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VOKIETIJA DALYVAUS LON
DONO KONFERENCIJOJ
Prancūzai Pasirengė Pavartoti
Prievarta prieš Vokiečius

NORIMA SUSIAURINTI
y
SULTANO VALDŽIĄ.
Turkai nacijonalistai nori pri
pažinimo.
a*

GRAIKAI PLENUOJA 0 FENSYVį PRIEŠ
' TURKUS,

SENATAS PRIEŠINASI
DRAUSTI RŪKYMĄ.
•Reformatoriams nepatinka
toks elgimasis.
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
KATALIKŲ KONGRESAS
KAUNE.

ZELIGOWSKI IR JO KAS
RUOMENĖ.

\

s
Konstantinopolis, Vas. 9. —
Lenkų okupuotoj Vilniaus
"V^ashington,
Vas.
8.
—
Se
Nors kiekvienam
yra gerai
Rymas, Vas. 9. — Tš Smir
srity jaučiama didelė maisto
natorius
Smoot
iš
Utah
vals
suprantama, kad Angoros su nos, ^faž. Azijoj, parėinavžiSausio pirmomis dienomis sto.ka.__ Rugių pūdui mokama
tijos tmvo padavęs sumanymą
Konstantinopoliu
susitaiky nių, kad temfi 70,000 Graikų
Kaune įvyko pirmasis Lietu* ligi "1,200 lenkiškų markių.
įstatymu uždrausti rūkyti vi
mas negalimas, bet tuo žvilg karuonienės patvarkoma. Ruo
vos Katalikų Kongresas.
7 \ Gvventojai, l>e tautos ir tiduose valdiškuose bustuose
sniu dervbos vis d a r vedamos. šiamasi didelėn prieš Turkus
Koiigma*
sėkmingai
tęsėsi
į ^
skiHinilo
Kriežta;
nn
"VVashingtone.
tris dienas (Sausio 3, 4-ir 5);
Bekir-$ami pasą,
naujas n a c i jonai Utus ofensvvon.
sistate prieš Zeligowskio ka
Šitame
klausime
keli
senaTurkųr nacijonalistų nžrubeži
Be organizacijinių klausimu
reivius. Viso to pagrindas —
PRANCUZIJA APIMTA
VOKIEČIAI PADUOS KON
nių reikalų-ministeris Ango- UŽOINA PASIŲ)/,YMĄ TAI toriai pasiginčijo ir pabaigoje K o n g a r e s o ! posėdžiuose buvo
atmetė nelemtąjį sumanymą. nagrinėjami tolimesnės Lietu kareivių plėšimai ir žudtTiės,
TR-PASIŲLYMUS.
LYG BAIMĖS.
roj, Vasario 1 d. paskelbė ma
KINTIES.
Išreikšta tik pageidavimas, vos kaftalikų darbuotės dės o taippat atskirų kareivių da
nifeste, adresuojama, j visą
romos savarankės rekvizicif:
kad
įvairių
departamentų
vir
pasaulj.
Manifeste
pažymima,
niai,
r
'
Nori, kad tai butų aptariama. Pasirengusi pavartoti prie
jos.
.
Berlynap, Vas. 9. — čia bu šininkai pagal savo nuožiūros
jog
Turkai
pageidauja
taikos,
Referentais^ Jnivo pakviesti
vartą.
%
vo paskelbta žinia, kad buk* uždraustų rūkyti ten, kur yra
Važiuoti pastotėn gyvento
kas leidžia talkininkams prih*
dalyvavo:
d-ras
Tamošai
Berlynas, Vas. 9. — (Ha ofi~
Vokietijos, vyriausybė per a- pavojaus.
jai laiko didžiausia nelaime.
pažinti
Angoros
valdžią,
ir
An
tis, kun.v Tumas, d-ras Šal Dažnai pasitaiko, jei žmogus
cijaliai paskelbta, kad Vokie
Paryžius, Vas. 9. — Pran
.
-...,..
, merikonisfca misiją buvo pa
Senatorius
Smith
iš
Arizopąk- „._,„„. or.,L TT„I-17: ^ ^ : i . _
tija pagaliau sutikusi su tal cūzijos vyriausybė ir tautos goros seimą oficijaliai
siųlusi Shv. Valstijoms taika, na vals;ijos, demokratas, smar kauskas, d-ras Jokantas, kun. veža kareivį pafronte, jam at
-dr. ^faliauskis, 1am. Vaitke ima batus, drabužius, pinigus
kininkų pakvietimu Londono vadai didžiai susirūpinę apie viesti pasiųsti delegatus Lon paduodama sąlygas.
konferencijoj! aptarti atlygini busimąją Ixmdone konferenci dono konferenci jori, kuri pra ,Vokietijos vyriausybė va kiai nupeikė sumanymą. Jis vičius ir pral. Dambrauskas. ir arklius, kuriuos legijoninpasakė, ka<] gana tuos "blue «
mo klausimą.
Konferencija ją, kurioje bus aptariamas ga sidėsianti Vasario 21 d.
kar ofieljaliai užgynė tą ži l a w " aptarŲ ir remti. Jei taip Kongresas padarė
daug kai kam-nors parduoda, ir
Nori
pripažinimo
sultano.
prasidės Kovo 1 dieną.
lutinai atlyginimo klausimas
nią.
patį pliką žmogelį varo per
bus pasielgiama, tai AnVeriko- svarbių nutarimui
Nuo
Turkų
nacijonalistų
- Vokietijos vyriausybė, pain ir kur Vokiečiai paduos savo
Dalyvavo ir svetimų šalių demarkacijos liniją Lietuvių
Taippat amerikoniška komi je pakils^ kokią bobiška^rejitvado
Mustapha
Kernai
pašos
formuodama apie tai talkinin kontr-pasiųlynms.
pusėn.
sija paskelbė pareiškimą, kad kartė. Gi paskiau, kaip mato-; katalikų atstovų.
šaitanas čia gavo ilgą teleg
N
kus pareiškė, kad jos siunčiaji negavusi jokio taikos* klau si, Amerikonus prisieitų au
Prancūzai apimti kaipir koJeV važiuojama pastotėn'kurramą. Kernai reikalauja sul
LENKAI
TRUKDO
KULTŪ
simu pasiųlymo.
mi delegatai 'toje konferenci- j . _ o s ( iesperatinės baimės, kad
nors krašto viduj, tai dar blo
ginti po stiklu, kur jų visai
tano, kad jis pripažintų An
ROS
DARBĄ.
joje paduosią talkininkams pripažintas augščiausios tarynegalėtų užpusti nei vėjas.
giau. Tuomet pastotininką legoros seimą,
taigi ir paties
kontr-pasiųlymus
Sako tie ^
„tlygtaimM kartais " f ^ Z ^ ^ M ^
kari £ r t i GRAIKIJA TURĖS NAUJĄ
gijoninkai apiplėšę nužudo.
Vilniuje
posenovei
Lenkai
pasiūlymai turės but aptaria- ; w l } mažinamas arba. kadir
KONSTITUCIJĄ.
REIKALAUJA SUTARTIES
Lenkams kareiviams gyven
teisėtoji legislativė unperijos
persėkioja Lietuvius. Ypač te
mi. Kitaip neapsimokėtu, nei trukdomas.
TEKSTO.
tojai sako: " K a i čia buvo Lie
valdžia. Anot Kernai'o, Kons
rorizuojami
moksleiviai.
Daug
delegatu siusti.
__
.
.
«
«
*
v
M
tantinopolis" yra/ svetimų šalių -Atėnai, Graikija, Vas. 9. —
persekiojamų
mokinių' turi tuviai, mes buvome ramus, o
' _:
Prancūzai pramato, kad tą
Washington, Vas. 9. — Val
dabar plėšimai ir žudynės kie
okupuotas, tad' tenai negali Graikijos parlamentas vien
slapstyties.
Gimnazijon
*
laike
trukdymą ar tik
nepadary
PREMJERAI RAGINA
gyvuoti Turkų valdžia. Turki balsiai pasiskelbė steigiamuo stybes departamentas padarė pamokų • įsiveržia Lenkų žan kviename žingsny. Bijai žmo
s
i
a
n
t
i
Anglija
su
Suv.
ValstiPRIEŠINTIES.
jos sostinė šiandie turį but ju seimu ir nusprendė pertai taiką su Japonija Califomijos darai ir išveda mokytojus. gus ir kieman išeiti."
1 jomis. Jei taip įvyktų, tuo
Angora, k u r turi gyventi i t syti šalies konstituciją. Nori "klausime. Tos taikos teistą Gimnazijon ir ;į bendrabučius
Zeligowski patsai savo ka
pasirengusi
atsisako
paskelbti
viešumon.
Bavarų kabinetas turi posė met Prancūzija
ma
aiškiai
nustatyti
karaliui
visi "ministeriai. Bet kad Kon
ateina 'provokatoriai neva pa reivių labai neapkenčiamas.
savarankiai veikti prieš Vo
/
Senato
užrubežinių
reikalų
džius.
teises
ir
pareigas.
stantinopolis tikybiniu atžvil
bėgusieji' belaisviai, . kuriuos Tai žinodamas jis bijo vienas
kieti ją, okupuojant
daugiau
komitetas
pareikalavo
to
teks
Kalbama, kad, rasi, stei
giu Turkams*yra* svarbus, tad
čia-pat sniminėja žandarai ir i r pasirodyti. Zeligowski vi
Vokietijos teritorijų.
to
iš
valstybės
departamento.
sultanas turi gyventi Konstan giamasis seimas nutars panai
Kanda pas juos revolverius ir sur lydimas dviejų kareivių
Muniehas, Bavarija, Vas. 9. čm sakoma', kad Prancūzai
tinopoly.
.
N
kinti monarchiją. Bet vargiai
granatas, ką paskui prikiša sargų, apsiginklavusių šautu
Įvairiu Vokietijos kaišty- j f t u J r < t • i l g f t i d e r ^ ę s L s su
PASKIRTA
ARMIJAI
IŠ
Tuo keliu norima sultanui tą "padarys. Nes karalius turi
Lietuviams.
vais ir rankinėmis' granato-?
biu ministeriai pirmininkai Vokietija. I r pastarasis atlyLAIDŲ.
daugybę šalininkų.
susiaurinti
valdžią
taip,
kad
.
mis. Kiek jis neapkenčiamas,
sutiko paraginti u p a r a k a - \ ^ m o p a s k v r i m a s turi but
-i
/
Gatvėse
persekiojami
Lietu
•
Washington, Vas. 9. — Že
matyt kadir iš Lenkų karei- j
lauti, kad Vokietijos, vyriau-j g a h l t i n a < b e j o J d u i g s i kalbė- jam paliktų tik tikybiniai rei
vių
vaikai,
kuriuos
ypač
ka
kalai.
IKUOJA l<f,000 JAPO mesnysis kongreso butas va
vių dainos šių žodžių: " E i n a m
svbė smarkiai
pasipriešintų ..
reiviai
ir
Lenkų
mokiniai
kotalkininku reikalavimams, su- jimų.
—
NŲ AN&LIKASIŲ.
atsiimti Vilnių, mus veda Zekar 150,000 armijai paskyrė
Nori turėti atstovą.
Sako.
daugiau negalima nu
lioja ir muša.
formuluotiems
augščiausios
ligo\vski, kurio laukia šeimy
$329,000,000 išlaidų 1922 me
Nes Prancūzijos fiKerffai toliau
telegramoje
T a r p kitų gimnazistų pri
tarvbos Paryžiuje. Sako, Vo- sileisti.
na ir d v a r a s . "
Hakodate, Japonija, Vas. 9. tais. Bilius tuojaus pasiųstas
mušta ėjusi su tarnaite Domi
kietiįa privalo pasipriešinti n a n s a i a t < i < h l r e
^ogiausian sako, kad jei sultanas pripa — Čia sustreikavo 10,000 angsenatan.
Indomus faktas, kad Zelininkonų gat. Marytė Biržišaugštam atlyginimui ir j S e š padėjiman. Reikalingi pinigai. žins Angoros valdžią, tuomet lekasių, kuomet vietos anglegowski, tarnaudamas Rusų kakaitė — I I I klesos mokinė.
-norėjimą nuginkluoti Vokle-'l ( J y*»»*** ™ P a v e l k a m o " pastaroji Konstantinppolin pa kasyklų kompanija paskelbė
I s Atlantic and Pacific Tca
ruomenėj, labai uoliai dalyva
Laike vienos kratos gimna
čiu milicija Prūsijoje ir Bava- k * s t i s Vyriausybė neturi pi- siųs savo atstovą pas sulta- sumažinanti jiems £0 nuoš. užCo. krautuvės, 2156 E. 75 g a t ,
vo malšinime sukilusių Len
nigų apmokėti nuošimčių už ną. Taip i vykus, Angoros val
zijoje, mokinė Uždavinytė nuo
rijoje.
plėšikai išnešė $75. į
kų 1905 metais. Už tai jis ga
džia paskirs pinigų užlaikyti mokesnį.
skolas.
išgąsčio
gavo
konvulsijų.
Po
Apie tai čia vakar pranešė
vo rasišką medalį, kurį ir da
:
sultaną ir mokės pensijas vi
to
buvo
gydoma,
bet
dar
ne
K
'
——
>
Bavarijos ministeris pirminin
bar ^prisisegęs prie krutinės.
sam būriui sultano valdinin
pasveiko.
DARBININKŲ
VADAS
GA
kas T)r. Kalin, sugryžęs iš Ber
Doresni Lenkai kalba, kad jam ,
kų.
s
Laikraščiams uždrausta ra neverta paduoti rankos.
VO KALĖJIMĄ.
lyno, kur jisai su kitų valsty \
/
jPagaliaus sultanas paragin
šyti apie kratas ir' suėmimus.
bių ministeriais pirmininkais
•Karininkų pasielgimas su
tas pasiųsti nuo savęs Londo
Tuo
naudodamies
Lenkai
skel
ir Vokietijos kabineto nariais
New York, Vas. 9. — Buįl- nan delegaciją ir nuo talkinin
kareiviais bjaurus.
213 Vil
bia jie nieko nepersekioja.
turėjo konferenciją
atlygini ding Trades Council preziden
niaus ulanų pulko vadas ma
kų išreikalauti, kad jie pri
Lenkų
cenzūra
smarki,
bet
mo reikale.
tas Brindell teismo atrastas pažintų Angoros valdžią
joras Dombrowski, duodamas
ir
plačios atakos neišlaiko*. Prieš
šiandie Bavarijos kabinetas kaltas išnaudojime statytoją betarpiai ją pakviestų konfe
kareiviui įsakymą, visuomet
Lenkų dienraščius Vilniuje
tuo pačiu reikalu turi dar vie narni) ir nubaustas kalėjimu rencyon.
rankoj laiko revolverį. Jei ka
Į
Lietuviai
kovoja
dviem
dien
nuo 5 ligi 10 metų.
ną pflsėdįi
reivis negreit apsisuks vykdy
v Tas parodo, k a į ' š i a n d i e An
raščiais (Lenkų ir Lietuvių
ti įsakymą, jis tuojaus nužudo
goros valdžia daugiausia dar
kalba) ir vienu savaitiniu.
mas. Taip žuvo jau trys ka
buojasi, ka^ talkininkai ~ją
Lenkai bijo, kad Lietuviai
reiviai.
pripažintų. neimtų leisti dienraščio Rusų
Zelig6wskTninkai Tauriais e i '
kalba. Nes sustiprintų Lietu
Pripažinimas
nepramatomas.
LONDONAS. — Anglijos ministeris Urmininkas Lloyd
vių intaką į Žydus, kurių net tą Lietuvių pusėn, jei žinotų,
(J-eorge vakar kalbėjo čia susirinkime Welsh* National LiKiek yra žinoma, talkinin
pramonininkai gryžta
prie kad juos Čia laukia *ne tas pat
beral Council. Airijos klausime jis dar, kartą pareiškė, kad kai jokiuo 'būdu nesutiks pri
vargas^ koks buvo Vokiečių,
Lietuvių orientuotės.
-Viriai neturi laukti nepriklausomybės. Sako, Airiai, nusi pažinti Angoros valdžios; Nes
Rusų ir ypač dabar yra Lenkų
gėrę laisve, patys nežino ką jie darą ir ko norį.
Jas dar labjaus
sustiprintų
belaisvėj. Zeligowskininkams
MOBILIZACIJA
VILNIŲ
>
nacijonalistų ypoziciją musuipasakojama, kad Lietuviai pa
JE.
BERNE. Šveicarija. — Luzernėje steigiamas katalikiš mahų pasauly. I r tuomet An
imtus nelaisvėn 1 egi joniukus
kas universitetas. Tam tikslui už 15 milijonų frankų j^yta goros valdžia aštriai pasip
labai kankiną.
Apie
Lenkų
mobilizaciją
prieš pat karą #reta pastatydintu du dideliu viešbučiu. Tie riešintų padarytai Turkams
Vilnhije paaiškėjo, kad bus
du perdirbamu į universitetą.
talkininkų taikos sutareiaL-0
mobilizuojami vien 1898, 99 ir
Iš tikrų versmių
patifta,
1900 metų vyrai..
VVASHINGTON. — Valstybės sekretorius Colby užgina kad sultano valdžia siunčia
Del ėmimo 18fl&, 94 ir 9.3 Svetimų Salių pinigų verte, mai
kurios
visokias paskalas apie galimą karą Suv. Valstijų su Angli Londonan delegaciją,
m. gali but atmainų.
nant nemažiau $25,000 Vasario 8
ja/ Sako; apie tai negali but nei kalbos.
tikslas bus išaiškinti talkinin
Surinktomis žiniomis, nuo butfb tokia pagal Merchants Lokams, kad Turkijai bus pavo
Lapkr. 26 ligi Gruodžio l„d., an and Trust Co.:
TOKYO. — Nors Japonų spauda tyli, bet Vladivostoko jaus, jei nebus susiartinta su
pr; metų, pSripazmta tinkamais Anglijos sterlingų svarui
$3.85
laikraščiai atvirai "rašo apie neišvengtiną karą SJberijos su Angoros valdžia.
NEKUOMET TAIP NfcRA.
Lenkų karuomenėn 642 vyru. Prancuajos šimtui frankų
7.14
Japonija.
J
e
i
talkininkai
kiek-nors
pa
\
Italijos šimtui lirų
3.59
Darbininkas atėjo pas " b o s ą ' ^ p r a n e š t i . a p i e pasiketilinktų prie sultano valdįioš
LONDONAS. — Pietinės Aprikos Unijoje
rinkimais delegacijos nurodymų- tuomet nimą streikuoti del padidinimo užmokesnio. " B o s a s " ima
ORAS. —Šiandie ir, turbūt, Vokietijos šimtui markių >* 1.62
1.62
laimėjo Anglijos šalininkai. Tad Anglijai nėra baimės, kad sultanas pradėtų derybas su jam pasakoti juokingas pasakas, o darbininkas kaip niekur- rytoj gražus oras; vidutinė Lietuvos šimtui auksinų
Lenkijos šimtui markių
.12
nieko klausosi pamiršęs savo reikalavimus. tenai veikiai turėtų but pasketbta respublika.
temperatūra.
Angora.
I
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NAUJAUSIOS ŽINIOS
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Ketvirtadienis, Vas. 10;* 1921
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' t a vienuolijos koplyčion kaipo
"Corriere d ' I t a l i a " padavė
sužieduotinė. Tenai paskutiniu
Uirrt'VlV KATALIKŲ DIENRAŠTIS me, kiek kokios tautos yra
fkartu atsisveikins su saviškiais
žmonių tarp augščiausių bol
ir giminėmis.
ševizmo valdininkų. Iš tų skait
•Ina kasdieną išskyros nedėldienius.
linių išėjo, kad Žydų y r a labai
Paskui atsiklaups ant pap
PRENIMERATOS KAINA:
vyrų,
kurie
tarnavo
tik
šalies
Pernai telegramose
buvo
CHICAGOJ IR » ŽSLENYJE:
daug tarp augščiausių bolševi
rastos pilkos paduškaitės prieš
Metams
$8.00
papuošimui.
'
paduota
trumpų
žinių,
kad
kų. Prie to mes pridėjome sa
altorių;.. Šalę jos bus padėtas
Pusei Metų ••>:•:• •CsBZZ** 4 - u 0
buvusioji
Luxemburgijos
val
vo pastabų, kad prie caro taip
1914 metais Maria Adelaidė abitas, škaplierius i r juostelė.
BCV. VALST.
Metams
$6.00
pat daug buvo svetimtaučių dovė, kunigaikščiute Maria A- ėjo 20 metus. I r jau tuomet, Tai bus jos vienuoliniai rūbai.
-Pusei Meto
. . . . - • • . . - . ; 8.00
s
Prenumerata mokasl iškalno. Lai Vokiečių augščiausiame Rusi delaidė, įstojo moterų vienuo buvo daug kalbama, k a d p i  Kunigas ją prisiekdins įžaduo
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos jos valdyme. Kita mųs pasta lijon Italijos mieste Modene.
kiai ištekėsianti.. Vokietijos se.
»
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą visada reikia prisiųsti ir ba išreiškę abejonę, ar teisin
Šiandie apie tokį retą įvy kaizeris jai piršo pasirinkti
•Po prisiegos dvi. vienuoli ją
M0<*$
senas adresas. Pinigai geriausia sių
%mAu&tatk
gos
y
r
a
tos
skaitlinės,
kurias
nors
vieną
vokišką
kunigaik
kį
galima
paduoti
daugiau
insti isperkant krasoje ar exprese "Monuves paskirtan jai kambarin
ney Order" arba įdedant pinLeus J "Corriere
d* I t a l i a ' ' paėmė domių žinių.
štį. Bet jinai, nieko iš to ne ir tenai baltus rūbus pamairegistruotą laišką.
iš prancūziškos Rusų nacijonaKaip pačioj Luxemburgijoj, darė, Jin*ai buvo užimta ki nys rausvu abitu.
į
" D R A U G A S ! ' PŪBL. 0 0 . listų paskelbtos knygos.
tomis
mintimis.
taip kitose šalyse atvirai pa
Karmelite vienuolė nekuomet
2334 S. Oakley Ave., Chicago.
Dabar mes gavome iš Ame sakojama, jog šitais laikais,
nekalba, išėmus pildant tikė
Karo pakilimas.
Tel. Roosevelt 7791
rican Jewish Committee Bro turbūt,' nei viena moteriškė ne
jimo priedermes. Su nieku sve
Prieš
pakilsiant
iHarui
šašiūrėlę, kurioje skaudžiai nu buvus labjau nelaimių perse
timu nesusieina. Vienatinė jos
[lies
gyventojai
kunigaikščiute
siskundžiama kažin kokiuo kiojama i r susikrimtimų pa
viešnia y r a mirtis.
X. Ar jųs atmenate pasakišką istoriją apie Aladiną ir riebėtiną jo lempą
valdovę
didžiai
gerbė.
J
o
s
vie
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KAIP ANT VISADOS IŠVY dų Komitetas taip-gi minėja Kunigaikščiute ėjo 25 me vo pranešta apie Vokiečių ar dentus. Kunigų viso yra 9> ir
fNedėllos'rytiĮ. Polka.
fLiudnas gyvenimas.
TI LENKUS Iš LIETU ir Tlie Dearborn Indepen tus. Buvo patogi. Jinai valdė mijos ėjimą ant Luxemburgi- klierikas Amerikietis Lietuvis:
Orkestrą.
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Kuomet po kelių metų .Vo tuvai iš bolševikų pusės. Kovų
ADVOKATAS
I
nepriklausoma valstijėlė.
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tarnautojų, pradėjus nuo virši
(Jyventojų skaito apie 250,- emburgįja buvo paliuosuota iš lyg prieš audra. Visuomenė I DR. C. K. CHERRYS 1
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18 So. La Salle St.
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Numatoma, kad daug reikės {C » • » » • • » • » • • » » • » » » ^ » » mm»m~$į Phone Seeley 7439
kų ir baigiant leitenantais; vi Žydai, kad gimę iš Žydų tėvų. tantų.
tu ištekėjusi už Bavarijos so- dar aukų ir darbo iki Lietuva
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Kunigaikščiute Maria Ade |sto įpėdinio.
si jie gavo gerą praktiką kelių Centraliame Komunistų Parti
Ltetuvys Gydytojas ir Chirurgas |
moterų lytišKas ligas
iškovos savo laisvę ir nepri
metų kare, įsimankštinę gerai jos Komitete tarp trylikos laidė tos šalies sostą buvo užė
Toliaus buvo kalbama, kad klausomybę. Bet Lietuvoj dėlei Ofisas 10900 So. Mieliigan Ave., Į i 2401 Madison Str., kampas Westeni Ave., Chicago
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laukus. Tikslu j ų buvo persi- vadinamoje Nepaprastoji Ko kai, iš kurios kilusi ir Olandi ,kad karo metu Vokietija bu
laisva ir už menką ką laisvės
mušti per Rusiją į Lietuvą ir misija (Čerezvyčaika Red. jos karalienė Wilheltnina. Ma vus jai atlyginus už padarytus
neduos sau išplėšti.
stoti į Lietuvos veikiamąją pr.), kurios darbas yra su ria Adelaidė buvo vyriausioji nuostolius Luxemburgijoj.
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TeL Drover
Šveicarijoj žiema šįmet y^
armiją. Dabar tie karininkai gniužinti bolševikų valdžios iš šešių seserų.
Po šitų intarimų daugelis
Visa Europa, kaip sakoma, gyventojų ėmė jos neapkęsti. patinga. Šalčių beveik nebuvo.
sėdi čionai neveikliai ir be opoziciją iš vidaus, yra veda
jai didžiai pavydėjusi laimės, Pareikalavo net pasišalinti nuo Sniegas buvo vien keliolika
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apdaro, nuo visų apleisti.
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žins jos priešų skaičių. Rinkite bolševikų vadai yra Žydai. Bet išarė šūviais ne vien kovų ' Pabrinko aštriausią vien uo carijos kampelis: dvi eilės kal
- —
/
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aukas ir siųskite mano vardu ištyrus tą sąrašą "pasirodo, laukus; jis sudraskė ir išarė li aį gyvenimą. Nuvyko Italijos nų supa apielinkę. Gamtos
per Charbiną, pranešdami man kad dešimtis į jį įtrauktų as taip-gį žmonių širdis pripildT- (miestan Moden ir buvo priim vaizdai čia kitoki, negu I Lie iiiiujiiiiiiiiiiiiiiuiiiuujiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiuiiuiiiiiiiiiHiiiuiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiii
Bitikas.
antrašu: Vladivostok. Koma- menų vra vadai bolševikams damas jas piktumu. Tikroji vi ta Karmeličių kongregacijom tuvoj.
T ' t " '••'l'l
rovskaja 23. Kas negali auko priešingo Rusijos judėjimo; sų nelaimių priežastis buvo novieijatan. *
t i — tepaskolina. Visi tie spe- daugelis pavadintų Žydais vi ta, kad žmonės, prašalinę Die-[ Karnjelitės vienuolės visas CRAND RAPIDS'O LIETUcijalistai, sugrįžę Tėvynėn, tar sai nėra Žydai; didele dalis vą iš tarptautinių
santikių* [laikas labai mažai valgo. Jo
VLAMS.
naus Lietuvos įstaigose ir pas žmonių ten priskirtų prie Žy negalėjo pasitikėki vieni ki kios^ mėsos nevartoja. Veidus
JUOZAPAS MARGELIS
I
KOVO 1 D. 1921 Išplauks ant Laivo SAXONJA per Hamburgą
kolintus pinigus su padėka su dų yra taip menki ir turi taip tais, todėl turėjo pasitikėti tik visuomet turi uždengtus. Mel 1 ' Draugo'' A gentaa persikėlė
pirma partija žmonių važiuojančiu Lietuvon kartu su Jonu Roma |
grąžins- per Valstybės iždą.
žemas vietas, kad negalima savo ginklais, o tie sugriovė džiasi naktimis. I r visą gyve-j į naują vietą 509 W. Leonard St,
nu, Lietuviu Prekybos' Bendrovės prezidentu. '
Jei nori su ta partija važiuoti tai tuojaus mums pranešk. Mes
nei nesvarbu sužinoti a r jie y- pasaulio tvarką. Žmonės neno- jnimą praleidžia ' turėdamos J ^> wV Ten jis turi krautuvę m
J. Vaitiekaitis,
išguuaim pasportus ir visus kitus reikalingus dokumentus, i i partija
n{ Žydai ar ne. , Neabejotina ri pamatyti savo klaidos, o "prieš akis žmogaus kaukuolę. (įvairiais daiktais. Patarnauja ga
bus Lietuvoje j laika pradėti pavasario dartia. Galėsite parvažiuoti
Liet. Resp. Igaliot. Sibire.
be jokiu keblumu nes p. Romanas važiuos kartu su jumis iki Kauno.
lik tiek, kad jie anaiptol nėra nori surasti nelaimių kaltininPaigitsi novieįjatą buvusio vime šipkorčių ir siuntime pinigų
Trečios klesos kaina ig New York iki Eytkunų $130.70 Pirmos
bolševizmo vedėjai."
,ką, dėlto verčia kaltę ant Žydų. ji kunigaikščiute fc apsirėdys i Lietuvą.
klesos $185.70.
/
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Rašyk tuojaus del platesniu informacijų.
,
Taip rašo An Adress t o Kada kalti y r a visi žmonės, [dailiais balto atlaso rūbais*, i
Their Fellow Citizens by Ame- tada kalti y r a ir Žydai. Minė- padabintais pomarifcičių dažo Pas j j galima gauti, pirkti mal
UftKIANIAN SALES CORPORATION,
daknygių,
užsiprenumeruoti,
Straipsni je " A r Bolševiz can
ie
Jewisb
Organizations ti vien Žydų kaltes, o užtylėti mezginuiis ir gėlėmis. I r būda
o kitokius reikalus |,4l4BroadWay,
''Dtfaugą" iri
j Coston 27, Mass. |
mus Pastovus." me,- sekdami (Amerikos Žydų Organizacijų j kitų y r a didelė neteisybė.
ma tuose rūbuose bus nulydė- atlikti.
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Misi y Lekcija is pranašo Joeiio^rašto 2, 12—19.
fcitaip sako Viešpats: kreipkitės į mane visomis jūsų širdimis,
pasninkaudami, verkdami ir vaitodami. Ir draskykite savo širdis, o
ne rūbus savo, ir kreipkitės j Viešpatį savo Dievai nes maloningas ir
gailestingas yra, kantrus ir didžiai nuolaidus ir'dovanoja nedorybę.
K a s žino, ar atsigręž ir dovanos ir paliks paskui save palaimą, degiuamajfe ir liejamąją auką Viešpačiui Jūsų Dievui? Pūskite trimitą
Sijono kalne, pašvęskite pasninką, sušaukite minią, suvadinkite liaudį-,
pašvęskite Bažnyčią, sutelkite senuosius, sugabenkite mažuosius ir žin
dančius krūtis: Jaunavedys teišeiniė iš savo kambario ir jaunamartė
iš savo seklyčios. Tarp didžiųjų vartų ir altoriaus verks Viešpaties
tarnai kunigai ir sakys: Dovanok Viešpatie, dovanok savo žmonėms:
neduok savo tėviške išniekinti, kad joje Viešpatautų stabmeldžiai.
Kanvgi kalba tautose: kur yra jų Dievas? Myli Viešpats savosžemę
ir dovanojo savo tautai. Tr atsakė Viešpats, ir tarė savo tautai: Štai
aš atsiųsiu jums maisto ir vyno, ir aliejaus, ir prisisotinsite j a i s : ir
daueiau neduosiu ius išniekint stabmeldžiams: sako visagalis Viešpats.

MIŠIŲ EVANGELIJA SULIG ŠV. MATEUŠO 6, 16—21.
Anuo metu Jėzus tarė savo mokintiniams i* Pasninkaudami nesidarykite nuliūdę kaip veidmainiai. Nes išblyškina savo veidus, kad
žmonės matytų jog pasninkauja. Ištiesų sakau jums, kad atsiėmė sa
vo užmokestį. Tu-gi pasninkaudamas išsitepk savo galvą ir savo vei
dą nusiprausk, kad žmonės nematytų jog pasninkauji, bet tavo Tėvas,
kuris yra slaptylx\je ir tavo Tėvas, kuris mato slaptoje atlygįs tau.
Nebandykite krautis lobių žemėje, kur rudis ir kandis gadina: ir kur
vasvs iškasa ir vagia. Bet dauginkitės sau naudą danguje, kur nei
rudis nei kandis negadina; ir kur nei vagys neiškasa. Nes kur yra
tavo lobis, ten vra ir tavo širdis.
!

Gavėnios Pirmasis Sekmadienis.
Mišių Lekcija iš šr. Pavyto antrojo laiško Korintiečįams

0, 1—10.

Broliai: graudename jus, kad ne tuščiai priimtumėte Dievo malo
nę. Nes sako: patogiu laiku išklausiau tavęs ir išgelbėjimo dienoje
padėjau tau. štai dabar patogus laikas, štai dabar išgelbėjimo diena.
Niekam neduodami nei kokio pažeidimo, kad mūsų patarnavimas ne
būtų peikiamas: Ivet visame apseikime kaip Dievo tarnai didele kan
trybe kentėjimuose, trukumuose, sunkenybėse, bausmėse, kalėjimuose,
riaušėse, darbuose, nemigoje, pasninkuose, skaistybėje, moksle, nuolai
dume, švelnume, šventoje Dvasioje, neapsimestoje meilėje, tiesos žo
dyje, Dievo galybėje, per teisybės ginklus iš dešinės ir iš kairėsės, per
garbę ir negarbę, j;>er šmeižtą ir pagyrimą: kaip apgavikai ir tiesos
sakytojai, kaip nežinomieji ir žinomieji: tarsi mirštantieji ir štai gyvi:
kaip nuplakti ir neįskaudinti: tarsi nuliūdę, bet visada linksmi, lyg be-v
turčiai, bet daugeliui mantos teikiantieji: tarsi nieko neturintieji, bet
visk# valdantieji.

MIŠIŲ EVANGELIJA SULIG ŠV. MATEUŠO 4, 1—11.
x

Anuo metu Dvasia nuvedė Jėzų į tyrus, kad velnias gundytų. I r
išpasninkavęs keturiasdešimts dienų ir keturiasdešimt!? nakčių paskui
alko. - i r prieidamas gundytojas tarė j a m : Jei Dievo Sunūs esi, tark
kad šitie akmenys pasidarytų duona. J i s atsakydamas t a r ė : Para
šyta y r a : ne viena duona žmogus gyvena, bet visokiu žodžiu išeinančiu
iš Dievo burnos. Tada velnias jį pasėmė j šventąjį miestą ir pastatė
jį ant bažnyčios stogo aptvaro ir tarė j a m : Jei Dievo Sunūs esi šok
žemyn. Nes parašyta y r a : kad savo angelams įsakė apie tave ir ran
kose nešios tave, kad kartais nepasižeistum savo koją į akmenį. Tarė
jam Jėzus: Vis-gi parašyta y r a : Negipadink savo Viešpatį Dievą. Dar
kartą velnias jį paėmė su savim į labai augštą kalną: ir parodė jam
visas pasaulio karalijas ir,jų garbę ir tarė j a m : Tą visa tau duosiu,
jei puolęs pagarbinsi mane. Tada tarė jam Jėzus: " E i k šalin, šėtone,
nes parašyta y r a : Viešpatį saVo Dievą garbinsi ir jam vie'nam tarnau
si. Tada velnias paliko jį: ir štai angelai priėjo ir tarnavo jam.•

GAVĖNIA.
Keturiasdešimt dienų prieš Velykas katalikai pasninkauja. Tas
laikas lotyniškai vadinasi ''ąuadragesima," t. y. keturiasdešimtoji, bet
jis nereiškia vienos dienos, o visą laiką tarp keturiasdešimtosios die
nos ir tarp Velykų.
*
Lietuviškai tą laiką vadiname gavėnia ir nelabai žinome iš kur ki
lęs tas žodis. Daugeliui rodosi, kad mes jį gavome iš Rusų, kurie nuo
latiniu maldą, sunkaus pasninko ir šiaip nusivarginimo laiką vadina
govienje. Bet gavėnios jie tuo vardu nevadina.
Angliškai tas laikas vadinasi " l e n t . " -Senovėje, kol Anglų ir Vo
kiečiu kalba tebebuvo bendra lent reiškė pavasarį. Tada Vokiečiai ir
Anglai buvo stabmeldžiai. Yra įmonių mėgstančių sakyti, buk iš stab
meldiškų tikėjimų yra likę krikščionims tie įpročiai, kurie vadinami
vardais likusiais iš stabmeldijos. Sulig to išeitų, kad ir gavėnia An
glijoje yra stabmeldiškos kilmės, nes jos vardas yra iš stabmeldiškų
laikų ir da-gi reiškia ypatingą gamtos laiką. Tokių spėliojimų klai
dingumas ir spMiojantįių mokslo seklumas matyti iš to, jog Anglijoje
gavėnios vardas susidarė savo keliu, o pasninko įprotis atvyko savo
keliu. Anglijoje, kaip ir kitur, tuos pačius daiktus žmonės nevienaip
vadindavo. Pavasarį vienur vadindavo lent, kitur spring, kitur dar
kitaip. Kuomet iš įvairių Anglijos ^armrų darėsi viena angliško raš
to kalba, tuomet spring liko pavasarini reikšti, o lent teko bažnytinio
pasninko laikui.
- ,,
Lygiai lėkšti yra spėliojimai, buk Kalėdos kilusios iš stabmeldžių
įpročio garbinti saulę žiemos šventę.
*
m
Tiesa yra, kad Mozė du kart po keturiasdešimt diėiių pasninką-)
vo prieš Žydų tautai sudarant sandarą su Dievu (Exod. 24, 18; 34', 28).
Tiesa taip-gi, kad V. Jėzus prieš pradėsiant žmones mokinti pasninravo tiek pat (Mat. 4, 2). Šešioliktame šimtmetyje LiuTeris ir kiti

protestantai sakė, buk gavėnia yra bloga ir nereikalinga. Besiginčy
dami su juo kai-kurie katalikai sakė, buk gavėnia yra paties Kristaus
įstatyta visiems krikščionims. Abeji klydo. Gavėnia 'yra g e r a - i r
naudinga, bet ne Kristus liepė ją pasninkauti tik Bažnyčia.
Ginče tankiai pasitaiko abiem pusėm klysti. Bet neklydo Katali
kų Bažnyčia šešioliktame šimtmetyje. J i su Liuteriu nesiginčijo, tik
jo klaidą pasmerkė tvirtindama, kad gavėnia ia* šiaip pasninkas yra
geri daiktai. Bet tą ištarmę išduodama Bažnyčia nesakė, kad gavėnia
yra paties Kristaus paliepta. V. Jėzus paliko mums pavyzdį, bet ne
paliepimą.
.
'^
.
Pirmais trimis šimtais metų krikščionys vis labai smarkiai pas
ninkaudavo prieš Vel/kas, Bet tas pasninkas nebūdavo taip ilgas, kaip
gavėnia. Keturiasdešimties dienų pasninką randame minėtą 325 me
tais Vyskupų Tarybos nusprendžraose. Ta taryba buvo Nikėjos mie
ste. Jš šv. Atanazo raštų matome, kad Aleksandrijos mieste prieš tai
nebuvo ilgosios gavėnios, ir kad tik tas šventasis ten ją įvedė 331 me
tais ir sustiprino 339-taisiaks.
Šimtu metų vėliau randame Ryme šešių savaičių gavėnią prieš
Didžiosios Savaitės sunkųjį pasninką. Šventasis Grigalius Didysis popežius rašė šv. Augustinui, kuris tuomet krikščioniją skelbė Anglijoje,
kad įvestų šešių savaičių gavėnią. ,
Daugumoje vietų gavėnia prieš Velykas nebuvo nuolatinė. Sek
madieniais žmonės nepasninkaudavo. Būdavo taip-gi ištisų liuosų sa
vaičių įspraustų į gavėnios tarpą. Bet idant 40 dienų skaičius liktųsi,
taugavėnią pradėdavo dešimt sekmadienių prieš Velykas.
\
Ilgai iri u Bažnyčia suvienodino įvairius daugelio šalių įpročius i r
į Bažnytinių teisių knygą tapo įrašyta, kad gavėnia prasideda 12 va
landai mušns, naktyje iš antradienio į trečiadienį, po kurio prieš Veh k a s turi būti šeši sekmadieniai. .
Gavėnios pasninkas vietomis būdavo sunkus: žmonės nevalgydavo
nei gyvu daiktų mė*>s nei to, kas iš gyvuolio yra. .Tat reiškia, kad
buvo ųžsidrausta ir mėsa ir žuvis ir kiaušiniai ir pienas ir kas iš jo
padaryta.
*
Kitur gavėnios pasninkas būdavo lengvesnis, nes valia būdavo
valgyti žuvies. Buvo ir tokių vietų, kur gavėnioje nedrausdavo pauk
štienos, nes anot Šv. Rašto ir paukščiai tapo sutverti iš vandens.
Beveik visur gavėnios metu būdavo valia valgyti 4ik vieną kartą
kasdien, ir tai vakare. Bet, tas aštrumas buvo pildomas tik vienuoli
jose ir tai ne visur. Šiaip žmonės valgydavo apie trečią valandą po
vidudieniui. Ta valanda vadindavosi nona, t. y. devintoji, nes valan
dos buvo skaitomos nuo saulės užtekėjimo, t. y. maždaug nuo vidurio
tarp vidudienio ir vidurnakčio.
"Prie tos valandos buvo ir maldų, kurias vadindavo nona. Bet
maldų buvo ir prie šeštosios valandos, kuri reiškė vidudienį. Dvasiš
ki ja tas abejas maldas suvienijo ir noną ėmė kalbėti drauge su šeš
tos valandos maldomis. Sukalbėję abejas tuo eidavo valgyti. Tokiu
būdu gavėnios valgis iš vakaro atėjo į vidudienį. Anglai dar ir da
bar, vidudienį vadina noon, t. y. devintos valandos malda.
Vidudienyje pavalgę žmonės iki vakarui išalkdavo. Krikščionijai
praplitus į šaltąsias žemes įau negalima buvo jose apseiti su vienu
tik valgymu dienoje. Todėl imta užkąsti vakarais. Ilgainiu prisidėjo
ir rvtmečio užkandis.
Dabartinėje Katalikų Bažnyčios drausmėje yra, kad gavėnia pra
sideda su Pelenų dienos pradžia ir baigiasi subatoje prieš Velykas vi
dudienyje. Visu tuo laiku penktadieniais ir. Šeštadieniais nevalia val
gyti mėsos visai. Amerikoje vietoje šeštadienio mėsa yra uždrausta
trečiadienyje. Kitomis darbo dienqmis mėsos valia valgyti tik vieną
kartą. Kiaušiniai, pienas su visu kas iš jo padaryta, žuvys ir kitoki
nuolatiniai vandens gyVuoliai bei visi valgomieji vabalai valia valgy
ti. Valia taip-gi vartoti taukų-uždarą.
Visgje Katalikų Bažnyčioje dabar valia gavėnios metu šiokiomis
dienomis vieną kartą privalgyti pilnai, kitą kartą valia.gerokai užką
sti. Nuo žmogaus priklauso a r jis stambiausiąjį valgymą pasiskiria
vidudieniui ar vakarui. Pusryčių valia valgyti, bet mažiau negu an
trajam valgymui. Tas įstabus yra vienoks mėsos dienoms ir toms, ku
riose mėsa uždrausta.
N
Bet sekmadieniais kiekvienas gali valgyti ko nofri ir kiek nori.
Nėščios bei žindančios moterys, sunkiai dirbantieji rankpelniai,
ligoniai ir vaikai neturintieji aštuonių metų gali nepasninkauti visai.
Tik rankpelniai turi nevalgyfi mėsos Pelenų dienoje ir Didžiajame
Penktadienyje.
Mokintojai, ar mokintojos, pradedantieji profesoriai, jaunuome
nė nebaigusi 21 metų ir senieji baigusieji 60 metų turi nevalgyti mė
sos uždraustomis dienomis, bet turi t/isę valgyti tiek daug ir tiek kar
tų, kiek jiems patinka.
Pasninko nauda yra ta, kad jis stabdo žmoguje gyvuolišką valgy
mo instinktą. Tas instinktas y r a būtinai reikalingas, bet jis labai tan
kiai perauga per sveikatos saiką. Todėl protingai pasninkaujantieji
dažniausiai ilgai gyvena.
Antra pasninko nauda yra ta^<kad "valgymo instinkto perdidelis
įsibėgėjimas yra sulaikomas vien tik dvasios, ypač valios jiegomis.
Kuo tankiau vartojamos tos jiegos, tuo labiau jos stiprėja. Del to Eu
ropos civilizacija taip smarkiai pakilo tarp 13 IK16 šimtmečio, kad
krikščionija per keletą šimtų metų išlavino^ dvasines žmonių jiegas
\
gavėnios ir kitų pasninkų įstatais
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KATALIKIŠKOS ŽINIOS.
v

ČEKOSLOVAKIJA
/

Seniau rašėme, kad Čteko-Slovakijoje buvo susidariusi katalikiškų
kunigų Sąjunga, kuri išdrįso prašyti Šv. Tėvą, kad leistų kunigams
vesti pačias. Ūž tą pasikėsinimą prieš Bažnyčios teises vyskupai Sąjuriga^papeikė. Dabar parėjo žinia, kad kunigai sąjungą panaikino,
bet 28 perėjo į atskalą.; Matyt jie buvo suagitavę kitus.
Bet tikėjimo ramybes Če&o-Slovakijoje nėra. Tikėjimui priešin
ga valdžios politika vietomis sukėlė riaušes. Nežinia keno pasiųstas
Povylas Tzi buvo gimęs mažame kaimelyje rytiniame Šantunge • įr nesugriebtas žmogžudys įsiveržė į kunigo Povylo Dubik'o kleboniją
(Kinijos arba Chainos žemėje)^ Jaunutis netekęs tėvų turėjo tar
Prednier'e ir peršovė jį iš užpakalio. Kunigas tapo rastas negyvas.
nauti turtingesniems ūkininkams. Tokiu būdu sutaupė truputį pini
—Merasic'e* visa gauja įsiveržė į kleboniją ir geležinėmis lazdomis
gų. Atėjo žiema ir nkininkai nereikalavo jo pagelbos. Povylas pradė
sumušė .kunigą Augustą Grammatik'ą. "Žmogžudžiai ir šovė į jį, bet
jo pirkliauti. J i s vaikščiojo nu0 kaimo per kaimą, nešiodamas" vai
nepribaigė. J i s taip smarkiai. sužeistas, kad nežinia ar išgyvęs. Be
sius, degtukus, siūlus, pypkes ir tt. Pardavinėjo pigiai, nes daug lo
dieviai užpuola ne vien katalikų kunigus. Limbach'e jie įmetė' bombą
bio-netroško, norėjo tiktai pragyvenimui uždirbti.
į protestantų dvasiškio Jono Mollner'io namus; namai tapo sugriauti.
Visa jo sankrova tilpdavo* dviejuose krepšiuose, kuriuodu jisai
Laimė kunigo, kad jis nebuvo namie.
prisirišdavo prie dviejų bambukinės lazdos galų. Tą lazdą, kaip naš
čius, su visa sankrova jis nešiodavosi su savim.
AUSTRIJOJE.
Prieš kokius 25 metus atvyko į tą šalį presbiterijonų klaidų platin
/ .Vokiškoje Austrijoje per ilgus metus didžiausias Bažnyčios prie
tojai. Vieną kartą jie sustojo ant turgavietės miestelio Tecangi, čir
šas buvo dienrajtis "Neue Freie P r e s s e " (Nauja Laisvoji Spauda).
pindami armoniką ir pradėjo vilioti prfe savęs žmones; o kuomet jau

Pasaulietis Apaštalas.
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dįdesnis būrys apie juos susitelkė,, jie 'dalino 6ibliją\ir aiškino krik
ščionių tikėjimo tiesas. Tuomet t a i ir Tzi pirmą kartą išgirdo apie
krikščionių Dievą. Tzi panorėjo tarnauti savo Sutvertojui, todėl pri
sirašė prie presbiterijonų (t. y. protestonų sektos). Nuo to laiko myli
moji jo knyga buvo Biblija, o jis pats prigulėjo prie uoliausių "užjur i n ė s " tikybos išpažintojų. Neužsiginė jos nei. per didžiausius Bokserų persekiojimus 190t> metais, (kuomet tai kiniečiai žudė krikščio
nis). Kuomet audra praūžė, surinjso išsiblaškiusias protestonų s e k - "
tos aveles Tčangoje ir taip apie jas darbavosi, kad jo būrys skaitėsi
tarp labiausiai žydinčių.
> "*
Amerikos misijos viršininkas, brangindamas jo uolumą ir gabu
mui, pavadino jį misijonorium. Povylas platino tikybą nenuilsda
mas. Žmonės jį pažino apie lyokį šimtą mylių aplinkui. I r taip slin
ko metai iki septintas kryželis užgulė ant jo pečių. Superintendeųtas
iš "VVeihyien pastatė jį savo vietininku/mieste Teaugi ir visą apskritį
jam pavedė. Povylas skelbė Dievo žodį neapsakoma drąsybe; nuož
miai barė kiekvieno nusidėjimus,, neatsižvelgdamas nei į žmonių luo
mą, nei į asmenjs. Tas nepatiko daugeliui įtekmingųjų ir Čionyk
ščiams aristokratams, todėl šmeižtais ir pašiepimais jie padarė, kad
Tzi apleido savo viefą ir pasitraukė iš viešojo gyvenimo.
Giliai įžeista 70 metų senelio siela ilgėjosi dar labiaus tiesos,
maldavo Dievo šviesos ir pajiegos.
Vieną kartą inėjo į sauv pažįstamo kataliko krautuvę su kokiu
tai reikalu. Pirklys, matydamas jo prislėgtą išvaizdą, maloniai klau- ~
sinėjo apie nuliūdimo priežastis, apie sveikatą, kaip gerai pažįstamo
sau žmogaus; Tuomet Tzi apsakė jam plačiai savo vargus ir užsivilim®. Pirklys atsakė jam, nieko tame nesą stebėtina, nes pristojo prie
atskalūnų, o ne prie Kristaus Bažnyčios," nes ana niekam tikros laimės
negali ctaoti.
\
s
Tzi pirmą kartą sužinojo apie Katalikų Bažnyčią. Valandėlę pa
galvojęs, kariavo su savimi, bet gale t a r ė :
7
" O jei panorėčiau tapti kataliku, ar jūsų kunigai mane priimtų."
"Žinoma, atsakė pirklys, jei tiktai busi pasirengęs pildyti Dievo
ir Bažnyčios įsakymus." •
"Buvo ir yra vienatinis mano troškimas visomis pajiegomis tar
nauti savo Dievui. Kad tiktai man Dievas begaliai gailestingas apreikštų savo valią."
/
Neužilgo Tzi pasimatė su katalikų misijonorium. Tasai mažai
turėjo vargo su taip gerai prirengtu žmogumi, tuo labiaus, kad jis ,
gerai žinojo Bibliją, ypatingai Naują įstatymą ir šv. Povylo laiškus.
Rimtas senelis norėjo dar geriau pažinti katalikų gyvenimą. Apsigy
veno Hwangbu ir dalyvavo visos> pamaldose ir Bažnyčios iškilmėse.
Regėdamas kunigą krikštijant vaiką pradėjo abejoti apie savo krikšto
tikrumą, todėl prašė ir maldavo, kad jį apkrikštytų sulig katalikų Baž
nyčios apeigų. Ant galo atėjo,ir jam labai linksma valanda. Kuomet
pagal apeigų reikalavimą užklausė jo kunigas, ar išsižada presbiterijo
nų klaidų, senelis apsipylė ašaromis ir pradėjo balsiai verkti.
Tenai esantieji manė, kad jam gaila senų draugų. Bet jis nusi
raminęs truputį, pradėjo drebančiu balsu kalbėtis " V a i , kad man šir
dis sprogtų iš gailesčio ir sopėjimo, kad per 20 suvirsimi metų plati
nau klaidas ir į jas tikėjau. Kad Dievas tą atleistų ir suteiktų tą ma
lonę, idant likusias Inano gyvenimo dienas pašvęsčiau vienatinės ir
tikros Bažnyčios tarnvbai."—Senelis verkė kaip vaikas, o su juomi
visi žmonės.
*;
' '
Su sąlyga (jėi pirmas krikštas nebuvo tikras) suteikta jam krik
štas ir duota vardas Petro. " E i k , tarė misijonorius, turėdamas mintyje jo vardą, ir mokyk tavo brolius. Buk Petras, t. y. uola, o ant jos
tegul Dievas pastatys savo Bažnyčią Teaugi mieste." I r Petras su
grįžo į Tčangį, o jo žodžiai ir šventas gyvenimas daugel patraukė j
tikrą tikybą pirmesnius jo išpažintojus ir draugus.
^ ^
Presbiterijonų dvasiškiai stengėsi jį pertikrinti, bet veltui?"Nors
jus duotumėte, kalbėjo senelis, visą Ameriką su visu auksu, nei ant
raidės jieatstosiu nuo savo įsitikrinimų. Visuomet buvau neturtingas,
noriu tokis pasilikta ir senatvėje. Mano turtas yra Dievas ir mano
tarnyba Bažnyčioje.»_ •
.
Presbiterijonų parapija kas kart labiaus mažinosi, taip kad jos
viršininkas turėjo savo vietą perkelti į tolimesnį miestelį Immą. Bet ir
tenai Tzi savo įtekme atvertė seną savo draugą, o dabar esantį miestelio viršininką o su juomi ir visą būrį tikinčiųjų.
Nelaimė, kad tiktai dvi e jus metus tegalėjo darbuoties mūsų Pet
ras. Kiek kartų kalbėjo apie savo atsivertimą, ašaromis apsipildavo.
"Buvau Saulius, kalbėdavo, bet Dievas pasigailėjo manęs. Vai, kad tai
galėčiau, kaip. Povylas pataisyti savo klaidas."
Susirgęs savo nepaprasta kantrybe ir nuolatiniu gailesiu už nusi
dėjimus, visus graudino. Šv. Povylo atsivertimo dienoje (Sausio 25
d.) išklausė šv. Mišių, kurias atlaikė misijonorius sale jo gulamojo
kambario ir priėmė paskui paskutinius šv. Sakramentus. Per visą
dieną apmągtinėjo pv. Povylo atvirtimą ir save vadino mažu Bauliu,
lygindamas save prie ano didžio tautų apaštalo. Vienatinis jo troški-/
mas buvo numirti savo senojo Užtarytojaus globoje, nes ir jis, kaip
kalbėjo, žino, kad tiktai-iš nežinojimo persekiojo Kristaus Bažnyčią. ,
Dievas išpildė jo troškimą. Tą pačią dieną vakare užbaigė ąavo
apaštališką gyvenimą.
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Dabar tame dienraštyje p. Emil Daniels patalpino straipsnį, kuriame
pasakyta, kad "Dvasinė popežių jiega žymiai išaugo. popežija pergyveno visas karalių šeimynas ir valstybes nuo Pepinų iki Venecijos
respublikos. J i pergyveno Habsburgus, Hohenzollernus ir net galim
giausius savo priešus Romanovus. Kaip kitados .sugriuvo Asyrija,
Babilonija ir Medina, taip dabar žlugo trys minėtosios militarės mo
narchijos. Tuom tarpu popežija vis tvirtai stovi, nors nuotikiai ne
liauja bėgę. Iš tos pastovybės popežija turi ypatingos rimtybės ypač
tais laikais, kada milijonai žmonių dairosi kur apsisaugoti iš visatine
sugriuvimo. Daugelis stebisi, kas čia pasidarė, kad Neue Freie Presse ėmė girti popežija. Ir ištiesų nelengva suprasti.
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vizmą
PRANCŪZIJA

*1
»

Prancūzijos žmonės labai prijaučia Airiams jų kovoje už laisvę,
bet vis nedrįsta to išreikšti, kadangi Anglija yra Prancūzijos taikinio
kė. Politikos nežiūrėdamas Chambery'o arkivyskupas Castellan vie
šai paskelbė savo laišką Airijos vyskupų vadui kardinolui Logue. Ta
me laiške išdėta nuoširdi užuojauta Airiams.

«

Prancūzijoje lankininkų departamentuose jaunuomenė dabar re
čiau stoja į seminarijas negu seniaus, bet didesniuose miestuose skai
čius kandidatų į kunigus didėja. Ypač žymėtina, kad į seminarijas
stoja daugybė karinįnkų. Kai-kurie yra pasižymėję savo narsumu,
gavę augštus pagarbos ženklus ir da-gi pasiekę augštas vietas katruo
menėje. Oficierų stojimas į senunarijas Prancūzijoje nenaujiena, Cahors'o vyskupas Lingones yra buvęs raitelių kapitonas, kanauninkas

•Į

Crepeaux, Nice's klebonas y r a buvęs kirasierių pulkininkas.

r"

Dabai

po karui į Paryžiaus arkivyskupijos seminariją 1919 m. įstojo 64 ka
rininkai ir tiek jau 1920 metais. Dabar toje seminarijoje yra vienas
augščiausiojo štabo pulkininkas, vienas majoras, septyni kapitonai,
dešimts leitenantų, vienas laivo kapitonas, keturi laivyno karininkai,
penki inžinieriai architektai, kasyklų inžinierius, finansų inspektorius,
trys Centralę Mokyklą baigusieji karininkai, karės gydytojas. Prie
tų yra taip-gi augščiausiasis skaitvedys visame pasaulyje garsios Pa
ryžiaus sankrovos Bon Marehe. Toje pačioje seminarijoje dabar mo
kinasi du generalės darbo federacijos nariu, tarp tų vienas buvęs Socijalistų valdybos narys. Paryžiaus seminarijoje dabar yra 16 ad
vokatų, baigusių teisės mokslus pilnai, 3 gamtos mokslų diplomuotieji
specijalistai, penki diplomuoti dailininkai, vienas diplomuotasis lite
ratūros profesorius. Kitados Lille ir Cambrai arkivyskupijos tetu
rėjo tik vieną bendrą seminariją. Dabar jau turi 245 studentų ir tu
rės dalintis. Lyono seminarijoje yra 290 studentų. Paryžiaus pri
rengiamojoje seminarijoje (gimnazijos kursas) yra 345 mokiniai, o
augštojoje seminarijoje 360 studentų. Kandidatų buvo daugiau, bet
netapo priimti del stokos vietos.

*
_

•

Prancūzijoje veikia Amerikos Komitetas karo sugriautoms vie
toms atstatyti. Tam komitetui reikia naudotis berniokais-skautais.
Jų Prancūzijoje prie minėtojo komiteto susidarė 300. Tik dvylika iš
jų neidavo nedėliomis klausyti Mišių. Komitetas veikiai pajuto, kad
nepatenkins savo jaunus pagelbininkus, jei neduos jiems progos pil
dyti jų katalikiškas priedermes. Komitetas taip-gi pamatė, kad jo
darbas daug lengviau eina, kuomet prie jo prisideda katalikų dvasiškija. Todėl komiteto vice-pftezidentė p-lė Oną T r Morgan, garsaus finansisto sesuo, nors ji yra episkopalė ir pulkininkas Colin Hamilton
Livingstone, presbiterijonas, kreipėsi į Tautinę Katalikų Gerovės
Tarybą (National Catholic AVeftare Council) prašydamu ją prisidėti
prie darbo. D-ras Slatery žadėjo išgauti vyskupų pritarimą tam su
manymui. Tuo pačiu žygiu p. Morganiutė ir pul. Livingstone labai
pagyrė katalikų veikimą.
-,
,
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AMERIKA.
Chieagoje Vasario 2 d. buvo katalikiško auklėjimo skyriaus suva
žiavimas. Pirmininkavo St. Paul'io arkivyskupas Austin Dowling.
Suvažiavime dalyvavo daug žymių ir garsių veikėjų, vedančių didžią
sias auklėjimo įstaigas. Sutarta prie Tautinės Katalikų Gerovės Ta
rybos (N. C. W. C.) įkurti auklėjimo skyrių (department of edueation). Vedėju paskirtas D-ras Arthur C. Monahan. Jis sustatė stam
biąsias veikimo linijas tam skyriui. Skyriaus nariai kalbėjo apie ypa
tybes, kokias turi turėti katalikiškų įstaigų mokintojai ir mokintojos.
Žadama išleisti katalikiškų mokyklų ''Direetory," t. y. mokyklų ir mo
kintojų sąrašą su kitomis ot'icijalėmis žiniomis. Tapo išreikštas užsitikėjimas ir pagyrimas kun. J. J. Burke N. C. W. C. generaliam sekre
toriui.
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Oregano valstijoje senatorius Huine buvo įnešęs sumanymą, kad
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valstija nepripažintų mokslo pabaigos liudijimus išduotus iš privati
nių, tikėjiminių ir parapijinių mokyklų. Senatas to sumanymo svar
stymą atidėjo neapribotam laikui. Paskui "į. Hume įnešė kitą suma
nymą, kad viešų mokyklų mokintojoms ir mokintojams butų uždrau
sta nešioti abitas. Senatas sumanymą atmetė. Senatorius Hume įne
šė dar ir trečią sumanymą, kad parapijinių mokyklų auklėtiniai turėtų
pereiti ne vien aštuonis laipsnius, bet devynis, idant gautų lygias tei
ses su valstybės mokiniais. Tas sumanymas dar tebesvarstomas.
Chicagos žymus kunigas Msgr. Kelly dabar vieši Londone. Ten
jis tariasi su Anglijos vyriausybe apie katalikiškąsias misijas. Kal
bose jis patyrė, kad Anglijos valdininkai nepastebėję nei kokių nusi
kaltimų Vokiečių katalikų misijonorių veikime.
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Prisitaikant prie Švento Pranciškaus Salezo.
Vertė: Kun. V. Kulikauskas.
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DIEVOTUMO PAMATAI.
Tąsa.

ir silpnybių. Nedaleiskime niekada, kad priešingos mintįs užimtu, mu
myse viety, ir jei jos, kartais, sukeltų mumyse neramumą, vykime jąs
šalin ir kreipkimės prie Dievo drąsiai su nusižeminimu, atmindami
sau Jo neapsakomą gerumą, su kokia Jis myli mųs nuvargusią ir men
ką prigimtį, nežiūrint jos visų ydų.
.
Taip, mes neturime tiesos abejoti, kad Dievas žiuri į mus meilin
gai, jei^ Jis žiuri maloniai į baisiausius pasaulyje nusidėjėlius, jei ne
turi nors mažutį troškimą atsiversti. Ar-gi mes neturime intencijos
prigulėti Dievui? Ar mes netrokštame ištikimai Jam tarnauti? Ir
kas-gi duoda mums tą troškinią, jei ne pats Dievas? Perkratykime sa
vo širdį, ar v ji parengta patikti Tam, kuris taip maloniai nusilenkia
prie savo sutvėrimų ir myli juos, jei jie prisipažįsta prie savo meuumo.

Šv. Kaštas sako mums, kad, gimus mųs Išganytojui, piemens, ku
rie sergėjo savo bandas, girdėjo daugybės dangiškų dvasių giedojimą
ir garbinimą Dievo.
Vienok Šv. Raštas nesako, kad šv. Pana ir šv. Juozapas, kurie
buvo arčiau dieviškojo Vaikelio, butų girdėję Aniolų balsus arba ma-.
t
.
Apie išsiblaškymus.
tę stebuklingąją šviesą; vietoje Aniolų giesmių jie girdėjo kūdikėlio
Pajutęs, kad tavo mintįs klejoja ir yra išsiblaškiusios, vesk j&s
verksmą. Prie padirbtos lempelės šviesos jie matė drebantį nuo šal
čio dieviškąjį Vaikelį ir jo akis, pilnas ašarų. Kas iš jųs nepasirink
atgal prie maldos dalyko; statyk jąs nuolatos po Dievo akių, ir nors
tų būti vely tvartelyje, negu su piemenėjiais, nors jie su džiaugsmu
per ištisą apmąstymą tas išsiblaškymas kartotųsi, o tu vis meilingai
ir Hnksmumu gėrėjosi dangiškos muzikos saldybe ir stebėtinos švie
savo širdį grąžintum prie Dievo,, tas laikas bus geriausiai sunaudotas
sos gražumu? Švenčiausia Pana nėjo ant kalno Tabor, bet tiktai ant
ir tavo malda bus labai maloni V. Jėzui.
.
.
Kalvarijos, tenai ji nieko daugiau nematė tiktai mirtį, kankinimo
Apie prašalinimą nepasitikėjimo ir baimes.
įrankius, visišką apleidimą, neapsakomą skausmą. /
Žmogus, kuris gludo nepasitikėjime ir baimėje, nesiartindamas
Gyvenkime nusižeminę ir kantrus, prispaudę kryžių prie savo
prie pasitikėjimo ir vilties, panašus tam, kuris būdamas rožių krūme,
krutinės.
>
/
N
renka dyglius, palikdamas rožes. Keikia sekti daktarus, kurie nepra
Ar nevistiek mums, ar Dievas kalbės mums iš tarpo erškėčių ar
deda operacijos, kolei nepasigamina to, kas prie jos yra reikalingiaugėlių! Ant galo, aš negaliu atminti sau, kad Dievas butų kada nors
/
kalbėjęs iš tarpo gėlių, nors dažnai kalbėjo dykynėje, prie viešų ke
sia.
lių ir aptvarų. Žengk pjrmyn savo keliu, nežiūrėdamas nei oro nepa
Gal pasakysi, kad dasileidai daugybės kaltybių. ,Tegu bus ir taip.
togumo, nei nakties tamsumo. Žiūrėk į šv. Petrą, jis jūrėmis vaik
Bet kas gali būti taip kvailas, kad manytų, jog jis daugiau nusidėjo,
ščiojo; vėjai ir bangos nepergalėjo jo; bet kaip tiktai pradėjo bijo
kaip Dievo mielaširdystė gali atleisti? Kas gali drįsti palyginti savo
tis, pasijuto skendimo pavojuje. Baimė yra didesnis blogas už patį
kalčių daugybę su begalinės Dievo meilės didybe, kuri užmiršta mųs
blogą.
nuodėmes, kaip tik mes del meilės Jo pradedame gailėtis.
Ko turėtum bijotis? Klausyk savo Viešpaties, kuris tarė Abrao
(Daugiau bus).
mui, o taippat ir tau: "Nesibijok, aš esu tavo globėjas."
* - •••-i .
v
Kaip elgtis su patartimis?
Dalykuose, kurie nėra būtinai reikalingi, arba kurių reikalingumo
negali matyti, nesitaikyk prie patartie*/ žodžių tiesioginiai. Aš neno
VELNIAS IR ŽYDAI.
riu daryti tavęs nelaimingų. Turi liuosybę daryti kas išrodo tau ge
riausia. Visiškai nelaužai paklusnybės" jei nekeli savo širdies taip
Klausimas. Rudenyje būva Žydų šventė vadinama Basynamis.
dažnai prie Dievo, kaip pataria, arba jei nepildai taip gerai, kaip no
Žmonės šneka, kad tada velnias nešasi po vieną Žydą iš kiekvieno
rėtum to, ką nurodžiau. Tos patartįs nėra įsakymai; jų nereikia bi
kanalo. Ar tai tiesa?
A. S.
jotis, bet mylėti; jos neriša tavęs jokiu būdu. Suprask mane, kiek
Atsakymas. Lietuviai negerai daro pajuokdami rim1# Žydų šven
vienas įsakymas, kokį daviau, nestato tau prievartos, nes aš nenoriu
tę. Nesuprantantiems juokinga rodosi, kad .Žydai tą dieną vaikščioja
kuo nors pančioti tavo mintis, bet tiktai nurodyti, kaip reikia tarnau
basi, del to ir pačią šventę praminė Basynamis. Bet kurpių nusiaviti Dievui ir neapleisti savo gerų prisižadėjimų.
»
mas reiškia atgailą. Del to ir* katalikų kunigas Didžiajame Penktadie
Apie teikimą paguodos keno nors širdžiai arba dusiai.
nyje pirma nusiauna kurpes, paskui eina bučiuoti kryžių.
Mano vaikeli, pavedu tau taviškę vargšę širdį. Sustiprink ją ir
Tikrasis tos šventės vardas yra Yom Hakkippurim, tat reiškia
apšviesk taip, kaip gali, kad tarnautų Dievui. Žiūrėk į ją, kaip į avi
atgailos diena. Ta šventė turi būti devynioliktą dieną septinto mė
nėlį, skiriamą aukojimui, kurį reikia atlikti. Užlaikyk, kaip galima,
nesio vadinamo Tišri. Paprastai tat būva Rugsėjo ir Spalio mėne
geriausiame stovyje. J i yra Sužiedotinio patalas ir privalo būti gė
siu, sulig mūsiškio skaitliavimo.
lėmis išklota. Suramink Ką nuliūdusią širdį ir duok jai ramybės ir
Možis, arba Maižiešius, tai šventei paskyrė šitas apeigas. "Ver
džiaugsmo, kiek galima, kodaugiausia.
šį už nuodėmes aukos ir aviną visiškai sudegįs. Lininiu rūbu ap
Laikyk pilną meilės, bet tos saldžiosios, augštos meilės. Žiūrėk <į
sivilks, marškonėmis kelnėmis kūną apsidengs; persijuos linine
savo klaidas, kaip į svetimas, daugiau su užuojauta, negu su neapy
juosta ir drobinę kepurę užsidės ant galvos, nes tie aprėdalai yra
kanta ir su1 didesniu nusižeminimu, negu aštrumu.
šventi ir jais visais nusimaudęs apsirengs. Ir priims iš Izraelio sūnų
Kaip apsieilį pagundose. •
visos dauguomenės du oželiu už nuodėmes ir vieną avinėlį visiškam
sudeginimui. Aukojęs veršį ir atlikęs maldas už save ir savo namus,
Aš pasakysiu tau, kas man atsitiko kelios dienos atgal. Aš nepastatys du oželiu ties Dievu. Liudijimo vietos tarpvartyje ir mes
kuoinet neturėjau jokios pagundos prieš savo pašaukimą, bet štai vie
damas ant abiejų burtą vieną Viešpačiui kitą azazeliui. Kuriam teks
ną gražią dieną ji man užeina. Šiek tiek pirmiau, kalbėdamas su drau
burtas Viešpačiui, tą aukos už nuodėmę; o kurianvazazeliui, tą gyvą
gais, aš buvau pasakęs, kad, jei aš bučiau liuosas ir paveldėtojas ko
pastatys ties Viešpačiu, kad tiektų maldas ant jo ir išvarytų jį į tykios kunigaikštystės, aš apsirinkčiau dvasišką luomą; taip labai aš jį
rus." (Lev. 16, 3—10).
myliu. Vienok vėliau pakilo manyje kova, prieš ir už pašaukimą, ir
Toliau aprašyta visos apeigos kaip reikia aukoti veršelį, jo krau
tęsėsi taip nekurį Jail**. Po ilgesnio laiko aš pažvelgiau į pačią ma
ju apšlakstyti šventąją vietą, aukoti oželį už žmonių nuodėmes ir jo
no dūšios gilumą, ji buvo pasiputus kaip varlė, ir aš* buvau to priežas
krauju apvalyti tautą, kaip sumaišyt veršelio ir oželio kraujus ir šlak
timi, tada nukreipiau savo mintis prie kitokių dalykų ir viskas išnyko,
styti.
kaip durnai ir jau daugiau to nemačiau.. Tai tiesa, papuoliau šiek tiek
"Apvalęs Šventąją vietą ir aptvarą ir altorių aukos gyvąjį oželį
į sumišimą; bet galutinai apsvarstęs, supratau, kad aš nesu užsitar
ir padėjęs abi ranki ant jo galvos (Augščiausias kunigas) ižpažįs Vi
navęs tokio ramumo, kad priešas nei ištolo nedrįstų pažiūrėti į mano
sas Izraelio sūnų nedorybes ir visus jų nusikaltimus ir nuodėmes; ir
tvirtovės mūrus.
jas užburbamas jam ant galvos išvezdįs jį per prirengtą žmogų į ty
Tai taippat atsitiko panaši nelaimė pirmose šios gavėnios dieno
rus. Kuomet oželis neš visas jų nedorybes ir tuščią žemę ir taps pa
se. Aš iš- to nesistebiu: tu taip esi jautrus del pasirįžimų, kokius pa
leistas tyruose sugrįž Aaronas į Liudijimo Aptvarą ir nusivilkęs rū
darei, kad gązdiniesi visakuo, kas tau, rodos, tave kreipia kiton pusėn.
bus, kirriuos pirma buvo dėvėjęs, kad įėjo į šventąją vietą, ir palikęs
Bet aš jau gal tūkstantį kartų sakiau, kad nėra reikalo tuose dalykuo
se būti taip jautriu. Aš linkiu, kad tav.o širdies uždanga butų kiek kie- • juos tenai nuplaus ^avo kūną šventoje vietoje ir apsivilks savo rū
bais. Iš po to kaip išėjęs aukos savo ir tautos visatiną auką, melsis ir
tesnė, kad nedarytum pats sau neramumų del niekniekių. Neturiu ką
už save ir už tautą, ir taukus, kurie yra aukoti už nuodėmes sudegįs
tau daugiau sakyti, pasilik ramybėje, visa tai niekis; sunku tau įtikti,
ant altoriaus: O tas kuris bus išvedęs azazelio oželį išplaus savo rū
jei tau negana, ką tavo medis, gerai įsišaknėjęs stovi, bet da nori, kad
bus ir savo kūną vandenim ir taip įeis į stovyklą. (Lev. 16, 20 26).
ir jokis lapelis nei nekrusteltų.* Tikėjimas, viltis ir meilė, nors nepa
judinamos yra mųs širdyje, bet labai palankios banguoti (nors ne su
Vi&ų tų apeigų Žydai negal dabar daryti del to, kad nebeturi as
naikinti), kaip gali svajoti, kad mųs pasirįžimai nuo tos butų liuosi! mens galinčio teisėtai būti augščiausiu kunigu ir del to taipogi, kad tos
aukos teisėtai gali būti daromos tik vienoje vietoje. Tuos trukumus
Nupuolus reikia tuo jaus keltis ir laikyti ramybę su kitais.
dabartiniai Žydai rūpinasi atlyginti maldomis.
Nesuk sa* galvos, jei pasakei ne visus mažesnius s^avo nusikalti
Bet Žydų tarpe atsiranda nepasitenkinusių asmenų. Tiems-rodo
mus £er išpažintį. Jei į jugs, mano duktė, įpuoli nepastebėdama, iš jų
si, kad apeigų pasiliovimas veda baisias pasekmes. YŽinonės nenupasikelsi vėla nei nejausdama to. Ar nepasakyta, kad teisusis septysiunčia savo nuodėmes velniui sudėję jas ant ožio galvos, todėl vel
nius kartus į dieną nupuola, bet, "jei jis septynius kartus į dieną nu
nias atsiima žmones.
puola, vėla pasikelia," net to nepastebėdamas. Nesirūpink tuo, bet
Šv. Rašte, tiesa, nėra minėta velnio, bet minėtas azazel. Moksli
nužemintai ir paprastai pasakyk, ką pastebėjai, o ko nesužinojai, pa
ninkai nežino gerai ką reiškia tas žodis. Nėra kaip susekti to žodžio
vesk tai maloniam gailestingumui To, "kuris neša savo ranka" tuos,
reikšmę, kadangi jo kitur Šv. Rašte visai neminėta. Bet yra Žydų
kurie nusikalsta be piktos valios, kad jie savęs neužgautų; ir taip
spėjančių, kad tas azazel reiškia velnią.
lengvai ir gražiai bųva jie prikelti, kad net nejaučia, ar jie buvo puoTai-gi pasaka buk velnias nešasi po vieną Žydą iš kiekvieno kana
1$, nes Dievo gailestingumas atminė juos. N
lo atsirado Lietuvoje iš to, kad Žydai negali išpildyti visų tai šventei
Kaip apsieiti su savim, matant savo netobulybes?
skirtų apeigų, ir iš to, kad nežinoma reikšmė žodžio azazel tapo pri
skirta velniui. Kadangi ne vieni išmanantieji žmonės Sv. Rastą skai
Mes norėtume būti be netobulybių, bet atminkime, jogei nesame
to, tai ir atsiranda iš to skaitymo neprotingų pasakų. Tos pasakos
aniolai, turėkime kantrybės su savo žmogiška prigimtinu. Dievas ne
buk velnias nešęs Žydus iš kanalo Atgailos naktyje neteko girdėti ki
myli nei mųs netobulybių, nei mųs mažų nuodėmių, bet nežiūrint į tai
tose tautose, tik Lietuvoje. •
Jis myli mus. Kūdikio silpnumas ir menkumas motinai yra sunkybė,
bet ji jo dėlto da nenustoja mylėjus, ji jį myli net su didesniu švelnu
Bet Lietuviai negalėjo pramanyti tos fcasakos, nes jie šv. Rasto
mu ir užuojauta. Dievas, dafo taippat su mumis. "Buk man gailes
žydiškai neskaito ir nežino, kad kai-kurie Žydai spėja, jog azasel reiš
tingas, Viešpatie, nes aš esu įifpfcas,*' kalbėjo psalmietis.
kia velnią. Lietuvių kalbon ta vieta yra išversta "wamamjam ožiui"
(Žiur. vertimus spausdintus 'Halleje 1895 m. ir Berlyne 1908 m.)
Dievas myli mus.
Tai-gi ta pasaka atsirado iš pačių Žydų, bet ne iš protingųjų, gkaitan
"Tįkėk prirodymams, kuriuos Jis davė. *
čin. šv. Rastą ir išmanančių jį, o tik iš tų, kurie rabinų neklausydami
Gyvenkime linksmi;ir,pasitenkinę. Dievas žiuri į mus meilingai
patys savotiškai Šv. Raštą aiškina ir sudaro sektas arba atskalas.
i r tuo daugiau turi niiuuį širdingumo, juo daugiau mes turime vargo
\
'
Kun. P. Bučys.
v

Lenkijos vyskupai išleido bendrą ganytojišką laišką prieš bolše-

•"»*

Dv«iik«jo Gyvenimo Malonumą..
\

Dabar Amerikoje pragarsėjusį yra John Drinkwaer'as drama
"Abraham Lincoln.'' Linkolno rolę toje dramoje geriausiai lošia p.
Frank MacGlynn. Jis yra katalikas ir pirm keleto dienų "VVasbington'o universiteto studentams sakė branginti maldos dvasią ir nesiaugŠtinimą savęs.
} v

Kentucky'o valstijoje yra 200,000 žmonių nemokančių skaityti.
Kalnų gyventojai rašto nebrangina. Pasauliečiams mokintojams ne
sisekė kovoti su žmonių aptingimu. 1906 m. įsikūrė tenai Dievo Apveizdos Seserų misija. Ji buvo maža. Žmonės niekad nematę sese
rų abito nekaip su jomis apsėjo. Nepoilgam seserys patraukė prie sa
vęs mergaičių pulkus. J kūrusios mokyklą gavo įkurti ir akademiją
a paskui didinti ir dauginti savo triobas. Dabar jos pasistatė sau tik• į į : "Kentucky'e neturi likti žmogaus nemokančio r a š y t i ' '
-
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RED. ATSAKYMAI.

A. L R. K. U I . SįJ., PO ŠV. ANTANO GLOBA, 1-MO Buvusiam (Ciceroje). Po ko
8
S
AMERIKOS
LIETUVIAI!
I•
SEIMO PROTOKOLAS.
respondencijomis, apart &lapi- •
(Protokolas žymiai suvėlintas ne iš redakcijos kaltės—Red.)

kučiais. Jie neduoda progos
jiems ko nors prakilnesnio pa
simokinti, gi patys ir neremia
gražių, naudingų sumanymų.
Pažangieji neturėtų į tai
kreipti domės, nes kol kas iš
jų nėr ko geresnio nei tikėtis.
Ateis laikas, kad ir jie pama
tę, kad toli pasilikę pradės
eiti pažangos keliu.
Mėgstinio Brolis.

vardės, reikia padėti /tikras
Norite pasiųsti Amerikos Lietuvą į Lietuvą
!
vardas, pavardė ir adresas. • tai pasiųskite saviškiams į Lietuvą Amerikos Lietuvių
I
Žinutė netilps.
Katalikų
D. Petručioniui (Elizabėtb, •
I
N. J . ) . Elizabėtbiečių Lietu •
vių aukotojų Liet. Gyn. Komi
i
tetui sąrašas ir atskaita yra •
n i
tilpus " Draugo,"' 305 num.
praeitų metų. Tos atskaitos
•
žinoma, nematė tie, kurie •
• i N M M u r ^ o m m m m t > ^ m •'*
" D r a u g o " neskaito. Kijtokių •
Išleistą l i e t Kat. Spaudos Draugijos
atskartų\iš Elizabetho mes ne •
'
•
same gavę.
I JAME yra 150 su viršum paveikslų a) pavienių darbuotojų
j b) draugijų c) bažnyčių d) žymiausio Lietuvio astronomo kun.
GBBA PROGA.
J •
I A. Petraičio observatorijos jo prietaisų ir e) kitų.
Pasinaudokite.
JAME yra aprašyta tverįmasis Amerikos Lietuvių parapijų,
Parsiduosiu savo visą, bizni, krautuvę
draugijų, jų veikimas; aprašytos mokyklos; ir šiaip daugybė įIr spaustuvę, taippogi .stubos daiktus. I
Geras biznis, geroj vietoj, apgyventoj
• vairių įvairiausių aprašymų.

!

I

Labdaringos Sąjungos 1-mo sidarė antra Labdarybės SįeiMisijos.
Seimo 1-ma sesija atsidarė mo sesija. J ą atidarė pirm. p.
I
sekmad., Gruodžio 5 d., 1920, Nausėda malda.
Vasario J* d., 7:30 vai. va
3-čią valandą po pietų, Dievo
Rezoliucijų komisija duoda
karo Šv. Antano bažnyčioje
Apveizdo.* parapijos svetainė patėmijimą, kad sumanymai
prasiilės misijoj ir baigsis sek
I
butų
įduoti
raštu.
Toliaus
su
je,
prie
18-tos
ir
Union
gatvių.
I
imui ieny, Vasario 20 d. vaka
Seimą atidarė Rengimo Ko tarta nekalbėti ilgiau kaip 5
re. ,
misijos narys p. Jucevičia ir min utas.
!
Pirmutinė misijų dalis bus
Paskui buvo svarstoma kp.
paprašė kun. Bučio atkalbėti
del moterų, antroji del vyru.
įnešimai. Įnešimas 2-tros kuo
mukią.
Misijų užbaiga sykiu del vi
Seimo
vedėjų
rinkimas: pos kas link išleidimo kas trys
•
sų.
DU BOIS PA.
mėnesiai
Lab.
Sąj.
organo
li
pirm. išrinkta p. Nausėda, paRytais pirmos Šv. Mišios bus
gelbininku — p. Petraitis, rast. ko atmestas.
laikomos 3 valandą. PaskutiMTH
3-čios kuopos ILko
pr
Darbu Žinios.
V. Balanda^ir p-lė Mikšaitė.
nės-gi 8:45; abejose bus po pa
Dirbtuvės čia veik visos su Mandatų komisija: p. Čeka- imti šie įnešimai: 1) kad
mokslą.
rengdamos
stojo, vos tik po kelis darbi nauskis, Statkienė, Paliulis, visos draugijos,
•
Lietuvių, Lenkų ir Anglų, su kuriais
Misijas duos Tėvas A-lphonvakarus;
piknikus
ir
t.
t.
skir
I
yra
daromai
biznis
ir
išdirbtas
per
20
JAME
vienu
godžių,
sale
visapasaulinių
žinių
telpia
visas
AI
ninkus dirba. Naujų nepriima. Vitkauskas. Rezoliucijų ko
metų. Priežastis mano pardavimo, pa •
sas Maria C. P. Pasijonistų
tų
10%
našlaičiams
ir
kad
tai
merikos Lietuvių gyvenimas. Jis 450 puslapių. Turėdami tą I
ti mirė ir as turiu išvažiuoti J Lietu- I
Kai-kurie anglekasiai dirba misija: adv. V. Rutkauskas,
Kongregacijos.
vava užimti ukę. Kas nori, turėti ge
tik po keturias dienas savai Šiaučiuvenas, ^Brazauskas, So- butų vykinama visada. 2) atsi* ra bizni ir dar prie to išmokinsiu • knyg$ jūsiškiai Lietuvoje netik žinos, bet ir matys Amerikos I
Turiu viltį, jog visi Ciceras tėje.
kleckis, Ogentas ir kun. Ig. šaukti į S. L. R K. A., kad drukoriško darbo, koliai išvažiuosiu. M Lietuvą, kaip mes matome
Kas nori ir žino, kas tai yra biznis, I
•
skirtų nors dalį iš savo fondo ateikite
Lietuviai naudosis šiomis Die
•
Albavičius..įžanginę
kalbą
pa
arba atsišaukite
sekančiu 1
Kaina: Apdarytos .
$1.00
Bet kalbama, kad nepoilgam
•
antrašu: \
skyriaus našlaičiams.
vo malonėmis.
sakė
kun.
Al.
Skrypko.
I
Kaina: Neapdarytos
vėl darbai pradės gerai eiti.
. 50c.
T. P. KRIŽANAUSKAS
5
kp.
įnešinlas
liko
priim
•
Išpažinties pradėsime klausy
137 So. Main S*.
Shenandoah, Pa.
•
Centro valdybos raportai:
Sustojus dirbtuvėms, mergi
•
Jei
norėsite,
kad
mes
pasiųstame,
tai
pridėkite
prieminėtos
tas su pataisymu ^kas link mm
ti jau penktadieny*
—
I kainos da 10c. persiuntimui ir paduokite gerą adresą, kam no ••
noms darbų dabar visai čia p ^ Nausėda išdavė raportą iš
Kun. H. J. Vaičiūnas,
kurio buvo matyti, kad Lab siuntimo aukų į centrą. Cen
nėra.
t
I rite siųsti į Lietuvą.
tras pageidauja, kad kuopos,
Klebonas.
•
daringa
Sąjunga
žymiai
auga.
Maistai ir kiti daiktai at
•
dr-jos
aukas
siųstų
į
centrą
su
•
Užsisakydami adresuokite:
myomsrmmslSLt
Jau dabar Lab. Saj. turi 22
;
'
pinga.
'' ,-j ,.'
vietinės Labdarių kuopos ži- P o valgiui neužmiršk, kad geriau •
DU BOIS, PA.
kuopi.
Narių,
kurie
moka
Benagis.
sias vaistas tavo skilviai yra EATO- I
ma.
"DRAUGAS" PUBLISHING CO.
i
nuolatines mokestis, yra suNIC.
Prašalina visos nesmagumus I
•
Rezoliucijų komisija paga suvirškinimo, o tas reiškia, kad vei I 2334 South Oakley Ave.
Čia augusio jaunimo vakaras.
Chicago,
Illinois.
virauni 2,000. Garbės narių iš
DETROIT. MICH.
•
kia pamėginti viena.
Parduodama
mino
sekančią
rezoliuciją:
Ka
viso iki šiai dienai yra 234;
pas visus aptiekorius.
Va, ir negali iškęsti nepara
dangi
ne
visos
draugijos
gali
Švento Petro parapija čia pilnai užsimokėjusių yra 153,
šęs apie savo kolonijos Lietu
asfc
įstoti Garbės nariais užsimo
nepabaigusių
mokėti
81.
Drau
buvo
surengus
spaudos
sa
AMERIKOS LIETUVIŲ
vių įspūdžius, negali nepagirti
kant
$l00.00
~įnešta,
kad
drau
1
Garbės na
vaite. Pradėjo Sausio 22 d. ,ir gijų pristojusių
jų, jeį pagirtino ką daro.
gijos mokančios 50c. į mė
Sausio 30 dieną, šįmet, jau užbaigė Sausio 30. Pradedant riais 43. Raportas priimtas. nesį arba $6.00 į metus galėtų*
trečias vakaras buvo sureng ir baigiant savaitę buvo su
Centro sekretoriaus rapor būti tikros narės ir turėtų tei Mokinama: angliškos Iv Uatuviškos
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
TIESI Kelionė B<> Persėdimo K NEW YORKO Per LIBAV4 Arba
tas. Surengti tokius tris dide rengtos prakalbos p. Roko sve tą išdavė p. Jonas Purtokas. sę siųsti vieną atstovą.
nografijos, typewriting, pirklyboa tei
Ii AMUI 1U. \ — EITKŪNUS
siu,
Suv.
Valst.
istorijos,
abelnos
isto
Raportas priimtas.
lius vakarus į vieną mėnesį, tainėje.
geografijos, politikinės ekono
i
1-ma kuopa įneša, kad cen rijos,
mijos,
pilietystes, dailiarašystės.
tai jau niekas nepasakys, kad Ypatingai pažymėtina sekma
Iždininko kun. Ig, Albavi- tro valdyba atsišauktų į Ame Mokinimo valandos: nno 9 ryto iki
Laivai išplaukia kas 14-ta diena
dienis, Sausio 30. Žmonių pri
darbo nebuvo.
4 valandos po pietų: vakarais ano I
čiaus raportas taip-gi tapo už- rikos turtuolius.
iki IS vaL
Dideli dviejų sriubų pačto laivai išplauks:—
Pastaruoju kartu
tai Šv. ėjo pilna svetainė. Vakarą ati
Toliaus
buvo
kalbėta
apie
girtas.
3106
So.
Halsted
S
t
,
OhioftffO.
Kazimiero bernaičių dr-ja su darė ir įžanginę kalbą pasakė
S. S. P0L0NIA Vasario 15
vajų, kuris būtinai turėtų iDirektorių pirm. kun. M.
rengė įvairumų vakarą. Pasa mųs kleb. kun. J . Jonaitis. Po
S. S. LITUANIA Kovo 4
vykti. Toliau: buvo pastebėta
to
Šv.
Petro
parapijos
choras,
Krušo
raportas.
Jis,
kaipo
kyta daug dekleniacijų,.dialo
S. S. ESTONIA Kovo 16
kas link Vainiku Dienos aukų
•
vedamas
varg.
Mutrimo,
pa
vienas
iš
Labdarybės
tvėrėjų,
gų, komedijų; gimnastiko la
S. S. P0L0NIA Kovo 30
rinkimo ant Šv. Kazimiero
i
dainavo
keletą
lietuviškų
dai
plačiai
nupiešė
Labdarybės
Kreipkitės prie musų agrentŲ jūsų mieste arba pas
vinimosi įvairumų ir kitokių
i
kapų bei -del svetimtaučių biz
ADVOKATAS
nelių. Kitu atveju gražiai pa pradžią ir iki dabarties dar
i
K. KEMPF, General Western Passcnger Agent
\
naujanybių.
Ofisas Didmiestyi:
nio, kurie beveik skverbiasi
120
North
La
faile
St.,
Chicago,
Illinois.
i
buotę. Patarė pinigų namui į pačius kapus. Tas viskas pa I 29 South La Salle Street.
Jauni, mažučiai artistai ga dainavo ir mažųjų choras.
Paskui kalbėjo kun. F . Ke statyt neskolinti.
Raportas likta centro valdybai.
Kambarls Z*4
biai savo užduotis atliko, ką
Telefonas: Central ABfft
geriau ir tikėtis nebuvo gali- mėšis ragindamas žmones už priimtas.
Taip-gi buvo užgirtos se
millllllllilIlinillItlIlIlIilIlilIlIlIlHIHIIIIIMtIIMMIlIilIMIMIIilMIlIlIlIlIlIlIilIlIlIMIIIIIII
siprenumeruoti ir remti kata Toliaus svarstyta namo klau
ma.
Vakarais. 812 W. 33rd St.
likiškus laikraščius bei skai simas. Tame reikale referuoja kančios rezoliucijos: Sukėlime
kino
;
išmo
T e l e f o n a s : T a r d s 4*ft*
Visus tuos dalykui
kapitalo: a) kad visi delegatai
tyti
padorias
knygas.
S
architektas
p.
M.
Žaldokas.
vietos dabartinis vargoninkas
parvažiavę pasirūpintų pri
Šv. Petro parapija gerai Jis išreiškia savo mintį ir pa
Kad musų nauja krautuvė pripildyta puikiausių
J. V. Kovas.
kalbinti savo draugijas į Gar
auksiniu ir deimantanių žiedų, auksinių ir paauksuotų
Pas tą žmogų yra neišsiama- gyvuoja. J i turi gerą, darbš rodė pienus, kuriuos jam bu bės narius, b) kad Labdary IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH
laikrodėlių,
laikrodžių,
lenciūgėlių,
karolių
mas šaltinis jaunimui scenos į- tų kleboną, kun. J. Jonaitį, vo sakyta padaryti. J o nuo bės kuopos ir draugijos pasi | T 6 l . Canal 267
ir
veiklų
vargonininką.
Diena
mone, butų geriaus namą ant
vairumų. Visuomet surengtuo
ką tik gautą iš Vokietijos ir šiaip auksinių papuošalų.
stengtų pritraukti ir tas d rau i DR. C. K. KLIAUGA į
po
d
ienos
pradėsime
statyti
L
I
E
T
U
V
I
S
D
E
N
T
I
S
T
A
S
syk visą nestatyti, bet stase vakaruose įgysi gerų įspū
dfiįįįfc
Turime gramafonų rekordų, rožančių,
gi jas, kurios savo atstovų ne- = 1821 So. H a l s t e d St., Chica*o, Il>.=
naują
bažnyčią.
tvti
dalimis.
džiu ir mažių pamokinimų pa
a m p a s 18th St.
prisiuntė į Seimą, c) kad kuo gValand.: K8—12
kryželių ir kitų religijinių^dalykų, taryta, ir 2--* vak = s
Darbai pas mus buvo susto
rodys tau scenoje pavyzdžiais.
Toliaus kun. M. Krušas pa pos ir draugijos prikalbintų
vorų užtikriname prekę prieinama.
imiiiimimiimiiiimiiiiiiimiiimimiiiiii
Pertraukose gabiai paskam ję. Dabar pamaži jau pradeda kėlė klausimą apie žemės par kuodaugiausia narių savo kuo
bino pijaną p-lė Pranė Karta- eiti. Daugelis atleistų darbi davimą. Liko užgirta sekanti pose, draugijose ir parapijose,
VALENTINE DRE6MAJKING
ninkų grįžta prie senobinio rezoliucija: Pirai pradės tant
vičiutė.
d) iiad kuopos ir draugijos
COLLEGES
Laikrodininkas
užsiėmimo.
Senelis.
6205
S.
Halsted,
2407 W.
Vakaro įspūdžius aiškino
namą statyti, vietos klausimas, apskritai platintų Labdarybės
1850 N. Wells St.
3327 So. Halsted S t
m. s
vietos klebonas gerb. Kun. M.
kur bus statoma prieglauda, įdėją šelpimui: našlių, senelių,
187 Mokykloj Jun^t. Valstijose.
Moko Siuvimo, Patternų Kirpi
,
|
,
PINIGŲ SIUNTĖJŲ DOMEI. turi būti galutinai pavesta nu
J. Urbonas.
ypač našlaičių,
pastatymui mo, Designing bizniui ir narnama. iiiiiinim!t»w M'"! '^"':."r 'r"-!i:'r-jr-v"-!;:T::::::::::::;:;:.~U!iiiiiiiiiiiiiiiiHi
Vietos duodamos dykai, Diplomai.
Aplamai imant, vakaras bu
balsuoti Labdarybės kuopoms, jiems prieglaudos namo.
Mokslas
lengvais
atmokėjimais.
Malonu
-mums
pranešti
vo gi-ažus.
prigulinčioms draugijoms ir vi
Klesos
dienomis
ir
vakarais.
PaDar kalbėjo " V y č i o " redak eikalaukit knygelės.
"
D
r
a
u
g
o
'
skaitytojams,
kad
Malonu kalbėti apie Duno
šiems Garbės nariams.
Tel. Seeley 1643
torius Karasas, kuris taip-gi
COMPANYI!f
visi,
kurie
siuntė
pinigus
Lie
SARA PATEK, pirmininko.
Apie prieglaudą
seniems ragino* kuogreičiausiai įsis
jaus Lietuvius, kad taip kilte
Iš Jicw Yorko be jokių mainymu tiesiai {
i
kįla susipratime, kaip tautis- tuvon per Lietuvos Prekybom darbininkams referuoja kun. teigti našlaičiams prieglaudą.
i htmmmįf
niame, taip ir tikėjimo žvilgs ir Pramonės Banko AgenturąV Bučys. Po jo referato tapo pri
Seimas
liko
uždarytas
per
Newarke, likosi visiškai pa imta ši rezoliucija: Pastačius
Paaaa Canal 267
ny.
kun.
Ig.
Albavičių
su
malda.
S. S. NEW ROCHELLE išplauks Vatam 11 d.
našlaičiams, są
Didžiuma Lietuvių gyvento tenkinti mu&ų patarnavimą. prieglaudą
Seimo alikos:
S. S. SUSQUEHANNA Išplauks Vas. 19 ir Baland. 6
jų yra gerai apsišvietę ir su Tai liudija skaitlingi padėkos junga rūpinsis ir seneliais.
Po $10.00: adv. V. Rutkaus
Atsišauk i t pas H. CLausscnįus & Oo. General. P.tsaiieriniai Agentai
Lietuvį Gydytoįas Ir
pranta savo reikalus, kuriuos laiškai nuo klijentų, Hurių Tam reikalui atsikreipti į pa
100 N. La Salle SU, Chicago, IU.
TeL Franklin 4130
kas, p. A. Nausėdienė, B. Sek*
vienas
iš
Philadelphijos
štai
ką
Arba
kreipkitės
prie
mųs
lokallo
agento.
vienius žmones, šeimynas, kad
Chirurgas
visuomet pasiryžę remti.
leckis
A.
Plūsnienė,
Šv.
Pran
1821 So. Halsted Street
kiekvienas jmaukotų nors po
Tėvų susipratimą galime iš rašo:
Valandos; 10 iki 12 ryto; 1 tiri 4
ciškaus
Moterų
ir
Paną
dr-ja
"Gerb., šiuomi pranešu, kad vieną, dolierį metams. /
vesti i> to, kad jie stengiasi
po piet. 8' Iki 9 vakaro.
(kš Town of i^ake-.
perlaida
$342
sumoje
1.000
savo vaikueius-mergaites vesti
Toliaus kapitalo sukėlime
Po $5.00: J. Dimža,.av. Onos
auks.
yra
priimta,
už
-ką
ta
ir raginti prie tautiško susi
kalba p. Brazauskas ir kutu dr-ja (Bridgeporte), V. TomMAGDE. "4k, kaip man nieiU ffalriu
širdingai
ačiū.
Paraginsiu
vą!
libandiiau vitokiut mazgojimu?,
pratimo. Juos leidžia, net kaiprof. Bučys. Pageidauta, kad kevičius, J. Brazauskas, A.
trinkimui, muiUiiimut — ir vUkat tai
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleitk u ii uos tinginesnius panevali ir kitus siųsti p»r J u m i " .
visos kuopos subrustų ir steng Sartutis ir K. Varanavičienė.
kanu... .Von gėda uet dami.'"
MARE. "Ka, tmi kam tau kęat be
Panašių
laiškų
gauname
dauvaro, kad priklausytų prie Lie
reikalingai/ Žiūrėk, kokie mana plau
tųsi sujudinti visas draugijas
Po $1.00: Kl. V. Damašas,
kai graius, švelnus ir čytti.
O tai
tuvių jaunimo idealių draugijų gybės.
todėl, kad ai vartoju RUFFLĘC!"
atskirose kolonijose.
M. Andriuškevieia, Z. Bukenįsivaizdinti, k^ip
Lengva
K a s t a i y r a R U F F L E S ? Ar
ir įvairių tautiška ratelių.
9:30
iki
8:30
vak.
«
Išviso
šioj
sesijoj
dalyvavo
tai
gyduolė? N e ! ! Ar-Jcvetavičia, A. Su'tkns, M. Ciplis,
eredoj ir Subatoj 9:30 iki 6 vak.5
piantįs vanduo? N e ! ! RU.FNesigaili tėvai nei kelių cen žmogui malonu išgirsti, kuo 76 draugijos su 271 delegatų
M. Mažeika, P. Zdanku< P.
Mes geriausia taisome dantis •
l'LEŠ yra tai paprasčiausis
tų vaikams suteikti draugijų met išsiųsti pinigai pasiekė
Pėt.
ir
NedėHoj
nuo
9:30
iki
1-maiB
'
plaukų
ir odos sustipriptojis,
Pirma sesija tapo uždaryta Mureįka, P. Valuckas, A. Jon- i
prieinamieusia ^,aina._
pagelbos
laukiančius
gimines
kuris
prigelbi
gdfntai
suteikt
žmogui
priklausanti
grožį. O kas gal
reikalams. Jie juos rėdo, prati
• u ž prieinamiei
but gražesnio užlilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas galbūt
malda
7-tą
valandą
vakare.
ča,
A.
Domaška,
^1.
Jurkonis,
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?
na prie draugijinio gyvulinio Lietuvoj į 5 savaites.
.'•Ji US.
TT#k
L.
Gasulienė,
O.
Sasnauskienė,
Yra
sakoma:
dviguba/
duo
Antra Sesija.
ir tas draugijėles visapusiai
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos
A. lielerauskas, B. Naujokienė,
da
tas,
kurs
greit
duoda.
Ei
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje R U F F L E S pradės mažinti
remia. J parengtus jaunimo
Pirmadienije, Gruodžio 0 d., R. Usteldo, J. Stanku# l A.
pleiskanas,
o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
vakarus skaitlingai lankosi, dami Jųsų skaitytojams pa- 1920, 8-tą valamla vakare at- Srupša, K. Zaromskis, J. Gačiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinaujintų.
%
Nusipirkte šiąnakt R U F F L E S bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik
I
kati įla labiau pakeltų jų gelbon, mes dar geriau steng
1900
S.
Halsted
Str.
65c,
bet jųs sakysite n kad jos vertos daug daugiau.' Paaiškinimai
rue]cas,,.A. Nausėda, H. Šluši
simės
jiems
tarnauti,
o
esam
pridėti
prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai
dvasią.
Tcl. Caual 2118
Pramonės
Baniui
už
jo
grei
nts,
J.
Šliogeris/'PŽ
M&uška,
atsiųskite
mums 75c, pačto markėmis, ar mbney order šiokiu adresu:
- »
Bet daug yra ir tokių, ku tikri, jog anas priežodis įtikins tą patarnavimą.
C*AD. RICHTEa 6 CO.. 316-330 Broadway, New York
•Valandos: 10 ryto lkl 8 vaka
A. Radavičia, J. Budreekis.
ir
juos,
kad
į
laiką
sušelpti
[Gyvenimas:
rie saldžiai dar miega tautiš
r
S3C
I
5a:
Viso $107.00.
•'
M. Narjauskas.
T*
kame
susipratime,
girtuo- giminės ir draugai bus labai
2 S U W. 63rd Str.
I
Seime dalyvavo šios draugi
Lietuvos
Prekybos
ir
Praai. Proapect 3464.
kliaudami, tinginiaudami ir t. dėkingi savo geradariams, 0
jos-./
(Pabaiga bus)
• •••••••••••••I*
t. Tokie nesirūpina ir savo vai taip pat Lietuvos Prekybos ir Uion^s Baiiko Atstovą*.-'
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CHICAGOJE.
PAŽINTAS KAIPO PLĖŠI
\K„Ų „VADAS.
.~. ~

Iš GHICAGOS LIETUVIU
KOLONIJŲ.

>

I

k į i B a l i ų " parapijos naudai.^l
• Buvo labai d a u g ' jnokų.
PenkioJika buvo apsirodė-kaip
driskiai, o kiti 10 kitokiais kei
stais rūbais^

Į 14 G A I S R I N I N K Ų S U K R I T O j K į a b d . Są-gos Centro susil
STT T.TTROMTS
I rinkimo, Sausio 26 d., *. m.
SU
LUBOMIS.

Saugok akiu regėjimą

•K
Al
Dl

# Duota

penkiolika <lovanų
tiems,, kurie buvo labjaitsiai
sudriskę.
^
'
Vienas žmogus buvo labai
sudriskęs ir jis tiek d a u g juo
kų darė, kfacrmes tiek juokia
mės, i r ; Vlangi aū uega I ėjom
juoktis, net žandai skaudėjo.
I r d a r buvo viena juokinga
mergaitė, k a i p ėigonė. J i išlaimėjo gaidį, nes ėigonai tan
kiausiai vagia gaidrius ir viš
tas.' ^
•Svetainėje, buvo tieK žmo
nių, kad vos galėjo sutilpti.
Balins davė gryno pelno $100.
C. ir 6 .

Kada kankinies
del
galvos
skaudėjimo, kada regėjimas silnsta skaitant, siuvant ar tolyn
žiūrint -^^tai reiSlcla, jos pri
valote kreipti es j manę klausti
patarimo del jūsų akiu; mano
20 met'i patyrimas* suteiks
"jums geriaus) patarnavimą del
Akių,~ AURŲ, Nosies Ir Gerklės
^Ligos gydoma specijallsto,'
. W. F. MONCRUFF, M. D.

l

Raportai knygų peržiūrėji
y
V
a
k
a
r
])akilo
gaisras*
medi
P a s i ų s t a s atgal valstijos ^calėmo komisijos ir iždininko kun.
niuose Jviejii augštu namuose Alba v i či aus, kurie jaii tilpo
jiman.
I
.
po num. 2429 Went\vorth ave. * k D r a u g e ' \ vienbalsiai priimti.
Atvažiavus
gaisrininkams
Agitatorių "raportai:
Praeitą mėnesį gauja plėšinamai buvo apsiausti liepsnų.
A g i t a t o r i a i buvo užimti ki
—kti iš Union ffHežinkelio stoBuvo pavojaus pašai iniemiį tais savo kolonijų
svarbiais
ties pavogė registruotų laiš
JOHN J. SMETANA,
J trobesiams.
d a r M i s , todėl nuo Labdarybės
ku vertės $500,000.
Laiškai
AKIŲ SPECIJALISTAS
Teeiau v i k i a i apgesinta lie buvo truputį atsitraukė. Bet
1601 S. Ashland A v e., Chioago.
maišuose buvo atvežti pašto?
psnos-. Keturiolika gaisrininkų vis^gi pasidalinta
kertė 18tos gatvės; S-čios luboa
naujomis
automobili u pasiusti į kitus
Kambaris 14-16-14-17
užėjo ant antrųjų lubų b a i g t i spėkomis kuopų: J į Racine,
miestus. Sustojusį ties stotimi
Viršui PLATT'S aptiekus
viduje gesinimą.
Tėmykite mano parašą.
EWisM 18 Aurora, III. ir 22 Rock
automobilių užpuolė plėšikai.
Valandos:
Nuo 10 ryto iki V
Padegusios lubos neatlaikė t'ord. UI. f
J i e maišus su laiškais susi
vak. Nedėliomls nuo 9 ryto iki
ir griuvo su gaisrininkais Į
LT
4.
* . '
11 d.
krovė i savo automobiliu ir
Kuopų
r
a
p
o
r
t
a
i
:
.
;
pirmąjį 'augštą, k u r d a r butą
Tavo inkstai reikalauja pagalbos, k a i p i r viduriai.
nuvažiavo.
/
1 kuopa didžiuojasi turin
liep«nų.
^
| šaltis k a i p k a d a juos susilpnina. N u o d a i užima t a v o syNesenai areštuotas Thomas
stema tuomet p r a d e d a galvą i r strėnas skaudėti. Toumet
Tuojaus pultasi joms pagel- ti ir laikanti savo ižde $1000,
Z
Rbnpe. Andai jis kalėjime mė bon. Ir vtsi laimingai išgel bet Centrui nežada duotis iki
t u nenori dirbti i r jautiesi visuomet^ p a v a r g ę s . Priežastis
Telefonas Armitago 9770
" •
IŠ BRIGHTON PARKO.
gino pasidaryti salą. flet jam bėta iš to durnų, garų ir lieps nebus p r a d ė t a s s t a t y t i našlaittame, k a d tavo inkstai n e d i r b a reguliariai. J e i g u n o r i t e
MARYAN S. R0ZYCKI
Vyeių 36 kuopos susirinkimas
»ltT7A'KOS DIREKTORIUS
apleisti tą dalyką ir neatkreipti į t a i domos gali t a s išsi't a s nepavyko.
nų kalėjimo. Kai-kurie leng Uamis. (Bet kaž k a i p ten yra bus siandife, VoSĮKo 9 į , 7:30
Mokytojas Piano. 'Teorijos Ir
*
vystyti į gravel dropsy a r b a B r i g h t s desease. V a r t o k DoKompozicijos
su ta $r000?) Reikia žinoti, vai. vakaro, MeKinley Park svot.
vai
p
a
ž
e
i
s
t
i
2021 N. VVcsttni Ave.
Pasirodė, kad Šliupe yra paans Kidney Pilis. J o s y r a pagelbėję t ū k s t a n č i u i žmonių
kad eentro iždas v r a arkideo- "Visi naHai ir narės nepamii*škiCliicago, 111.
- '
II
—
—
—
roliuotas iš valstijinio
kalė
ir pagelbės tau. Pasiklausk savo kaimyno.
te atsilantyti, nes daug yra svar
A
P
K
R
A
U
S
T
Ė
G
A
R
A
D
2
I
Ų
.
cezijos
žinioje
ir
didesnės
ga^
jimo. Imta t e i n a u t i e s apie jo
?^yl'
stymui
svarbių
dalykų.
rauti
jos
niekas
negali
duoti.
T
s
praeiti. P a u l i a u vienas pas
Nauji nariai, norintieji įsirašyti, *|Telefoha8 Boulevard 9199-v
Du plėšiku sustojo su auto- T a i g i 1 kuopa turėtų pažvelg2
tos darbininkas, kuris buvo
STRĖNAS SKAUDAMOS.
STRĖNŲ SKAUDĖJIMAS BU
I kviečiami atsilankyti.
Valdyba.
mobliu
ties
ga
radžiu
720
So.
t
r
į
banką,
globojančia
jos
tą
VO NEPAKENČIAMAS.
prie pavogimo registruotu lai
Mrs. Harry
Hetman
1334
4
—
Mieli
igan
a
ve.
Pareikalavo
ga$1000.
'
I
Hplt
Str.
Ohicago,
111.
eako:
of
šku, jame pažino
vyriausią
Steve Cerda, Bessemer, Mich.,
"Mano strėnos skaudėdavo die
DEJTTISTAS
zolinos.
2 k u o p a didžiuojasi šu savo
sako:
"Mano
strėnos
butfo
taip
4
plėšiku vadą.
na ir nakti be jokio perstojimo.
PAIEŠKOJIMAI •** ^ « I asai South Ralsted str. v
..
skaudamos
kad
aš
negalėjau
Mano
inkstai nedirbo regulia
Manadžeris reikalavimą iš iždu, t a i p k a i p ir 1. Balins da2 v alandos: 9—12 A. M.
Kad taip, tad prieš jį pa
nei
pasilenkti
čeverykus
susiriš
riai,
n
i
a n o . strėnos,
pečiai ir
1—5; 7—8 P. M.
2
Paieškau Agotos Brazuiutes. i'a.-i- oį
yė
$50.00
pelno.
ti.
Aš
turėjau
gulėti
lovoj
ke
pildė.
Plėšiku
padavė
10
dolie
rankos
buvo
skaudamos.
Vienas
keltas skundas ir laikinai jis
na iš Kauno red. Šiaulių aps. l,up*niletą pavalčių kas mėnesi. Mano
i.š
draugų
man
patarė
pamė
3 kuopa rengiasi prie vaka čil/ kaimo: Gyvena 12 m. Amerikoje.
inkstai buvo * labai silpni, kad
m grąžintas valstijos
kalėji- rių ir su juo inėjo vidun.
ginti Doans Kidney
Pilis, ką
Žinančio apie ja pruŠaO duoti žinia:
turėdavau atsikelti keletą kar
ir padariau. Už dviejų metu.
f
ro
po
Velykų
ir
kiti)
svarbių
Kuomet
manadžeris
atidarė
nan Joliete. Polieija tuo tarpu
U. Klnits«vienpi,
tu per nakti, ir tokis skaudėji
Mrs. Hetman sako: "Doans Kid
(farbų.
J
i
"pridavė
$100.00.
Pi
mas
verdavo
kaip
su
peiliu.
Pa
geležinę
spintą
išmainyti
pini
•20
Cr«»shj
Str.
(iniiul
RapUts.
Mlth.
ney
Pilis visuomet "man pagelb
pradėjo ieškoti jo sėbrų.
mėginus vartoti Doans Kidney
sti,
kuomet
tik inkstai susilpnė
nigų savo ižde nekuomet ne
P'ills tuojaus pradėjau jaustis
Suareštuotas buvo ir Šliupe gų, i jį a t s t a t y t a revolveriai.
ja tuojaus jas vartoju,, pataria
geriau ir dabar jaučiuosi visai
jas visiems' pamėginti kurie nePlėšiku iš spintos paėmė laiko, išskyrus keliolika dol. Paieškau artirmj girifinių Kazio,
brolis J a m e s . Bet paljuosnosveikas."
sijaučia gerai.
Motiejaus ir Antano l'ndriežios kurie jį 3107 So. Morgan Street
bėgantiems
reikalams,
o
visus
$135
ir
nuo
manadžeriaus
$75
>*ns po paranka.
įprieš kare įgyveno
Philadelphijoje.
CHICAGO, ILLINOIS
TYrašau
atsišaukite
nes
turiu svarbi
atiduoda centro iždan.'
ir nuvažiavo.
Telefonas Yards 5033
.'eikalu prie jus.
, *
Kitos visos kuopos su savo
}}Valandosr r " > § iki U W ryto:
Antanas Krutnlits
KLIUVO VIENAM PIKTA
5 po pietų iki 8 vak. Nedėlio2S37
Greenview
A
w
\
.
<
iiirnini.
III.
iždais ir-gi pasielgia panašiai
ABI PUSI TENKINASI
DARIUI.
mla nuo 5 iki 8 vai. vakarė.
kaip
3
kuopa.
J
o
s
d
i
r
b
a
našlai
PREZIDENTO ATSAKYMU.
-r
Kiekvienoj Vaistinyčioj 60c dėžute, Foster Millbura C*., M*. Ckta., Brisk, N. Y.
čių prieglaudos labui visomis Paieškau
Domininko
Vitausko,
K i t a s pabūgęs pasidavė.
kuris keli metai atgalios buvo OrK a i p žinoma, prezidentas spėkomis sulig seimo ir centre jhard l^ake Mich. seminarijoj. Girdė
(
jau kad jis iš ten išvažiavo į ChicaJ. P. WAITCHEES
Šale Stanton av<». policijos YVilsonas atsisakė maišyties nutarimų.
Ka. Paeina iš Kauno Hed. Ha.seinn.i
į geležinkeliečių su kompani
8 kuopa yra pilnai užsimokė Apskr. Viduklės parap. Kas apie ji
.
nuovadas du juodu piktadariu
pats
praneškite
anottar
Jis
praneškite
šiuo
jomis gineus. Pareiškė, kad j u s Garbės narystės $10(T.00,
LIETUVIS ADVOKATAS
\
adresu:
7
įsikraustė bilijardinėn.
•
f
Vakarais:.
4509
S.
Ashland
Ave.
[
rišti pakilusius gineus gyvuo bet antru syk žada stoti į Gar
v
i
Jonas ttkfndeH*
/
Tel. Yards 1053
Apkraustė visus tenak bu- j a ir vedkia geležinkeliu dar
Clintou, luti.
534 N. 7 Street
Dien. Koom 518—159 N. Calrk St.
bės n a r i u s j a u ne su $100.00,
T t i s i u s ž m o n e s ir p a t j s a v i n i n  bo tarvba.
Tel. Randolpl* S50-7 '
bet
su
$1000.00!
I
r
t4
savo
pa
k ą . Iš r e g i s t e r i o p a ė m ė $ 2 0 0
»
.*•'
ANT PARDAVIMO.
sižadėjimą užtikrina.
ir krūvą c i garėtų ir išbėgo. V Abi pusi skelbia savo pa
Valio 8 kuopai!
Parsiduoda Saldumynu
{Candies)
Už poros blokų nuo tos at sitenkinimą tuo prezidento at
ir
visuoku
dalykų
krautuvė.
Lietuviu • " " " " D R . " " ™ " '
i
Viešos
rinkliavos reikale
sitikimo vietos abudu pikta sakymu. Darbininkai pažymi
apgyventoj vietoj arti viešos ir baž
LIETUVIS GYDYTOJilS
( T a g d a y ) išrinkta komisija. nytines mokyklos priežasties parda
IR CHIRURGAS
,
d a r i u sutiko du praeinančiu apie savo laimėjimą. Tą patį
vimo patirptė ant vietos meldžiu ut2201
VYcst
22nd
Street
Rinkliava
skiriama
Gruodžio
sišauktf šiuo,.adręstu
detektivu. Šitiedviem plėšiku tvirtina ir kompanijos.
.
( T e l . Canal 6222
4414 So. Wopd Gairė Chieago,
23
i
-C
• R e s . SI 14 \V. 42nd Street
pasirodė intariamu.
DetektiDafmr kova prasidės prypš
Tel. McKinley 4 9 8 8 "
Nauji Garbės Nariai.
Pinigai siunčiami i Lietuva
\u šuktelėjo jiedviem sustoti. tą geležinkelių d a r b o taryba,
3 kuopa sųrajdo Garbės narę Iš priešastės važiavimo Europon—
ir visas dalis p a s a u l i o .
Bet tiedu metę žemėn"" eiga- kuri vyriansją ofisą turi Obiparduosiu cigarų krautuve ir kningyj a u Gruodžio mėnesije, t. y. na pigiai biznis gerai išdirbtas. Atsi- Į
•/ L a i v a k o r t ė s a n t
retus pasileido bėgti.
eagoje.
j
%
tuojaus po Labd. seimo. K i t u Šaukite
1* *" '
.7"
TVriau revolverių
kulkos
J. M \ K \ l ! i : \ \ l ( Z
VISŲ
lmi]Ų.
Garbės nariu paliko Apaštalys
1757 W. 471h Strei-l.
t l u i a g o , III.
pasiro<lė greitesnės.
Vienas G A L A B I N A M I UŽ D E R Y
tės Maldos draugija. Tai-gi ——
Fabionas i r Mickievicz ved,
'
«
.
•
p i k t a d a r i s gavo n u g a r o n
ir
B A S SU J A P O N I J A .
pirm seimo 3 kuopa t u w j o 13
buvę A. Petratis ir S. L. Fabionas
sudribo. Kitas, kiek pabėgė
Garbės narių, d a b a r jau** turi
Siuntimas pinigu, laivakor
jęs, sustojo ir pasidavė, kuo
Londonas, Vas. 9. — Iš Co- 15. Bet d a r ne viskas. Moterų
tes, pašportai ir t t .
.
met pajuto neišvengtiną galą penhageno pranešta, k a d so Sąjungos 2 k p pi Inai. pasiren
NOTARU L'SAS
v
N u p e r k a 5 a k r n s . g r a ž i a u s Real Estate, Paskolos, Insulinai
nuo šaudymo.
vietų tribunalas Tomske, Si- gus taip-gi įstojj-4 Garbės na
Ir tt.
juodžemio ant C* B . & Q RailSužeistas pasisakė esąs Wil- berijo.je, a n d a i nagrinėjo by rius.
.
1112 We$t 35-th Street
809 W. S5th St., Kami). Halsted St.
way,
22
mylios
nuo
vidurmiesTel.: Boulevard 611
son Jobnson.Tvitas — William lą viso suimta revoliucijinio 4 kuopa (Sausio mėnesije) su
Turtas Viri $€,000,000.00
.Vai.:
9
iki
6
kasdiena
Kelly. Pastarasis turįs poliei- komiteto. Tas komitetas sa rado Garbės narę, Oną ŠeŠto- dio. Balaiicas a n t lengvi) išmo- Vak.: Utar. Ket. ir Sub. iki 9 vak.
, A STATE BANK
Ned.:
iki
3
po
pietų.
kesčių.
Norint
daugiau
infor
varankiai,
be
bolševijcų
val
jinį rekordą.
kaitę. T a kuopa p i r m seimo
Atdara Panedeliais, Sercdos ir Siihatos vakarais
džios žinios, buvo vedęs tary turėjo 62 Garb. narius, d a b a r macijų rašykite a r atsišaukite
ypatiškai.
bas su J a p o n a i s .
PAŠAUTAS VAIKINAS.
jau t u r i 63. 4 kuopos įm rtar-
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Lietuvių Pinigų kainos ki-

•
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la; | siųsk pinigus tuojaus r
per šią didžiausią ir seniau
sią valstijinę banką šioje
apylinkėje:

•
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BAVAl

Įuropean American fureau

Central
Manufacturing
District Bank
•

» •
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.00

»T|l;

^

Pačiuose
•

Beri]
dieninė
premjerui
žtai atsij
ninku įi
vo piliet]
Berlyn|
žiuri tan
k a su U
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lieija a t r |
čiam Bei
panaikini
Berlyno
<fė pavaij
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Paeioj
sutikimai
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tojų stov
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k a rankoi
stpvi už
J i e net
džiai gri^
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Sw*. to komiteto nariai pas- bės nariais nei viena
P a u l Baubly,
kuo
Pavojingai kojon p a š a u t a s I merkti miriop ir sušaudyti. pa nepralenkė.
1404 West 18-th Street
19 metų William Doolittle, Kiti šeši nubausti ligi gyvos , 6 kuopa surado vieną g a r 
234b" West 69 gat. J i s gyvena galvos kalėji man.
bės narę, Elzbietą Krimiriskarpo tuo numeriu pa# globėją.
Tas komitetas skaitėsi toli te. tfa kuopa p i r m seimo turė
I r p e r kelias valandas mėgino mųjų Rytų respublikos val jo 15 Garbės n a r i u , d a b a r turi
nutylėti apie savo pašovimą. džia.
16.
*m
1
a
k
r
a
s
gražios
žemės
4
blo
Del s i a u s m o visgi pasisakė.
8 kuopa surado 2 Garbės na
P a š a u k t a polieija. Pašautasis L E N K A M S L A B A I N O R I S I riu, Moterų Są-gos 20 kuopą kai nuo depot 2 blokai nuo mo
,
Praktikuoja 20 metei
VILNIAUS.
kol-kas atsisakė
ir policijai
ir Sald. Šird. V. J ė z a u s ^No. 1 kyklos a n t Btfrling'ton Rail- Ofisas S14» So. M o r g u SL
pasakyti, kur jis buvo pašau
dr-ją. 8 kuopa pirm seimo tu way tiktai 18 mylių nuo vi* Kerte 32-ro S t ,
Ohicago, I i i J
tas.
Gruodžio 22 d. Varsavoje į- rėjo 11 Garbės narių, daibar tu durmiesčio. Cementinis kelias,
SPECIJALISTAS
Moteriškų,
Vyriškų, taipgi chro
kaina $500. Cash $75.00 kitus
J i s dirbo šoferiu pastoje.
vyko gyventojų- susirinkimas, ri 13.
niškų ilgų.
ant išmokescio.
OFISO VALANDOS: Nuo l t ryto
dalyvaujant kitu miestų atsto5 ir ' r kuopos sakėvsį t u r i
lkl 8 po pietų, nuo 6 iki 8 valan
S U I M T I J A U K E T U R I . fvams, Susirinkime buvo svarsd a vakare.
P
a
u
l
Baubly,
K
naujų Garbės narių, be!t kaž
Nedėliomls
nuo
9
lkl
t po plot
i tomas * Vilniaus, klausimas.
1404 West 184h Street
kodėl* nepridavė jų vardų* Gal
Telefonas Yards 087
Polieija jau turi savo ran
Atstovas Suligowski p r a n e
mano lenktyniuoti su kai-kukose keturis iniariamus plėši šė, j o g I ^ n k ^ m i e s t a i
n ^ - ' į j ^ ' į į į ^ ^
=^
kus, dalvvavusius
Kenwood giniai d a u g padeda " n u m y l ė - l p a s i r o d y t i į d i d ž i a i l 8 i l l 0 a r
WESTPULLMANIEČIAI!
•'•
,,
hankos apiplėšime.
tąjam V i l n i u i .
į *
hės narių skaitlinmi. K i t o m s ,
. t.
. .
atydą,
Sakoma, juos visus pažinę
P o karštų kelių seimo atsto-J
kuopoms reikėtų apie • tas J , . i t i r ! , p T , _ W n ! : . _ J u S U
k a S pa$ J u s dienraštį " D r a u  I Perkėlė seavo ofisą po num
tos bankos darbininkai.
vų kalbų p a d a r y t a rezoliuci
•
lenktynes pamastyti.
g ą " atstovauja p . M. Kiupej a : Vilnius i r Vilnijos žemės
Paieškoma daugiau.
/
J.Šliogeris.
/ • 4 7 2 9 So. Ashland A v e n u e J
lis 11949 So. Halsted St.
y r a neskiriama Lenkų valsty
V
Speeiialistas
•
PAVOGTA 10 AUTOMOBI bės dalis. Todėl čia susirinkę
P a s jį galite g a u t i kasdien •DŽIOVŲ, MOTER^ir VYRŲ I J O U J
IŠ W E S T SIDES.
LIŲ.
miesto gyventojai pasižadame
nusipirkti '* D r a n g a / ' , taip- JValandosnuo 10 iki 12 ISryto; n u o 9!
\
iki 5 po pietų; nuo 7 iki 8 : 3 0
j nenuilstamai d i r b t i , kol Vil
Sausio 30 ^d/Kąyarsko sve pogi galite užsiprenumeruoti P2
|vakare. Nedėliomis 10 kli 1
Telefonas Drexel 2880
Praeitą parą Chicagoje pa- nius amžinai bus p r i j u n g t a s tainėj Altoriaus Puošimo Mo ir apgarsinimų
paduoti
\
prie Lenkijos.
rogta dešimts automobilių.
terų draugija "surengė " D r i s - dienraitį. * -v\ • •
, ••••II

EXTRA!

Palikta

DR. G. M. GLASER

I" D R ' U H A R L E S S E G A L j
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sankrovoj.

EXTRA!

/

TURI BŪTI PARDUOTA.

i

mūsų

Sankrovos
Kaina tik

$35^

v štai kur stebėtina pro^a nusipirkti augštos rųSies QVARANTpOTA VICTROLĄ vertės iki $260.00
tik už $85.00, priedų veltui 12 rekordų, 800 adatų ir
DEIMANTO ADATA. Sioa NAUJOS
PUIKIOS
VICTROLOS palikta mūsų SANKROVOJE didžiu
lių muzikalių pardavėjų, kurie nubankrutijo. Kiek
viena MASINA turi DEŠIMTS METŲ DIRBTUVĖS
GVARANCIJOS. Kam tai pirkti iŠ antrų rankų
mašina,, kuomet -sali pirkti PUIKIA, NAUJA OVARANTUOTA VICTROLA vertės iki $250.00, tik u i
$85.00 su rekordais ir adatoms 'VELTUI iš mūsų
SANKROVOS.
Pilnai užtikriname tamista, kad nėra kitos krau
tuvės nei sankrovos lygios mūsų sankrovai palygi
nant nupiginimu.
,
Mes žinome, kad apsimokės tamistai atvažiuo
ti, nepaisant kur gyvenat. Taipgi mes turime kele
tą augštos rųšies TIKROS ODOS IR VELOURO
SEKLYČIOMS SETŲ, kuriuos 1 parduosime už pir
mą pasiūlyme. Mums reikia vietos.
Mes pristatysime VISIŠKAI VELTUI mieste ir
priemiesčiuose. Taipgi išsiunčiame C. O. D. LIBER
TY BONDSAI PRIIMAMI.

Atdara kas .dieną iki 9 vai. vak. Nedėldienlais nuo 10 ryto Iki 4 p. p.
I

NATIONAL ST0RAGE C0.
I

\

Viršiausia sankrova ir pardavimo

kimbaris

2023 So. Ashland Avo., Kampas 21-os Gatves.
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