meilę, kuomet Jis jo klau
sė, ar jis Jį myli, bet Jis sėmė sau malonumą, girdint Apaštalą kal
bantį, kartojantį ir tvirtinantį, kad jis Jį myli. "Ganyk mana ave
les," tarė Jėzus. Ir kuo jis jąš turi maitytit Meile. Taip meile, 
nes be meilės jos negalėtų gyventi. Tarp meilės ir mirties -nėra ko 

Kryžiaus Pažinimas* 
Kas yra Kryžius? Sakykla, ū kurios V. Jėzus Kristus skelbia 

savo mokslą. 
i 

Gal kas paklaus, kokį mokslą Jis skelbia? Juk apart septynių ži
nomų žodžių nieko kito nuo Kryžiaus negirdime.—Ar žinote, ką kuni
gas mokina iš sakykloj ir koksai jo geriausias pamokslas?—Kunigas 
sako apie nuodėmes, apie šv. Sakramentus, apie paskutinius daiktus, 
apie Dievo įsakymus ir apie kitus dalykus. O ar Jėzus nekalba nuo 
kryžiaus apie nuodėmę? Kas Išganytoją prie kryžiaus prikalė, jei 
ne žmonių nuodėmės? Kas Jam erškėčių vainiką nupynė, jei ne mūsų 
kaltybės? Kas padavė tulžį ir uksusą, jei ne girtuoklystė? Kas iš 
rūbų išvilko ir baisiai Jį nuplakė, jei ne mūsų paleistuvystė? Kas 
jam šoną perdūrė ir Dievišką Širdį sužeidė, jei ne mūsų nedėkingu
mai, kerštai, neapykanta ir kiti nedori širdies palinkimai?—Veizėk į Jį 
ir klausykis, kaip apie tai mokina nuo kryžiaus! 

O Sakramentai iš kur atsirado? Tai vaisius Išganytojo kraujo, 
kurį ant kryžiaus už mus praliejo. Šv. Bažnyčia jį užlaiko septyniuo
se paslaptinguose induose, įr per kunigus jį dalina. Čia yra tų bran
gių išganymo vandenų šaltinis. Ar negirdi Dievo įsakymų, kurių mo
kino? Aš esmi Viešpats Tavo Dievas, kurs tave išvedžiau iš nuodė
mės nelaisvės per kryžių, ant kurio už tave pasišvenčiau. Neieškok 
svetimų dievų, nes jie tavęs neišganys! Aš tapau paklusnas iki kry
žiaus mirčiai. Nieko neužmušk, nes tai mano nuosavybė, krauju 
atpirkta!.. 

O paskutinius dalykus, amžinas tiesas, kaip Jis gražiai aišTtfnaJ 
Mirdamas mirtį pergalėjau ir gyvenimą atsikeldamas pataisiau. Aš 
kenčiu, idant tu nekentėtumei amžinai pragare. Per čia kelias į dan
gų ! , Per kryžių prie šviesos! Kryžius yra kelrodis! 

Koksai pamokslas yra geriausias? Toksai, kurį kiekvienas su
pras, tai yra prastas ir aiškus. Ir toksai, ant kurio klausytojas nieko 
negali pasakyti, bet ranka į krutinę mušdamasis, šauks sutrinta šir
dimi: "Mano kaltybe!" Ar Kristaus ant kryžiaus pamokslas nėra 
aiškus? Taip aiškus, kad ir piktadarys po dešinei suprato. Taip aiš
kus, kad ir stabmeldžiai mušėsi krūtinėn ir neapkęsdami nuodėmių 
grįžo nuo Golgotos. Taip aiškus ir sugraudinantis, kad Jo klausy
dama saulė savo veidą iš nuliūdimo pridengė. Taip aiškus ir suju
dinantis, kad ir žemė dreba iš gailesčio, o kietos uolos plyšta. Taip 
aiškus ir patraukiantis, kad net iš ano pasaulio numirėliai atbėgo Jo 
klausyti 

,2. Kodėl žmonės nesupranta to pamokslo? 
Visų pirma del to, kad retai eina prie tos kryžiaus sakyklos, re

tai apsvarsto Viešpaties kančia, retai klauso šv. Mišių ir pamokslų, 
kurie kryžiaus auką primena ir aiškina. Tiesa, kryžių ir kryželių na
muose turi, bet ne visur, kai-kurie ir ant savęs nešioja, kartais labai 
brangius ir atlaidais apdovanotus, bet akių ir širdies prie kryžiaus 
nepakelia pagundose, nuliūdimuose ir įvairiuose bandymuose. Vienas 
-Širdingas ir maldingas paveizėjimas, vienas pabučiavimas to išganin
go ženklo nuvarytų debesis nuO jų dūšių. 

Antrą del to, kad yra panašus Žydams, kuriems kryžius buvo pa
piktinimas ir apsivilimas. Jie Mesijo nenori matyti tokio, kokis jiems 
pasirodė. Nenori tokio neturtingo, paniekinto ir kuris davėsi prie 
kryžiaus prikalti. Jų Mesijas turi gyventi karalių rūmuose, sėdėti 
ant sosto, spindėti karūna ir purpura, apsiaustas palydovais su galy
bės lazda rankoje, kaip nesuskaitomos, nepergalimos karuomenės va
das. Jis tttri jiems sugrąžinti Izraeliaus karalystę, daug garbingesnę 
negu buvo, militarinę, pirmininkaujančią ktoms tautoms, o toje ka
ralystėje turi parengti gyvenimą be rūpesčių, pilną žemiškų gašlumų. 

Tokį pat supratimą turi daugelis krikščionių, ir katalikų apie 
Kristų ir Jo kryžftj. Jie ko'kito laukia nuo Dievo, o ne kryžiaus. 
Jie nori, kad juos Dievo Apveizda tiktai saldainiais ir linksmybėmis 
maitintų, o ne karčiais vargo ir kentėjimo vaistais. Nenori suprasti, 
kam V. Dievas kryžių siunčia! Iš čia šiandie toksai rugojimas ir 
murmėjimas prieš Dievo valdžią. Kam tie karai ir tiek kraujo pralie
jimo, del ko netekau sūnaus ir mano mylimieji išblaškyti? Ar-gi Die
vas yra danguje ir tą mato?! 

Yra ir domiai veizi, kaip tu kryžių neši! I r Jis neteko Sūnaus 
del tavęs ir noriai Jį pašventė, kad tu turėtumei pagelbą kantriai neš
ti savo kryžių. Klausyk Jo pamokinimų nuo kryžiaus. J is užžengė 
ant tos sakyklos, idant tavo dvasią pakeltų, įdiegtų viltį ir kryžiaus 
meilę. ' ' ' '-]l i^'rlf 

Šv. Tėvas mato šiandie visame pasaulyje tą patogų, žydišką kry
žiaus supratimą, nesutinkantį su katalikų mokslu. Mato, kaip žmonės 
skundžiasi ir rūgo ja ant to, kas turėtų būti jiems pajiega, ramstis, ką 
turėtų mylėti ir abiem rankom laikyties. Del to taikreipiasi prie visų 
tiknčiųjų, o ypač prie Maldos Apaštalystės narių, idant melstųsi ir 
prašytų Saldžiausios Jėzaus Širdies, kad atidengtų kryžiaus* paslaptįs 
ir išmokytų, del ko ir kaip jį nešioti?. Nori, idant melstumės ir Auko
tume už tuos žydžiuojaneius krikščionis, kurie tiktai nori auksinius 
kryžius ant krūtinių nešioti ir žemčiūgais papuoštus kryželius ant kak
laraiščių prisisegti ir jais švaistytis. Kryžių-gi kentėjimų, Dievo išty
rimų jie neapkenčia, del jų rustinasi ir piktinasi, bet iš kryžiaus ne
galėdami išbėgti burnoja prieš Dievą. 

Tegul tie paklauso didelio poeto Adomo Mickievičiaus pamokini
mo: 

" I r kryžius ant Golgotos to neišganys, 
% Kursai kryžiaus savo širdyje nepastatys. 19 
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KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI. 
Ketvirtadienis,"Gruod. 30, 

' KRIKŠTAS. 
Klausimas 1. Jei žmonės pakrikštija kūdikį namuose del to, kad 

užgimė menkas, ar tam kūdikiui pasveikus turi jį nešti į bažnyčią, kad 
kunigas perkrikštytų? 

Kazys. 
Atsakymas. Namuose pakrikštyta kūdikį reikia nešti į bažnyčią 

pas kunigą, pirmiausiai, kad taptų surašytas krikšto aktas. Labai 
tankiai pasitaiko didelių nuostolių turtuose del to, kad žmogus negali 
gauti gimimo metrikų. Be tų negalima prirodyti savo giminystės, 
kuri daug reiškia, moterystės ir turtų palikimo reikaluose. 

Namie krikštytą kūdikį į bažnyčią reikia nešti ir del to, kad ku
nigas ištirtų ar gerai pakrikštytas ar negerai. Nelaikąs tą tyrinėti, 
kada žmogus užauga, kada jo krikšto liudininkai žuvę. Rusijoje apie 
1850 metus buvo atsitikimas, kad vyskupo vyskupiški šventinimai pa
sirodė esą be vertės, nes paaiškėjo, kad jį namuose blogai pakrikštijo, 
o paskui nenunešė į bažnyčią nei ištirsi krikšto gerumą, nei aktus 
užrašyti. 

Pakrikštijus kūdikį namie reikia jį nešti į bažnyčią dar del to, 
kad prie krikšto yra pridedama kai-kurhj labai daug reiškiančių apei
gų. Vienos vadinasi egzorcizmai, kitos yra krikšto pažadai, trečios 
yra du šventais aliejais patepimai. 

Kuomet pasirodo, kad kūdikis namieje yra genai pakrikštytas, 
tuomet netik nereikia jo perkrikštyti, bet nei nevalia to padaryti. 
Krikštas yra kiekvienam žmogui tik vieną kart suteikiamas. Jei kas, 
gerai pakrikštytam žmogui bando antru kart duoti krikštą, tai tas 
padaro šventvagystę. 

"Klausimas 2. Ar tėvų priedermė yra tuoj, t. y. ant ryt po užgi
mimo nešti krikštyti. Kazys. 

Atsakymas. Senovėje būdavo ekskomunikos bausmė už ilgą pali
kimą kūdikių be krikšto. Naujame Bažnytinių [statų kodekse tas 
įstatas nėra atnaujintas. Todėl nėra nuodėmės laikyti kūdikį be krik
što keletą dienų. 

Bet Amerikos įprotis laukti su krikštynomis kol motina išgis yra 
neprotingas ir daug pinigo atsieina tėvams. Kūdikiams jis yra pa
vojingas. Jauninteliame amžyje del mažos priežasties gali pasitaikyti 
mirtis mnu laiku. Mirtis be krikšto yla tikra ir didelė nelaimė. 

Jeigu neleidžiame salvo vaikams, kad jie vaikščiotų ten kur gali 
gyvybės netekti, tai nestatykime juos į pavojų netekti amžinosios 
laimės. n M t 

VYNAS IR INDAI. 

Klausimas. šv. Rašte skaitome: " I r niekas nepila jauno vyno į 
senus indus: nes kitaip vynas perplėš indus; ir ištekės vynas ir indai 
pages: bet vyną jauną reikia pilti į. naujus indus." Ką tai reiškia. 

Kazys. 
Atsakymas. Tie žodžiai yra išimti iš Šv. Mateušo Evangelijos 

9 skyriaus 17 eilutės. Išganytojas juos ištarė šitame atsitikime. Ma-
teušas muitininkas, paliovė rinkes mokesčius nuo žmonių ir tapo 
Kristaus mokintiniu. Džiaugdamasis ta gyvenimo permaina jis pada
rė pokylį savo draugams, V. Jėzui ir apaštalams. Po to pokylio pa-
rizėjai ir šv. Jono Krikštytojo mokiniai klausinėjo, kodėl V, Jėzus 
nenuolatai pasninkauja, ir kodėl jis ir jo mokiniai pasninkauja ma
žiau negu parizėjai ir šv. Jono Krikštytojo mokiniai I 

V. Jėzus atsakė, jog nepritinka sužiedotinio šalininkams pasnin
kauti tada, kada jie vestuvėse yra drauge su sužiedotiniu. " Ateis, sa
ko, dienos, kada jie neteks sužiedotinio, tada i^-snkikaus" (Mat. 9, 15). 

Toliau Išganytojas, turbūt, matydamas, kad klausiantieji nesu
pranta, ėmė aiškinti, jog tie patys apsėjimai netinka visiems laikams 
lygiai. Kas buvo gera Sename įstatyme, tas netinka Naujame. Tą 
pažymėdamas V. Jėzus prirengė klausytojų mintis prie tų permainų, 
kurias jis turėjo padaryti. 

Gera buvo senovėje nesusidėti su muitininkais ir nusidėjėliais, bet 
dabar atėjo laikas juos gelbėti "Nereikia sveikiems gydytojo, bet li
goniams" (Mat. 9, 12). Dabar atėjo gailestingumo laikas. Senovėje 
Dievas mirtim bausdavo už mažą darbą subatoje; dabar jau tas per
mainyta. * . < * * * 

Paaiškindamas tą mintį, kad Senojo įstatymo taisyklėmis negali
ma tvarkyti Naujojo Įstatymo laiką, Išganytojas vartoja prilygini' 
m$: "Niekas nededa naujo audeklo lopą ant seno rūbo, nes išplėš jo 

rituale, arba knygose, iš kurių apeigos daromos. Bet patys Žmonės 
visuomet atsineša žiedus, niekuomet vainikus. Rytinių apeigų katali
kystėje visai nėra žiedų palaiminimo. Katalikai unijotai ir nekatali-
kai pravoslavai vietoje vainiko vartoja karūną. Vieną karūną laiko 
broliai jaunikiui ties galva, kitą nuotakai. i 

Nors, Bažnyčia nevartodavo žiedų laimindama moterystę, bet jau
nikiai nuotakoms dovanodavo tuos papuošalus* Bažnyčia tų dovanų 
nepeikė. 

Galutinai devintame šimtmetyje 866 m. popežius Nikalojus Pir
masis patvirtino tą žiedo dovanų įprotį, paaiškindamas, kad žiedas 
turi reikšti ištikimybę. 

Paskui tapo sustatytos ypatingos maldos žiedams pašventyti, bet 
įsakymas vis-gi netapo įvestas, kad jaunavedžiai būtinai turi vartoti 
žiedus stodami moterystėn. Tat tebėra palikta jaunavedžiams' ant 
valios- •. :... m* 'iMhĖĘįŠŠt^ 

Knyga, kurioje surašytos visai lotyniškajai katalikystei skina-
mos apeigos, aiškiai pasako, kad kunigai prisilaikytų vietinių įpročių, 
o būtinai reikalautų tiktai prisiegos ir. liudininkų. 

VESTUVES. 
* 

Klausimas. Galilėjos 'Kanoje buvo vestuvės. Svečiuose Um bu
vo V. Jėzus ir Šv. Marija Jo motina ir apaštalai jo mokintiniai. • Kas 
buvo jaunavedys tose vestuvėse. J. J. Rudis. 

Atsakymus. Šv. Jonas aprašo tas vestuves, bet nepasako jauna
vedžių nei vardo nei pavardės, nei jaunikio nei nuotakos. 

Kai-kurie raštininkai sako, kad jaunikis buvo Šv. Jonas apašta 
las, ir kad jis ta pačia diena tuo po stebuklo, persiskyręs su savo nuo
taka, atsižadėjęs moterystės ant visados ir tapęs apaštalu. i 

Ta pasaka yra gana graži, bet Bažnyčia jos netvirtina, nes šv. 
Jonas pats aprašo, kad V. Jėzaus dievišką pasiuntinybę patyręs iŠ 
šv. Jono Krikštytojo, kuomet V. Jėzus priėmė krikštą (Jon. 1, 35— 
40). Po V. Jėzaus pasninko šv. Jonas tapo pašauktas drauge su sa 
vo broliu Jokūbu, kuomet juodu taisė savo tinklus (Mat. 4, 19. 20). 

* -rusai A f̂tfiVfo.i'-tl. 

JĖZAUS VARDAS. 

Klausimas Ką reiškia raidės ant komunjkantą Ii H. S.? 
Rudis. 

Atsakymas. Tos raidės neturėtų būti ant komunikantą. Sulig 
ritualo ant Ostijos Mišiose turi būti V. Jėzaus payeikslas prikalto prie 
kryžiaus. 

Kadangi Asmens paveikslą yra labai sunku padaryti ant geležies, 
todėl neturtingosios bažnyčios plotkoms kepti taisosi pigesnius prie
taisus, ant kurių vietoje paiveikslo yra tik raidės. 

Vistiek kur tos raidės yra, jos reiškia V. Jėzaus vardą. Jos yra 
grekiškos. Pirmutinė reiškia L, antroji panėši į mūsiškę H, bet grekų 
kalboje reiškia E ; trečioji yra žinoma S. Todėl tarp tų raidžių ne
turi būti tašku. Jos sudaro pirmąją pusę V. Jėzaus Vardo JES. 

Padėjus taškus po kiekvienai raidei jos gauna reikšmės trijų su
trumpintų lotyniškų žodžių Jesus Honiinum Salvator, t. y. Jėzus Žino 
nių Išgelbėtojas. 

Tos trys raidės dažniausiai atsikartoja ant knygų, kurias yra 
Jėzuitai parašę, arba ant jų bažnyčių. Jos yra Jėzuitų Kongrega
cijos arba Draugijos herbas ir antspaudas. 

\ 

APAŠTALAI. 

pila naują vyną į senus maišus, nes šiaip ir maišai plyšta ir vynas 
pasilieja.'' Mat Žydų tautoje žmonės vyną laikydavo ne mediniuose 
nei stikliniuose induose, tiktai iš ožio gailio sandariai pasiutuose 
maišuose. Vynui stiprėjant nauji kailiai truputį skėsdavosi ir iš
laikydavo vyną. Bet jei kas įpildavo į seną maišą naują vyną, tai jam 
stiprėjant ir besiskėčiant, senas kailis negalėdavo skėstis ir trukdavo 

Tuomi iš žmonių gyvenimo imtu prilyginimu Išganytojas pamoki
na, kada kas tinka vienur, netinka kitur. 

ŽIEDAS. 
I 

. Klausimas. Kas pirmas įvedė žied/į i bažnytines apeigas, kaipo 
moterystės ženklą. J. J. RiųMs. 

r\Atsakymas. Žiedus žmonės nešiodavo" pirma negu V. Jėzus užgi
mė ant žemės, kitaip sakant žiedų paprotys yra senesnis už krik
ščioniją. V. Jėzus kalbėdamas apie tai, kaip išdykėlis sunūs sugrįžo 
pas tėvą, prideda, kad tėvas liepė tarnams atnešti sūnui žiedą (Liuk. 
15, 22). Čia žiedas nereiškia nei moterystės nei valdžios, tik papuo-
salą. Taip pat kaipo papuošalą auksinį žiedą minėja šv. Jokūbas 
apaštalas (Jac. 2, 2). * 

Pirmutinių krikščionių nuomonės apie žiedus buvo nevienodos. 
Tertulijanas ir šv. Kiprijonas peikė tuos, kurie puošė savo rankas 
žiedais. Bet Klemensas Aleksandriejus rašė, kad nėra nieko bloga 
dėvėti žiedus, ypač jei ant jų yra krikščionijos ženklų. Šv. Augusti
nas sako, kad laiškų antspaudus dėdavęs su žiedu (ep. 217, Migne 33, 
227), bet Jossidius liudija, kad šiaip šventasis nenešiodavęs žiedo. 

Antro šimtmečio pabaigoje krikščionių moterystės palaiminimai 
apsieidavo be žiedų. Tertulijaiias aprašinėdamas moterystės sakra- « 
mento laiminimą bažnyčioje mulė ja tiktai rankų 'pasidavimą vienas 
kitam, vainikus ir nuometą, bet neminėja žiedo. 

Lietuvoje dar nei dabar žiedas nėra priverstinas. Kas nori duo
da du žieclu palaiminti, kas nori duoda du vainiku. Taip parašyta 

Klausimas - Ar apaštalai gavo krikštą iš vandens, ar ne f 
J. J. Rudis. 

Atsakymas. Šventame Kaįte nėra aprašyta kada nei kaip Apaš
talai tapo pakrikštyti vandenim, bet klaidinga butų iš to išvesti, kad 
jie netapo krikštyti. Jie nebūtų galėję duoti to sakramento kitiems, 
jei patys nebūtų jo gavę. Išganytojas jiems aiškiai paliepė tą sak
ramentą da/yti kitiems: "Eidami tat mokinkite visas tautas, krikšty
dami juos vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šv. Dvasios." (Mat. 28, 19). 

Tuos žodžius Išganytojas tarė Apaštalams atsiskirdamas nuo jų. 
Jie jau turėjo būti pakrikštyti pirma, nes keturiasdešimčia dienų prieš 
tai Jis jiems buvo suteikęs kunigystę, o kunigystės negalima priimti 
nepriėmus krikšto. 

Savo mokinto javinio pradžioje V. Jėzus Nikodemui pasakė: "Jei 
pilnybę iš rūbo ir pasidarys didesnė skylė.' (iHat. 9, 1G). "Nei ne- «* kas neatgims naujai iš vandens ir Šv. l)vasios negali įeiti į Dievo 

karalystę.'' (Jon. 3, 5). Matyt jau tada apaštalai buvo pakrikštyti, 
nes Išganytojas nebūtų skelbęs to Nikodemui, ko nebuvo išdaręs m . 
kitais artimesniais savo mokiniais. 

, i t 

IŠPAŽINTIS. 

Klausimus.'. Kas pirmas klausė ausinės išpažinties ir davė nuo
dėmių atleidimą. J. J. Rudis. 

AtsoKymas. Atsikėlęs iš numirusių V. Jėzus tarė apaštalams: 
"Kaip siuntė mane Tėvas ir aš jus siunčiu. Tą pasakęs kvėpė į juos 
ir tarė jiems: Imkite Šventąįą Dvasia, kuriems atleisite, nuddėmes 
bus atleistos jiems, ir kuriems užlaikysite yra užlaikytos" (Jon. 
20, 21—23). Katram apaštalui po to pasitaikė ta pačia diena arba 
ant rytojaus klausyti išpažinčių, duoti ar neduoti išrišimo, to nėra 
užrašyta Šventame Rašte. 

Apskritai iki šiai dienai kunigai neveda išpažinčių klausimo už
rašų, nei nevalia vesti. Užrašyta tapo, kada ir kaip V. Jėzus tą prie
dermę ir tą galybę davė dvasiški jai, bet neužrašyta, kada ir kas pir
mutinis ją vartojo. * 

Vėlesniaisiais laikais atsirado raštų minėjusių kas ir kaip atliko 
išpažintį, bet tie užrašai nesako kokias kaltybes minėjo. Jei jie pažy
mi, kaip žmogus išpažintį atliko, tai jie nepirmą krikščionių išpažintį 
aprašo, o seno įstato pildymą. 

Kol krikščionys buvo persekiojami, tol jie slėpdavosi su savo 
tikėjimo dalykais, ypač su sakramentais. Žodis sacrameiitum loty
niškai reiškia slepiamą daiktą.^ Bet kai-kada pats.gyvenimas, pri
versdavo šį-tą prasitarti, |.Ue<$ijįus persekiojimams įsigalėjus dauge
lis krikščionių pabūgo ^entejiiiift ir atsižadėjo Kristaus. Nenaudam 
imperatoriui mirus tie nelaimingieji vėl norėjo tapt katalikais, v Klau
simas pakilo iki Kartaginos vyskupo šv. Kiprijono. "Tegu kiekvie
nas išpažįsta savo nuodėmę kol dar tebėra šiame pasaulyje, kol jo 

išpažintis gali būti priimtą, kol atlyginimas kunigo duotam atleidimas 

tinka ir Dievui (De lapis c. 29). 
Seniau už šv. Kiprijoną gyveno Tertuli janas. Apie 200 metusi 

rašė savo veikalą apie atgailą ir pažymėjo, kad ui tikėjimo atsižadė
jimą, žmogžudystę ir svetimoterystę tik vieną syk tegalima duoti 
išrišimas. Bažnyčios nuomonė buvo kitokia. Tertulijaiias ilgainiui ! 
už tas nuodėmes nebenorėjo nei vieną kartą duoti išrišimo ir tapo 
eretiku " ' 

Kretiku tapęs jis baisiai išniekino liermą, kuris anksčiau buvo pa-
rašęs veikalą "J/astor*' (Ganytojas) ir pasakęs, kad galima duoti įč-
rišima ir už svetimoterystę. 

Tuo pačiu laiku, kaip šv. Jono Evangelija, kurioje aprašyta, kaip 
V. Jėzus davė apaštalams galybę atleicunėti nuodėmes, tapo sustaty
tas "Dvylikos Apaštalų Mokslas." Jame pasakyta: "Viešpaties die
noje susirinkite į krūvą ir laužkite Duoną išpažinte savo nusikalti
mus, kad jus auka galėtų būti g ryna/ ' 

Keliais metais anksčiau šv. Klemensas Pirmasis rašė kam reikia 
išpažinti tas nuodėmes susiėjus draugėn: "pasiduokite kunigams ir 
priimkite bausmę, kad pasitaisytumėte/' Tie žodžiai parašyti tarp 
H2 įr 99 metų. • 

Nors tat negalime pasakyti, kas pirmutinis priėjo išpažinties ir 
katras apaštalas pirmiau už kitus tą sakramentą suteikė, bet žinome, 
kad V. Jėzus išpažinies sakramentą įstatė, ir kad krikščionys juomi 
naudojasi, ir kad keletą kartų seniausiuose raštuose apie jį prasitarė, 
nors su savp sakramentais slapstėsi persekiojimų laikais. 

SODOMA IK GOMOIiA. 

Klausimas. Kokioje vietoje buvo miestai lodoma ir Gomora ir 
kas tenai yra šiandie? J. J. Rudis. 

Atsakymą*. Apie lodomą ir Uouiorą jau dusyk gana plačiai bu
vo aiškinta "Drauge" neperseniai. Nemalonu butų atkartoti. Klau
simui atsakome trumpai: Tuodu miestai buvo Palestinos žemėje apie 
penkiolika lietuviškų mylių nuo rytinio Tarpžeminės juros kranto. 
Dabar tanie daikte yra pietinė įlanka ežero vadinamo Negyvąja jura. 

* Kun. P. Bueys. Į ^ 
——————— — _ — 

KATALIKIŠKOS ŽINIOS. 
Čeko-JSlovakijos prezidentas ir valdžia buvo aiškiai priešingi ka

talikams. Laisvamanių fanatikų daugelis buvo atstovų bute ir senate. 
Pirmutiniai laisvosios respublikos žingsniai buvo kenkti katalikams. 
Bet katalikai revoliucionieriai netapo. Jie rėmė savo tėvynės kūry
bą, nors kūrėjai daug rūpinosi katalikyste ardyti. Tas apsiėjimas pa
rodė, kad netiesos butą kalbose, buk katalikai priešingi respublikai 
Šmeižikai neseko pasitikėjimo. Atstovas Kudnicki įnešė sumanymą, 
kad viešpatijos pašalpa negalėtų naudotis katalikų dvasiškija. 

Bet žmonėms taip jau buvo įsipykęs aklas Kudnickio laisvamaniš
kas fanatizmas, kad net atstovų dauguma balsavo prieš jo sumanyiga. 
Tas dalykas perėjo į senatą ir du trečdaliu senatorių ablsavo už įb~ 
gelbą dvasiškijai. Atstovų bute dar tebėra sumanymas vadinamas, 
atidalinti Bažnyčią nuo Viešpatijos. Jeigu jis butų taip nekaltas, kaip 
jo vardas, tai nebūtų vargo, bet po tuo vardu slepiasi katalikų teisių 
sumažinimas. Čeko-Slovakijos vyriausybė pajuto, kad dabar nelaikąs 
tokiems daiktams; todėl atstovų buto komisijai patarė nesiskubinti ir 
elgtis atsargiai. Labai menkos vertės dvasia buvo apėmusi Čeko-Slo-
vakijos dvasiškija. ryujugai suoarė profesijonalį uniją ir per pope-
žkiis nuncijų arkivyskupą Alicarą įdavė šv. Tėvui reikalavimą, kad 
valia butų jiems vesti pačias. Ant **ašto buvo 280 parašų. Šventasis 
Tėvas liepė p r a š u s padalinti sulig vyskupijų ir pasiuntė užklausimą 
vyskupams. Tie kreipėsi prie pasirašiusių kunigų.' Daugelis kunigų 
asisakė neketinę vesti moterų, bet asirašę del unijos sutarties. Tokiu 
būdu unija pasirodė esant sutartim su tikslu kovoti prieš Bažnyčios 

Jeises. Unijos pirmininkas yra dekanas Kroiher. Jo vyskupas jam 
patarė atsisakyti iš unijos., Jis dar neatsisakė, bet veda derybas su 
Pragos arkivyskupu Kordač'u. Derybos veikiausiai pasibaigs tuomi, 
kad unija liksis ekonominiams kunigų reikalams aprūpinti, o nesikiš į 
tokius daiktus, kaip kuniginių įžadų masinis laužymas. 

Suvienytose Valstijose šįmet yra keturiasdešimt tūkstančių pro
testantiškų bažnyčių be dvasiškių. Federal Council of Churches (P*S 
deralė Bažnyčių Taryba) paskutiniame savo susirinkime nusiskundė, 
kad skaitlius protestantų jaunuomenės įstojančios į seminarijas nuo
lat eina mažyn visose protestantų šakose. Oberlin College Ohio parū
pindavo daugiausia dvasiškių Kongregacijonalistams. Šiais 1920 m. 
Birželio mėnesyje neįstojo nei vienas kandidatas, žadantis būti dva
siškiu. Suvienytų Valstijų Pietuose yra 1800 Metodistų bažnyčių be 
dvasiškių 1000 episkopalų ir 1000 presbiteri jonų. Harvarde , Prince-
tonJo ir ,Ohio AVesleyan'o universitetuose protestantiškos teologijos 
skyriai eina mažyn. Pietinė baptistų bažnyčios dalis turi 3000 mald-
namių be dvasiškių. Nors rJrotestantai tankiai su katalikais kovoja 
bet mesynesidžiaugiame šituo priešų sumažėjimu, Jis pasidarė del to, 
kao^gyvenimo brangenybė padidėjo labiau negu protestantų visuome
nės duosnumas tikėjimo reikalams. Turėdami maityti šeimynas pro
testantų dvasiškiai veikiau gali pelnytis duoną kituose pašaukimuose. 

Trumpai prieš Kalėdas, Gruodžio 16 d., arkivyskupas Pacelli, Šv. 
Tėvo atstovas Vokietijoje, įteikė tos šalies prezidentui Ebertui savo 
įgaliojimo raštUs. Pasirodė, kad Vokietija prisilaiko senosios taisrk-
lės, kad atstovų dekanas yra Šv. Tėvo pasiuntinys. Ebertas yra hk 
cijalistas, bet jis netokis aklas, kaip diduma lietuviškųjų socijalist-
palaikių. : i 

• 

Pittsburghe, Pennsylvauijoje, prie Liberty ave. ir 17th st. p-lė 
Clara Baker šv. Patrik'o svetainėje Gruodžio 21 d. pradėjo mokinti 
katalikes moteris ir merginas kaip reikia apsieiti su ligoniais užau
gusiais ir vaikas. Jos slaugojimo kursas susideda iš penkiolikos 
paskaitų. Kas tų paskaitų išklauso, gauna naminės ligonių prižiūrė
tojos diplomą. P. Clara Baker'iutė yrą̂  valstybės slaugotoja. 

"HEILE" Literatūros — mokslo visuomenei 
katalikiškas laikraštis. 

Ifieina kas nunesis. Vienas iŠ jvairiausių lietuvišku laikraMiu 
"MEILĖJ!:" talpinama daug įvairių ir naudingu skaitymų. Kiskvi«na« 

l e i d ž i a kunigas M. J. Urboną*. 
ęum 
HM 

rassau naudą. Išeina jau ištisi metai. 
Kaina metams 
L žrubežiu 
Rąžyk šiuom adresu: 

• • • • . . . 

'MEUJĖ" 301 bUte Street.. 
9«<00 V** 

— — • • • J 
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D R A U G A S 

LIETUVIAI AMERIKOJE 
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GRAND RAPIDS, MICH. 

^ Gruodžio 19 d. Šv. Pe t ro ir 
Povilo parap . mokyklos *ber-

Didžiausias bazaro iš trauki
mas buvo automobilius, kuri 
gerb. viet. par . kleb. kun. A. 
Dėsnis buvo aukojęs parapi-

•mi . r mergai tės p e r s t a t ė ' j o s l a b u L Automobilių laimė-
ve.kalėli -Be t l ė j aus S t a i n e - . j o t u h w ^ ^ T i k i e t o n u _ 

pačio pers ta tymo ma- m e r i s 3877, Mr. Kr ick Lake 
lyti buvo, kad jaunieji* veika
lėlio ar t is ta i i r ar t is tės nema
žai turėjo pr idėt i spėkų, nes 
kitaip nebūtų sugebėję pagar
bos vardą, užsipelnyti. 

Abelnai, jaunuolių progra
mėlių buvo vertas pagyrimo. 

Vaikučių p rogramai užsi
baigus, a ts i lankęs svečias 
Prek. B-vės pirm. ftomanas 
papasakojo apie Lietuvą,.' Kal
bėtojas sakė, k a d daug sve
timų Liet. esti, kad jie nori 
labiausia prekybą į savo ran
kas paimti . Daug yra musių, 
kurios Įžymiai nustebina par
grįžusius amerikiečius. Toks 
inai kaib. pa ta rė mums neva
žiuoti Lietuvon, nebent tie ga
li važiuoti, kurie turi žeme ir 

A ve., Chicago, 111. Gryno pelno 
liko $1600.00. Tad ačiū rengė
jams, ačiū rėmėjams, ačių 
rakandų ir kitų dalykų auko
tojams; bet pirmąjį ačiū tam 
reikia at iduoti , kuriam jis pri
guli, kursai jį ver tai užsipelnė, 
tai yra to viso sumanytojui, 
visų gerb. vietinės parapijos 
klebonui kunigui A. Dexfiiui. 

Jaunuolis . 

Po 5 dol,: D. Pocius, J . 
Jurgelevičia, A. Šaliurias, A. 
Paulius, J . Radzevičia, P . 
Gauberis, A. Stanislovaitis, J . 
Česas, A. Selčįunienė, J . Sut-
konis, J . Buividas, B. Juškie-

TAUTOS FONDO PAJAMŲ BEI IŠLAIDĮ! ATSKAITA. 
(Tąsa). 

Dolgville, N. Y. J. & V. Slivka, vajaus 20.00 
Chicago, 111., 7 sk„ vajaus 362.00 

nė, M. Dubrickag, A. Skinde- • Chicago, 111., 43 sk., vajaus 437.50 
riukė, M. Gedminienė, J . Ku- Chicago, 111., 32 sk V 
činskas. 

! 
Rockford, 111., vajaus , 
Detroit, Mich., 93 ak., vajaus* 

. . . 

CICERO, ILL. 

(iruodžio K) d. Šv. Antano 
baž. buvo gražios gedulingos 
pamaldos už dusią Gelu-
bicko. Kkzekvija* giedojo 
trys kunigai : kl. Vaičiūnas ir 
du svečiu: Kun. Slavynas ir 

nori sunkiai dirbt i arba kurie k u n - F m l (svet imtaut is) . An-
nori linksmai praleisti valui 
eijas. 

Gruodžio 20 d. mus at lankė 
an t ras svečias advokatas Ba
kučius, kursai tos dienos va-
kare Šv. J u r g i o dr-jos svet. ne-
užgauilančiai kalbėjo. J o kalba 
kiekvienam patiko. Tikslas 
kalbėtojo buvo gauti Tė

vynei pašei pi). 
Aukotojų ir pirkėju, vardu 

nespėjau sužinoti. Viso įplau
kų buvo arti 229.00 (netvirt i-
m i ) . 

Grand Rapids . Mich. Liet. 
Šv. Pe t ro i r Pov i lo parapijos 
judėjimas, šioji parapi ja jau 
treti metai ka ip pasekmingą 
vietiniams Lietuviams gerai 

• žinomą stiprėjimo darbą ne
paliauja dirbusi . Arčiau paž
velgus i šiandienini viet. Liet. 
parapijos stovį, džiaugsmas 
ima ir noras daug apie ją kal
bėti. Tiesa, šiuomi kartu Lie
tuviai mažą turi bažnytėlę ji 

t roje .pusėj varg. p. Laurai t is , 
p. J . Kudirka ir p . K. Andre-
junas. Gražios buvo mišios 
(trejos susyk) ir Libera. 

Tokias gražias pamaldas už
pirko p-nia Gelubickienė- dol 
savo numvlėto vvro, kuriuos 
mirtis muskvrė. Amžina atil-

1 * c 
!1-

Velionio draugas . 

CICERO, ILL. 

Gruodžio 19 d. dr-ja Lietu
vos Kareivių laikė priešmeti-
nj susirinkimą. Šita <ir-ja turi 
pirkus L. I.. P. beną už $2(K). 
Tar]) kitko tame susirinkime 
tapo pri imtas laiškas iš Day! 
Vursey Įstaigos ir pakvieti
mas dalyvauti Liuosybės namo 
b-vės baliuje, (iruodžio 2b' d. 
Prisiminus Lietuva, nutar ta 
greitu laiku įrengti <li<lelj va
karą, kurio visas pelnas eis 
L. liaud. Krvžiui. Tam tikslui 

ta pati nėra s ta tv ta kaipo ^ r i n k t a komisija. Valdybon 
Bažnyčios ištaiga, bet kaipo 1921 m. inojo: pirm. • - J . Ta-

h ) 2 dol.: J . Bupris, P. Ne-
meikis, P. -Tronkunas, B. 
Moekevičia, J . Laziekas, F . 
Sa lonas , P. Gandiesius, P. Nili 
ekus, K. August inas, F . Baku-
čioniutė, F . Vaitiekienė, B. 
Kodienė, K. Pukauninkienė, J . 
Tukinis. 

J . S tarkut is $1.50. 

Po T dol.: P . Janušauskas , 
J . Janušauskienė, J . Puodu
kas, J . Beržariskas, A. J a - r Amsterdam, N. Y., 65 sk., vajaus 
miškas, B. lvulbis, A. Janku-
nienė, M. Gedminienė, K. 
Sinkienė, O. Stanislovaitienė, 
A. Vinskas, J . Balandis, P . 
Bubnis, A. Kliučinskienė, R. 
Narijauskienė, P. Pankunas, 
J . Matulevičia, P . Aranaus 
kas, K. Kubilius, P. Jak ima-
vičia, A. (1ipasis, S. Vitkas, 
P . Dovidonis, K. Krušinskas, 
K. J )lungė, A. Klučinskas, A. 
Kūnelis, P . (i ed minas, K. 
Bernotas, P. Navickas, P. Sa
kalauskas, P . Balandis, M. 
Laziekas, P . Bernotas, |P. Pa-
šulis, P . Sinkevičių, P. Gurs 
kis, P . Burneikis, P. Plungis, 
R. Plungienu, P. Bernotas, P. 
Norbutas, 1*. Jasinat iskas, P. 
Matuiza, P. Kazilionis, U. 
Petručionis, M. Pocius, P. 
Kamelenskienė, A. Vaitkaus-
kienė, K. Malakauskienė, A. 
Surgautienė, P. Savickas, K. 
Malašk'evičienė, A. CVziukė, 
M. Smetavičienė, K. Budrec-
kienė, B. Dargienė, O. Savic
kienė, U. Dapkevieia, P. N a s-
teckas, L. Gulbinas, U. Sen
kąs, J . Baronas, J . Bernotas. 
B. Pauliukienė, A. Kilinskas, 
K. Pasanienė, Ą. Valatkienė, 
A. Deglaitė, J. Kučiulis, A. 
Šalciunienė, A. Kahlienė, O. 
Panf-aitienė, J . Jamešlait ienė, 
O. Marcinkevičienė, O. Aliliu-
kienė, T. Vinckienė, M. Kaka-
vienė, P. Burdinenė, AL Mi-
kušauskas, M. Poškutė, K. 

. . . . . . . . 

24.00 
343.25 
185.13 
30.00 

342.25 
985.82 

pradinės mokslainės namas. 
Nėra nuostabu, jeigu kar tais 
ankš tumas pasirodo ir moks
la inės-kambariuose ir paT-iojo 
bažnvčiose. 

• 
Naujai bažnyčiai žemė jau 

priruošta ir s tatymo pienai 
siistatvti. Tik laukia t inkamos-, 

• • ,,-. • Dailiai čia neprasčiausia ei 
nes progos ir skaitlmgesnes . . . 
... • . • i •. • na, bot nauiai pnbuvusiem 
tinansines ]>aranios. Laikai 

kazauskas, vice-pirm. — F. 
Grublis, nut. rast. — A. Mi
lius, fin. rast. — J . Varanis , 
ižd. — J . Valaitis. 

* 
Koresp. 

Hartford, Conn., L. D. S. Comu Apskritys, vajaus 
Shainokin, Pa., vajaus . . * i ! 
Chicago, 111., 31 sk., 18th St., vajaus ' 

ir 5000 markii] 5000 m. 
Shenandoah, Pa.,. 132 sk., vajaus ' 381.93 
Girardvillej Pa., 3 sk. vajaus 76.00 
Linden, N. J., t . D. S., N. Y. & N. J. apskritys, vajaus 50.00 
Athol, Mass. 12 sk., vajaus 365.80 
Rockford, 111., vajaus • ; . . . . 206.54 
Minden, W. Va., S. L. R. K. A. 251 kp., vajaus 'l86.00 
VVestville, 111., Šv. Ražančiaus dr-ja, vajaus 100.00 
BridgeviUe, Pa., 109 sk., vajaus 203.10 

f 294.50 
New York, N. Y., AL., vajaus 25.00 
Chicago, 111., 43 sk., N. S. $718.00, L. L. P. bonų $150.00.... 868.00 
Du Bois, Pa., 138 sk., vajaus ' .' 1,100.00 
Baltijnore, Md., 6 sk., vajaus 16.92 
Detroit, Mich., 9 3sk., vajaus 131.00 
St. Louis, Mo., 68 sk., vajaus 124.50 
Bridgcport, Cotm.% 10 sk., vajaus 865.06 
Scranton, Pu., S. L. R. K. A. 30 kp. vajaus 71.15 
Gilberton, Pa., 84 sk., vajaus . \ . . 270.25 
Middleboro, Mass., 66 sk., vajaus 25.50 
Cicero, 111., 59 sk., vajaus 596.22 
Roscland, 111., vajaus .. ' 32.25 
Port (įntUf Pa.,.vajaus, S. L. R. K. A. 233 kp 50.00 
( lovelajvd, Ohio, 22 sk., vajaus 499.23 
New Haven, Conn., 58 sk., vajaus . . .* 280.00 
Kxport, Pa., vajaus * 87.50 
Reading, Pa., vajaus 208.00 
Philadclphia, Pa., 21 sk., vajaus 1,423.52 
South Bcnd, Ind., S. L. R. K. A. 258 kp., vajaus 103.00 
AVilkos-Barre. Pa.. 71 sk.,' vajaus 46.80 
St. Louis, Mo.. 68 sk., vajaus 112.00 
Rcading, Pa., vajaus 2.00 
So. Boston, Mass. .vestuvių vajaus 80.00 
Chieagos L. Vyčių Apskritis, vajaus 100.00 
(•Ic'veland, Ohio, 22 sk., vajaus '...". 214.80 
Grand Rapids, Mich., vajaus 381.00 
(Tięster, Pa., 17 sk., vajaus c 139.50 
Oghsby. 111., vajaus 254.50 
Nbrwood, MUKS-:, NaKlaičiaias, vajaus 5.00 
Pittsburgh, i a., 2 sk., S. S. vajaus 236.25 
Miners Mills, Pa., vajaus '. .* 136.00 
So. Boston, Mass., 11 ik., vajaus 233.61 
Bcntlcyvtlle, Pa., 88 sk., vajaus . . , 210.00 
SehenecUdy, N.iY., 142 sk., vajaus 238.00 

už Tauti» ir Mes 6.55 
Kaston. Pa.. 100 sk 3.00 
Plains, Pa., S. L. R. K. A. 212 kp., vajaus 30.00 
Mahaiioy < 'ity, Pa., 34 sk., vajaus 379.90 
Ncw L/>ndon. Wis. vajaus . . ' 35.00 
Clcvcland. Ohio, 22 sk., vajaus 500.00 

PRANEŠIMAS! 
Nebeužilgo išeis iš spaudos " D r a u g o " sieninis ka

lendoriui . 
Kalendoriuje bus pažymėtos šventės, pasninku die

nos i r t t . 
Kalendoriuje rasite gražių t rumpų išsireiškimų. 
Kalendorių puoš brangus Lietuviui paveikslai iŠ 

Vilniaus. 4 g] 

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

• " D r a u g o " nuolatiniai skaitytojai gaus tų kalendo
rių dykai . J e i kas daugiau norėtų gaut i , teužsisako iS-
kalno, k i ta ip vargiai galės gauti . 

" D R A U G A S " PUBL. COv 

2334 So. Oakley Avenue Chicago, IUinoia 

Balt ic -
Vietoj Rusijos — Amerikos Linija 

Line 
I LIETUVĄ 

Tiesiai be persėdimo iš NEW YORKO Į LIEPOJŲ $145 
.55.00 Karės Taksu i 

Pirmas laivas išplauks apie 10 ir 20 Sausio (Jan.) 
Užsakykite vietas ant laivo dabar kreipkitės pas mūsų agentus 
arba prie 

BALTIC AMERICAN LINE 
K. W. K cm I. General HVsterci Passenger Agctit 

120 North La Šalie St., Chieago, Illinois. 

MAGDE. "Ak, kaip man nieiti gal
vų I Išbandžiau visokius mazgojimu*, 
trinkimui, muilavimut — ir rūkas ta* 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man geda net darosi}" 

.VARE. "Sa, tai kam tau kęst be
reikalingai! Žiūrėk, kokie mane plau
kai gražus, ivelnus ir lysti. O tai 
todėl, kad ai vartoju RUFPLES t" 

Kas tai yra RUFFLES ? Ar 
tai gyduolė? N e ! ! Ar kve
piantis vanduo? N e ! ! RUF
FLES yra tai paprasčiausis 
plaukų ir odos sustiprintojis, 

kuria pngelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but 
smagesnio už čysta neniežinčią .galvos odą? 

panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RŪFFLES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks ! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų. 

Nusipirkte šiąnakt RUFFLES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
6 5 c bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu: 

F. AD. RICHTER & CO., 326-330 Broadw»y. New York' 

KEWANEE. ILL. 

• 

l v i s ^ i pasigerins, nes aukos 
plaukia ir iždas kasdieną žy-
jiiiai didinasi. Turime vilties, 
jog neilgai laukus išvysime 
naują, gražią, pageidaujamą 
Grand l iapids 'o Lietuvių baž-
nyeią. 

Lruosaiioriai, geros širdies 
parapijonys, sulig savo išga
l ė j kloja po $25.00, $50.00, 
$100.00 ir daugiaus naujos 
bažnyčios statymui. š i am 
svarbiam darbui oe skir tumo 
vi>o> katalikiškos draugijos, 
draugijėlės ir mažos kuopelės 
noriai deda. Kaip draugijos, 
ta ip pavieniai pradėtąjį darbą 
žada remti ir toliaus. 

Lapkr. 14 d., 1920, parapi
jos komitetas tam tikslui su
ruošė bazarą, kuris per 1*5 die
nu (vakarais) su didelėmis 
pasekmėmis Šv. Petro ir Po-
vUo par. svetainėje tęsėsi. Prie 
pasekmingo bazaro prisidėjo 
M'kanėios draugi jos: Šv. Pet
ro ir Povilo paselp. dr-ja, M. 
Są-gos 42 kuop., Paną dr-ja, 
Šv. li'ožanėiaus Moterą dr-ja, 
šv . Agotos dr-ja. Kaip draugi
joms, taip pavieniams kuomi 
nors prisidėjusiems šiam dar-
bui, parapijos komitetas nuo-

• Širdžiai dėkoja. 
> 

darbo negalima gauti . Per 9 
mėnesius kewanieėiai buvo 
be Lietuvio kunigo. Bet Lap
kr. 17 d. sulaukėme naujo kle
bono, kun. L. Vaiėio, kuris už
ėmė *Šv. Antano parapiją. Da
bar keuanieėiai džiaugiasi 
turėdami ^x\\. kleboną. 

Naujas mušą klebonas yra 
iŠ Lietuvos atvažiavęs. J i s 
yra buvęs Anglijoj ir Afri
koj. 

Lai Dievas padeda j am il
gai ėia darbuotis. 

Kewanietis. 

Mok i s, P. Noreika, K. Atu-
t i enė. 

Viso su smulkiomis surinkta 
$403.05. L. R. K. reni. skyr. 
širdingai dėkoja visiems au
kotojams, nes ne vienam naš-
laiėiuii nušluostėte ašaras. 

Stanis Markevich. 
Mart. Stapinskas. 

CICERO, lpLL. 

ELIZABETH, N. J. 

(iruodžio 12 d. ėia buvo pra
kalbos apie Lietuvą. Kalbėjo 
kun. J . Jakš tvs , Mar. Jokūbai-
tė ir kun. J . Petrait is , L. R. 
K. Re m. Dr-jos Centro pirm. 
Žmonių ūpas buvo nepapras
tas, todėl ir gausiai aukojo tė-
vynės gynimo reikalams. 

Kun. J . JakŠtys i r M. Ber-
žanskis aukojo po $30.00. V. 
Maėįoniutė, J . Bekša ir K. 
Borisas po $25.00. • 

Po $10.00: J . 1 laidelis , M. 
•ja>inauskienė, J . Boti ras, K. 
Botirienė, P. Tamošauskas, K. 
(J rezoLevieia. 

Cicero Lietuviu Republiko-
nu kliubas laikė priešmetinį 
susirinkimą (iruodžio 8 d., ku
r/ame dalyvavo neperdaugiau-
šia nariu. 

Viena.- svarbus dalykas, kad 
kitą metą (1921) susirinkimai 
bus laikomi, kitoje svetainėj 
pas (J. Marazą, 1500 So. 49 
Ave., Cicero, 111. Ateinantis 
susirinkimas bus 12 Sausio, 
1921, virš minėtoj vietoj. \ raJ-
dvba 1921 m. liko išr inkta: 
pirm. — J . Rainis, vice-pirm. 
—A. Tumaviėia, ižd. — B. 
Johnson, nut. rašį. — J . F . 
Šoris, 1526 So. 49 Ave., Cice
ro, 111. 

Viso .' $21,751.29 
Vajaus Lietuvos laisves reikalams $21,056.87 
Kitą Fondų 694.42 

Sykiu .$21,751.4J9.... 
Ir 5000 markią 

Keturi ą mėnesią pajamos $33,195.29 
Rugpįučio mėnesio išlaidos: 

A. L. K. K. Federacijai .' $1300.00 
Sekretoriaus alga už biopos mėn , 150.00 
Už 14 grouų vėliavėlių 151.20 
"Draugas" už skelbimą L. Pašto Ženklą " 238.00 
"(Jarsas" uz spaudas atskaitą . . . . * . . . . 8.00 
•MJarsas" rentla už T. F. raštinę nuo 1-1 iki 1-8-20 52.00 
Sekretoriaus alga už Rugpjueio mėn 150,00 

Viso ". $1749.20 
Rugsėjo Mėn. Išlaidos: 

Seimo pripažinta moksleiviams paselpa Europoje .$1000.00 
J. O. Milius kelionė, ir sugaištas laikas pei*žiurėjimo Rietuvių 

lnfoi'inaeijos Biuro* knygų, AVashingtono, D. C 94.88 
Kun. V rot. Meškauskas, iš Kun. J . Laukaieio F.ondo 2000.00 
Kun. Prof. Meškauskas tio paties surinktų aukų 923.78 
B. V. Vaišnoro, T. F., ižd. kelionė ir sugaištas laikas seiman 62.74 

U.S. M Al l_ COfrSPANYJS 
30-ta Gruodžio i r 19-ta Vasario 

Iš New Yorko be jokiu mainymu tiesiai į 

BREMEN ir DANZIG 
S. S. "SUSQUEHANNA" 

Atsišaukite pas L. S. M.\1L STEAMSHIP COMPAJTV, Iue. 
H. CLAUSSKMl'S & Co. Generallai Pasolieriniai Ageutai 

100 Kortk La Šalie Street, Chieago, BL 
Freiglit Skyrius 120 Broadway New York City 

DR. S. B1EŽ1S. 
LIETOVIS GYDYTOJA* 

IR CHIRURGAS 
2201 West 22nd Street 

T«l. Canal «222 
Res. 8114 W. 42nd Street 

[ Tel MrKinley 4988 

3 
hone Cicero 5963 

DR. A. P. GURSKIS ] 
LIETUVIS DENTISTAS 

4847 W. I4th Street Cor. 40th Ave. 
Cicero, UI. 

Vai. 9 išryto iki 9 vak. Išimant 
Netiėlias/ ir Seredas. 

i 

Tel IfaiH^.fi &•% | \ ii f0.itta l>uuie»ard i l t t 
DR. L C. BORLAND 

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

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

Ii g 

Viso : < $4,081.40 
Spalio mėn.: 

i,. Šimutis Seimo kelionės išlaidos ir sugaištas laikas 31.98 
Seimo pripažinta moksleiviams pašelpa Europoje .*.. . 1000.00 
A. Stulginskis, Lietuvos Prteidentas, Gynimo reikalams 

2000.000 markių , 3060.00 
Sekretoriaus alga už Rugsėjo ir Seimo išlaidos 176.98 

Dr. I. E MAKARAS 
Lietu* ys Gydytojas ir Chirurgą* 
Ofisas 10900 So. Michigan Ave., 
Vai. 10 Iki 12 ryta: ,2 iki 4 po 

piet, 6:30 iki 8:S0%akare. 
Residencija: 10588 Perry Ava^ 

Tel. Pullman 842 

! 

DR. C. KASPUTIS 
DENTISTAS 

S331 South Halsted Street 
Valandos: 9—12 A. M. 

1—6; 7—8 P. M. 
v — 

Tel. Drovar 7041 

Dr. C. Z. Vezelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto Iki I nUk, 
Seredomis nuo 4 lig 9 vakar* 
4719 SO. ASHLAND AVKNUS 

arti 47-toa Gatrės 

^S& 

: 

Kliubietis. 

PAIEŠKOJIMAa 
150.000 markh^ 

—.—*• 
I^aieskau savo sesers, Onos Kre-

meliutės, paeinančios is Telšių ap-
skrieio, Varnių valsčiaus ir miesto. 
Ji pati tegul atsišaukia ar jeigu 
kas žinote apie ją meldžiu man 
pranešti. Busiu labai dėkingas. 
Many antrašas: 
Jonas Kiemelis, štabo rastinės 
kalvis 

1-mo Parubežinio pulko. 
Kfcdaiuiai, Litliuania. . 

Viso ;<• K > • • • • • • « • • • . • • • • • • • . . * • 

Lapkričio mėn.: 
A. Stulginskas, Lietuvos Prezidentas, Gynimo reikalams, 

$4268.90 

I 

. . . . . . . . : ^ 2079.76 
S, Rutkauskaitė keliouės išlaidos C. Valdybos posėdin 7 Spal. 

\ Y w York N V 
^Garsas" renda už Rugpjūčio ii- Rugsėjo mėn 
"Garsas" už sptfutk 3000 laiškų, 1500 vokų, 300 atviručių 
"Garsas ' ' už spauda 150 Seimo protpkolų . . . ; . . . . . , 
"Garsas" už spauda 3060 kolektoriams lapų . . . . 
"Garsas" už spauda 5000 Tauta ir Mes /.... 137.50 
Sekretoriaus alga už Spalio mėn 150,00 
Sekretoriui už kelionę Hazeltou 10-20-20 11.22 

ICubelis A. Stulginskui ' / . / 16.01 

14.00 
20.00 
20.00 
12.00 
25.00 

A. PETRATIS S. FABUOH AS 

A. PETRATIS & C0. 
Mortgage Bank 

REAL ESTATB—IMSURAirOB 
European American Bnrean 

Siaučia Pinlgna, Parduoda v 
lialrokortea 

HOTAIUJCSAS 
809 W. »5tli E \ Ohlcajro. OI 

Telephone Boalerard SU 

- • 

A. A. SUKIS 1 
-T-3K 

! (Paba iga bus) 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

O K Y X L A 
Mokinama: an«lifcKOi Ir UatuTttkoa 

kalbų, aritmetikos, knyfTedyatėa, ate-
nogTafljoa. typevrritin», pirklyboa tal-
alu, 8ur. Valat iatorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politlkinės ekono
mijos, pllietystės. daiUarasystėa. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto iki 
4 valandos po piety: rak&r&is nno I 
Iki 16 vai. 
3ip6 8o. Halsted St., Cfeicafiro. 

Tel. Randolph 2898 

ADVOKATAS 
Ofisas vidurmlestjj 

ASvSOCIATIOir BLDG. 
19 So. La Salle St. 

Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų. 
Punedėliais iki 8 vakare. 

Nedėliomia ofisas uždarytas. 

i imiiii i i i i it i i i i i i i i i i i i i i i i it i i i i i i i i i imiiMi 
Reaid. 1139 Independence BlvdL. 

Telefonas Van Buren i M 

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

Specljallstas Moteri&kų, Vyriefc* 
Valku Ir visu ebroniškn Ilgą 

VALAVDOS: 19—11 ryto 1-—« p« 
pietų, 7—S vak. Hedeliomls r O ~ H į 
Ofisas SS64 6 a Halsted m., ^ l l f m p 

Telefonas Drover M M 

mtuiitttimiif iinttttiiiiiitfffiTtnfiifiiiv 
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KATALIKIŠKOS ŠVENTES, i » A M L R Y M O K A T FE-
DERACIJOS APSKRIČIO 

Ketvirtadienis, Gruod. 30 d. 
Šv. Anizija, kank. 

Penktadienis, Gruod. 31 d., 
Sv. Silvestras, pop. 

SUSIRINKIMO. 

DIRBTUVĖS GAISRE ŽUVO 
DARBININKĖ. 

- » 

Gaisras sunaikino dirbtuvę 
Coats & Burchard kompani
jos, 17—2;") Elnį gat. (raišio 
žuvo 17 metu mergai to darbi-
nink<> Maud Beering, gelbėda
ma kitas darbininkes. Žuvu
sioji, sakoma, buvus vienatinė 
motinos-našlės užlaikvtoįa. 

Keli gaisrininkai sužeista 
gesinant gaisra. 

-

PILIEČIAI SAMDOSI PRI 
VATINIUS POLICMO 

NUS. 

Chieagos distrikte llyde Par
ke plėšiku užpuldinėjimai ir 
apvogimai privatiniu namu 
taip padidėjo, kad piliečiai nu 
sprendė samdyties privatinius 
poliemonus. Šiandie ten dienos 
metu moterys negali palikti 
mamų be jokios pašalinės prie
žiūros. Nes tuojau s Įsi krausto 
vagiliai. 

MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS. 

Congress viešbutyj šiaudu* 
seka Illinois Women's Legis-
lative Congress suvažiavimas. 
Suvažiavimas prisidėjo vakar. 
Šiandie baigiasi. Dalyvauja a-
pie tūkstantis delegačių, rep
rezentuojančiu įvairius kliu-
bus ir pilietines sąjungas. Su
važiavime aptariami visuome-
niniai klausimai. 

NAUJAS MUZIEJUS BU
SIĄS ATIDARYTAS BIRŽ. 1. 

Pranešta, kad Fieldo mu
ziejus (irant parke busiąs ati
darytas Birželio 1 d. Perk rau
st ymas iŠ Jaekson parko pa
baigtas, šiandie tik viduje iš
taisomas. 

LEISTA STOVĖTI PUS VA 
LANDIS. 

Pora šimtu policmonų vidu-
miesty prižiūri, kad miesto 
tarybos parėdymas automobi
lių patvarkyme butu pildo
mas. Uždrausta automobilius 

č pastaėius laikyti ilgiau pusva 
landžio vienoje vietoje. Kas to 
parėdymo nepildo, tasai areš
tuojamas. 

Šitas parėdymas senai buvo 
pravestas, bet nebuvo pildo
mas. Ir kuomet nebuvo pi 1<lo
mas, vidumiestyj dienomis bai 
šiai buvo trukdoma komuni
kacija. 

Pasekmėje miesto taryba bu 
VO pravedusi naują parėdy
mą — dienos metu visai už
drausti sustoti automobiliams 
v i du n liest y. 

Naujo parėdymo miesto ma
joras nepatvirtino. Pasakė, 
kad tegu bus pildomas pir
mesnis, tai nereiksią naują. 

iš i o mėnesio 14 d. Dievo Ap
veizi los parap. svet. buvo mė
nesinis Federacijos Apskričio 
atstovu suvažiavimas, kuriame 
išklausyta raportas vajaus 
(prakalbti reng. kom. rinkimui 
aukų Liet. gvnimo reikalams). 

f, 
Raportą išdavė pp. J. Karo
sas ir \%. liekis. Kun. X. Pa
kalnio nebuvo. Raportas vien
balsiai priimtas. 

Pasirodžius, ka<| vajaus su
ma, skirta Chicagai, dar ne 
išlyginta, nutarta prakalbų. 
maršrutą atnaujinti ir prie bu
vusios komisijos dar darinkta 
j). M. saldokas ir, p. [g. Saka 
lauskas. 

Senoji prakalbų rengimo ko
misija nusiskundė, kad ren
giant prakalbas nors visi ka
taliku darbuotojai jas rėmė, 
bet Federacijos triūsu surink
tas aukas vietoje Lietuvon pa
siusti pe r Tautos Fondą, pa* 
siustą kitais keliais. 

Susirinkimas kairiai atsilie
pė i asmenis,. ignoruojančius 
Fed.veikimą, slopinančius dar
buotoju energiją. 

Tame dalyke daug disku-
suota. Išvengti galinčius kilti 
nesusipratimus tarp Federaci
jos i r kitų darbuotoju, galuti
nai apsvarstyti bei išrišti 
visas tas painias pavesta pro
jektu komisijai. 

Skaudu darosi matant kata
liku tarpe tokius nesusiprati
mus. 

Federaeijų skyriai raporta
vo,kad registravimui aukotoju 
vardų ir pravardžių. Tautos 
Fondo skyriai turi užvedę tam 
tikras knygas. Aukotojai 
stambesniu aukų. norintieji 
gauti paliudymus, gali kreip
tis i vietinius T. Fondo sky
rius. Aukojusieji Lietuvos i»v-
nimo reikalams neniažiaus 
$10.00, turi priduoti savo abu 
antrašu, t. y. Amerikos ir Lie
tuvos. 

Valdybos rinkimas palikta 
sekančiam susirinkimui, kuris 
bus po Nauju Metų paprasto
je dienoje, kaip visada. 

J. Šliogeris. 

• • • i • i m mi • n n • • , i i i , . ,m 
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namo su kilta dvasia. 
Gruodžio 5 d. po sesijų Sei

mo vakare nedalyvavau bei, 
kaip Seimo rengimo kom. pra
neša, vakaro programa buvo 
įspūdinga. Pirmą programos 
dalį atliko L. V. 13 kuopa. An
trą dalį programo išpildė Ap-
veizdos Dievo parap. vargo
nininkas p. J . Bailia su savo 
puikiu choru. 

Kaip atrodo, Seimas Labda
rybei nuostolių nepadarė. Dar 
atneš šiek tiek ir pelno. 

Po pirmos sesijas atstovų 
tarpe rinkta aukos. Surinkta 
virš $100.00. Vakaras pelno 
davė taip-gi virš $100.00. Ap
mokėjus Seimo lėšas, pilną at
skaitą paskelbs Seimo rašti
ninkai sykiu xu protokolu. 

(Jarbė Seimo renj&jams už 
Įspūdingą ir pasekmingą jo su
rengimą. Garbė dr-joms, vi
siems atstovams ir svečiams 
už mandagų Seime dalyvavi
mą. 

Dar turiu pažymėti, kad ši 
organizacija (Labd. Są-ga) įs
teigia Liet. Rymo* Katalikų. 
Rymo katalikai ją tvarko ir 
rengia našlaičiams ir sene
liams prieglaudas. Našlaičiai 
joje bus auklėjami katalikiš
koje dvasioje. Bet našlaičiai į 

i Ketvirtadienis, Gruod. 30,1920 

rinkime buvo renkamos 
aukos i r r senai sergančiam 
dr-jos nariui. Surinkta #22.00. 
Paskui da r $6.70c. sudėta del 
p. J . Ilertmonovičio parašytos^ 
anglų kalboje knygutės " T h e 
Lithnanians." &itn dr-ja jau ir 
pirmiau tam tikslui buvo au
kojus. 

Aukas davė: J . Klapataus-
kas $5.00. A. Norkus ir V. 
Apielskis po $2.00. 1 Vf $1.00: 
J. Klumbis, A. Oiapas, T. Pi-
litauskis, P. Pocius, L. Mon 
kaitis, J . Aimkus, J . Pikčili
nas, L. Norkus, V. Klumbis, 
A. Petkeviez, K. Gečas, Z. An
driukas, S. Anušauskis, L. 
Šliogeris, J . Jurgutis, A. Vaš-
keliunaš. Aukos skiriamos 
Lietuvos gynimui, perduotos 
L. G. komitetui. 

K. Slepetis. 

CHICAGOS APSKRIČIO 
MOKSLEIVIŲ DOMEI. 

Svarbus moksleivių susirinki
mas. 

1 

IŠ LAB. SĄJUNGOS BUVL 
SIO SEIMO. 

Sesija Antra. Gr. 6 d., 8 v. v 

Išnešta daug rezoliucijų naš-
laitnamio reikalais, kurių čia 
neskelbiu, nes jos visos tilps 
spaudoje su seimo protokolu. 

Trumpai prakalbėjo gerb. 
kun. ,). Paskališkas ir Labda
rybės centro agitatorius p. S. 
Jucevičius. 

Buvo pakelta klausimas, ar 
seimas rinks centrui valdybą, 
ar pats centras. Palikta pa
čiam centru iy 

Centro nuožiūrai palikta ir 
kitas Seimas šaukti, jei nia-
tvs reikalą. 

Su šiuoini užsibaigė ir ant
ra sesija. Visi atstovai grįžo 

Gruodžio 30 d., š. m., 7:30 vai. 
vakarre, Šv. Jurgio par. mokyklos 
kambaryje įvyks Chieaffos Moks
leivių Apskričio metinis susirin
kimas, kuris yra labai i svarbas, 

ą bus priimami visi, kurie no- nes turime išrinkti naują valdy-
iės, nors tėvai ir Ims atsiža
dėję tikėjimo. Seime jau pa-

bą ateinančiam* metams ir ap
svarstyti labai daug svarbių daly-

aiškėjo, kad dabar nors ir ne- u ' 
turint našlaitnamio, kai-ku-
riose kuopose yra auklėjami 
našlaičiai buvusių tėvų prie
šingų katalikų principams. 
Taip jau bus ir turint prie
glaudą. Todėl ir visos aukos 
buvo ir bus priimamos nuo vi
su Lietuvių. 

Labd. Są-gos agitatorius 
J. Šliogeris. 

Kuopų Garbės Narių stovis iki 
• Seimui ir po Seimo. 

Kuopos turėjo (Jarbė* Narių 
viso 

1 kp. 
2 k p. 
'.] k p. 
4 k p. 
f> k p. 
(i kp. 
7 k p. 
s : p. 
<> 1 p . 

10 kį). 
11 kp. 
12 kp. 
K) kp. 
17 kp. 
18 kp. 
M kp. 

• • • • 

# • # • 

. . . • f * • * 

3 
13 
62 
50 
15 
12 
11 
4 
1 
• i 

1 
. i 

Visi moksleiviai ir moksleivės. 
bei alumnai, kuriems rupi mūsų 
organizacijos gerove ir jos prakil
nų* idealai, širdingai kviečiami at
silankyti | sj nepaprastą bei svar
bų susirinkimą. 

Gerbiami moksleiviai, mokslei
vės ir alumnai, kurie patėmysit^ 
šį paskelbimą. malonėkįtp,tpranešti 
kitiems, kurie, kurios, gal, nepaste
bės ir nieko nežinos apie Sj susi
rinkimą. 

Visus širdingai kviečia. 
Valdyba. 

' 

SIVAKARĄ 
nuo 6 iki 8 vai. 

Depozituok savo Kalėdų Pinigus 
šiame stipriame Šešių Milijonų Dolerių 
Valstijiniam Banke. 

igai siunčiami į Lietuvą 
ir visas dalis pasaulio. 

Laivakortės ant 
visų 

' 

S l j 

ts 

J. S. Czaikauskas, Vedėjas Foreign Skyriaus 

1112 West 35th Street 
Turtas virš $6,000,000.oo 

A STATE BANK 
Atdara Pauedėlio, Seredos ir Subatos vakarais. 

/ 
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TEATRAS IR 
"Gadynes Žaizdos 

Keturių Veiksmų Drama 
Ii engia 

i 
I 

TEATRALIŠKAS KLIUBAS "LIETUVA" 
r- t 1 A = / * 

• v 

ŽENKLELIUS (W. S. S.). 
PIRKITE KABO TAUPYMO 

Subal, 1 Sausio-Jan. 1921 
C. 9. P. S. Svetainė 1126-30 W. 18th St. 

Nedei, 2 Sausio-Jan. 1921 { 
C. S. P. S. School Svet. 4758 S. Honore St. E 

iiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiifiiiiii 
PEARL QUEEN 

jjiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui^ 

j VISUOMET TURĖK O M E N U E f 
| Kad mušt] nauja krautuvė pripildyta puikiausių I 
= auksiniu ir deimantinių žiedų, auksinių ir paauksuotų 5 
E laikrodėlių, laikrodžių, lenciūgėlių, karolių E 
E ką tik gautų iš Vokietijos ir šiaip auksinių papuošalų. S 

Turime gramafojių rekordų, rožančių, s 
kryželių ir kitų religijinių dalykų, ta- s 
vorų užtikriname prekę prieinama. " 

% J. WENCKUS | 
Laikrodininkas i 

Viso . • '..' 234 
Dabar įspėkite, kuriai kuo

pai po seimo tenka garbė gau
ti naujų Ciarbės Narių? 

Xa-gi, 3 kuopai! Valio! Nes 
(Jruod. 19 dieną ponia N. N. 
atnešė net $200.00. V v 

3 kuopa iki seimo turėjo 13. 
Dabar jau turi 14. 

Kaip ten nebūtų, o 3 kuopa 
po seimo jau pasirodė su vie
nu nauju Garbės nariu. Tik 
nežinia, ką, 'kitos kuopos turi 
paslaptyje. Reikia žinoti, jog 
jau po Kalėdų ir Nauji Metai. 

Labd. Są-gos agitatorius 
J. Šliogeris, 

1508 So. 4Sth Ct. Cicero, III. 
Visos kuopos gavusios nau

jus Garbė* Narius prašomos 
greitai pranešti virš pažymė
tą adresu. 

IŠ TOWN O J LAKE. 

K O N C E R T I N O S 
pirbtos 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, grvaran-
tnotas ant penkių metų. 

Kataliogas siunčiamas dykai koš
tu mieriams ne Chicagoj gyvenan
tiems. _ 

GEORGI & VITAK 
Music Co. 

4639 So. Ashland Avenue 
Chicago, IU. 

IIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIIIIII 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė smvo ofisą po oom. 

4729 So. Ashland Avenue 
Spedjallsta* 

D210VŲ, MOTERŲ Ir VTRŲ LIOC 

Valandos nuo 10 lkl 12 įSryto; noo 
2 iki S po pietų; nuo 7 lkl S: i t 
vakare. Nedėltomis 10 lkl 1. 

Telefonas Dresel SA80 

| Pradžia 7:30 vaL vakare. ^ Įžanga 50c. i r ankščiaus = 

(iadynes Žaizdos; tai yra iš geriausiai pavikusių Br. Vargšo Dramų. Veika- į 
las yra labai pamokinantis iš dabartinio "Žjnoniu gyvenime ir bus* naudinga kiek- E 
vienam ji pamatyti; taip-gi reikia žinoti kad T. K. LIETUVA prie to jau seniai = 
rengiasi, ir atsilankiusieji bus visi užgam* dinti. Kviečia visus, T. K. LIETUVA į 

Tiiiitiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiittiiiitiiiiiiiiiiiiiitiiiiitiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitfiiiiT 

JOHN KĮICHINSKAS 
IJETUVip ADVOKATAS 

Ofisas Didmlestyj 
f f 80 . IJI Salle Atrcet 

Kambarii 810 Tel. Central 8884 
Valandos: 9 ryto Iki 1 po plet 

West 8ides Ofisas f 
2201 W. 22-nd Stmet 

Kerte Leavitt St. Te!. Canal 2552 
Valandos: nuo 4 iki 8 po piet ir 

nuo 7 lkl 9 vakare 

Tel. Ganai 6229 

DR. C. K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

2201 West 22-nd & So. Leavitt Sts. 
Chicag-o. 

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

I 1 I 

i 
I 
I 
I 
I • I 
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MES GALIME GAUTI PILNA SUMA Už JUSU 
• 

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

* • i i 
• I I 

i 
I • I 
: I u Balttc States Development Corporation 

I 3 5 South Dearborn Str., Chicagt , Illinois, B 
• I 

-

j 

Telefsass PnUasao 
Dr. P . P . ZALLYS 

Lietuvis Dentistas 
1 0 8 0 1 S o . M i c b t g a n A v e n u e 

B—rimmd, III. 
VAIANDOH: 8 ryto Iki • vakar*, 

ei. Puilman 942 Ir 8180. i 

tu vos gynimui paaukoti $25.00 l | i l g 2 1 gį* 
3327 So. Halsted St. Ohicago, 111. | | i r nariai Įritą tiek sumetė, i | 

Gruodžio 18 d. draugija 
Vienybė Brolių Lietuvių N. 1 
laikė priešmetinį susirinkimą. 
Apkalbėjus dr-jos reikalus, 
prisiminta Lietuvos padėtis. 
Nutarta iš draugijos iždo Lie-

S. D , LACHAW1CZ 
METUVT8 GRABORIU8 

Patarnauju laldotuvaaa koplglaturta. Itai 
kale meldžiu ataiiauktl. o mano darbu 
bualta užganėdinti. 
2314 W. 23rd PI. Ohlcairo. III. 

Tel. Canal 21M 

MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIlfi: S 'Be to, tame pat 

iHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllilHIllHIIII 
STel. Canal 257 = 

I DR. C. K. KLIAUGA i 
= LIETUVIS DENTISTAS 

Halsted St., Cldcago, 111.: 
Kampas 18th St. x 

EValand.: 9—12 ryta, ir 2—» vak.g 
susi- UiiiiHiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiimiiiniiiHnii 

"phone Seeley 7489 
DR. L M. FEINBERG 

Gydo specialiai vlsokiaa ryrų ir 
motoMj lytiškas Ilgas. 

2401 Madlson st., kampas Wes-
tern A»c , Cliica^o. 

Valandos: 2—4 po plet: 7—9 vak. 
II 

• • • • • • • • • • 
• • • 

3 1 4 0 South Halsted Street 
• * 

Chicago, Illinois. i 
Vienintelis Didelis Liet u v ių Teatras 

» 

' DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 29 metai 

OflMU 8149 8o. Morgan St. 
Kertė S2-r# St., ChlcAgo, IU. 

8PECIJALISTA8 
MoUrifikų, Vyriškų, taipgi chro

niškų Ilgu. 
OFISO VALANDOS: Nuo 14'ryto 
iki S po pietų, nuo 8 Iki 8 valan
dą vakare. 

Nedėllomls nuo 9 iki 2 po plet. 
Telefonas Vards t*? 

Jfc • y » m m • • » » • • » » • « » < • » » • » • •; | 

Scenon Statomi Puikus 

Vodiviliai ir Krutamieji Paveikslai 
Aktai mainomi 4 sykius į savaite: 

į tanedėliais , Seredoms, Ketvergais ir Subatoms. 
Nauji Paveikslai Kas Vakaras. 

Įžanga: BALKONAS 17 centu, APAČIOJ 28 centai. 

STPAIGfl" 
lO 

D E 

MELBA io« 
STRAJCHT 

Stiproyrte 

• * * • 

Geresnis ir geriau užganėdinantis ne
gu koks Havana cigaras. 

Paklausk savo krautuvnlnko—Bet Jeigu 
. krautuvninkas neturi—rašyk mums. 

I.LEWI5CIGARMFC.C0.limWĮKM 
Uu^.Mieprzknt Q$w Facloru inthe World 

NIEK. 
į KV 

Perti 

Fiuu 
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pava 
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me m\Q 
legatus 
Tie del 
siejo k 
taryba. 
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Kas 

' Laku 
išrvto ] 

w 

vė mie: 
Gigante 
ventur. 
Uy tary 
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maišyti 
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MIES1 

NA 

Ohicag< 

Pasbi 
cagos 
rezo)iu( 
vo mie? 
misiją 
ties be< 

% l iks iu , 
susiaur 
yairųs 

Rėzol 
bedarbi 
siekiau 

» veikiau; 
seki. | 
įsteigt oi 
lauaos 
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biu ska 
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