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ŽINIOS IS LIETUVOS

PROTESTAI PRIEŠ BEDIE mokytojų pastangas prašalinti
■ Iš mokyklų tikybų.
VISKAS MOKYKLAS.
Tame tėvų komitetų susiMOKYKLŲ VADOVĖLIUO Alexandria. Egiptas, Geg. 25.
Washington, Geg. 25. — šį
— Čia po kruvinų sukilimų
SE NENURODO PRA
Kuomet Lietuvos bedieviai rinkime dalyvavo ir mokyto
pirmadienį žemesniuose kong
RASTŲ PLOTŲ.
sekmadienį ir pirmadienį pa ir socialistai pradėjo reika jai katalikai: V. Šukevičius,
Blokada Silezijos Mažina “Mai reso rūmuose probibicionistai
galiau miestas kiek aprimo.
lauti, kad iš mokyklų praša K. Želvis, V. Burbaitė ir R.
atstovai pakėlė baisų trukšmą. Mokyklose skelbiama priešams Oficialiai paskelbta, jog su lintų tikybos aiškinimą, pasi Stančikaitč.
štininkų” Eiles
Tai buvo atkreipta svarbiau
Garbė tokiems tėvams
ir
kilimuose žuvo 12 europėnų ir pylė iš visų Lietuvos kampų
pagieža.
sia prieš vvkinimo probibieijos
36 čiagimių žmonių. 191 žmo protestai prieš tokius bedie mokytojams, kurie stoja į ko
EKONOMINĖ BLOKADA
NEGALI SAVARANKIAI
viršininkų Kramerį,
kuriam
Berlynas, Geg. 25. — Vokie gus sužeista.
vių reikalavimus. Štai Laisvė vą su tikybos priešais.
SMARKUS YPAS LENKAMS neužteko kongreso paskirtų lė tijos mokyklų vadovėliuose j>o
VEIKTI.
Kalbama, jog sukilimai įvy 96 No. paduoda sekantį pro
šų ligi galo fiskalinių metų karo žeinlapiai nepataisyti. To kę labjau prieš Graikus, kaip testą Kietauskių parapijos su Liudynė, (Panevėžio apskr.).
Paryžius, Geg. 25. — Pran Nuo to eina mažyn Korfanty užlaikyti tarnyboje visus pro- kie pat, kokie yra buvę pirm prieš europėnus.
sirinkimo, kuriame dalyvavo Lindynės dvare darbininkai or
armija.
cijos ministeris pirmininkas
hibicijos agentus.
ir nuomininkai
karo. Mokiniai, ty. sekančioji
Visa eilė sukilimų vadų a- apie du tūkstančiu abiejų ly dinarininkai
Briane! paskelbė vakar pirm su
Krainerio parėdymu praeitą Vokiečių gentkartė mokoma reštuota. Kai-kurie policijos čių žmonių. “Klišų caro lai grąsomi Meistavičiaus dvaro
Paryžius, Geg. 25. — Žinsurinksiant parlamentui, jog geidaujantieji Augštosios Sile savaitę dėl lėšų trukumo pa- pagiežos Vokietijos priešams.
nuovadose nuplakta.
kais mes buvome persekioja įgaliotinio ieškojo keturis mė
nesama svarbios priežasties o- zijos klausimu tvirtina,
liuosuota
daugiau
kaip
dvi
tre
Leipzige nesenai buvo įvy Miesto gyventojai persj>ėti mi už katalikų tikėjimą, mums nesius sau vietų kituose dva
jog
kupuoti Kulno apskritį.
čdalys
visų
agentų.
Taigi
Svai

kęs Vokiečių geografinis kon
Vokietija savo pasiviu pasiel
draudė bažnyčias statyti ir tai ruos**, bet nesurado. Tuomet
Silezijos klausimu, sakė jis, gimu ima viršų toj provinci galų mylėtojams pasitaikė pul gresas. Ir nutarta nepakeisti saugoties visokių demonstrnsyti, neleido kryžių pašventin- kreipėsi į St. Seimo Darbo
žvilgsnis, keičiasi.
Ir jei joj. Ji prieš Lenkus “maišti ki proga dar labjaus truškin- Vokietijos imperijos žemla- eijų.
Miestą kontroliuoja Anglu ti, gynė viešas procesijas. Jei Federacijos Frakciją, prašyda
Prancūzai tą apskritį okupuo ninkus” pavartoja tokį pat ti probibieijos įstatymą.
pio.
gu darėme procesijas ant šven mi pagelbos. Valdžios įgalio
karuomenė.
tų 1«* Sąjungininkų patarimo, vpą, kokį yra pavaitoję Są Probibicionistai atstovai rit
Apie"Beduinų mobilizavimų torių, tai turėjo būt tvora la- tinis, ištyręs vedamą netinka
Prancūzai taip darę.
tokiaune atsitikime butų per jungininkai
prieš Ungarijos muose šaukė, kad Kramer tu
bai augšta ir nepermatoma, mai ūkę, išdalijo kariškiams,
žengiama taikos sutarties są komunistus, taigi ekonominę rįs būt prašalintas iš tarny Vienas profesorius kongre si čia nieko neskelbiama.
ir
kad jokis procesijos spindulys bežemiams, mažažemiams
lygos.
bos.
Nes
jis
pats
peržengiąs
šase paskelbė taktą, jog po 1871 ŠVEDIJA GALĖS SUSISIE į lauką neišsiveržtų. Į mokyk dvaro darbini nkaųis žemę. ir
blokadą. Sulaikė ton provinclies
įstatymus
nesumaningai
metu karo Prancija buvo nete
jon siuntimą maisto ir pinigų.
lą katalikų kryžiaus neįsileis inventorių, kurį darbininkai
KTI SU RUSIJA
VOKIETIJA ATSAKĖ J
Tuomi ji ten siaurina “maiš išleizdamas kongreso paskirtą kusi provineijij Alzaso ir Lodavo, caro žandarai iš kata su džiaugsmu pasižadėjo glo
PRANCIJOS NOTĄ.
sumą vykinti prohibiciją.
rraine, tečiau savo šalies žem- Tad galės padaryti vandeniu ir likų rankų maldaknyges at boti ir sutvarkyti.
tininkų” eiles.
Perpiai Kramer kongreso bu lapių neatniainiusi.
iminėdavo, vienok mes Dievo
oru.
Iš apturimų čia žinių patiria vo reikalavęs vykinimui probi
Silezijos siena bus uždaryta.
Jei taip, tad ir Vokietija
neišsižadėjome ir savo tikėji Kaunas. Sekmadieny, 1 Ge
ma, jog Lenkų tarpe pakilęs
Stockholmas,
Geg.
24.
—
VParyžius, Geg. 25. —- Vokie didis nepasitenkinimas. Nes jie bieijos $6,250,000. Tečiau kon panašiai gali elgties. Ji gali
mą drąsiai gvnėnų*. Dabar gi, gužės, šv. Zitos atlaiduose ka
ra
du
pienu
Švedijai
tiesiogi

gresas
paskyrė
$6,900,090
ir
savo gyvuosius reikalus palai
tijos vyriausybė vakar atsakė neapmokami. Jų vadas Kor
laisvoj** Lietuvoje, caro žanda tedros bažnyčioje iškilmingą
niai
susisiekti
su
Rusija
ir
jam
tų
pinigų
neužteko.
Ligi
kyti tokiame l’oznaniuje ir ki
į Pranei jos ultimatumą Silezi fanty neturi pinigų. Darbinin
rų vietą nori užimti Lietuvos sumą laikė .L E. Žemaičių Vys
pradėti
vesti
prekybos
reika

tur.
Liepos
1
d.
prohibiciją
visoj
jos klausime. Vokietijos vy kai ima bolševikėti, kadangi
socialistai. Iš (laikraščių suži kupas.
lus
su
bolševistine
šalimi.
šaly negali būt vykinama.
riausybė pareiškia, jog ji pa jie neturi užtektinai maisto.
nojome kad St. Seime social — Geg. 1 d. Kauno mieste
Po smarkių ginčų atstovai ĮVYKO BALSAVIMAI AIRI
vartosianti visas galimas jai
Bolševikų valdžia paskelbė, demokratai, socialistai, liaudi ir apylinkėse kareivių prieteNet patys Prancūzų laik paskyrė dar 200,000 dol. Tos
JOJE.
priemones uždaryti Augštosios raščiai pripažįsta pakilusius
jog Petrogrado uostas apvaly ninkai, daugumoje ir mokyto lių dr-ja rengia rinkliavą ka
sumos,
sakė,
užteksią
ligi
Lie

reivių švietimo ir kultūros rei
Silezijos rubežių.
Belfast, Ųeg. 3. — Vakar tas ir pataisytas. Švedijai ge jų profesionalinė sąjunga saKorfanty armijoje nepasiten
.
Pranei jos reikalavimą buvo kinimus. Tečiau jie tvirtina, pos, kuomet prasidėsiančios Airijoje-įyyjko rinkimai atsto- ra proga susisiekti su Rusija varne šių metų kongrese rei kalams.
kitų
metų
išlaidos..
__
— Geg. 1 d. įJUamą afcsykp.
padavęs premjeras Briand Vo buk jo armija “demobilizuoja
“
v
kntaujn
nfbkykli
ja Trra^uBnll
•prtt’bftfnll iš iiibkyklų
eniūs pagal savv- vandeniu.
Bet
šis
200,000
dol.
priedas
Tremtinių
ir belaisvių 289 žmo
kiečių ambasadoriui
Mayer. ma” pagal įsakymų iš VarMaskvos valdžia, be to, ap tikybą ir deda visas pastangas,
valdos įstatymo.
turi eiti senatan. Senatas, ma
nių iš Pskovo, TJetnvos ptTiėPastarasis taigi vakar ir pri šavos.
Kinkiniai buvo didžiai truk- galvoja, ar kartais Švedija ne kad katalikus mokytų mokyto v •
. .- ■«
tyt,
nesiskubins
patvirtinti.
Ir
cm.
statė premjerui savo vyriausy
galėtų
su
Rusija
susisiekti
ir
jai
bedieviai,
ty.
kad
katali

Atrodo, jog Augštosios Sile tokiu bildu prohibiciją turės šmingi. Šiaurinėj Airijos daly
bės atsakymą.
kams butų įvestos bedieviš -----------------------------—------—
daug žmonių balsavo. Bet pie oru.
zijos Ix*nkai darbininkai vei nukentėti.
Ambasadorius Mayer prem kiai bus pakreipti kitan 'ke
PAMESTA BOMBA TIES Atinėj — mažai kas. Tenai ir Šiandie lėktuvams linijos į- kos mokyklos.
jerui Briand be kitko dar pra liam Komunistai tarp jų va
vestos
tarpe
Švedijos,
Vokieti

VALINIŲ KRAUTUVE.
Kietauskių parapijonų susitrukšmo daug butą.
GRAIKAI
PAGROBĖ
JAPO
nešė, jog Vokietija dės pastan ro pragaištingą propagandą.
jos ir Olandijos. Tai kodėl to rinkihias, kuriam** dalyvavo aNŲ LAIVĄ.
gas pakrikdyti suorganizuotus Darbininkams bus įkvėpta,
Ties avalinių krautuve po*
PATEISINTAS DEL KILU kia oru linija negalėtų būt į- pie du tūkstančiu žmonių, asavanorius Silezijos pasieny. jog lenkiškas patriotizmas jų
vesta ir tarpe Švedijos
ir biejų lyčių, 1921 metų, 24 Ba num. 3638 West 16 gat. aną
SI0 GAISRO.
Tokyo. Geg. 25. — Iš SibePo to Vokietijos atsakymo, negali maitinti. Kad taip, tai
Maskvos.
landžio išreiškia vienbalsiai naktį pamesta bomba apgriovė
rijos
Turkijon
vienu
Japonų
I
ž
kilusį
aną
dieną
gaisrą
Prancūzų ofieialėse sferose len jie turi kitur link dirstelti.
Švedai abudu pienu visapu grieščiausį protestą prieš to krautuvės priešakį. Policija
garlaiviu buvo
vežama 300 T2-oje gatvėj**,
kur sudegė siai aptaria. Jei tik bus pra- kius socialistų norus ir reika paskelbė, kad ji veikiai bouv»
gviau atsikvėpta.
Komunizmo propagandistas Turkų karininkų ir 2,000 Tur daugybe namų, buvo areštuo
matomas pelnas, jie galės įgy lauja, kad mokyklos** butų iš- bininkus suimsianti.
Kiti vargai.
jiems nurodys, jog jų tikras kų kareivių
karo nelaisvių. tas skrynučių dirbtuvės savi
vendinti abudu.
guldinėjama tikybą pirmoje
Vokietijos užsienių reikalų priešas nėra Vokietija, bet ka Turkijos pakraščiuose garlai ninkas William Blitstein, (ii7
vietoj**, kaipo ])iivalomas da TEISĖJAS APSIVERKĖ.
ministeriu paskirtas Dr. Frietl- pitalistai, ir jog ten tikroji vį sulaikė Graikai.
W. 12 gat. Nes iš jo dirbtu BADAVO 60 DIENŲ IR MI lykus, kad katalikus mokytų
ricli Rosen, kurs ligšiol buvo problema guli ne kokiame na Japonija pakėlė protestų. vės pakilo gaisras.
Federalis teisėjas Landis už
RĖ.
katalikai, ne bedieviai mokvGraikai atsakė, kad jei ve Tečiau jis išteisintas. Poli
Vokietijos pasiuntiniu Olandi cionalizme, bet ekonomijoje.
vogimų
guminių
automobi-,
tojai, kad katalikams butų
Su tuščiais pilvais darbinin žami karininkai ir kareiviai cija ieško kažkokio
vežėjo,
jojeSeimą. Ia., Geg. 25. — Wal- katalikiškos, o ne kitokios mo liams lankų vakar kalėjimu
nekariaus su. Graikais, tad jie kurs neatsargiai apsiėjęs su
Koseno paskyrimas Prancū kus nebus sunku intikinti.
ter Oliver, turtingo fermerio kyklos, kad katalikai nebūtų nubaudė tris buvusiuosius ka
zuose padarė daug įspūdžio. Paskola — pavojingas daiktas. bus paleisti.
ugnimi ties ta dirbtuve.
suims, mirė čia kalėjime išbū verčiami už katalikišką mo reivius: Mtcbael TIealy, Rav
Tuo tikslu Japonija susine
Nes tasai žmogus skaitosi ai
davęs 60 dienų. Karo metu jis kyklą mokėti dvigubai mokes Sanders ir AVilliam Zweyer.
Prancija negali
pristatyti šė su Turkija.
trus Pranei jos priešas.
Šis teisėjas didžiai gnilestlnORAS. — šiandie nepasto buvo atsisakęs tarnauti
ka- čių. Jeigu-gi nebūtų tikybos
maisto Augštosios Silezijos
Dar pirm karo l)r. Rosen
kareiviams.
vus oras, vėsiau; rytoj ir vėl ruomenėje ir už tai buvo nu pamokų mokyklose, jei kata gas buvusiems
gyventojams, taippat negali
MOKINIAMS DARBAS
daug yra veikęs Pranei jos ne
pramntomn giedra.
baustas kalėjimu.
likams bus skiriami lx*dieviai Skelbdamas bausmės ištarmę
Korfanty’ui skolinti pinigų.
FARMOSE.
naudai. Tuomet jis buvo stip
mokytojai, susirinkimas atsi jis apsiverkė. Kiekvieną nu
Nes tuomet turėtų pakilti ar
rus kaizerio
valdžios šulas.
ir
sako nuo užlaikymo bedieviš baudė vienieriais metais
Boston, Mass., Geg. 25. —
šus Sąjungininkų nesutikimai.
NAUJAUSIOS
ŽINIOS
Kituamet kanelieris Dr. Wirth
kų mokyklų ir jokis tėvas ir viena diena kalėjimam
Jei Vokietija bus sulaikoma Bostono universiteto profeso
buvo žadėjęs savo kabinetan
Vienas iš apkaltintųjų buvo
jokia katalikė motina' neleis
nuo įsiveržimo Silezijon, padė rius Sharp** čia susi rinki nu*
neįsileisti senosios valdžios Sa
BĮ ENGS AIRES, Argentina. — Uosto apylinkėse vakar savo vaikų į tokią mokyklą. uniformoje. Pirm paskelbiant
tis turės paaršėli ir Prancijos kalbėdamas pareiškė, jog kiek
lininkų. Dabar pasirodo kaip
buvo ĮMikilusios riaušės. Pranešta apie nužudymą keleto Susirinkimas įgalioja pasirašy ištarmę teisėjas liepė jam pa
rankos bus surakintos nežino vienas bernaitis ir mergaitė
tik priešingai.
turėtų vienerius metus praleis darbininkų. Buvo pnkilusi kova unistų su neunistais darbi ti susirinkimo pirmininką ir mainyti uniformą civiliais <ln>
mų pajėgų.
Del to turės dar labjaus pnninkais, kuomet pastarieji mėgino iškrauti prekes iš laivų. sekn*toi ius, o nuorašus proto bužiais. Sakėsi negalįs skelbti
Depešoje iš Silezijos nuro ti fnrmose. Tas turėtų ineili
aršėti Prancūzų su Vokiečiais
Mat, uosto darbininkai unistni streikuoja.
kolo nusiųsti centran: social ištarmės žmogui kareivio uni
doma, jog Korfanty veikiunas mokslo programom
santikiai.
Nes Šiandie miestų vaikai
paremiamas Varšuvos, taippat
RAID ŽU S. — Premjeras Briand kalbėjo parlamente demokratų, soc. liaudininkų ir formoje.
Ir Anglams palengvėję.
palaikomas Prancūzų. Prancū labai mažai supažindinami su Silezijos klausiau*. Jis išreiškė pasitikėjimą Vokietijos kan- mokytojų profesionalei sąjun Teisėjas Landis pažadėjo rtff
baustiems surasti
tinkamus
gai.
Iš Londono pranešta,
jog zai tą užgina. Bet jų užgini- gamta ir perdaug su kratomai clieriu Dr. Wirth. Nes šis darbuojasi sulaikyti Vokiečius
Susirinkimo
pirm. .Fonas užsiėmimus, kuomet jie atliks
Vokietijos atsakymas Prano mas nėra atviras ir nepama siais paveikslais, krautuvėmis savanorius nuo įsiveržimo Augštojon Silezijon ir palinkęs
bausmę.
ir klintinis, sakė profesorius.
pildyti visas Prancijos statomas sąlygas. Socialistai atsto Krnlikariškas, vice-pirm. Pet
jai patenkinęs ir pačius Ang tuotas.
ronėlė Zubrickienė, sekreto
.šičia su ilgesiu laukiama,
vai šukavo .jam kalbant.
lis. Tuo labjau, jei Vokietija
Spėjama,
jog
čia
belikusi
tik
riai: Teneša Kannpickienė ir
parlamenu*
pasižadėjusi uždaryti Silezijos . kuomet Briand
PARYŽIUS.
—
Prancijos
finansinė
padėtis
labai
bloga.
viena
altemativa
—
Silezijos
Ignotas Gudelis.
rubežius ir ton provineijon ne kalbės apie padėtį Silezijoj**.
Nes norima žinoti, kokios po klausimų atidėti toliau ir leis Senato finansinis komitetas sako, kad šalies finansų padė Prieš mokytojus bedievius Svetimų Salių pinigų vertė, mai
leisti savo kaniomenės.
ti tirpti Lenkams “maištinin- ties pataisymui Imi iriai reikalinga ]<iskolinti 32 milijardu išnešė protestus Vilkaviškio nant nemažinu $25,000, Gegužė* 24
zicijos jis laikosi.
karfis”. Paskui išnaujo Sile frankų.
“Žiburio” ir “Pavasario” buvo tokin pagal MercTianfa LoPENKI “GRAFTERIAI” A
Sunki pozicija.
draugijos.
zijos
plotus
užimti
ir
įvesti
nn and Trust. Co.:
TIDUOTI TEISMAN.
CHICAGO. — Diibdės** duonos kepyklose darbininkai
Prancijos pozicija yra sunki. reikalingą tvarką.
Taippat tėvų komitetai Ma Anglijo* Sterlingų svarui
3.93
grūmoja pakilti streikan. Samdytojai nori sumažinti darbi
Prancijai labai norėtųsi te
žeikių apskričio, sodos Ketūnų Prancūzijos šimtui frankų 8.79
Grand jury ( liicagoje dar .Ii jokiu hudu negali pagel
ninkams užmokesnį. Iš to nesutikimai. Darbininkų sutartis
Omydiškės, Suobos, Barsty Italijon šimtui lirų
p-nkis daugiau darbininkų li bėti ekonominiam krizini Si nai pripažinti <le facto Kor
6.61
su
.kepyklų
savininkais
baigiasi
Geg.
31
d.
čių, Dagių ir Puškės apylinkių, Vokietijos šimtui markių
nijų “business” agantus ati lezijoje. Ir jos armija, ant ku fanty’o valdžią. Bet jei ji tą
I lsi
rios
ji
daugiausia
remiasi,
ši

padarytų,
už
tai
butų
izoliuota
BELFAST
Airija.
—
Čia
rinkimuos**
atstovų
parlamenbendrai
susirinkę
išnešė
griež

davė teisman už ėmimą papir
Lietuvos šimtui auksinų
1 63
tame atsitikime be reikšmės. ir jai butų pavojaus.
kimų statant namus.
lan daugybė žmonių sužeista. Įvairiose vietose buvo riaušių. čiu usį protestą prieš bedievių Lenkijos šimtui markių
.13
Paskirta daugiau 200.000 dol.
išlaidoms.
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Pusei Metų

>8.00
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HUV. VALST.
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Pusei Metų ...,K....................... >.00

Prenumerata mokaal ltRalno. Lai
ku skaitosi nuo užalratymo dienos
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresą rlsada reikia prisiųsti Ir
senas adresas. Pinigai geriausia stųsti ttperkant krąsoj e ar ezpreee "Money Order” arba (dedant pinigus t
registruotą laišką.

“DRAUGAS” PUBL. 00.
2334 S. Oakley Avė., Chicago.
TeL Roosevelt 7791

Federacija ir Musų Kunigija.

piginimas nepuola žemyn pioporcionaliili su darbininkų užRed. pastaba. Skaudu buvo
niokesnio puųįimu. Ir negali,
nes užmokesnis nekilo propur- prisipažinti, kad musų katali
kiškoji inteligentija šaltai pa
cionnliai su kainomis.
žvelgė į Vyturio judinamus
Kas kenčia nevargstu, bet
klausimus.
pirmus smūgis tenka darbinin
Federacijos reikalai turi rū
kui. •
pėti kiekvienam mokančiam
Jum visuomet tenka sunkiau mųstyti katalikių Lietuviui,
sioji našta. Jis pirmutinis j juoba pasauliniam ar dvasi
ninkui inteligentui.
sunkiausių darbų j karų, gi uTečinus spaudoje ligi šiol
tėjus nedarbui, vargsta už vi
tuo klausimu vienas Vyturys
sus!

SENATORIUS RUSIJON.
Šiomis dienomis Europon iškelikuja federalis senatorius
France respublikonas iš Maryland valstijos. Senatorius yra
radikalizmo šalininkas. Pir
miausiai jis vyksta Anglijon,
iš tenai kėliausius Maskvon,
jei gaus leidimų nuo Lenino ir
Trotzky’o.
Jo tikslas patyrinėti Rusi
jos bolševikų vedamų politikų
ir pramoniniai-pirklybines są
lygas.

Spėjama, bolševikai jį įsileis
Rusijon. Jis visų laikų senate
darbavosi už tai, kad Su v.
Valstijos atnaujintų pirklybos
santikius su Rusija. Tai-gi jis
Sovietinei Rusijai palankus ir
bolševikų pageidaujamas žmo
gus.
Senatorius France kalbėjo:
Du vaizdu turiu prieš savo
akis: Vienas, tai mirštu badu
Rusijos gyventojai, kurie nori
darbo ir gali duonų užsidirbti.
Antras vaizdas — tai puvų ja
vai ir maistas Amerikos san
deliuose. To visa mes neturrme
kam parduoti.
“Rusijoj žmonės badu mirš
ta, nes jiems trūksta javų,
duonos, tuotarpu pas mus
javai niekais eina.
“Amerikoj daug žmonių ne
turi darbo ir kenčia dėlto, kad
mes perdaug visko turime.
“Mano nuomone, reikia nu
statyti lygsvarų. Musų produk
tus reikia siųsti Rusijon’’.
Senatorius visai nepagalvo
ja, kad
Rusijos gyventojai
vargsta nuo bolševikų valdy
mo sistemos. Teišvaiko bolše
vikus, įveda demokratinę val
džių, o-jų vargai, skurdas pa
sibaigs. Bet ir kitos šalys tu
rėtų pradžioje Rusijai pagel
bėti. Griuvėsiai, bolševikų
valdžios palikt5, ilgus metus
vargins ekonominę Rusijos pa
dėtį.

AR GYVENIMAS PINGA.
Nacionulės industrijinės kon
ferencijos taryba paskelbė deviųtųjį iš eilės pranešimų apie
gyvenimo brangenybę Suv.
Valstijose.

Pranešimas pamatuojamas
nurinktu iš visos šalies medžia
ga pirklių ir pramonininkų.
Nuo Liepos, 1914, ligi Kovo,
1920, laikotarpiu yra pa b ra il
gę: maistas 56 nuošimčiais;
butui 71 nuoš.; drabužiai 74
nuoš.; kuras ir šviesa 87 nuoš-;
įvairus dulktai 85 nuoš.
Gyvenimo brangumas aukš
čiausiai buvo pakilęs Liepos
mėn^ 1920 m. Nuo to laiko
pradėjo slūgti ir sumažėjo ligi
17 nuoš.

Trečiadienis, Gegužės 25, 1921
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PILIETYBĖS ĮSTATYMAS.
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DR. A. L. YUŠKA

į

OR. C. KASPUTIS |

į

Draugo dramatizuota apysaka

V. K as. Tavo kareiviavimas Elenos nepataisys. Da jai pablogės.

JUOZAS. Kaip aš žiūriu, tai linkus esi Elenų pašvęsti.
BARBORA. Na ir kų padarysiva? Ji vysta lyg palaužta
gėlelė ir da gali pabėgti ir numirti be jokios naudos. Tai tegu
eina į karę ir miršta begindama tėvynę.
Lietuvos Karo Vaizdai.
JUOZAS. Ai Lietuva, Lietuva, kų tu padarei? Tu paver
(Tąsa)
žei motinų širdis. Jos dėl tavęs pasirengusios pašvęsti ne tik
JONAS (Klaupia). Palaiminkite mane tėveliai.
suims, bet ir dukteris. Jei Elena spyriuosis ir aš nusileisiu.
JUOZAS. Telaimina tave Dievas, testiprina tavo ranka,
ELENA. (įeidama). Tėveliui, eikite valgyti. Atšals.
kad vytų priešų iš tėvynės, kad gintų Lietuvos sodybas nuo
JUOZAS. Na kaip, Elenutė, ramiau, geriau tau šiandie?
plėšikų ir tcsiigrų-žiua mums tave gyvų ir sveikų.
ELENA. Ai, tėveli, neklausk manęs. Aš tau uždainuosiu
BARBORA. (Šluosto ašaras nuo savo akių), štai tau, savo paprastų dainelę da liūdnesnę. Leisk mane, tėveli, kur
sūneli, atmintis kabina ant kaklo medali kelį) nuo tavo moti traukia mane mano širdis. Kur kulkelės zvimbia ir kanuolės
nos. Teragina jis tave neužmiršti Dievo ir diųsiai ginti visų baubia, kur broliai dejuoja ir miršt*.
motinų Lietuvų.
BARBORA. Elenute, dukrele, kų tu šneki. Atsipeikėk.
ELENA. (Ima kardų). O aš broleli ui, prisegsi u plieno Mesk iš savo galvelės tas sva.įones. Ar tai mergaitėms ka
kardelį. Gink juo ir nekaltas Lietuvos mergaites nuo ištvirku riauti?
sių priešų užpuolimo. (Sega kardų, paskui paduodu kepurę).
ELENA. Mamytė, noriu išmesti iš galvos, bet. negaliu. Gai
JONAS. Dabar jau bus viskas. Laikas ir keliauti.
la man jus palikti, liet širdis ten labjau traukia.
JUOZAS. Keliaukit* sveikas, nes tėvynė tavęs laukia.
BARBORA. Pagalvok da. (Išeina ir Juozas taipat).
(Jonas atsisveikina).
ELENA. Na ir kų uš galiu išgalvoti, kad ta viena mintis
BARBORA. O, Dieve, sugrųžink-jį mums laimingai.
išveja visus iš galvos. Ir gulant ir keliant vis tas pats. (įeina
•
Scena III.
pamaži Onutė).
ONUTE. Elenutė, kų durnoji? (Elena smarkiai krutelia).
ELENA. Kaip man neramu. Aš negalėsiu ilgiau kęsti. Jei
tėvai neleis, aš slapta išeisiu iš namų ir pasiduosiu į kuruo- Kokia tu baili. O da nori Imti kareiviu. Kaip padarytų iš kameiię. Kodėl mergina negalėtų ginti tėvynę kaip vyrai. Ar-gi nuolės puuf, tai ir jiavirstum iš išgųsčio.
ELENA. Et, Onutė, ir tu beširdė. Erzini mane. Ir delko?
jos gyvastis brangesnė už vyrų. Arba ar jos paleista iš šautuvo
kulipka neguli nuskinti priešo kaip ir vyro šūvis? Ne. Kuo-1 Lyg aš tuščius niekur darau? Arba aras noriu tapti kareiviu
met mus broliai lieja kraujų už tėvynę, aš negaliu rankas su-Į iš išdykumo. Tėvynė reikalauja kodaugiausia gynėjų ir aš
dėjus sėdėti. O jau tėvai pareina iš bažnyčios. Reikia parengti noriu juo Imti.
valgyti. (Išeina).
ONUT’E. Nepyk, Elenutė*. Aš nebloguoju taip pasakiau.
Tai tik juokai. Aš rimtai svarstau tavo pasirįžimų. Na ar ne(įeina Juozas ir Burboru).
JUOZAS. Elenos čia nėra. Jau ji vėl kur nors užlindus simaino tavo mintys?
ELENA. Kas čia mainysi*. Da baisesni reginiai man stovi
svajoju ir verkia. Ištikrųjų gyvas vargas su tu mus mergaite.
akyse. Kartais žiūriu, rodos, brolis kraujuose skęstantis, tie
Užsispyrė eiti kariauti ir gana.
sia prie manęs rankų ir, rodos, girdžiu “Sesuo, Elena, padėk
BARBORA. Ir turėsime išleisti.
JUOZAS. Nu kur čia tau! Ar tui merginoms kariauti ? Tai man; aš baisiai kenčiu”. Tui vėl, rodos, matau, kaip priešui jį
apsupa ir reniui į jį durtuvus. Jis ginasi. Ginasi iki paskutijuu velv uš eisiu.
BARBORA. Tai žiūrėk, kų prasimanysi. Mat, atsirado ka mjjai. Žiuri į šalis pagelbos. Aš surinku; išbundu iš tų regėji
reivis. Žiūrėk jau linksti ir taip prie žemės, o kaip uždės krep mų. Miyi baisu ir sykiu vidujis balsas šaukia “Elena,
kodėl neini padėti savo broliams, leodel neini ginti nekaltų, ku
šį ir šautuvų, tui ir visai sulinksi.
•JUOZAS. E. Nemanyk, motin, tuip prastai apie mane. Da riuos skriaudžia?” Sakyk, Onutė, kų aš galiu su tuomi puda
Ši rankelė be ginklų kelis išulkusius Lenkučius užkratytų. O ryti f Taip su manim nuolatos. Man rodos, kad aš turėsiu mirti
be naudos. j«*i taip liksiu kaip dabar.
kų, kad aš ginklus gaučiau.

Už Tėvynę Malonu Kentėti.

BARBORA. Girkis nesigyręs, o jau kareivis tai nebusi.

ONUTĖ, O kų tėvai,

ELENA. Vis liepia galvoti. Ir kų aš išgalvosiu. Atmai
a mos
nėra.

ONUTĖ. Aš prašysiu tavo tėvų, kad tave leistų į karę.
ELENA. O brangioji, Onutė, prašyk, užtark už mane. Aš
tau busiu amžinai dėkinga.
ONUTĖ. Gerui. Einu. (Išeina).

ELENA, t) kad jos žodžiai prilenktų tėvelių širdis prie
mano troškimo. Kaip bučiau laiminga. Eisiu į darželį jais sa
vo mylimas gėlėlės. Ten lauksiu kų tėvai sakys. (Išeina).
Uždanga.
Scenų IV.

Darželis pilnas žolynų. Elena su vainiku gnt galvos, mels
vu kaspinu persijuosusi. Dainuoja “Kaip gi gražus, gružus
rūtelių darželis.”
ELENA. Ai kaip man linksma ir kaip man gera: mano
tėveliai, Onutei prašant, sutiko mane leisti. Neilgai čia busiu,
ryto iškeliausiu. (Žiuri į gėlės valandėlę). V isos jus gėlelės ma
no ranka sodintos, gražiai apravėtos ir dažnai palaistytos. Gai
la man verkiančių tėvelių, gaila man ir jus. Užžels takeliai, ap
augs lyselės, nelajiOH mano gėlelės. Nenoriu jus apleisti, myliu
jus, bet labjau myliu tėvynę ir einu kur ji mane šaukia. (Vaik
ščioja prie įvairių gėlelių ir atsisveikina). Sudiev žalioji rūtele,
sudiev mažulyte saulele, sudiev jurgyne, sudiev ir tau rožeic.
Sudiev našlaitėlė, sudiev ir tau skaisčioji lelija. Ar gausiu jus
kada pasveikint, ur mano ranka jus kada nors palytės. Gal
jums-teks pridengti tik mano kapelį. (Nulenkia liūdnai gal
vų). Kaip liūdna! (Ima palengva nuo galvos vainikų ir bu
čiuoja). Sudiev vainikėli, tavo vieta užims kareivio kepurėlė.
Ne dėl ištvirkimo sakau tau sudiev’, bet dėl meilės tėvynės,
kuri šaukia mane į savo gynėjų eiles. (Nusijuosia kaspinų).
Sudiev melsvasis kaspinėli, mano nekaltumo liudininko, šikš
nos dirželis su plieno kardu apjuos mano liemenėlį. Kad ir
liūdna labai ant širdies, bet... sudiev, sudiev, sudiev! (Ištiesia
prie gėlių raukus ištolo, juiskui užsidengia veidų ir eilm pamaži
atbula).
Uždunga-

(Bus Duugiau)
Lenino rūmai ant smėlio pastatyti pradeila griūti. Didy
sis liolševikų kunigas iš visų pusių mato sau priešų. Net
jo dešinioji runka Trotzkių ir tas jau prieš Leninų.
’ Rusų tauta ilgus metus bolševikijos sucbloroformuota,
(Mthugs galutinai?

rJ

Trečiadienis, Gegužės 25, 1921
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Mišių Lekcija iš Šv. Jono pirmojo laiško 3, 13 — 18.
Mylimiausieji: nesistebėkite, jei pasaulis jūsų nekenčia.
Mes žinome, kad esame perkelti iš mirties j gyvybę, kadan
gi mylime brolius. Kas meilės neturi, tas tebėra mirtyje:
kiekvienas, kuris nekenčia brolio, žmogžudys yra. Ir žinote,
kad nei vienas žmogžudys neturi amžino gyvenimo savyje
tęsinčio. Iš to pažinome Dievo meilę, kad jis savo dusių pa
dėjo už mus; ir mes turime dėti dusias už brolius. Kas tu
rėtų šio pasaulio turtų, ir matytų savo brolį varge esant, ir
uždarytų savo širdį nuo jo; tai kaip Dievo meile butų jame?
Mano vaikeliai, ne žodžiais mylėkite, nei liežuviu, bet darbu
ir teisybe.

Lekcijos Paaiškinimas.
Apaštalai, ypač šv. Jonas, tankiai džiaugiasi, kad yra
ištrukę iš mirties ir užsipelnę amžinųjį gyvenimų. Taip pat
jausdavo ir kiti pirmųjų amžių krikščionys. Jie aiškiai ir
gyvai suprasdavo tų tiesa, kad laikinasis kūno numirimas
nėra tikroji mirtis, jei dūšia lyg paukštelis iš narvo (kletkos)
paleistas linksmai giedodama iškyla džiaugtis pas Dievų,
jei ir numirusių kūnas, atgulėjęs savo laikų žemėje, kelsis
ir vėl susivienys su linksma laiminga siela.

Tų kūnų atsikėlimo ir amžino gyvenimo laimę krikščionys
gavo V. Jėzaus malone, bet V. Jėzus tos malonės nesuteikia
tam kas artimo meilės neturi. Tai-gi šv. Jonas ir pažymi
V. Jėzaus skelbtųjų tiesų, jog iųsiliuosavimas iš mirties
i gyvybę eina per artimo meilę, jog meilės neturintieji
tebėra mirties valdžioje.

naudotumės juomi. Daugelis žmonių, kas savaitę atlikdami
išpažintį, kasdien pasistiprina V. Jėzaus Kurni ir Krauju.
Tai labai gražus daigias. Bet daug yra ir tokių, kurie tik
vienų kartų metuose teprieina išpažinties, tepriima Komu
nijų. Nors Bažnyčia daugiau vieno karto į' metus neverčia
priimti Komunijų, bet kas savo dūšios nauda rūpinasi, tas
viena metine Komunija nepasitenkina. Nebūkime mes tingi
niai, kad prie dvasinės naudos reikėtų mus verste versti
arba varyte varyti. Laiminga yra Pirmosios Komunijos
diena. Bet Komunija taip pat naudinga ir antrų ir trečių
kartų priimta žmogaus gyvenime. Kasdieninė Komunija ne
tik nėra silpnesnė, bet dar naudingesnė žmogui. Daugelis tų,
kurie šiandien yra geri ir Dievo Bažnyčioje žiba, butų bėsų
purvuose paskendę, jei ‘ne kasdieninė Komunija.

Tik eidami Komunijos turime būti sąžiningi. Kas vaikščio
ja išpažinties nerečiau kaip į dvi savąiti, tas nuodėmklau
siui žinant gali kasdien priiminėti Komuniją. Kas nesilaiko
tvarkos išpažintyse arba kas vaikščioja išpažinties rečiau
negu į dvi savaiti, tas tik tada gali eiti Komunijos kada
priėjęs išpažinties. Jei jis nori eiti prie Komunijos daugiau
negu vienų kartų po išpažinties, tai turi gauti nuodėmklau
sio aiškų leidimų.
Labai dideliame pavojuje yra dūšios tų, kurie kitados lai
kydavosi tvarkos, kas savaitę eidami išpažinties ir kasdien
prie Komunijos, bet paskui liovėsi vaikščioję iš
pažinties,
o
nesiliovė
priiminėti
Komunijos. Toki
teisinasi neturį sunkios nuodėmės, dėlto drąsiai eina Komu
nijos. Bet nuodėmių jie turi, tik jų dūšia akla tapusi ne
mato savo kaltybių; į jas bruka Komunijas ir taip rengia
sau pražūtį.
Jei kas pasijustų taip darąs arba daręs, tai tedaro atgai
lų; tenesiliauja vaikščiojęs prie Komunijos, liet teimie vaikš
čioti išpažinties kas savaitę, o savo Komunijų tankumų tepritaiko prie nuodėmklausio patarinės. Be paklusnybės nėra
naudinga dūšiai nei didelė auka nei-gi Komunija.
Su taip didele šventenybe, kaip V. Jėzaus Kūnas ir Krau
jas apsieikime meilingai ir neužmirškime pagarbos.

,
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Evangelijos Paaiškinimas.
Čia paduotieji Evangelijos žodžiai yra tik dalis iš ilgesnio
aprašymo. Paduodame trumpų to aprašymo turinį. Trum
pai prieš Velykas V. Jėzus skelbė savo mokslų Galilėjos
žmonėms, kurių daugybė sekė paskui ir klausė. Užėjęs ant
kalno V. Jėzus pamatė žmonių daugybę, .susirūpino jis iš
alkimu ir stebuklingai padauginęs penkias duoneles paval
gydino visus. Žmonės norėjo V. Jėzų apšaukti karalium, bet
jis nesidavė. Jo mokiniai laivu persikėlė per ežerų. Išgany-'
tojas buvo pasilikęs ant kranto, bet apaštalai Jį pamatė ateinant vandenim. Jiems kviečiant Jį į laivų jie pajuto, kad
ir laivas jau prie antrojo kranto. Žmonės krantais apibėgo
apie ežerų ir sutiko Išganytojų. Jis jiems ėmė kalbėti apie
tikėjimų, paskui apie savo kūnų, kad tas yra tikras valgis.
Minia ir žmonės ėmė murmėti. Kaikurie sakė: “Kieta ta
kalba, kas gali jos klausyti” (Jo. 6, 61.) Išganytojas vis gi
nesakė, kad jie negerai Jį supratę; Jis tik atkartojo, kad
Jo kūnas yra tikras valgymas ir kraujas tikras gėrimas Žy
dai ginčijosi “Kaip jis gali mums duoti savo kūnų valgyti,”
nes jie nežinojo, kad Išganytojas duonų ir vynų permainys
Savo Kimu ir Krauju. Dabar mes tų jau žinome.

švenčiausias Sakramentas, kaip ir Švenčiausioji Trejybė
yra du didžiausiu Krikščionių tikėjimo daiktu. Abudu juodu
pereina į žmogaus protų. Į Švenčiausių Sakramentų žmonėms
sunku tikėti dėlto, kad akys rodo priešingai negu tikėjimas
liudija. Bet turime neužmiršti, kad ir akys mus gana tan
kiai klaidina. Akims rodosi, buk saulė sukasi apie žemę, o
mokslas parodė, kad žemė sukasi apie saulę. Yra ir kitų
klaidų į kurias mus akys įveda.
Dievo žodis mus niekad nesuklaidina. Kuomet dar nieko
nebuvo, Dievas tarė tebūnie dangus ir žemė, ir atsirado dan
gus ir žemė iš tuščio nieko viena Dievo žodžio galybe. Kaip
galėjo Dievas sutverti dangų ir žemę, taip galėjo duonų ir
vynų permainyti į Savo Kūnų ir Kraujų. Mes to neišmano
me, bet daug yra daiktų didesnių už mus supratimo galybę.

KATALIKIŠKOS ŽINIOS.
Londonas. Kardinolo Bourne sidabrinis vyskupiškas jubilėjus. Gegužio 10 dienų iŠ

visų šalių gauta Londone dau
gybė telegramų ir laiškų svei*
kinančių Jo Eminencijų Kar

dinolų Bourne iš priežasties
25 metų sukaktuvių pašventi
mo jo į vyskupus. Buvo pa
sveikinimų ir nuo nekatalikų.
Sveikino taip gi ir nekatalikų
laikraštija. Po didžių perse

kiojimų

katalikų

Bažnyčios

nuo Ęenriko VIII laikų pirmų

kartų Anglijoje buvo pripa
žinta Ii uosy bė katalikams 1850

metuose. Tada buvo paskirtas
\Vestminsterio
Arkivyskupu
Kardinolas AViaoman. Jo pir
mutinis kaipo ganytojaus laiš
kas buvo sutiktas su didžiau
siu pašiepimu iš pusės neka

talikiškos spaudos. Dabar 1921
metais lygiai 70 metų sukako
nuo to laiko ir didelė atmaina
įvyko Anglijoje visuomenės

pažiurose.Tie patys laikraščiai
kurie plūdo
ant
Kardinolo
\Visemano, šiandien matomai
sveikina jo ketvirtų įpėdinį.

Dvidešimts penkerių metų lai
kotarpyje

daug

permainų

įvyko net Anglijos karalių pa

pročiuose. Edvardas VII jau
meldėsi AVestminsterio Kate
droje laike pamaldų už dūšių
Portugalijos karaliaus. Dabar

Visus tuos, kurie artimo nemyli, V. Jėzaus įsakymo ne
tinis karalius Jurgis V atmetė
Mokslininkas.
pildo, šv. Jonas pa peikia labai skaudžiais žodžiais, statyda
tų dalį Konstitucijos, kurioje
mas juos lygiomis su žmogžudžiais ir primindamas, kad jie
laike koronacijos liepiama ka
Dievo Kūno Šventė.
Terp
daugelio
mokslų
yra
du,
kurių
dviejų
vardai
žymiai
raliui piktžodžiaut prieš nekunegali tikėtis amžinojo gyvenimo. Nes Kristaus nuopelnai
skiriasi
vienas
nuo
kito,
bet
ribos
dažnai
įeina
vienos
į
kitas
riuos Katalikų dogmatus. 1908
neišgelbės iš amžinos mirties tų, kurie laužo artimo meilę MIŠIŲ LEKCIJA Iš ŠV. POVYLO PIRMOJO LAIŠKO KO
ir apima tuos pačius dalykus; tai yra antropologija ir etno metais
Eucharistijos Kon
ir kitus Kristaus įsakymus.
RINI. 11, 23—29.
gresas buvo
iškilmingai ap
logija.
Kristus paliko didžiausių pasišventimo pavyzdį, kad au
vaikščiojamas Anglijoje. Dar
Broliai: Aš esu gavęs iš Viešpaties ką ir jums perdaviau:
Antropologija reiškia mokslų apie žmogų, nes antropos
kojo savo gyvybę už mus. Tas Dievo Sunaus pasišventimas
prie Hvde Park Londone yra
kad Viešpats Jėzus kurioje naktije tapo išduodamas paėmė duo
uždeda priedermę ir ant mus daryti taip pat. Bet kaipgi nų ir dėkodamas lauže ir tarė: Imkite ir valgykite tas yra mano grekiškai reiškia žmogų. Etnologija reiškia mokslų apie tau marmuro laukas, kuris prime
tas, nes etlinos grekiškai yra tauta. Kadangi tautos susideda
priešingi tam pavyzdžiui yra turtuoliai nesigailintieji varge
kūnas, kuris taps išduotas už jus: tų darykite minėdami mane. iš žmonių, kadan-gi ir atskirų žmonių ypatybės dažnai maino na mums palaimintų Oliverų
esančių artimų. Tokiuose turtuoliuose nėra artimo meilės Taip pat ir taurė, pabaigęs vakarienę tardamas: Šita taurė
Plunket Armagbi’o Arkivys
si
sulig
jų
tautybės,
dėlto
ir
pasidaro
antropologijos
ir
et

nėra nei Dievo meįjęs. .
kupų, kuris Liepos 1 d. 1681
yra naujas testamentas mano Kraujyje; tą darykite kiek sy nologijos bendrumai.
m., buvo nužudytas už tai, kad
Kaip mus laikais, taip ir šv. Jono amžvje buvo asmenų, ku kių gersite minėdami mane. Nes kiek tik kartų valgysite šitą
Abudu tuodu mokslu daugiausiai rūpinasi mažomis ir buvo katalikas.
rie vienaip šnekėdavo kitaip darydavo. Tik dabar tų veid duonų ir taurę gersite Viešpaties mirtį skelbsite iki kol ateis.
mainių yra daugiau negu seiliaus. Apaštalas visiems pri Tai gi kiekvienas kuris valgys šitų duonų arba gers Viešpa neniekintomis necivilizuotomis tautomis, norėdami iš jų at
mena, kad žodžių meilė mažai tereiškia, nes reikia meilę ties kraujų nevertai, bus kaltas Viešpaties kūno ir kraujo. Bet spėti koki buvo žmonės pačioje pradžioje.
Protestonų dvasiškij a ka
parodyti darbais.
Buvo įvairių žmonių pragarsėjusių tiedviem mokslais. riauja prieš “divorsus”. Episžmogus teištiria save: ir taip tevalgai tos duonos ir tegerie
Tas veidmainingumo papeikimas, tas kietos širdies pas tos taurės. Nes kuris valgo ir geria nevertai, teismų sau val Dabar garsiausias ir didžiausias jųdviejų specijalistas yra kopalų kunigas Charles CarVilius Schmidt. Jis yra katalikų kunigas ir vienuolis, priklau ver iš New Haven, Conn., pa
merkimas nepatinka nusikaltusiems žmonėms. Jie labiausiai go ir geria: neskirdamas Viešpaties kūno.
sąs prie Dievo Žodžio kongregacijos. Šiomis dienomis tas moksluose ir prakalbose tan
nemėgsta, kad kas apseina geriau už juos, ir nekenčia ge
Lekcijos Paaiškinimas.
mokslininkas atvažiuoja į Ameriką ir apsigyvens savo kongre kiai išrodinėja blėdingumų pa
resnių už save. ftv. Jonas liepia nesistebėti tuorni. Norė
gacijos vienuolyne Tecliny, III., netoli Cbicagos.
dami amžinai gyventi didelėje dangaus laimėje su garbin
einantį iš persiskyrimų mote
Šv. Povylas priminė Korintiečiains raštu, ką buvo sakęs
gais iš numirusių atsikėlusiais savo kunhis, turime nesibijoti žodžiu, ir dar pažymi, kad tas apaštalo paliktasis KorintieTėvas Schmidt iškilo augščiau už kitus savo šakos mok rystėje. Baptistų ministeris
pakentėti ir nemalonumų. Ta pasaulio neapykanta ant mus čiams pamokinimas nėra jo paties prasimanytas, o gautas slininkus dėlto, kad turi labai nepaprastų gabumų išmokti kal E. D. Cameron iš Ilenryetta,
mums yra tikras vargas, bet džiaugkimės, nes V. Jėzaus iš Viešpaties, t. y. iš Jėzaus Kristaus.
boms. Jis ištyrė Australijos laukinių žmonių kalbas, į kurias Okla organizuoja susivieniji
taipgi nekentė žmonės. Džiaugkimės, kad panėšime į Jį,
mokslininkai ilgų laikų nekreipė (lomos. Toms kalboms ištirti
mų prieš “divorsus.”
Iš V. Jėzaus tad Apaštalas patyrė, kaip tapo įstatytas
jis panaudojo fondgrafų. Tai buvo naujas išradimas. Fono
kad pildome Jo palikimų, kad pelnomės sau laimę.
Švenčiausias Sakramentas. Šv- Povylas nepasako, kada V.
grafas pasirodė ypatingai geras Australijos kalboms tyrinėt,
Jėzus tų atsitikimų ;papaskojo Apaštalui. Mes žinome, kad
Jugoslavijoje
katalikai
nes jis užrašo tonus, o Australų kalbos susideda iš tonų kaip
MIŠIŲ EVANGELIJA SULIG ŠV. LIUKO 14, 16—24.
šv. Povylas nevaikščiojo su V. Jėzum prieš Jo mirtį, bet žino
persekiojimi. .
Prie
Ju
muzika, ne iš garsų, kaip kitos kalbos.
goslavijos
priklauso
Ser
me, kad trumpai ]wi V. Jėzaus atsikėlimo Saulius, arba Povy
Anuo metu Jėzus tarė parizejams šitų prilyginimų: Vienas
T.
Sclunidt
’
as
išrado
geresnius
budus
moksliškai
sutvar

las, persekiojo krikščionis, paskui pats susitiko su gyvu V.
bija, Kroatija ir Slovėnija.
žmogus surengė didelį pokylį ir kvietė daugelį. Ir pokylio
kyti
einančius
iš
žmogaus
burnos
balsus.
Tas
išradimas
leng

Jugoslavijoje katalikų tikėji
Jėzum ir po to trejus metus išbuvo toli nuo žmonių Arabijos
laiku nusiuntė savo tarnų pasakyti kviestiesiems, kad ateitų,
vina
sustatyti
vienų
tarptautinę
abėcėlę
visoms
kalboms.
Tat
mas sykiu su stačiatikių tikė
tyruose, gaudamas daug apreiškimo nuo Dievo. Tai gi veikiau
nes jau viskas paruošta. Ir ėmė visi drauge išsikalbinėti:
jimu yra valdžios pripažinti.
sia Arabijos tyruose V. Jėzus apsakė šv. Povylui, kaip tapo yra antras tėvo Sclimidt’o pasitarnavimas mokslui.
Pirmas tarė jam: ūkę pirkau ir turiu eiti ir pažiūrėti jos:
išstatytas Švenčiausias Sakramentas. Kiti apaštalai patys
Žinias ir pastabas apie žmogaus prigimtį ir necivilizuo Bet persekiojimu katalikų ti
meldžiamas priimk mano išsiteisinimų. Ir kitas tarė: pirkau
savo akimis buvo matę kaip V. Jėzus Šv. Sakramentų įstatė. tų tautų gyveninių T. Sclunidt renka į laikraštį “Anthropos”, kėjimo atsiranda nemaža. Rei
penkius jungus jaučių ir einu jų išbandyti: meldžiamas pri
kia pažymėti, kad tie perse
Šv. Mateušas dalyvavęs tame atsitikime, aprašė jį savo kurį nuo 1906 metų leidžia šešiomis kalbomis. Tokiu- budu
kiojimai kįla m* iš stačiatikių
imk mano išsiteisinimų. Ir kitas tarė: Pačių vedžiau, ir to
Evangelijoje (Mat. 26, 26-28) šv. Jonas šeštame Evangelijos
prie tų žinių prieina visų tautų mokslininkai, nes jie moka Serbijos, tik iš ištvirkusių at
dėl negaliu ateiti. Ir sugrįžęs tarnas pranešė tų savo ponui.
perskyrime aprašė, kaip V. Jėzus žadėjo įstatyti švenčiausių
mestų nuo katalikų Bažnyčios
Tada šeimyninkas supykęs tarė savo tarnui: Griūt eikie į
Sakramentų. Paties įstatymo šv. Jonas neaprašinėjo, nes nors vienų iš tų kalbų.
Kroatijoje gyvenančių.
Prie
gatves ir miesto laukus, ir atvesk čionai pavergė! i us ir luišus
Ketvirtas t. Sclunidt pasitarnavimas mokslui yra, kad atnaujinimo katalikų dvasios
pirmieji trys Evangelistai buvo aprašę.
ir aklus ir raišus. Ir tarnas tarė: Viešpatie: jau padaryta
Šv. Povylas ypatingai aiškiai rašo apie baisią šventva jis ištyrė ir parodė iš kur yra kilusios mažų žmogyčių tautos daug prisideda Kroatų vysku
kaip liepei ir dar yra vietos. Ir tarė viešpats savo tarnui:
pas Mahnitch.
Eik į kelius ir tvoras ir versk užeiti, kad mano namai pa gystės kaltę tų, kurie Švenčiausią Sakramentų priima never pietų Afrikoje. Jas mokslininkai vadindavo pigimėjals. Jis
sidarytų pilni. Gi sakau jums: kad nei vienas anų vyrų, ku tai. Ir istiesų negali Imti didesnės nedorybės. Žmogaus užmu išrodė, kad jos nėra sugedusios, nei nusmukusios, o tik ne
šimas yra baisesnis už kitus nusikaltimus. V. Jėzaus Kūno mokėjusios savo gyvenimo pagerinti.
Stipresni ryšiai terp Bava
rie buvo kviesti, neragaus mano pokylio.
ir Kraujo paniekinimas yra dar ir už žmogžudystę baisesnis
rijos
ir Apaštališko Sosto.
Ištyręs
gyvenimų tautų nieko neišradusių ir nieko neEvangelijos Paaiškinimas.
įlaigtas. Lietuvoje žmonės sakydavo, buk vienų keiksmo žodį mainiusių per ilgus tūkstančius metų t. Sclunidt tyrinėjo ir Prietelystė terp Bavarijos ir
Apaštališko ’Sosto sustiprėjo
Šitame prilyginime šeimyninkas reiškia V. Dievų; pokylis paminėjus žemė sudreba septyniais stuomenimis- Visas pasau jų religijų.
Tuos savo ieškinėjimus ir tyrinėjimus nuo laiko, kada Mgr. Pacelli
reiškia tikrųjį tikėjimų ir gausias jo malones; užkviestieji lis dar labinus turėtų sudrebėti dėl vienos šventvagystės.
t. Sclunidt sutraukė į veikalų. “Iš kur žmonės gavo buvo paskirtas Pasiuntiniu į
reiškia mokintų ir turtingų Žydų tautos luomų, kuris neno
mintį, kad Dievas yra?” Tas veikalas parodė, jog seniausia Bavariją.
MIŠIŲ
EVANGELIJA
SULIG
ŠV.
JONO
6,
56
—
59.
rėjo pripažinti Kristaus nei naudotis Jo malonėmis, nors
žmonių religija tikėjo, kad yra vienas nematomas visagalis
buvo labai kviečiamas. Vargšai ir ligoniai, kuriais prisipil
Pasaulio Sutvėrėjas. Mokslininkams tas veikalas yra svarbus
dė visas pokylis, reiškia stabmeldžių tautas. Nors ne jie bu
Alnio metu Jėzus tarė Žydų minioms: Mano kutins yra deltų, kad parodė, jog klaidinga buvo nuomonė tų, kurie sa Katalikų aktorių susipratimas.
vo pirmiausiai kviesti į pokylį, liet tik jie juomi pasinaudo tikras valgis ir mano kraujas yra tikras gėrimas. Kas valgo kydavo, kad pirmieji žmonės garbindavo fetišus (savo pasi Katalikų aktorių susivieni
jimas Amerikoje nutarė Dievo
jo. Tarnas reiškia Bažnyčios dvasiškijų, kuri ir tiesas paša mano kūno ir geria mano kraujo manyje gyvena ir aš jame. skirtas niekniekius), arba fotemus (gyvulius ir medžius).
Kūno šventėje Gegužio 26 d.,
ko žmonėms, kaip Kristus jas paliko ir sakramentus žmo Kaip siuntė mane gyvasis Tėvas ir aš gyvenu dėl Tėvo ir
Tėvui Schmidt’ui pasisekė pralenkti kitus mokslininkus
klausyti šv. Mišių šv. Patriko
nėms teikia V. Jėzaus vardu.
kuris valgo mane ir jis gyvęs dėl manęs. Ta yra duona nu mokslingumu dnr ir dėlto, kad misijonoriai, dirbantieji įvai Katedroje New Yorke “incor| Už visas Dievo malones 'augščiausias ir brangiausias yra žengusioji iš dangaus. Ne kaip jūsų tėvai kad valgė maunu riose žemėse terp stabmeldžių, prisiųsdavo jam savo prityri pore”. Tasai susivienijimas
Bvenčiausias Sakramentas.
Kristus jį’ paliko mums, kad ir išmirė. Kas šitos duonos valgys, gyvęs amžinai.
mus.
turi apie 2,200 narių.

ŪROGKS

davo į mane, ypač man kalbant apie kankinius ir Diwo'kė P° tiltu imdama ledo lytys; iš dirbtuvių kilo liepsna ir
juodi durnai. Raudona saulelaida permainė visa tai į gražų
šventuosius.
gūžio 15 d. buvo pradė
Vienų labai šaltų vakarų, Vasario mėnesyje, Vincukas reginį. Viskas raudonavo it krauju apšlakstyta. Tai kankino1
Parašė kun. Alejcsaiuler.
tas katalikų jaunuomenės Kon
atėjo pasikallk*!ų su manim. Aš pastel tėjau, kati Jo kosulys bu ženklas, maniau sau. Man atėjo galvon, ar tas vaikas ne kan
gresas Paryžiuje. Tikslas to
vo dar blogesnis. Patariau jam Imti labai atsargiam, bran kinys? Bet kaip? Turiu sužinot, nes tikiu tai bus jis.
Pasaulis
yra
pilnas
neaprašytų
didžių
darbų.
Pasitaiko
Kongreso buvo sukelti sųžiSlaugotoja patylomis pavadino: “tėveli!”
ginti sveikatų. Jani atsisveikinus ir išeinant smarkus šultas
niškumų visuomenėje. Kalbė stebėtina dvasios stiprybė žmoguje, nors jo išvaizda rodosi
Aš inėjau pas ligonį.
vėjas ūžtelėjo per duris ir mane kone parmušė.
jo darbininkai, ūkininkai, val visai menka. Čia aprašysiu vienų tokį tikrai įvykusį atsi
Vincukas prakalbėjo, nors silpnai bet linksmai.
— Vincuk, tariau, važiuok namon karu. Ar turi pinigų?
dininkai, studentai, žurnalis tikimų.
i •'*
— Aš toks linksmas, tėveli, jis kų tik ištarė. Aš maniau,
— Ne, mat, tarė \ ineukas, įkišęs kišeiiiun rankų, tur
tai ir t. t. iš visų kalbų buvo
Musų parapijos mokykloje mažieji vaikučiai buvo rengiaaišku, kad sųžinės slopinimo ini pirmai Komunijai. Vienų vakarų, aš skirsčiau vaikučiuslbut Palikau
kitame švarke. Bet aš parbėg- kad labai sergu, bet man taip linksma, kad jus atėjoteAš paliepiau jam išeiti, ir išklausiau Vincuko išpažinties.
priežastis yra materijalizmas,
į eiles sulig jų išmanymo. Netikėtai pas duris pasigirdo riks siu, tėveli.
Jis norėjo priimti Šv. Komunijų. Aš išėjau parneštų Šv. Sa
kuris perėmė žmoni jų. Po pra
— Ne, tu sušalsi tokioje naktyje kaip ši. Štai'te, važiuok
mas
-į
kalbų visi nuėjo į Notre Daine
it' padaviau jam naujų sidabrinį pinigų 25 centų vertės. kramentų ir šventus aliejus. Veikiai sugrįžau. Jis priėmė
♦
\
isi
sužiuro
ton
pusėn.
Per
duris
į
vidų
įstumtas
vaikas
Šv. \ iatikų ir aš patepiau ligonį šventais aliejiais. l’o tam
Katedrų, sykiu atgiedojo “Cre
—
Ačiū,
teveli!
Aš
pasiskolinsiu
jį ir atiduosiu, tarė jis
parpuolė,
bet
greit
atsistojo,
ir
bandė
išsprukti
laukan,
bet
tik)” ir gavo palaiminimų su
jis atsigulė ir ramiai ilsėjosi užmerktom akim. Kambarėlio
linksmas.
kitu
du
vaiku
iš
užpakulio
užstojo
kelių.
Jis
tat
stovėjo,
it
pa

Švenčiausiu Sakramentu.
durys buvo atdaros ir skaisti raudona saulutė švietė ant
— Keliauk tatai, tariau. Laba-nakt!
gautas žvėrelis, jo išsigandusos akys dairėsi šen ir ten per
patalo ir pagalvių. Ten buvo tylu, tiktai buvo girdėti gilus
Čia patirta, kad South-Da— Bet da palaiminimą .’
langus, lyg ieškodamos per kur gulima butų išbėgti.
kvėpavimaį. Slaugotojos vaikščiojant nebuvo nei girdėti.
kotoje Katalikai organizuojasi
—
Lai
Dievas
tau
palaiminu!
Ir
greit
uždariau
duris.
— Kas čia darosi? tariau rūsčiai.
Jos pažvelgimas į mane išrodė it ji butų jautusi, kad jos pa
m paisydami klinčių. Vyskupi
Pamiršau
\'meuk,ų
ir
nuėjau
prie
savo
darbo.
Juo
tolyn
tarnavimai niaž-kų gelbės ligoniui, tečiaus ji vaikščiodama
— Tėveli, šis vaikas landžioja aplinkui visų valandų! Jis
joje Lead daugelis katalikų
juo
oras
ėjo
šaltyn.
Niekas
nebando
išeiti
is
triobos
be
butmo
apie lovelę ligoniui linksniai nusišypsodavo. (Pabaiga bus).
gyvena laukuose. Organizuo nori eiti vidun, ale bijosi!
reikalo.
Kitų
dienų
po
pietų
suskambėjo
telefonas
ir
koks
jant Katalikus Vyrus negali
— Ko tu bijai, sunau? paklausiau.
tai nežinomas balsas prašė ateiti aplankytų neturtingų as
ma daryti surinkimų teip, kad
Išsigandęs vaikas nieko neatsakė.
visiems butų arti atvykti į
menį, kuris šaukės, manęs, nes mirtinai sirgo. Aš pasiėmiau
Jis buvo sudriskęs, mažas ir išbalęsjuos. Susirinkimai tapo pa
— Kaip tavo vardas? Nesibijok! Sakykis buk vyras!, adresą ir išėjau. Tai Granieuės grintelė*- {Sutikau ir šeiiuyK laušimas. Ar tiesa, kad Lietuvoje Paparčiuose buvęs
skirti miestuose Lead, llot padrąsinau aš.
ninkę ties durim. Ji priekaište šluostėsi ašaras bėgančias didelis klioštorius. Ten buvę labai daug kunigų, bet viskų
Springs ir Philip. J susirin
— \ imas, storu balsu atsakė vaikas tampydamas savo per veidų.
nedoras caras sunaikino. O Budelių kaime yra baisus kalnas,
kimus atvažiavo delegatų iš už
— Ai, tėveli, tarė verkdama, jis nuolatos šaukia jus!
kurio vidury yra skalbus. Žmonės kalbėjo ir mano diedukas
r
ji Jt. . A
i
120 mailių. Vienas delegatas
— Kas taip ? paklausiau.
—
Vincas,
kelio?,
paklausiau
aš.
gerai atmena, kaip Lapai čių kunigai atvažiuodavę ant to kai-1
keliaudanuis į susirinkimų tu
—
Mano
brangusis
Vincukas!
Jis
pasiskolino
kų
nors
nuo
— Tėveli, jis neturi kito vardo. Jis neturi tėvų, nei bro
no Mišių laikyti. 'Tame kalne yra pinigų. Kaip laikydavę Mi-j
rėjo uždaryti savo sankrovų
jus,
ir
tat
jam
neduoda
ramybės!
trims dienoms, nes nebuvo kų lių, nei nieko, tarė vaikai. Jie matyt, pažinojo jį.
šias, tai pinigai iškildavę, bet žmonės negalėdavę jų paimti,
AŠ prašiau vesti mane kuo-greičiausiai pus jį.
palikti savo vietoje. J susi
nes negalėdavę Mišių užbaigti: mat užniiršdavę • kas reikia|
lai paklydęs, maniau, visų apleistas, niekelio nesirūpi
rinkimus miesteliuose Preslio namas vaikas, todėl neišauklėtas. Bet ir už jo dūšių Kristus
Ji nuvedė mane kambarėliu, kur gulėjo ant lovelės Vai Mišioms.
Alex L. Stakeliunas.
ir Gregory ūkininkai delega ‘,iuuirc\.
eukas ir klajojo, sakydamas norįs sugražinti 25 centus.
.
....
Atsakymas. Didelių vienuolynų arba klioštorių Lietuvo
tai vežimukais važiavo apie
— Ar vadinote gydytojų? paklausiau.
je yra buvę daugelije vietų, galėjo Imti ir Paparčiuose, nors I
— Vincuk, ar tu esi katalikas?
50 mailių. *
— Ne tėveli- Mat jis šaukėsi Tamistos, jis tik kų siau neteko to girdėti. Garai panaikino visus vienuolynus; tai ti-|
— Taip, tėveli.
įdie apsirgo.
ketina, kad teip padarė ir su Paparčių vienuolynu.
— Ar tu nori prisirengti pirmai Komunijai?
Kun. kalba dviemi kalbomi sy
V ienuolynų kunigai važinėja į įvairias vietas laikyti Mi— Aš susyk nuėjau telefonuotų ir pašauktų pažįstamų
Jis pakėlė akis augštyn ir linksmai šypsojosi.
kiu.Pittsburge šv. Patriko Baž
'gydytojų. Tas neužilgo pribuvo. Jis pažiurėjo į Vincuku, ių, Ih-1 paprastai nevalia Mišių laikyti ant lauko ar kalno,
— Taip, tėveli.
nyčioje kun. M. l’urtell S. J.
Gegužio 23 d., pradėjo misijas
— Na, tai eik šių ir sėkis, o aš pamokysiu tave kiek tau pakratė galvų, ir pradėjo tyrinėti- Aš išėjau kitan kambarin, lei reikalas yra, tai galinama tani tikras leidimas iš Švento|
Tėvo per vietinį vyskupų.
*
,
nebyliams. Pamokslas sakė reikia.
i' ,
I ■ *•••. * ir išsiklausinėjau Granieuės kas vaikui atsitiko.
Mišios yra visai ne tam, kad paslėpti pinigai iškiltų išl
ženklais, ir ženklus aiškino an
Tų vakarų Vineukas išėjo iš mano namų vėliau negu ki
V ineukas apsidairė aplinkui, ir matydamas mane links
glų kalba.
tados, tad Granienė labai nusiminė, lies ištiko tolus smarkus žemės. Dar nėra buvę, kiek žinau, nei vieno tikrai ištirto at-l
mų, rimtai atsisėdo paskirtoje vietoje. Aš jo nepaisiau.
sultis. Vėlai naktį du žmogų parnešė Vincuku namon. Juodu Puikinio, kad Mišių laikymas iškeltų pinigus iŠ žemės Tamis-I
Jis žiurėjo ir klausė ramiai visų vakarų.
tos diedukas gulėjo matyti kunigus laikant Mišias ant kalno,I
Tų vakarų aš daugiau nieko nesakiau \’incui. Mintijau, rudo jį gulintį sniege, kraujais iš burnos visų aptekusį, jau
bet abejoju ar jis matė pinigus iškylant iŠ žemės Mišių laiku.l
dar užteks laiko, jei berniokas vėl ateis. Kitiems vaikams išėjus, netoli namų. Jis buvo kone visai sušalęs, bet da galėjo šiaip
Kunigai Mišias laiko iš knygų. Jeigu tat pasitaikytų kųl
Josios gyvenime aprašo, ši
nuo
vieno užtrukusio patyriau, kad Vincukas laikraščius ne taip pamaži ištarti savo adresų. Jį nunešė tiesiog į lovų.
tokį stebuklų:
Iš ryto jis nei kiek neišrodė* geresnis, ir staiga pradėjo kla nors užmiršti, tai užtenka pažiūrėti į knygas ir perskaityti.1
šioja,
gyvena
vasarų
įkj
laiptais,
žimnų
ant
pelenų.
Jis
viVienų dienų, sausio mėne
Todėl sunku tikėli pasakai apie negalėjimų Mišias užbaigtų
joti apie koturną namon ir apie pasiskolinimų pinigų iš masyje, ji buvo labai sergantie suomet sakydavo esųs katalikas, bet iki šiol riekuomet ne
lel užmiršimo.
Atėjo aplankyti jų jos gimi buvo priėjęs nei artyn prie katalikiškos mokyklos, nors nęs. Kaip tai gal būt, maniau sau; kodėl jis nevažiavo karu?
Pasaka galėjo kilti iš menkesnio atsitikimo. Del kokios)
nės. Tų dienų ji labai sirgo. jau buvo dvylikos metų- Jis buvo girdėjęs iš kitų vaikų apie Jį pagavo smarkus šaltis tų naktį, bet kodėl jis ėjo pėsčias? nors priežasties kunigai galėjo turėti leidimų laikyti Mišias
Trumpai pašnekinę jos gimi vakarines pamokas, tat ir atėjo su pulkų, bet neturėjo drų- Kų jis darė su tais pinigais
aut kalno. Del paprasčiausio dvasios išsiblaškymo galėjoj
— Graniene, ar jis turėjo kiek pinigų, kuoiut pagrįžo?
nės klausė:
sos įeiti vidun, kol kiti stumte įstūmė kambarin, nors šiaip
pasilaikyti kunigui Mišių pradžioje, kaip tik įsipylus vyno
paldausiau.
Ar nereikalauja ji ko.’
jie nekrėsdavo juokų kur būdavo kunigas.
kielikų, išgerti tų vynų, dar nepašventiiius jo V. Jėzaus
Taip, — atsakė šventoji —
—
Nė
skatiko,
tėveli.
Kada
aš
jo
paklausiau,
delko
neva

Kitų vakarų Vincukas vėl atėjo, tik jau nusiprausęs veidų,
krauju. Sulig Bažnyčios įstatų tokiame atsitikime kunigas
Atneškite man rožę iš darže
žiavo,
jis
sakė
jo
pinigai
likę
kitame
švarke,
o
apsirgęs,
j,o
apsirėdęs švaresniais drabužiais, gerokai nudėvėtais. J is apsė
turi atsitraukti nuo altoriaus nelaikęs Mišių. Žmonės pamal
lio, kuri dabar žydi prie ma
....
...
. .»
prašė
manęs
atiduoti
Tamistai
25
centus,
ištikro,
delko
jis
ne

jo padoriai. Jam nemokant skaityti, pamokos ėjo vargingai.
lę tą reta atsitikimų nesuprasdami jo pramane visų pasai
no lango.važiavo. karu, jitg turėjo pinigų ?
ką apie užkastus pinigus ir apie negalėjimų jų iškelti lie|
prasymas Tečiaus jis kaskart uoliau mokinosi, išgudo kaip reikia mo
šventosios
— Tikrai, atsiminiau, aš liepiau jam važiuoti. Aš nerima Mišiomis dėl kunigo užmiršimo.
didžiai nustebino
gimines kytis, ir neužilgo tapo geriausiu mokiniu. Jo didelės rudos
vau. Kur-gi dingo tas peiikdešiinlis? Bet mintis atėjo man
ir jie manė, kad didelių skau akys buvo visados atkreiptos į mane. Jis pagelbė'davo pa
galvon: gal jis pametė sniege.
ĮVAIRUS klausimai.
smų ir ligos suvarginta kle gražinti kambarį po pamokai, ir visuomet laukdavo pakol aš
—
Tuodu
žmogų
sakė
man,
tarė
Granienė,
kad
juodu
ru

joja. Kas įstabiausia, kad bu tardavau, “Laba nakt; Dieve palaimink, tave, Vincukai!
C'.duoda S. E. Kampinis.
do jį apalpusį, kraujais iš burnos aptekusį, įieperloli nito ten
vo pats viduržiemis.
Jam išmokus maldų, aš dovanojau rąžančių. Juo ar
I. Kl. Ar yra nuodėmė neiiiielaširdingiirnas?
Giminės ir seserys' norėjo čiau ėjo Birmos Komunijos diena, juo jis darėsi paklusnesnis buvo kone matyti musų grintelė. Tai buvo tas smarkus šaltas
Atsakymas. Ne.pasigailėjimas artymo jo varge gali Imi)
jų perkalbėti, jog negalima ir geresnis. Aš tankiai kalbėdavau vaikams apie Dievo šven vėjas pučiantis prieš jį einant per tilth.
labai įvairių rųšių. Minėsiu tik tris, kurioms kitos yra maž
Tų pasakius Granienė vėl ėmė verkti.
rasti rožės ten, kur ji mano; tuosius, gailės tingumą ir maldų- Vienų kartų bepasakojant
daug lygios.
Tuomtarpu daktaras pasivadino mane ir tarė patylomis:
ypač žiemos laike.
apie pirmuosius kankinius Vincuko akys tiesiog atkreiptos į
Pirma, \ isai nėra nuodėmės nepasigailėt artymo, kud
Šventoji užtikrino sakyda
— Jis turi plaučių uždegimų nuo didelio pavargimo
mane net blizgėjo žibėdamos. Tų vakarų'jis tarė man.
ma: “Nieko nėra ko Dievas
sušalimo. Turbut daug jo kraujo ištekėjo. Aš netikiu, kad jis met nežinia ar jo vargas tikras, ar tik apsimestas. Taūp m'|
—
Tėveli,
aš
norėčiau
tapti
kankinių
!
negalėtų”.
išliks, tėve, ale jis da galės už valandos kalbėti. Aš atsiųsiu ra nuodėmės nejmsigailėti miesto elgetos, sakančio jog ji
— Na, sūneli, tai galima, nors be ugnies ir kardo.
Šventosios griežtas pasaky
antrų diena nevalgęs, nes nežinia ar jis tiesų sako. Dažniai|
vaistų ir slaugotojų jį dabot.
mas privertė pažvelgti dar
— Tai kaip tėveli?
šiai teip sako, girtuokliai ir melagiai.
Aš labai nusiminiau, negalėjau jokiu laidu nurimti.
želiu.
(
— Mylėk kitus labiau už save—paaukok savo gyvybę gclAntra, atkutina yra nuodėmė nepasigailėti žniogaid
— Kaip ilgai jis gyvęs, gydytojau?
Kaip nustebo visi, kada l«:daiuas kitiems- Daug yra kankinių šitame pasaulyje,
— {Sunku pasakyt, tėve; gal nė dvidešimts keturių kuris pats savo kalte vargų pasiilarė, jei • tas vargas nėrj
išvydo žaliuojant krūmelį su Vincuk.
pavojingas jo gyvybei, arba jei jo negalima prašalinti
.* n%. v et s. i
A valundų.
pražydėjusia rože!
stambaus nuostolio sau.
Jis nieko neatsakė ir aš pamiršau visa tai.
— Parūpink Tamista jam visko ko tik reikia, tariau.
Tuojaus nuskynė rožę ir at
Trečia, mirtina yra nuodėmė nepagelliėti žmogui esaal
Pirmos Komunijos laikus priėjo. Vincukui gerai pasisekė
Gydytojas išėjo. Aš atsisėdau šule lovelės.
nešė Šventųjai. Šventoji jų
kvotiniai. Jis atliko išpužintį. Aš rūpinausi juo kiek galėda
Vineukas klajodamas kalls'jo: “'Pas nabagėlis, žntogelis, čiatu mirties ar ligos Įiavojuje, kuomet mes galime jį iš fl
jiaėinė su didele linksmybe ir
pavojaus išgelbėti be žymiaiis nuostolio. Taip nuirtma yn
meile. Kada ji bučiavo rožę, mas, ir paprašiau gailestingų moterų, kurios pagamino jam ar jis tai pamatė?“ Po to jis pridėjo; “Mylint kilus labiau
iiuoiliiuė u k 111111 k 11 i nepriimti į nak\\ oę sušalusio keleivio žij
o širdyje dėkojo Dievui ap tinkamus drabužius ir surado jam darbų. Jis buvo doras jau- už save. Paaukojant savo gyvylię, idant pagelbėjus kiliems.
mąstydama Jėzaus erškėčių nikaitys, pasiuntinys. Nors aš buvau išrinkęs jam tinkamų Taip sakė kunigėlis. Tai kelias tajiti kankiniu. Kas žiu ar laivo mos laiku toli nuo viešos užeigos.
Kongresas Katalikų
nuomėnės
Paryžiuje.

I
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Jaunas Kankinys.

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI.

ŠVENTOS RITOS ROŽĖ,

vainikų, šventoji padavusi ro vietų kur apsigyventi,bet jis apleido jų ir apsigyveno pas
žę Viršininkei, o ji kitoms se senų moteriškę, kuri davė jam kamputį savo namelyje ir mai
serims.
tino, juo toliau juo labiau jį niylodaina.Jis atsilygino jai užtai
Visos perimtos nusistebėji atiduodamas visų uždarbį. To pirmai Komunijai ir l*astiprimu garbino Dievų ir dėkojo niino Sakramentui jis vis ateidavo pamatytų mane. Aš pasteuž įteikiu malonę jųjų
J bėjttU> kud jis sunkiai kosėjo. Priminiau tai jam bet jis vieiitik
rei.
nusišypsojo, sakė tai niekas, nesu ko Įtaisyti. Tečiaus jo senutė
Tam stebuklui paminėti rožės Granienė atėjo pasikalbėtų su manim apie jį, nes ir ji labai rū
yra šventinamos kasmet visose pinosi jo sveikata.
Augustijouų Imžnyčiose, Šv.
— Tėveli, tarė ji, pasakykit jam, kud nesimelstų taip il
Kitos, gegužio 22 dienų ir da
gui šaltyje. A esu prašius jo, kad jis eitų gult, bet jis klupoja
linamos tikintiems.
I žuot gyvos rožės, tau ilgų laikų, kallM'damas rožančių, o tas kambarys labai šultas,
šventoji, mano Globėju, pinu m*s mes nekuriname nakty.
V incuko padorumas ir maldingumas dideliai man (utliko.
savo širdies jausmų ir Įiasiaukojimo Viešpačiui rašto rožę. Jis yra išrinktus, maniau sau, ir jis tankiai išrodė man lyg
Jos nardo //«/bodoj</.1 šventas, kuomet nejudindamas savo rudų akių tiesiog žiurė-

kankinių, kurie sušalo lig mirties?” Tat jis ptadėjodu balsiau,
aš tik pasiskolinau! Sugrųžink jį tėveliui!
— Gerai, sūneli, tarė Granienė, ineidama. Aš atiduosiu
jam. Jis čia pat yra. Gulėk rainiai, puukšteli! O, mylimasis
'."keli!
' . J 4 jį .l? j
— Vincuk,tariau, ar tu pažįsti mane?
Jo didelės nulos akys atsi<larė, bet ten nebuvo jokio ženko supratimo.
Tuosyk slaugotoja inėjo, ir aš prašiau jos pradėti kuo-greičiausiai jos uždavinį, teikiunt vaikinui ]*ag(*lbų kaip daktaro
sakyta. Aš išėjau kitan kambarin ir atsisėdau kalbėti savo
brevioriiĮ. Negalėjau Įmlikli Vincuku, lies gerai žinojau, kad
manęs prireiks. Valanda praslinko- Granienė buvo su slau
gotoja, o aš sėdėjau pri<* lango mąstydamas ir bandydamas
kalinti maldas. Per langų buvo matyti skaisti sauluti' nusi
leidžiant; stogai apdengti baltu sniegu; dumblėta uįm* pluu-

Z

7 Kl. Ar liekant ryla* yra nuodėmė!

Atkilk. Nekanlr\l»ė \ra yda, 1. y. blogas įprotis. Iš to įprd
i io žmonės daro įvairių \< iksmų. Kiekvienų v<*iksnių skyriui
galima klausti, ar jis nuiMlėmė ar ne. Kartais nekuntryM
veiksmas bwve tik juokingas Pa\yz.dis. Molina i«‘j>a sviesj
aut duonos; vaikai laukia. Vienas vaikas žiuri, seilę ryja
nieko nedaro, tas kaulius, kitas lipa ant kėdės ir stalo saki)
‘ Mama duok man pirmiau”. 1'us nekantrus, liet jo apsėjitn
yra tik nemandagus, o nėra nmslėinė. Jei gu kunigas in|
baili ir skaudžiais žodžiais niekinti žmogų, kuomet tas žnuų
paprašė išklaus'li išpažinties, lai to kunigo nekantrybė \J
mirtina nuodem,.. Jei gu slinkiai uusidi i lies valdininkas siikil
kė, ne aul žmogaus, lik ant BBVO tarii>b s, kiioim t kas nn|
neprotingai jį nuvargusį dar varginu, tai yra atleistina nu
dėmė.
Kun. P. Pučys.\
Bus pabaiga).

¥reeiudiellis, Gegužės
- .-U —'■■D'M T

DRJtūGRS

25, 1921
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PASIKLAUSK SAVO VAISTININKO
lito*!
pavojus. Sunku įsivaizduoti
Parsiduoda pulkus medinis numos
blogesnę perspektyvų, kaip ne
Reikalinga stenografe mo ant 2 dviejų pagyvenimų tr su ma
kanti
Lietuvių rašyba. Atsi žu štoreltų puse bloko nuo Lietuviš
palankumas kito kitam ir
kos bažnyčios ir mokyklos. Talp-gl
WORCESTER,
MA
SS.
liepkite ypatiškai:
arti Vokiškos ir Lenkiškos bažny
spaudimai iš užsienio, prie ko
čių ant kampo gera vieta blznluj
Norite pasiųsti Amerikos Lietuvą į Lietuvą
alinai kurstyti vienų prieš
Ir pagyvenimui parsiduoda lubai pi I
Fabionas
ir
Mickevičia
giai atsišaukite pas J. Knčeri po nu ■ tai pasiųskite saviškiams į Lietuvą Amerikos Lietuvių
antrų ir naudotis, kaip žaislais, American Steel and \Vire
meriu 4403 So. Mozart St. Chicago, I
809 W. 35 Street
diplomatiniam žaidime. Buvu Co. (violų dirbtuvė) savo dur
III.
I
Katalikų
Delei Baltijos Valstybių Nepri
sieji Estijos ir Latvijos gin bildukams sumažino mokestį
klausomybės.
M
čai dėl Valko, neseni Latvijos nuo 5% ligi 29%.
■
VAKUONININKAS,
nuprantąa
baž

Matydami! kompanija, kad
ANT PARDAVIMO.
Viktorus Černovas, buvęs Ru ir Lietuvos ginčai, dabartiniai
nytinę muziką, tuojaus gali užimti
sijos Steigjuinojo Seimo pir Lietuvos ir Lenkijos karo vei tūkstančiai jos darbininkų ne vietą prie lietuvių šventųjų Petro
Ice Cream Parlor
mininkus sociulistas-revoliuei- ksmui, Lcnkų-Sovietų skaldy turį darbo, sumanė padaryti ir Pauliaus Bažnyčios Hotneutead, Pa.
Kun. 8. J. Ccpuiianis.
Su pragyvenimo kambariais,
ninkus, duodamas pareiškimų mas (indijos ir kt., vertė ir taip vadinamus tris šiftus, kad 318 l’ourth
Avė.
llomeslead, Pa.
tyroje miesto dalyje. ,
Talino“Socialdemokratui” dėl verčia ir dabar bijotis to pa visi galėtų šiek tik užsidirbti
Tai gi dabar darbininkai užsi
Kreipkitės
Pabaltjurio valstybių nepri- vojaus.
Reikalingu mergina mokanti Lietu
Išleistą Liet. Kat. Spaudos Draugijos
dirbs
savaitėje
nuo
$14
lig:
viškai kuri turi šiek tiek kapitalo
kluusomybės tarp kitko pasa Ir mes širdingai linkime pa
“DRAUGAS”
(dėti
J
gerai
apmokanti
bizni
nes
ko:
kraščių nepriklausomoms vai $15.
JAME yru 150 nu viršum paveikslų a) pavienių darbuotojų
imi ingai puMidvlgubina ir turėsi pas
2334 South Oakley Avenue.
toviu Jeigu.
Dirbę
toje
dirbtuvėje
Lietu
stybėms
tokių
užsienio
politi

b)
draugijų e) bažnyčių d) žymiausio Lietuvio astronomo kun.
“Musų programa, 1903-4 m.
Čionuis yru. gera proga merginai
■
viai,
kurie
“
geriausiais
lai

A. Petraičio observaturijos jo prietaisų ir e) kitų.
arba moteriškėj turinčiai auvirš 25
Tel. Roosevelt 7791
išdirbtu, 1905 m. galutinai jm kos vadų, kurie turi pakanka
■
metus mažiaus Nėra reikalo mokė
tvirtinta, pripažįsta pilnų teisę mai platų pilietinį regratį, kais” sutaiųM* pinigo, dabar ti angliškai. Pamatykite .Mr. ZalosJAME yra aprašyta tverimasis Amerikos Lietuvių parapijų,
kis nuo 10 ryto iki 7 vakare. 202
apsispręsti visoms tautoms. kad pirm visko pasiektų jų pįžta tėvynėn. D kurie karo So.
draugijų,
jų veikimas; aprašytos mokyklos; ir šiaip daugybė įState Str. ltoom 9IX.
metu
pinigus
mėčiojo
ant
vi

ginčijamų
klausimų
išsprendi

Termino “Pilna” priėmimas
vairių įvairiausių aprašymų.
■
sokių
niekų,
tie
turi
vargti.
■
Paleftkau
savo
dėdės
Tamošiaus
Gri
mo
ne
ginklu,
bet
trečiųjų
teis

paaiškinamas ginčais su tų
JAME vienu žodžių, sale visapasaulinių žinių telpia visas Agaliūno, pirmiau gyveno New PhiYra
tokių,
kurie
ir
pinigų
laikų socialdemokratija, ku mu, tarpininkaujant nesuinte
iadelphiu. Pa. o dabar nežinau kur. už padėtus pinigus, jeigu pirksi mu- i
merikos Lietuvių gyvenimas. Jis 450 puslapių. Turėdami tą
svarbų reikalą prašau atsi sų
rekomenduojamus,
užtikrintus I
rios priešaky stovėjo tokie at resuotiems ir bešailiniems bu uri, bet vis kaž ko lukuriuo- Turtų
knygą jūsiškiai Lietuvoje netik žinoti, bet ir matys Amerikos
šaukti ant šio adreso:
Žvalgas.
Simonas Grigaliūnas,
PIRMO M0RGEČI0
kaklus centralistai, kaip bol siančios “Buferų Santarvės” . a.
Lietuvą, kaip mes matome
l<>97 So. 12 St.
Slielioygau Wis.
nariams. Panašiai, kaip “Ma
AUKSO BONDSUS
ševikai.
■
Kaina: Neapdarytos..................................... 50c.
Procentai išmokami du kartu j metus
Šie paskutinieji tiesioginiai žoji Santarvė” aprūpino Če■
Paicūkau uavo Urulio ir dėdės Mo bile vienoj bankoj.
kains-Slovakams
ir
Pietų-Slotiejų
čtbirku.
Tūla
laika
atgal
gy

■
nedrįsdami atmesti tautų ap
Jei norėsite, kad mes pasiųstame, lai pridėkite prieminėtos
veno balliniore. Md. apielinkėj, o Bondsai po $100 ir $500. Gali pirkti
■
vauns
savarankios
užsienio
po

sisprendimo teisę, pridėdavo
dabar nežinau kur jie yra likvidžių ir lengvais išmokėjimais.
kainos da 10c. persiuntimui ir paduokite gerą adresą, kam no ■
LIETUVOS ŽMONĖS.
atsišaukti ar ka» apie juos žino mel
■
rite siųsti į Lietuvą.
daug sąlygų ir pastabų, panai litikos galimumų, taip ši nau
džiu pranešti šiuo antrašų už ką bu Perkame, parduodame, mainome ir
ja
Buferų
Santarvė
pirmiau

širdingai dėkingas tūrių svarbu duodame informacijas apie (vairių
kinančių šaknyje patį princi
Ką tik atvažiavus iš Lietu siu
Užsisakydami adresuokite:
■
reikalą iš Lietuvos.
komp. šėrus.'
sia
aprūpins
kiekvienam
jos
pų.
■
Vėdliam
Čibirka,
vos Stanislova Šetkauskaitė
narių
ne fikcinį, bet realinį
912 N. Warataii Avė.
Primesti federacinį, ar kitų
Krclpkltlcs | Lietuvių jstalgą
lapusakoja daug įdomų žinių.
“DRAUGAS” PUBLISHING C0.
liuliuiia|ioli'. Ind.
I
politinį
savarankumų.
Kitaip,
kuri ryšį kitoms tautoms Ru
Sunku butų visas jas surašyti,
PE0PLES INVESTMENT CO
I
Chicago, Illinois. fl
2334 South Oakley Avė.
sų tauta, musų giliais įsitiki kiekviena pakraščių valstybė, ’žtat pažymėsiu tik svarbes l’aieškau sesers Domicėlės ir švo- 220 S. States Street Iloom 1422
gerio
Konstanto
Kiaurakių
paeinunTel. Ilorrisun 2024
Chicago, III.
nimais, neturi jokios teisės. palikta viena sau ir egoisti nes.
čhj iš Kaune Ited. Telšių Aps. Plun
niai
atskirta
nuo
kitų,
bus
vi

gės Vulšėiaus Purvaičių kaimo, 2 me
Mes turime gerbti kitų tautų
Lietuvos valdžia kuogeriau- tai atgalios gyveno po num. 2523 W. Kasdien ir ncdcuotnis nuo 12 iki 3
suomet
per
silpna
ir
kiekvie
28rd PI. Cbicago, 111. Kas apie juos po piet.
valių, net tokiam atvėjy, jei
sia. Jaunimas šviečiasi ir kįln žinot
naim
savo
politikos
žingsny
tus
arba jie patys praneškite šiuo
j
s se al
musų asmenine nuomone, ji
adresų:
susipratime.
Visur
pastebimas
rėš vienu metu bailiai dairytis
Arlauską
nusprendė sutvarkyti savo li
mandagumas. Kaip merginos, Apoliuaras
Purvaičiu Kaimas
Perkėlė scavo ofisą po num
|
ir
į
Rytus
ir
į
Vakarus,
lygiai
ADVOKATAS
kimų ne taip gerai, kaip reikė
Plungės Vaisčius,
aip
ir
vaikinai
gražiai
rėdosi.
Ufbias omnue^y.,
Didmiesty t:
b
■
®4729 So. Ashland Avenue!
Telšių Ap»kr. Kauno Red.
tų. Del tokios pažiūros iš vie bijodama priešintis ir bolševi Drabužiai siuvami sulyg nau
1.ITII
VANIA.
kams
ir
Santarvei.
nos pusės bolševikai' iš antros
Komborls 834
g gDMOVV, MOTERŲ Ir VYRŲ LIG L
Ir įneš tikrai linkime vi jausių madų. Žodžiu, Lietuvos Paieška u l’ranciško Žako paeinančio
pusės liberalai mus vadina po
Telefonas Central <1890
g
Telefonus
6390
g gValandoanuo 10 Iki 12 Išryto: nuo|
jaunimas linksmas ir džiaugia- iš Kauno ltcd Šiaulių Apa. L'ženėių
Tii-sus Patarnavimas
( js: Iki 5 po pietų; nuo 7 iki S:IOB
litiniais metafizikais, abstrak- SO11LS pakraščių valstybėms i šalies laisve.
Valsčiaus Domcikių kaimo turiu la
įSvakaie Nedėliotais
■
Nedėliotais 10
40 kil
kil 11
bui svarbių reikalų, meldžiu atsišau NEW YORK - HAMBURG
n a Drezel
OOOA
®
tinių principų ne šio pasaulio turėti priešaky toli ir plačiai
Vakarais, 812
S3rd St.
Telefoną*
2880
Dovanos
Lietuvos
karei

kti šiuo adresų:
numatančius politikus.
Telefonas: V'aids 4081
Parankiausias Kelias Rusams ir
riteriais ir t. t.
Aleksandra Skuk-U'ikiiė
Lietuviams
(Shilln-kaltc)
Pakraščių valstybių vyriau viams, kurias Amerikos Lietu
Mes tikėjomės, kad centrą
Itockford, III.
Dideli ir Modemiški Twin-Serew
sybė ir partijos turi žiūrėti to viai rinko ir siuntė, gautos ir K. lt. 1
listinės politikos savo laiku
laivai
tvarkiai
išdalintas
vyresniųjų
Pkone Cieeho 5903
liau negu šiandien ir supras
_________ __________
Ant
ramios
kanibaris
dcl
pavienio
pakeitimas federalistine poli
Pkone Seeley 7439
priežiūroje.
DR. A. P. GURSKIS
vyro kas mylit šviežiu oru ir kas no
ti, kad ateitis Rusijos priklau
UKTLV1S OLNllSTAS
DR.
1.
M.
FE1NBĖRG
,
tika, išgelbės Rusiją nuo ski
rite
gyventi
prie
vyrų
o
ne
prie
gasManchuria.............. Birželio 2
so vis tik tokiai vyriausybei, Klausant tokių žinių, neno padinės. Atsišaukite pas:
Gydo specijallai visokios vyrų l»>
4847 W. i Kli Str. Cor. 49th Avė.
limo. Istorija išsprendė kitaip.
jnoterų lytiškas ligos
S.
Virkulis
Cicero, III.
Mongolia.............. Birželio 16 2 401 MatHson
kad tik susitarimu su ja bus romis prisimena man komu 219 W. 07 Str.
Str., kampas We«-|
Vai. 9 išryto Iki 9 ve g. Išimant
Chicago, 111.
Bolševikų despotizmo įsigalė
tem Avo., Chicago
sustiprinta pakraščių valsty nistų laikraščiai, kul iuose pur
I Nodėlias ir Scredas
jimas ilgam laikui privertė pa
Valandos: 2—4 po piet 7—9 vak
vais
drabstoma
Lietuvos
vai
bių buitis, kad pats Europos
Gražus mūrinis iiauias su sto Atsišaukite į Kompanijos Ofisą.
kraščių tautus gelbėtis nuo jo
pripažinimas jų de jure, pat džia, juodžiausiomis spalvo rų 2474 Bluc Island A ve. 6 14 N. Dearbom St. Chicago.
vienintėliu galimu buriu: savo
išeitis iš dabartinės pusiau tei mis piešiama Lietuvių gyve kambariai juigyvcniinų užpa*Tel. Yards 6666*’*Blvd. *8448* Tel. Canal 257 Vak. Ganai SUS
pilnu valstybės nepriklauso
Ai-lia pas Lokalius Agentus.
sėtos padėties priklauso nuo nimas tėvynėje. Tr Ii mina žy kalij storo, 11 kambarių vanos
mybės paskelbimu. Mes iš pat
Dr. V. A. ŠIMKUS
*
priruošiamojo susitarimo su vy mėti, kad daugelis nesupratu ir 2 toiletai aut viršaus kieto!
Lietuvis
Gydytojas, Chirurgas Ir
pradžios pripažinome, kitos iš
riausybe, besinaudojančia Ru sių Lietuvių aklai tiki tiems medžio grindys. Labai patogi
Aku&eras.
Lietuvis Gydytojas Ir
eities pas jas nebus. Ir todėl
>208 8. Ilalsted St. Chicago.
sijoj neginčijamu visų gvvcn komunistų prasimanymams.
Chirurgas
vieta restauianui arba “roomes iš savo pusės prieš tų jų
Valandos: 10—12 Iš ryto 1—S Ir
Sargas.
1821 So. Hnlsted K1ree«
Telefonas Armitage 9770
tojų pripažinimu.
»
—
8
vakar*
Ned.
18
—
II
II
ryto
niing Itouse”. Kaina $5J)IN).<M) (
nusprendimų nepareiškėme jo
Valandos: 14 iki 12 ryto; 1 Iki 4
MARYAN S. ROZYCKI
Pakraščių valstybės ir Ru
ant lengvų Išinokesčių.
po piet. t iki 9 vakare.
kių prieštaravimų ir net, pa
MLZYKOS DIRKK.TOKIL8
sija turi tiek bendrų reikalų
Mokytojas
Plano,
Teorijos
ir
T. White savininkas
vyzdžiui, pasikeisdami nuomo
(rSSS.
Kompozicijos
kad nuo šio susitaii/mo pilnu
2314 S. Robey Str
2021 N. \Vestcra Avė.
Tel. Orover 704J
nėmis su Estijos atstovais
Chicago, UI.
iiio ir širdingumo priklauso vi
(Arti
Blue
Island
Avė.)
pirm Vokiečių okupavimo Es
VALENTINE DRESMAUNG
Dr. C. Z. Vezęflis
sų klausimų išsprendimas abi
COLLEGES
LIETUVIS UKNTI8TAS
tiją, žadėjome jiems tame da
Puikus mūrinis nnnias Storas ir
62<»5 S. Ual-tcil, 2407 W. Ma
pusi patenkinantis. Rusų dar
4718 KO. ASUI,AND AVKIll
48&0 N. Wells St.
'ĮlllllhlllilSItlililIHIlIilUlllllllllllilIimilllllllllllIlUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIiilIlMIlIlIilitil*
lyke savo moralinį rėmimų. Tr
arti 47-toe Gatvėn
bo domokratija-vienatinis tik 3 fintai 2 po 6 kandiarius ir 1
137 Mokyklos Jungt. Valstijose.
Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak.
dabar mes nekartų pareiškėMoko Siuvimo, Pattornų KlrpVj
ras draugus naujai gimusiom 5 kambariai imt plataus kampinio
Ssredomts nuo 4 lig 9 vakare
>uio, Lesigning Maniui ir narnamai
Visur reikalaukit arba patys išsirašykit
mb, kad pakraščių tautų va pakraščių demokmtitoms, ne Loto, einientuotas busenientas, cftetos duodamos dykai. Diplomai.]
PAVEIKSLUOTĄ LAIKRAŠTĮ
; Muksi n r
lensrvaln
atmckkėjimala]
lectrikui, vanos, visi parankumai
lia, jų steigiamųjų seimų reik
norinti primesti joms nei bu BrightouPurk. parsiduoda už $13,
i
I u....is ir vakaraia
l’a-I
šta, Imti valstybiniai nepri vusių gubernatorių, nei naujų
alkalaukit knygėlės.
Tel. Seeley 1643
000.00.
klausomais, mums šventa ir komisarų.
SARA PATEK, pirmininkė. 1
J. P. WAITCHES
Puikus mui'inia namelis; 2 pa
kad bet kurių Rusų partijų bet
Dabar, kai Paryžiuje ir Lon gyvenimu, 4 ir 5 kambariui, baseLawyer
kuris pasikėsinimas sutiks mu
done pripužįsta, kad, Rusų mentas arti puikinus McKinley
LIETUVIS ADVOKATAS
Juose paveikslais nušviečiama:
myse aršiausius priešininkus.
1) armijos gyvenimas ir veikimas,
klausimo neišrišus, negalinti Parku, parsiduoda luini pigiai už
4601 South Hermitage Avė.
Aš nepasakyčiau tečiau visos
2)
svarbesni Valstybės gyvenimo atsitikimai,
Tel. iktulevurd 6II8U
būti nustatyta jtastovi politi $4,800.00.
3) Lietuvos ir kitų kraštų gamta.
savo* minties, jei nutylėčiau,
kos ii- ūkio lygsvara visoj Eu MediniH namelis 5 kambariu,
Be to, ten rasit ir geresnių dailės raštų.
Gydytojas ir Chirurgas
kad musų žvilgsniu žmonijos
ropoj, abejingas žiūrėjimus į tų augsi as beisnicntas apšildomas,
Kaina: metams (12 Nr.) 35 auks., vienam num. 4 auks.
4412 So. WcMcrn Avė.
ateitis-nc nuolat didėjančiam
lllllllllllillllllllllfllllllllllllllllllUll]!]IIIU
Brighton
I
’
ark.
už
$2,800.00.
Amerikoje
metams
2
dolieriai
klausimų pakraščių valstybėse
Telefonas Lafayette 4146
3Tel. Canal 257
£
tautų atsitolinime, bet, prie
Adresas: Kaunas, Generalis štabas,
reikštų didžiausį netoli — ma Puikus mūrinis nutiiaš 3 fintai
Valandos: 9-11 rytali 1-2 po
šingai, jų susiartinime, jų fe“ATSPINDŽIŲ” Administracijai.
| DR. C. K. KLIAUGA £ l-iotų Ir 7-S vakarais. Nedėldietymų ir }>olitinį provincializ viskas pagal naujausios mados,
LIETI VIS DENTIKTAH
£
deravime. liet kiekvienai ats
niais tiktai po pietų 2 iki 5.
Brighton I’ark už $8,500.00
mą.
= 1821 So. Hulstcd St., Chicago, III.E l »«.»»»»
kirai tautai, žinoma, kelias įRusijos chaosas gal įnešti Kampinis botas 40 pėdu plutus niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiimiiiiiiiH EValand Kampas 18th St.
=fc
9—12 rytą, ir 2—9 vak g
eiti į busiančių fodaratvvinę
tik ne pu stovi im ų visoj Euro arti Lietuviškos Bažnyčios tiktai
llllllllllllllllllllUlllllllllllllllllllllllllllllll
Tautų Sąjungą, kuri kuomet
poj. D Rusijos chaosus gali už $1,350.00
■ Dr. M. T. STRiKOL’iS S
nors pakeis dabartinę pusiau
baigtis, tik paėmus valdžių 2 Lotai priešais Lietuviška Baž ■
. B Llcluvts Gydytojas Ir Chirurgą* B
Skubinkite užsisakyti 1921 metams
fikcinę ir jMudaug priklauso
nyčia pnrsidiiodu pigiai
darbo demokratijai
Peoples Teatro Namo
■
mų nuo nedaugelio didžiųjų
, Bh.hi W. 171h Str. Tel. UonL 1M
Taipgi turime daugel kitų na
a
, Bvalandos: 4 iki 8 vak. Nodėl 18
imperialistinių valstybių "Pau
mų
ir
Lotu
po
visa
Chieagos
ypa

12 ryte.
Mu>ų Atstovo Šveicarijai p.
iI B<Ui
■
tų Sųjungų, visai nebūtinai
3107
So.
Morgan
Street
tingai
Brighton
Parke.
■
Res. 2014 W. 43rd Street
Rcs.
Sidzikausko pranešim u, Rug
B
■
turės eiti per priruošiamąjį
S
Nuo ryto iki piet.
CUICAGO, ILLINOIS
Kreipkities
pas:
I
■
pjūčio 22 d. kviečiamus Loza
JTvI. MeKiuley 283
Telefonas Vania fiU83
etapų-fedara vinių su Rusija.
Jis nušviečia musų armijos gyvenimą ir darbuotę.
noj XVl-as taijitautiiiis kon
Frank Stasulis
Valandos
8 iki 11 iš ryto; *
■
■
Čia galimos įvairios kombina
Jis duoda daug nuudingų patarimu kariuomenės rcikaluosu
S po pietą iki 8 vak. Nedėlio- )
B
gresas prieš alkoholizmą, kin io
■
4438 So. Fairfie.ld Avė.
cijos. Mjisų partija didelė už
Jis suteikia žinių apie kitų valstybių armijas.
I utis nuo 6 Iki 8 vai. vakare. UlllilHIlIlNHIlIlIlIlilIlHllllllllllllIllllllM
garbės pirmininku pakviestas Telefonas Lafayette 5948
uojauta pažiūrėtų, pavyzdžiui,
Jis parodo musų priešų karines pajėgas ir ieško kelių joms
Rea. 1130 In.lepr-nduiM^ HlvA.
Šveicarijos prezidentas.šveica
l'J -t^1.
B
Telefonas ton Hun-n 204
į sudarymų kurios nors sujun
nugalėti.
rų vyriausybė oficialinai kvie Parsiduoda blrnls geroj vieloj prie
B
gęs pnki aščių-buferų valsty
Jis uė.ša kareiviams mokslą, duoda jiems duilės rustų.
R Tel. Randolph 2898
čia Lietuvą dalyvauti kongre dideliu kelio skersai mokyklon biznis
bių, demokratinės Sujungtos,
labai eina gerai priešus,ts pardavi
Todėl kiekvienas pilietis, kovojąs dcl Lietuvos neprikišo* B
A. A. SLAKIS
se.
mo savininkas serga turi. |iuj'dti<iti
Ruaav Gydytojau- rt Clilrurgaa
a
aprūpinančios jų tikrų, o ne
ADVOKATAS
somykėa,
privalo
skaityti
B
Spe«ijMllstaa
Moterišką, Vyrišką
Liet. Informacijų Biuras. su (rota Piuorumdokltc proga ir nuOfisas vidiitnlc-tyj
slpirktve prieš kapini; šventę, labui
įsivaizduojamų nepriklausomy
Vaiką Ir visą chronišką Ilgą
I
“
KARĮ
”
ASS4KTATION HI.D4..
dideltji plnlgUH uždirbs, vertės $1,000 M
■
1 ■ ■--*1 . . ■
.•
VALANDOS: 19—11 ryto
19 So. la Saliu Kt.
bę, Smulkioms naujai naginiu
parsiduoda ut'*$600»00. AtsiŠkukitė:
pietą.
7—S vak. Ncdėliouibi lO-_ 10 A.
Valandoa:
9
ryto
Iki
5
po
pietų
B
Kaina Amerikoje metams 2 dolieriai
Mr/J. Guskt.
sioms valstybėms visuomet grę BIZNIERIAI GARSINKITE?
Ofisas 3354 Ko. Ilalatud Kt.,. UhleagCI
PanrdėUala iki 8 vakare
P. p. Uos k Mt. UtveiuviNsI, III.
Ttdrfonna Druvrr 0<IO8
Nadėllomta oftaa* uždaryta*
šia nemaža.' “ h«l kaili žarijos
X W . < oruer Hunam Av. and III kt.
“DRAUGE.”

LIETUVOS INFORMACI
JOS BIURO PRANE
ŠIMAI.

LIETUVIAI AMERIKOJE.

S AMERIKOS LIETUVIAI!
I

I

Metraštį
1916 m.

3

Gausi 7%,8% Įg

■

SKAITYTOJŲ BALSAI.

I
■

S

V. W. RUTKAUSKAS į DR. CHARLE " 7 "S

2|

■
j
v mpr lUM
pan
i n o■
S^llIUl
II IkllIU
I 29 s°ūth u sauestre* 5 ■
a

■

W.

i

g

■

DR. P. Z. ZALATORIS

MES GARSINAME TIKTAI
BARBENUS

ATSPINDŽIAI

DR. A. K. RUTKAUSKAS;

I
I
I

II

“KARI”

I

S

I Dr. M. Stupnicki
I

I

s
I
sI

■

1
i.

I
I

DR. A. A. ROTH,

I
I
I

1

0. .g p*

UUUIMUilUUlUlUlRIDUIIUUKlIlIlIlIl

6

O RXU GKS
•J?

į CHICAGOJE.
NEMALONI KLAIDA,
Geg.

d ‘•Draugas” 4-nu*

fcavo dienraščio pusi. patalpi

asmenų, skirtų nuo
visuomenės.

SEIMAS,

Trečiadienis, Gegužės 25, 1921

Vi likutis, S. Vii'jjtatis, P. Šaeauskis; L. Zn^a^čiu 1 dol.Vi-

Šv. Kazimiero Akademijos >o suaukota 16
Mes turim ant pardavimo gražiose vietose puikių ir gerai išdirbtų gatavų

S. V.
Rėmėjų Dr jos antrasai Sei1‘inigai pasiusi „Lietuvon
katalikų mas įvyks sekmadieny, Bir,
želio 12 d.. 1921 m., šv. Kaži- **‘r 1 autos
Rcd-

farmų ir puikiose vietose ukėms žemių beveik visose valstijose ir Kanadoj“.
Geras farmas mes visada perkam ir parduodam. Mes perkam, parduodam
ir paimam ant pardavimo visokių ryčių namus Chicagoj ir aplinkinėj.
Perkam visokius valdžios (goverament) bondsus ir geležinkelių akcijas.
Apsaugojam nuo ugnies, vagių ir kitokių nuostolių. Školinam pinigus

M. žaldokas, pirm, miero Vienuolyne, 2601 W.
IŠ T0WN OF LAKS.
P. Cibulskis, rast. Marąuette Rd., Chicago, III.
Seimas prasidės su šv. MiKas link bevardžio komiteto
Geg. 18 d. L. Vyčių 13 kp.
šiomis ryto 10 vai. Sesijos pra
šaukiamo susirinkimo Bridgesidės lygiai 2 vai po pietų. į laikė susirinkimų. Apkalbėta
.
porte į ftv. .Jurgio par. svet.
Visi skyriai šv. Kazimiero V ?*•'«
h,'"'h'a

no, kaipo apmokamų, skelbi
mų ‘‘Svarbus visuotinas Lie
tuvių Susirinkimas.” po ku
(Jeg. 25 d. išnešta ši rezoliuciriuo pasirašė ‘‘Komitetas.”
Akademijos

Rėmėjų Dr-jos
Ja*
teiksis prisiųsti delegates su‘‘Draugo” Redakcija atitai
so tų klaidų. Skelbimas pateko Kataliku organizacijų domei. lyg konstitucijos reikalavimų.
nieko Redakcijai
nežinant. Gegužės 25 d. š. m. nežino- Delegatės privalo turėti man
Skelbimų vedėja besireia,luina, mns “komitetas” šaukia kn- datas su skyriaus valdybos ir
kad tai ‘‘apmokamas” prane tulikų organizacijų atstovus kapeliono parašais. Skyriai,
šimas jį patalpino Redakcijai dalyvauti susirinkime į šv. kurie negalės prisiųsti delega
Jurgio par. svetainę. Tų ntsi- čių, teiksis savo pageidavimus
nė žodžio netarusi.
šaukimą A. L. 'K. K. Kedeni- bei sumanymus prisiųsti Sei
♦- Šiuo mes turime garbės pra rijus Cliiengos Apskritys savo mui rastu.
nešti Katalikų Organizacijoms, posėdy,į (Jeg. 24 d. Aušros Va r-Į Visi skyriai malonės taipgi
kad tasai skelbimas
neturi tų par. svet. apsvarstęs nata-,prisiųsti Seiman smulkius ra
joms privalomos,
juridinės rė pranešti, kad: katalikų or- portus raštu iš savo skyriaus
prasmės.
ganizacijų atstovams tas alsi- dabuotės pereitais metais,
Katalikiškos Organizacijos šaukimas nėra privalomas ir ' Moterų pašalpinės draugijos
klauso savo Vyriausio Orgn- teisėtas, nes jis šaukiamas b<> bei kuopos, kurios šv. Kaziho — A. L. R. K. Federaci A. L. R. K. Federacijos Chi- miero Vienuolynui aukojo pe
jos ■Centro, ir tik jo parašą engos Apskričio žinios, todėl reitais metais nemažiau $25.00
po skelbimu suradusios priva musų atstovai negali jame o-(turi teisę pasiųsti savo (2) at
lo siųsti savo draugijų atsto ficinlini savo draugijų vardu stoves Seiman.
vus.
kalbėti.
šv. Kazimiero Akademijos
• Katalikiškos Organizacijos
M. žaldokas. pirm. Rėmėjų Dr-jos skyriai priva
visuomet suprato, žino ir nori,
P. Cibulskis, rast. lo stropiai prisirengti prie šio
kad Lietuvos nepriklausonivSeimo, nes yra labai svarbių
bę išgavus reikia susiburti vi VYČIAI LAIMĖJO “BASE reikalų Seimui aptarti, taip-gi
soms lietuvių Amerikos drau
savo darbuotei turime užsibrė
BALL” ŽAISMĘ.
gijoms. Su tuo nebent išga
žti platesnį veikimo planų.
mos lietuvių nesutinka. Jų čia. Šeštadieny, (Jeg. 21 d., DouSu augšta pagarba,
Amerikoje ųetruksta. Bet pa glas parke, L. Vyčių Chicagos
Antanina E. Nausėdienė,
rinktasis “Komiteto” skelbi apskričio atletinis ratelis žai
Šv. Kazimiero A. R. D.
mas neveda prie jėgų koncen dė “baseball” su šv. Aloizo
Centro pirmininkė.
tracijos.
dr-ja. Vyčiai laimėjo. Jie 9 pun
Tikras prie to kelias buvo ktus, o aloiziečiai tegavo tik (i NEMOKĖS “BONUS’Ų”

susižinoti Komitetui su Fede
racijos Centru, o taippat su
tais Lietuvą remiančiais ir esamais Cliicagoje Organizaci
jų Centrais, padaryti bendrų
pranešimų Chicagos lietuviams
apie tokį susirinkimų dedant
visų Komitetų parašus.

su Jb-tos kp. rengiamas pik
nikas, kuris bus Liepos 17 <E;
išklausyta pranešimas iš i-.-n-į
giamo kun. J. Skryplc n<igerbti vakarėlio ir kiti bėgan
tieji reikalai.
Susirinkimas buvo labai
skaitlingas. Visų ūpas pakilus,
šiame susirinkime kuopon įsi
rašė sekantieji asmenys: Ona
Jesulaitė, B. Šoputaitė, Ona
Lauraitė, F. Baltrukonaitė,
Dom. šiiskus. Ant. Valskis ir
Ant. Bernotas.
Tikimasi, kad nauji nariai
nemažai darbuosis L. Vy
čių labui.
Korespondentas.

IŠ T0WN OF LAKE.
L. Vyčių Domei.

Šiandien, Gegužio 25 d., Davis Sąaare parko salėj Liet.
Vyčių 13 kuopa rengia progra
ma pagerbimui kun. .T. Skripkaus.
Visi Vyčiai prašomi skaitlin
gai susirinkti. Kviečiama svečiai-Vyčiai ir iš kitų koloni
jų. Vakaras prasidės 8 valan
dų vakare. Korespondentas.
A. L. R. K. LABDARINGOS

ant namų ir ūkių. Siunčiam pinigus Į Lietuvą paštu, telegramais ir bankčekiais, nes turime savas sąskaitas Lietuvos, Vokietijos ir Latvijos hankose. Parduodam laivakortes į Lietuvę ir į Ameriką. Mes atstovauja
me ypatas ir korporacijas visokiuose reikaluose. Patarnaujam teisingai,

F[KMllOND/pRlMnAfiEN(l4(tUiG)NIW

666 WEST 18th STREET,

CHICAGO, 1LL.

-£=» Egzekutyvis ofisas randasi pačiame vidurmiestyje
602-604 Y. M. C. A. Bldg., 19 So. LaSalle St, CHICAGO
Turim savo atstovus: Lietuvoje, Latvijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Anglijoje, Kanadoje, Floridoje, ir New Yorko mieste

na
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Ęuropean American į|urm

DIRBTUVĖ

Vėliavų, Karimu, Šarpu ženkle- =
lių ir kitokių draugystėm reika- *5
lingu dalyku.
1

Fabionas ir Mickievicz ved.
buvę A. Petraitis Ir S. L. Fabionas

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pašportai ir tt.
NOTARIJLSAS
Real Estą te, Paskolos, Iitsurlnal
Ir tt.
KM9 W. 35th St., Ramp. Iialstcd St.
Tcl. Ilonlcvard 611
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
Vak.: Utar. Ket. Ir Sub. iki 9 vak.
Ned.: iki 3 po pietų.

1

A. J. POŽĖLA

=

1908 W. Division Str.
Chicago. |
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiimiiii
Ar Jus Kankina Pleiskanos i*
NAUDOKITE
Ar Jums Galvos oĄ N i siti?

naudokite _
Ar J tįsti Plaukai
5f«nka?
ai 51*aki

8-

NAUDOKITE

DR. G. M. GLASER
Ofisas 8146 Ho. Morgan St.
Kertė 82-ro St.,
Chicago, Iii.
SPECIJALISTAfl
Motarlftkų, Vyriškų, taipgi chro
niškų Ilgy.
OFISO VALANDOS: Nuo lt ryto
Iki i po pietų, nuo t Iki I valan
dą vakar*.
Nedėllomla nuo 9 Iki I po plot.
Telefono* Tardo 687

DR. S. N AIKELIS

J.

NAUDOKITE
Uilaikganui savo plaukų grasiais ir tankiais
NAUDOKITE
Užlailiyinui galvos odos sveikai ir kvariai
NAUDOKITE Ruffles

Praktikuoja 30 metai.

punktus. Kova buvo smarki,
SĄJUNGOS 1921 METŲ
šis žaidimas dar pirmas vy Geg. 19 d. Goodman Mfg. Co.
CENTRO VALDYBA.
čiams ir laimėjimas uždegė (kasykloms mašinų dirbtuvė)
Dvas. vad., Prof. kun. P.
dvasių jauniems atletams mė paskelbė nemokėsianti darbi
ninkams
“
bonus
’
ų
”
.
Bučys, 2634 AV. Marąuette Rd.
gėjams.
Rep.
Pirmiau kompanija mokėda Chicago, TIE
Pirm., A. Nausėda, 1928 So.
ŠV. KAZIMIERO AKADEMI vo darbininkams 10 nuoš. nuo
uždarbio
už
54
vai.
savaitėje.
Leavitt St., Chicago, III.
JOS RĖMĖJŲ PIKNIKAS.
“
Bonus
”
darbininkai
gaudavo
Vice-pirm., J.
Petraitis,
Tik tuomet išrinkti delega
du
sykiu
į
metus:
Liepos
ir
4324
So.
Campbell
Avė.,
Chi
tai Washingtonan tegali teisė Šv. Kazimiero Akademijos
LIET D VIS
cago, III.
tai atstovauti Lietuvos visuo Rėmėją dr-jos Centras rengia Gruodžio mėnesiuos.
GYDYTOJAS IK CHIRURGĄ*
Kompanijos
pranešime
pasa

Nut. rašt., A. Valančius,
Ofisas Ir Gyvenimo vieta
menę Amerikoje. Kad mes ga smarką piknikų Rugpjūčio 14
8253 South llalsted Street
kyta:
“
Kad
išvengus
sumaži

1511 So. 49th Ct., Cicero, III.
Ant rtrteiis I nlrental Htats Uaak
lime ir privalome tame susi d. Bergmano darže. Ten bus
Valandos nuo 10 Iki 12 ryte; nuo
nimo
darbininkams
mokesčio,
Fin.
rašt.,
B.
Nenartonis,
tarti, dviejų nuomonių patrio teikiamos dovanos u/. ypatin
2 Iki 4 po pietų; nuo 7 Iki 9 vak.
Nedėliotais nuo 19 Iki X
gus atsižymoji mus. Ir pietus kompanija nemiokėsianti “bo 4442 So. Riebmond St., Chica
tui negali būti.
Telsfsnai Tonis
nus
”
.
go, TIE
ir dar visokių įvairybių, ko
Kadangi “Komitetas” eina
Iždin., kun. F. Kudirka, 2334
kius tik moterys tegali išgal Del tokio pranešimo kai kas
kreivais ,keliais, musų demogal
išvesti,
kad
Goodman
’
afi
So.
Oakley Avė., Chicago, III.
voti.
Rep.
AMERIKOS LIETUVIŲ
kratingiems laikams toks pra
darbuojasi darbininkų labui
Iždo
Globėjai:
nešimas. ' netinka. Ir jeigu
arba tos dirbtuvės darbininkai
MISIJOS.
tame susirinkime katalikiškos
Stef. Sakauskaitė, 1902 So. Mokinama; angliškos Ir lietuviškos
gerai apmokami.
organizacijos oficialiai neda
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
Va pavyzdis. Kuoonet per Union Avė., Chicago, HE
typewritlng, pirkl.vbos tei
lyvaus, .visa kaltė puola ant Nekalto Prasidėjimo šv. Ma karą kitos mašinų ■dirbimo įs J. Mikolainis, 1529 So. 50tlr nografijos,
sių, Suv. Valst. Istorijos, abelnos Isto
rijos
Panos
bažnyčioje
prasi

Komiteto netakto. Anarchijų
rijos, geografijos, politiklnės eoknotaigos savo darbininkams mo Avė., Cicero, III.
mljos, pllletystės, daillarašxstės.
dės
misijos
sekmadienije,
Ge

prie vienybės, pnrtijinių nesu
kėdavo
į
vai.
1
dol.
ir
daugiau,
Moklnlr-oj valandos: nuo 9 ryto iki
Direktoriai:
4 valandos po pietų: vakarais nuo 6
tikimų pašalinimo niekuomet gužės 29 d. ir baigsis Birželio tai Goodman’o kompanija mo
5d. Misijas laikys geri), tėvas
J. Petraitis, 4324 So. Camp Iki 10 . vai.
neveda.
kėjo apie 80c. Bet būnant
Alfonsas Maria, C. P..Širdin
bell Avė., Chicago, III.
3106 S, Hjdsted St., Chicago.
Tas vienų vienas akstinas
giausiai kviečiu visus 'daly nelabai “piece work” siste B. Sekleckis 3427 Auburn
verčia mus padarytų Komite
vauti misijose ir naudotis Die mai, darbininkai į valandų už Avė., Chicago, III.
to klaidų ir musų dienraštin
dirbdavo daugiau negu 80c.,bet
vo malonėmis, reikalingomis
Prof. kun. P. Bučys, 2634
patekusių atitaisyti.
vienas darbininkas turėjo dirb
musų sielą išganymui,
W. Marąuette 1M. Chicago, III.
ti už du.
Tikimės, “Komitetas” mus
Kun. V. Briška.
Kun. T. Albavieius, 717 W.
Dabar, darbams sumažėjus,
gerai suprato ir musų draugi
18 St., Chicago, III.
>
piece work” jau kaip ir pa
jų Valdybos, pavieni jų na
Kun. F. Kudirka, 2334 So.
IŠ T0WN OF LAKE.
naikintas. Priede dar kompa
riai žinos ko laikytis.
Oakley Avė., Chicago, III.
nija paskelbė nemokėsianti
“Draugo” Redakcija.
A. Dargis, 726 W. 18th St.,
Aimaną 1-ma kuopa rengia darbininkams “ bonus’ų.”
Chicago,
HE
si prie labai iškilmingo vaka Tai bent “good man”, (geA. Nausėda, 1928 So. Leavitt
rėlio pagerbimui musą didrŽiai ins vyras) ar ne ? Gudmanietis
St., Chicago, TIE
gerbiamo primicianto kun. .7.
•T. Rupšis, 4013 So. MapleV. Skripkans.
PAVYZDINGOS KRIKŠTY
Ar esi nervuotas, kenti galvo*
wood Avė., Chicago, HE
ekaudėjlnią. ar tamlnton ak|e
NOS.
ašaroja, rnldėa susibėga kuo
Aliumini,
ypač mergaites,
A. Valančius, 1511 S. 49 Ct.,
met skaitai, pailsta akla be
A. L. R. K.
Federacijos
būtent, p-lės: Z. Novickaitė, Z.
siuvant, Jei taip, tuojau* tu
Cicero,
HE
Chicagos Apskritys nepapras
ri pirmiausia pasiteirauti ma
Pukelaitė, K. Šlaponičiutė, tai- Geg. 22 d. pas p. Ad. Zubano 15 metų patyrimo,
kuris
S.
Jucevičius,
726
W.
ISth
tame susirinkime
laikytame
sutelks tomistai geriausią pa
posgi ir musų gabi pirmininkė vič-ius (3402 So. Morgan st.) St., Chicago, 111.
tarnavimą.
Geg. 24 d. Aušros Vartų par.
Z. Bnjoriniutė, deda visas pas buvo krikštynos jų dukrelės,
B. Nenartonis, 4442 S. RicbJOHN J. SMETANA
svet. išnešė šią rezoliuciją:
tangas prie surengimo prog- kuri liko pakrikštyta vardu inorul St., Chicago, HE
IHOI So. Ashland Avi*., Clilcagn
Aldonu. Pokylyje dalyvavo gi
Reikale dalyvavimo audien rainos
kertė 18-tos gnlvės; 3 I uitos
Agitacijos Komisija:
K mulai rys 14-15-10-17
cijoje pas prez. AV. Ilardingų m ni-gi, nlitrnnai, visi atsilan minės ir artimi kaimynai. Per
Viršui PI.ATT’8 Aptleltos
Wasbington, D. C., Geg. 31 d. kykite. Visi kartu išreikškina vakarienę kuinas T. Bielskis
Prof. kun. P. Bučys, 2634
Tėinyklte mano parašą.
Valandos: Nuo 10 ryto Iki 9
ir reikale L. L. Paskolos, A. prielankumų gerb. kun. J. Skri gražiui pakalbėjo apie Lietu W. Marąuette Rd., Chicago,
va. Nedėliotais nuo 9 ryto Iki
L. R. K. Federacijos Cliioa- pkui. Varilu Aluinnų 1-rnos vų, apie narsių jos karuome III.
12 dlen
gos Apskritys vienbalsiai už- kuo,mis kviečiame gerb. kiru. ’ię. Sakė: “Be ginklą musų knS. Jucevičius, 726 W. 18th
gyrė A. L. R. K. Federaci N. Pakalnį atsilankyti į šį ren ruonienė neišmuš Ix*nkų iš Vil St., Chicago, III.
jos Centro valdybos susirinki gilmių iškilmingų vakarėlį, ku niaus. Aukokime pinigų, kad
J. Šliogeris, 1508 So. 48th
mo Geg. 17 d. š. m., išneštų ris bus ketverge, Geg. 26 d., už juos mąs valdžia įgytų gin Ct., Cicero, III.
S. D. LACHAWICZ
IJETU VYS (JRAIMlRIUS
rezoliucijų. Taipat paduodamu š. iii., Pavis Sąunrc parko sve- klų”, ir paragino svečius pa
P. Vitkus, 1432 So. 49tli A v., Patarnauju
laldotavėss koptfflauala. Rsl
aukoti
kiek
kas
gali.
Aukojo:
sugestija Federacijos Centrui,dainėje; pradžia 8:00 vakare,
kils msldflu atsmaukti, •
Cicero, III.
busite uknansdiatl.
kad paskirtų kun. Prof. Pr. arba tuojaus jx> bažnytinių pa T. Bielskis 5 doE; ,>o 2 do<l.:
B. Nenartonis 4442 So. Rich- 8814 W. tani PL
M. CMaal 81
Alumnė. A. Belskis A. Ziibavičin, A. inond St., Chicago, TIE
Bučį kaipo vienų iš tų trijų maldų.

į^ufflCS

Ar Jus Norit* Apsau/oH* Juos?

'J

Rnflies galim* gauti visoso aptiekose po 65e. bonks, arba tiesiog
iš išdirbčju per pažij už 73e. bonkįi.
F.

AD.

RICHTER

& CO.

3rcl Avė. & 3Sth St.

U

Brooklyn. N. Y.

STEAMSHIP

____ kiCOMPANYJ!!<

Genenillni Agentui Ontrulė* Ir Kytine« Kumpos

NORTH GF.RMAN LLGYD, BREMEN

BREMEN — DANZIG — LIEPOJŲ
Veža tiesiai , IJepojų via Danzig.
Tiesi tr&nsportaclja iw laivo į lalv^

S. S. III I)S<)N Gegulė* 2H. l iepa* 13, Kugpjiiflo 30.
S. S. s| SQI KHANNA Birželio M, Liepos ?3. Rugsėjo 7
H. S. POTOMAI* (buvę* Antipode) Blrfctlo 15, Liepos
Rugsėjo II
Is New Yorko į I’lj inoiit Ii — ( herbonrg — llremen.
AMKRK A — Birželio
Liepos 23, Rugpjūčio 24
(iROttGK B'ASIIINGTO.N — Liepos 30, Kutrp. 27, Rugsėjo 24
K. W. KKAIVF. Gen. Wv«tern Pussenger Ageptas 120 N.
Šalie Str. (’lileago.

Mokykla

K AT. FEDERACIJOS APS.
PAREIŠKIMAI.

KAIP JŪSŲ AKIS

t

LIETUVOS ŽURNALAI
Jstgyklte
latkrušėius

gražius, turiningus
knygų formato.

išleidžiamus

Lietuvoje

R

P

mėnesinius

Ii
R

R

Lietuvos Mokykla, mokslo laikraštis, pašvęstas mokymo ir auk
lėjimo dalykams, upie 250 puslapių storio knyga. Numeris 81.50
Draugija,

literatūros,

mokslo

Ir

politikos žurnalas.

Num.

R
R

.50

n
p

Ganytojas, dvastškljal skiriamas laikraštis.
Dvasinio
turinio
raštai Ir oficljallnės bažnytinės žinios. Numeris....................................... 25

H
R

■■■
■■
■■

*vatgMė, katalikų dvasiškiesiems reikalams. Gražių apysakų, ži
nių ir dvasinio turinio raštų. Numerio kaina............................................ 25
Turime vėleanių Ir senesnių numerių šių žurnalų. Jie yra mokslo
ir Išminties šaltiniai, puikiuuslas dvasiai maistas
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

“DRAUGAS” PUBL. CO.
2334 South Oakley Avenue
Chicago, Illinois.

John Ruski n/R
BEST

AND

BldGEST

Lcwls Clgar

CIGAR

Newark,

F*

Carter’s Little Liver Pilis
Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba
Maža Tlgulka

Vaistas Kuris
Reikalingas Visiems
Tikras turi pasi rašymo.

Mažas Domas

Maža Kaina

RnMJsa
neturinti.UblUSulu
O.l.ttS
yrn
prt^natlml

pARTER’S IRON PILLS
hunu pagelbės, pamėginkite

C

