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MAISTININKAI PERSIME
Tt PER UPE.

PRIVERSTINAS DARBAS
BULGARIJOJE.

Sąjungininkai perspėja Vokie Visi lig vieno turi atlikti val
džiai baudžiavą.
tiją,

NAUJAUSIOS ŽINIOS.

"ELTOS ŽINIOS,"

VOKIETIJA PRIPAŽINO
SĄJUNGININKŲ ULTI
MATUMĄ.

(Prisiųsta Liet. Inf. Biuro).
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THINGS THAT NEVER HAPPEN

-

LAIKRAŠČIO SUKAKTU
VĖS.

Londonas, Geg. 11. — Pirm
Paryžius, Geg. 11. — Iš AuBERLYNAS. — Gal^gale
gštosios Silezijos pranešta, jog vienerių metų Bulgarijoje iš
Vokietija sutiko pildyti visus
"Vilniaus" pranešimu, Lie
Lenkai maištininkai
vienoj leistas įstatymas. Tuo įstaty
sąjungininkų reikalavimus, ko tuvių laikraštis "Straž Litvietoj persimetė per upę Oder mu kiekvienas Bulgaras jau
kie išdėti ultimatume.
wy," Lenkų kalba rašomas,
ir paėmė miestą Kosel
po nas žmogįs, vyras ar mote
Vakar sudarytas naujas mi- laikė sukaktuves. Mat, išleis
smarkaus mūšio su Vokiečiais. ris, turi atlikti šaliai tarny
nisterių kabinetas. Kanelieriu ta šio laikraščio 500-nis nu
VALDŽIAI SIURPRIZO PA- Į L. GEORGE SAKO, DARBAS Visoj Augšt. Silezijoj maiš bą visuomenės darbe. Nuo to
arba premjeru sutiko but Dr. meris. Pradėjęs eiti 1919 m.,
priverstinojo
darbo
negali
iš
NETURI
VALDYTI
ŠA
tininkai
pažangiuoja..
Sąjungi
DARŽ KOMUNISTAI.
Wirth, centro partijos lyde Gegužės 15 d., jis nuolat turėjo
LIES.
ninkų ikar/.iomenė, ypač Pran sisukti nei vienas luomas.
ris. Buvusiajame kabinete jis vesti sunkią kovą su Lietuvos
cūzai, visai šaltai į tai atsinePrie demonstracijos prisi
Kuomet j jaunam žmogui su buvo finansų ministeriu.
v
priešais. Jis priverstas buvo
Tam
tikslui
gyvuoja
parla
dėjo skaitlingos minios.
eina 20 metu amžiaus, mersa.
Naujas kanclieris sutiko už net šešis kartus keisti savo
mentas.
Ir tuo tarpu Sąjungininkų gaitėms gi 16 metų, jie pa imti Pehrenbacho vietą, kuo vardą. Bet laikraščio pakraipa
Paryžius, Geg. 11. — Praeita
Londonas, Geg. 11. — An ambasadorių taryba vakar pa šaukiami valdžios priverstinai) met prezidentas Ebert paskel nebuvo pakeista, ir tikrasai
savaitę čia ir apylinkėse areš
bė rezignuosiąs, jei niekas ne redaktorius visą laiką buvo
glekasių
streikas Anglijoj ne siuntė perspėjimą Vokietijai, visuomenės darban.
tuota virš 100 komunistų.
.->
Berniokai toje baudžiavoje norės but kanelieriu tokiame vis tas pats asmuo.. Pirmadie
Prancūzijos komunistai il tik nesibaigia, bet jis eina ar- kad ji nesimaišytų į AugSiogas laikas ramiai
užsilaikė. šyn. Tomis dienomis streikuo šios Silezijos reikalus. Augš- turi veltui išbūti vienerius me šaliai kritiškame momente.
nį Kovo 28 d. redakcijon su
toji
Silezija
yra
Sąjungininkų
jančių
anglekasių
pusėn
pra
tus,
gi
mergaitės
—
6
mėne
Kanclieris Wirth
tuoįaus sirinko laikraščio bendradar
Jie neturėjo progos pakilti su
nuvyko Seichstagan ir tenai biai, spaustuvės darbininkai,
sius,
t
savo propaganda.
Nebuvo dėjo išnaujo linkti transpor rankose.
tinių darbininkų organizacija,
Kaip vieniems, taip kitoms pasakė karštą kalbą už priė kitų Lietuvių laikraščių re
jiems pasekėjų.
AMBASADORIAI
PERSPĖ
yrą uždrausta apleisti šalį ne mimą ultimatumo. Jis sakė, daktoriai ir bendradarbiai ir
Pagaliau pasitaikė laukia kuri atsisako išliuoduoti iš lai
JA
LENKUS.
atlikus pirmiau tos ypatingos jog tik tuo keliu Vokietija ga tt. Laikraščio bendradarbiai ir
moji proga. Vyriausybė pas vų iš kitur Anglijon prisiun
lės išgelbėti nuo okupavimo spaustuvės darbininkai p. M.
baudžiavos.
kelbė mobilizacija 1919 metų čiamas anglis.
Paryžius,
Geg.
11.
—
Tal
Tokiuo būdu kas metai val apskritį Ruhr.
Kalbama, jog transportiniai
Biržiškai įteikė 500 laikraščio
atsargos.
kininkų
ambasadorių
taryba
džia
turi
savo
rankose
apie
Reichstagas
221
balsu
prieš
numerių, aptaisytą ir puikiais
Dauguma gyventojų yra prie darbininkai ar tik neprisidės čia turi" susirinkimus. Susirin
700,000 žmonių abiejų lyčių ir 175 sutiko su jo nuomone. Vis lietuviškais papuošalais
pa
šingi tai mobilizacijai. Net ra prie anglekasių streiko.
kimuose dalyvauja ir Suv. su jais daro taip, kaip patin kas pasibaigė.
puoštą., kompletą. Be to, jie įmiausieji darbininkai karčiai
Del anglių trukumo susiau Valstijų atstovas.
ka valdžios organams.
šiandie Vokietijos pareiga teikė ypatingą adresą, kuriuo
atsiliepia apie toki vyriausy rinami geležinkeliais susisie
Ambasadoriai pasiuntė VaiTie darbininkai dirbdina ke tik pildyti visas ultimatume reiškiama kuodidžiausių lin
bės pasielgimą.
kimai. Tad daugybė geležin
šavai reikalavimą, kad ji pa lius, visur, kur reikia, kasa nurodytas sąlygas.
kėjimų.
Žemdirbiai labai nepatenkin keliečių ir be streiko ima ne vartotų visas priemones ap perkasus, grendina gatves, sta
Tarp kitų kalbėtojų Gudų
ti. Sako, kuomet laukuose pra tekti darbo.
VARSA VA. — Iš- Augštomalšinti Lenkus Silezijoje.
tydina
mokyklas,
kasa
daržus,
Tai vienur, tai kitur užda
sideda darbai,
vyriausybė
;
sios Silezijos gauta žinių, kad atstovas pabrėžė, jog Gudų
ir
tt.
Be
to,
talkininkų
komisijai
150,000 jaunų vyrų atitraukia romos dirbtuvės. Palengva vi
Lenkų maištininku vadai pie tauta visados laikrašty turė
Silezijoje
įsakyta
paskelbti
nuo tų darbų ir siunčia juos sa šalis paraližuojaina ekono
jo teisingą ir jautrų savo rei
prokliamaciją Silezijos Len ALBANIJA NORI PASKO nuoja ten paskelbti atskiria
miniu
žvįlgsniu.
Dievas žino kokiems tikslams.
lenkišką respubliką, kuri, su kalų užtarėją ir gynėją. Atsa
LOS.
kams. Paaiškinti jiems,
jog
Tais gyventojų nepasitenki
Savo keliu, ministeris p:r* plebiscito klausimas dar ne
prantama, turėtų but tamp kydamas į sveikinimus ir lin
nimais naudodamies*, vietos Tr mini n kas Lloyd George neat
kėjimus, M. Biržiška nurodė,
Tirana, Albanija, Geg. 10.— riai surišta su Varšava.
baigtas, ir jog tas
netiesa,
apylinkių komunistai praeitą maino savo pozicijos. Jis sakad* be reikalo jau taip aukš
kad visa Silezija tektų Vokie Albanijos vyriausybė darbuo
savaitę turėjo keletą susirinki- į ko, jog ne darbininkams val čiams.
PARYŽIUS. —
Iš Augšt. tinama jo, kaipo redaktoriaus,
jasi iš Suv. Valstijų
gauti
dyti šalį. Darbo reikalavimai
mų.
nors 10 milijonų dol. pasko Silezijos parėjo žinių, jog mai nuopelnai. Vienas asmuo juk
Skaitlingiausias jų susirin turi bu t varžomi. Kitaip ša VOKIEČIAI PASIRENGĘ los.
štininkų vadai veda tarybas su negali padaryti milžiniško dar
kimas įvyko praeitą sekma lyje pakils tik viena betvarkė.
Sąjungininkų komisija. Lenkai bo. Tai ntiopelnas keliolikos,
KOVON.
Štai kokia ministerio pirmi
SUV. VALSTIJŲ ATSTOVAS pirmon vieton stato sąlygą, i- ar keliasdešimties žmonių. O
dienį šalimais Paryžiaus. Daly
programa
atkreipta
dant komisija juos apdraustų jis tik tiek padaręs, kad nuo
SU TALKININKAIS.
vavo keliolika tūkstančių žmo ninko
Ratibor,
Augšt. Silezija,
prieš darbą:
lat gyvendamas Vilniuje, ir
nuo Vokiečių puolimo.
nių.
Geg. 11. — Odros upės vaka
gerai pažindamas vietinius san
Paryžius, Geg. 10. — Talki
Jų dauguma ne komunistai.
1. Darbas neturi diktuoti rų šone, Silezijoje, Vokiečių
LONDONAS. — Del angle tikius, pirmiau gal už kitus
Bet jie pasekė komunistų va tautai savo norų ir neturi sta- armijos oficierai pradėjo tvar- ninkų ambasadorių susirinki
dus, idant bendrai pakelti pro tyties vyresniu už parlamen kyties su tikslu apginti tą šo me vakar pirmukart dalyvavo kasių streiko vakar Anglijos įspėjo tokio laikraščio reika
ir Suv. Valstijų ambasadorius kabinetas turėjo tris atskirus lingumą ir tą krypsnį, kuriuo
testą prieš mobilizaciją.
ną nuo Lenkų maištininkų.
tą.
Wallace.
susirinkimus, šalis neturi ang laikraštis turėjo eiti. Pasikal
Po mitingo žmonių jura de
2.. Darbas neprivalo atsisa
Oficierai gyventojams dali
Ambasadoriai tarėsi
apie lių. Atvežamų iš kitur anglių bėjimas tarp susirinkusiųjų
monstratyviai leidosi ant mies kyti patarnavimų, kurie reika
na šautuvus ir kulkasvaidžius, nuotikius Augštojoj Silezijoj. darbininkai nenori iškrauti.
tęsėsi keletą valandų. Skirstė
to. Susidūrė su policija ir išti lingi gyvenimui.
jaunuosius žmones organizuoja
si visi, pasiryžę ir toliau laik
ko muštynės. Daugybė žmonių
3. Industrija negali plesties į būrius ir juos lavina. Miesto
raštį vesti tais.pačiais keliais.
sužeista.
apkrauta augs tomis mokesti- liūs aprūpina garnizonais.
Pati vyriausybė nustebo, kuo
"Litwa" pranešimu,
Vil
mis.
met pamatė tokią daugybę ko
By GENE BYRNES
Tuo tarpu visas rytinis nuo
niaus laikraščio " Straž Lit4. Darbo noras gauti dali
munistų pasekėjų. Pigu jai
w y " redaktorius-leidėjas My
pelno iš industrijų yra tuš Odros šonas yra Lenkų maiš
buvo suprasti kodėl taip yra.
kolas Biržiška traukiamas tei
čias ir apie tai negali but jo tininkų rankose. Su jais Pran
Kadangi mobilizacija turi eiti
cūzai bičiuliuojasi.
smo atsakomybėn (73-čiu ir
kios kalbos.
savo keliu, tad vyriausybėm
74-čiu straipsniu) už spauzIr jei Lenkai mėgintų per
Tai svarbiausieji nusistaty
agentai ir policija pradėjo adintą minėtam laikrašty veda
Vokiečiai
mo principai prieš darbą. Llo simesti per upę,
reštuoti komunistus agitato
mąjį straipsnį "Interviu I.O.
yd George tuos principus gi juos tuojaus pasveikintų.
rius.
su ŠVv Kazimieru." Taippat
#
na ir nenori girdėti jokių prieš
Komunistai kalbėjo į šau tai argumentavimų.
PREZIDENTAS ĮSAKĖ PA
traukiamas teismo atsakomy
DARYTI TARDYMUS.
kiamuosius karo tarnybon jau
bėn (128-tų ir 129-tų straips
nus vyrus:
nis) buvęs "Straž Litwy"
ŠVEICARIJA TAIKINS VE
Washington. - Geg. 11. - "Vyrai, eikite naujan kapirmtakuno laikraščio —"DzNEZUEILĄ SU COLUMKongreso žemesniųjų .rūmų
ran, jei jųs verčiami. Bet gin
won Litwy" redaktorius-leidė
BIA.
komitetas, kurs svarsto karo
klus pasilikite. Jie reikalingi
jas Ogintas. Teismo atsakomy
revoliucijai."
bėn patraukti (128, 129 ir 534
Geneva, Geg. 11. — Šveica departamento milžiniškas iš
Gegužės 1 d. čia komunis rijos federalė taryba vakar su laidas karo metu, susekė dau
str.) ir laikraščio "Glos LitKai-kutai buvo rengę demonstraci tiko but arbitru nustatyme ru- gybę didžiapelnių.
w y " — pirmtakuno laikraš
jas. Bet nepavyko. Kas kita beižių tarpe Venezuelės ir Co- rioms kompanijoms karo de
čio "Dzwon Litwy" redakto
pasirodė paskelbus mobiliza lumbios. Už tuos rubežius tar partamentas mokėdavo už rei
rius —leidimo komit. laik. pil.
ciją.
Viktoras Biržiška ir Andrie
pe tų respublikų buvo pakilę kalingus daiktus milžiniškas
Jei komunistai skaitlingai smarkus ginčai. Abidvi res- kainas.
jus Rondomanskis.
areštuojami, reiškia, šaliai y- publiki mėgino taikinti Suv.
Prezidentas Hardingas įsa
"Litwa" pabrėžia, jog pri
ra nemažas pavojus.
kė
Teisingumo
departamentui
Valstijos. Bet nepavyko tas
siminti, kaip nesenai laikraš
padaryti
tardymus^
ir
didžiačio "Wilenskij Kurjer" re
RIAUŠĖSE ŽUVO 7 ŽMONĖS padaryti.
pelnius
išvilkti
aikštėn.
j
daktorius-leidėjas buvo nubau
stas 50,000 markių, leidžiamo
Rymas, Geg. 11. — šalimais ANGLIJA NEPRIPAŽINO
NUGALĖTI
BOLŠEVIKAI
SOVIETŲ RUSIJOS.
taippat Igatjevsko skersgatvy,
miesto Palermo socijalistai su
€*niH.< Inter-nat'l Cartoon Co., N. Y.
.*
SIBERIJOJE.
— gausime pilną vietos teismo
nacionalistais pakėlė kruvi
Londonas, Gėg. 11. — čia
ir administracijos valdžių vie
nas riaušes. 7 žmonės nužudy
NEKU0MET TAIP NERA. >
Copenhagen,
Geg.
11.
—
Ru
si »r U kitų pavojingai su- oficijaliai paskelbta, jog Ang
Eina žmogus prakaituodamas ir sakosi patenkintas atos tos spaudos sekimo vaizdą.
sijos
laikraščiai
praneša,
įog
lija nepripažinusi Sovietų Ru
ž<'i>ta.
togomis. Jis esąs daug indomybių matęs ir visų pinigų ne^ "Litwa" pranešimu, Kovo
» _
sijos valdžios, išėmus padary Siberijoje valstiečių armija nu
išleidęs.
29 d. Gudų kliubo bute įvyko
galėjusi bolševikus.
PLATINKITE "DRAUGĄ." mą pirklybos sutarties.

Lloyd George Skelbia Kovą
Darbui

i
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iškilmingas
Nepriklausomos
Gudijos paskelbimo trijų me
tų sukaktuvių paminėjimas..
Dalyvavo įvairių tautų, gyve
nančių tame krašte, atstovai.
Tarp kitų dalyvavo Lietuvių
delegacija ir daug vietos Lie
tuvių inteligentijos
atstovų.
Paminėjimas buvo širdingai
švenčiamas. Buvo daug kal
bų. Skaitlinga auditorija su en
tuzijazmu sutiko kalbas, paš
vęstas nepriklausomai Lietu
vai su obalsiais: "Te gyvuoja
nepriklausoma Lietuva!''
Su įtemptu dėmėsiu buvo
išklausyta Lietuvio pil. Kraujalio, sveikinusio Gudus, vie
tos Lietuvių vardu. Jo kalbos
išvados žodžiai: "Tegyvuoja
nepriklausoma, nedalinamoji
Gudija" sukėlė yisų susirin
kusių Gudų ovacijas broliškai
Lietuvos tautai.
"Gazeta Krajowa" praneši
mu, Kovo 23 d. Vilniuje išėjo
naujas Gudų laikraštis "Bialaruski Zwon'\ Įvedamajam
straipsny laikraštis
šaukia
krašto visuomenę
susijungti
"po sena Didžiosios Lietuvos
kunigaikštijos vėliava" ir pa
liauti tautinius ginčus.
VILNIAUS ŽINIOS.
Lenkų radio pranešimu, Ba
landžio 5 d. Chardigny buvo
Vilniuj, pravažiuodamas
iš
Kauno į Varšavą.
Esą garnių, kad negryšiąs į
Vilnią. Tautų Sąjungos kon
trolės komisijos
pirmininko
vietą apsimsiąs Italų pulki
ninkas Bergera.
Laikraščiai praneša,
kad
Chardigny pareikalavęs iš Vil
niaus universiteto rektoriaus
satisfakcijos del nepalankios
manifestacijos.
Tikima, kad"
manifestacijoj dalyvavę stu
dentės. Priešingam atvėjy gra
sinęs Tautų Sąjungos kontrolės komisijos nukėlimu į Kau
ną, ir pareiškęs, kontrolės ko
misija nesipriešisianti
gali
mam Lietuvos puolimui Vil
nių.
5 MILIJONAI AUKSO IŠ
ANGLIJOS.
New York, Geg. 11. — Iš An
glijos čia atvežta daugiau '
milijonai dolierių aukso.
PANAIKINTA MIRTIES
BAUSMĖ.
Stockholmas,
Oeg. 10. -f*
Švedijos panlamentas panaiki
no savo šaly mirties bausmę.
Rymas, Geg. 10. Čia galą
pasidarė šokdamas per langą
laukan Francesco Tedesco, bu
vęs Italijos finansų ministeris.
ORAS. — Šiandie galimas
lietus, rytoj pramatomas gra
žus oras; maža atmaina tem
peratūroje.

PINIGU KURSAS.
Svetimų šalių pinigų vertė, mai
nant nemažiau $25,000, Gegužės 10
buvo tokia pagal Merchanta Loan and Truat Co.:
Anglijos gterlingų svarui $3.99
Prancūzijos šimtui frankų 8.20
Italijos šimtH lirų
5.03
Vokietijos šimtui markių
1.56
Lietuvos šiitui auksinų
1.56
Lenkijos šimtui markių
.13

ketvirtadienis, & # . 12, l&lt

DRANGAS
LIETI V U KATALIKŲ DIENRAŠTIS

"DRAUOAS"
Eina kasdien* Išskyrus nedėldienius.
PRENUMERATOS KAINA:
CHICAGOJ IR UŽSIENYJE:
Metams
« . . . . . . * . . . $8.00
Pusei Motą . . . . . . ; . . ^ . , . . • • 4«00
BUV. VALST.
Metams
$6.00
Pusei Metų
• • • &0W
Prenumerata mokaal iskalno. Lai
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresų visada reikia prisiųsti ir
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti Išperkant krasoje ar exprese "Money Order" arba {dedant pinigus t
registruotą laišką.

" D R A U G A S " PUBL. C 0 .
8334 S. Oakley A ve.. Chicago.
Tel. Roosevelt 7791

"NAUJIENŲ" REDAKCIJA
MOKA "SKAITYTI," 0
DAR GERIAUS "PRO
TAUTI."

B * •"*

Melas ir šmeižtas yra ne
dora gynimosi priemonė. " N a u
jienų" Redakcija, tikiuosi, su
tuo sutiks.
" D r a u g o ' ' ir ' 'Naujienų"
nuomonės dažnai skiriasi. Visi
skaitytojai tą pastebėjo.
Tuotarpu " Naujienos' 106
nr. ką kitą skelbia. Jos griau
na visų pripažintas tiesas nemokėdamos nė skaityti nė pro
tauti.
^
" D r a u g a s " socijalistų šven
tę aprašydamas tarp kitko pa
sakė, kad jų (tai yra socija
listų) oratoriai pakartojo savo
aksiomą apie senojo pasaulio
sugriovimą.
"Naujienų" Redakcija ne
mokėdama skaityti apleidžia,
žodį savo, nusigriebia už ak
siomos, ją narplioja, sofistinės
suktybės pasigavusi, prieina
prie "giliausių" protavimų.
Įdomu k u r tokios negudrios ak
robatikos ji išmoko.
Iš t " D r a u g o "
pasakymo
"Naujienos" išvedė, kad ir
" D r a u g a s ' ' tą socijalistų ak
siomą pripažino kaipo aiškia,
neužginamą tiesą... Tai bent
komunistinė " l o g i k a " !
Kas "Naujienoms" yra " s a 
v o " , anaiptol nevisa kitiems
yra sava. Tokio bolševistinio
komunizmo 4 4 Draugas" nepri
pažįsta.
" D r a u g o " straipsnyje " S e 
nuoju Į p r o č i u " pasakyta socijalistams daug karčios tie
sos. Negalėdami tos tiesos rim
tu protavimu sugriauti, jie
griebėsi desperatinio vaikų
argumento — pavadinti savo
oponentą neišmanėliu. Tai pi
giausia, prieinamiausią "Nau
jienoms" priemonė. Vyručiai,
parodėt savo didelę silpnybę!
Gal tokia argumentacija pri
tinka mėgiamiems "Naujie
n ų " "chamunistams", bet rim
tiems jų redaktoriams tai tie
siog... gėda.

Nauja Našta.
Miesto Chicago valdyba karo
metu buvo blogame finansi
niame padėjime. Tuomet ji pa
sidarbavo, idant valstijos įs
tatymų lekKmo rūmai (legislatura) padidintų mokesčius
piliečiams už nejudomas nuo
savybes Cook apskrity (Cbicago yra šitame apskrity).Rūmai
trijų metų laikotarpiui padidi
no mokesčius beveik pusę tiek
daugiau, kiek pirmiau buvo
mokama. Piliečiai neprotesta
vo. Kaip-gi, juk karas, viskas
brangu, miestas reikalingas di
desnių išlaidų.

Taip pelnijusi miesto ^valdyba nesiliauja pinigų aikvcth
I r pernai padarė apie 8 mili
jonus dolierių deficito. s
Kad ko panašaus neįvykta
šįmet, t a pati vaidyba ir vėl
ėmė darbuotis — kelti mokes
čius piliečiams. Bet šiandie pi
liečiai jau pakėlė protestus.
Kiek žinoma, valdyba negaus
tos malonės.
Miesto tarybos finansinis
komitetas skelbia, jog miestas
pajamų šįmet turėsiąs daugiau
negu 30 milijonų dol. Tuotarpu miesto valdyba išlaidoms
reikalauja apie 45 milijonus
dol.
Šiandie kalbama, kad val
dybai teks panaudoti tiek iš
laidų, kiek bus gauta pajamų.
Finansinis komitetas jau gal
voja, kaip čia apkarpius išlai
das įvairiems departamentams.
Žinovai pasakoja, k a d nuo
to daugiausia turėsią nukentė
ti visokie paprasti miestiniai
darbininkai. Iš jų apie 10,000
busią paliuosuota nuo darbų.
Kad tuo tarpu visokie virsininkų padėjėjai ir politikieriai, kuriems be reikalo mo
kamos aukštos algos, nebūtų
paliesti.
Kame čia teisybė!
Darbininkai yra piliečiai.
Rinkimų metu jų bals'ai di
džiai reikšmingi. Tad atėjus
valdybos rinkimams, jie netu
rėtų pamiršti, ką renka miesto
valdybon, ką balsuoja.
Ačių šiandieninei miesto val
dybai, mūsų miestas apaugęs
purvais. Gatvaitės bjauriausia
me padėjime.
Miesto pagerinimams pas
kirta dešimtys milijonų dol.
Valdyba neveda jokių darbų.
Nusisamdžiusi brangiai apmo
kamus ekspertus aikvoja tuos
milijonus. Regis, netiktų dar
bininko sunkiai uždirbtą grašį
taip pigiai leisti.

Kaip Vyriausybe
Apmoka Savo
Darbininkus.

Ket^rtadi<
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iesorių v e d a m patys £irba
44
ttiokslinio tyrinėjimo <larbus
VaMkano bibliotekoje i r arkySalima gauti Uos
Yakarykščiame
numeryje to domėtis į neteoiegiškuoshra ve arba kartais ka*frkwmb<>tilpo straipsnis išro<*inėjąs tos. Sapieioos fakultetas, nes Lfe»| se. Paprastoji stodentų ttiinia
kolegijos nereikalingumą^ bet tuviai nesirengė mokintis juo- to darbo nemato. Jį atlifcusiesavo pažiūrų į tą dalyką ne se nei nesirengs. Pagalios ntu-, jį darbininkai, teologijos dakpermainėme. Kiekvienam rim sų kolegijos gyventojai nei ne- : tarai, dažniausiai tampa VoRamybė J u m s (brangios odos paauks.)
$3.50
Bamytfė J t a i s (kailio apdar.)
« . . . 2.50
tai mintijančiam
Lietuviui galėtų vaikščioti į juos. Tokiu kietijos a r Amerikos seminari
Ramybė Jums (audeklo apd.)
.
2.00
duodame progos išreikšti pa būdu gali likti klausimas, ar jų ir teologijos fakultetų pro
fiios maldaknygės formatas yra 5V4x3%. Puslapių turi 958, fcet ne
žiūras, nors jos ir priešingos reikalinga y r a kolegija trijų fesoriais. Vokietijoje vysku
stora, nes spausdinta ant plonos popieros. Joje yra įvairių j vairiau
sių maldų.
mūsiškėms. Esame gavę ir ki teologinių universitetų ir Bi pijų seminarijos beveik visur
•
•
•
•
tų raštų, išrodinėjanČių kole blijos Instituto studentams!
stovi lygiai su universitetų fa
Amalas Saigas — juodas apd.
$1.5©
gijos nereikalingumą, bet anų
Tie trys teologiniai universi- kultetais. EiclistaedVo, KoeAniolas Sargas — juodais minkšt. apd
1.75
netalpinome dėlto, kad nebuvo tetai y r a Gregorianum, Pro-jhi'o, Bamberg'o seminarijos
Aniolas Sargas — juodais apd.
1.50 E
galima iš jų iškirpti ir šalin paganda ir S. Ąrjpolinaris^Pro- yra labai pasižymėjusios savo
Dangaus Svaigidutė — juod. minkš. apd
L75 =
atidėti asmeniškumo. P-no paganda y r a specijalio tikslo profesorių mokslingumu.
Dangaus Žvaigždudė — baltas celluloid apd. su
|
Mąstančio straipsnyje tų asme universitetas rengti misijonoDviejų teologijos šakų spepaveikslėliu ant apd
*.
1.75 1
niškumų n e m a t y t i
riams į įvairias šalis. J ų stu cijalistus galima kuogeriauDangaus Žvaigždutė — balto kailelio apd.
1.50 =
Ką p . Mąstąs parašė "Doc- dentams gal a r augšti tie rei siai ir kuolengviausiai išlavin
Dangaus Žvaigždutė — juodo audek. apd
1.00 S
Dangaus žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50 |
tor romanus asinus germa kalavimai, kuriuos, universite ti vien tik Ryme, būtent, krik
1:50 i
nus",
del to jo straipsnis tas^ stato, bet vis-gi pritaikyti ščionių archeologijos ir kano = Aniolėlis — juodais apdarais
'.
0.75 |
nepagerėjo, neš žinia, kad tuo ne Europos tautoms. Lietuva J nų teisės. Niekur pasaulyje nė-, | Aniolėlis — juodais apdarais . . . :
5
Sioa
maldaknygės
yra
nedidelės.
Turi
beveik
po
300
puslapių.
£
sakiniu
išsireikšdavo prieš savo studentams gali ir turi j r a tokios daugybės senų krik- 1 S Spauda alSki.
E
ftvmp = Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 |
karinis Vokiečių išdidumas. statyti
tatyti aukštesniu
augstesmų reikalavi-V,;/„.j^
ščionijosc liatovm
liekanų, ir»\n
kaip !Ryme
Sakinio pradžia bene bus ne mų.
tedių
....
2.50 1
todėl archeologams tame mies | Pulkim ant
2.00 =
katalikiškos kilmės. Bet tai
Šv. Apolinaro universitetą te y r a patogiausia lavinimosi 5 Pulkim ant kelių „
1.85 =
tiktai mažmožis. Svarbesnis mažai težinome, todėl nedaug vieta. Bažnyčios istorikas nie I Pulkim ant kelią
1 Pulkim ant
fceHų
1.50 =
daigtas y r a tikrieji p. Mąstan- ką galime apie jį kalbėti.
kur kitur neras tokios gausy S
Si maldaknygė yra Siek tiek didesnė už pirmesnes. Jos kainų =
čio prirodymai, kuriuos galiBet Gregorianum y r a labai bes i r tokios įvairybės origi
E įvairumas priguli nuo apdarų. *"
E
"ma suvesti į šiuos punktus: 1) rimta mokslo įstaiga. Teologi nalių savo mokslui dokumentų 5 Maldų Knygelė
. \ . . 75c. =
Rymo universitetuose mokslas jos mokslas jame yra imamas ir šaltinių, kaip Vatikano ar | Maldų Knygelė
50c |
žemai stovi, ten iš daktarų ne giliau ir plačiau negu Ameri chyve. Kanonistai, eidami mo E
Užsisakydami adresuokite:
reikalaujama nei disertacijos. kos, Vokietijos a r Prancūzijos kslus kitur, centralę Bažnyčios I
"DRAUGO" KNYGYNAS
2) Lietuvai reikalingi specija- teologiškuose fakultetuose. Ką valdybą žino tik iš knygoj i r iš
f 2334 So. Oakley Ave.
Chicago, ffl. |
listai, kuriems nėra progos iš tose šalyse apima vienas fakul aprašymo. Ryme jie ją gauna.
iitinHfiiiiiiiiisfiliiiHiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitififiiifiiiinfiiiHirf]
silavinti Ryme. 3) Ryme yra tetas, tas Gregorianuane yra matyHa.
progos išmokti vien Italų kal padalinta į tris šakas. Kaip do
Mudu su p . Mąstančiu nesu- skirsto filosofus, teologus ir /fe=^Ž=ž5a=ssssajsgž
Phone Seeley 7489
bą, kuri mums nereikalinga, o minikonai geriausius savo teo
kanonistus,
bet
nespecijalitinkava kalbėdami apie Kole
DR. L M. FEINBERG
nėra progos išmokti mųs švie logus telkia į Friburgo univer
specUaUal visokias vyrų i*
giją dėlto, kad nevienaip žiu- zuoja jų prieš daktaratą, tik Gydo moterų
lytiškas ligas
sitetą,
taip
jėzuitai
telkia
į
suomenei reikalingiausių kal
po
jo.
2401
Madison
Str., kampas Wes~
riva į daktaratą. .Rusijoje
Rymą.
Gregorianume
nekuot
e
m
Ave.,
Chicago
bų: vokiškos, prancūziškos, an
Tiesa, Ryme esant nematyt Valandos: 2—4 -po piet 7—9 vak.
moksliškas daktaro laipsnis
gliškos. 4) Lietuvių pastangos met netrųksta rimtų moksli
2į/
būdavo duodamas tik specija- specijalizacijos darbo, nes Gre
turi eiti, kad padarius katali ninkų.
iistams. P-nas Mąstąs mintija, gorianum kandidatams į speTų mokslininkų patarnavi
kišką universitetą Lietuvoje.
buk ir Rymas viską užbaigia cijalistus stato daugiau reika II
Visus tuos žvilgsnius iki vie mas studentams y r a dvejopas.
DR. S. BIEŽIS
daktaro diplomu. Tečiaus Ry lavimų, negu Vokietijos uni
H
E
T D V I S GYPYTOJĄg
•
nam mes esame jau gvildenę Pirmiausiai jie atlaiko prelekIR CHIRURGAS
mo daktaratas reiškia tik už versitetai, todėl tų kandidatų
M
trioboje,
" D r a u g e " per tą laiką kaip cijas universiteto
2201 Wcst 2flBd Street
I
baigimą to mokslo, kurio rei- yra maža. J i e kiekvienas sky
Canal €222
gTel. 1114
kolegijos klausimas yra svars preziduoja dis^utose, atlieka
I»
W. 42nd Street
kfa prieš pradėsiant specia rium dirba su atskirais profe • R c s .
•
Tel. McKinley 49S»9
tomas. Bet žinia, kad dienraš egzaminus. Visas t a s darbas
lizuotis. Gal ir Rymas šiek tiek soriais ir visi arba gyvena, ar
čio straipsniai neilgam paten yra daromas paprastiems stu
kaltas klaidos, nes jis duoda ba suseina į Vokiečių Kolegi
ka, todėl nesistebime, kad ir dentams, kurie perėję paskirta
• y * ^ » » » » » ^ » ,
tris atskirus daktaratus: filo ją. Todėl jų darbo nematyt
p. Mąstąs nepilnai apsvarstė kursą gauna daktaro laipsnį.
Tel.
Yards 6666 Blvd. 8448
sofijos, teologijos ir teisių, to iš lauko.
Dr. T . A. ŠIMKUS
mųs išdėtuosius žvilgsnius prir Daugelis su tuo laipsniu links
dėl kai-kam išrodo, buk tai
Tik Šv. Rašto specijališku- Lietuvis Gydytojas,
m
rodančius tos kolegijos nau mi važiuoja namon,mintydam i,<
specijalizacija. Bet istiesų tai me yra daug dirbančių. Jiems
Akuderas.
buk Ryme nebeliko daugiau
dingumą ir reikalingumą.
SSOS 8. Halrted 8 t Chicago.
, , nėra specijahzacija, tai yra i r y t a Pontificium Institutum Valandos: 10—12 iš ryto 1—t Ir
išminties, kurios galima butų ...
.
,.
.
Biblicum. Tik dvi toki įstaigi «—8 v a k a y Ned. 14—11 Ii ryto
Mokslas Rymo Universitetuose
tik trejopas dirvos parengimas
pasisemti..
yra pasaulyje: minėtoji Ryme
apecijalistams.
Kaip
Čia mes nekalbame apie ka pasisemti.
mn
..\. .
*r . Prancūzų
n
college, lygi Rusijos gimnazi- *ir Ecole Bt. Etienne JeruzoK- įm mJ* • • •
rališkąjį Rymo universitetą ar . Rymas ir Specijalistai.
Te&aus Vokiečių kolegijos f jai, dvi paskutini klesi vadin- moje.
ba Sapienza, kurio teologiškaJ. P. WAITCH£S
Tai-gi peržiurėjus
Rymo
fakultetas negyvas, nes auklėtiniai, gavę daktaratą no dama lycee, skiria vieną į li
Lawycr
prelekcijų neskaito, tik davinė visi važiuoja namo. Geresnieji, teratūros, kitą į gamtos šaką, mokslo įstaigas matyt, kad joLIETUVIS ADVOKATAS
Vakarais:
4509 S. Ashland Ave.
ja laipsnius. Bent taip buvo liekasi Ryme, prelekcijų ne bet. d a r nepadaro specijalistų,, se yra ko i r iš ko pasimokinti.
Tel. Yards 1053
-(Pabaiga bus)
prieš karą. Mums nėra reika- klauso, bet Gregorianumo pro- taip ir Rymo Gregorianum suDion. Room 618—159 N. Clark St.

Lietuvių Kolegija Ryme.

DRAUGO" KNYGYNE
MALDAKNYGES
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Mes didžiai stebimės, kaip
čia kapitalistai išnaudoja dar
bininkus, kaip juos sunkiais
darbais vargina ir \ą ta« pi
giai apmoka.
Tečiau tuo žvilgsniu nerei
kia girti nei pačios vyriausy
bės. Nes ji daugumą savo dar
bininkų pigiau apmoka už pa
čius kapitalistus.
K o n g r e s o Žemesmiojo

Ramo

DRA

I ^ M » i »

—•»•

Jaksas.

Tremtiniai — V a r g o Žmones.
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• i
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M W M *

Tel.

• M

— M

Randolph

• • » » — .

3507

ir pradėjo vežt, žinoma veltui.
Kelionė ne visų vienokia buvo,
vieniems lengviaus atsiėjo, ki
tiems sunkiaus. Kurie važiavo
|
pavasarį — a r dar prieš irugia- I Perkėlė aeavo ofisą po nmn
pititę, — turėjo patirti bado. { 4 7 2 9 So. AsUaml AvenueJ
Stotyse duodavo vos tik -bui f)
Specialistas
zos, o duonos nė kąsnelio. Va
žiavo rūkstančiai — kas juos
iki ^ po pietų; nuo 7 iki i:t
pvakai e Nedrliomis 10 kii 1
ŽIOVV,Telefonas
MOTERŲI>rexel
ir VYRV
UGI
pavalgidins... Badas čia tebe
2889
alandosnuo 10 iki 12 išryto; m
šautiems, d a r skaudesnis, ne
gu k u r ant vietos tebesėdintiems. Neviena moteriškė, i r
mergina, visk^ išsikeftus, už Tel. Canal 2 5 * Vak. Canal *118
III. Kelionė namon.
pussvarį duonos ir plaukus
susirgus
8kiTČiau į rųšis tremtinius parduodavo... Kiek
pabėgėlius "bekeliaujančius Ru numirėli Kitiems iškeliavus iš
Lietuvis Gydytojas Ir
sijon, turiu pažymėti taip pat vietos prisėjo vargti kelias sa
Chirurgas
1831 So. Halate* Streei
skirtumą —' namon grįžtant. vaites, n e t 2-3 mėnesius. Lauk
Valandos: 10 i k i 12 *yto; 1 iki 4
Jų 2 rūšį:
po p i e t t Iki 9
pafrontėje, kuomet Vokiečiai
tie naujos mados "proletarai—
buržujai", kurie patekę val
džion pavirto jau žmonių šir
dies neturinčiais gyvuliais.
Visą padėtį apipasakoti sun
ku, daug reikėtų prirašyti.
Galop susilaukė ir mūsų
vargo žmonės" — tremtiniai
laimingos valandos, — kuomet
sudarius sąrašus gavo pagalios
leidimą keliauti namolei. " A k ,
nors sykį, ačiū D i e v u i " atsi
duso žmonės.

vienu balsu surinka:* mama
(Tąsa).
darbo reikalų komitetas pas
kelbė, jog pati vyriausybė sa Paskiaus duona visai pablogė duonos. Sulaužius duonos šį
vo 50,000 darbininkams ir dar jo. Pavirto į avižinę, ar ge- pussvarį į 3 dalis padalina vai
bininkėms moka į mėnesį tik riaus sakant į ašakinę (vienų kams, kurią jie nespėdami apsi
ašakų). Tos duonos duodavo laižyti prarija. O kas jai t Mo
po 50, 60, 70 ir 83 dol.
Karo metu pačiame \Vash- nevisur ir ne visiems lygiai. tinos širelis neleidžia kitaip
ingtone buvo šimtai tukstan- 1 Dažniausiai, fabrikų darbinin pasielgti. O kur dar vakaras?
čių tų darbininkų ir darbinin kams duodavo po % svaro 1 — Ne, neaprašysiu aš jums to
kių. I r jie visi už tokią pigią dieną, kitiems po J/į ar net skausmo, vien išpasakoti gali
kainą turėjo tarnauti Dėdei 1-8 sv. Tuotarpu raudongvar- jums tie patys žmoneliai, ku
diečiams puikios duonos po 2 rie tai jautė, kurie kentėjo,
Šamui!
Komitetas tvirtina, kad dau svaru. Sunku ir aprašyti, kurie fcertt, kaip ir aš, *badą
gelis iš jų bą vyriausybės kaip suskaudėdavo širdį varg savo akimis matė. (Aišku tad
jiems duodamu*, darbų turėjo šui žmogeliui, juo labiau naš jums, kad *bado išpustais kū
ieškoti pašalinių darbų ir sun lei, kuomet atvykęs kepyklon, nais žmonės puola negyvi ant
kiai vargti.
ar į duonos dalinimo komitetą Į gatvių - - ką skaitėte turbūt ne
Šiandie vyriausybės ofisuo pamatydavo iškabą: " i r i dnia kartą iš laikraščių.)
1. Geriausioj padėtyj jau
se yra daugybė tuščių vietų. hleba n e t " (3 dienas duonos
Kuriose šeimynose būdavo tės, kurie galėjo už savus pi
Reikalingi kvalifikuoti darbi nebus). Eik sveikas ar nesvei
paaugusių vaikų, juos siųsdavo nigus parkeliauti. J i e pajėgė
ninkai. Tečiau vyriausybė ne kas namon, ir tylėk — nė žo
ar i fabrikus, ar į raudonąją gerai užsimokėjus išgauti sau
gali jų gauti. Niekas nesutinka džio, nes priešingai gali pa
armiją (nes ten daugiaus duo atskirus leidinius a r pavieniui
tekti prie sienos sušaudymui.
dirbti už taip mažas algas.
nos gaudavę, ir namiškiams ar ir su šeimynomis ir parke
Kongresui įduotas naujas Atsimink, skaitytojau, kad ne
parnešdavę), jiems buvo šiek liauti namon. Bet tokia laimJ
bilius, kuriuo norima nustaty vieną dieną priseidavo laukti
teko tiems, kurie ar tai svetur
tiek len&viaus.
ti vyriausybės darbininkams duonos nuo 2 vai. ryto iki 11
Vargą vargdami bėga ž m o - j P ^ 0 ^ a r b a b ' e n t a p s i g y 
mažiausią užmokesnį — 3 do vai.; kas svarbiausia, tose
"uodegose" (hvosty) nekuo- nės į komitetus ir 'ašarodami veno. Apie juos daugiaus ne
l e r i u s į dieną.
kalbėsiu,
i
J a u du kartu tokius bilius met nematysi Žydo. Laiminga prašo "vežkit mus n a m o . " Bė
2. Bet tikrųjų tremtinių iš
seniau buvo pripažinęs Žemes diena — kad duonos gauna. ga net pas pačius bolševikų ko
nysis Rūmas. Bet Senatas abu Štai vienas iš tūkstančių pa misarus, puola jiems į kojas, Lietuvos išvežtųjų ir pabėgė
bučiuoja jas (faktas), prašo, lių, kurie vargą vargdami su
kartu nesutiko. Tad dar kar vyzdys.
Prieglaudoje gyvena % naš maldauja... nieks negelbsti — jais susilygino, padėjimas ir
tą bus mėginama. Mat, ponai
senatoriai neatjaučia vargo lė su 3 vaikučiais. Gauna neleidžia. Sako: "vagonų nė grįžimas — vienodas. Suda
žmonių. J i e mano, kad darbi po 1-8 sv. duonos, išviso tad ra, namie dar blogiaus, nė to rius grįžtančiųjų sąrašus, po
ninkai ir su menkiausiais už- 4-8—pusė sv; Parnešus na riegausit, neturėsit ką mčs kelių mėnesių dar t rupesčio,
•
mon, vaikai visi kaip viens jums duodam." Taip meluoja'galop leido susėsti į \*agonus
darbiais gali pragyventi.

DR. CHARLES SEGAL •

f

a P. z. zAuroms

įsileis... Ak, vargas, ašaros.
Į

Vėliaus, susitarus su Vokie • • > » » • » » .
čiais tremtinių grąžinimas su
Dr. I. E. MAKARAS
Litetuvys
Gydytojas Ir Chirurgas
sitvarkė. J a u ir šviežios duo
Ofisas 10900 So. Michigan Ave^
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to kuris mane siuntė Tėvo. Tą pasakiau jums būdamas su ju
mis. Bet Palinksmintoji Šventoji Dvasia, kurią Tėvas atsiųs
mano vardu, ji jus išmokįs viso ir primįs jums visa ką busiu
pasakęs jums. Ramybę palieku jums mano ramybę duodu
jums: ne kaip pasaulis duoda aš duodu jums.
Tenesi-

Chicagos Arkivyskupijos Labdarybe.

drumščia jūsų širdis i r tenesibijo. Girdėjote, kad a š pasakiau
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jums: einu ir grįžtu pas jus. Jei mylėtumėte mane, tai tikrai
740 <&»»» %lvtt\
džiaugtumėtės, kad einu pas Tėvą, nes .Tėvas yra didesnis
už mane. I r dabar pasakiau jums prieš įvyksiant, idant įvy
kus tikėtumėte. Jau nedaug tekalbėsiu su jumis, nes ateina
MYLIMIAUSIE J I :
Mišių Lekcija iš Apaštalų Darbų 2, 1 — I I .
šio pasaulio kunigaikštis, ir manije nieko neturi. Bet kad pa
/saulis
patirtų,
jog
aš
myliu
Tėvą
ir
kaip
Tė^vas
man
liepimą
Chicagos Katalikų Bažnyčia visuonTet užimdavo žymią vietą visokiame gausiame da
Kuomet išsibaigė penkiadešimts dienų, visi buvo drau
vime kiekvienam geram tikslui. Dabar ji pasistatė sau uždavinį aprūpinti pati savuosius
ge vienoje^vietoje. Ir staiga pasidarė iš dangaus garsas lyg davė teip darau.
beturčius, našlaičius ir kitaip nelaimingus. Per trejus metus mes savo pastangas taikėme
ateinančio smarkaus vėjo ir pripildė visą namą, kuriame jie sė
vieni prie kitų, derinome į krūvą mūsų jiegas, dėjome į vieną daiktą mus išteklių, kad dar
Evangelijos
Paaiškinimas.
dėjo. Ir pasirodė jiems paskirstyti lyg ugnies liežuviai, ir nu
daugiaus išeitų naudos, kad niekas nesugaištų, kad nebeliktų ką peikti mūsų dijeeezinių įstai
tūpė ties kiekvienu jų; ir pasidarė pilni Šventosios Dvasios
Visus dabar perskaitytus žodžius V. Jėzus pasakė pen gų laikyme ir vedime. Kas metai didėjo darbai ir augo skaičius aprūpinamų žmonių, del to
ir ėmė kalbėti įvairiomis kalbomis, sulig to kaip Šventoji Dva kiasdešimt dviem dienom prieš Šventajai Dvasiai nuženg padidėjo ir išlaidos. Tai-gi pirmoji dešimtis mėnesių pereitais metais suvalė didelę krūvą
sia davė jiems ištarti. O buvo Jeruzolimoje gyvenusių Žydų, siant ant apaštalų. Tą gana ilgą prakalbą Išganytojas laikė pinigų: daugiau negu penkis šimtus tūkstančių dolierių. Likusiais dviem mėnesiais prisėjo
maldingų vyrų iš kiekvienos tautos esančios po dangum. Pas- vakarykščiui prieš savo mirtį, pavalgęs paskutinę vakarienę. gyventi skolomis. Jos išaugo beveik iki šimto tūkstančių dolierių. Su ta skola prisėjo pra
klidus-gi tam garsui susėjo daugyl>ė ir sumišo išmintim, Daugelio daigtų galima butų išmokti iš šitos jausmingos ir dėti naujus metus, kuriuose reikalų yra daugiau negu pereituose, tai-gi ir jūsų duosnumo,
dar labiau reikia. Bet duodant šią apyskaitą jums pasirodo taip-gi kaip daug suteikta panes kiekvienas girdėjo juos kalbant savąja kalba. Stebėjosi išmintingos kalbos, bet mes įsidėmėsime vien tik į dalykus pa
gelbos reikalingiems, kaip didelis yra skaičius tų, kuriems dar reikia padėti, ir kaip protingai
visi ir nustebę kalbėjo: Nejaugi visi šitie kalbantieji ne iš Ga liečiančius Šventąją Dvasia.
buvo vartojami tie pinigai, kuriuos jus sudėjote į mūsų rankas. Mes visuomet pirmiausiai
lilėjos yra? Ir kaip mes girdėjome kiekvienas savo kalbą, ku
Išganytojas pirmiausiai primena meilės reikalą ir pasa rūpindavomės tais, kurie patys negali rūpintis savimi, būtent vaikais. Jų tūkstančiai tapo
rioje esame gimę? Partai ir Medai, ir ElamieČiai, ir Mesopo
aprūpinti puikiose įstaigose, kurias mes jiems įkūrėme. Juos prižiūrėjo ir mokino meilingai
ko stebėtiną, nepaprastą tiesą, kad Dievas apsigyvena jį my- mūsų pasišventusios Seserys pridėdamos ir mažų patogumų, kuriuos apmokėjo jųs gailestintamijos, Judėjos ir Kapadokijos, Ponto ir Azijos gyventojai,
linčiame žmoguje. Tai džiaugsmas mums ir nauda! V, Jėzus mas. Nors tat buvo brangiausia mūsų išlaidų dalis, bet mes jautėme, kad ir to būtinai rei
Frygijos ir Pamfilijos, Egipto ir Lybijos dalių, ir Kymo atei
pranešdamas mums tą garbingą tiesą minėja.visus tris Die kėjo. Juk rūpėjo dėti pastangas ne vien tam, kad mažieji taptų tikrais krikščionimis bei pa
viai, Žydai ir prozelitai, Kretieėiai ir Arabai girdėjome juos
vo Asmenis skyrium: pirmiau sako: "Tėvas jį mylės", pas vyzdingais piliečiais, bet mes rūpinomės, kad jų jaunutės dienos butų šviesesnės, kad netaip
kalbant didžius Dievo daigkis mūsų kalbomis.
kui prideda "Ateisime pas jį ir apsigyvensime jame", toliau skaudžios butų tos nelaimės, kurios ištiko juos gyvenimo pradžioje. Beveik taippat didelis
skaičius mažiulėlių tapo aprūpintais jų namuose. Šimtai mažų šeimynų tapo palaikyta vie
užbaigia, kad Tėvas ir Šv. Dvasią atsiųs.
nybėje nepersiskyrus, nes našlėms ir jų vaikeliams suteikta ko reikėjo, sutvirtinant jų silp
Lekcijos
Paaiškinimas.
Nors labai stebėtina išrodo, bet tai yra tikra tiesa, kad nas įeigasišmintingais pridėčkais, palaikant pastogę ties jų galvomis, perkant jiems valgio ir
Nuo Mozės, arba Maižiešiaus, laikų .Žydų tauta po didėsės
širdije žmogaus mylinčio Dievą, gyvena Švenčiausioji Tre bei rūbų, sudarant, kur galima, kad naminė įtekmė neišnyktų. Nors ji būdavo ir menkutė,
Velykų šventės skaitydavo penkiasdešimts dienų iki kitai di
jybė. Todėl šv. Povylas ir sako: '''Ar nežinote! Dievo bažny bet tai būdavo motinos meilė, aprūpinanti savuosius.
džiajai šventei, kurioje Dievui aukodavo pirmą javų pėdą.
Nors vaikelių reikalai mums rūpėjo pirmiausiai, tečiaus mus gailestingumo darbai
čia esate", (1 Cor. 13, 16). Tifc mirtinoji nuodėmė nesugyvena
Dviejose didžiausiose Žydų šventėse Dievas padarė du
nei su Dievo meilė, nei su Dievu. Kaip tik žmogus padaro nesibaigė tuomi. Beveik nėra tos žmoniško vargo rųšies, kurios nebūtų sugelbėjusios skait
didžiausiu Naujo Tstatymo Įvykiu. Velykas švęsdavo minėda
mirtiną nuodėmę, teip Dievo nebelieka jame. Buvęs J)ažnyčia lingos ir įvairios organizacijos gavusios aukų iš jųs. Ir ėmusios siūbuoti ar net išklydusioj
merginos ir gyvenimo parlaužtieji nusižengusieji žmonės gavo pagelbos, dažnai tapo išgelbė
mi savo iškeliavimą iš Egipto. Velykose Kristus mirė ir at
jis tampa žmogžudžių urvu, nes jame tik velniai gali telktis.
ti, išgydyti ir įgijo stiprybės su drąsa, nes buvo kam ištiesti jiems ranką, pagelbėti ir sustip
sikėlė iš numirusių. Sekminės, arba Penkiasdešimtinę Žydai
Toliau V. Jėzus kalba apie Šv. Dvasią skyrium. Jis ją rinti. Nežiūrėta nei veido varsos, nei tautybės, nei kokios kas parapijos nei šiaip skirtumų,
švęsdavo Dešimties Dievo Įsakymų davimą ant kalno Sinai.
tik skubintasi teikti pagelbos kūnui ir meilės širdžiai. Ir jeigu tat yra tiesa, o dažnai abejoti
Mat V. Jėzui užžengiant į dangų
Sekminėse Dievas pirmiesiems krikščionims, kurių buvo 120 vadina Palinksmintoja.
apie tai negalima, kad badas ir vargas, liga ir nelaimė stumia žmones į piktybę ir net padrą
Apaštalų
širdys
liko
liūdnos,
bet
Šventajai
Dvasiai
nužengus
žmonių, nusiuntė Šventąją Dvasią.
sina prasižengti, tai mes be abejonės šito pavojaus dalį prašalinome mūsų gailestingaisiais
To Šv. Dvasios atėjimo pasekmė buvo stebuklinga, nes jiems teko kitas Dievo asmuo visuomet lygus V. Jėzui. darbais. Tai-gi ir miestas pasidarė tiek geresnis bei saugesnis ir jo gyventojai laimingesni,
labiau pasitenkinę. I r iš tiesų iš daugelio vietų gavome patirti, kad del gailestingumo dar
kiekvienas girdėjo juos kalbant savąja kalba. Giliai minti Linksmyl>ė su stiprybe susyk pasirodė apaštalų apsėjime, buotės, kurią ėmė atlikti Suvienyta Chicagos Katalikų Labdarybė, mūsų katalikai žmonės įgi
jantieji žmonės klausia: ar apaštalai tiek sykių atkartojo sa nes jie ta pačia diena ėmė drąsiai skelbti V. Jėzų ir kelis jo daugiau pagarbos pas jų kaimynus ir d raugpiliečius. Net ir patys katalikai ėmė,labiau
vo kalbą, kiek buvo įvairių jų 'klausančių tautų, ar rasi, apaš tūkstančius žmonių įtikino, jog V. Jėzus kėlėsi iš numirusių, didžiuotis savo Bažnyčia bei religija, nes kiekvienoje miesto dalyje, visuose bendrijos sluogsniuose pasklido žinių, kad katalikai aprūpina savo pavargėlius ir kas metai tam vienam tik
talai tik vienąsyk kalbėjo, o kiekvienam klausančiam rodėsi, jog Jis yra Dievas.
Jis sako apaštalams, kad Šv. Dvasią Dievas Tėvas at slui išleidžia šimtus tūkstančių dolierių. Mus draugai piliečiai nekatalikai gal nesupranta tų
kad a p a š t a l a i kalba jo kalba ?
aukų, kurias turime padaryti statydami savo bažnyčias ir mokyklas, palaikydami tikėjimą ir
-Šitą klausimą mums sunku pasakyti, bet spėjame, kad siųs Dievo Sūnaus vardu. Tai ženklas, kad Dievo Asmenys auklėjimą, bet jie be abejonės supranta ir tikrai turi apvertinti, ką mes padarome galbėdavieną apaštalų kalbą galėjo visi suprasti ir kiekvienam klau neveikia skyrium, tik visi drauge. Iš to teip-gi matyt, kad mi kenčiančius, maitindami alkanus, padėdami negalintiems aprūpinti save. Nors tas mūsų
sančiam rodėsi, kad apaštalas kalbėjo jo kalba. Nors tat ne Šv. Dvasia išeina nevien iš Tėvo, bet ir iš Siūliaus.
pagarbos padidėjimas yra labai žymus, tečiaus ne jis vienas yra svarbus. Prie to jūsų da
*
vimo pinigų, didelių ar mažų, prie to, kad kilnus vyrai, turintieji daug savo darbo, pašvenčia
lengva suprasti, bet galima.
Šv. D v a s i a neketino apreikšti naujų tiesų nei apaštalams, laiką ir jiegas tam tikslui, prie to kad kunigai ir seserys tam pašvenčia savo gyvenimą ir iš
Kiekvienas žmogus turi dusią, mintį ir žodį. Kalba gema
dūšioje, kada susidaro mintis. Susidariusi dūšioje mintis ei nei kitiems, bet ji primindavo ir primena, ką V. Jėzus buvo taigas, yra vedančioji ir stiprinančioji mintis, kuri gaivina visą krikščionių labdarybę. Prie
žastis verčiančioji mus pasišvęsti artimų reikalams yra ta pati, kuri padarė, kad mus Išga
na
per
smegenis
į
burną
judindama
lupas
ir pasakęs. Nors apaštalai buvo protingi vyrai,bet savomis jie- nytojas tarnavo Judėjos prasčiokams ir suvargėliams, gydydamas jų ligonius, maitindamas
liežuvį.
Iš to judėjimo susidaro žodis. Jis perlėkęs oru gomis nebūtų galėję viską atsiminti, ką girdėjo iš V. Jėzaus išalkusius laukuose, tapdamas jų mažų vaikelių draugu. Kadangi kiekviename asmenyje, ku
patenka kitam žmogui į ausis, iš ausų persimainęs nueina į per trejus metus. Todėl Šv. Dvasios pagęlbą primenančioji rį . mes šelpėme vienaip ar kitaip, matėme Kristų, del to ir sugelbėjome tūkstančius. Juk Jis
pats mus mokino: "Ištiesų sakau jums, kadangi jus padarėte taip vienam mažiausiam mano
smegenis ir sujudina klausančio žmogaus mintį. Dievas gali jiems buvo labai naudinga ir reikalinga.
Apaštalams mirus Šv. Dvasia neatsisakė būti su žmo broliui, man padarėte." Visuose tuose gailestingų darbų tūkstančiuose, kuriuos galima bu
padaryti, kad visas kūninis kalbos ėjimas iš vieno žmogaus
smegenų per jo burną, per orą ir kito žmogaus ausis iki jo nėmis. Priminimo reikalas vėlesniems žmonėms buvo ir yra vo padaryti del to, kad jus pinigo nesigailėjote, yra atlyginimo pažadėjimas ir tikrybė. At
lyginimas bus ne vien žmonių pagarba, gal jis neduos mums šio pasaulio gėrybių, bet atlygi
sniegenų taptų nereikalingas. Jei kalbančiojo žmogaus dva didesnis negu apaštalams. ,Tai-gi Šv. Dvasia gyvena Bažny nimas mums neabejotinai pareis tada, kada labiausiai busime jo reikalingi, būtent paskuti
sia butų daug galingesnė negu ji yra, tai galėtų tiesiog pa čioje ir primena jai, ką V. Jėzus apreiškęs. Šv. Dvasia kai- niame pasaulio teisme, nes yra pažadėta: "Nei stiklas šalto vandens duotas mano vardu ne
siekti kito žmogaus dvasią ir sukelti joje mintį geriau negu kuriems apaštalams ir šiaip mokiniams davė įkvėpimo, kad liks be atlyginimo."
žodžio garsas, ftpėjaine, kad Sekminių dienoje ir vėliau Die aprašytų V. Jėzaus veiksmus ir jo pamokinimus. Tie Šven
Jau užstojome ketvirtus mūsų Suvienytos Katalikų Labdarybės darbuotės metus.
vas apaštalams buvo davęs tą didžiąją dvasios galybę, kad tosios Dvasios vedami tą surašė. Jų veikalai surinkti į krū
Pradedame juos tuščiu iždu su nesuskaitoma daugybe pagelbos reikalingų žmonių. Geras
vą dabar yra Naujojo Įstatymo Šv. Kaštas.
jie !>e žodžių galėjo perduoti savo mintis kitiems.
taip gražiai besiplėtojąs darbas neturi pasiliauti ir negalima leisti, kad jis nunyktų. Mes
Tada klausantiems, pripratusiems negauti minčių iš kito
Kaip kitus raštus teip ir Naująjį [statymą skaitydami išrinkome Sekminių dieną, vieną iš trijų didžiausių švenčių visuose metuose, kad joje kas
žmogaus kitaip kaip per ausis, rodėsi buk jie girdi apaštalų žmonės vieni vienaip supranta kiti kitaip ir ginčijasi terp metai butų labdarybės diena. Sekminėse mes kalbėsime jums 3000 našlaičių, ir keleto tūk
žodžius, o iš tiesų tik apaštalų dvasia siekė jų dvasią ir tie savęs už priešingus to paties šv. Rašto aiškinimus. Bet Šven stančių moterų bei vaikų vardu, šaukdamiesi didžios Chicaginių Katalikų visuomenės, kad ji
su tais varguoliais pasidalintų savo ne vien duona, bet ir palaiminimu, kurį Dievas yra da
siog teikė mintis. Šitą dvasinio kalbėjimo būdą žinome iš pritoji Dvasia, gyvendama Bažnyčioje primena žmonėms, kokia vęs, ir kad suteiktų jiems apsaugos. Tik vieną kartą metuose mes šaukiamės jųs pavargėlių
tyrimų įvykusių naujaisiais laikais ir ištirtų tikromis naujojo
reikalais ir mes prašysime, kad jie šio miesto ir šios vyskupijos pavargėliams duotų nors
buvo
V.
Jėzaus
tiesa
ir
kaip
reikia
ją
suprasti,
kad
butų
tiemokslo priemonėmis. Todėl spėjame, kad tokia buvo ir Apaš
tiek, kiek Kalėdose davė savo parapijos reikalams. I r jei visi sutars dirbti, jei kiekvienas
*
duos tiek kiek gali duoti, tai pasekmės bus kuopuikiausios, tai mums nebus reikalo atstatyti
talų kalba Šv. Dvasios atėjimo dienoje. Teip šešioliktame sa.
•
>
nei vieną žmogų teisingai pagelbos prašanti per ateinančius metus.
šimtmetije kalbėjo šv. Teresa; teip devynioliktame kalbėjo
Tai-gi mes neturime kiekvienas savotiškai kreipti V. Jė
Bernadeta Soubirou.
Baigdamas šitą atsiliepimą aš ištikrųjų jaučiuosi lyg šv. Povylas apaštalas, kuomet
zaus arba šv. Rašto žodžius, o tik teip, kaip Šventoji Dva
Terp įvairių tautų girdėjusių apaštalus kalbant yra mi sia mokina per tuos, kuriems Kristus paliko mokinimo teisę jis rašė Galatams, ypač kuomet atsimenu, kad mūsų laikas geriem darbam čia ant žemės yra
nėti Žydai pfozelitai. Žydų vardą visi supranta. Prozeli ir priedermę, sakydamas: "Eidami mokinkite visas tautas" labai trumpas. Tai-gi aš atkartoju jums tą, ką Apaštalas paraše Galatams: "Tai-gi kol dar
turime laiko darykime gera visiems žmonėms, bet labiausiai tiems, kurie gyvena vieno su mu
tais vadinosi tie, kurie gimę iš stabmeldžių tėvų buvo priėmę (Mat 28, 20).
mis tikėjimo namuose" (Ep. Gal. c. 6, v. 10).
Žydų tikėjimą. Nors visi Žydai buvo vienos tautos, bet dauge
Kurie V. Jėzų myli, tie klauso žodžių. Jis pasakė šv.
lis buvo iškeliavę į svetimas šalis, tenai išmokę svetimų kal Petrui " T u esi uola, o ant tos uolos pastatysiu mano bažny
bų, užmiršę savąją. Laikydami tikėjimą jie vis-gi atvažiuoda čią V. (Mat 16, 16). V. Jėzus meldėsi, kad velniui sijojant
'^»»A4 J\/UjA*j
vo į Jeruzolimą tyčia pasitaikydami į šventes, kad išpildytų krikščionis Petro tikėjimas nesusilpnėtų. (Liuk. 22, 32).
Senojo Jstatymo paliepimų.
Šventoji Dvasia duoda tą stiprybę šv. Petrui ir jo įpėdiniams.

Sekminės arba Šventosios Dvasios
Nusiuntimas.
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Jie girdėjo Apaštalus skelbiant Dievo stebuklus. Bet Kas vienaip su šv. Petro įpėdiniais tiki Kristau žodžiais,- tas
apaštalai skelbė ne vien stebuklus, o ir kitus Dievo gerumus neklysta.
'padarytus žmonėms. Lotyniškame Šv. Kašte tie stebuklai ir
šiaip didieji daigtai pavadinti .yra vienu žodžiu "magnalia".
KATALIKIŠKOS ŽINIOS.
Mūsų kalboje nėra tam pilnai tinkančio žodžio, dėlto prisėjo
N. C. W. C.
pavartoti daugiau žodžių ir pasakyti "didžius Dievo daigStarle, Florida, Gegužio 7. Floridos valstijos gubernato
tus".
Kaip apaštalai džiaugėsi gautąją Šv. Dvasios dovana, rius 1919 ir 1920 metais buvo p. Sidney J. Catts. Tapęs gu
kaip jų klausytojai brangino didžiausiuosius Dievo daigtus, bernatorium, jis nuo kiekvieno kandidato, norinčio gauti val
teip ir mes pagarbinkime šv. Dvasią brangindami jos veik džios vietą ir algą reikalavo prisiekos, kad nėra katalikas,
1920 metais jis netapo išrinktas gubernatorium. Tuo laiku
smus žmonėse.
į i s norėjo tapti Suvienytų Valstijų senatorium. Prieš jį sto
jo Duncan U. Fletcber ir gavo 12,000 balsų daugiau negu ka
MIŠIŲ EVANGELUA SULIG ŠV. JONO 14 2 3 — 3 1 .
talikų piešas. Fletcher tapo senatorium. — Ketverge, Gegužio
Aną metą Jėzus tarė savo mokintiniams: Jei kas myli 5 didysis teismas (grand jury) Bradford'o apskritije priėmė
mane, tas pildo mano kalbą ir mano Tėvas jį mylės, ir atei skundą, kad p. Catts, būdamas gubernatorium, gaudavo do
sim pas jį ir apsigyvęsime jame. Kas nemyli manęs, tas ma vanų ("a gratuity) už savo balsą dovanoti bausmę teismo
•
no kalbos nepildo. I r kalba, kurią girdėjote nėra mano, bet apkaltintiems.

Berlynas, Balandžio 29, d., turi apeigų. Smend 'o nuomo
Hoffprotestantų nę palaiko pastorius
Kun. D. Nepote parašė p. Wa- Evangeliškoji
bažnyčia Vokietijoje turi daug mann ir kiti. Didžiausioje Ber
namaker, didžiam šio miesto
rūpesčio dėlto, kad daugelis lyno bažnyčioje Tvinitaetskirkrautuvių savininkui, kad Šv. žmonių bėga iš jos, kuomet ka- che teip pat ir KlosterkircheRažančiaus mokykloje Ameri talikijos įtekmė stiprėja. Į 'je šiais metais prieš Velykas
kos vėliava labai susinešiojus. tą dalyką žiūrėdami protes jau buvo pamaldų iš viršaus
išrodančių panašiai į katali
P.
Wanamaker tuojaus at tantų mokslininkai, kaip pro
kiškas. Tie ženklai rodo, kad
siuntė dovanų gražią vėliavą fesorius Julius Smend, sako, viršutinė protestantų išvaiz
15 pėdų ilgo ir 10 pločio. Jos kad katalikystės jiega esanti da, nors vietomis ima katalikėpašventinimas bus Gegužio, jos Mišiose ir protestantiz ti. Kol kas sunku spėlioti, kas
mo silpnybė yra ta, kad ne bus iš to.
22.
Philadelphia,

Gegužio
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sugrįžome į zokristijų aš t a r i a u : *
— Magde: tavo uždavinys, bene bus buvęs tavo plunk
sninėje šluostelėje, ar ne?
— Vai, tėveli! Aš buvau užmiršusi visus uždavinius. Afi
turėjau tiek darbo, o čia dar panelei Editai reikėjo nuolat aiš
kinti klausimus apie V. Jėzų ir Švenčiausių Panelę.
Žiūrėdamas į tų kuklę nuo darbo subumbėjusių merginų
aš mintijau: " J i padarė Viešpaties darbų bedarydama savo
smulkiąsias kasdienines priedermes. Garbingas Dievas savo
Šventais. J i buvo tikras apaštalas.

(Pabaiga).
v
Tamistėle, melskis prie jos. J i y r a šventa Dievo Mo
tinėlė. Jos Sūnaus širdis yra jos rankose. J i s viskų išpildo,
kų ji paprašo.
— Melstis!—tarė Edita.—Aš kaip gyva niekad nesimeldžiau. Aš nei nežinau kų reiškia tas žodis. Tai kaip aš ga
liu melstis!
. # i r ?rJ'ftjį
Magdė užmiršo, kad ji y r a vargšė nemokinta mergina; ji
tik matė ties savim vienų mažiau mokančia už save, ir tai pa
čių reikalingiausių jų daiktų. J i matė suvargusia panaitės
širdį nykstančia del stokos tikėjimo ir meilės. Savo raudona
Stacijų
Švmtinimas.
šiurkščia darbininkės ranka Magdė paėmė baltutę minkštutę
Klausimas. Ar vienodai šventina stacijas Lietuvoj ir
panaitės rankų ir saldžiai iškilmingai t a r ė :
Amerikoje. Mačiau Stacijų šventinimų Lietuvoje. Kunigas
— Daugiau nieko ne reik, tik sakyk tanrista šitai: " J ė 
stovėdamas žemai skaitė maldas ties kiekviena stacija, šlak
zaus Motina, melskis už m a n e " . J i pati žinos kaip išprašyti
stė jų ir užlipęs kopėčiomis bučiavo kryželį. Maciau Ameri
taniistai tikėjimo ir maldos malonę. J i nepraleidžia maldų
koje kitaip šventinant stacijas. Kunigas išėjęs per vartukus
neišklausius.
,*
.atskaitė maldas ir tuosyk pašlakstė visas stacijas. Tuomi ir
Ta. pasakius Magdė pasigriebė savo plunksninę šluotelę
užbaigė. K a t r a s teisingiau p a d a r ė !
ir greit išėjo iš kambario. Edita gulėjo ir žiurėjo į paveik
Atsakymas* Ne kiekvienas kunigas turi teisę šventinti sta
slėlį. P e r jos širdį perėjo lyg požeminis varpelio balsas kas
cijas, o tiktai vienuoliai Praneiškonys, kurie vadinasi Mažieji
žin kokis geismas. Bet tat buvo labai trumpa. J i rūsčiai
Šv; Pranciškaus Broliai observantai, arba tam tyčia vyskupo
nusišluostė ašaras nuo akių ir tarė pati sau:
įgaliotasis kunigas.
— Kų-gi aš veikiu geresnį/
Duoduosi seno prietaro
Pašventinimas turi būti šitokis. Kunigas sn kamža ir lylagaidžiam kvapui apkvailinti mane. Edita, tu žiopla, kad duo va stul.a vieno patarnautojo lydimas iš zokristijos išeina pas
diesi taip pagauti savo jausmams.
altorių, sako pamokslėlį apie stacijų vaikščiojimo naudingu
P o kiek laiko Magdė atėjo į kambarį pakloti išėjusios mų, paskui atsiklaupęs gieda, ar kalba, "Vieni Creator ir
Editos lovų ir rado Marijos paveikslėlį paguldytų kniūpsčių tris maldas. Po to kunigas eina pas stacijas pašventina pa
ant stalelio.
veikslus, jei jų yra. Sukalbėjęs tam tikrų maldelę kunigas
Tos dienos apyvakare, Magdė susilaukus liuoslaikio nu pašlaksto paVeikslus šv. vandeniu ir pasmilko smilkalais. Po
bėgo į bažnyčių ir atsiklaupus ties Nekalto Prasidėjimo sto to kunigas šventina stacijų kryželius, kurie būtinai turi būti
vy la taip visomis jiegomis žiurėjo į baltų veidų ir karštai mediniai.Sukalbėjęs maldas kunigas juos šlaksto šv. vandeniu,
kalbėjo rožančių už svetinių juodakę panaitę, kurios širdis paskui gieda "Vexilla B e g i s ' ' ir " S t a b a t Mater". Priėjęs
rodėsi taip nelaiminga, ir kuri nemokėjo pati nei melstis.
prie vietos, kur turi būti pirmoji stacija, kunigas bučiuoja sta
— V. Jėzaus Motinėlė, melskis už jų—šnabždėjo Magdė. cijos paveikslų bei kryželį ir pats pritvirtina prie sienos arba
J i nežinojo, kad tuo pačiulaiku ir Edita klūpojo savo kamba paveiia tų padarytį kam nors kitam. Tfc padarius kunigas at
ryje pas langų, suėmus ir suspaudus šventų paveikslėlį savo kalba pirmos stacijos apmųstymų ir maldas. Teip padaro prie
pirštuose ir taip-gi daug kartų sakė: " J ė z a u s Motina, melskis visų keturiolikos stacijų. Kuomet paskutinės stacijos apmųsužmanė."
,, , ..i'Apifljl tymas užbaigtas, kunigas užgieda " T e Deum". Po giesmės
Paskui kas rytų Edita vis delsdavo savo kambaryje iki
dar būna viena malda. Tada kunigas kryžium laimina susiMagdei ateinant ir vis jai dirbant klausinėdavo visko. Mag
linkusius žmones ir šventinimas užbaigtas. Sugrįžęs į zo
dė atsakydavo aiškiai ir protingai, kaip tat paprastai būva
kristijų kunigas parašo tamtikrų pašventinimo aktų, kuris
gryno tikėjimo žmonėms. J o s įsitikinimų stiprybė gydė
turi kyboti zokristijoje.
abejojančios merginos dvasių, kaip pušinio miško oras gydo
Nemačius pačiam kaip du minėtuoju kunigu šventino sta
sugedusius plaučius. Magdė nežinojo nei abejonių nei dvejo
cijas negalima nieko sakyti apie skirtumų, buvusį jųdviejų
jimo. Editos nežinojimas, kad Marija yra tikrybė, Magdei
veiksme. Galima spėti tik tiek, kad Lietuvoje kunigas prieš
išrodė tokia didelė nelaimė, kad visos jiegos pakrypo į maldų,
šventinant pakabindino visas stacijas į jų vietas, todėl paskui
i d a n t ir Edita įgytų tų ko taip reikia žmonėms. Nejaugi taip
sunku suprasti, kad š v . Panelė danguje yra arti prie Dievo ir kiekvienų paveikslų ir kiekvienų kryžių šventino skyrium."
Kad galėtų, sulig įstatų, pašventinęs pabučiuoti, turėjo lipti
prie savo Sūnaus.
Edita vis-gi nesiliovė prirodinėjus Magdei, buk tikėjimas kopėčiomis. Amerikietis kunigas pašventino visus paveikslus
yra neprotingas, bet Magdė jai atsakydavo tuomi, kų tikėji ir kryžius vienu kartu, tik tamista neparašei ar jis juos pas
mas įteikia ir patiems menkiausiems savo vaikeliams. Bemok kui pakabino į vietas, a r jie jau buvo pakabinti prieš šventįslės mergaitės atsakymai kas žin delko vis būdavo giliai siant.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI.
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įstringa į širdį mokintai daktaro dukteriai. Magdė nemokėjo
poniškų sakinių, nesugebėjo nei ilgų išvadžiojimų, bet jos
sodietiškoje kalboje buvo savotiško gražumo. Dažnai mergi
na užsimiršdavo savo nedrųsų ir jos žodžiai tapdavo karšti.
Tada didžiosios tikėjimo tiesos, parėjusios per grynų širdį
išsireikšdavo sakiniais tokiais kaip niekeno nedabinti gamtos
gražumai. Editai jie ėmė darytis dvilinkai malonus: del tie
sos gerumo ir del tikro jausmo karštybės.
I r ėmė darytisMagdės dienos vienokios. Rytmečiais aiš
kindavo Editos klausimus, vakarais klūpodama melsdavosi
mažoje bažnytėlėje taip smarkiai ir taip karštai, kaip tik išga
lėdavo jos geroji širdis, vis prašydama, kad Dievas duotų ti
kėjimo šviesų kitai širdžiai aklai tebeklaidžiojančiai tamsy-

«•«••.•

14
't

*l

•

,

Klausimas. Ar Amerikoje Lietuviai turi kardinolų Lie
tuvį, ar net
Karpšlis.
Atsakymas.
Visame pasaulyje nėra Lietuvio kardinolo
ir seniai nebuvo.
*
i
i

Parapijos

ji

'

!*

!

Triobų

Nuosavybė.

Klausimas. Ar Ryino Katalikai turi čarterį arba leidimų
Suvienytose Valstijose Amerikoje organizuoti parapijas, kai
po štai susitvėrusi lietuviška parapija pradeda statyti namų
arba bažnyčių, tai turi užrašyti dijecezijai. Kiti sako, kad ji
užrašo Airių vyskupui. Jeigu bažnyčia turėtų čarterį, kaip
Amerikos Katalikų Susivienijimas, tai ji galėtų, kaip jis, vi
soje Amerikoje tverti savo kuopas priklausiančias tai pačiai
Taip praėjo vasaros dienos. Editos drauges stebėjosi, organizacijai.
A.
Puskepalis.
kas jai įstrigo galvon ir Magdės sėbrės buvo bejtariančios,
Atsakymas. Rymo Katalikų tikėjimas yra vienas visoms
kad ji įsimylėjo, bet pastebėjusios, k a d . j i nuolat būva baž
tautoms ir visoms kalboms. Suvienytų Valstijų konstitucija
nyčioje, ėmė sakyti, buk ji pajuto pašaukimų į vienuolynų.
rodo, kad valdžia neišduotų čarterio tikėjimams, bet kad iš
Vakarykščiui prieš Žolinę Edita klūpojo pas- langų, «
duotų korporacijoms. Todėl Katalikų tikėjimo čarteris Ame
Magdė nuvyko bažnyčion išpažinties žadėdama rytojaus Ko
rikoje yra tokis jau, kaip ir korporacijų čarteriai.
munijų pavesti už savo gražiųjų panaite. Editai rodėsi tyg
Suvienytų Valstijų vyriausybė porų kartų bandė kelti
kas yra tarp žvaigždžių. Edita meldėsi: " K r i s t a u s Motina,
melskis už mane." Tik tuo žygiu lyg koki raiščiai nukrito kovų su pirklių ir pramoninkų korporacijų suvienijimais, ku
nuo merginos širdies. Dvasiai pasidarė šviesu. Edita pa riuos čionai vadina trustais. Jei-gu tat visa Katalikų Bažny
siėmė mylimųjj paveikslėlį, pridėjo prie savo veido ir apsi čia turėtų vienų čarterį; tai jis išrodytų lyg trust'o čarteris ir
policija galėtų ant Bažnyčios uždėti bausmes skiriamas trusliejo ašaromis.
tams.
*
— Žinau, žinau, tarė ji verkdama. J i meldėsi už mane.
Tai-gi Katalikų Bažnyčia Amerikoje turi apie šimtų čarMylimoji Kristaus Motinėlė, aš tikiu, kad vienas jo tikėji
teriį, po vienų visoms dijecezijoms. Dijecezinis čar
mas yra tikras.
teris
yra
beveik
tos
pačios
rųšies,
kaip
ir
Editos širdį apėmė šviesi ramybė. Pailsusi smarkiai be Amerikos Lietuvių R. Katalikų Susivienijimo
čarteris.
minti jant mergina padėjo savo veidų ant pagalvio ir užmigo. Kaip Susivienijimas daro savo kuopas, teip dijecezija daro
.Marijos į dangų ėmimo rytmetyje Magdė į bažnyčių ėjo
savo parapijas. Skirtumas terp dijecezijos ir susivienijimo
pro Editos duris ir netikėtai išgirdo šaukiant:
yra tas, kad dijecezija tikėjiminė korporacija, o Susivie
— Magdute!
nijimas yra apdraudos (insuranee) korporacija, Dijecezijos
Tarnaitė įėjo ir pamatė linksmai spindinčiu veidu gulin čarterije yra pažymėtos jos ribos, o Susivienijimo čarterije
čių Editų. Toji pasikvietus tarnaitę artyn apsikabino jų ir
nėra ribų.
,
t .
r
pusbalsiu t a r ė :
Susivienijimo kuopos gauna čarterį per savo centrų,
— Magdele, Magdute! Melskis šiandie už mane Mišiose. parapijos gauna čarterį per vyskupų. Susivienijimo kuopos
Aš jau netrukus busiu katalikė. Dievo Motina ištikrųjų mel beveik niekur neperka savo žemės,; nestato savo triobų. Jei
dėsi už mane.
jos tų darytų skolintais pinigais, tai centras turėtų jų pasko
Tai buvo tik pradžia. Pabaiga pasidarė tiktai Lapkričio lų gvarantuoti. Jei jis gvarantuotų paskolų negavęs, teisės
21 d., Marijos Bažnyčion įvedimo šventėje. Tada Edita ta ant perkamos žemės ir statomų namų, tai jis turėtų užmokė
po pakrikštyta. Magdute dar labiau užkaitusi ir dar links ti kuopos skolų, o ne visada gautų pats tų skolų iš kuopos.
mesnė negu visada buvo krikštamotė. K a d a mes po krikšto Tokiu būdu centras susibankrutytų.
•
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Skirtumas terp parapijos ir Susivienijimo kuopos dar KATALIKIŠKOS ŽIBIOS.
yra ir tas, kad kuopai nereikia triobos, o parapijai reikia.
K
Philadephia, Pa. Balandžio
iParapija negali būti be bažnyčios. Bažnyčia yra trioba, o
26. Vakar čion įvyko didelė
triobos negalima pastatyti nenupirkus jai žemės.
Visos parapijos perkasi žemę ir statosi triobas į skolų. iškelmė: Pensilvanija ir Philadelphia pagerbė naujųjį kar
Porai šimtų darbininkų sutariančių rengti parapijų, bet ga
dinolų. Tat buvo viežbutrje
linčių išsikraustyti kitur, nei vienas bankas neskolina pinigų
Bellevne-Stratford Hotel. Pir
be gvarantijos. Gvarantijas duoda vyskupas. J i s negalėtu miausiai kardinolas pasisvei
gvarantuoti parapijos skolų, jei parapija neapsiimtų duoti kino su svečiais raudonajam
įfjn teisių aut tos iriobos.
viešbučio kambarije, paskui
Ka:?a parapija duoda vvskupui teisių aut SKVO žemės pokylių svetainėje buvo pie
ir a n t savo triobų, tada žmonės šneka, buk parapijų užrašo tus, kuriuose dalyvavo dau
Vyskupui. Bet jų neužrašo vyskupui, tik įrašo į dijecezijų. giau tūkstančio žmonių. Pir
Parapijos turtas nėra asmeninė vyskupo nuosavybė. Vysku mininkavo IV-to laipsnis Kopui mirus parapija netenka jo giminėms." Jie negali pasi Iun*bo Vyčių viršininkas John
dalinti parapijų turtus nei dijecezijos nuosavybę, nes vysku V. Longhney. Pirmų prakalba
pasakė Philadelphijos majo •M
pas nėra dijecezinės korporacijos raštininkas, o tik preziden
ras Moore, džiaugdamosis,
tas. Tai-gi išmanantieji katalikai supranta, kad parapijos
/'i
kad 20 dviejų milijonų žmo
nėra užrašomos vyskupui, o tiktai inkorporuojamos į dije- nių vardu galės pasveikinti
cezijų..
tų, kuris dirba tvarka ir do
Už savo skolas pirmiausiai atsako parapija, bet jei ji rybe viešpatautų.
Rabinas
pasidarytų skolų daugiau negu turto, tai už neprieteklių tu Krauskopf savo kalboje dėko
rėtų atsakyti drjecezinė korporacija. Todėl jos viršininkas jo Dievui, kad sulaukęs die
vyskupas ir žiuri, kad parapija butų tvarkingai vedama. Ban nos, kuomet kardinolas ir ra
kininkai žino, kad katalikiškų parapijų ukė yra gerai prižiū binas gali susitikti kaip drau
gai.
Universiteto
rektorius
rima, dėlto joms skolina pinigus vienu nuošimčiu pigiau ne
vyskupas Shanan minėjo ka
gu privatiniems asmenims.
talikystės veiksme geros pilie
Nesųžiningi žmonės neišmanantiems sako; buk Airiai esųi tybės tvirtinime. Gubernato
lietuviškų parapijų savininkai. Pirmiausiai reikia .žinoti, kad rius leitenantas Beidleman sa
ne visi vyskupai yra Airiai. Nei Chicago, nei Millwaukes ar kė, kad Pensilvanijos, garbė
kivyskupai, nei Toledo* nei Green-Bay, nei Superior vyskupai dar padidėjo susilaukus pir
nėra Airiai. Tokių ne Airių vyskupų galėtume priskaityti dau mo kardinalo savije. Kolum
bo Vyčių visos Amerikos pir
gybes.
mininkas Flaherty išreiškė pa
B e t ^ r ten, kur vyskupas yra Airys, jis tiktai pildo vys
sveikinimus savo organizaci*
kupiškas priedermes, o nesisavina Bažnyčios turtų. Nors
josvardu. Daug buvo žymių
Amerikos L. R. Katalikų Susivienijimo prezidentas yra p. asmenų tuose pietuose. Kiti
Vasiliauskas, bet niekas nesako, kad Susivienijimo namas 222 laiškais prisiuntė savo pasvei
S. 9th str. Brooklyn'e yra jam užrašytas. Namas yra Susi kinimus. Terp tų paskutinių
vienijimo, o ne p. Vasiliausko. Visi Susivienijimo nariai tų buvo ir generolas John Peržino. Teip pat ir i>arapijų triobos yra Katalikų Bažnyčios, shing ir admirolas William S.
o ne Airių. Katalikai tų žino, bet laisvamaniai ir bedieviai- Benson.
nezaležninkai drumsčia šnekėdami kitaip.
Gal kilti klausimas, kodėl Lietuviai Amerikoje nesudaro
savo vyskupijos! Atsakysime dėlto, kad nei viena tauta ne
turi savo tautinės vyskupijos: nei Lenkai, nei Vokiečiai, nei
italai, nei Čekai, nors jų yra daugiau negu mus. Nei patys
Airiai, kurių yra daugiausia terp Amerikos katalikų, neturi
savo airiškos vyskupijos.
Niekur visame pasaulyje nėra vyskupijų tveriamų tau
tiniais dėsniais, nes visos vyskupijos yra tveriamos katali
kystės dėsniais. Yra reikalo turėti parapijų atskiroms tau
toms, nes reikia sakyti pamokslus įvairiomis kalbomis. Nors
Lietuvoje yra apie 300,000 Lenkų katalikų, t. y. tiek daug
kiek visų katalikų Baltimores arkivyskupijoje, tečiaus Lie
tuvoje nebuvo nei nebus lenkiškos vyskupijos. Vyskupas yra
visų katalikų ganytojas savo vyskupijoje.
Green-Bay W. S. vyskupijoje Airiai ir Vokiečiai ir kito
kį yra \)0 valdžia Lenko. Toledo O. vyskupijoje ir Lenkai ir
Airiai ir kitoki yra po valdžia Vokiečio. Superior'o vysku
pijoje visų tautų Katalikai yra p o valdžia Slavoko. Vilniu
je po Lietuvio valdžia yra Lenkai, Lietuviai, Baltydžiai.
Prancūzai Vokiečiai ir kitoki.
Užtenka mums turėti lietuviškas vyskupijas Lietuvoje.
Amerikos vyskupijų tvarkų palikime tokių kokių ji yra. Ameiik$ galėsime bandyti sulietuvinti tada, kada i•&*Urbsime rei
kalinga snius darbus. Nors laisnamaviai mus labai kalbina
sulietuvinti Amerikų lietuvinant čionykštes vyskupijas, nors
nezaležninkai tų patarmę bando vykdinti, bet Amerikos lie
tuvinimas mums išrodo bepročių darbas.
Šv.

Povylas.

Klausimas. Ar Šv. Povilas apaštalas buvo pristojęs prie
V. Jėzaus sykiu su kitais mokintiniais, ir ar jis yra tas pats,
kuris po Kristaus atsikėlimo iš numirusių jojo į Damasku
persekioti krikščionių, sutiko Kristų, išgirdo jo žodžius
"Sauliau, Sauliau, kam mane persekioji"?, paskui apako.
Delko šv. Povilas laiko kardų f Jog jis nebuvo kareivis!
Morta.
Atsakymas. Šv. Povilas apaštalas nebuvo Kristaus mo
kinau, kol V. Jėzus gyveno ant žemės, ir visai nedraugavo su
apaštalais prieš Kristaus mirtį. Po tos mirties, po šv. Stepono
nužudymo Saulius jojo į Damasku persekioti krikščionių ir
netoli to miesto susitiko gyvų K r i s t ų r girdėjo jo žodžius ir
apako. Teip yra aprašyta Apaštalų Darbų Knygoje 9-me
perskyrime. Tų knygų rašė sv. Povylo draugas gydytojas šv.
Liukas. Apaštalo vardas namieje buvo Saulius, bet turtinges
nieji žmonės Žydų tautoje tjuomet prie savo žydiško vardo
turėdavo dar ir lotyniškų vardų. ( Tas antrasis Sauliaus vardas
buvo Paulius. Diduma Lietuvių tų vardą taria sekdami Len
kus Povylas, bet geriaus yra tarti Paulius.
Kardo šv. Povylas, arba Paulius, nenešiodavo nuo to lai
ko, kaip pasiliovė persekiojęs krikščionis. Tik artistai apaš
talo paveiksiu daro su kardu, pažymėdami, kad Rymp stab
meldžių valdžia kardu nukirto apaštalui galvų.
Apaštalu jis vadinasi de|to, kad V. Jėzus pats jį pasky
rė skelbti svo mokslų žmonėms, sakydamas Anarujai: " Šitas
yra maifo išrinktasis indas, kad nešiotų mano vardų toms
tautoms ir karaliams" (Ap. Darb. 9, 15).
Kun. ! \ Bucys.

Boston, Mass. Gegužio 9 d.
Europoje yra pasižymėjęs mok
sli ninkas scholastiškos filozofijos šalininkas profesorius
Maurikijus De Wulf. Jis yra
katalikas ir profesoriavo ka
talikiškame Belgijos universi
tete mieste Louvain. Harvard
'o universitetas pripažino scho
lastiškos filosofijos svarbų šių
laikų mokslui į įkūrė savije
scholastikos katedrų. Profeso
rius De Wulf tapo pakviestas
užimti tų katedrų.
„
New-York, Gegužio 5. Or
ganizacijos Knights of Čolumbus
(Kolumbo
Vykiai)
centrą yra mieste New-Haven.
Jie dabar statosi sau naujų
centralės valdybos triobų, ku
ri ' atseis pUsę milijono do
lerių. Joje bus ir spaustu*
vė. Nuo rudens organizacija
leis mėnesinį laikraštį.
Topeka Kansaš, Gegužio 7.
Leavenworth 'o
vyskupijoje;
kaip ir kitose susidarė Kata
likų Vyrų organizacija. J i pa
stebėjo, kad krutamuose pa
veiksluose yra rodoma nepa
dorių ir kenksmingų, ypač vai
kams, dalykų. Katalikų Vyrų
delegacija nuėjo pasikalbėti
su Kansoso valstijos guber
natorium p. Allen ir pranešė
jam kokias taisykles katalikai
randa reikalų statyti kruta- 1
i
miems paveikslams, kad tie ne
būtų kenksmingi. Peržiūrėjęs
tas taisykles gubernatorius
pripažino, kad geros, ir žadė
jo padėti j a s įvykinti šitoje
valstijoje.
/
Berlynas, Balandžio 30 d.,
Vokietijoje dabar y r a 67,801
vienuolių gyvenančių 6,112 na
muose. Po to kaip tapo išleis
ta naujoji konstitucija vyriš
kos vienuolijos
Vokietijoje
padidėjo, nes įkurta.46 nauji
n į m a i ' s n 489 nariais, T^rpe
naujai įsikūrusių vyriškų vie
nuolijų Vokietijoje y r a 12 na
mų jėzuitų su 118 narių ir
5 laiaristų namai s* 85 vvrais.
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Ketvirtadienis, Cleg. 12, 1921

Laiškas iš Londono.
•

Kew Gardens.

pasilsėti, angliškos arbatos pa
r a g a u t i k" d a r kiek apsidairė,
namon braukti. Pasigerėję d a r
vienu kitu prūdeliu, gėlėmis,
paerzinę laukines antis, kurios
žmogaus eia visiškai nesibijo
ir prie rankų eina, p a t r a u k ė va į kitų sodo pusę.

Pavasaris
šįmet Londone
n e p a p r a s t a i gražus. Sausa, nelija, saulutė dažnai šviečia pro
dainų debesius, ko-gi daugiau
reikia, ypač t a k i a m Londonui ?
K a i - k u r i e medžiai ir krūmai
p r a d ė j o žaliuoti, žydėti. Nutarėva su gerb. Londono Lietu
žvirblelis — Vagis.
vių parapijos klebonu, kad
K a d paukščiai t a i p y r a Anivikia geru oru pasinaudoti r r 1 g J i j o j neUi{ų^
,pirnra
m&n
nuvažiuot pažiūrėti g a r s a u s . ^
^
^
t ti šta" K e w Garden". Nutarta —'
laukusieji Kew Gardens susė
— p a d a r y t a . Štai elektros po dę geria Anglų arbatų-smalą
žeminis tramvajus, minutei ki (dovanokit, kitaip negaliu pa
tai
kur-ne-kur
sustodamas, vadinti, nes tai ne arbata, bet
d u n d a , neša m u s tolyn, tolyn j vienų arbatžolių e k s t r a k t a s ) ,

ir mes jau keliaujame kaip visi
žmonės viršum žemės. Vienas
po
kito
įvairus
vaizdai
m i r g a : tai darbininkų gyvena
mosios triobos su savo kami
nais, tai žydinti sodeliuose me
džiai, tai koks grovis-upelis
pasipainios, tai vėl išnertame
po apačia vieno kito tilto. Štai
ir mūsų stotis. Keliaut prisiė
j o tramvajumi maždaug 30 lie
tuviškų versti}.

tįk

s\ra^s

aplinkui, rodos,
skaito kąsnius. Nenoroms k
jiems reikia duoti pavakarių.
K u r nabagai gaus. — nors pa
vasaris, bet žemelė d a r vis šal
toka ir vabaliukų nedaug yra.
— J e i g u jiems neduoti, tai
jie ir p a t y s moka pasiimti. —
— K a i p tai? —

— J e i g u tik jie išalkę, tik
nusisuk kiek nuo stalo, tai jie
Graži y r a ši miesto dalis. Du- tuojau ir besėdį prie duonos,
mų maža visai, oras gana ty -aiškino klebonas.
ras, krūtinė drąsiai t r a u k i a
Numeta jis jiems gabaliuką
gaivinantį pavasario orą. O ir duonos, apteptą sviestu. Tik
pačios gatvės d a u g k i t a i p atro griebs vienas ir jau buvo be
do, negu miesto viduryj. Čia— nešąs, bet nudegė nabagas, pa
platu, d a u g medžių. Namai laido duoną ant žemės, pats
dailus, šviesus; prie namų ma a t s i t ū p ė ant kėdės ir valio
ži, dailiai padabinti darželiai. šveisti s n a p ą . n u o sviesto.

įok
*oius
yra
karsiard
•h<>
šių
uje

— Čia daugiausia valdinin
kai gvvena. — aiškino man
kun. klebonas: — biuruose ofisuose dirba, o čia su savo šei
mynėle t u r i nusisamdę name
liuką ir gyvena. —
— Bet ar ne per toli? —
paklausiau.
— Kiek toli, bet tramvajų
užtektinai yra, kas dvi-trys
minutės vis eina, t a t vos spėsi
laikraštį p e r s k a i t y t i ir pypkę
išrūkyti —-štai j a u ir savo vie
toje. —
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Besi kai bedamu, įėjova į Kow
(iatrdena. Tai didelis sodas. Bet
nesuklyskit, nei vieno vaisinio
medžio čia nerasįte. K a i p a k y s
užmato—sodas ir sodas. P l a t u s
dideliausi t a k a i vingiuoja t a r p
medžių alėjų, s u p a stiklo namus-oranžerėjas, vedą prie di
delių kudrų-prudų ir ten vie
nas kitas n y k s t a tolumoj t a r p
spygliuotų medžių-miško.
Aplankėva įvairiausių šalių
augalus. O koks jų įvairumas!
Pavasaris—daugelis j a u pražy
dę, kiti vos skleidžia savo pum
purėlius. K a s k i t a m a t y t i pa
pieštą ant poperos augalą, gė
le, kas kita ją pačią matyti,
k a i p - j i auga, žaliuoja, kleščia,
Žydi, vingiuojar Gėlių .kvaps
nis pripildo visą ruimą — oranžerėją. S u n k u juos atpasa
koti, sunkus a p s a k y t i p i r m u
k a r t apsilankiusiam.
Štai einame minkšta, it ko
kiu kilimu, žolele. Žolė kas
dien, rodos, k e r p a m a , k a d ne
rasotų k e l e i v i a i * batai. Tolu
moj matos augštas stiebas, toliaus kinų pogoda — bokštas.
E i n a va prie to stiebo. Tai per
nai metais iš Amerikos čia at
vežta, medis aptašytas ir pas
t a t y t a s . Niekad nesu matęs
t a i p augšto medžio. J i s turįs

t
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— Nepatiko, žvirbleliui, —
juokauju.
— O gerai, gerai, neimk gob
šas...—
Darželiai-gėlynai.
P a s mus Lietuvoj merginos
labai myli darželius. J u o s dabina. ravi, lvsveles baltais karklais a r nukalketais akmeni
mis apkaišo. Dailu ir praei
viui pažiūrėti - pasigėrėti, o
ir patį nors ir nedidelį name
lį darželis padabina. Ten žyd:
įvairiausios gėlės. Merginos
jas laisto p a v a k a r e ir -dainas
dainuoja. T a i p man ir prisimi
nė tas ramus vaizdas iš mūsų
gyvenimo, lankant " K e w Gard e n o " gėlynus-darželius, k u r
įvairią įvairiausios gėlės sau
paskirtą vietą turi, k u r jos yra prižinrimos-auginamos. Tik
gaila, kad d a r nežydL Vieni
vardai maža ką pasako, kitas
dalyka^-sulapojęs žiedas. Ką
norėt i-vos prasidėjo pavasaris.
Bet užtai kiek y r a grožės įvairiuose kalnų
auguliuose.
Vingiuoto tako kraštai išdėti
įvairiais akmenimis, t a r p ku
rių ir a n t kurių vienos gėlės
žydi-miirgsi, kitos žaliuoja, tai
stačiai
augdamos, tai besidriekdamos per akmenis. Štai
ir upeliukas joms p a d a r y t a s .
Ten vandeny vienos auga, ki
tos prie k r a n t o prisiglaudžiu
sios ir kiekviena savo vardą
turi.
Pypkorius.

J a u saulutė rengėsi leistis,
kuomet m u d u apleidova Kew
Gardeną. Sėdova t r a m v a j u n ir
pyšku-pyšku stotis nuo stoties
namon. Štai vienoje stotyje įsėda mūsų vagonan augštas se
nelis, barzdotas, persimetęs o214 pėdų augščio. " T a i k u r j d i n į krepšį per pečius i r vie*
k a s ' a u g š t e s n i s už Marijampo- noje rankoje laikydamas kokį
lės b o k š t u s , " pamaniau sau.
t a i paplokštų, y t paveikslą,
Iš čia p a t r a u k ė v a į spyg daiktą.
liuočių pusę. Tai iš visur su
J o r i m t a išvaizda ir žili
rankioti spygliuočiai.
Kiek plaukai, o taip-pat Tetai pas
vienas t u r i savo lentelę, k u r ; A u g i u s
sutinkama
barzda
yra jo vardas ir visa istorija, j kreipė mano domesio. I š k a r t o
Apėję d a r gerą gabalą sodo, neturėjo k u r sėsti — pilna stavi«>na diena jo viso IK> neis- eiu, prisigrūdę. Bet už poros
vaikšeiotfi, pailaova. K a t a r ė v a minučių kiek prasiliuosavo iv

senelis atėjęs a r t y n prie mud ties organizacijon, nes ir įsto V A R G O N I N I N K A S , s u p r a n t ą s bažnyttnc muziką., t u o j a u s gali užimti
viejų, užėmė kampe prie laago jimo mokestis y r a sumažinta. Vietą, prie Lietuvių Šventųjų P e t r o
ir P a u l i a u s Bažnyčios H o m e s t e a d , Pa.
patogia vieta.
K a i p j a u minėjau, Gegužės
Kun. S. J. č e p a n a n i s .
— Žiūrėk — t a r ė man kle- 12 d. vietinė M. Sąjungos 2 318 F o u r t h A v e .
Homestead, Pa.
kp. rengia vakarėlį su maža
bonas, — k a i p jis rudo. —
AKT PARDAVIMO.
I š k a r t o nepamačiau nieko programa. A p a r t kitą, kalbės
Electric Čevėrykų t a i s y m o
šapą.
įdomaus. P y p k ė paprasta, p r i  ir " M . D i r v o s " redaktorė A. I P a r d a v i m o priežastis išvažuojų E u !ropon, gera v i e t a biznis išdirbtas, Atkimšta tabako', kavrtas-nuo-kar- Nausėdienė.
! sišaukite
Vakarėlis
bus
Šv.
Antano
to rūksta, nelyginant mažos
1753 W . 47 Street
parapijos salėje, tuojau
po
Arti A s h l a n d A v e n u e
dirbtuvėlės kaminas.
Gegužinių pamaldų.
— Bet k u r jio durnus pade
BRONE ' URNEŽAITĖ
(Lithuania,
P r a š o m a ne tik moterys, bet Raseiniai,
Raseinių apskrities valdy
d a : štai k a r t u per 10 minučių
ir vyrai atsilankyti. Moterys b a ) paieško savo tėton ANICETOS
ąažinojame o nė per nosį, nė
STANEVIČAITES —
BUTKIENĖS,
ir merginos, norinčios gaftjs į- paeinančios i* Mernaitelių kaimo,
per burną durnų neleidžia ?—
R i e t a v o valažiaus. ir dėdės Hilerijaus
sirašyti M. Sąjungom Stanevičiaus,
t o paties k a i m o ir Vals
— T i k r a i įdomu. —
čiaus*. 1918 m. J i e buvo Chicag-oje.
Įžanga liuosa.
A. S.
Prašo rašyti j Raseinius.
SeneMs nekreipdamas į mu
• yj»i.»_ĮĮ.!L V.'l'Jl*-'!I' ..*!5.'.y.T^?yaSggg^
du nė mažiausios domės, žiu
N E W YORKO A P Y L I N K Ė S
P a r s i d u o d a bučerne ir g^-ocerne la
rėjo k a i p bežiūrįs per langą
L I E T U V I Ų DOMEI.
bai greroj vietoj visokių tautų bet
daupiauoia Lietuviu apgyventa. P a r 
ir nė per ndsį, nė per burną,
siduoda greitų laiku n e s savininkas
bet per p y p k ę kvėpuodama:
Susivienijimo
Lietuvių Ii. išvažiuoja Lietuvon N o r i n t informa
l

K. Amerikoje New Yorko
Apskritys rengia
prakalbas
Susivienijimo reikalais sekan
s paleisti,
pavo, valgė, gėrė karčius du čiose vietose.
rnelius.
Bitikas.
Gegužio 14 dieną, 7:30 vai.
vakare, Elizabetli, N. J .
Gegužio 22 diena, 2:30 vai.
po pietų, Linden, N. J .
New Yorke, Bronxe, C. ir
PITTSBURGH, PA.
So. Brooklyne" prakalbos bus
.
paskelbta sekančiame numery-

LIETUVIAI AMERIKOJE.

fš Šv. Kazimiero Parapijos.

ll

cijų š a u k i t e telefonų.
Lafayette
1082

AMERIKOS LIETUVIAI!
N o r i t e pasiųsti A m e r i k o s Lietuvą i Lietuvą
tai pasiųskite saviškiams į Lietuva Amerikos Lietuvic
Katalikų
«"»•— ^ • • ^ »
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Išleistą Liet. Kat. Spaudos Draugijos
JAME yra 150 su viršum paveikslą a) pavienių darbuotojų
b) draugijų e) bažnyčių d) žymiausio Lietuvio astronomo kun.
A. Petraičio observatorijos jo prietaisų ir e) kitų.

•

JAME yra apraišyta tverimaaiš Amerikos Ljetuvių parapijų,
draugijų, jų veikimas; aprąžytos mokyklos; ir šiaip daugybė įvairių įvairiausių aprašymų.

I
I
I

1
1
M
JAME vienu žodžių, sale visapasaulmių žinių tclpia visas A1
i merikos Lietuvių gyvenimas. Jis 450 puslapių. Turėdami tą
i knygą jūsiškiai Lietuvoje netik žinos, bet ir matys Amerikos

FOTOORAFU ATYDAI.
Ant l a n d o s studio arti Dievo A p veizdos bažnyčios, geras langas, dide
lis storas v i s k a s g a t a v a eik ir dėk «
bizni.
i
Savininkas
8302 So. Halstcd St.
(J. R.)
BARGKNAS.
Pigiai parsiduoda Grocernė, blokas
nuo Lietuvių bažnyčios. Turi būti par
duota j^ t r u m p ų laikų. Priežastis v a 
žiuoju i Lietuva. Atsišaukite.
A G.
Chicago, m .
1736 W . 47 bt*.

•
•
•
•

Lietuvą, kaip mes matome
K a i n a : Neapdarytos

50c.

Jei norėsite, kad mes pasiųstame, tai pridėkite prieminėtofc
kainos da 10c. persiuntimui ir paduokite gerą adresą, kam no
rite siųsti į Lietuvą.

•

f
I
I

Užsisakydami adresuokite;

•

i

A. J . Valantiejus,
P e r tėvo Alfonso M a r i a P a "DRAUGAS" PUBLISHING CO.*
N. Y. Apskr. organizat.
jsioni^to misijas, kurios šv. Ka
2334 South Oakley Avė.
Chicago,
zimiero bažnyčioje buvo nuo
I
L A I Š K A S IŠ L I E T U V O S .
Lap. 28 d. ligi Gruodžio 12 d.,
geraširdžiai parapijonys misi
Ę a z . V i š t a r t a s Chicagoje ga
UKTUVIS
jų atminimui sudėtomis auko
> - •
<
X
G
V
D
Y
T
O
J
A8 IR CHIRCItGA*
Tel. R a n d o l p h 2898
mis įtaisė puikia stovy 1$ " Š v . vo laišką nuo švogerio Kaz.
oriMus ir Ojrvralmo vi»t»
8252 South Halsted Street
A. A. SLAKIS
Širkio v kuris tarnauja Lietuvos
Pauliaus nuo K r y ž i a u s " .
Ant rtrSaus UulTerml R*«to DMfc
ADVOKATAS
Elektro - Teclmi
Valandos nuo 10 iki 12 ryte; nuo
Ofisas vidumiestyj
Sausio 30 d. buvo pašventį karuomenėj,
2 iki 4 po pietų; nuo 7 Iki » r»±
3107 So. Morgao Street
ASSOCIATIOJT BUDO.
Nedoltomis n u o l t iki 'nimas stovylos. Apeigas atliko kos batalione, mokomoj kuo
1» So. 1*. Salle St.
OHTCAGO, rLLTNOIS
poj.
JTarp
kitko
r
a
š
o
:
,
Valandos: 9 ryto iki 5 po platų
pats misijonorius tėvas Alfon
*
Telefonas T a n i a 5089
P a n c d ė l i a i š iki 8 vakare
Aš
šį
metą
turėjau
Velykas
Nedaliomis ofisas uždarytas
Valandos; — 8 iki 11 ifi ryto:
sas M a r i a Pasionistas.
< • •
» • • « ; » » » • « • » » • • • • ;
5 po pietų iki 8 vak. Nedėliošvęsti ne namie, bet j a u ka
Bal. 28 d., s. m., p i r a m sykį
mia
nuo B iki 8 vai. vakare.
Tol. DPOTOT 7042į
ruomenėj, kurias
praleidau
SE
iškilmingai buvo apvaikščioja
r? =€ =•:":> :itzsr?rr*&
Kaune. Labai buvo gražu tą
VALENTINE DRE6MAK1NO
m a Šv. Pauliaus nuo Kryžiaus
COLLEGES
LIETUVIS
DEHTI8TA8
naktį: per visą naktį gatvėmis
0205
8.
Halsted,
2467 W.
šventė. Tą diena stovyla bu
4713 SO. AS1TLA1TD A\TEWVW
*[Tel. Canal 6222
1860 N . W e l l s St.
vaikščiojo i 'sikimšusi m i n i a
mrti
47-to*
Gatvė*
187 M o k y k l o s Jungt. Valstiiose.
vo puikiai papuošta gyvomis
žmonh^ elektrcs taip-gi visą Valandos: nuo » ryto Mki » -rak
Moko Siuvimo, Patternų Klrpi-J S OR. C. A. CHERRYS
SercdornlB
n
u
o
i
lig
9
vakar*.
gėlėmis ir įvairių spalvų lem
L.IKTCTIS DEJTrtSTAS
mo, Designing bizniui ir narnama.* •j
naktį švietė. Labai gražu ir
g 2 2 0 1 Wcst 2 2 - n J & So. LcaTftt 8 t , S
Vietos
d
u
o
d
a
m
o
s
dykai.
Diplomai.
putėmis.
CUI«^ago
s
Mokslas
lengvais
atmokėjimais.i
įspūdinga buvo K a u n o k a r u o ^
V
a
l
a
n
d
o
s
:
»:30
A. M. to 12 XM
Klesos d i e n o m i s Ir vakarais
Pa-'
Misijos suteikė žmonėms di
#
1:00
P.
M.
to 8:00 P. M.
menės įgiilos bažnyčioje, kur
[reikalaukit knygelės.
delę dvasinę naudą.
Tel. Seeley 1648
Pamėginkite naujo.
Prisikėlimo Apeigos buvo 10*4
S A R A PATKK, p i r m i n i n k ė . .
A. Z.
= r
2
&
d
0
6
0
dd0O$d6d00eid6e06O66*8
vai. vakaro. P e r apeigas gie
-—
HUiiiiiiiiiiMiiiiiiiiimiiiiiitiHinnfiimin
£ T e l . Canal 257
dojo žinomo dainininko Kipro
m E W A R K , N. S.
Saužregi«truotav»i«bai«nkliu8uT. Valit,
Petrauske) sutaisytas choras,
Patentu Blare.
Į DR. C. K. KLIAUGA i
grojo karo orkestras; šaudė
LIETUVIS DENTISTAS
Naujame mėlyname pakelyje.
Balandžio 24 d. vietinė L.
= 1 8 2 1 So. Halstcd St., Cbiea«o, I l i . g
iš kanuolių ir mėtė rakietas
1
Visos tvirtos, gemalus užmušan
K a m p a s ISth St.
Vyčių kuopa statė scenoj *;> ak
I
čios ypatybės Siamo vaiste idėtos,
S V a l a n d . : 9—12 ryta, i r 2—9 v a k . l
ADVOKATAS
Katedroje, apeigos buvo 6
su priemaiša priimniai švelnaus
tų dramą " I š meilės". Veika
I
I
ujiiiiiiinimniiiWiiiHWiiimummwwnw
Ofisas Didmiesty! i
kvepalo.
I
i
las žmonėms patiko. Visur valandą ryto.
J 29 South La Šalie Street I
Ruffles yrą labai paveikiantis
»
9 va.!, mokyklos salėje buvo
=
pieiskanu pašalintojas — begaliniai
girdisi pageidavimai, kad dra
Kambarį* 884
Telefonas Armitage 8770
I
puikus- plauku sutaisytojas, kuris
surengti pusryčiai, kuriuose
ma butų a t k a r t o t a .
patiks kad
I MARYAN S. R0ZYCKI
T e l e f o n a s : Centrai I S H
dalyvavo visi kariškiai
nuo
ir gačniauMUZYKOS D I R E K T O R I U S
i
Įspūdį vaidinimo gadino tik
siaiypatai.
Mokytojas
P i a n o , Teorijos Ir
• ^ • • • • • » » » » i ^ » w • • • » • • »
I
paprasčiausio kareivio ligi ba
Kompozicijos
netikus estrada. Maža, apie taliono vado. Buvo sakoma
2 Vakarais, 812 W. 33rd St
8021 IT. W e s t e r a Ave.
T e l e f o n a s : Yards 4881
Aptiekose
!
CShJcago, DL
tris^ pėdas. Lentos
t a r š k a , karščiausios prakalbos (žino
parsiduoda
^J
if
po 65c. arba
b r a š k a linguoja. O. čia veika ma, d a u g i a u s iš k a r i n i n k ų ) , nu
atsiųskite
las didelis, asmenų daug. T a i p piešiama praeitas laikas, da
7 5 c , tad
atsiusime
ir matai, kad vaidintojai ne bartinis ir kas mųs laukia at
per paštą
fl
tiesiog iŠ
gali Huosai vaikščioti. Uždan eity. Taip-gi nebuvo užmiršta
Skubinkite užsisakyti 1921 metaną
labaratorijos.
ga ir-gi laJbai prasta.
Šiaip ir Vilnius. Išreikšta viltis ir
fl
•
fl
veikalas suvaidinta g a n a ge didis geismas, kad ateinančias
Būtinai
fl
1
rai. T a t valio Newarko juni- Velykas būtinai švęstume Vil
reikalau
kite
mas!
Pilietis.
niuje. Tą laiką jautėsi visi ly
šitokio
pakelio.
i
gus ir regis nebuvo nei dides
Jis nušviečia mūsų armijos gjTenimą ir darbuote.
Žiūrėkite,
CICERO, I L L .
kad butų
Jis duoda daug naudingų patarimu kariuomenės reikaluose fl
nio viršininko, nei mažesnio
fl
INKARO
Jis suteikia žinių apie kitų valstybių armijas.
pavaldinio. Visi lygiai valgė
i
vaislšaušus šiltam pavasariui, Velyki] pyragą — patiektus
bažeuklis.
Jis parodo mūsų priešų karines pajėgas ir ieško kelių joms
visi džiaugiamės, gėrimės gam valgius ir mušė kiaušinius. Po
nugalėti.
tos gražumu.
to, prieš pabaigą,
bataliono
Jis neša kareiviams mokslą, duoda jiems dailės raštų.
Štai j a u ir Gegužės mėnuo, o, vadas pasakė trumpą prakal *Tetefonas Boulevard 9199
£
Todėl kiekvienas pilietis, kovojąs del Lietuvos .nepriklau
k a i p žinome, šiame labiausia bą, išreiškė savo linkėjimus i r
i somybės, privalo skaityti
mylimame mėnesy apvaikš- be to d a r paskelbė visam bata
i
"KARĮ"
O
D
E
N
T
I
S
T
A
S
ėiojame t a i p vadinamą " M o t i  lionui amnestiją, tai y r a do
i
.*
fl
8331 South Halstcd Btr.
O
fl
K
a
i
n
a
Amerikoje
metams
2
doneri**
o
nų D i e n ą " .
A. M.
a
vanojo visiems kareiviams ir (Valandos:1—5;9—12
7—8 P. M.
1
Ypatingai mes, kurie pali karininkams nusikaltimus. Po #aA&*AAa*aA£^*ja*sAa*aAa«*
kome verkiančias
močiutes, to, sudainiavę himną, smagus,
=£
apgailestaujančias mūsų atsi sotus ir patenkinti įsiskirstė£i:iHI!rieE!ISI!IlllilUfllIIIIIISISIIIiliiliIilltii!||||uillllllini!!lieilIlllllll!IllllftllllllllHi
Telef*tuM» Pu 11 man "
skyrimą, prižadėjome jų neuž- me.
Dr. f. P. ZALLYS
Tiiiršti,. ir, esu Jtikra^ k a d neuž
Lietuvis Dantistas
Visur reikalaukit a r b a patys ilsirašyldt
Labai buvo gražus laikas ir
miršome.
10801 8o. Mlchlgan A v t o a č
I
PAVMKSLtTOTĄ LAIKRAŠTĮ
šilta.
Ro«elaad, 111.
Tai-gi, kad pagerbus t?į
VA1^*N1>08: 9 r/to lkl 9 rakara.
L P u l l m a n S42 ix 8180.
brangią dieną, M. Sąjungos 2 „•\nt pardavimo n a m a s 5753 So.
kp.nori iškilmingai ją apvaikš Peoria Str. 2 p a g y v e n i m ų 7-8 k a m 
=5=5
aeass
barių aržuolo ir raudon medžio, vi
T-—
čioti. Tikroji diena pripuola dus trimuotas. N a m a s 29 pėdų plo
AMERIKOS LIETOVTŲ
tile vestibule ir vanos, l o t a s 3 7 ^
Juose paveikslais nušviečiama:
Gegužės 8. K a d a n g i aplinky čio,
pėdų statytas
per pati Peterson.
1) armijos gyvemmas ir veikimas,
bės neleido t ą dieną apvaikš K a i n a $14,000.
2) svarbesni Valstybės gyvenimo atsitikimai,
čioti; todėl perkėlėme ją į ket
5722 S. AVinchester, gražus. 7 k a m 
3) Lietuvos ir kitų kraštų gamta.
Mokinama: a n g l i š k o s ir lietuviBkos
barių mūrinis n a m a s aržuolo ir rau kalbų, aritmetikos, knygvedystėa, s t e 
virtadienį, Geg. 12 d.
Be to, ten rasit ir geresnių dailės raitų.
donmedžio vidus, elektra, lotas dide nografijos, typewriting, pirklybos tei
Ka|na: metams (12 Nr.) 35 auks., vienam^inm. 4 a u k .
Dar prie to ? M. S. ta savaitė lis mieganiieje porčiai, duris s u veid- sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos istoj rodžiais, savininko našle turi būti rijos, geografijos, p o l i t i k m ė s e o k n o Amerikoje metams 2 dolieriai
y r a svarbi, nes
vadinama ' p a r d u o t a t r u m p ų laiku. K a i n a $8,500 | mijos, pilietystės, dailiarašystės.
Adresas: K a u n a s , Cfeneralis Štabas,
a m a s 5 719 Winchester, parsiduoMokinimo valandos: nuo 9 ryto iki
"•Moterų Sąjungos
S a v a i t ė " . tdaNuž
$1500.00 mažiau negrų kainavo. 4 v a l a n d o s po pietų: vakarais nuo 6
" A T S P I N D Ž I Ų " Ad^ninistraoijai
Šioje savaitėje ypatingai mote- Atsišaukite !
iki 10 vai. '
rys ir merginos prašomos spie:^ 5501 S. AstiiaiMl A v. Tel. Prospeet 680 3 1 0 6 S . H a l s t c d S t , C h l C a g O .

OR. S. NAIKUS

Dr. M. Stupnicki

Dr. C. Z. Vezeflis
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V. W. RUTKAUSKAS >
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DRAUGAS

*f iLABDARYBSS REIKALAIS. A. L: R. K. LABDARINGOS
SĄJUNGOS 1921 METŲ
i Iš Centro Susirinkimo (Bal.
CENTRO VALDYBA.
27 d.)
Dvas. vad., Prof. kun. P.
m»mm » x •••«
1) Kuopų pasižadėjimai pa- Bučys, 2634 W, Marąuette Rd.
Bal. 28 d. L. Vyčių 24 kp.
I nutarė paruošti
atatinkamą sidarbuoti našlaičiams Kapi Cbicago, III.
nį* h - " %; * SHI' •> ^ 0 IF |p~nw*Ml ant kapo savo ruiru- ^niu dienoje, Geg. 30 d., 1921. r>irm., A . N a u s ė d a , 1928 So.
UfftUldlVUH UniUHUUJL* ; s J o n a r i ( ) v e i k t . . ^ s t a s i ( ) K a ; . | B u d a s p d e j ^ ^ j
^ £

CHICAGOJE.

KATALIKŲ AU6ŠT0JI

Leavitt St., Cbicago, Iii.

Ketvirtadienis, Geg. 12, 1921

Mes turim ant pardavimo gražiose vietose puikių ir gerai išdirbtų gatavų
farmų ir puikiose vietose ukems žemių beveik visose valstijose ir Kanadoj
Geras f armas mes visada perkam ir parduodam. Mes perkam, parduodam
ir paimam ant pardavimo visokia ryžių namus Chicagoj ir

aplinkinėj

Perkam visokius valdžios (govemment) bondsus ir geležinkelių akcijas.

A p s a u g o j a m n u o u g n i e s , vagių i r kitokių nuostolių. Skolinant pinigus
rio. Kadangi jis buvo pirmi- 3 ir 6 kuopos. Jos rengiasi i
Vice-pirm.,
J.
Petraitis,
LAUKIAMA ČIA ABUDU ninku L. Vyčiu Cliieagos Ap- lenktynes,
ant namų ir ūkių. Siunčiam pinigus j Lietuvą paštu, telegramais ir bank4324 S6. Campbell Ave., Cbi
AMERIKOS KARDI
skričio atletinio ratelio, tai j Ankų
čekiais, nes t u r i m e s a v a s s ą s k a i t a s Lietuvos, Vokietijos i r Latvijos banrinkėju
(<eg
3Q d
cago, 111.
NOLU.
kuopa atsišauks ir Į kitas š i o ' k u o p ( i > s p r į ž a d ( - , j 0 sekančiai:
Nut. rast., A. Valančius,
kpse. P a r d u o d a m l a i v a k o r t e s į Lietuvą i r į A m e r i k ą . Mes a t s t o v a u j a 
apskričio kuopas jai pagelbėti 3 k u o p a J 3 0 ; x k p _ 1 5 . 1511 So. 49tb Ct., Cicero, 111.
m e y p a t a s i r k o r p o r a c i j a s visokiuose reikaluose. P a t a r n a u j a m t e i s i n g a i .
Be-to. bus Arkivyskupų ir Vy t a , n e ( l a r b e
Fin. rast., B. Nenartonis,
Į į 4, 5, 6, ir 9 k p s . - I p o V).
skupų.
4442 So. Ricbmond St., Cbica
Dėžutes ir ženklelius galiniu go, 111.
Kaip šiandie Chicagoje lanAudenį L. Vyčių 24 kuopa
gauti pas graboriii p.. 8. Ma
žada
seenoje
statyti
vieną
hi
Iždin., kun. F. Kudirka, 2334
kiam-u al>udu Amerikos kardi
žeiką, 3315 Auburn Ave. Kap.
, I
So. Oakley Ave., Cbicago, 111.
nolu, trys Arkivyskupai, pen domiųjų veikalą.
I dienai ženklelius gamina J.
kiolika Vyskupų ir daugy%ė
Iždo Globėjai:
Steponkaitė, narė 8-os kuopos.
IŠ
NORTH
SIDĖS.
j £ > Egzekutyvis ofisas randasi pačiame vidurmiestyje -s5kunige.
2) Piknikui
šeimyninkes
Stef. Sakauskaitė, 1902 So.
602-604 Y. M. C. A. Bldg., 19 So. LaSalle St, CHICAGO.
Tai bus 3G-asis kasmetinis
duos
5
kiiQpa.
Union
Ave.,
Cbicago,
TJ1.
Gog. 9 d. Šv. Mykolo pa r.
Turim savo atstovus: Lietuvoje, Latvijoje, Vokietijoje, Belgisuvažiavimas tų visų dvasiš
Nauji Garbės nariai: 3 kp. J . Mikolainis, 1529 So. 50tb
svet. įvyko susirinkimas pa
joje, Anglijoje, Kanadoje, Floridoje, ir New Yorko mieste.
kių, kurie yra mokinėsi ame
rapijos komiteto, klebono, kun. M. Bockaitė ir Mot. Dievo So- Ave., Cicero, UI.
rikoniškoj kolegijoj
Romoj,
A. P. Baltučio, ir draugijų a » , 1 pul. d r-ja, 5 kp. J. Miksi s i c
Direktoriai:
Tie visi, kuiie vra lanke ta kostovu. No: s susirinkimas buvo P. Franc. Freitikaitė*
fegUa, turi įsteigė tos kolegi
J. Petraitis, 4324 So. Camp
skaitlingas, l>ot ne visi drau
3) Naši. Savaitė. Vienos kuo
jos alumnų organizaciją.
gijų išrinkti atstovai buvo at pos jas rengia tuojaus, kitos a- bell Ave., Cbicago, 111.
Bu važi avim o posėdžiaj hu> plaukę. Daugiausia tartasi aB. Sekleekis 3427 Auburn
tidėjo
rudeniui.
%i
• laikomi šiandie ir rytoj Qui- pie parapijos bazaro reikalus.
Ave., Cbicago, 111.
4) Iždin. kun. F . Kutlirka
į)ey Preparatory" soniinarijo- Išrinkta programos komisija.
Prof. kun. P. Bučys, 2034 už padėtus pinigus, Jeigu pirksi mū
NtlVV YORK N V
9 bHOADWAS('
sų
rekomenduojamus,
užtikrintus
klausia,
kur
randasi
Ona
BrnJi apsiėmė bazaro metu paruTUOKI Kelionė Be Persėdimo Iš N £ W YORKO Per M ISA V.} Arba
W. Marąuette Rd. Cbieago, 111.
PIRMO
MORGEČIO
zauskienė
aukojusi
našlaičiam
HAMBURGĄ — EITKŪNUS
Nieko tikra vakar dar nebu- pmti daug įvairumo, gvvumo _
Kun. I. Albavičius, 717 W.
AUKSO BONDSUS
I LIETUVA
fo žinoma, ar bus abudu kar ir linksmumo. Dr-jos*nesigaili $530.00 ir Šv. Kaziui. Vienuo 18 St., Chicago, UI.
Procentai išmokami du kartu 1 metus
Laivai
išplaukia
kas
14
d.
Dideli dviejų sriuba pačto laivai išplaukia:
dinolu. Bet juodu yra laukia triaso, nei pinigo. Šv.Cecilijos lynui $530.00 ir nepridavusi
Kun. F . Kudirka, 2334 So. bile vienoj bankoj.
" P O I J O N I A " Gegužio 18
*.
"ESTONIA" Birželio 22
savo
adreso.
Tikrai
niekas
ne
mu.
Bondsai
po
$100
ir
$500.
Gali
pirkti
"LITUANIA"
Birželis
1
£
"POLONIA"
Liepos, 6.
dr-ja žadėjo insitaisyti ir pa
Oakley Ave., Chicago, IIL
ir
lengvais
išmokėjimais.
Visi laivai turi paikus kambarius trečios kliasos keleiviams
Romos kolegijos alumnų są rapijai veltui paskolinti "mu pranešė.
A. Dargis, 726 W. 18th St.,
Kreipkitės prie mušu agrentų jūsų mieste arba pas
Perkame, parduodame, mainome ir
5) Atsiliepimas iš Melrose Chicago, III.
jungos prezidentu vra kun. dr. šamąją šlėgą.'
K.
KEMPF, General Western Passcngcr Agent
duodamo informacijas apie Jvairru
120 North La Salle S t., Chicago, Illinois.
StI, E. Kilev.
Bazaras prasidės Rugsėjo 5 Park, 111. našlės, norinčios
A. Nausėda, 1928 So. Leavitt k o m p. šėrus.
d. (Labor day) ir baigsis Spa- prieš mirsiant užrašyti Labd. St., Chicago, UI.
Kreipkities \ Lietuvių Įstaigą
iiuiiiiiiiiciiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffiiisieiiiiiiiiiiiiieiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii
<'GRAND J U R Y " PRADĖJO lių 11 d. Su mažomis išimti- . S i ^ a i savo namą, (namas J . Rupšis, 4013 So. MaplePEOPLES INVESTMENT CO
mis. bus tik
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kus, jie galėtų užbaigti reikalą.
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tas daiktas.
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sušauks nepaprastą susirinki
J . Šliogeris, 150c8 So. 48th
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Šv.
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C t , Cicero, UI.
;
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Ar esi nervuotas, kenti galvos
^business^ agentai
ne tik
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viešai
rinkliavai
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ne
skaudėjimą,
ar
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akjs
rias padarysiu.
ašaroja, raidės susibėga kuo
praturtėjo, bet jie pasidarė bėju, Šv. Kazimiero altorėliu. pavyktų gauti leidimas Šv. An Cicero, BĮ.
met skaitai, pailsta akjs be
Visa parapijos nuosavybė ge
P. S. Važiuojantiems Lietu
galingi nei carai.
siuvant,
jei taip, tuojaus tu
B. Nenartonis 4442 So. Ricb
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dienoj
(Birželio
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dievon
arba norintiems siųsti, par
ri pirmiausia pasiteirauti ma
rinama ir puošiama.
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metų
patyrimo,
kuris
Tie papirkimai visuomet bu
duodu materijas už "wholesale"
ą), tai vis tik Jtą dieną Cen mond St., Chieago, UI.
suteiks tumlstai geriausią pa
kainas.
tarnavimą.
vo surišti su kriminaliais gru
t a s pataria visoms kolonijoms
Nv. Kazimiero dr-ja rengia
mojimais.
nenpleisti rinkliavos savose ba
JOHN J. SMETANA
pikniką Cogužės 129 tl. Polonia
žnyčiose.
J. Šliogeris.
Visuomenės opinija vienoda.
1801
So. Ashland Ave., Chicago
ANT PARDAVIMO.
darže.
kertė 18-tos gatvės; 3 lubos
= 2345 South Leavitt Street
Chicago, Illinois. |
Kuoveikiaus atrasti kaltinin
Kambarys 14-15-16-17
Ice
Gream
Parlor
kus ir juos kuoaštiiausiai bauIŠ DIEVO APVEIZDOS PAR.
Viršui PLATT'S Aptiekęs
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IŠ BRIDGEPORTO.
Tėmykite
mano
parašą.
6U.
Su pragyvenimo kambariais,
Valandos: Nuo 10 ryto iki 9
Gegužės 6 d. vakare ties 32
Gegužės 3-čią d. " D r a u g a s ' ' tyroje miesto dalyje.
va. Nedėliomis nuo • 9 ryto iki
ATSISTATYDINO K A L Ž J I ir Halsted gatvių gatvekaris 104 num. tilpo korespondenci
12 dien
Kreipkitės
MO VIRŠININKAS.
pavojingai pritrenkė Tam. Ma ja buvusios vakarienės, Gegu
Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko Agentūra,
"DRAUGAS"
žeiką, 40 m. amžiaus. Dabar žės 1-mą d., Dievo Apveizdos
praneša visuomenės žiniai, kad nauja ofiso vieta randasi ant
Atsistatydino iš užimamos'sunkiai
serga Peoples ligo- parapijos svetainėje.
2334 South Oakley Avenue.
adreso 175 ADAMS ST., NEWARK, N. J.
vietos Cook apskrities kalėji- ninėje. Jis yra nevedęs ir dir- Korespondencijoje pavadin
Visais pinigų siuntimo reikalais," jų perkėlimu į Lietuvą
Tel. Roosevelt 7791
:
mo viršininkas kapitonas Lee. bo pas Stankumis džianito- ta " Senbernių
vakarienė''.
ant nuosimėių, išrupinimu pasportų Ir kitų dokumentų, prašo
Praktikuoja 19 metai
Tai padarė pakilus nesutiki r kun.
me kreiptis:
Tas buvo visai iškreipta. Va
Ofisas S149 So. Morgan St.
Kertė 82-ro St.,
Chicago. m .
mams tarp jo ir kalėjimo gy
karienę surengė klebonas su
M. NARJAUSKAS
8PECIJALISTAS
dytojo.
Geg. 7 d. Šv .Jurgio par. parapijos komitetais ir parapi Nerviškas?
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
175 Adams Street,
Newark, N. J.
niškų ligų.
Kapitonas Lee sako, jog nie švet. Šv. Aloizo dr-jos Šv. Jur jiečiais bei pramonininkais,
Tūkstančiai kentėtojų nuo
OFISO VALANDOS: Nuo l t ryto
kur nesama teisybės. Viskas gio skyrius j rengė šokius. Bu kurios pelnas skiriamas para nemiego
iki 8 po pietų, nuo C iki 8 valan
dą
vakare.
dedama tik ant vieno neteisė vo daug jaunimo. Du vyrukai pijai. Rengėjai buvo vedę žmo
uegrumuliavimu
Nedėliomis nuo t iki I po piet.
to politikinio pagrindo.
mėgino pasipešti, bet buvo nes,, išskyrus kelis nevedu
Telefonas Vards M7
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dispepsijos
išvesti laukan ir sutaikinti.
sius, kurie tarnavo prie vaka
galvos skaudėjimo ir kitų ligų,
DIRBTUVĖ
1
rienės.
randa pagelba vartojant
Vėliavų, Karūnų, Šarpų ženkle- |
IŠ CICERO. ILL.
• Tai-gi reporteris gerai ne
lių ir kitokių draugystėm reika- 1
žinodamas
kas
ją
surengė
stam
D
r
.
Milės'
Nervine
Gegužės 11 d. Šv. Antano
lingu dalykų.
1
4
Kodėl T U Nepamegini?
Rengėjai.
par. svet. L. Vyčių 14 kuopa biai suklydo.
1900 S. Halsted Str.
A. J, POŽĖLA
Ar esi vartojęs Dr. Milės
IŠ WEST SIDĖS.
pašvęs visa savo susirinkimą
Tel. CanaI 9118
Anti-Pain Pilis?
1908 W. Division Str.
Chicago. 1
žaismėms. Be kuopos narių
PASIKLAUSK SAVO VAISTININKO
Valandos: 10 ryto lkl 8 vakare
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Gyvenimas:
pašviestas na
Gegužės 1 d. Aušros Vartų susirinkiman
2811 W. tSrd Str.
par. svet. L. Vyčių 24 kuopa riams pažįstamas mūsų jau
IŠ
NORTH
SIDES.
Tel. Prospect S46«.
j rengė išleistuvių
vakarėlį nimas. Tas duos kuopai nau
I Dr. M. T. STRIKOL'IS I
kuopos nariui-veikėjui, p. Kaz. dos.
I Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas I
Geg. 15 d., Šv. Mykolo pa- I
Peoples Teatro Name
>
Kielai, kurs tą pačią dieną iš
rap. svet. Mot. Sąjungos 4 Į i e i e W. 47th Str. Tel. Bont l«OJ
Negali Būti Links
IŠ TOWN OF LAKE.
Vaistas Kuris
važiavo Lietuvon. Buvo vaka
•Valandos:
6
iki
8
vak.
Nedėl
10
j
kuopa
rengia
vakarą.
Vaidins
mas
Kuomet
Vi
— •
• i k i 12 ryta
*
rienė. Programos vedėju buvo
Reikalbgas Visiems
L. Vyčių 13 kp. mėnesinis tketurių
veiksmų
komediją I
Res. 2914 W. 4Srd Street I
duriai Nedirba
kuopos pirmininkas, p. A. Va
Fabionas ir Mickievicz ved.
Nuo ryto Iki piet.
$
susirinkimas jvyks Geg. 11 d. " V a g y s " . Vaidintojai
žada B.
Tikras tori pasirašymą
Maža Pigulka
| T e l . McKJnley 26S
f
toms. Atsisveikinimo kalbele
buvę A. Petraitis ir S. L. Fabionas
' Mažas Dosas
8 vai. vakare.
publika ligi soties prijuokinti.
Maža Kaina
Siuntimas pinigų, laivakor
pasakė klebonas gerb. kun. F.
Korespondentas.
North Sidės publika ir kitų
Kudirka. Kalbėjo ir kiti kuo
tės, pasportai ir tt.
. —
Kraujas neiuriotin
NOTARIJUŠAS
pos veikėjai: pp. P. Cibuls
jrra priaaasthnl u£EX pARTER'S IRON PILLS
Jeffersonville, Ind., Geg. 10. kolonijų svečiai prašomi atsi
Rcal Estate, Paskolos, Insurinai
veidu.
S. P . LACHAWICZ
^ ^ '
*ums
P»celbes, pamėginkite
Q
Ir tt.
kis, St. Paurazas, S. Žibąs ir — Vietos kalėjime du kaliniu lankyti mūsų vakaran.
LIETUVY8 GRABoRTUS'
'•••
— • M —
II
| J
809 AV. 35th St,, Kamp. Halsted St.
Patarnauju laidotuvėm koplglauala. Ral
p-lė B. IJnčiukutė.
mirtinai primušė vieną sargą,
Įžangos bilietų galima gau kala
Tel.
Boulevard
611
maldJfn atplaukti, o mano darbu
buaita amgantdtatl.
Vai.: 9 iki 6' kasdiena
Po programos susirinkusie norėdamu. pabėgti. Bet nepa ti pas visas nares.
9914 W. ISrd PL
dklcago, JDL
Vak.: Utar. K e t ir Sub. iki 9 vak.
Tel. Canal 9199
Ned.: iki 3 po pietų.
j i turėjo žaismių.
vyko.
Sajungietė.
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Gausi 7%,8%

BALTIJOS AMERIKOS UNIJA

ŽINOTINA

DRAPANOS VEL ATPIGO
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P. P. MANKUS
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PRANEŠIMAI.

Carter's Little Liver Pilis
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