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MOTERYS PAKYLA PRIEŠ 
DIDELES ARMIJAI IšLAI 

DAS. 
x 

r 

« / • • 

Skaitlinga armija reiškia ti-
raniją. 

-
? 

Tikisi Rusijos Boševikų 
Užpuolimo 

BUyO PRAMATOMAS 
GRAIKŲ PUOLIMAS. 

Paimta nelaisvėn 200 Turku. 

I 

DAUG SUŽEISTŲ ATVEŽA 
MA SMIRNON. 

Laukiamas Konstantinas M. 
Azijoj. 

Washington, Saulio 12/ — 
Žemesniojo kongreso buto uti
litarinis komitetas vakar" iš
klausinėjo moterų, smlaran-
ėių ''Moterų Santaikos" drau 
giją, Kurion ineiną įvairių or
ganizacijų atstovių. 

NAUJAUSIOS ŽINIOS. 
— i V f— 

Paryžius. — Suv. Valstijų 
ambasadorius VYallace čia pa
informavo Prancūzijos vyriau
sybe kad Suv. Valstijos at
šaukia savo reprezentantus iš 
talkininkų ambasadorių tary
bos. 

Paryžius. •*- ^-Prancūzijos 
parlamento žemesniojo buto 
pirmininku išnanjo išrinktas 

iRaoul Peret. 
Mrs. W. Tbompson Būreli. I 

— atstovaujanti "businesso" mo
teris savo pareiškįuie pažy
mėjo, kad skinamos Kuv. Val
stijų- arini ja i išlaidos* -̂ - $845,-
000,000, yra kuone keturis 
kartus didesnės už 1916~metų 
išlaidas. Jei "businesso" žmo
nės žino tas išlaidų skaitli
nes, tad jinai tiesiog neturi 
supratimo, kodėl tie. žmonės 
skaitlingai ir nepakelia ė i a 
protesto su \ikslu užblokuoti 

T~- P r 
r -

Landonas. — Talkininku 
ministeriai pirmininkai suva-
žiave konferencijon • Paryžiujo, 
sakoma, pasitarsiu apie suor
ganizavimą internacijonalės 
armijos priefc 'bolševikus Rusi
joje 

PREZIDENTAS-ELEKTAS 
ATSISAKO NUO IšKILMY 

BIŲ. 
/ 

Nestebintas visas Washingto-
t tias. / 

N 

S ŽINIOS IŠ JJETUVOS 
IŠ PASIKALBĖJIMŲ SU 

LENKŲ KAREIVIAIS. 

v 

^Londonas, Sausio 12. — 
(jraikų spėkos, sakoma depe- ! Rymas, Sausio 12. — Apie 
šoje laikraščiui Times iš Siuir- • pakilusias •.-»~~11- s u 

nos, eina pirmyn trimis' ko- j Graikaisnoje: ir Jėzaus motinoj tas išlaidas. Ir tas butų gali-
liumnomis už devynių mailių j rez up«"jo mokiniai į vestuves.ma padaryti, 
šiauriuose nuo Banas. Azijoj ji: Vyno neturi. Ir tarė .r-ujA^ darbininku vardu 

i divizijos gavo įsakymą atveža Dar neatėjo mano valantlt 
maršuoti ant Usbako, už 55 ] Cinpasakytų i^mkei^te, O buvo' <R'EtheĮ M. Smitb, rep-

raą. f Žydų arkai sutiuškino'^aA- [-odama Amerikos Dar 
(irai k r" ar i n ią keliose vietose. 

Trumpu laiku laukiamas 
Mažojoj Azijoj karalius Kon
stantino at keliavimas. 

mailių šiaurrvtuose nuo Ala-
shehr ir už 140 malių . nuo 
Smirnos, Mažc Azijoj, kaipo 
pagelbinės spėkos. 

Turkai atgal atblokšti. 

graikų ppoliiPAs , $>ajUpia-
džioje pasirodė reikšmingas 
savo pasekmėse, anot Graikų 
generalio štabo pranešimo iš Patsai šahas apleisiąs sostinę. 
Smirnos vietinei (Jraikų pa-

PSRSIJA GAMINASI D Z S 
BOLŠEVIKŲ PUOLIMO. 

sinntinvbei. 
"Graikų spėkos Brnsos ba

re," pasakyta* pranešinu1, 
"puolė gana stiprių kemalis-
tų (Turkų nacijonallistų) sie
na rytuose nuo Eriisrhiol. Ke-

Londonas. Saulio 12. — An
glų posiųptitrybė Persijos sos
tinėje Teherane gavo įsaky
mą kuoveikiaus pasidarbuoti, 
kad Persiją apleistų Anglų 
moterys su vaikais. Nes šiau-

malistus išblaškė ir vijosi r j n e Persiją apleidžia Anglų 
juos net -už Nizak'o. Paimta karuomenė. Tas daroma gru-
50 Turkų nelaisvėn, inėmus mojant Rusijos bolševikams 
vadą, ir tekusi didelė kiekybė įsibriovimu Persijon. 

bo '*{ *i ei ją, sakė, jog nuo
lat palaikoma skaitlinga ar
mija raiškia militarizmą ir 
Uraniją, ir kad darbininkai 
kurie daugiausia turi nuken
tėti, privalo "pirmutiniai būti 
<4rgyboje. Nes darbininkų 
nuomone militarizmas yra ar
šesnis už svetimos šalies. įsi-
briovimą. i 

^Berlyną*. — Vasario 20 <k 
Prūsijoje bu« rinkiuiai. Aštuo
nios partijos jungiasi, kad 
nmgalėtf socijalistus. 

! «. 
Paryžius. -į. Prancūzų ir 

Belgų štabų oficierai išmėgi
na naują armotą, išrastą 
Prancūzų oficiero. Tos tirmo-
tos šovinys turįs skristi 200 
mailių. 

i i 

• — ^ < i • • • • i - i - i . — _ 

Belfast, Airija. — Apsigin
klavę Anglai South Ąrmaghe 
išvilko iš namų vieną Airį ir 
sušaudė, priverzdami nelai
mingojo brolį žiūrėti to gala-
binimo. Sušaudyto Airio sesuo 
sužeistą mėginusi gelhėti bro-
\V 
}t- ) • 

Tautos, kai'pir pavieniai, • 
daugiausia pavartoja armijas T o k y o _i yienai. Japonas 
ir armotas, nes tai visa tu^,' , kareivis Vladivostoke nužudęs 

» y i . » M ' X I 1 * I I 1 * I N * 

Washington, Sausio 12. — 
Prezidentas-elektas Har<jiinig 
pranešė čia inauguracijiniam 
komitetui panaikinti visas ren 
gi amas Niškilmybes Kovo 4 die
ną, kuomet jis užims prezi
dento vietą\ "Sako, gana jam 
bus prisiegti, kuoramiausia 
nuvykti į,Baltuosius Rūmus 
ir tenai imties naujo darbo.' 

Sostinės gyventojai tuo la
bai nustebinti. Nes jiems be-
bus progos sočiai linksminties 
inauguracijos dienoje. \ 

Iškilmybės rengti fondan 
surinkti nuo vietos gyventojų 
pinigai (apie 200 tūkstančių 
d o l r b u * S . w i n t i . KM ,«.P: T o l i a u k l a l l s i n ė j a n t k o j i e 

!aS' %?'• įa
ff/wPT^rf'nori> k0<W i ^^k n e^ ž 

tam tikslui 50 tukst. dol. Su 

IJokiuo antgalviu štai kas 
rašoma Kaune leidžiamajame 
laikrašty Karys: ^ 

19^0 m.* Lapkričio 25 d. 17 
vai., vienam mūsų (Lietuvių) 
batalrjono vadui esant R. kai
me sargybiniai pranešė, kad į 
Š. yra atvykę^du Lenkų ka
reiviu. Jis tuojaus nuvyko pas 
juos. Paklausus, kokiu būdu 
jie atvyko, pasisakė, atėję pa
tys, nes vadai uždraudė jiems 
broli auti es su Lietuviais. PaA 

/ s i 

siųlus jiems atsišaukinlų, jie 
pasakė jau senai esą gavę iš 
mūsų žvalgų ties P. Visa pa
skaitę. Esą labai gerai para-
švta ir viskas tiesa. _ 

"Poznančikai" esą visi bjau
rus. Bet jų pabėgę draugai iš 
nžHirų jiems praneša, kad "po-
znančikų" ir, apskritai, re
zervų nesą. Rezervais tik juos 
vilioja. Iki šio laiko niekas 
dar jų nepamainęs." Kaip iš
ėję iš Varėnos, taip ir stovį 
fronte Gardino, Minsko ir kiti 
pulkai. \ 

Jų karuomenės padėtis ir 
ūpas esą kuoblogiausi, Lenki
joj visgi buvę geriau. Čia duo
da jiems kepalėlį duonos arti 
2 svarų 4-oms dienoms. Pie
tums gauną mėsos, darniausia 
pasenusios. Apvilkimas taip-
pat blogas. Pusė basų/ fciek-
tiek gerėliau esą apsivilkę" tie, 
kurie vėliau į frontą atvvke. 

Lenkai ginklų turį. 

Galų-gale pasakė, kad jei 
pulsime, tai kad drąsiai pul-

am tikslui 50 tukst. dok Su ^ p a s i s a ^ j a n a i ^r f LeVki-jtume jų batalijoną, be baimės: 
..tais pmgaiB dar nežiniaT.as g p a s i e lT t i D u k a r t u j a u b a n . Jie pirmuosius šuvhis išgirdę 
bus padaryta. Prezidento-ele- dę pabėgti, tik vandenys kliu-
kto noras turės but pildomas.! \ • «, ,- . ,**, . T r. T-

. * ;dą, vis ant Žaliojo tilto juos Jų pirmas batalijonas visas 
sugauna. buvęs apginkluotas naujau-

Jie džiaugiasi kiekvienu s iais Prancūzų šautuvais ir, 
mūsų puolimu ir norį kaip ga-' 

sugauna. 
LENINAS SUSIRGĘS MAS

KVOJE. 
— _r_ I 

visi išlakstysią. 

New York, Sausio 12. — Iš Ne*rį ^ ą j a u t a d a n i e k a s 

Berlyno čia bevieliu telegra- j u nebesulaikytų: / J 

amunicijos. 
Užimta geležinkebo stotis. 
"Ushak'o ruožte Graikai is 

blaškė priešininką ties Banas 
ir Sbaspik. Graikai briauda-
miesi pirmyn privertė prieši-

Apie tai iš Teherano pra
nešta vietos laikraščiui Daily 
Mail. 

I)ei>ešoje pažymima, kad a-
pie pavasarį Teheraną aplei-
riančios ne tiktai visos pa
siuntinybės, bet ir patsai ša-

ninką atsimesti betvarkėje' ] i a s s u v } s a i s s a v o ^rarėnais 
ant Eskisbebr, už 80 mailių \T valdininkais, 
pietrytuos* nuo Jsmid, ant 

MEXICO CITY UŽDARYTI 
TEATRAI. 

Bagdado geležinkelio. Graikai 
paėmė ten 150 nelaisvių \f 
daug karo medžiagos. Paga-
liaus užėmė Bagdado geležin
kelio stotį Kareiu." 

Buvo p r amato ma s puolimas. 

ftraikų puolimas prieš Tur
kus nacijonalistus buvo pra-
matomas. Nes buvo žinoma, 
kad Turkų naci jonai i stų va
das Mustapba Kernai pasą 
ruošė savo karuomenę -prieš 
Smirną. Tad buvo žinoma, FoT% Wonh Tex S a u g i o ^ 
kad Graikai neleis Turkam^ _ T ė x a s o v a b t i j o j ^ r U 0 Š i a Q m s 

pirmutiniams pradėti puolimą ) g t a t y m a i ; k u 

ir paimti inicijativą. 

Mexico City, Meksika, Sau/ 
si o 12. — Meksikos vyriausy
bė padidino valdiškas mokes
tis visiems krutančių paveik
slų teatrams. Savininkai tad 
ėmė teatrus ir uždarė, 

. i_ 
JAPONAI TEXASE PA. 

K E t S KOVĄ. 

TARĖDYTA CORKO MAJO 
RĄ DEPORTUOTI. 

nuo nonma vi
sus ūkininkus Japonus aisa-

Be to, tasai Graikų puoli- y h l t į m i o į g y M ) s j ų ž e m < , s § į 

mas yra arti surištas su ka- toje valstijoje. ^ 
ralians Konstantino norais, | S ū ž i n o t a > k a d j a p o n a i u k i . 
kad paturėti su Tnrkųa pa- n i n k a į n u t a r ę ^ ^ j k o y ^ 
darytą taikos sutartį ir nertis- p r i e v t s u m a n o m ą jstatvmą. 
ti, kad ta sutartis butų pa-j * 
duota revizijai. Nes revizija SUNAIKINTI 7 LĖKTUVAI. 
galėtų panaikinti platus ,Grai-
kų laimėjimus Turkijoje. Galesburg, 111., Sausio 12.— 

Gaisras sunaikino 7 lėktuvus, 
PIRKITE KARO TAUPYMO priklausančius Caldwell Bros. 
ŽENKLELIUS (W. S. S.). ĮAerial kompanijai. 

pareiškė Miss Mathilda Lind-
say î  *4National Womans' 
Trade Union'' sąjungos. *Mei 
jieAo visa neturėtų, pakilusius 
nesusipratimus pabaigtų be 
kraujo pra,liejimo.,, 

Reikalauja susiaurinimo. 
• 

Mrs Harriet Conner Brown 
iš ^^^omen's International 
League for Peace and Free-
dom" reikalavo žymaus išlai
dų sumažinimo. 

Jinai sakė, ,kad kongresas 
žmonių pinigus barsto karams 
ir \ pasiruošimams į karus. 
Prieš tokią paBėtį būtinai rei
kia protestuotu Nes tokių 
daiktų negalima ilgiau pakęsti ^ • •• 
ti. 

amerikonišką skraiduolio AI 
bnny vyresnįjį**1 nžiniejių. 

\ 

Washington^ Sausio 1̂ 2. — 
Atliekąs pareigas valstybės 
sekretorius Davis parėdė, kad 
Airijos miesto Corko lordas 
mojoras* O'Callahan, kurs 'an
dai be pasporto atvyko Ame
rikon, turi .but deportuotas. 

Iš New Yorko pranešta, kad 
(VCallahano advokatas pas
kelbė kreipsis teisman itiio 
klausimu. 
^ • / 

— 9 

JAPOtfAI APLEIDO CHIE 
NTAO 

PLATINKITE '' DRAUGĄ. *' 

fu pranešta, kad Maskvoje pa
vojingai susirgęs vyriausias 
bolševikų vadas Leninas* 

Liga esanti tokios rųšie*. 
kad iš Vokietijos pakviesta 
keli specijalistai gydytojai. 

apkritai, ginklų stokos nebu-
lima greičiau Vilnių pasiekti, v?-

Trečias batalijonas "puolant 
Širvintus stovėjęs ties Mus-

SUDEGĖ VIEŠBUTIS; ŽU
VO DI/'žMOGU. 

Cleveland, O., Sausio 1,2. -
Sudegė viešbutis Chestnut. Du 
žmogų žuvo ir aštuoni kiti* 
sužeista. v 

ŽMONĖMS NEREIKALINGI 
GYDYTOJAI. 

Nereikalingos mokestys. nei 
policija. 

i p w 

Buenos, Aires, Argentina, 
Sausio 11. —-Perniai metų pa
baigoje" čia buvo atplaukęs 
Anglijos skraiduolis Daft-
mouth. Jis buvo parkeliavęs iš 
tolimųjų Anglijos * posesijų. 
Pakeliuje buvo sustojęs ir ties 
sala Tristan da Cunha. 

Toje saloje gyvena nedaug 
žmonių? pasakojo čia laivo 
viršininkai. Bet tie žmonės ne-

siauros juostos derlingos že
mės, kur uždera bulvės ir ki
tokie šakniniai, vaisiai. 

Pirm keletos metų salon bu
vo nuvežta kiek porų galvijų 
ir avių. Šiandie v tie galvijai 
palaidi po .salą narsto kaipo 
laukiniai. * 

Žmonės drabužių gauna tik 
kada^iekada nuo praplankian-
čių pro šalį laivų. Iš Vilnų 
moterys pasigamina stiprias 
autes. 

Lenkai kareiviai dezertuoja. 

Nedaug ir dabar ji) esą 
kuopoje: 9-oje kuopoje — 15 
kareivių ip visame Gardino 
pulko trečiame batai i jone arti 
50 kareivių. Kiti visi išsibė
gioję. ^ \ ^ ' 

Lenkijos kilimo oficierai 
taippat pabėgę. Lapkr. 16 d> 
prieš pat kovas, naktį, jų ba
tai i jono paručnikas su 20 ka
reivių dingęs nežinia kur. -Jis 
buvęs Iš Krakovos. Dabar jų 
batalijone likę tik oficierai— 
vietiniai dvarininkai. 

Mūsų batalijono vadas pa
tarė jiems skubėti greiciau pa
bėgti visiems ir pranešė, kad 
Zeligowskio draugą BalachO-
wicių jau muša bolševikai, 
tuojaus jie užeis Lenkams Į 
užpakalį, ir tuomet bus karš
ta. 
Tada Lenkai atsakė, kad ne

bent kvailiai to susilauktų. 
Ai* šiaip, ar taip, o jie bandy
sią ryt 5 vai. bėgti. Jie pra
sėsi, ar mes nepraleistumėm 
jų per Kauną į Varšavą va
žiuoti, tad jų. ateitų bent 20. 

ninkais. Jie labai laukę* kad.: 
ir juos kas pradėtų kibint. 
Ten, sako, gerai šaudusi imu-
sų artilerija. Šoviniai kritę vi
sai arti jų. ̂ ficierai ir saką: 
mat, kaip gerai Vokiečiai šau
dą. Apskritai, jie mažai tikėję, 
kad pas mus yra Vokiečių ir 
bolševikų, nes nei vieno tarp 
belaisvių nesą malę. 

NENORI KARJAUTI SU 
LIETUVIAIS. 

I Daugus atėjo nuo Ašme
nos vienas Lenkų kareivis. Jis 
nenorįs kariauti su Lietuviais, 
todėl ir pabėgęs. 

Pakely buvo susitikxęs su 
Lenkų žandarais. SusišaudęS 
ir vieną sužeidęs. Lenkijon 
gryžti nenori. 

J 
TokyoL Sausio^.2. — Ofici-

jaliai paskelbta, kad Japonų 
spėkos apleido Chientao, Ma-
nchurijoje, į&emus* du batali-
jonu, paliktu apsaugoti saviš
kius gyventojus. 

V 

Neturi duonos. 

Perniai nuo Birželio l i į i 
turi rūpesčių, nei vargų. N e - ^ 1 ^ m ė n - g Y ^ t o j a i netu-
turi jie nei pinigų. Pas juos. v^° <^onos, kavos, arbatos ir 
nežinomos mokestys, nežino- \ ̂ r a u s . Bet nesumenkę Nes 
mi policmona\, advokatai, n e i , U m užtektinai bulvių, Kurio--
gydytojai. Neturi sau jokio "m l s ^ s l maitinasi. ^ / 

viršininko. Laikraščių ir pas- j Seniau jie sėdavo kviečių, 
tos^jie "susilaukia vieną kartą!Bet pirm kelių dešimčių metų 
j du metu.'Jokios ligos nežU arti salos susidaužęs kažkoks 
nomos". ' laivas. Njao laivo salon pak-

• .v * . . . . liuvę žiurkių. Nuo to'iaiko 
Galvijai palaidi. j s u s t o t a a n g i n t i k v i e f i u s I r 

Tristan *sala yra pietiniame neturima sėklos. 
Atlantike, tarpe pietinės Ap- Žmonės pasakoja, kad .kiio-'/škia tokįex upowstancy , , Lie 
rikos ir pietinės Amerikos, met jie iį Europos gausią sė-|tuvoj ir .Rusijoj, galų-gale in-
Priklauso ji Anglijai. Didumo klų, tbomet ir vėl pamėgin-įtikėjo. 
apie 21 mylia aplinkui. Nuo'sią auginti kviečius. Ji^^nguma nelabai norčju-
joe'artimiausia apgyventa vie-' Bę/bulvių jie maitinasi žu- si eiti ] Vilniųv ir, apskritai, 
ta yra už 1,200 mylių — tai vimis, galvijais, paukščiais "ir pereiti skyrimo liniją ties Va-
Šv. Elenos sala. s j jų <kiaušiniais. Sako, jie1 ten rėna. Pirmas pasilikęs į% ba-

Trisjan yra pakilusi nuo ug- reikalingi daugelis daiktų, talijono vadas^ O iš Vilniaus 
nekalnių veikimo. Visa kai- Bet nepasitenkinimo nesama, ir daugiau oficierų f pabėgę, 
nuotk. Kalnu-augštumos siekia. Visgi kai-kuriems norėtųsi ap- Visiems esą įdrąsinta, jei bė-
apie 8.000 pėdų augščiau juros -. leisti tą salą. Neleidžia tą d&- gsią, busią" sušaudyti, nes už-
paviršiaus. Tarp tų uolų yra j ryti jų artimieji santikiai. įpakaly stovi Poznanės pulkai. 

LENKŲ PLĖŠIMAI. 

.Lapkr. 25 d. Lenkų 9-O^A 
pulko batali|onas su trimžr 
kulkasvaidžiais puolė Salaku 
miestelį k tai}) apiplėšė, kad 
gyventojams nieko nelikor 

Savo pjėšimą Lenkai aiški
na tuo, kad jienjs vistiek rei-

Suukus Lenkams padėjimas, k k išeiti iš Lietuvos, tai nors 
kelionei sau maisto pasiplė-Toliau indomavosi, kodęj 

mes jų nepuolame. Paaiški
nus, ka^KLenkijos valdžia pri
silažino prie Zeligowskio ir 
prašo, kad mes nebaigtume jo 
mušti, nes gfcruoju žada iš Lie
tuvos ir Vilniaus išeiti, jie la
bai nustebo ir nenorėjo tikė
ti, kad Ze!igowski ne " pows-
tainiec.', Paaiškinus, ką rei-

įp, x 

ORAS, 
Šiandie ir rytoj- gražus o-

ras; rytoj kiek Šilčiau. \ 

PINIGŲ KURSAS. 
Svetimų -žalių pinigų verte, mai

nant nemažiau $25,000 Sausio 11 
buvo tokia pagal Merchants Lo-
an and Trust Co.: 
Anglijos sterlingų svarui $3.77 
Prancūzijos šimtui frankų 6.20 
Italijos šimtui' lirų 3.52 
Vokietijos šimtui markių 1.47 
Lietuvos šimtui auksinų 1.47 
Lenkijos šimtui markių .17 
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l l V r U V I V KATALIKŲ D 

f"DRAUGAS 
• I D A kasdieną išskyros nedėldicnius. 

nUCirtMKRATOS KAINA: 
CKECAGOJ IR UŽSIENYJE: 

M e t a m s . . . . • » . . . . . • • « • • go.OO 
Paari Meta . . . . . .> .>-••>•»• 4.00 

• U T . VALST. 
Metams Ę9.W 
Fasei Metų *»04> 

Prenumerata mokasi iškalno. Lal-
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
• e nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir 
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti išperkant krasoje ar exprese "Mo-
aey Order" arba Įdedant pini*us i 

• registruotą laišką. 

? "PRATOAS" PUBL. 00. 
2334 S. Oakley A ve., Chicago. 

Tel. Roosevelt 7791 

Informacijos Biuro 
Naujasis Suma

nymas. 
Vienos partijos žmonės, su

darantieji Lietuvos Atstovybę 
Amerikoje visomis jiegomis 
verčia ir Lietuvos valstybe-
tarnauti tai partijai. Jie smia-

r rė tos partijos organizacija, pa 
vadino ją Piliečių Sąjunga ii 
dabar žada per Steigiamoji 
Seimą suteikti tai organizaci
jai privilegijų, pal mosuojan
čių j$ nuo mokesčiu. Jeigu 
Steigiamasis Seimas veiktų, 
to partijinio tikslo negalima 
butų įvykinti, bet Seimas yra 
paleistas. Teisdavybės darbus 
dirba komisija susidedanti iš 
septynių žmonių. Taip Lietu
vos demokratija virsta oligar 
chija. Nesiskubįsim spėlioti 
kas pasidarys toliau, bet da
bartine padėtim negalime 
džiaugtis. Žinia, kad iš Rymo 
trijumvirato išdygo cezariai— 
imperatoriai. Kas išdygs iŠ 
Lietuvos septemvirato, neži
nome, bet norime, kad Seimas 
grįžtų prie darbo. 

Lietuvos Informacijos Biu-
; ras, pradeda sustatinėti pilie
tybės įstatymo projektus. Ma
tyt tas biuras jau neteko savo 
tiesioginio darbo, kad prade
da dirbti Steigiamojo Seimo 
darbų. 

Tiek apie bendrų padėti. 

Piliečių Sąjunga. 

Piliečių Sąjunga yra parti-
jihis padaras, nes Lietuvių-

r -katalikų visuomenė jam ne-
I pritaria. J is yra visai nereika 
^Vrgas naujakaulis Amerikos 

Lietuvių kūne. To naujakau-
lio tikslas yra pavergti katali
kus po laisvamanių valdžia. 
Katalikai ta supranta ir nesi
duos. Piliečių Sąjunga, žino
ma, vis turės savo tarpe as
menų, apsikabinę jaučių kry
žiais, kad lengviau 'įsibriovus 
į katalikų tarpų ir ardžius jų 
darbus. 

t 

Žinant tokių Piliečių Sąjun
gos sąstatų pavesti jai vals
tybinį piliečių registracijos 
darbą gali tik tie, kurie netu
ri nuovokos apie tarnavimą 
valstybei. 

Registracija. 
Piliečių registracija yra rei

kalinga. Ir pats Informacijos 
Biuras butų turėjęs tą regis
traciją padaryti. J is butų len
gvai galėjęs tą uždavinį išpil
dyti, jei butų norėjęs tam tik
slui pasidarbuoti, nes butų už
tekę kreiptis į Katalikų Fede-

įt*cU*« i Socijalistų Sąjungą 
j r į Tautininkų organizacijas. 
įVkoi t^vyn? mylinčiom orga-

nizacijos butų noriai pasitarna 
vusios. 

Didelė dalis Lietuvos pilie
čių Amerikoje yra registruota, 
nes kiekvienas priklausantis 
prie parapijos yra įtrauktas į 
jos užrašus. Jei Informacijos 
Biuras prie Lietuvos Misijos 
nebūtų sirgęs antikatalikišku 
fanatizmu, tai butų pasiuntęs 
vieną arba kelis žmones per
važiuoti per lietuviškąsias pa
rapijas, išsikopijuoti jų narių 
sąraj&us ir piliečių registraci
ja butų buvusi didumoje pa
daryta. 
Jei socijalistai turėtų tiek jau 

patrijotizn^g, kiek katalikai, 
tai ir jie galėtų duoti savo 
kuopų narių sąrašus informa
cijos biuro įgaliotiniams persi-
rašvti. Laisvamanių tautinin-
ku sąrašą, galimu buvo beveik 
pilną padaryti iš A. L. S. Vi
sus tos rųsies žmones gyve
nančius Chicago je gerai pa
žįsta p. Butkus su p. Evaldu 
ir juodu nebūtų atsisakę savo 
partijos žmonių sąrašą paga
minti pilnai. Piliečių Sąjunga 
nesuregistruos nei pusės to, 
kas butų tapę* suregistruota 
čia aprašytuoju būdu. 

Žmonių neparangumas yra 
kenksmingesnis už prakeiki
mą, nes atžagareiviškai dirb
damas viską ardo. Informaci
jos Biuras ką be rinkęs in
formacijas ima dirbti Steigia
mojo Seimo darbą. Steigiama
sis \Seimas išbuvęs septynis 
mėnesius dar nesustatė Lietu
vos konstitucijos ir įstato apie 
linkimus į nuolatinį Seimą. Tų 
dviejų dalyku iš jo tikėtasi ir 
reikalauta. Inofrmacijos Biu
ras jau rengia Seimui projek
te įstato apie pilietybę. 

Suprantame visokios,teisda
vybės svarbą, nes ji apima vi-
>ą tautą. Bet vis-gi turime 
Steigiamajam Seimui pirmin-
ti, kad jis atskirtų šalies kon
stituciją nuo bėgančiosios teis
davybės ir kad pirmiausiai pa
tiektų tėvynei ne laikinąją, o 
nuolatinę konstituciją, su nuo
latiniu įstatu apie rinkimų 
tvarką. 

Informacijos Biuras kvie
čia žmones išreikšti nuomones 
apie pamatinį pilietybėje klau
simą, būtent, ar skaityti Lie
tuvos piliečiais tuos, kurie pri
ėmė svetimą pilietybę? 

Šito klausimo išrišimas pri
klausys visai ne nuo Lietuvių. 
Mes, žinoma, norėtume, kad 
asmenys gavę pilietybę svetur 

i neliautų buvę Lietuvos pilie
čiais, bet kaikurios šalys prieš 
prileisiant prie savo piliety
bės reikalauja aiškaus prisie-
ka patvirtinto atsižadėjimo 
savo senosios pilietybės.' To
kia forma yra ir Suvienytose 
Valstijose. Todėl norint, kad 
liktųsi bendra Lietuvos ir Ame 
rikos pi Metyli*', Lietuvos- val
džiai priseis susitarti su Ame-

Dėlei Naujo Pilietybes {statymo 
Projekto. 

liautomis žiniomis, prie Lie
tuvos Steigiamojo Seimo ta
po paskirta komisija, kuriai 
pavesta sudaryti naujas įsta
tymo projektas apie Lietuvos 
pilietybę. 

Amerikpje tgyvena apie penk 
ta ar šešta dalis visų Lietuvos 
piliečių. Klausimai apie tai, 
kas skaityti Lietuvos piliečiu, 
kaip šį pilietybė gali būti įgy
ta, panaujinta ir kaip ji yra pa 
mėtoma yra dideles svarbos 
Amerikos Lietuviams. Todėl 
butų didžiai' svarbu, idant į-
vairios Amerikos Lietuvių or
ganizacijos ar net ir atskiri 
asmenys išsitartų, kaip ir ko
kie Lietuvos pilietybės įstaty
mai butų tinkamiausi ne tik 
Lietuvos Valstybei, bet ir 
jiems, kaipo išeiviams. Visus 
nurodymus ir pageidavimus 
dėlei busimųjų pilietybės įs
tatymų, kaip tik jie bus gauti, 
Lietuvos Atstovybė Amerikoje 
pasirūpins sugrupuoti ir par
siųsti per Užsienio Reikalų 
Ministeriją minėtajai prie 
Steig. Seimo Komisijai, kaipo 
tam tikrą medžiagą tinkamam 
pilietybės įstatymui pagamin
ti. 

Iš saivo pusės Lietuvos Atsto 
vybė Amerikoje yra paruošusi 
tam tikrą pranešimą, iš kurio 
paduodami yra čion keli punk
tai. Mūsų amžius yra atnešęs 
pasauliui didžiausius paleng
vinimus susisiekimuose. Žmo
nės lengvai persimeta iš vieno 
krašto kitan. Lietuvos pilie
čių užsiliko daug Rusijoj, Len
kijoj, Latvijoj ir daugiausiai 
Suvienytose Valstybėse. Kai-
kurie tvirtai yra įsigyvenę 
naujose valstybėse, tur pasto
vų užuodarbį arba yra įgiję 
jose nejudinamąjį turtą. Yra 
ts>kių valstybių, kuriose Lietu
vos pilietis negali gauti tinka
mo darbo, negali įgyti kokios 
nors nuosavybės, jeigu jis 
kaip nors neprisirašo prie pi
liečių tos valstybės, kurioj jam 
pfcseina gyventi. Kai-kuriose 
valstybėse Lietuvos piliečiai 
priversti yra išsiimti kitos val
stybės poperas, kad pelnin
giau galėtų uždarbiauti arba 
kad įgijus daugiaus įtakos vi-

kelių metų padaras. Pirmiaus 
ji buvo apimta Rusijos, o nuo 
šios išsižadėti rods nebuvo jo-
kios nuodėmės. Prie tokių ap
linkybių Amerikoje atsirado 
daug Lietuvių ir kitų Lietuvos 
piliečių, kurie patapo forma
liai Amerikos piliečiais, bet 
daug iš jų šiandien yra ne 
kuomi neblogesniais Lietuvos 
piliečiais, nes visas jų rupesnis 
yra apie Lietuvos Respubliką. 

Sulig anusų veikiamojo įsta-
tymo, Lietuvos piliečiai nenu
stoja teisės miti Lietuvos pi
liečiais, kaip jie ilgai negyven
tų svetimoj valstybėj, jeigu tik 
jie nėra patapę svetimos vals
tybės piliečiais. Žodžiu, nėra 
dvilypės pilietybės. Tečiau 
aišku, jog dėlei Lietuvos Res
publikos nėra didelės naudos 
iš tų jos piliečių, kurie kad 
ir gyvendami svetur per ilgus^ 
metus nekuomi prie Lietuvos 
Respublikos reikalų nepriside
da. Lietuvos Valstybė neša 
pareigas apsaugojimui jų tur
to, jiems numirus, apsaugoja 
juos kelionėje, tečiau realės 
pagelbos iš jų nemato. Ar-gi 
galima paskaityti tokį Lietu
vos pilietį naudingesnių už tą 
Lietuvį, kursai formaliai gal 
ir buvo priverstas prisirašyti 
prie kitos valstybėse bet kur
sai nenustoja dėjęs aukų pa
čios Lietuvos Respublikos kū
rimui ir palaikymui? Išeinant 
iš šių dėsnių, reikia būtinai ži
noti ir tėmyti, kas per vieni 
šie piliečiai ir priseina vesti 
pačių Lietuvių registraciją. 
Lietuvos Atstovybės Rusijoj, 
Lenkijoj, Latvijoj ir kitur taip 
-gi ir pačiose Suvienytose Val
stybėse privalo vesti Lietuvių 
piliečių Registraciją. Pačios 
vienos Atstovybės to atlikti ga 
Ii nepajiegti. Reikia, kad prie 
jų susidarytų Lietuvių piliečių 
sąjungos, kurios ir rūpintųsi 
surinkfi ir užregistruoti visus 
vienoj ar kitoj valstybėje gy
venančius piliečius. Lietuvos 
Valstybė negali išsižadėti, kad 
šie piliečiai, kurie neretai Lie
tu vos "Valstybės žmonių buvo 
išauginti, išauklėti, neturėtų 
jokių pareigų link savo Vals-

s juo labiaus, kad jie at-

. 

suomenės ir politikos gyveni- eityje gali grįžti savo tėvynėn. 

priseis išgvil-
rikos valdžia. 

Susitarsiant 
denti keletas gana painių klau 
Minų. Pirmiausiai kilus karui 
tarp dviejų valstybių, kurios 
šalies karliomenėn stos dviša
lis pilietis! Jeigu jis visai bus 
lįuosas nuo asmeninės kar^Įb-
menės, kuri šalis jį ska ibs 
svetimšaliu priešu ir turės tei
sę apseiti kaipo su tokiu. Spė
jame, kad mųs Atstovybei A-
merikoje netik nelengva butų 
prieiti prie sutarties su Suvie
nytomis Valstijomis apie tuos 
klausimus, bet, kad nelengva 
butų nei užmegsti derybas a-
pie tai. 

Jeigu Lietuvos Seimas ne-
paisydamas sutarčių pats pa
sakys, kad Lietuvis svetimose 
šalise Įgijęs pilietybę lieka Lie
tuvos piliečiu ir turi Jo nevien 
teises bet ir priedermes, kaip 
ėjimas karupmenėn' ir t. t., tai 
Suiienvtos Valstijos ir kito> 

mo tose valstybėse, kur jiem* 
prisėjo apsigyventi. 

Tečiau nevisi šie piliečiai, 
kad formaliai ir prirašyti prie 
kitos, valstybės, yra nutraukę 
rvšius su savo gimtiniu kraž-

Lietuvos Valstybė ne tur jokios 
galimybės priversti,tuos gyve
nančius svetur piliečius mokė
ti kokius nors mokesnius. Iki 
šiol tokie priverstini mokesniai 
po 10 rub. arba 5 dol. už pus-
mėtį, sulig veikusių Rusijos į-
statymų, paliesdavo tik nedidį 

stipriosios šalys nekuomet ne
duos Lietuviams savo piliety
bės. Tat gali ap\sunkyti Lietu
vių buvimą svetimose žemėse. 

Konfliktų galima išvengti 
tik taip, kad Lietuvis įgijęs 
pilietybę svetur turi Įlietu vos 
piliečio teises, bet neturi įo 
priedermių. Bet tada dvilin
kos pilietybės asmenys turės 
daug didesnes teises u'ž vien 
tik Lietuvos piliečius. 

•Vokietija buvo mažiausiai 
dvidešimt "kartų galingesnė už 
Lietuvą ir "turėjo dvilinkos pi
lietybės įstatą. Tas įstatas. Vo
kiečiams įšėjo diduma ant/ne
naudos. Lietuva, turėdama ma-
žiau jiegų' uz ^Vokietiją, nepri
valo turėti daugiau už ją drą
sos. 
V Asmenys atsižadėjusieji Lie
tuvos pilietybės gali būti la
bai geri ir naudingi tautos su
nūs, bet teisių aky vaizdo je jie 
gali būti tiktai taip, kaip 
mums prielankus svetimša
l ia i Sa'uerweinas buvo Vokie-
ty%, tečiaus jis Lietuvai pada
rė naudos daug daugiau ne&u 

šimtai ar tūkstančiai Lietuvių. 
Taip ir Lietuviai priėmusieji 
kokios nors kitos šalies pilie-
tybe gali būti taip naudingi, 
arba dar naudingesni už Sau-
erwein'ą, bet jie negali skai-
tytįs Lietuvos piliečiais nei 
teismuose nei valdvietėse. 

Tautos istorijoje, jos litera
tūroje ir kultūroje jie galį bū
ti pirmutiniai, nes kasN kita y-
ra kultūros istorija, ir kas ki

lta yra teisinai. 
Informacijos Biuro Kalba. 

Baigdami norime pridėti, kad 
•macijos Biuro kalbu žy

miai pagedo. Tas Biuru* ra
šo: 

"Todėl įbutų didžiai svaiv 
bu.idant įvairios Amerikos, 
Lietuvių/ organizacijos ar 
net ir atskiri asmeiris išsi
tartų/, kaip ir kokie Lietuvos 
pilietybės f įstatymai butų 
tinkamiausiais netik dėlei 
Lietuvos Valstybės, bet "ir 
dėlei jųjų, kaipo 'iSeįyiff." 

IMPERFECT IN ORIGINAL 

skaičių tų piliečių, kurie turėjo 
reikalo grįžti Rusijon. Kas 
negrįžta, tas jokio mokesnio 
nemokėjo. Išieškoti to mokes
nio nebuvo galima. Supranta
ma, kad krauti visą mokesnių 
naštą vien ant grįžtančiųjų nė
ra teisinga. Neretai grįžta at
gal toki§,i kuriems nepasisie-
ka susikurti svetimoj valsty
bėje. J ie biedniausieji ir drau
ge po prievarta nuo jų buvo iš 
ieškomas tas mokesnis po 10 
r. už pusmetį už visą laiką, 
per kurį jie buvo išvažiavę. 
Lietuvos Respublika iki šiol 
tokio mokesnio nėra ėmusi, 
nors formaliai sulig teisių, ku
rios veikiu, turėtų t a mokesnį 
imti.. 

Vietoj šio mokesnio, rods, 
butų teisingiau, idant visi Lie
tuviai — piliečiai,, kurie^ sve
tiir gyvena, mokėtų kasmet ko
kį nors mokesnį, kad h mažes
nį. Iš tų pinigų susidarytų ne
maža paspirtis Lietuvos Vals
tybės iždui. Pridaboti šį mo
kesnį turėtų pačios Lietuvių 
piliečių organizacijos. Kas šio 
mokesnio mokėti nenori, kas 
nenori ir 'įsiregistruoti prie 
Lietuvių piliečių sąjungos, kas 
neatlieka jokių pareigų, tai 
tokiam sulig pačios Lietuvių 
— Piliečių Sąjungos nutarimo 
gali būti uždrausta ir naudo 
tis visomis teisėmis, kurias 
tur kiekvienas Lietuvos pilie
tis, neveizint ar jis formaliai 
prisiraus prie kitos valstybės 
ar ne. Toksai Lietuvio piliečio 
iš bendros Lietuvos šeimynos 
išmetimas kaip kada gali bnJ 

perskaudus arba nepilnai t 
singai padarytas. Tuomet 
ėtų palikti visiems t' 
teisė pasiskųsti per .nka-
mą Atstovybę į Vyriausiąjį 
Lietuvos Teismą, į Lietuvos 
Tribunalą. Tokios tat yra ben
dros pamatinės mintis, kurios 
yra patiekiamos iluo Lietuvos 
Atstovybės minėtai ?St. Seimo 
Komisijai. Butų svarbu išgirs
ti nuomonė pačių Amerikos 
Lietuvių dėlei tokio nusista-
tvmo. 

Rods patsai gyvenimas ver
čia įsitaisyti naują tvarką, ne
gu kuri buvo dar senais Rusi
jos laikais. Šiomis mintimis 
Lietuvos Atstovybė naudoja
si, ragindama tverti Lietuvių 
Piliečįų Sąjungą ir jos sky
rius Amerikoje. Šiandien jau 
susitvėrė daug šių skyrių. Rei
kia spėti, jog daugelis iš bu
vusių Lietuvos Laisvės pasko
los stočių persikeis į Lietuvių 
Piliečių Sąjungos skyrius, o 
šie kaipo pusiau valstybinės 
įstaigos turės ne tik rūpintis 
Lietuvių Piliečių registracija, 
paėmimu nuo jų . tam tikro 
valstybinio mokesnio, bet ir 
visa eilė kitų darbų, kurie Lie
tuvos Valstybės išlaikvmui y-* 
ra brangus, kaip tat Lietuvos 
Laisvės paskolos- bonų parda
vinėjimas, parinkimas aukų 
Lietuvos \*yninio Komitetui, 
Lietuvos Ju l i ams , Raudon. 
Kryžiui ir T. t. J ie ' turėtų pa 
si likti ant sargybos Lietuvos 
Valstybės ir JJetuvių piliečių 
reika u ir be.jų žinios ir suti 
kimo neturėtų būti renkamos 
aukos valstybiniams reika
lams. Mažai to. Tiktai tokiems 
Lietuvių Piliečių Sąjungos sky 
rianis, kaipo nusiau valstybi
nėms organizacijoms, veikian
čioms kontakte su Lietuvos 
Atstovybe Amerikoje, turėtų 
būti pavesta ir išdavimas pa
liudymų tiems piliečiams, ku
rie nori važiuoti Lietuvon ar
ba gauti pasą. Vietos žmonės 
gali geriausiai apie tokių pi
liečių darbuotę žinoti ir jų Re
komendaciją, kaipo bepartyvių 
organizacijų, turėtų padėti Lie-

Aiškesnių sintaksės slaviz- tuvos Atstovybei orientuotis, 
mų sunku rasti ir'aštuoniolik- ar ; verta toksai žmogus leisti 
tojo šhutmečio maldaknygėse. Lietuvon, ar ne. 
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Tik ką gautos Knygos 
iš Lietuvos 

Bažnyčios Istorija (215 puslap.) 
Ar-gi kaita čia Katalikų Bažnyčia? . . . ^ 
Dvasiškoji iškalba (Kun. Dro. Jauniaus) 
Viešosios Šv. Sakramento Adoracijos Vadovėlis 

50c. 
50c. 
35c. 
50c. 

^Tezus mūsų meilė 25c. 

. . . . . . . . . . 

Štai Viešpaties Tarnaitė (Gegužinė) . 
Kataliku. Tikėjimas ir jo priešai 
Apią tikrąjį pamaldumą 
Ar katajikas gali būti socijalistų? . . . 
Auksinės Varpos (Dainos) 
Antano Baranausko (Vyskupo Raštai) 
Šeimyninkėms Vadovėlis 
Darbininkų klausimas 
Iš Gyvulių gyvenimo (Labai įdomi) ....'. 
Ponas ir Muzikai (Teatral is veikai .) 

Krikščionis Žydų Talmude 
Lietuvių Kalbos Sintaksė 

Tikybinio Turinio. 

Jėzaus Kristaus Gyvenimas 
Šventųjų Mūsų Globėjų Gyvenimas 
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25c. 
50c. 
25c. 
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» * • • 60c. 
50c. 

Jėzaus Kryžius — Verkiančių Paguoda 60c. 
Trijų Dienų Rekolekcijos 40c. 
Betlejaus Balsai (Kalėdų giesmės su gaidomis) . . 25a 
Keturios Evangelijos vienoje 65c. 
Dvasia Šv. Pranciškaus Salezo I ir I I knyga . . $1.25 

1 'DRAUGO" KNYGYNAS. 
2334 So. Oakley Avenue Chicago. Illinois. 
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r A JV STEAMSHIP 
I M I LiCOMPANY.K 

no ir Balandžio 6, 1921 
> be jokių mainymu tiesiai j 

D. N i r DANZIG 
USQUEHANNA" \ 

Atsišaukite pa* i UJL STEAMSHIP COMPANY, Inc. 
H. CLAUSSKMl s & t o . Gcncraliai Pasažieriiiiai Agentai 

ĮOO N. I.a Šalie St.; Clik-ogo. 111. Tol. Franklln 4180 
Freight Skyrius 120 Broadvvay New York City 

' Be to Lietuvos Atstovybė 
yra prašiusi valdžios, kad visi 
Lietuviai piliečiai, kurie yra 
prie Lietuvių Piliečių Sąjun
gos prisirašę, ir sumoka jai 3 
dol. į metus, iš kurių 2 dol. 
eina Valstybiniam Pundui, bu
tų paliuosuojami pilnai nuo 
5 dol. mokesnio už pusmetį, 
kursai, sulig įstatų, yra pri
verstinas visiems piliečiams, 
kurie gyvena užsieniuose. 

Liet. Inf. Biuras. 

Tel. Drover 7042 

Dr. C. Z. Vezeiiis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Seredomis nuo 4 lig 9 vakaro 
4713 SO. ASHLAND AVENUE 

arti %7-tos Gatvės 

I PIRKITE 
LIETUVOS PASKOLOS 

BONUS / 

s* 
. » • > mm m » —į> 

Phone Canal 267 

DR. P. Z. ZALATORIS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
1831 So. Halsted Street 

Valandos: 10 ikt 12 rytoi 1 Îkl 4 
po plot. < Iki 9 vakare. 

» , , • • • « » » • » • » • • • • . • 
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Tel. Yards 6666 Drover 8448 
Dr. V. A. SZYMKEVIOZ 

l ie tuvis Gydytojas, Chirurgas Ir 
Akuseras. 

8208 S. Halsted St. Chicago. 
Valandos: 10—12 iš ryto 1 
<-—8 vakar*" Ned. 10—12 Iš ryt*. 
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I Saugok akių regėjimą 

" A . PETRATIS a FABIJONAS 

A. PETRAT1S & C0. 
Mortgage Bank 

RSAIi ESTATE—INSURANCE 
European American Bnreau 

Siunčia Pinigas, Parduoda 
Lalvokortea 

f NOTARXH76A8 
80» W. S5th B*?. Chicago, DL 

Telephone Bonleyard 811 
! • • • • » • • ! • • • • • • • » • • » » * » » " • 

• 

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

W. F. MONCRTJFF, M. D. 

JOHN J. SMETANA, 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

1801 S. Ashland Ave., Chicago. 
kertė 18tos gatvės; 8-fiios lubos 

Kambaris 14-16-16-17 > 
Viršui PLATT'B aptiekos 

Tėmykite mano parašą. 
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9 
vak. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 
18 d. "^ 

'• 

-
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CUNARD LINE 
S. S. SAX0NIA 14,300 Tonų, 

Sausio 22 diena 
Kambarių Kaina $180.00 
3čia Klasą Kaina $125.00 

Pridedant $5.00 Karės Taxų 
TIESIAI [ HAMBURGĄ, 

3čios Klasos Kaina į Eitkūnus per Haraburg $130.40 
Pridedant $5.00 Karės Taxų 

Jūsų mieste randasi lokalis agentas. Eik pas ji. 
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Arvtras po Trij Ų Karalių. 
.1/i.vf'ii Lekcija iš &i\ Fovylo laiško Rymiečiams 12, 6—16. 

Broliai: turėdami dovanų sulig malonės, kuri yra suteikta mums, 
įvairiai: arba pranašystę sulig tikėjimo prasmės, arba patarnavime 
patarnaujant, arba kas mokina moksle, kas graudena graudenime, ku
ris duoda tiesiogume, kuris viršininkauja rūpestingume, kuris pasigai
li duosnume. Meilė be apsimetimo. Nekęsdami blogo, prilipdami 
prie gero: broliškumo meile vieni kitus mylėdami: pagerbimu vieni 
kitus pranokdami: rūpestingumu netingus: dvase karšti: Viešpačiui 
tarnauja: viltimi džiaugsmingi: varguose kantrus: maldoje ištvermin
gi : šventųjų reikaluose dalyvaujantieji: svetingumą sekdami. Lai
minkite persekiojančius jus: laiminkite ir visai nekeikite. Linksmin
tis su linksmais, verkti su verkiančiais. Drauge'vienap jausdami: ne
augėtus daiktu? išmanydami, bet su žmonėmis sutikdami. 

Lekcijos Paaiškinimas. 
Sv. Povylas šitoje savo laiško dalyje išreiškia dvi naruti. Pirmoji 

yra ta, kad tai}) krikščionių yra ir turi būti skirtumų, nes Dievas duo
dąs malones vieniems vienokias, kitiems kitokias. VieinU-gauna pra
našystės dovaną tafp, kad lengvai supranta tikėjimo tiesas, kiti patar
nauja žmonėms dalindami sakramentus, tretiems labiau sekasi mok
slas, ketvirti veikiau sugraudina paklydėlius, kad pasitaisytų. 

Antra Apaštalo mintis yra, kad kiekvienas prie savo uždavinio 
turėtų ir dorybių. Viršininkai turi būti rūpestingi, turtingieji turi 
būti duosnus ir gailestingi. Visi ištiesų, o ne vien žodžiais ar išvaizda, 
turi būti meilingi. Bendros visiems dorybės dar yra meilė, nekenti-

/mas blogo, prisirišimas prie gero, pagerbimas vieni kitų, darbštumas, 
dvasios karštvbė, kantrvbė, ištvermingumas, svetingumas, neatsimeti-
mas nuo viešų reikalų, viltis, tarnavimas Dievui. 

Prie galo Apaštalas primena kai-kurias augštesnesias krikščionių, 
dorybes: atlyginti geru už piktą, prisitaikyti prie svetimo upo, nesi-
statvti daugiau išmanančiais už kitus, sutarti su visais, vistiek kokis 

a. O 

jųjų būdas. 
Mišių Evangelija Sv. Jono 2,1—11. -

Anuo metu buvo vestuvės Galilėjos Kanoje: ir Jėzaus motina bu
vo tenai. Pakviestas-gi tapo ir Jėzus ir jo mokiniai į vestuves. Ir 
pritrukus vynui Jėzaus motina taria jam: Vyno neturi. Ir tarė jai 
Jėzus: Kas yra man ir tau,* moteriškė f Dar neatėjo mano valantla. 
Taria jo motina tarnams: Ką tik jums pasakytų išpildykite. O buvo 
tenai šeši akmeniniai kubilai padėti sulig Žydų apsiplovimo, talpinan
tieji kiekvienas po du ar tris saikus. Taria jiems Jėzus: pripilkite 
kubilus vandens. Ir pripylė juos lygmalus. Ir taria jiems Jėzus: Da
bar senikite ir neškite užvaizdai. Ir nunešė" Bet kaip paragavo už
vaizdą vandens virtusio vynu, ir nežinojo iš kur buvo, o tarnai, kurie 
buvo sėmę vandeni, žinojo: pašaukė užvaizdą jaunavedį ir taria jam: 
Visi žmonės pirma gerą vyną deda: ir kada jau apsigeria, tada blo-
gesnįji. Tų-gi gerąjį vyną sutaupei iki dabar. Tą Jėzus padarė ste
buklų pradžią Galilėjos Kanoje: ir parodė savo garbę ir įtikėjo į jį 
jo mokiniai. f N 

X 

T 
v 

I * 

da nori ir kiek norį, nes alkoholis yra jceras. Bet atsiminkime, kad 
girtybė <laug plačiau yra apėmusi žmones ir daugiau jiems kenkia ne
gu manicnėjų klaida. Apsisaugojus nue maniehejizmo įpulti į girtybę 
yra vis vien, ką pargrįžus sveikam iš karo užsinarinti virvę ant kak-
To ir pasikarti. , _ • ~ ' 

Peilis yra* geras daiktas, bet jis ^įe tam yra, kad žmogus juomi 
sau gerklę persipjautų. Taip pat ir alkoliolis yra geras daiktas, bet 
ne tam, kad žmogus jį perleidęs per savo gerklę užsinuodyti! vidurius, 
krajrją ir smegenis; ypač smegenis! \ 

Dievas davė žmogui Savo amžinosios išįminties kibirkštėlę—prot^į. 
Kada žmogus tą kibirkštėlę paskandina alkoholyje, tada įžeidžia Die-/ 
vą paniekindamas Jo dovaną—savo protą, ir blogai vartodamas alko
holį, esantį ne tiems tikslams. 

Apie girtybės blogumą, čia nekalbėsiu taip plačiai kaip reikėtų, 
nes reikia ir kitus du dalyku paminėti, kįlančius rš šio/8 dienos Evan-. 
gelijos. Užteks pasakius, kad girtybe yra didelė nuodėmė. Nors yisi 
tą žino, bet negalima liautis tą tiesą kartojus. 

Jeigu žmogus geria, o nepasigeria, jis, mirtinos nuodėmės nepa
daro. Atleistinosios nuodėmės didumas gali būti ir būva sulig to kaip 
daug turto yc laiko Išgaišina gėralams, kaip atbukina savyje aug-
štesniuosius jausmus ir nofns. _ 

Kai-kurie gėrimą be pasigėrimo lygina moterystei, o visišką blai
vybę lygina amžinai skaistybei. Tame prilyginime tiek yra tiesos, 
kad pilnoji blaivybė yra daug geresnė už gėrimu alkoholio išvengian
tį girtybės. Bet yra tame prilyginime ir klaidos, kad moterystę sta
to lygiomis su svaigalų atsargiu gėrimu. ,Tas gėrimas yra daug že
mesnis už moterystę, nes jis nėra sakrantentas ir visai negiriamas 

Evangelijos Paaiškinimas. 
Nors šios dienos Evangelijoje apsakytasis nuotikis yra labai aiš

kus savaime tečiaus jį apsvarstant gali kilti šitie trys klausimai: ar 
V. Jėzus nepatvirtino girtyk'? ar Jis nepapeikė amžiną skaistybę! ar 
Jo apsėjime su motina nebuvo peiktino da lyko! 

Pirmasis klausimas ypač svarbus dabar Amerikoje Suvienytose 
Valstijose, kur neseniai pradėjo veikti įstatas draudžiantis dirbti svai
galus ir pirkliauti jais. Jau ir prieš tam įstatui išeisiant žmonėse bu
vo ginčų apie svaigalų vartojimą ir tuose ginčuose daugelis naudojosi 
šv. Jono Evangelija, tvirtindami, kad svaigalų nereikia drausti, nes 
ir Išganytojas dirbo vyną. v 

Jei žmonės ramiai žiūrėtų į dalykus ir rūpestingai skirstytų klai
dos ii- tiesos imbežius, tai mažiau butų ginčų. 

Pirmiausia reikia atsiminti, kad neturintieji proto daiktai visi sa
vaime yra geri, bet žmonių apsėjimas su įais gali jiems arba ^priduoti 
didesnio gerumo, arba juos į bloga pakreipti. I r vynmedžio uoga ir 
javo grūdas ir apynio žiedas yra geri. Negali blogu vadinti nei alko
holį, susidarantį iš rūgstančio skystimo, nes tas alkohofis yra taip pat 
neprotingas daiktas, kaip akmuo ar vanduo. Kada žmogžudis pavar
toja akmenį kitam žmogui užmušti, tada ne akmuo yra blogas, o žmo
gus, kur^s juomi suskaldė artymui galvą. Jei piktadaris vandenyje 
paskandina kūdikį, tai ne vanduo yra kaltas, o piktadaris. Nei akme
nis nei vandenį žmonės nekaltina už užmušimus ir paskandinimus; bet 
žmonės kaltina alkoholį už girtybes. Tečiaus alkoholis tiek yra kal
tas už žmogaus girtybę, kkk akmuo už užmųsinu, arba vanduo už pri
gėrimą. Kadangi akmeniu vienas žmogus kitą užmuša ir vandenyje 
vienas kitą prigirdo, dėlto esant kaltininkui žmogui, <visuomenė nekal
bina neprotingąjį tlaiktą. Kadangi girtybėje pats žmogus pasigeria,-
kadangi daug yra pasigeriančių, dėlto daugelis ne/save tik alkoholį 
kaltina už girtvbę. Taip daro ne vien geriantieji, bet ir didžiausi 
blaivininkai. 

Tai-gi pirmiausiai turime atsiminiu kad uz girtybę kaltas yfa 
ne alkoholis, o tik žmogus vartojantis jį nedorai. 

Daugelis nei nešino, kaip galima alkoholį vartoti dorai, nors yra 
gana daug naudingų jo vartojimo būdų. Alkoholis atskiedžia ir išva
lo riebius taškus iš audeklų. . Medinius daiktus auksinant jis yra bū
tinai reikalingas. Alkoholis yra geriausias skystimas plauti ligonio 
kūnui sale žaizdos po operacijos. Alkoholis yra geras žibalas ir leng* 
vas švarus, nors brangus kuras, kaikuriose pramonijos šakose. 

Apskritai sakant, nėra sutvėrimo savaime blogo, nei alkoholis nė
ra blogas savaime. Tik manichėjų erezija, užsikrėtusi senos i r ' b l o 
gos Persų religijos klaidomis, sakydavo, kad esąs vienas Dievas geras, 
kuris sutvėręs gerų daiktų, kitas Dievas blogas, kuris sutvėręs blogų 
daiktų. Kovojant su girtybe, platinant blaivybę reikia saugotis? kad 
neįpuolus į manichėjų klaidą, ir nepriskaięius alkoholį ^prie piktojo 
Dievo padarų. 

Šituos žodžius girdėdami svaigalų mėgėjai gali veikiai pasidrą
sinti kovoje prieš blaivininkus ir sakyti, buk valia alkoholio gerti ka-

daiktas. Motefvstė daugina žmonių skaičių ant žemės,' o svaigalų gė
rimą* to nedaro. ^ 

Nįegalima norėta, kad visi žmonės atsižadėtų moterystės, bet ga
lima tikėtis ir darbuotis, kad visi liautųsi gėrę svaigalų. Nei kokia 
valdžia-ant žemės neturi teisės uždrausti nioterystę žmonėms. Svai
galų gėrimą valdžia gali uždrausti ir gerai padaro uždrausdama. Tik 
reikia, kad tas uždraudimas butų tikras, kad slaptų girtybių nebūtų, 
kad nebūtų slapto svaigalų dirbimo. ^ 

Geriau butų, jei žmonės savo noru atsižadėtų svaigalų. Bet esant 
dideliam skaičiui silpnos valio* asmenų, esant kitiems norintiems silp
navaliu ištižimu pasinaudoti ir veikiau pralobti, vyriausybė gerai pa
daro sustabdydama svaigalų dirbtuves k parduotuves. \ 

V. Jėzus Kanoje padarė vyno. Tuomi jis parodė, kad vynas nė
ra velnio padaras. Jis neskelbė, kad vyno ragavimas be pasigėrimo 
yra uždraustas, bet jis nei negyrė geriančių. Jis pagyrė šv. Joną 

Tūlas dievobaimingas pirklys kiekviename atsitikime, laiminga
me ar nelaimingame, 4>uvo papratęs sakyti: "Te įvykstaNDievo valia, 
nes su jąja visuomet reikia sutikti.'" Štai jo reikalai privertė jį ke
liauti per jurą. Danzige lipdamas į laivą, paslydo ant drėgno tiltelio 
ir nulūžo koją. Kelionę reikėjo atidėti. Ligonis liko mieste. Tenai 
esantieji pažįstami atėjo jį paguosti, bet jis, dėkodamas jiems, prata
rė į juos savo įprastais žodžiais: "Te įvyksta Dievo valia, nes su jąja 
visupmet reikia sutikti.^ Jo draugai, negalėdami suprasti to didelio 
pasitikėjimo Dievo Apveizda, klausia jo nustebę^ "Kaip gali tokia 
.didelė nelaimė būti tau taip lengva!" "Aš to nežinau, atsakė pirk
lys, bet V. Dievas kogeriausiai žinoį kas turi įvykti, o aš tvirtai tikiu, 
jog ta nelaimė išeis man ant gero." \ 

Neužilgo ̂ paskuį atėjo žinia miestan^ kad anas laivas, kuriuo ža
dėjo plaukti į tolimas šalis, audroje nuskendo su visais keleiviais. Ir 
taip Dievo Apveizda mažesne nelaime išgelbėjo pirklį nuo netikėtos 
ir staigios mirties, o šeimynai paliko gerą vyrą jr myljmąjį tėvą. 

Ar-gi ir mūsų gyvenime neatsitinka panašių nuotikių, kurių ne-
kuomet suprasti negalėsime, nes .Dievo Apveizdos keliai yra nesu
prantami ir neištirti? Ir taip miršta tau mylimas vienatinis vaikelis. 
Verki ir dejuoji ant Dievo Apveizdos. O gal tas vaikas laimingas, 
kad numirė; nes jei butų užaugęs, gal butų priežastimi tavo susi
krimtimų ir nusiminimo ir jis gal butų žuvęs amžinai, o dabar pasi
miręs nekaltybėje, džiaugiasi danguje. -
. Prašote, sako Sv. Raštas, o nežinote, ko prašote. Rugojame ant 
Dievo daleidimo, murmame £rieš Jo Apveizda, o nežinome, ką Die
vas sumanė? Gal laikina nelaimė ir nepasisekimas atneŠTmujįs laimę^ 
ir išejs ant gero? Dievo Apveizda turi platesnes akis, negu mes, sie
kia tolimiausiai į ateitį, apima smulkiausius dalykus, aplinkybes, ko
kių mūsų angšti ir savimeili akis nepastebi. 
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Čekų-Slovakų respublikoje neviskas buvo gerai senovėje. Pasau
linė valdžia turtėjo telsę^ skirti parapijoms klebonus. Kol Čekai buvo 
po Austrais, valdžia nepersekiodavo katalikų ir klebonus skirdavo iš 
kandidatų, kurių sąrašą sustatydavo vyskupas. Masarykui tapus pre
zidentu ir Habermanui apšvietos ministru, valdžia į žymiausias para
pijas paskyrė du apostatu, t. y. du asmeniu sulaužiusiu savo Itunigy-
sfcę. Į kitas parapijas valdžia ėmė skirti nusiljaltusius savo įžadams 
kunigus, kolsusj^arė atsimetusi nuo Bažnyčios atskala, kurią pope-
žius turėjo pasmerkti. J a m tą padarius ir atskalai nepasisekus val
džia truputį suminkštėjo. Ministras Haberman atsistatvdino; jo vie
tą užėmė D-ras Susta./ Pragos arkivyskupas Kordač <#nė vesti dery
bas. Galų gale valdžia liovėsi skyrus klebonus. Ta teisė liko vysku
pams. Bet Oeko-Slovakijoje iš Juozapo II laikų valdžia skiria para-* 

Krikštytoją, kad tas negerdavo visai svaigalų (Mat. 11, 18). Lai- . j a i ^ ^ ^ T ^ km[o p a ^ į į i ^ į parapijos turtas. 
mingi, kurie moka paklausyti to, ką V. Jėzus pagina. T f t į ^ ^ d a ^ l l i a u s i a i t e n k a v a l d ž i o s ^taikunams, nes yra 

Išganytojas nepasmerkė tų, kurte atsargiai gerdavo vyno. J] ______ __._j.__ ____„:__ T^__ ____ _.___ _. _.__ 
nepasmerkė nei moterystės. Priešingai jis tą moterystę net dideliai 
išaugtino suteikdamas jai sakramento augštybę, drausdamas porų 
persiskyrimą, primindamas, kad vienas vyras gali turėti tik vieną pa* 
čią, taip pat ir moteris tik vieną vyra. i į% 

Bet pats Išganytojas neti/rėjo pačios visai. Jis buvo skaisčiau
sios ir nekalčiausios mergeles Sunūs. Jis šv. Joną labiau už kitus 
mylėjo dėlto, kad tas pilniau už visus buvo skaistybę užlaikęs. V. Jė
zus padarė, kad Jo tikėjimo visa dvasiškija užlaiko amžiną skaistybę. 
Jis duoda pašaulumą šimtams tūkstančių mergelių, kad jos atsižadė-
damos pasaulio gyventų vienuolynuose ir spindi amžinąja skaistybe. 

Tą gražiąją dorybę V. Jėzus pagyrė žodžiais, kuriuos užrašė šv. 
Mateušas Apaštalas (Mat. 1*9, 12). Šv. Povylas dar kartą priminė 
krikščionims tą Išganytojo mokslą (1 Cor. 7, 34). 

Ne visiems ta augštoji dorybė tenka~, bet kuriems teko, tie rūpin
kimės ją išlaikyti. , 

Šios dienos Evangelijoje yra dar žymėtina, kad V. Jėzus Šven
čiausiai Marijai ištarė: "Kas man ir tau, moteriškė?" Mūsų tautoje 
ir mūsų laikais žmonės savo motinas nevadina nei vardu, nesako nei 
"moteriškė,'' o taria meilingai "Mama." Išganytojo žemėje ir jo lai
kais buvo kitoki papročiai. Žodis "moteriškė" buvo dideliai gerbti
nas. Tą žodį tardami sųnus išreikšdavo savo motinoms augščiausią 
pagarbą. V. Jėzus tuo žodžiu pavadino Savo Švenčiausiąją motiną 
taip-gi kybodamas ant kryžiaus (Jo. 19, 26). ? , 

Šv. Jonas savo Evangelijoje ypatingai tankiai ir aiškiai kalba 
apie tai, jog V. Jėzus buvo Dievas. Tas pats Evangelistas užrašo 
tuodu atsitikimu, kad V. Jėzus Savo motiną pavadino moteriške. Tai
gi tas žodis turėjo dvilinkos reikšmės. Jis reiškė pagarbą; sulig tų 
laikų įpročio, bet podraugei jis reiškė, kad V. Jėzaus prigimtis yra 
augštesnė negu Marijos. 

Pažymėdamas tiesą žodžiais Išganytojas pagarbą ir meilę, parodė 
darbais. Dar buvo neatėjęs laikas jam pradėti daryti stebuklus. Tą 
V. Jėzus aiškiai ištarė motinai prašančiai stebuklo. * Bet ji vis-gi savo 
prašymo nepermainė, tik liepė tarnams išpildyti, ką Jis sakys. Išga
nytojas taip gerbė Savo Motiną, kad_del jos padarė stebuklą, kada ne
buvo ketinęs pradėti. « 

V. Jėzaus apsėjhhe galime atskirti dvejopą apveizda: artymą, ku
ri žiuri tik tos valandos reikalų, ir tolymąją, kuri siekia į visus atei
ties amžius. Sulig artymiausios apveizdos išėjo dar nepradėti ste-* 
Jaukių vestuvėse. Bet tolymoj_ apveizda norėjo pamokinti žmones, 
kad Marijos užtarymas daro daug Įtekmės V. Jėzaus apsėjimuosę. 

Tai-gi ir rn^es mokėkime pasinaudoti _ tari jos užtarymu ypač mū
sų dvasios reikaluose. 

Prancūzijoje mažėja kova tarp katalikų ir tarp valdininkų. Mie
ste Bayeux buvo patrijotiškas parodavimas. Miestas užkvietė daly
vauti parodavime ir seminarijos klierikus. Klierikai dalyvavo. Mie
ste Vannes prieš atidarysiant teismo posėdžius visi teisėjai,, advoka
tai ir notarai susirinko į katedrą, o vyskupas laikė Mišias, Šv. Dva
sios rotirą. Taip buvo prašę patys teismo,valdininkai. Mieste An-

gerai apmokama, o priedermių neturi. Kas reikia veikti, tą klebonas 
turi atlikti. Katalikai nori šitą įstaigę panaikinti, idant Bažnyčia la
biau atsišalintų nuo. valstybės, bet politikai nenori. 

w 
• 

^ 
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Sakoma, kact poetas virtęs avanturistu Gabriele d'Annunzio gana 
lengvai pasidavęs .Italų karuomenei dėlto, kad kun. Constantini J)irma 
rašęs jam laišką, o paskui gyva kalba prašęs nevarginti žmones pri
vargusius per šešetą karo metų, nestatyti mirtin jaunus*jam įtikėju
sius vyrus, nedaryti liūdnumo savo nabašninkei motinai. Sakoma 
taip-gi, kad ir kardinolo Gasparii'o laiškas miesto Fiumės. (Rekos) 
majorui R. Gigante nemažai suminkštinęs užsispyrėlių užsikarščiavi-
mą. D'Annunzio nėra katalikas," bet jis turėjo žiūrėti apvaldytosios ša-
lįes gyventojų noro. Kas nifPFtegu peikia \% dvasiškijos įsikišimą į 
politiką, bet šiuo tarpu del to įsikišimo keli šimtai žmonių mažiau žuvo. 

* •» 

Austrijos respublikos prezidentų renka" Tautos/ ir Federacijas 
Seimas, kuriame yra 104 atstovai katalikai, vadinami tenai krikščio
niškais socijalistais, 86 soeijal-demokratai ir 30 didžvoldečių. Sulig 
parlamentarių įpročių prezidentas turėtų lmtį iš didžiausios par t i jo j 
bet socijal-demokrątai ir d i dž vokiečiai laisvamanybę- stato augščiau 
negu partijų sugyvenimą. Todėl abeji sutarė neprileisti kataliko prie 
prezidentų. Tokiu būdu tapo 129 balsais išrinktas D-ras Mykolas 
Hainisch. Katalikai žada jį paremti, nes jiems tėvynė „ brangesnė 
negu kitiems. 

Oeko-Slovakijoje yra katalikiškų gimnastikos organizacijų, vadi
namų "Ereliais , , ir.yra tokių jau organizacijų vadinamų "Sakalais," 
tik susidedančių iš asmenų atsimetusių nuo katalikystės. Pragos ap
skritį valdčTsocijalistai. "Sakalams" jie leidžia naudotis viešomis 
triobomis, o "Ereliams" neleidžia. Kadangi visoje šalvje triobų yra 
maža ir jų nuomavimas brangus, tai socijalistų valdininkų partyviš-
kumas gana skaudžiai paliečia t katalikus. , N 

\ 
Gruodžio mėnesyje, 1920 m. Pragos mieste socijalistai valdininkai 

konfiskavo aštuonias mokyklų koplyčias. Socijalistai valdininkai par
davė tų koplyčių į religinius. Tas persekiojimas sukėlė tėvų protes
tus, o vaikai priej pamokas vistiek eina klausyti Mišių, bet į parapi
jų bažnyčias. 

Net ir Jurgis Clemenceau, didysis katalikų priešas suminkštėjo. 
Keliaudamas po fndiją jis užėjo į katalikišką mokyklą mieste Singa-
pore. Joje pagyrė mokintojas seseris ir pasakė, kad Prancūzai prieš 
karą pešėsi tarp savęs, bei per karą pamatė, kad daugiau yra dalK 
kų, už kuriuos turėtų mylėti vieni kitus. 

gers taip-gi buvo parodavimas. Miesto valdyba prašė, kad vietinės j-euzįjoje. P-nas Bluysen prigulėjo prie radikalų partijos ir balsavo 
wi tai, kad Prancūzija neerzintų katalikų. Apskųstas disciplinos vai-

, 

vyskupijos mokyklų direktorius pasiųstų dalyvauti parodavime 80 
bernaičių iš kolegijos, 225 pradinių mokyklų bernaičius ir 225 pradi
nių mokyklų mergaites. Mieste^Lyon didžiausia ir pelningiausia pra-
monija yra šiltai verpimas ir aucfimas. Lyonas yra didžiausias pas
kui Paryžių Prancūzijos miestas. Šilkų dirbtuvių darbininkai užsi> 
prašė Mišias. Miesto karinis gubernatorius; Pirklybos Buto nariai at
vyko tų Mišių klausyti. Pribuvo taip-gi ir kar&įnolas Maurin. 

i 

• ~T 1 
Prancūzų laisvamanių fanatizmas vis-gi neišnyko. Radikalų par

tijos pildomasis komitetas sutarė disciplinos valdybai apskųsti tuo* 
narius, kurie parlamente arba senate balsavo už tatai, kad Prancūzija 
turėtų savo atstovą pas popęžįų, ir kad popežiaus nuncijus butų Pran-

dybai už tatai, p. Bluysen atsisakė teisintis jai, bet to vieton pasiuntė 
pranešimą, kad išstojąs iš partijos. 

Bordeaux yra didelis Prancūzijos miestas.. Jame ir apielinkėje 
Jritados būdavo gana stipri laisvamanrja. Sulig teisių miestas gali 
duoti pašelpos tiktai valdžios mokykloms, kuriose nėra tikėjimo. vfTe-
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Siaus miesta> Bordeaux pabaigoje 1920 metų paskyrė 25 tūkstančius 
frankų pašelpos katalikiškoms mokykloms. 

Ispanams' gaL nepatiks kardinolo GaspariPo laiškas rašytas į 
miestą Taulon, kur* buvo žadėta įvesti bulių durimo parodų kaip tat 
yra daugelyje vietų Ispanijoje. Taulon'e susidarė draugija priešintis 
tai palinksminimui rųšiai. Kardinolas minėtosios draugijos preziden
tui rašė, kad bulių žudymas yra barbariškas pasilinksminimas, ir kad 
Bažnyčia jį visuomet papeikia. 
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Europos vargų ypatingai gailisi Amerikos katalikai. Kardinolas 
Gibbons ir Chieagos arkivyskupas J. A. xVl. Jurgis Mundelein su ki
tais augštaisiais asmenimis žada raginti Amerikos katalikus, kad ga
vėnioje aukotų badaujantiems Europos gyventojams. Ketinama pra
šyti, kad kiekviena šeimyna aukotų vienos dienos uždarbį ir kiek ga
lima gatavais rūbais. Tikimasi tokiu budU surinkti nemažiau 4 mi
lijonų dolierių aukų, o spėjama^ kad aukos gali siekti 10 ar net 15 
milijonų dolierių. Prelatai Kempe ir Kelly jau yra išvažiavę į Eu
ropą ištirti, kur labiausiai reikia pagelbos. 

-
Katalikės mergaitės Amerikoje sumanė valyti cebatus ir to už

darbį aukoti misijoms tose šalyse, kur pora dolierių išgelbi kūdikį 
nuo mirties. Mount St. Joseph Academy Ohio įsitaisė "beauty par-
lor," iš kurio 50 dolierių jau teko Misijoms.' St. Mary's College 
Notre Dame, Ind. iš kurpių valymo užlaiko Bengalyje \visa misiją. 
Mieste Lancaster, Pa. yra šv. Antano mokykla. Jos vaikai sudėjo 
tiek pinigų, kad prie minėtosios Bengalio misijos galima butų atida
ryti mokyklą. Bengalyje mokykla su koplyčia atseina tiktai 150 
dolierių. 

atsiduoi tarnauti jiems, eik ir sfotfgyk jrto* ligoje, kaip darė didis )tiky 
ralius šv. Liudvikas, kuris tarnavo ligoniams ligoninėse, be kepures ir 
atsiklaupęs; ir šv. Elžbieta Vengrijos karalienė, kuri dažnai pasiro
dydavo tarp savo dvaro ponių neturtingiausiuose rūbuose. Didis ka
ralius pasakys tokiems teismo dienoje: "Palaiminti neturtėliai dva
sioje, nes jųs yra dangaus karalystė. Buvau alkanas, o pavalgydino
te mane; paveldėkite karalystę, kuri yra jums prirengta." Jėi ištik-. 
rujų esi neturtėlis, buk tokis ir dvasioje, daryk dorybę iš būtinumo. 
Neturtas yra brangus akmuo, kurio vertės pasaulis nežino, bet Dievo 
akyse jis yra brangesnis už visokius žemės turtus. Turėk kantrybę, 
o papulsi į gerą draugystę. Mųs dieviškasis Mokytojas, Jo šv. Moti
na, ir Apaštalai su daugybe šventųjų buvo neturtėliai; jie galėjo būti 
turtingi, bet augščiau pastatė neturtą. Daugelis šio pasaulio didžiūnų 
stojo į vienuolynus ieškoti tenai, neturto prieglobstyje, sau laimės, 
kaip pav. šv. Aleksijus^ šv. Povylas, Nšv. Angelė ir daug kitų. Kas 
del tavęs, krikščioniška dūšia, kuri esi neturtinga ir neturi reikalo 
rūpintis tokia būti, džiaugkis, tame esi panaši Jėzui Kristui, ksris gi
mė, gyveno ir mirė neturte. * > , 

* ~ :. " širdies atsivertimas. 
"Atsiverkite visa savo širdimi," sako Viešpats, "Mano vaikeli, 

duok man savo širdį." Iš širdies plaukia visos mųs mintįs ir darbai. 
"Padėk mane, kaipo antspaudą ant savo širdies," sako Šv. Dvasia. 
Ištikrųjų, kas turi Viešpatį savo širdyje, turi Jį su savim kiekvie
name savo gyvenimo veikime. "Gyvenu dabar, ne aš, bet Jėzus Kris
tus gyvena manyje," sako šv. Povylas. * 

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI. 
-*. 
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Airys Denis Cassidy, būdamas New Yorke tankiai užeidavo į šv. 
Patrik'o bažnyčią. Jos zakrasti jonas Boyle visuomet mandagiai ap-
seidavo su seniu. Sugrįžęs į tėvynę p. Cassidy parašė testamentą, ir 
mirė. Pasirodė, kad nabašninkas mandagiam zakristijonui užrašė 
80,000 dolierių. 

Daugelis buvo susirūpinę del kardinolo Gibbons'o sveikatos, kuo
met jis apsirgo viešėdamas pas p. Shriver per Kalėdas. Bet po 
Kalėdų kardinolas automobiliu parvažiavo iš svečių namo į Baltimore. 
Nors jo kūnas del senatvės gana silpnas, tečiaus senelis yra linksmas 
ir nenumanu pavojaus. 

Ant baliaus ki 
Šokiai. 

s 
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Naujam Prezidentui apimant valdžią Kovo 4 d. bus didelių iškil
mių Washingtone. Tose iškilmėse dalyvaus ir katalikiškojo universi
teto Georgetown studentai. Jie dabar lavinasi, kad martuotų neblo
giau už reguliarės armijos vyrus. 

St. Francisco arkivyskupijoje Kalifornijos valstijoje organizuo
jasi pasauliečiai katalikai. J u susirinkimas bus Sausio 23 d. 

• • • • 

Anglijoje mieste Okhampton, Devonshire apskrityje taikos teisė
ju tapo paskirta p-lė Silvia Calmady-Hamlyn, gera katalikė. 

/ 

Dvasiškojo Gyvenimo Malonumas. 
Prisitaikant prie Švento Pranciškaus Salezo. 

Vertė: Kun. V. Kulikauskas. 
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DIEVOTUMO PAMATAI. 

Tųsa. 
Jaučiamas dievotumas. 

Prašai Dievo paguodų drauge su Jo šventa meile, kuri padaro vi
sus daiktus maloniais ir lengvais. Yra gera prašyti Dievo meilės, "bet 
klysti, nes tai tik meilės jautimas, kurio trokšti. Sakai nori mylėti 

(Dievų, kaip šv. Katarina Sijėnietė, arba šv. Teresė, bet apgaudinėji 
pats save, geriau sakyk, kad trokšti jų dvasios pagavimų, jų paguodų. 
Mųs gyvenimas yra tik trumpa valandėlė, čia ne vieta saldybėms. 
Kuomet busi danguje paragausi pilnos meilės saldybės. Gi šiame gy
venime Dievas nori, kad gyventume tikėjimu ir viltimi, kad mylėtu
me Jį, remdamiesi ant tikėjimo, o ne ant jausmo. 

Netikras dievotumus. 
Yra nekurie, kuriems rodosi, esų dievoti, nes šį-tų iš savo turto 

dalina artymui, bet almužnos pačios savaime nepadaro jų dievotais. 
Tiesa, almužnos liuosuoja dūšia, nuo mirties, neša mums gyveni

mą ir gailestingume, kaip sakė arkaniolas lialolas Tobijai, bei gei
dulingas žmogus privalo atsigiminiuoti su nuodėme, išmesdamas iš 
savęs jos gausybę; be to jo širdis nešios savyje pragarą, pilnų suge
dusių pamėgimų ir jo almužnos neišgelbės, jei jis liksis su savo nuo
dėmėmis. "Aj ' idMi 

Kitas yra šykštus, o ir jis nori apipjaustyti savo širdį, todėl jis 
pasninkauja ir budi, nešioja ašutinę ir diržus ir svajoja, kad taip da
rydamas jis šuoliais eina prie tobulybės. Bet nevisiškai taip yra. 
Pasninkai ir budėjimai yra geri dalykai savyje,* bet ar nereikalingas 
jums dvasinis apipjaustymas, kų apie tai manote? Kaip išsigydysi, 
kad nepaljetei skaudamosios vietos^ visas blogas yra širdyje, o jis 
kankina kūnų. Šelpk pavargėlius, bet ir išmesk iš širdies visus neti
kusius pamėgimus ir prisirišimus prie turtų, garbės ir gyvenimo pa
togumų. 

Kiti atlieka pakiltas ir vartoja nepaprastų aštrumų, vargindami 
savo kūnų, ai s y darni save visokių rųšių darbais, o drauge nei kiek ne
sibaido nuplėšti artymui šlovę, šmeižimais ir prasimanymais. Neiš
manėliai! Kų-gi darote? įsivaizdinate, kad jųs dvasia yra apvalyta, 
bet užmirštate, kad 3ųs savo liežuvį maudot brolių kraujuose; tai-gi 
ne savo kūnų, bet liežuvį dera apipjaustyti. ^ J 

Neturtėlis. * 
Šventas Kaštas sako, kad mes privalome pasilikti panašus tiems, 

kuriuos mylime. Jei mylim neturtėlius Jėzaus Kristaus, eikime į jų 
tarpų, ieškokime JŲ, turėkime pamėgimų juos aplankyti. Kalbėkimės 
su jais, džiaugkimės/ kad artinasi prie mųs, nežiūrint to, kur mes 
esame. Bukime, kaip ir kad patįs būtume neturtėliais, "padarydami, 
save visa kuo visiems," kaip šv. Paulius Apaštalas^. Bet bukime tur
tingi, kiek neša mųs kišenius, duodami iš savo turtų, nes turime dau-

/gįau už juos. Trokškime daryti taip daugiau, kaip kiti, kad pasilik
tume da neturtingesniais už juos. Tarnas yra mažesnis už savo poną, 

enas stengiasi nustelbti savo artimų; tuštybė 
užima žmoguje žymiausių vieflį, o iš to teka nekartų labai blogos pa
sekmės. Susitelkimo dvasia yra ištremta iš šokių salių, meilė ten 
š$la ir veda prie mirties dūšių, kurių Dievas atpirko savo krauju. 

Deje, tame laike, kada sukiesi šokių sūkuryje, tūkstančiai dūšių 
kenčia už nuodėmes, kurių dasileido taip darydamos, kaip darai; tai 
pasekmės lankymo šokių salių. Kada šoki, tūkstančiai guli parblokš 
štif ant ligos patalo; ateis laikas, gurėsi, kaip šie, o kiti užims tavo 
vietų šokiuose. A r manai, kad tavo tuštumas visai nerupi Dievui, 
kuris tave mato f Jis mirė iš meilės del tavęs, ar-gi pasakysi, kad šo
ki iš meilės del J o ! Laikas bėga, mirtis greitai artinasi. Štai mirtis 
šaiposi iš tavęs, nebeužilgo ji paims tave į savo šokį, o tavo dejavimai 
ir dūsavimai bus tau tame šokyje orkestrą. Rasi tai, bet keliais žing
sniais nuo gyvasties prie mirties. Šokis tai žmonių žaislas; po to 
įžengsime į laimės arba nelaimės amžinastį. 

Pasaulis. 
Jei mes pasivedame Dievui, tai kų tiktai mes darysime, pasaulis 

visada bus prieš mus. "Jonas atėjo pas jus nei valgydamas, nei ger
damas—tarė Viešpats—ir jųs sakėte, jis turįs velnių; žmogaus Su
nūs atėjo pas jus ir valgydamas ir gerdamas, ir jųs sakote, Jis yra 
Saniaritonas." 

Jei mes silshnės, juokiamės, ar esame linksmi, pasaulis piktinasi, 
jei mes to nedarome, mus vadina veidmainiais.' Mųs linksmumų va
dina išsiblaškymu, o mųs nusimarinimų saužudyste. Mųs netobulu
mus vadina nuodėmėmis; mažas nuodėmes—mirtinomis, žodžiu, kada 
negali peikti mųs darbų, tada peikia mųs intencijų. Ar avis bus bal
ta ar jttfida, vilkas nesusilaikys josc nesuėdęs, jei tik galima. 

Jei ilgiausi užtrunkame prie spaviednyčios, pasaulis stebisi, kad 
taip daug mes tenai turime k& pasakoti; jei trumpai, tai kaltina, kad 
neviskų,~turbut, pasisakome. Jei pasirodome kiek nekantrus, tuojaus 
protestuoja, kad neapkenčiame kitų. Mųs taupų gyvenimų vdaina go-
dulyste, o mųs ramumų—kvailyste. 

Geriausia, palikime tuos rėksnius; terėkia sau, kiek jiems patin
ka, o mes bukime tvirti savo pasiskyrime ir nedaužykime savo gerų 
prisižadėjimų. Mųs ištvermė parodys, ar mse prigulime Dievui, ar 
ne. Veidmainingas dievobaimingumas pranyksta kaip durnai, jis ne
gali ilgai tęstis; bet tikra dorybė yra tvirta ir pastovi. Kaip kas tuo
du dalyku kartais sumaišo vienų sii antru: pastovumas turi tų ypaty
bę, kad greitai juodu atskiria. Laimė tau, krikščioniška dūšia, jei del 
dorybių kenti šmeižimus ir pažeminimus; nes esi liuosa iiuo tuštybės 
ir puikybės; gi šios yra baisiausios kilpos, kurių reikia bijotis. 

Ištvermė. 
Atsisveikinimas su pasaulio tuštybėmis ir kvailybėmis gali, kar

tais, sukelti nuliūdimo ir susierzinimo jausmus. Jei taip atsitiktų, 
pasistengk turėti truputį kantrybės pats su savim. Gyvenimas, į kurį 
įstojai iš karto tau atrodo svetimas, bet vėliau susilauksi daugybės 
paguodų. Gal but, graudiniesi, netekęs pasaulio pagarbos, o, ar-gi 
norėsi pašvęsti amžinybę del tos tuštybės ir laimės šešėlio! Tavo 
mintį s grįžta prie smagumų, kurių pirmiau ragavai, bet, man rodos, 
išteks tau drųsos išsižadėti tų tuščių niekniekių del laimingos ateities. 
Tikėk man, jei ištversi, neužilgo paragausi laimės net jau <čia, kas įti
kins tave, kad viena diena, pašvęsta tarnavimui Dievo, yra vertesnė ui 
tūkstančius metų, pašvęstų pasauliui. Sakai, kad niekuomet nedaeisi 
iki tobulybei. Neapgaudinėk savęs. Kūdikis nepradeda vaikščioti, 
tik kų užgimęs; laikas ir lavinimasis sustiprina jo kojas ir ant galo 
jis ir bėgti gali. Taip yra su mumis. Išpradžių esame silpni gyve
nime, bet stiprus pasirįžimpose ir troškimuose; eikime tolyn tuo ke
liu, o neužilgo pasiliksime stiprus. 

Aelygus būdas. 
•f Gamtoje nuolatos mainosi. Naktį užstoja diena; pavasarį-vasarų, 
vasarų-ruduo; rudenį-žiema. Lygiai tąjp atsitinka su žmogumi, kaip 
su pasauliu. Jo gyvenimas bėga, kaip upelis, nuolatos mainydamos 
viltį ir baimę, paguodų ir prispaudimų; nei viena diena, nei valanda 
nepanaši kita kitai! Tarp tų visų atmainų mųs širdis privalo pasi
likti ramybėje. Mųs tikslas dangus, kuris vienas mums labiausia turi 
rūpėti: "Ar gyvename, ar nurštame,—sako Apaštalas,—mes prigu
lime Kristui. . Kas gali atidalinti mane nuo Jo meilės, nei prispaudi
mas, nei nelaimės, nei mirtis, nei gyvastis." Niekada neapleiskime 
savo Viešpaties. Po J o meilės priegloba narsiai pergalėsime visų 
audrų šėlimų. 4 ^ 

MiHis. 
Aš maldauju vardan Dievo, kuris mirė už tave aut kryžiaus, ir 

vardan visko, kas tik tau brangu yra, apleisk pasaulį ir palink prie 
Dievo. Tavo dienos bėgai mirtis stovi duryse. Trimitas, sako šv. 
Grigalius Nazianzietisj garsina užbaigų, tepasirengia kiekvienas, nes 
arti yra teismas. Svarstyk pragarų, į kurį gaJi patekti už kelis gurk
šnius nykstančių smagumų; mųstyk apie dangų ir nenustok vilties jį 
gauti, kad ir kažin už kokių kainų; žiūrėk į Jėzų ir neišsižadėk Jo del 
pasaulio* 

v 
v 

Klausimas. Ar X. O. Mockus buvo kokis kunigas ar net Soči-
jalistai nuolat jį vadina kunigu. A. Šalčius. 

Atsakymas. Žinomas Lietuviams pliovotojas niekuomet nebuvo 
ir nėra kunigas, pečiaus kunigo vardaą yra garbingas, todėl neturin
tis savo nuopelnų asmuo savinasi svetimus. 

Klausimas. Girdėjau, kad vyskupas Karevičius Lietuvoje duoda
mas žmonėms tikėjimo pastiprinimo sakramentų neleidžia atskiriems 
asmenims pasirinkti sau pastiprinime vardų tiktai pats tuos vardus 
paskiria ir tai ne kiekvienam skyrium, o visam pulkui arba visai eilei 
vienų. Ar galima taip elgtis? Seniaus to nebūdavo. Aš buvau An
tanas, norėjau pasiskirti sau Petro vardų ir man buvo leista. Kodėl 
dabar taip nevalia? Kodėl naujas suvaržymas katalikams? 

A. KurelaiUs. 
Atsakymas. Kuomet mažas skaičius žmonių eina prie pastiprini-

* 

mo sakramento, tuomet lengva surašyti atskirus dvilinkus vardus 
Krikšto ir pastiprinimo. Bet pasidaro labai sunkus uždavinys, kuo
met reikia viena diena užrašyti kelis tūkstančius vardų. Vyskupui va
žiuojančiam iš parapijos į parapijų tas uždavinys atsikartoja kasdien. 
Su vyskupu, tiesa, važiuoja keletas arba keliolika kunigų. Bet jie turi 
išpažinčių klausyti ir kitus sakramentus dalinti. Bepig, kur žmonės 
visi moka rašyti. Ten kiekvienas abu savo vardu pats surašo ant 
kortelės, o paskui kunigai tas korteles priima ir pasako vyskupui To
kios tvarkos prisilaikoma Amerikoje. Lietuvoje reikėtų būti dešim
čiai vyskupų, o yra tiktai keturi, todėl kiekvienam priseina dirbti dau
giau negu už du. Lietuvoje rašyti mokančių žmonių yra sulyginamai 
maža; todėl su vardais yra daug painios. ^Senovėje nereikėdavo vesti 
pastiprinimo (dirmavonės) sakramento užrašų. Dabar jau Teikia. 
Pijus X tų įstatų išleido. Tamista tų sakramentų priėmei, kada dar 
nereikėdavo daryti užrašų. Gal vietomis ir dabar Lietuvos vyskupai 
apsiima patvirtinti atskirus asmeninius vardus, bet tat pasunkina 
vyskupams, ypač jų pagelbininkams darbų. Turiu pridėti, kad až iš 
niekeno kito negavau girdėti to, kų Tamista p'raneši. 

• r-
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PLOTKOS. ' 

Klausimas. Kų reiškia plotkos ir kada reikia jas valgyti? Vieni 
jas valgo Kūčios vakare, kiti Kalėdų rytų. ' Juozas. 

Atsakyynas. Žodis plotKa mums teko iš Lenkų, kūne tų patį 
daiktų vadinax"oblatek." Tas žodis yra sugadytas lotyniškasis "ob-
lata," kuris reiškia "aukotieji" (reikia pridėti "daiktai") . Mišiose, 
kaip žinia Švenčiausiasis Sakramentas yra daromas iš duonos ir vy
no. Iš senų senovės patys žmonės susinešdavo į bažnyčių duonos ir 
vyno. Tie suneštieji daiktai ir vadindavosi "oblata." Jų dalį ku
nigas imdavo ant altoriaus. Likusių didumų žmonės pasidalindavo 
tarp savęs. Dar ir dabar Prancūzijoje ir vakarinėje Šveicarijoje šei
mininkės kiekvienoje parapijoje sudaro savo eilę, kokioje šventėje ar 
sekmadienyje kuri šeimininkė turi pristatyti tiek baltos duonos į baž
nyčių, kad ištektų visiems ten esantiems. Vyno nebeneša į bažnyčių 
ir nesidalina juomi. Lenkijoje, Lietuvoje ir kitose šalyse, kur kvietinė 
duona yra reta ir brangi, įprotis apsidalinti bažnyčioje pašvęsta 
duona išnyko. Tik ženklas to senojo įpročio liko, kad klebonas prieš 
Kalėdas siunčia visiems savo parapijiečiams pasveikinimų su pašven
tintąja duona. Kadangi ne pats klebonas tų duonų kepa ir ne pats 
išnešioja, tai ilgainiu vargonininkai arba zakristijonai perėmė tų tei
sę. Bet klebonas vis-gi plotkeles pašventina ir savo linkėjimus, nors 
širdim, prie jų prideda. Lenkijoje tas plotkeles būtinai tiktai Kūčios 
vakare valgo. Vokiečiai katalikai nefuri įpročio valgyti ypatingai di
džios vakarienės Kučioje, del to plotkeles valgo Kalėdų ryte. Lietui 
viai vieni labiau prisilaiko lenkiškojo įpročio ir valgo Kūčios vakare, 
kiti labiau prisilaiko vokiško įpročio ir valgo Kalėdų ryte pusryčiams. 
Bažnyčios įstatai visai nieko apie tuos dalykus nekalba. Kaip kuri ša- # 
lis nori, taip daro. j v, 
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PIRMOS MIŠIOS. 
• 

• 

-• 
— 

Klausimas.. Kada kur ir koks kunigas atlaikė pirmas Mišias, ne
skaitant Kristaus Mirties ant Kalvarijos kalno. Juozas. 

Atsakymas. Nėra žinios katras apaštalas ir kada atlaikė pirmas 
Mišias, jžinia yra tiktai tiek, kad šv. Povylo% apaštalo laikais jos buvo 
laikomos. Galima spėti, kad pirmąsias Mišias atlaikė Šv. Petras Sek
minių dienoje į 10 dienų po Išganytojo užžengimo į dangų. Bet to 
nėra užrašyta Evangelijose nei Apaštalų Darbuose. Persekiojimų lai
kais katalikams nevalia būdavo šnekėti nei rašyti apie Mišių aukų. 
Tų slėpinį pasakydavo žmonėms tiktai po Krikšto. Mišių aukų pir
mieji krikščionys išreikšdavo žuvies paveikslu. To ženklo stabmel
džiai nesuprasdavo. Krikščionys-gi žinojo, kad grekiškai žuvis vadi
nasi ichtys. Baidė I reiškė Jesus, raidė X grekų kalboje lygi mūsiš
kam ch, reiškė Christos, arba Kristus, raidė tetha reiškė Ten, t. y. 
Dievo, raidė Y reiškė Yjos, t. y. Sunų, ir raidė S reiškė Soter, t. y. 
Išganytojų. .Tokiu būdu sakinys "Valgyti žuvies," krikščionims reiš
kė dalyvauti apeigose, kur susirinkusieji valgo Jėzaus Kristaus* kimų. 
Žuvies paveikslas yra tarp pačių seniausių krikščionijos liekanų tuo
se urvuose po žeme, kur krikščionys susirinkdavę laikyti pamaldas, 
būtent katąkumbose. į 

• Tamista teisingai pastebėjei, kad pirmutinės ir vienatinės kru
vinos Mišios buvo V. Jėzaus mirtis ant kryžiaus. Bet pirmutinės sak
ramentinės nekruvinos Mišios buvo vakarykščiu! prieš tai, kada V. J ė s 
zus įstatė Šv. Sakramentų. Tuo paciu laiku visi apaštalai gaTo kuni
giškų pašventinimų. Kiekvieno kunigo tikros pirmutinės Mišios būva 
tos, kuriose jisai tampa įšventintas. Todėl visi apaštalai pirmiausias 
Mišias atlaikė Ketvergo vakare prieš V. Jėzaus kančių. 

Jeigu neklystame, kad šv. Petras ir kiti jo draugai nelaikė Mišių 
iki Šv. Dvasiai nužengiant, tai šv. Petro Mišios sekminėse jau buvo 
jo antrosios Mišios, kurias jis laikė vienas, be V. Jėzaus ir be savo 
draugų. 

Kun. P. Bucys. 

KATALIKIŠKOS ŽINIOS. 
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Minnesotos valstijos sostinė yra St. Paul. Kaip visose valstijose 
taip ir tenai yra valstijos senatas, ^am senatui susiėjus po naujų r W 
kimų Ĵ ilo klausimas kas bus senato kapelionu. Visi senatoriai teturė
jo tik vienų kandidatų katalikų kunigų W^lliam J. Harrington. Karo 
laike jis tarnavo karuomenėje kapelionu 151 Lauko Artilerijos briga
doje, o dabar yra šv. Liuko parapijos klebonu mieste St. Pa«L 
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DETROIT, MICH. paneša Tėvynės labui, kad pa
rodyti Lenkams, jog "Li twa 

Mūsų priaugiamieji Vyčiai [ jeszcze ne zgineta. 
lošime turi nepaprastus gabu
mus, turbūt, todėl, kad jiems 
vadovauja muzikas Aleksis. 

Štai Sausio 2 d. vadaujant 
p. Aleksiui jie vaidino vaizdelį 
" I laisvę žengiant". Vau 
zdelis užimantis, perstatant i s Į.ja i kviečia visus apielinkės 
Lenkų šunybes ir nedorus pa- Lietuvius pribūti, nes pamatys 
steigimus. Lošime geriausia 
pasižymėjo Kasevičiukai ir 
Bukšaitės, kurios ne tik geros 
lošėjos, bet ir neblogos daini 
uinkės. Prie kiekvienos pro
gos jos publiką palinksmina. 
Nei vienas veikalas, turbūt, 
nebuvo taip graudinantis ir į 
žmonių jausmus pataikantis, 
kaip kad tas, nes nevienas riet 
ašaras nuo savo veido nubrau
kė. 

Apart to, gerb. kun. J. Be-
reišis pasakė Jauniumi pritai-
kitą prakalbą, taip-gi užsimi
nė ir apie aukas, kurių surink
ta apie $36.00."Tai nėra daug, 
bet prie dabartinės bedarbės, 
tai neblogiausia. Kitos srovės 
speeijalistus kalbėtojus parsi
traukia net iš Bostono ir tai 
nedaugiau surenka. Sako, kiek 
surinksim tiek, užteks, nes 
mes vis busime "auksinė sro
vė . " 

Federacijos 4 skyrius darbuo-

Sausio 3 d. įvykto susirinki
mas, į kurį atsilankė nemažai 
atstovų. < laila tik, kad nevisos 
da mūsų draugijos pasistengė 
Gruodžio mėnesyje išrinkti at
stovus. Kaip visuomet, taip 
ir šiuosmet rūpestingai dar
buojasi Šv. Antano ir Šv. Ka
zimiero < I r-jos. Jos ir atsto
vus išanksto išrinko. 

Valdybon išrinkta: pirm. — 
K. Abišala, vice-pirm. — A. 
Aleksis, rast. — K. Petrokas, 
ižd. -r- S. Cibulskis, iždo glo
bėjas — A. Juodsnukis. Keikia 
pažymėti, kad pereitų metų 
valdyba labai gražiai pasidar
bavo ir atliko daug naudingo 
darbo. Labiausia pasižymėjo 
pirm. L. Vinelis, kuris yra vie
nas iš uoliausių West Sidės 
krikščioniu demokratu darbi-
ninku. 

Sausio 5 d. buvo L. V. 79 
kuopos susirinkimas, kuriam 
pirmininkavo S. Cibulskis, 
naujas pirmininkas. J is , ma
tyt, turi patyrimo susirinki
mus vesti. Daug gero tikimės 
iš naujos valdybos, nežiūrint, 
kad ir priešų yra. 

Gaila tik, .kad mūsų šulai 
daugiau remia šokius. Jų ma
nymu, šokiai turi užimti pir-
l l , a vietą, gi lavknimasis ir už>i 
laikymas susirinkime koks yra, 
toks geras. 

Lžinteresuotų žmonių bū
relis turėjo susirinkimą, kur 
svarstyta šių dienų reikalai 
ir diskusuojama įvairus klau
simai. Tokis apsireiškimas mu-
sų tarpe yra labai pageidauja
mas ir jeigu mes tankiau ruo
šini panašius susirinkimus, tai 
greit iš mūsų taTpo išnyks ne-
žinvstė ir nebūsim laisvama-
nių pastumdėliai ;. Tad lanky
ki t ė> į minėtas diskusijas, ku
rios yra rengiamos mūsų pa-
eių naudai. Žmogutis. 

DŽIOVOS NEŠIOTOJAI. 
\ 

(Prisiųsta ii Am. Raud. Kryžiaus) 

Ant gatvių kampų matosi 
vaisių pardavinėtojai, kurie 
turi labai gražių ir akis vilio
jančių vaisių, ypatingai obuo
lių, kurie yra tokie gražus, 
taip žvilganti, raudoni.. Tas pa
daro nemažą įspūdį ir didelį 
sukelia vaikuoae norą. Viskas 

ir išgirs k a gero. 
Donorietis. 

CICERO, ILL. 

DONORĄ, PA 

Pus mus darbai gerai eina ir 
kožnas gėlai uždirba. Seni Do
noro* gyventojai sako, kad 
jie nepamena, kad ėia kada 
butų buvę tikra bedarbė. 

LietuviŠkft dvasia čia puikiai 
viešpatauja ir ko/.nas Lietuvis 
darbuojasi kuk lik pajirgo? 

Čia Lietuvai rengia didelį 
koncertų ir teatrą parapijos 
naudai, kuris bus Sausio 16 d., 
7 valandą vakare, Lietuvių 
P i l i e s Hvetainėj^ant Thomp- « * * ! * « * % " ! ? W *** 
,on Ave., Donom, Pa. Rengė- * \ * * * * £ * • # ' tolp *!*: 

ziai sudestvti. Tas nemažai 
sukdavo Vincukui galvele ir 
jis kur tik nutvėręs penktuką 
ar dešimtuką tuoj bėgdavo 
pirkti obuolių. 

Vieną dieną, visai netikėtai. 
Vincukas apsirgo. Ilgai be-
vargdamas su juani, gydytojas 
pranešė motinai, kad jis turįs 
džiovą. 

— Bet kaip ir kokiu būdu 
tai gali būti, kadangi mudu 
su jo tėvu esame sveiki ir net 
nei vienas iš jo draugų neserga 
džiova, atsakė Vincuko moti
na. 

Vincukas taip susirgo, kad 
nemažai rūpesčio ir nemalonu
mo namiškiams padarė. Priėjo 
prie to, kad gydytojas turėjo 
jį lankyti kasdien. 

Vieną rytą eidamas gydyto
jas lankyti Vincuką, praėjo 
pro tą patį vaisių pardavėją, 
nuo kurio Vincukas pirkdavo 
obuolius ir štai ką pastebėjo: 
obuolių pardavinėtojas, nutvė
ręs kokią tai mazgotę, valė, 
žibino tuos obuolius, spjaudy
damas, kus mazgote nepajiegė 
nužibinti. Gydytojas sužinojęs, 
kad Vincukas nuolatos ten o-
buolius pirkdavo, tuoj suprato 
kame priežastis užsikrėtimo 
ligos, nes šis pardavinėtojas 
pats buvo džiovininkas. 

Šimtai kasmet būva tokiu 
atsitikimų, kur vaikai užsikre
čia įvairiomis pavojingomis li
gomis. I r jeigu nemiršta, tai 
pasilieka amžiniais ligoniais. 

Nors Amerikoj uždrausta 
viešose vietose spjaudyti, ypa
tingai ant šaligatvių, bet ar tas 
paliepimas užlaikomas, ypatin
gai ligonių? 

Vaikai bežaisdami gatvėse 
bolę, ratą ar kitką berisdabi vi 
šokiuose mėšluose besi mirko. 
Tas taip-gi yra priežastim už
sikrėtimo visokiomis Ilgiomis. 

Tyrinėjimas parodo, kad 90 
r/c džiovininkų ligos apimti 
dnr neturėdami 21 metų. Tūk
stančiai užsikrečia kūdikystė
je, bet pavojingumas nepasi
rodo ligi kol kūnas tampa 

Cicero Lietuviams gerai y-
ra žinoma Dieninė Vaikų (Day 
Nursery) prieglauda. Daug pa
vienių asmenų ir draugijų 
jai prijaučia. Medžiaginė pa
rama tai prieglaudai labai 
reikalinga. Todėl Sausio 10 d., 
šv. Antano parapijos svetai
nėje rengiamas vakaras, kurio 
pelnas skiriamas tos prieglau
das naudai. Jženga bus ne
brangi, todėl visi Cicero Lie
tuviai išanksto kviečiami tą 
va kam paremti. 

Susirinkimas Day Nursery 
atstovų bus trečią panedelį, 
Sausio 17 d., tik šį mėnesį. O 
paskui kaip nutars. Kviečiami 
draugijų atstovai ir pavieniai 
skaitlingai susirinkti. 

Komtetas. 

CLEVĘLAND. OHIO. 

Milžinišką spektaklių Sau
sio 14 d. reniną L. Vvčių 2"» 
kp, Lietuvos Šaulių naudai. 
Spektaklis bus (ioodrich sa-
lėj. 

Broliai Kanovarskai su spek
takliu važinėjo vakarinėse val
stijose ir turėjo geras pasek
mės. Ta pati programa bus 
išpildyta ii: Clevelande, būtent: 
1). "Verksmas del kvailumo." 
2). "Šinikis ir agentas." 
3). "Oficieras ir kareivis.' 
4). "Žulikowskis ir L. Saulis/ 
5). Prak. A. J. Kanovarskio. 
b). "Va i t a s " . 
7). "Žydas . " 
8). "Medžiotojas ir melagis.' 
D). "Bobų vergas ir beširdis.' 

Prie to dalvvaus vietiniai 
pasižymėję artistai. 

Vakaras bus toks, kokio 
dar niekad nebuvo. Todėl visi 
pamatykime jį ir sušelpkime 
Lietuvą. Vytis. 
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1 NAUJAS KNYGŲ KATALIOGAS 
I JAU GATAVAS. 

Katalioge telpa su virš tūkstantis knygų: Gamtos 
Mokslų, Istorijos, Pasakų, Teatro, Dainų, Muzikos, Dvfi-

I siškos įtalpos ir Maldaknygių. Prisiųskite 2c. štampą 
ir gausite jį. Adresuokite šitaip. v 

I A. OLSZEWSKI, 
I 3251 South Halsted Street, Chicago, Illinois. 
lilISIIIlIlIlIlflIIIIIIIilIlIllilBIlIlIIIIIIIIIIIIIIll IIlBIillIlMItlIlIlIflIlIIIIIIIIIItllIlIlIlIlIlIlI 

CICERO. ILL. 

Draugija Lietuvių Tvirty
bė priešmetiniamc susirink imt' 
svarstė daug įvairių klausimų. 
XepamirŠo nei Lietuvos reika
lu. Xors draugija finansais ne
turtinga, vienok iš iždo pas
kyrė $o.00, apsigynimui nuo 
Želigovskio. Tani pačiam tik
slui dar ir nariai suaukojo 
$12.00. Aukos ($17.00) pasių
stos L. Misijai. Be to da iš
rinkta 4 nariai parinkti aukų 
Lietuvos reikalams. Vietos 
Lietuviai turėtų jiems pilnai 
pasitikėti, nes jie žada atlan
kyti kožno namus. 

Dr jos sekr. K. £. D. 

, TAYROLVILLE, ILL. 

nusilpnintas. Kituose atsitiki
muose nors ligos gemalai ran
dasi, bet nuosaikiai gyvenant 
ir geriau sveikatą prižiūrint 
gemalai būva taip nusilpninti, 
jog negauna progos pasirody
ti ir pavojaus ligoje nesimato 
per visą gyvenimą.. 

Kad išvengus daug nemalo
numų ir nesmagumų, būtinai 
reikalinga mokinti kūdikius, 
kad niekad nedėtų rankų ir 
pirštų į burną ir nevalgytų 
nemazgotų vaisių. 

Pienas taipgi turi būti šva
riai laikomas. Viešosios svei
katos prižiūrėtojai reikalau
jant veltui suteiks nurodymus, 
nei parodys, kaip ir koki bu
dai turi būti vartojami praša
li nimui ligos gemalų. Buvo 
net ir tokių atsitikimų, kur 
pieno vežiotojai nugerdavo 
nuo bpnkų pieną ir jas dapil-
dydavo . Kartais tie vežioto
jai turėjo užsisenėjusias ligas 
ir ligų genuliai tų pasiliko 
piene. 

Džiovos Draugija, kuri tais 
dalykais užsiima, sužinojus a-
pie tokius atsitikimus, davė 
pareikalavimą, kad ateinančia
me Kongreso susirinkime bu
tų kokiu nors būdu antspaudą 

i 

uždėta ant bonkų, idant nega
lima butų j į nežinomai'atida
ryti. 

mantas, J . Rugis, J . Kinderis, 
M. (įaidanoviėia, M. Kantanas, 
M. Bagdonienė, S. Gudaitis, V.» 
Tarvydas. V. Utaraitė 50c. Vi
so $ll.*).f)0<\ --̂  

Pinigai pasiųsti Lietuvos 
Misijai. Visiems Vankotojanis 
tariame ačiū. 

Aukų rinkėjai: 
M. Stulginskas, 
J. Kasparas. 

- •- • • . — — 

i 

SHEBOYGAN. WIS. 
• ' 1 1 . 

L. R. K. narių surašė pas
kelbtame " D r a u g e " iš Gruo
džio 21 d., per. neapsižiūrėji
mą, įvyko klaidų. Kai-kurre 
nariai liko nepaskelbti, būtent 
P. Kižis, ei. Joėis, J . Pečiukai-
tisf-J. Benulis, T. Praoiekevi-

Vukos Lietuvos gynimo rei- <%. Visi aukojo po $1.00. 
kalams. Po $10.00 aukojo: M« 
Stulginskas, J . Kasparas, 1). 
Varnelis. P 0 $5.00: V. Dehii-
eikis, P. Jeruc.kis, V. Barniš-
kis, J . Bališaitis, V. Jukina, 
S. Maeukas, J . Žilius, D. Vit
kus, J . Berejinskis, Ą. Nagė-
nis, Z. Bluis, J. ftirus, P. Ma-
eikus $;)M Po $2.00: A. Ūta-
ras, |įr, Jonaitis, S. Šilapkaus-
kis, J . Partapas, A. Kiveris, 
J. Kalimas. Po $1.00: J . Zig-

1 

1 

Nauji nariai užsimokėjo me
tines duokles: M. Jekenevi-
ėienė, O. Hukaitienė, A. Mika
lauskas, A. Vilimaitis, J . Ka-
bliauskas, J . Dudonis, A. Jukine lis. ** 

Dar sykį kvieėiu ateiti L. 
R. K. rėmėjų skyrio susirin-
kiman ir užsimokėti tuos, ku
rie dar liko neužsimokėję. 

Vincas Belekevi&us, 
L. R. K: iem. sk. rast. 

S. D. LACHAWICZ • 
LIETUVYS G R A S O M U S 

IPatarnauju laidotuvėse koplglausta. JUi-l 
|kai« meldžiu atalftauktl. o mano darbu 

rusite užganėdinti. 
12314 W. 2Srd PI. ChlcaffO. Dl . | 

Tel. Can*l l l t f 

xrr 

DR. S. NAIKELIS , 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS I R OHTRURGAS 
Ofisas tr Gyvenimo vieta 

8251 Soath Halsted Street 
Ant vlrftaos Vnlvenml SsHls BsBsk 

Valandos nuo 10 Iki 12 ryto; nuo 
2 iki 4 po piety; nuo 7 lai t rak. 

Nedaliomis nuo 10 iki i 
Telefonas Tards tftU 

1 
- - - -

Telefonas Boulevard 9199 

DR. G. KASPUTIS 
DBNTISTAS 

SSS1 Soath Halsted Street 
Valandos: 0—11 A. M. 

1—5; 7—8 P. Ii . 

' 

BRIGHTON PARKO LIETU-
* VIAMS. 

NebuMte Be • 'Draugo' \ 
"Draugą" dienraštį įgalima 

gauti be kitę vietų ir šiose: 
F. ŠIMKIENĖ. 

4358 So. Fairfield Ave. 
KRUKAS BROS., 

3853 So. Rockwell St. 
BUOIUNAS, 

2900 W. 40th Str. 
J. ŽOLYNAS, 
4063 So. Maplevvood Ave. 
J. SYMONAS,* 

4140 So. Maplewood Ave. 

Po Talgtnl 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 aptiekorina. 

T 

Dr. I. L MAKARAS 
Uetuvys Gydytojas tr Chirurgą* 
O f i s a s ĮOUOO Ko. Mich lg t in A v e . , 
Vai. 10 Iki 12 ryte; 2 iki 4 po 

piet, 6:30 iki 8:30 vakaro. 
Reeidencija: 10618 Perry Ava.. 

Tel. Pullman 149 

DR. G. M. GLASER 
Praktikuoja 29 metai 

Ofisas 3149 So. Morgan St. 
Kertė 82-ro St.. Ohicago, Ui. 

SPE€IJALISTAS 
Motsriskų, Vyriškų, taipgi enro-

niškų ligų. 
OFISO VALANDOS: N u * 19 ryto 
iki 3 po pietų, nuo 8 iki 8 valan
dą vakaro. 

Nedėliomis nuo 9 iki S po piat 
Telefonas Vards 887 

į t m m m y 1 m m m m m m m » » • — » • • » • » » • mįį 

DR. CHARLES SEGAL 
Perkėlė savd ofisą po num. 

1729 $o. Ashland Avenue 
Spocfjallstas 

DŽIOVŲ, MOTEBŲ Ir VYBV WGŲ 
Valandok nuo 10 iki l t išryto; nuo 
2 iki 6 Įpo plotų: nuo 7 Iki, 8:19 
vakare. Nedėliotu ia 19 Iki t. 

Telefonas Prašei 2*80 \ 

PRANEŠIMAS 
Dr. VL T. STRIKOL'IS 

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgai 
Perkelia ofisą į People Teatrą 

1818 W. 47th St. TBLSBOOL 180 
Valandos: 1 Iki 8 po pietų. 8 iki 8 

vak. Nedėl. 10 iki 18 ryte. 
Res. 2914 W. 48rd Street. 

Nuo ryto Iki piet 
Tel. McKinley 288 

5 &^«ES^a»£S.'5£g:5r£ 
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Pradek Naujus 
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Metus Gerai! 
iimiNimiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 

Šį vakarą nuo 6 iki 8 vai. 
Depozituok savo Kalėdinius Pinigus 

šiame stipriame Sesių Milijonų 
Dol. Valst. lianke. 

Pinigai siunčiami i Lietuvą 
ir visa.s dalis pasaulio. 

Laivakortes ant 

' 

« visų linijų. 

• 

. . . . . visų linųti. 

J. 8. Zzaikauskas, Vedėjas Foreign-
Skyriaus 

* -
mus 

C E N T R A L M A N U F A C T U R I N G 
DISTRIGT BANK 

1112 West 35-th Street 
Turtas Virš 88,OOO,O00.0jp 

k 

-

A STATE BANK 
>atc - Atdara Panedoliais. Šeredoms ir Subatoms vakarais 

/ 

iiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiiiiiit 

PEARL QUEEN 
M 

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

Priimtos ir vartojamos geriausių 
Koncertinų muzikantai jas Vartoja 
visose Suvienytose Valstijose. 

Mes turime Jas 76, 102 ir 102 
dubeltavi ir trilinkl reeds, gvaran-
tuotas ant penkių metų. pi 

Kataliogas siunčiamas dykai kos-
tumieriams ne Chicagoj gyvenan
tiems. 

. 
GEORGI & VITAK 

Music Co. . 

4639 So. Ashland Avenue 
Chicago, IU. 

lUIlIllIlIlIlIlIlllHIHIllIlIIUIlll 
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STel. Canal 267 

i DR. C. K. KLIAUGA I 
METUVIS DENTISTAS 

E1821 So. Halsted St., Chicago, IU.5 
Kampas 18th St. 

SValand.: 9—12 ryta, ir 2—9 vak.S 
Ttiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiitffm 

a^OO^»«>Wa«wi*!tta>p«>0<9s>8»>*9)s99)sM8i 
Tel. Ganai 6222 

DR. C K. CHERRYS 
Lietuvis Dentistas 

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

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

**OC(i96+O40+O*9W**€t 

^g5=ŽPrf!rS5S^^s^a5S55ga85gg=^ 
Tel. Canal 22: 

DR. L Z. ZIPPERMAN 
LIETU VISKAS DEBmSTAS 

1401 So. Halsted Street 
Vral.: Panedelį, Utam. ir Ketverge 
I*:30 iki 8:S0 vak. 
Seredoj ir Subatoj 9:80 iki 6 vak. 
Pet. ir Nedėlioj nuo 9:30 iki 1-mai 

Mes goriausia taisome dantis, 
ui prieinamiausią kaina. 

. ^ . " L i 
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Resld, 1188 Independence Blvd. • 

Telefonas Van Buren 294 

DR. A. A. ROTH, 
Rusa* Gydytojas Ir Chirurgas 
Specijalistas Moteri&ti, Vyrlikn 

Vaikų te visų chroniškų ligų 
VALANDOS: 10—11 ryto 2—8 po 

pietų, 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d. 
Ofisas 8*54 So. Halsted St., GbJoagc 

Telefonas Drover 9898 

Receptai -- y 

• 

nuo Reumatizmą iš Lietuvos ir Vokietijos šita gyduole 
labai pasekmingai prašalina reumatizmą ir visokius 
skausmus kūno dalise. Šita gyduole yra išmėginta gar
singiausių Daktaru Europoj palengvinimas užtikrintas, 
Kaina 75 centai. Tie kurie gyvenate toliau nuo mūsų 
Ąptiekos galite vaistus gauti per paštą piningus galima 
siunsti 2 centu štempomis. 

SOUTHPORT PHARMACY 
1346 Irving Park Blvd. 

Tclefoiu 
/ 

Z. L. Lukauskas Telefonas Lake Vie\v 679 

Phone Seeley 7489 
DR. L M. FEINBERG 

Gydo specialiai visokias vyrų Ir 
moterų lytiškas ligas. 

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

Valandos: 1—4 po piet: 7—9 vak. 
j g * • • • • • • • • • • • • • • • > » ^ » » » » » » B 

Dr, P. P. ZALLYS | 
Lietuvis Dentistas 

10801 So. Mjchigan Avenue 
Roseland. 111. 

VAfANDOS: 9 ryto IU • vakar*. 
Tel. Pullman 842 ir 8180. 

J. P. WAITCHES s 

LAWYER 
LIETUVIS ADVOKATAS 

Vakarais: 4509 S. Asltland Ave. * 
Tel. Yards 1053 

\ Dien. Room 518—159 N. Clark St. * 
Tel. Randolph 3507 ^ 

Tel. Randolph 2898 

A. A. SLAKIS . 
ADVOKATAS 

Ofisas vldurmlestyj 
A ^ O H ' . T ^ V •••? ?.rj. 

19 bu. x.a Į»wisS tsU 
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų 

• , Panedėllais iki 8 vakare. 
Nedėliomis ofisas uždarytas. 

, 
DR. S. BIEŽIS. 

LIETUVIS GYDYTOJAS 
IR CHIRIRGAS 

2201 West 22nd Street 
Tel. Canal 8222 
Res. 8114 W. 42nd Street 

Tel. McKinley 4988 

AMERIKOS LIETUVIŲ 

OKYXLA 

JOHN KUCHINSKAS 
LTETrVTR ADVOKATAS 

ofisas Didmiestyj 
29 6o. La 8alle Street 

Kambaris 816 Tel. Central 8184 
Valandos: 9 ryto iki 1 po piet 

West Sides Ofisas 
2201 W. 22-nd Street 

Kerte Leavitt St. Tel. Canal 2652 
Valandos: nuo 4 Iki 4 po piet \ž 

n u o ik i 9 v a k a r o 

Mokinama: angliško* Ir lietuviško* 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewrlting, plrklybos tei
sių, Suv. Valst. Istorijos, abelnos isto
rijos, geografuos, politikinės ekono
mijos, pilietystės. dalliarasyatės. 

Mokinimo valandos: nuo 9 ryto lkl 

Tel. Harrison 6688 
DR. L. C. BORLAND 

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

4 valandos po platų; vakarai* nuo 6 vai. iki 12 diena. 
iki 19 vai. Lietuvis perkalbėtojaa 
3106 So. Halsted St, Chicago.] \s<***—* ™ « ^ ^ N«* U iki i r 
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VISUOMET TURĖK OMENIJE f 
Kad mūsų nauja krautuvė pripildyta puikiausių 

auksiniu ir deimantinių žiedų, auksinių ir paauksuotų 
laikrodėlių, laikrodžių, lenciūgėlių, karolių 
ką tik gauta, iš Vokietijos ir šiaip auksinių papuošalų. 

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

J. YVENCKUS I 
s 

Laikrodininkas 
3327 So. Halsted St. Ohicago, Iii. i 

s 
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NARSUS POUCMOrfAS. E L U S SALOS VIRŠININ
KAS APIE ATEIVIJĄ. • 

Poliemonas WisAiiew.ski va-
Kroderick ATAVallis psišne- kar atliko smarkią kova su 

k«Vius. apie ateivi ją vaįcar bu- j trimis plėšikais. Ir laimėjo. 
vo atvožės irCbicagon. Wallis Visus tris niekšus suareštavo, 
yra ateivijos komisijonierius Jie buvo-* pu vogę apie $3,000 
EUis saloje, Ne\v Yorkt*. vertė* thnbuziu iš vienos 

!š GHIGAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ. 

Iš BRIDGEPORTO. 

Be to kviečiame vakaran IT 
kvisą North Sictes publiką. 

Dr jų Valdybos. 
' , i 

Wallis tvirtina,. kati Su v. 
Valstijoms ateiviai reikalingi. 
Xes šiai šaliai trūksta gyven
toju. Kumpoje kiekvienai* ke
tvirtainiai myliai "išpuola 120 
žmonių. (Ji eia ketvirtainėje 
maiiioje yra vos Ifi žmonių. 

Jis sako, kad jei visus SIĮV. 
Valstijų gyventojus sutrauk
tum į Toxaso valstiją, tuomet 
Texas ne tiršY-lau butu apgy
ventas, kaip Europa. 

Sako, sulaikyti visai kokiam 
Ja i k ui ateivi ją, tai vis vien, kad 
•atimti nacijai reikalingą ener-
^iją. Jo nuomone, ateivi ja 
£ion šalin neturėtu but sulai 
koma. Bet ateiviai turėtu but 
parenkami. Tas turėtu but 
įdaroma pačioj Kuropoj. \ e s 
netinkminis atkeliavusius a-
teivius grąžinti — tai didžiai 
nepatogus daiktas. Tai tik tu
še i as pi n i gu e i k vo j ima s., 

Komisijonierius pasakojo, 
kaip nesenai buvo atkeliavu
sios Amerikon trys kažkokios 
Lenkės seserys. Dvi mokėjo 
skaityti. Trečia ne. Ir ši pas
taroji buvo pasiusta atgal Eu
ropon. 

Karta atkeliavęs Cvkas kai-
•vis su moterimi ir dviem ma
žais vaikais. Kalvis stiprus 
vyras, sveikas, pa rinktas šiai 
šaliai darbninkas, pilnas ener
gijos. Pasirodė nemokąs skai
tyti. Jo brolis pas save pri
ėmė jo, moteri su vaikais. (Ji 

iz H .ji* pa*s buvo sugrąžintas at
gal Europon. Kuomet tenai 
pramoks skaityti, galės vėl 
mėginti ineiti šion šalin. 

Sausio 2 d., Šv. Jurgio pa r. 
svet. ,\}sų Šventų pašelpinė 
dr-ja laikė metinį susirinkimą, 
kuris buvo skaitlingas. Pirm. 
A. Maziliauskas atidarė susi
rinkimą malda. Protokolas iš 
priešpietinio susirinkimo pers
kaitytas ir vienbalsiai priim
tas. Po to svarstyta dr-jos rei-

KETURI PLĖŠIKAI SUIMTffkalai. Raportą iš buvusio Lab
daringos Są-gos Seimo išdavė 

krautuvės. Drabuži u* 
automobiliu. 

vezesi 

Policija vakar visgi sugavo 
keturis automobilinius plėši
kus, su kuriais butą ir ] Miros 
mergiščių. Visi nždarvti šal-
tojon. 

Policija juos" visus, sulig 
nurodymo, užtiko vienuose a-
partamentiniuose namuose Ca~ 
lumet ave. ir 40 gat.̂ . apylin
kėse. 

jas ne iš ju vardu, M iš dar
bų. 

( • 

PRANEŠIMAS L. VYČIAMS. 

ATITAISYMAS KLAIDŲ. 

Vakarykščiame *i Draugo" 
numeryje sinkotaju Tautos 
-Fondąn .surašė iš Dievo Ap-
veizdos parapijos įsiskverbė 
pora klaidų. Jame tiko apleis
ta pavardė p. Ratkaus, kuris 
aukojo $1(1 Oi viso labo su
aukota ne $12, bet $275.00. 

BIZNIERI APGARSINKITE? 
" D R A U G E . " 

NORINTIEMS IŠMOKTI 
ANGLIŠKAI. 

5 POLICIJOS KAPITONAI 
SUMAINYTI VIETOMIS. 

Chieagos policijos viršinin
ko parėdymu penki, policijos 
kapitonai sumainyti vietomis. 

Viršininkas sako, kad f jei 
policijos kapitonas ^viename 
di strik t e būdamas neįstengia 
atlikti nieko gera, jis turi but 
perkeltas kitan, (lai ten jam 
geriau seksis. 

Kai-kurie kapitonai, anot 
policijos viršininko, nepilnai 
pildą savo pareigas. 

-Chieagos Universitetai, pa
lengvindamas ateiviams Anglų 
kalbos išmokimą atidarė tam 
tikrą mokvkla 4o\°>0 Gross Ave. 
Tat yra netoli kampo 47-tos 
gatvės ir Ashland Ave. Ta 
vieta vadinasi University Set-
tlement. Pamokos būva pirma
dieniais (panedėliais), antra
dieniais (utarninkais) ir tre
čiadieniais (seredomis) vaka
rais. Tos pamokos 
dingos tik pradedantiems mo
kintis. 

'Pramokusieji, norfntiej" 
geriau Įprasti į anglu kalbą, 
išmokti Amerikos įstatų ir is
torijos taip-gi gali pasinaudo
ti. Ypač palengvinta yra i š 
mokti visa kas reikia norin
tiems gauti antrąsias piliety
bės poperas. 

Aritmetikos pamokos būva 
ketvergų vakahiis. 

Jei atsirastų žymus skaičius 
_ .norinčių, tai Universitetas pa-

IŠLEISTA 32.5000 GALIONŲ,dar>^u pamokas ir dienomis. 
VYNO. 

Prohibicijiniai agentai va
kar \Yaukegane į vandens' 
nuovadas išliejo 32,500 -galio
nų vyno, turinčio peraugštą 
nuošimtį alkoholio. Vynas bu
vo ten sukonfiskuotas kelių 
mėnesių laikotarpiu. Ir'visas 
teko ežerui. - \ 

APIPLĖŠTA KRAUTUVĖ. 

Du "jaunu plėšiku užpuolė 
Great Atlantic and Pacific 
*Fea Co. krautuvę po num. 67-
08 Wentworth ave. Krautuvė
je buvo vienas vedėjas Alex-

yander. Plėšiku jį surišo ir už
darė užpakaliniame kambary
je. Paskui iš registerio paėmė 
apie 100 dol. ir pasprūdo. 

APIPLĖŠTAS GATVEKA 
RIO KONDUKTORIUS. 

State gatvėje, tarpe 47 ir 48 
gat , juodas plėšikas važiuo
jančiame gatvekary atstatė 
revolverį į konduktorių ir at
ėmė nuo jo visus pinigus. 
Sustojus gatvekariui pabėgo. 

N 

A.į A. 
JURGIS ŠLEGAITIS 

mirė širdies liga Sausio 
10, 1921, 63 .metų amžiaus 
8 vai. vakare. 

Paliko dideliame nuliū
dime sergančia moterį, 
Apalioniją ir vaikučius. 

Laidotuvėmis rūpinasi 
duktė''Brauislova (šle-
gaitė) Jonelienė. kiti vai
kai gyvena ant ūkės Wtd-
te Cloud, Mich. Velionio 
kūnas randasi po num. 
1333 So. 48 Court, Cice 
ro 111. Laidotuvės bus 
ketverge, Sausio 13, 1921 
iš šv. Antano bažnyčios 
Cicero, 9 vai. ryte j šv. 
Kazimiero kapines. 

Nuoširdžiai kviečiame 
visus gimines, draugus ir 
pažįstamus dalyvauti lai
dotuvėse. 

Nuliūdusi, 
Moteris Apalionija 

šliogaitienė ir .vaikai. 

gerb. klebonas kun. M. L. Kru
šas, kuris vienbalsiai priimtas. 
Nutarta $10.00 išmokėti Labd. 
Są-gai, Tuiipo metinę mokestį 
už 1920 metus. Pinigai įteikti 
Labd. Są-gos kuopos jžd. B. 
Sekleckui. 

Xutarta šiuosmet nuo kožno 
nario Lâ b. Saj. mokėti po 15e. 

Skaityta laiškas nuo Bridge-
porto Federacijos skyrio, kvie
čiantis dr-ja prisiųsti atstovus 
jo susirinkimai). Laiškas pri
imtas ir išrinkta atstovai: A. 
Maziliauskas ir M. Overlingas. 

Komisija išdavė raportą iš 
rengiamo balio, kuris įvyks 
sekmadieno vakare, Sausio,30 
d., 8v. Jnrgio parap. svef. Iš 
raporto pasirodė, kad tuo rei
kalu kpm. daug darbuojas. Ba 
liūs bus puikus ir atsilankiusių 
svečiu neužvils. 

Ant galo gerb. klebonas lin
kėjo Visų šventų dr-jai gero 
pasisekimo 1921 m., kad dr:ja 
taptų dvigubai didesnė nariais 
ir turtu, kad pasekmingai 
yeiktų bažnvčix>s ir tevvnės la-
bu i. Susirinkimas gerb. klebo
nui už tai padėkojo. 

Draugijos narys,. 

Trečiadieny, Sausio 12 pri
puola L. Vyčių 36 kuopos 
priešmėnesinis susirinkimas, 
MoKinley parko svetainėje. 
Bet vietoj susirinkimo bus 
šeimininis pasilinksminimo va
karėlis, knrin kviečianti Mfi 
kuopos nariai ir artimųjų ko-
lonijų Vyčiai. Vakarėlio pro-
gramon ineina dainos, tąuA-
niai žaidimai rr Žokiai. Pra
džia 7:30 vai. vakare. 

> Valdyba. 

SVARBU! r SVARBU! 
Ar nori išmokti gera pelnin

ga ąmata ir su mažai turint 
turto atidarit dirbtuvę ir tur
tingu tapti nes kiekvienam 
mieste ir miestelyj tūkstanti
n i s ^automobilių savininkai 
reikalauja tokių išdirbisčių. 

Delv platesniu paaiškinimų 
rašyk po šių antrašių: 
Ohio Welding Af Tire Repai-

rin^r do. 
346 W. Thornton St. Akron O. 

REIKALINGAS tuojaus at
sakantis i Vargoninkas. Alga 
$75.00 Ir ineij^s. Atsišaukti 
pas 

Kun. E. V. Grikis 
396 Church Street 

New Britain. Conn. 
-

IŠ NORTH SIDES 
. 

North Srdes draugijos^kū-
'niai ruošiasi prie vakaro^Jui-
ris bu/ Sausio 2JUI., Schoenho-
feno svetainėje (prie Milwau-

Jcee ir Ashland Ave's.) Lab. 
ypač nau-|"Sąjimg0S naudai. Darbininkus 

jau visos išrinko. Programa 
priruošta. Choras, vedamas 
varg. Brazaičio, dar daro repe-
icija^, kad naujausios dainos 

geriau išeitų. Lošėjai komedi-
jo.; "Nuo ausies\Įig ausies'' ir 
kiti programos pildyt o jai jau 
prisiruošę. Kaip matosi, tai 
vakaras bus indomus ir kas 
neatsilankys, tas labai gailėsis. 

Todėl visi ir visos ruoškimės 
tan vakaran. Natf&ą turėsime 
sau, nes pamatysim, ko da ne
same matę. O antrą naudą pa
darysime savo tautai, nes vi
sas vakaro pelnas eis našlai
čių ir senelių prieglaudos fon-
dan. „ 

Brangus northsidiečiai! Ma
tydami didelį ir naudinga dar
bą, parėpkime jį visomis jie-
gomis. Dirbdami išvieno atlik
sime būtiną reikalą del našlai
čių ir senelių, nes pastatysime 
jiems prieglaudą. 

Todėl pirkime vakare bilie
tus išanksto, kurtų galima 
gauti pas visų dr-jų narius. 

Be to dar pranešame ir kvie
čiame kaip programos pildy-
tojus, taip ir ^publiką nepaVė-
luoti, nes programą pradėsi
me lygiai 6 vai. vakare. Pa-
sirodykime, kad northsidiečiai 
nemoka pasivėluoti, kad su
pranta, jog laikas visiems 
brandus. A 

Jei šitas vakaras bus skait
lingas publika, pasirodys, kad 
Northsidės ^katal ikiškų dr-
jų, jį rengė ne ibdžit, bet dar-

Visuomenė jau senai apkai-
navo Northsidės draugijas už 
gražius darbus, remima tau
tos ir fabdarvbės reikalų. Tat 
ir dabar visuomenė pažins _ 

<<. . . ' , Retkaliojęa merrina ant lietuviškos 
farmos prie namu darbo, šita farma 
yra KiažiaiiKias vasarinis rosortas. 
netoli nuo ChlcaRO, } kurį vai*aroje 
suvažiuoja ift Chicajco* daunr svečių, 
tat tokioje vietoje ir tarnams yra 
smagu gyventi. Mokestis $10.00 ant 
mėnesio, valgis, ruimas ir tt. Far-
meriai yra lietuviai. Jauni geri žmo
nės. Atsišaukite pas 

A. OISZKUSKI 
S2&1 S. HaK««d si.. (Iiieago, i 

, ">" 

/ 

—— — — * 
Reikalinga Lietuvaitė Stenografiste 

tuojaus, trumpos valandos pastovus 
u>rbas atsišaukite pas:\ 

Zoli» ir Itarcu.s 
iOot S. Marshfkld Av. Cliicttgo. 

Tt-l. Yar<K 145. 
• • • • • 

PaijeSkau geąp bučerfo, gera ailgą 
geram žmogui. Atsišaukite: 

3S24 Aubtini Ave. 

PaieSkau savo moteries Viktorijos 
PJutienės po tėvais Sklueiutė paei
na.iš Vilnaus Red. Trakų Apsk. DaS-
koniŲ kaimo. Apleido mane Cegu-
žio 20, 1920, i r i švažiavo eu va ik inu 
Zigmantu šidlauskiu. ji .pasiėmė BU 
savim tris vaikučius Anele, Stase ir 
Broni, vaikinas turi juodus plaukus. 
Šviesaus veido, nešioja akinius. Ją 
kas pamatysite juodu praneškite šiuo 
adresų: 

Motiejus Pjutts 
0«2 .MilMUiikoc Ave. ( h k a g o . 111. 

s=-
Parsiduoda minkitų gėrimų bisniš, 

pirmos klasos, vienatine vietąT^tame 
bloke. Priežastis pardavimo, savinin
kas turi kita bieni. Atsišaukite. 

724 W. Slst Street 

-' -
ANT PARDAVIMO. 

Savininkas išsikraustė j New Tor-
ką, parduos properte už puse kainos 
klek kalnuotų dabar pastatyt Gerai 
pabudavotas 3 augščių mūrinis na
mas su storų i- 6 pagyvenimais,^ge
ram stovi j , randasi ant 63-&os"arti 
Halsted gatvės. Jmoket reikia $4,000 
likuaus kaipo randa. Atsišaukite. ? 
1445 Ser. 49 Ave. acero , m . 

KAINA $4,500 
$650 Cash, kitus mėnesiniais 

mokesčiais, graži 20 akru. ukė 
arti Tinley Park ant Rook Is-
land Eailway. Nepraleisk šio 
bargeno. 

Paul Baubly 
1404 West 18th Street 
Telefonas Canal 6296 / 

\ . BAEaENAS 
Gražus 40 akrų žemės plotas 

arti Palos Park, tiktai 25 my
lios nuo "loop" Pardums arba 
mainys ant kitos^f>r6pertės. 
Del platesnių informacijų at
sišaukite ^rba rašykite. 

Paul Baublys 
1404 West 18th Street. 
Telefonas Ganai 6296 
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Why Telephone Rates 

X Are Increased 
T^UO Liepos 1, 1920, Public Utilities Komisija, Illinojaus Valstijos 
r^. pasiremiant ant peticijos paduotos Telefono Kompanijos (Liepos 
19, 1919 Case no. 9 2 9 1 ) ant neapribuoto laiko pakėlė kainas ant 
nekuriu kliasu telefono patarnavimo,tpakelimas buvo daug mažesnis 
negu kad Kompanija reikalavo. 

Per šiuos keturis mėnesius, nuo Liepos iki Spalio, suma gauta 
nuo pakėlimo kainu buvo daug mažesnė ir nedateko apmokėjimui 
expensu apie $750 ,000 arba $2 ,250 ,000 metinio nedatekliais, 
neatnosant reikalingos sumos del pataisymu. 

Kad pagerinus dalykus, Lapkričio ,1920 Kompanija pridavę 
surašą kainu kurios prigelbėtų padauginti kapitalą kad butų gali 
ma apsimokėti iškasčius operavimo ir pagerinti pati patarnavimą 
jtaisiant daugiau stočių. 

> > 

Public Utilities Komisija, po šešiolikos mėnesių svarstymo, ant 
galo pridavė savo užsakymą Gruodžio 1920. Jie* padarė kainas ku
rios buvo padarytos ant neapribuoto laiko Liepos U 1920 tikro
mis ir jas užtvirtino; jie pataisė nekuriuos dalykus kurie buvo pra-

I 
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Naujosios kainos kurios yra patvirtintos Komisijos inejo j Ca-

le Sausio 1, 192J, ir nustatyta kad šios naujosios nustatytos kai-
f *» nos padengs visas lėšias kurios bus ir dar užteks ant page'rinimo 

patarnavimo, žinoma Kompanija pasistengs kiek galima viską sut- * 
i S " * 

varkyti. \, 

KAINU PERMAINOS 

1 

Keturių partijų coįn box residencijos patarnavimas; 
Kainos nužemintos nuo 6^0. iki 5 už viena šaukimą, ir per
mainyta nuo vieno šaukimu į viena ir viena aštunta-dešimt 
dali šaukimo arba po 9c. i dieiia. Tas reiškia $2.70^ui trisde
šimt dienU arba viena mėnesi, arba 54 šaukimu, vietoj $1.95 į 
mėnesį už 30 dienų ir tiktai. 30 šaukimu. 

-

• — 

. 

» 

vieju partijų measured residenciju patarnavimas: 
šaukimai nesu virš 200 įmėnesį kaina vietoj'4c. dabar bus $%& 

v 
.. Vienos partijos measured residenciju patarnavimas. 

Pirmiau kain6s buvo 3c. už viena šaukimą tarpe 126 ir^l75 ir 
^ ^ 2y2c. už viena šaukimą nesu virš 175. dabar pamainyta ant 4c. 

už šaukimus nuo 76 iki 200 ir 3% už viena šaukimą nedaugiau 
kaip 200 į mėnesį. 

• 

v 

\ Measured biznio patarnavimas: 
Šaukimai tarpe 81 ir 100 pamžainti nuo 5c. ant 4c. Visi šau
kimai, suvirs 200 į mėnesį padidinti nuo 3c. iki 3V2 už kiekvie
na. 

^ v 

ILLINOIS BELL TELEPHONE COMPANY 

. 

J^. 
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Dr. A. L. Yuška 
1900 Š. Halsted Str. 

Tel Canal 2118 t 
Valandos: 10 ryto lkl € vakar* 

Gyvenimas 
2811 W. «Srd Str. 

Tel Prospect 846«. 
UIIUHMHaMUUIM 

1HIB<lnlWraiU 
A. 

, EAJ^XQUICKLY 

I I I 

PAPUDINE 
. ^ ^ PAMĖGINK 

10c-30c-60c Buteliai ar Proškel 
IdLBAl GEROS DEL 

: GALVOS SKAUDĖJIMO 

MES GALIME GAUTI PILNĄ SUMA Už JUSU • • • 

I • Y, W. RUTKAUSKAS i 
• -v AfYUAVATAC • ADVOKATAS 

Ofisai Didmiesty J: 
I 

\ 29 South La Salle Street ! 
I Kambarts 814 | 

Telefonas: Central «SM | a 
J Vakarais. 812 W. 33rd St. 
I 
ii 

Telefonas: 4681 i 

i LIBERTY B0NDSUSS I 
I 
I 
i 
8 
I 
I 

Jeigu Jus turite Liberty Bondsua ir norite 
juos išmainyti ant pinigų, tai parašykite 
mums kiek turite, kokie bondsai. Mes gausime 
tiek kiek jus užmokėjote., Rašyki te Šiuo antrašu 

{ Baftic States Development Corporation 
• 35 South Dearborn Str., Chkfego, Illinois. 
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LŽVG1 
LAUK' 

Parlameni 

Paryžii 
kar atsisl 
ministeriij 
parlameni 
reiškė-. ju< 

Minint e j 
tikiniai 
mente ])al 
simų vyri] 
dėtį politĮ 
premjero 
paklausiu] 
Premjerq 

pėsi paris 
palaukti 
mus po 
kininkų 
cijos. Ir 
surišo su 

Balsuojj 
vo atmesi 
125. 

Po šito! 
kas taoja 
kabineto 
kui inuvyl 
Elysee ru 
tatydiniml 

Parlamei 
\ gia*isia ti| 

tiją. 

GRUMO 
AUST 

I 

Ją verčial 

Londoi 
Iš Beri; 
Austrijos 
veikiai p| 
mos viet< 
vesti pa< 
misijai, 
gos f i na h 
naši laik 
būtiniem^ 
negalės <Ą 

Sakoms 
trauksianl 
r\ą, ir tei 
patvarkyl 

ŠVEDIJ( 
RI SI 

Stockh( 
Atidaryts 
tas. Karšį 
damas re i 
tlingos ai 
kalinga i\ 

KRA! 

Londoi 
Rusijos 
Anglijai 
Maskvon. 
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