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LIETUVIŲ KATALIKŲ 
DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyrus nedėldienius. 

PRENUMERATOS KAINA:. 

Prenumeratos mokasi iškalno. Lai- 
kas skaitosi nuo ožsirašymo dienos 
ne nuo Naujų Metų. Norint permai-į 
nyti adresų visada reikia prisiųsti 
ir senas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti išperkant krasoje ar exprcse 
"Money Order" arba įdedant pini- 
gus j registruotu laišką. 

J r.A U GAJS F UBL CO 

60 OaKley A ve.. Ohieagt* 

Metams.... 

Pusei Metų 
36.00 
$3.00 

Tel Soosevelt 7791 

TOS TAIKOS SUTARTYS.; 
Pirm trejų metii Europoje; 

padarytos trys taikos sutartys. 
Tai Versailleso, JSt. liermain ir; 

f 

Sevres. Kuomet jos lmvo «I-*i- j 
romos, buvo sakoma, kad gy- 
vuosiančios visame savo žo- 

džiu stiprume. Kiekviena su- 

tartyje padėta sąlyga tyrėjoj 
but nuo A iki Z pildyt imt 

Nepraėjo nei treji metai po I 
tu su tarė i u patvirtinimo pa- 
rašais ir antspaudoniis, Šian-j 
die tie dokumentai virsta jau 
į paprastus i>opergalius. 

dalingos ekonominės sro- 

*vės tuos .dokumentus taip su- 

painiojo, kad trumpoj ateity 
jie neteks jokios vertės. 

štai kadir Sevres sutartis.! 
Ta sutartis jau negyvuoja, i 

Su tuo momentu ji neteko jo-j 
kios reikšmės, kuomet turkai 

išvijo graikus iš Mažo>ios A- 

zijos ir gaminasi atsiimti ki- 

tas užgrobtas savo teritorijas. 
Kevres taikos sutartis skal-1 

dė Turkiją i daiis ir pačiu* 
turkus norėjo pavergti. Ang- 
lija su Francija užgrobtomis 
turku teritorijomis gražiuoju 
nepasidalino. Kilo nesutikimai. 
lJezultate turkai laimėjo pir- 
muose savo žygiuose.. Nusi- 
kratė vergijos retežius. 

Vėjais eina ii- St. (iermain 
taikos sutartis, kuriąja sus- 

kaMyta į dalis Austrijos im- 

]m*rija. 'Ta >utartimi jsteigUt 
kelios atskirios valstybės. Di- 
džiausia svarba kreipta, idant 
los valstybės neturėtu }>oiiti- 
jiiu rysiu. 

Pasirodė, kad kuone viso^ 

los valstybės negali gyvuoii 
vienos sau kadi r ekonominiu , 

žvilgsniu. Dėlto jos sudarė e* j 

komuninę sąjungą. Ši sąjunga 
neišvengiamai jas suves krū- 

von ir politiniais reikalais. 

Taigi, St Gennain sutartis 
liks vientik popergaliu. 

Dar šiaip taip gyvuoja Var- 

sai lieso taikos sutartis. T;i 

dokumentą nei savo aki saugo- 

ja Francija. Jos apsaugai 
Francija užlaiko skaitlinga 
armiją. Ji žada francuzams 
didelius turtus. 

Deja, kai-kurios sutarties 

sąlygos jau nepildomos. Vo- 

kietija atsisako mokėti Fran- 

eijai aukštą karo kontribuci- 

ją. Francija grūmoja, kad o- 

kupuošianti naujus Vokietijos 
plotus, dali sau sveika oku- 

puoti. sako vokiečiai. 
T>et pinigu visvien negausian- 
ti. Pasirodo, kai skaitlinga 
t'rancuzii armija negali iš Vo- 

kietijos iškoloktuoti aukso. 

Praėjus koletai metų ir ši su- 

tartis neteks savo reikšmės. 

Taip šiandie yra su visomis 
sutartimis. Ir tai todėl, kad j1} 
sąlygos neteisingos, nekrikš- 
čioniškos. 

MES IRlOMTAUČIAl. 
C'liieagos x laikraštis Daily 

Xews rugsėjo 14 d. numery 

padėjo gražu pluoštelį infor- 

macijų apie Lietuvi). Tu iu- 

iormaciju laikraščiui suteikė 
Lietuviu informacijos 15iuras 

\Vashingtone.. 
Informacijos yra trumpos, 

bet aiškios ir svetimtaučiams 

jos daug patiekia žinių apie 
senovės Lietuvą, lietuvių tautą 
ir šiandieninę Lietuvos ros- 

publiką. 
Pažymėta, kokiais motais 

Lietuva atsiskyrė nuo Rusijos 
ir pasiskelbė nepriklausoma. 
Pasakyta, kad su Rusija pa- 

daryta taika Lietuvai nusta- 

tytos sienos pasiremiant etno- 

grafiniais principais. 
Taipat padėta, kokios vals- 

tybės. Lietuvi] pilimi pripa- 
žino. 

Lietuva skaito apie 4.500,000 
gyventoju. Amerikoje gyvena 
apie vienas milionas lietuviu. 

Tokios informacijos svetim- 
taučiu spaudoje mušu tautai 
labai naudingos. Ir geistina ju 
t u rė t i k u od a lig i a usi a. 

Amerikos lietuviai labai dė- 

kingi visiems tiems angliš- 
kiems laikraščiams, kurie ne- 

pasigaili nors mažiausios vie- 

tos savo skiltyse Informuoti 
savo skaitytojus apie Lietuvą 
ir lietuvius^ Taigi, mes dėkin- 

gi ir laikraščiui Tlie Cliica- 

go Daily News". ^ 

VIS ZlTITGAIS. 
Socialistai yra dabar suski- 

lę į daugybę* įvairių šakų, ar 

sektų. Vieni jų vadinasi bol- 
ševikai arba komunistai, kiti 

menševikai, socialistai revo- 

| liucionieriai, social-demokra- 

j tai, socialistai liaudininkai ir 

da k i toki. 

j Visi jie, kur tik jų yra, kiek 
tik jų yra ir koki jie yra, vi- 

sur skelbia save uoliausiais, 
tikriausiais ir vienatiniais dar- 

bininkų klasės globėjais ir gi- 
nė jais. 

Bet .jiems darbininkų klasė 
liek rupi, kiek iš jos gali pra- 

gyventi ir kiek darbininkų pe- 
čiais gali augščiau užsikarti 
arba savo politinius tikslus at- 

siekti. Tam įvykus, darbinin- 
kai ne tik nesulaukia pažadė- 
ti] gervinu, bet gauna atgai- 
vintos gyvatės užmokesnį, ku- 
ri atgaivinta puolė įgrelti ir 

savo nuodais savo geradėją 
užmušti. 

Bolševikai. 

štai smarkiausi socialistu, 
bolševikai, socializmo vykin- 
tojai pilnoje jo reikšmėje, ap- 
sidirbo su caru ir jo Šeimyna, 
nuožmiausia juos išžudo, iš- 

pjovę ministrus, rusu aristo- 

kratiją, turtuolius, daugybę 
dvasiškiu, galybes valstiečiu 
viso, kaip bolševikai pripažįs- 

| ta apie du milionu asmenų, da- 

bar pasigriebė "darbininku" 
I \ 
globėjus ir tikrus darbinin- 

kus, socialistus (nes tik sočia- 
listai skaitosi darbininkais, o 

kiti ne, sulyg socialistą nuo- 

monės). Juos pradėta dabar 

žudyti, į kalėjimus kimšti, vi- 

saip kankinti.. O jug tu darbi 

j ninku pečiais bolševikai pri- 
i lipo prie valdžios Rusijoje, o 

I dabar kuo atsimoka! 

] tai labai reikia kreipti a- 

tydą ir patiems darbininkams: 
1 kurių .daugybė mato sau išga- 
1 

nyinij socializme. Pavyzdžiai 
geriau kalba už geriausius 
ir saldžiausius socialistų žo- 

j džius, kokis išganymas jų lau- 
kia iš socializmo. 

Ar socializmas įvyks bolše- 

j vizmo formoje, ar kitokioje, jo 
'pasekmės vis tiek bus baisios 

, ir net biaurios. t 

Socializmas nelabai apsieina 
be kraujo ir b£ ašarų net ir 

pačių darbininkų. 
Socialistai. 

Socialistai, ypač lietuvįškie- 
jie, kuriems Amerikoje vado- 

vauja 44Naujienos'' su Gri-' 

gaičiu, baisiausia riejasi su 

bolševikais. Nei vienas-44 N- 

nų" numeris, neišeina be tų 
rietenų. Įr dabar jie verkįą, 
rauda del to, kad bolševikai 
žudo Rusijoje socialistus. Jie 
verčia ant bolševikų nedory- 
bių ir baisenybių kalnus,. Už 
tai nesiginčysime. Bolševikų į- 
vykintas socializmas parodė jo 
pasekmes ir toliau da aiškiau 
rodo. Jos yra baisios ir biau- 
rios. Tik sužvėrėjusios širdys 
jomis gali gėrėtis. 

Ar galima tikėtis f 
Bet ar galima ko geresnio 

tikėtis, jei socialistai, kad ir 
toki kaip "Naujienų" pase-, 
k ėjau ypač' j u vadai, įvykintu! 
kokioje nors šalyje, daleiski- 
me — Lietuvoje, savaip su-,, 

prautauuĮ socializmą? 
Sakys kas, kad, ištikrųju, 

galima tikėties ko geresnio. 
Negalimas daiktas, kad tie, 
kurie taip smerkia bolševikus 
už žudynes, kad patys imtu 

panašiai daryti. 
C! era s daiktas viltis. Be jos, 

žmogus, gvventi nenorėtum 
u ^ I 

šiame pasaulyje. 
Bet ar nesmerkė kitu bolse- 

ka i. kuomet jie siekė valdžios 
Kusi joje. Ar nesmerkia jie"šian 
dien Lietuvoje krikščionių de- 

mokratu, kad tie nepanaikinę 
visiskai mirties bausmės? | 

Ar nesmerkia jie Lietuvos I 
i 

valdžios, kuri istatvmų keliu 
» * 

; pasmerkė mirtyn kelis nusikal- 

| lėlius, pasikėsinusius prieš vi- 

I .suomenės gerovę ir ramybę. O, 
; tegu tik .jie pagriebtų Lietu- j 
\ oje valdžių, ar nepradėtų 

! kruvinę, puotų. ; 

Xe daugiau gero galima vil- 
ties ir nuo kitų socialistų. l>e 

gausių aukų, be skausmų ir a- 

šarų socializmas negali gy- 
venti. 

Darbininkai socialistinės 
dvasios sau mano: o tegu 
verks, tegu lies ašaras davat- 

kos, kunigai, buržujai; bet lies 
ašaras net ir socialistiniai dar- 

bininkai, kaip jau tai daro 

liusijoje. Ir Amerikoje nevie- 
nam darbininkui jau išspau- 

dė ašarų socializmas. 
Taigi pakartoju, kad nėra 

pamato nuo socialistų tikėties 
Kodėl taip? 

Todėl kad socialistai laiko- 
si taisyklės: Prieš jėgą. turi 

nusilenkti viskas, o jei ne, tai 

■galas tam. 

ko geresnio, kaip nuo bolševi- 
kų. 

Nelabai seniai Cliicagos so- 

cialistų dienraštis "Naujie- 
nos '', svarstydamas Lietuvos 

konstituciją ir radęs jų neti- 

kusia, nepalankia socializmui 
suramino savo skaitytojus, kad 
"Lietuvos aetitį' nulems no 

klerikalų parašytieji konstitu- 
cijos paragrafai, o realiniai pa- ! 
jiegų santykiai visuomenėje 
(jų pabraukta)..'' 

Tai reiškia ne teisybė pri- f 
valo lemti Lietuvos ateitį, 110 

įstatymai, kaip dabar tvar- j 
koma krikščionių demokratu, 
bet "realės pajiegos". 

Taigi gana aišku, prie ko 

veda Grigaitis savo sufanatiz- 

uotus ir da ianatizuojamus, 
pasekėjus. Gana aišku iš jo! 
rašto, kaip žiuri į Lietuvos at- j 
eitį jų lietuviškieji© broliukai.1 
,Jie maisto apie reales pajiegas, i 
kurios turės nugriauti popie-l 
įinę konstitucijų, ir nulemti I 
tada Lietuvos ateitį. 

Kaip tai seksis Grigaičiui 
su visais sWo reviliucionie- 
riais įvykdinti parodys ateitis. 

Bet ko tad verkti "^ujie-i 
noms? J'ug tų pačių taisykloj 
kuria jos skelbia «da teorijoje, 
bolševikai vartoja praktikoje,į 
Ne teisybė, ne teisingi, sulygj 
Dievo įstatymų išleisti žmo- j 
nių įstatymai, šiandien veikia. 

Rusijoje, bet reaies pajiegos. 
.Jus nugriovė konstitucijos pu 

ragrai'us ir veikia kaip tinka- 
mos. Bolševikai, darbininku 

globėjai, smerkia socialistus, 

taipat darbininkų globėjus.. 
Tai daro ''realiai pajiegu 

santilriai visuomenė j e'*. , 

Ar m1 prie tu pat pasekmių 
eina "Naujienos" su tisais .sa- 

vo ga rbingais socialistą i s ? 

Nekask, (irigaiti, duobės! 
kitiems, nes pats j jų įkrisi. 
Laikykis teisingo kelio, jis f 
tiesesnis, nereikės taip dažnai, 

daryti tų diplomatišku r/ig-- 
zagų ir prieštarauti sau pa- 
čiam. Bolševiku taisyklės ne- 

tinka socialistams, netaikink 
tad Jų kitiems. 

% Titnagas, ii 

IŠ DENTISTERIJOS. ! 
* 

i 
VARTOJIMAS X-RAY (X-. 

SPINDULIŲ) DEN- 
TISTERIJOJ. 

Idant sutei- 
kus musų pa- 
tentams gere- 
snį patarnavi- 
mą ir nedirbti i 

tamsumoj, rei- 

kia nuimti 

dantų paveiks 
lellUS SU pa- j r>r. A. It. LAURAITIS 

__ __ 
2M0 v. »-nd st. 

gelba X-spm-1 c'll!ra*"-1,,,„ ° 1 Tcl. Ln.vndale 0*05 

duliij. X-Spindulių paveikslo,- j 
liai parodo kokiame padėjime 
dantų šaknys žanduose vra,' x..' | 

Oia turiu paminėti kelius1 
iš daugumo atsitikimų kuo- 
met yra reikalas pavartotij 
X-rav den t isterijoj. 

J. Kuomet pirmieji dantie 

tebera, o laikas antriems iš- 

dygti, bet neišdysta. Taigi 
nuėmus X-ray paveikslėlį, tuo- 

įaus parodo ar antro seto dan- 

tys yra žanduose ar gamta 
kartais visai j u nepagamino; 

2. /Patirti ar šaknys antro- 

jo seto dantii pilnai užaugu- 

sios; 
3. Patirti ar tai pirmojo ar 

antrojo seto .dantys; 
4. Patirti kuomet turi but 

ištraukti pirmojo seto dantys 
(reiškia vaiku); 

5. Parodyti orthodentistui 
kuomet jis gali pastumti krei- 

vai augančius antrojo seto 

dantis stumiant pirmojo seto 

dantukus; 
G. Patėmyti ar antrieji dau- 

<ys pirm išlindimo iŠ po smc- 

• / 

genų tiesiog paskirtose jiems 
vietose auga; 

7. Atsitikime kuomet Santyfc 
kreivai auga remiasi į sekan- 

tį dantį (impacted) arba* su 

kreivomis šaknimis palengvi- 
na tokių dantų ištraukimo 

būdą; 
8. Patirti kelias šaknis kai- 

kurie dantys turi kuomet 

priseina jas gydyti; 
9l Pagelbsti ]3o pripildymo 

šaknų kanalų jeigu šaknies ga- 
las turi didelę skyleię, taigi 
pripildant jų kad neperkimšt 
kiaurai; 

10.. Patėmyti po ištraukimo 

nervų (pulp, danties gėlunio) 
ar visos šaknų skylelės (kar 
nalaį), yra atviros ir užtekti- 
nai iki pat galo šaknies ge- 
rai išvalytos pirm pripildymo 
ir taiposgi patėmyti kaip ge- 
įai šaknys pripiltos; 

11. Nuspręsti ar tai tikra 

sfcylelė (kanalas) kuri tęsia- 
si iki pat šaknies galu, ar tai 

per klaklg, į šaknies šon$ pra- 
gręžta; 

12. Atsitikime kuomet skau- , 

dantis dantis turi dideles 

plumbas, arba auksines karū- 

nėles, patėmyti, ar jit šaknys 
yra pripildos — reiškia, ar iš 
danties šaknų gyvdantis yra 
išimtas ar ne; 

13. Sužinoti, ar danties 
skausmas paeina nuo kiaurai 

perdurimo š&knies arba atsi- 
likusio dalelė gyvdančio gale 
kiančio šaknies. * 

14. Atsitikime kuolnet dan- 
tų šaknys yra užsikrėtusios, 

$ 

bet negalima žinoti kuris dan- 

tis. (Bus daugiau) 

Ėmimas paveikslo moteriškės apatinių dantų su X-spindu- 
iiais (x-ray). \ 

Kun. P. Lapelis. 

ATSILANKYMAS LiETOVON 
IŠBUVUS 14 METO 

1 AMERIKOJE. 

KELIONĖS ĮSPŪDŽIAI. 

(Tęsinys) 
Aš buvau užsimąstęs. Man prisiminė 

jaunos dienos, pirmi mokslo žingsniai 
pradėti šiame miestelyje, kuomet pradė-' 
jau mokytis skaityt ir rašyt, taipgi ka- 
tekizmo ir dalyku, reikalingu prie pirmos 
Išpažinties ir Šv. Komunijos,.. 

Savo vežėjui liepiau pasukti į deši- 
no. Pavažiavus kokią anglišką mylią tu- 

rėjome privažiuoti didelį sodžių. Bet ma- 

no apsirikta, nes to sodžiaus jau nebėr, 
jis seniai išsidalinęs į vienkiemius. 

Išpalengvo mums važiuojant ir man 

įdomiai besidairant po laukus ir apylin- 
kes, kurios gyvai vaizdelio man mano 

jaunyste, staigiai ir netikėtai iš priešin- 
gos pusės pasirodė atpvškėjant su dviem 
dideliais ir gerais arklinis mano brolis 
Jonas. , 

Širdingai pasisveikinome... Tiek me- 

tų nesimatyta, nesiregėta! Man, ir neno- 

rom*, gyvai vaizdenosi rolė to" sunaus 

palaidūno,kuris jam jau atsibodus bastyti;-1 
po svetimus kraštus, nusprendė grįžti pas ! 
savo tėvų ir motinu... Keletas graudžiu 
ašarų nuriedėjo per mano skruostus... 

Aš nusprendžiau laikytis vyriškai, 
nuduodant jog nepaisau ant savo dalykų 
padėties... 

Atsilyginau tam geraširdžiui žmoge- 
liui už jo patarnavimų, pridėdamas ex- 

tra "amerikoniškais'* jaiu "ant arbatos" 
ir aš leidaus su broliu savo gimtinėn.' 

Pasimatymas su motina. 

Jau nebetoli ir tėviškė. Laukai ir pie- 
vos jau buvo apsivalę nuo rytmetinio ruko 

ir viskas aiškiai matėsi. Lyg ir nesinorėjo 
tikėti, kad esu savo tėviškės laukuose. 
Tikrai ir primygtinai Blausiau savęs min- 

I « 

tvje ar neklystu kartais. 
— Taip, neklystu — buvo šalto pro- 

! to atsakymas. 
Žinojau, kad pirmutinis pasimatymas 

su motina ir sesutėmis bus iš džiaugsmo 
sujudinanti scena, ir kad ttomeviena aša- 

ra ir nenoroms išbiręs iš mano akių. Man 
tik rūpėjo kad tų ašarų butų kuomažiau- 

sia, nes ta valanda tai juk ne laidotuvių 
valanda, bet valanda prisikėlimo, valanda 

*/ 

sugrįžtuvių sūnaus, kuris buvo pražuvus 
iš namų 14 metų! Dabar gi jis, tas sunus 

atsiskyrėlis, sugrįžta, sugrįžta nors pasi- 
rodyti, kad jis yra gyvas ir savo tėviškės 
neužmiršo, nors tiek metu svetur tarp 
svetimi] žmonių išgyveno... 

Motina, nors' ir nesitikėjo, kad šiuo 
atveju parvež mane, bet rūpestingai lau- 
kė manęs veizėdama tolyn iš namų pati- 
ko. Jinai laukė pargrįžtant savo sunaus. 

Pasisveikinimu sų savo motina, sesu- 

tėmis ir kitais namiškiais pažymėsiu pap- 
rastu daugtašku, kuris d augau skaityto- 
jui pasakys, negu. mano surudijusios 
plunksnos nevykęs aprašymas 

•Visus radau sveikus ir linksmus, tik 
vienos labai brangios man ypatos neradau: 
tai mano tėvelis. Septyni metai kaip jis 
mirė ir nun guli palaidotas Panemunėlio 

parapijos kapinyne. Aš nusprendžiau ir j t 
atlankyti ir uždėti ant jo kapo Lietuvos 

neužmirštamuolių puokštę... 
Tai buvo sekmadienio rytas. Nors bu- 

vau gerokai pavargęs ir nemiegojęs, bet 

nuvykau Panemunėliu pasųpelsti. Kuni- 

gas kletoonas pavedė man atlaikyti Suimj. 
'Įspūdis buvo sloginantis. Pažvelgęs ; 

žmones galėjai pamanyti jog tai kokie šc- 

i 

sėliai keistų sutvėrimų, nesančių civiliza- 

cijoje. 
Tu žmonių, ypač vyrų, drabužiai sun- 

kus ir šiurkštus. Jij veiduose matėsi sun- 

kus pergyventi laikai ir dabar neatrodo, 
kad tas sunkumas taip greit nuo jų pečiu 

i nukris. Moterys ir merginos, didžiumoje 
jų basos, su baltomis skepetaitėmis apsi- 
gaubusios, atrodė lyg kaž kokio nepapras- 
to vienuolyno vienuolėmis. Kiekviena j u 

lyg susitarusios laikg rankose po didžiulę 
maldaknygę, kžtos gi be maldaknygės dar 

turėjo po rožančių. Per Mišias vieni žmo- 

nės klūpojo ant vieno kelio, kitr ant dvie- 

jų, treti stovėjo atsišlieję prie stulpų. Klau 

pyklų bažnyčioje tėsama—tik keletos, il- 

sios buvo užimtos seniais ir senelėmis, 
taipgi "kantoriais" 

Per Suinę. birbino vargonais tik vie- 

nas vargonininkas, nors galėtų buti suda- 

rytas pusėtinai gražus choras, nes jauni- 
mo parapijoje gana' daug yra. Mčlt vargo- < 

nininkas negauna jokios algos, dirba be-1 
veik uždvkų, tai gerai kad nors vargonais 
pagroja, kitaip turėtų buti laikoma Sumh 

skaitytinė. .. 

Aplamai pastebėjau^ kad Lietuvos 

bažnyčiose pamaldos atliekama gana šal- 

tai; dėlto jaučiama didelis monotonišku- j 
mas, kuris U' liaudžiai, matomai, pradeda 

įgrįsti. 
Tuo žvilgsniu a^* nebus tik kalt# ku- 

nigai klebonai. Sakysime, paimkim ir4ę 
pavyzdį. Man atvykus iš taip tolimo kra- 

što — iš Amerikos — į Lietuvę žmonės 
labai įdomavo kad aŠ kę nors. į juos pra- 
bilčiau t. y. jiems pasakyčiau pan^okslę 
ar prakalbę.- Daugelis lietuvių girdėjo a 

pie Amerikę ir norėtu tikru žinių, gauti 
apie tę kraitę, apie jų brolių gyveninię 
tame krašte ir t Aš buvau tikras, kad 
vietinis klebonas pirmiausia paprašys k\ tę 
prabilti į jo parapijiečius. Bet apie tę da- 

lyką, nei neužsiminė — pats kalbėjo apie 
ta patį, kų jau musų žmonės tūkstančiais 
sykių yra girdėję... Man neišpuolė siūlytis 
į pamokslininkus, taip tad ir išvažiavau 
iš 'Panemunėlio neprabilęs į vietinius žino" 
iu»s nei vieno (žodžio. Reiškia, klebono čia 

apsileidimas ar neišmanymas, kad jo žmo- 
nes negavo progos išgirsti tai, kas jiems 
gal butų %uv$Jabai įdomu ir naudinga. 

Atsižvelgiant į visę. dalykų* §tovį 
Lietuvoje man dikčiai susiaudė širdį iš- 

girdus liūdnų Suplikacijų giesmę giedant 
"Šventas Dieve, Šventas Galingasis, Šven- 
tas Amžinasis, pasigailėk musę". 

Ištikro, turime visi melstis, kad Die- 
vas pasigailėtų musų tautos ir kad Jo ga- 
lybė suteiktų jai trumpoj ateityj geresnį 
gyvenimu. ('Sus daugiau) 
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