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Ištremtieji Rusai Saukiasi
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BAVARIJA ATSISAKO NU
SIGINKLUOTI.
Ūkininkai atsisako atiduoti
ginklus.
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LIETUVOS NEPRIGULMYBĖS SUKAKTUVĖS,

Saitą žiemą pergyvenusi lauke sėklelė nedrąsiai leidžia
Sveikumo komisijonierius šau Nėra sutikimo Airių Su Angkiasi pagelbos.
savo diegą viršun. Išlindęs S žemės jis kartais randa akmebja.
— ^

nj rėpsant ir užstojant saulę! Susilenkia jaunas želmuo ir

New York, Vas. 16. — Čia
Berlynas, Vas. 16. — Gau
Dublinas, Vas. 16. — Čia auga augstyn, stipryn. Ilgainiui pasidaro medis ir patį ak*
ta žinių, kad Bavarijos vai- Šiltinės epidemija apsireiškė. sinn-fei nerių organizacija ofK
menį nuverčia šalin.
džaa sutinkanti nusiginkluoti Ji pernešta iš Europos su a-cijaliai paskelbė, kad paskuti
Pirm trijų metų ant Lietuvos kaip akmuo dar gu
ir pakrikdyti savo miliciją. teiviais. Nuo .šiltinės mieste nę Sausio savaitę Dublino Ai
Bet vakMia neturinti pajėgų mirė viena Ttalė ateivė, mote rijos respublikos
parlamen lėjo svetima karuomenė, bet mus tėvynė jau parodė savo
riškė, ir vienas čiagimis jau
atlikti tą darbą.
tas — "Dail Eireann," turėjo gyyybf apsiskelbdama neprigulminga. Praėjo treji metai.
KARALIUI NEPATINKA
nas vaikinas. Pastarasis tnrė^
PUSANTRO MILIJONO RU
Milicijoje priklauso
dau
slaptą sesiją.
Pirmininkavo Du akmenys nusirito tolyn, bet dar guli trečias netiek didelis
SUKILIMAI AIRIJOJE.
jo užsikrėsti tąja liga vaikš
SU IŠSISKLAIDĖ.
giausia Bavarijos ūkininkai.
prezidentas de Velera. Šis pra kiek nesvarus ir kenksmingas. Dievui padedant nurisime
čiodamas aplink prieplauką.
Jie turi ginklus. Ir apie gink
nešė apie visą įbėgį tarybų Ai
Jiems reikalinga pagelba.
Stipriai apsaugojamas kara lų atidavimą jiems negalima
New Yorko sveikumo komi rių su Anglijos vyriausybe. ir jį. Minėdami trečius Lietuvos Neprigulmybės Metus,
sijonierius Copeland pranešė, Tarybos nepavykusios. Nepa sutarkime visi geriau ir daugiau žiūrėti bendros motinos
lius su dvarėnais.
New York, Vas. ]<>. — Stoinei prisiminti.
kad dar du žmogų yra susir darytos paliaubos. Nes to ne Lietuvos reikalų, eikime su jos valdžia išvien, nesigailėki
frinnuisis Uiisii siMums PaivLondonas, Vas. 1 G. — Va Apsiginklavę prieš bolševikus. gusiu. Tarpe ateivių, perkeltų norėjo premjeras Lloyd Georžiuje paskelbė atsiliepimą į
me darbo, nebijokime kentėjimo. Lietuva yra ir bus laisva.
«
nuo
atplaukusių
garlaivių
savisas pasaulio viešpatijas ir kar čia atidaryta abudu Ang
Ūkininkai didžiai nukentėge.
v
"Draugo" Redakcija.
tautas gelbėti Rusus pabėgė lijos parlamento rūmu. Atida ję nuo bolševikų (komunistų) l o n Hof&nan, yra 30 susirgn
Posėdyje
de
Valerą
praneatvykęs raudonojo teroro anais metais. sių Šiltine.
lius, kurie pasklido po visą rė patsai karalius,
Paskutiniu kartu New Yor-\**> k a d P™ e i t * f ? ^ * ? 1
pasauli pabėgę nuo bolševiku parlamentan su namiškiais ir Kad ateity apsidrausti nuo te
skaitlinguoju buriu dvarėnųir roro, jiems buvo padalinti gin ke šittin* buvo apsireiškusi f v j O ^ i ^ ^ ^ K ^
teroro.
stralijos, buvo pasiųlęs paliau
/
klai. Šiandie jie atsisako gin 1892 metais.
Tą atsiliepimą'čia yra gavaldininkų.
STENGSIS PATRAUKTI
ENDEKAI VIS DEL TO
Sveikumo
komisijonierius bas premjerui Lloyd George.
vęs A. J. Saek, RUSŲ infor
Į susirinkusius abiejų rūmų klus grąžinti. Ir ką jiems daSKANĖSTAIS
RUOŠIA.
kreipėsi Washingtonan su pro Arkivyskupas buvo pasitaręs
macijos biuro Su v. Valstijose atstovus karalius skaitė savo rvsi.
testu, kad EHis saloje ateiviai su Airių vadais ir Gruodžio 8
direktorius. Atsiliepime parei- kalbą, vadinama sosto kalba, *
..
Lygiai ir kiti milicijos na kaip reikiant neprižiūrimi ir d. buvo nuvykęs pas premjeNaujo sionistų Žydų laik
East Express" pranešimu
kšta, kad šiandie įvairiose i buvo trumpas j*aštas,! palierą.
dalyvavusią rinkimuose į Vii raščio "Unser FraindJ' Nr. 3
svetimose šalyse esama pusan-jčiantis paviršiun Įvairins gy- riai atsisako klausvti valdžios. paliuosnojami užkrėsti ligoBet Lloyd George atmainė niaus Seimą šios susidariu ''Plebiscito dovanos" straipsmis.
tro milijono Rusų, pasaulio j vuosius klausimus,
SAUKS NACIJĄ VIENYIš miesto sveikumo depar savo pažiūras link paliaubų. sios grupč*: 1) Lenkų tauti-'ny prašyta štai kas:
katastrofos ir civilinio karo:
B£N.
Nedarbo klausimas.
ninku grupių blokas, kur yra
'"Kai kuriuose Lenkų sluotamento paskelbtą kiekvienam
aukų. Tie Rusai pasprudę nuo I
Premjeras maino žodį.
Lenkų tautininkų
sąjunga, gsniuose rengiamasi busima
teroro ir masinio galabinimo. \ Airijos klausime -karalius Visi bus pakviesti rekonstru atplaukusiam su ateiviais gar
Gruodžio
16
d.,
sakė
de
Va
Lenkų krikščionys demokra jam plebiscitui labai savingu
laiviui dvylikos dienų kvapareiškė, kad toje šalyje su
kcijos darban.
lerą,
paliauboms
sąlygos
abie
Žymiausieji Rusai ištrėmime.
tai, Lenkų tautininkų kliubas būdu. Labai maža pasitikima
rantana.
kilimai jam darą didelius *neIš Washingtono
pranešta, jų pusių buvo priimtos. Bet ir Lenkų darbininkų sąjunga. propagandos ir kitų agituotės
* Didelė minios Rusijos gy-1 smagumus. Palakė, jog Airiai
St. Augustine, Fla., Vas. 16.
kurių
kad vyriausybė New Yorkan tam pasipriešino Dublino pi Nepartinių Lenkų sąjunga ei- metodų tikslingumu.
ventojų," sakoma atsiliepime, S u prievrta nieko negalį atČia viešįs prezidentas-elektas
pasiunčia medikale pagelbą. lis (Anglų valdžia Airijoje). na drauge su Lenkų tautinin- j vertė žmonėms jau gerai žino"atsidurę ištrėmimam
Tarp siekti. Jų pasielgimas trukdąs
TTarding didžiai užimtas viso Bus pavartotos
kuoaštviau- Iš pilies pranešta, jog jokios kų grupėmis Vilniuj ir kitose ima.
jų yra žymi dalis. Rusų a p s - ! j u šalyje manomas įvesti rekiais reikalais artinanties in sios priemonės prieš apsireiš paliaubos begalimos. Pareika apskrityse; 2) Lenkų tautos
Todėl vieton agitacinių kal
viestunijos, kurie reprezentuo-' formas.
*
\
auguracijos dienai.
Arčiau kusią šiltinę. •
lavo, kad Airiai atidiiotų vi tarybos, Lenkų krašto ^sargy bų, mitingų ir kitų rinkimų
ja tveriamąjį genijų ir viltį [ p a g a H a u karalius atkarto
stovintieji
sus ginklus.
bos (stražy krajowej) organi praktikos ginklų manoma iš
Rusų kultūros ir valstybės.* jo Anglų valdžios išreikštus prezidento-elekto
Šitą reikalavimą
parėmė zuotos, turi teisės daryti vie davinėti Tinkikams marmela
Tolinus sakoma, kad dauge troškinius, kad Airijoje pa tvirtina, kad Harding savo SUKILĖLIAI KOVOJA SU
inauguracijinėje
kalboje
pakpatsai Lloyd George ir Bonar tose susitarimų ir dalyvauti do, smulkaus cukraus ir kitų
lis iš Rusų pasišalino nuo ci liautų sukilimai.
!•• - KARUOMENE.
viesiąs
visą
naciją
vienybėn
ir
Law. Tuomet Arkivyskupas rinkimuose savarankiai; 3) plebiscito "delikatesų" kurie
vilio karo ir teroro, kad kitose
Palietė nedarbo klausimą. bendran rekonstrukcijos dar
Clune atsisakė tuo klausimu Lenkų * * atgimimo' \ (od^rod-tikrai patrauks daug daugiau
šalyse ap*ajUgoti Rusų kultū
Reikalavo tam tikslui įstaty ban. Pakviesiąs jis šalies gy Gyventojai bėga } Anglų teri,
kreipties į Airių vadus.
ros brangenybe.
zenie) grupė, matomai, daly- 'šalininkų, negu visos partijų
torijas.
mų, sulig kurių butų teikia ventojus nors kokiam laikui
:
Gruodžio' 31 d. paliaubų vausianti savarankiai, 4) Len- kalbos ir mitingai.
Tokiems tad Rusams būtinai ma pagelba
nedarbianjan- pamiršti partijines pažiūras,
Londonas, Vas. 16. — Revo klausimas ištiaujo buvo pakel- kų socijalistų partija, jau praKalbama esą iš Lenkų jau
reikalinga pagelba. Nes ji**tiems. Jiems turėtų but 'pam
ginčus ir nesutikimus ir ben-. liucija pakilo Tonk'e Indėnų tas. Bet Arkivysk. Clune at- dėjusi agitaciją del rinkimų yra atvykę čion keletas at
gyvena didžiausiame
varge. pintas apdraudimas.
dromis jėgomis imties pokari valstijoje, sakoma, ijepešoje iš sisakė toliau tarpininkauti. | Vilniuj ir kitose apskrityse; stovų, ir kad toji plebiscito
Viso civilizuoto pasaulio pa
Išreiškė vilti, kad Britani nio darbo su tikslu trumpoj Allahabado.
Tokiuo būdu Lloyd George !&• prijaučią komunizmui da- akcija prasidėsianti artimiau
reiga gelbėti juos kuomi tik
ja su Rusija atnaujinsianti ateity užtikrinti viešpatijai; . '
Kuomet valdžia nusprendė atmainė savo žodį. Jis pirmu- lyvausią rinkimuose, prisi- siu laiku."
galima.
prekybinius ryšius.
gerbūvį.
areštuoti gyventojų vadus už tinis buvo padavęs paliauboms dengę profesinių sąjungų varIr Kerenskis figūruoja.
Šiomis
dienomis
pas
preziVILNIUJ BADAS DIDINAS.
kurstymus, prieš tą pačią val sąilygas ir paskui atsisakė nuo du.
Karalius apsaugojamas.
dentą-elektą
atkeliauja
Char
Po atsiliepimu pasirašo stei
džią, gyventojai tuojaus suki tų sąlygų.
Kaip
paprastai,
karalius
i
les
Evans
Hughes.
Spėjama,
giamojo linijų seimo pirminin
"Vilenskij Kurjer" prane
lo.
"SEIMĄ" VfcL ATIDĖS.
parlamento
ramus
atvyko
su
Kiek
Airiai
nukentėję.
kad formaliai pagaliau bus
kas Auskentjev; buvęs prem.šimu, gyvenimas Vilniuj vis
Prieš sukilėlius
pasiųsta
didžiausia
pompa,
su
prieška
paskelbta Hugheso paskyri valstijos karuomenė. Gyven
jeras Kerenskį i; buvęs užru
Susirinkime pagaliau paaiš
"East Express" pranešimu, brangsta: mėsos svarui moka
rinėmis
iškilmvbėmis.
mas valstybės sekretoriumi a- tojai ką gali pasiima su savi kėjo, kaip daug Airija nuken Vilniaus seimo
bežiniu reikalu ministeris M isušaukimas 90—100 mk., rūkytos kiaulie
liukov; buvęs pirklybos ir pra J4*Ofartotos aštrios apsau teinančiame kabinete.
mi ir bėga į Anglijos terito tėjusi nuo Anglų valdžios. dar busiąs atidėtas. Rinkimai nos sv. — 250 mk., duonos
monės ministeris Konovalov ir gos priemonės kaip išlauko, Prezidentas-elektas
buvo rijas, kur tikisi rasti sau prie Praeitais metais:
,1
Gardino, Lydos ir Volkoyisko svarui — 50 mk.
kiti.."
apie paskyrimą glaudą ir apsaugą.
taip viduje. Galerijos buvo ap klausiamas
Anot darbuotojų, pažįstan
Vasario
Anglai
yra užpuolę 8,62(5 apskrityse įvyksią
Hugheso. Bet jis nedavė aiš
Pasirodo, kad Rusų seime tuštintos.
Tonk yra viena iš 21-os In- namus, areštavę 1,347 vyrus mėn. pabaigoje arba
Kovo čių vietos ekonomines sąlygas
Wbitehalb prieangy karalių kaus atsakymo.
Paryžiuje žymią rolę lošia ir
dėnų valstijos Raiputana dis- ir moteris. Iš pastarųjų de mėn. pradžioje. Seimas busiąs nuomones, gyvenimas dar pa
Prezidentą-elektą čia aplan •trikte. Tas distriktas užima
patsai Kerenskį i, kurs kituo- sutiko lordų ramų komitetas.
rinki sunkėsiąs, nes turtingesni ūki
portuota 105 ir sužeista 72. sušauktas, pasibaigus
ko
žymiausieji
šalies
vyrai,
met taip šaltai buvo atsinešęs Parlamente buvo svetimų vie
šiaurvakarinę dalį M e n ų pu Sudeginta: 153 gyvenamieji mams visoj "Vidurinės Lietu ninkai, negaudami nieko iš
su
kuriais
jis
koifferuoja,
ta
į bolševikų veikimą Rusijoje. špatijų atstovai.
miesto, neduoda miestui pro
si ausalio.
namai, 8 dirbtuvės, 24 viešųjų vos" teritorijoj.
riasi apie busimąją šalies ir Pati Tonk valstija turi 2,duktų. Didesnėm gi pusė ūki
susirinkimų salės, 253 krau
užrubežinę politiką.
gyveną
pusbadžiai.
553 ketvirtaines mylias. 1911 tuvės;>88 ūkės ir nužudyta 52 LENKAI TEISIA VILNIAUS ninkų
Taippat nesą galimumo gauti
metais skaitė 303,181 gyvento Airiu' piliečiu, inėmus vieną
LIETUVIUS.
VISI APLEIDŽIA TURKŲ jų. Diduma gyventojų — , in- senyvą kunigą ir 13 kalinių.
duonos iš Lenkų.
Lenkų
žiniomis,
Vilniuj
SULTANĄ.
dusai.
DeValerą pranešė apie savo
LONDONAS. — Premjeras Lloyd George pranešė par
Lenkų teisiami, kaip politiniai
Cork, Airija, Vas.' 16. —
lamente, kad greitu laiku Airijoje busianti sugrąžinta reika
nuveikimus Amerikoje. Bet nusikaltėliai, šie Lietuviai:
Konstantinopolis, Vas. 15.— NUTVERTAS SUOKALBIA
Vietos Anglų karuomenės ko
linga tvarka. Sako, sinn-fei neriai Airijoje jau netekę nieko.
tas viešaį neskelbiama.
gimnazijos
mokiniai
—
Juozas
Turkų sultanas gavo telegra
mendantas uždraudė bile kam
Militarizmas imąs viršų.
VIME JURININKAS.
Jankauskas,
Jonas
Jankaus
mą
iš
Angoros
nuo
Ezzet
pa
NUBAUSTAS TEATRO SA kas, Mykolas Jurašaitis ir Vih be valdžios leidimo vaikščioti
šos, kurį jis buvo pasiuntęs
Washington,
Vas. 16. —
VININKAS.
ST. AUGUSTINE, FLA. — Čia patirta, kad Philipinų
cas Kauza,
buvęs mokinys čia per namus ir kolektuoti
pas naeijonalistus tarybosna.
saloms jjreneraliu giibercmtoriu busimas* prezidentas Kardane
Slaptoji .policija turi suėmu
pinigus.
Kazys
Vaitkevičius,
gimnazi
New
York,
Vas.
16.
—
East
Ezzet
sultanul
pranešė,
kad
paskirs žinomą gen. Wood.
si vieną jurininką, kuris in— — — — — — — — i — — — — — • —
jos
sekretorius,
Tadas
Alek
Side
krutamųju
paveikslų
te
jis prisijungęs prie nacijona- tariamas suokalbiavime su ki
atro savininkas vVeiftberg tei navičius, prieglaudos vedėja
NEW YORK. — Pranešta,, kad mirštąs žinomas operų listų.
tais suplaišinti prezidencijali
Emilija
smo nubaustas 6Q diienų sun Ona Navakauskaitė
"Visi mane-apleidžia!" at laivą Mayflower.
giesmininkas (tenoras) Enrico Caruso. Jis buvo susirgęs
Vileišienė, Ona Navakaušaity- Svetimų šalių pinigų verte, mai
kiųjų darbų.
siliepė sultanas, plėšydamas
perniai pirm Kalėdų.
Spėjama, kad susektas suoPerniai jo teatre neteisingai tė, Anielė Kindurytė ir Kostas nant nemaniau $25,000 Vasario 15
telegramą.
kalbiavimas ar tik nebus pa
buvo paduotas gaisro alarmas. Verneris, kurie laikomi suim buvo tokia pagal Merchants LoYVAS1TINGTON. — Airijos miesto Cork lordui majo
lietęs ir \kitų šaly uostų, ku
Pakilus pasiaubai 6 vaikai bu ti, ir mokiniai — Simas Ale an an<rTru8t Co.:
rui O'Callagban valstybės sekretorius Colby leido Suv. Vals GRYŽTA ANGLUOS AMBA- riuose stovi garlaiviai.
$£89
ksandravičius, Viktoras CeČo- Anglijos strelingu svarui
vo sumindžiota.
tijose pabūti dar kokj laiką. O'Callaghan tuo tikslu buvo
. SADORIUS.
Suareštuoto pavardė nepa
Teatro savininkas apkaltin tas, Antanas Pakula ir Rapo Prancūzijos Šimtui frankų 7.25
padavęs peticiją.
/
sakoma.
3.67
Londonas, Vas. 16. — Ame •
tas už tai, kam jis leidęs te- las Aukštuolis, sargas Justi Italijos šimtui lirų ,
y .y
3K"
nas Mačiulis ir tarnaitė Vero Vokietijos šimtui markių 1.71
ORAS. — Šiandie po pietų atran vaikus be globėjų.
VVASHINGTON. — Pranešta, kad Japonijos įkošto įpė rikon gryžta Anglijos amba
1.71
nika Bieliuniutė, kurie nesą Lietuvos šimtui aksinų
Si r7 Auckland Ge- šalčiau, gali but lietaus ar snie
dinis, kurs keliaująs AngMjon, neaplankysiąs Suv. Vals- sadorius
Lenkijos šimtui markių
.13
go; rytoj giedra.
ddes.
^
tijų.
PLATINKITE ''DRAUGĄ." tuo tarpu suimti.

Agnlijiios Karalius Atidarė Savo
Parlamentą
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LDCTUVIŲ K A T A L I K Ų D I E N R A Š T I S

F"DRAUGAS"

darė žiaurus bedieviai arba
tvarkos ardytojai; netekę įta
kos jie atgailauja, kelis dolierius Mišioms paveda, ką
padarvs toliau pamatysim vė
liau, bet gero sunku iš jų ti
kėtis. Nuo usnių nebebūva uo-

. J

DlUOGAŠ

S S

Lietuviu Raštija XVII Amžije.

k a s d i e n * Išskyras nedėldieniu*.
r R E N U M E R A T 0 8 KAUTA:

(Tąsa).

•

Nematerijalės dvasios materi- K a t a l i k ų Dvasinės Akademijos likę t i k t a i korektūros

u

Pasikalbėjimas su
Chicago je kai-kurios apielinkps beveik nieko kito ne
kalta tik apie Edisono mašina
susižinoti su dusiomis. Daugy
bė žmonhj įdomauja nauju iš
radimu. Sako jis esąs kaip dė
žė, o viršuje riesta triuba. Pa
sikalbėjimo posėdžiai vis būva
apytamsėje. Ką moterys tiki
dusioms tai nestebėtina, bet
dabar ir vyrai sakosi buvę, nia
tę mašiną, šnekėję su nabašnin
kais. Nabašninkai ateina do
vanai pasišnekėti, bet mašina
' ir vieta kaštuoja.

jalė mašina negali nei pri
šaukti, nei priimti. Tų įstai
gų, kuriose daromi pasikalbė
jimai gyvųjų su dusiomis, pir
mutinis tikslas yra privilioti
žmones pramanytu, bet ne įvykusiu, išradimu, paimti ma
žai pinigų nuo kiekvieno, bet
sudaryti, kad tokių smulkių
mokėtojų butų daug. Tokiu
būdu iš mažo susidaro didelė
suma.

vertimu: Daukšos ir Labu- miiiimmiiiiiiiiiiiiiiiMUiiiiiiiiiiiiiiiiiiitniiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiii!iiiii«į
nauskio. Daukšos vertimas ge
riau tiko Žemaičiams, LabuGalima gauti šios
|
nauskio vertime yra daugiau
rytietiškos tarmės. Apie ILabunauskį visai neturime žinių,
kas jis buvo.
s
^=
=
$3.50 |
Kastantinas Širvidas yra di E Ramybė Jums (brangios odos paauks.)
2.50 ^
džiausias Lietuvos raštininkas E Ramybe Jums (kailio apdar.)
Jums (audeklo apd.)
&00 |
septynioliktame
šimtmetije. 1E Ramybė
š i o s m a l d a k n y g ė s f o r m a t a s y r a 5 % x 3 ^ . P u s l a p i ų turi 958,, bet ne
E
Jis parašė tik tris veikalus: E stora, n e s s p a u s d i n t a a n t p l o n o s popieros. J o j e y r a įvairių, į v a i r i a u - E
S siu m a l d ų .
=
pamokslų metmenis, pavadin r
•
•
•
• .
=
"*
tus "Punktay Sakimų", (1629 35
E
Aniolas Sargas — juodas apd
$1.25 |
m.) lietuvišką gramatiką ir
i Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd.
1.75 =
žodyną trimis kalbomis: loty
1 Aniolas Sargas — juodais apd
1.50 |
niškai, lenkiškai ir lietuviškai. E Dangaus Žvaigždutė — juod. minkš. apd
1.75 |
Škvido pamokslų kalba nėra S Dangaus Žvaigždudė — baltas celluloid apd. su
^E
geresnė už Daukšos kalbą, nei E
paveikslėliu ant apd,
1-75 |
minčių įvairybės
gausumu = Dangaus Žvaigždutė — balto kailelio apd. ..%.•. ^ (l =
Punktay Sakimų nėra gau
sesni už Postilla. Bet Širvidas
pirmasis parašė Lietuvių kal
I Aniolėlis —' juodais apdarais
bos gramatiką. Jis ją pavadi E filos m a l d a k n y g ė s y r a nedidelės. Turi beveik p o 300 p u s l a p i ų .
no lotynišku vardu Clavis S S p a u d a aiški.
f
Linguae Lituanicae, t. y. Lie | Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00
2.50
tuvių kalbos raktas. Ta gra = Pulkim ant kelių
. . . 2.00
• matika išėjo 1630 anetais, t. y. E Pulkim ant kelių • • • • •
. . . 1.85
= Pulkim ant kelių
23 metais ankščiau už Kleino
1.50 E
. . . .
E Pulkim ant kelių
. . . . . .
gramatiką ir 48 ankščiau už
Si m a l d a k n y g ė y r a Siek tiek didesnė už p i r m e s n e s . J o s k a i n ų
jvairumas priguli nuo apdarų
Schulz'o — Sapuno. Nežinia
75c.
Maldų Knygelė
. . . . . . . . . . . .
kodėl Širvido gramatika pra
Maldų Knygelė
žuvo. Jos neturi nei vienas
Užsisakydami a d r e s u o k i t e :
žinomas knygynas Lietuvoje.
"DRAUGO" KNYGYNAS
Kas žin ar ji neatsirastų Ita
2334 So. Oakley Ave.
Chicago, 111. "
lijos Apšvietos ministerijos
bibliotekoje Ryme. Į tą biblio 'iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiirri
teką pateko didieji dominiko
nų ir jėzuitų knygynai, kon sis dešimčia. Kuomet HartPranešimas
i
fiskuotieji po 1870 m. Kadan knochas kalba apie mūsų kai S
Dr. M. T. STRIKOL'IS •
gi * Širvidas buvo jėzuitas, tai mynų Pru^ų dalykus, Kojela i
fl Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas •
labai galimas daigtas, kad jo vičius kalba apie mųs dalykus. N Perkelia, ofisą į P e o p l c T e a t r ą •
veikalas buvo jėzuitų genera- Kojalavičius stovėjo lygiomis § 1 6 1 6 W. 47th Str. TeL B o u l . 1 6 0 1
• Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki s |
lės valdybos namo knygyne su viso pasaulio istorikais^ m vak. N e d ė l . 10 iki 12 r y t e .
|
"
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2
9
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4
\V.
43rd
Street
.
ir su tuo namu bei knygynu gyvenusiais jo laikais. Jis bu •
N u o ryto iki piet.
a
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c
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M
c
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2
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•
vo
mųs
tautos
vaikas
ir
apie
gal teko Italijos Apšvietos mi.
. . .
mųs tėvynės praeitį rašė. Daug
nisterijai.
Širvidas taip-gi parašė pir naudos padarė Širvidas, bet ^S53ES
mutinį
lietuvišką
žodyną Kojelavičia mums rodosi di P h o n e Seeley 7439
DR. L M. FEINBERG
"Dictionariuni Trium Lingua- desnis ir už jį. Todėl mes sa Gydo
specijalial v i s o k i a s v y r ų ir
kytume,
kad
didžiausias
Lietu
m
oterų lytiškas ligas
runi", t. y. Trijų Kalbų Žody
2401
Madison
Str., k a m p a s YVes-,
vių raštininkas septyniolikta
nas, atspausdintas 1631 m.
t e r n ,ĄVJĘ^ . C h i c a g o
i
me šimtmetije buvo Albertas Valandos: 2—4 po piet 7—9 vak
Tais pačiais metais mirė ir
Kojelavičius jėzuitas ir kuni^
pats Širvidas, eidamas 67 m. gas. Jis buvo gimęs 1609 m.,
Jis, matyt, norėjo moksliškai mirė 1677, Stebėtina, kad jis
apdirbti visą Lietuvių kalbą. vis-gi sugebėjo išleisti savo
Žodynas ir gramatika yra tam veikalus pačiais baisiais Lietu
LIETUVIS
patogiausios priemonės.
G
Y
D
Y
T
O
J
A S I R CHIRURGAM
vos nelaimių laikais.
Oflaas Ir Gyvenimo vieta
Jonas Joknavičia, gimęs 1587
S252 S o u t h H a l s t e d Street
(Daugiau bus.).
Ant vtrSaoa FniversaJ State Baak
m., miręs 1668 vertė į Lietuvių
V a l a n d o s n u o 10 iki 12 r y t e ; n u o
— i
2 iki 4 po p i e t y ; n u o 7 lkl • r a k .
kalbą tikėjknines giesmes, ra
N e d ė l i o m i s n u o l t lkl
'd.
šė lietuviškus katekizminius
Telefoną* Y a r d f SS44
pamokslėlius, išleido pirmąsias
ronvoOTSTOMACrrs&a&i:
Lietuvių katalikų maldakny
P o valgiui neužmiršk, k a d g e r i a u 
ges, rankraštyje palikęs ir s i u vaistas t a v o skilviai y r a EATOTel. Canal 257 Vak. Ganai 2118
mųs kalbos gramatiką, para NIC. P r a š a l i n a v i s t u n e s m a g u m a s
suvirškinimo, o t a s reiškia, k a d rei
šytą apie 1660 m. Visas šitas k i a p a m ė g i n t i v i e n a . P a r d u o d a m a
žinias imame iš M. Biržiškos p a s visus aptiekorius.
Lietuvis Gydytojas Ir
^
4
* Mūsų Raštų Istorija." Kau
Chirurgas
nas 1920 m. p. 10. (Tų Bir 8
1831
So.
H a l s t e d Street
Dr.
L
E.
MAKARAS
t
—
—
r
žiškos knygą patartume įsi
V a l a n d o s : 10 iki 12 ryto; 1 lkl 4
Lietuvys Gydytojas ir Chirurgas
piet 6 iki 9 vakare.
gyti visiems skaitytojams. Re Ofisas 10900 Ko. M i c h i g a n Ave., tC—- - - po
• » ^ • • » » — » » • mm » » » » » » ^ '
10 iki 12 ryte; 2 iki
4 po
dakcijos prierašas). Joknavi- Vai.piet,
6:80 iki 8:30 v a k a r e
čios pavardė jėzuitų knygose Ilesidencija: 1058a P c r r y A v e .
Tel. F u l l m a n 842
Telef
PuUON
yra užrašyta Jachnowicz. Ly
Dr. P. P. ZALLYS
giai taip-pat Lenkai užrašy
Lietuvis Dentistas
davo lietuvišką pavardę, ku SLrgr~:?=r=:r=-=r~rr=
10801 So. M i c h i g a n A v e n a e
Roseland. 111.
Tel.
Drover
7042
rios dar yra gana daug ir
VALANDOS: S ryto lkl • ••kava.
T e l . P u l l n i a n 842 ir 8180.
šiandien, būtent JekenevyL I E T U V I S DENTL3TAS
čiai. Joknavičia ar JekneviV a l a n d o s : n u o 9 ryto iki 9 v a k
Seredomis n u o 4 lig 9 v a k a r e
čia buvo jėzuitas.
»>••••••••.,

| "DRAUGO" KNYGYNE

pertaise Žemaitijos Storasta
Jonas Bor2ymowskis, kuris
Reformatę Leidiniai.
mirė Keidainiuose 1671 m. Gal
OHICAGOJ I R U Ž S I E N Y J E :
Metams
fS.00
Jokūbo Morkūno lietuviška jam padėjo kai-kurie reforma
P u s e i M e t ų . .*> • •tiEE55> • *>00
Postilla 1600 metais išė tų dvasiškiai.
§ U V . VALST.
Metams
I«00
Moterys buvusios ten kur jo Vilniuje.
Reformatams nesisekė su
P u s e i M e t ų . . . . . . . . . . . . . . y s 8.00
Keidainių spaustuvė išleido Chylinskio arba Skrodzkio
P r e n u m e r a t a m o k a s l l i k a l n o . L a i  kalbama su dūšiomis aiškina,
k a s skaitosi n u o užsirašymo dienos
keturias knygas. "Kniga Na- verstuoju Šv. Raštu. D-ras
n e n u o N a u j ų Metų. N o r i n t p e r m a i  kad nieko blogo ten nėsa. Bet
nyti adresą v i s a d a r e i k i a prisiųsti ir ne / visur yra gera, kur blogu bažnistės Krikščioniškos 1653 Šliupas tvirtina, kad Chylinss e n a s adresas. Pinigai geriausia s i ų 
Sukčiai moka m.,' * " Sununa,arbaTrumpas iš- kis pats suvartojo pinigus pa
sti išperkant krasoje a r e x p r e s e "Mo- mo nematyti.
ney Order" a r b a {dedant p i n t a i s 1 savo suktybę tiek pridengti, zguldimas E vangeliu Szwentų skirtus įšv. Raštui išleisti. Tą
registruota laišką.
wisus meatus, , , "Maldos pasakymą rodos tvirtina fak
kad jos negalėtų pamatyti
"DRAUGAS" PUBL. 0 0 . asmuo turys tiek apsukrumo, rikszczioniszkos' f ir "Kate- tas: reformatų sinodas Vilniu
2334 S. Oakley Ave., Chicago. kiek žmonos gyvenančios Chi- hizmas." Tas pastarasis tur je 1663 m. vieton Chylinskio
TeL Roosevelt 7791
cagoje, o nepramokusios ang būt pasirodė 1701 m.
Į Angliją pasiuntė Joną Kris
-=<©»•<
liškai.
Chylinskio Biblija skaitosi tupą Krainskį ir Mikalojų
Kiekvienas supranta, kad tarp akyviausių ir bran Minvidą.
Lietuvio dusia, jei ji nemoka giausių retųjų pasaulio knygų,
Teko gindėti ir kitokią pa
lietuviškai, tai ji nebelietuvio nes jos yra viso labo tik trys saką, .buk Chylinskis atspaus
egzemplioriai:
vienas labai dinęs Šventąjį Raštą Londo
yra. Ji nėra nei dusia.
Museuim'e ne ir siuntęs jį Lietuvon. Visa
Masina yra materiįalis daik menkas British
tas, tik materijaliifs daiktus ji Londone, antras * karališkoje laida buvusi sukrauta viena
gali padaryti arba sugriebti. Berlyno Bibliotekoje, o trečias me laive ir tas nuskędęs;
•IMI

Ketvirtadienis, Vas. 17, 1021

lapai.

knygyne Petrograde. Tame Todėl visi žinomieji tos bibli
trečiame egzemplioriuje yra jos egzemplioriai esą nepilni.
visas spausdinys kiek jo tapo Nors tas pasakojimas visai
sustatyta,
išskiriant
vieną nežinia iš kur kilęs, bet jis
lanką viduje. Minėtoji moks- laikėsi Petrograde prie pillavietė šitą knygą laikė gele niausiojo tos Biblijos egzemp
žinėje nedegančioje spintoj*? lioriaus visai be prirodymų.
iki
bolševikų
revoliucijos. Abejotinas taip-gi yra Šliupo
Bolševikai Akademiją panai tvirtinimas, kad Bibliją spau
kino ir nėra žinios ką pada sdino Biržiuose ir kad pats
rė su jos knygomis. Tokiu bū spaudėjas sunaikino atmuš
du gal jau nebėra pilniausio- tuosius lapus negavęs užmo
jo Chylinskio biblijos egzemp kesčio tolesniai spaudai.
lioriaus.
Tiesa yra, kad PetrogradiReformatų sinodas Keidai- nis egzempliorius baigiasi ke
niuose 1657 m. paskyrė Sam turiasdešimtąja psalme.
uelį Boguslovą Chylinskį ke
Lietuvos literatūros istori
liauti į Angliją ir atspausdinti kai turės gana daug galvosū
lietuvišką Šv. Rašto vertimą. kio, kol išaiškįs Chylinski'o
D-ras Šliupas sako, kad Šv. Biblijos neaiškiuosius klausi
Raštą reformatams buvęs iš mus. Tų klausimų, mum rodos,
vertęs Jurgis Skrodzkis Len pridarė Švedų karas ir Radzikų ir Lietuvių pamokslininkas vilų grįžimas į katalikystę.
Karaliaučiuje (gimęs 1609 m.
Chylinskio Biblija nei ko
miręs 1683 m.). Bet Karaliau kios įtekmes nepadarė Lietu
čiuje viešais pamokslininkais voje, nes tik trys ir tie nepilni
tuomet galėjo būti vien Liute egzemplioriai jos tebuvo.
rio pasekėjai. Abejotina ar re
Katalikų Raštija.
formatai, prlsilaikusieji Kal
Vaclovas Labunauskis 1605
vyno, butų pasitenkinę Šv. Raš
to vertimu, kurį butų pada m. atspausdino lietuviškai iš
ręs svetimos tikybos žmogus. vertęs Ladesmos katekizmą.
Galimas daigtas, kad Skrodz Jokūbas Ledesma buvo garsus
kis Šv. Raštą vertė pasinaudo- Ispanų teologas ir pedagogas.
damas Bretkūno rankraščiu/Jo katekizmas tapo išverstas
buvusiu Karaliaučiuje,
kad beveik į visas Europos kalbas.
paskui tą vertimą kalvyniškai Lietuviai pasigamino net du
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Kitas tų įstaigų tikslas yra įbrukti minioms mintį, buk dū
šia yra materijalis daiktas
taippat kaip ir mašina. Didu
ma ateinančių pasikalbėti su
nabašninkais nei nesijaučia,
kad/tą klaidingą mintį įgija
pirma, negu ateina į tamsoką
Vienas gyvas sunūs pasišne kambarį.
i
kėjęs su mirusiu tėvu norėjo
Juk jie neitų žiūrėti maši
su juo pasibučiuoti, bet tėvas nos, jei netikėtų, kad su ja ga
neapsėmė. Sako dabar jis iif- lima kalbinti nabašninkų dū
tokis esąs, kad priderėtą 'bu šias.
i
čiuotis.
Įtikinimas žmonių, kad^ du
Šitaip butų viskas gerai, tik
sios yra kaip kūnai, silpnina
Lietuvių nabašninkai dar ne
vieną krikščionių tikėjimo tie
moka^ lietuviškai šnekėti. Bet
są. To tikėjimo priešams malo
dvi Lietuvės iš Marąuette Par
nu susilpninti mus nors viena
ko apygardės jau mokinasi bu,
me daikte. Priešams iš to nė
ti mediums. Tada ir nabašnin
ra nuostolio, bet dar pelnas.
kai mokės vėl lietuviškai šne
Patys! katalikai užmoka savo
kėti.
kvailmtojams už darbą, duoda
Maldingos moterys ypatin
mi pinigus už įleidimą pažiū
gai džiaugiasi naujuoju Edi
rėti mašinos ir pasikalbėti su
sono išradimu, nes tie vyrai,
nabašninkai s.
kurie pirma tik juokdavosi
paminėjus dūšią, dabar jau ti
Šerifas Morris daug tiesos sakoma, ar tai tokia "divorki, kad dūšias nemiršta. Pa
pasako. Bet, matyt, jam nėra sė" Mary Pickford gali duo
rapiją tvarkos ardytojai eina
žinomi arčiau Chicagos saliu ti kokių-nors naudingų pamo^.
nai ir visokios skylės, daugiau kininių mūsų jaunimui. Pakel
išpažinties, užsisako Mišias ir
Laikraščiai m u m s skelbia, siai vadinamos "bilijardinė- tas filmų cenzūros klausimas.
patys ją klauso. Tos moterys
tiki, kad net rakį visi bedieviai kad Cook apskrities kalėjimas mis". Šitos tai bent "mokyk
Bet tie balsai be niekur nie
y
r
a
kupinas
kalinių.
Šitan
apt a p s maldingais žmonėmis. J o s
los". Jos žymesnės ir už ne ko pragaišo. Nesutiko visuo
šiandie krato menės pritarimo.
nesupranta, kas darosi kuni skritin ineina Chicago mies prižiūrimus
Pasiliko
gams, kad jie nepataria vaik tas. Apskrities šerifas Peters muosius paveikslus, iš kurių kaip buvę. Fihnos necenzū
ščioti tenai, kur susišnekama metiniame raporte pažymi, kad miesto jaunimas seania sau ruojamos. Bet jei ir cenzūruo
daugybė kalinių, tai karo pa "apšvietimą".
su nabašninkų dusiomis?
jamos, tai tas daroma neataBuvusieji triukšmadariai ir sekmės. Jis sako, kad šiandie
Kad jaunimo nepataiso į- tinkamų žmonių.
bedieviai dabar del mašinos taip yra visuose didžiuliuose gyvendamoji šiandie net pati
Ką-gi spauda? Angliškoji
miestuose.
Karas
pakėlė
šian
tapę maldingais žmonėmis pa
prohibicija, pirmiausia reikia spauda apie dorą vaikų auk
dieninį
nedarbą.
Nedarbas
vei
aiškina, kad kunigai pavydi
kaltinti pačius tėvus, gi pas lėjimą nieko nerašo. Nei ne
sia
piktadarius.
Ve
kodėl
ka
įmonėms tiesos ir patys mažai
4712 SO. A S H L A N D AVEBTCB
kui pačią visuomenę. Katrie užsimena. Neturi laiko. Dau
DR. S. BIEŽIS
lėjimai
kupini
kalinių.
arti 47-tos Gatvės
Albertas Vijuk Kojelavičius
tiki.
tėvai nėra tikri krikščionys, giausia užimta aprašinėjimais
L
I
E
TUVIS GYDYTOJAS
^0
•
I
R CHIRURGAS
ir
nieko
neparašė
lietuviškai,
Bet dirstelėjus į kalėjimo tie neįkvėps doros savo vai- atliekamų piktadarybių
Tečiaus įžiūrėkime į tą daly
su
1
.2201 W e s t 2 2 n d S t r e e t
BTel. Canal 6222
ką rimtai. Kunigai tokią bė vidų, tenaį pamatytum kitoT kains. Be doros vaikai eina mažiausiomis smulkmenomis. bet labai daug naudos padarė
:
g R c s . 3114 W. 4 2 n d Street
giojimų į tamsius surinkimus kių daiktų. Tenai dauguma savais keliais. Jiems leidžiama Aprašo pažangumus persisky Lietuvai, nes lotynų kalba, ku
• ^
Tel. MeKinley 4 8 8 8 2
rią
visas
mokslo
pasaulis
su
tokių
jauną
vyrukų,
kurie
negali pagirti viena dėlto, kad
viskas daryti ir kur nori eiti. rimuose. Skelbia įvairiausių
kunigai skelbia Kristaus mok nekuomet nedirbę ir nematę Iš tokių vaikų nelauk gerų sektų' ir netikėlių žmonių žy pranta, parašė Lietuvos istori
"Historia Lituaslą, o Kristus apie Edisono jokio darbo. Ar tai ir jie yrą piliečių. Su jų augimu sunkė gius. Tuos laikraščius su pa ją vardu
Tel. Canal 6222
o* \
,,
niae
.
Pirmas
tomas
išėjo
1650
buvusio
karo
aukos
f
Gal.
Nes
• mašiną nemokina.
Pagalios
ja ir pačiai visuomenei sąly mėgimu skaito kaip tėvai, taip
DR. C. K. CHERRYS #
MOTERŲ ir VYRŲ- LIG rI!j o i
m., antrasis 1669. Antras jo •DŽIOVŲ,
Th. Edisonas nei kokios ma po ^aro jie dar labjaus gavo gos. Jie išaugę kaip bematai vaikai. s
,•
LIETUVIS DENTISTAS
u
2 2 0 1 W c s t 22 nd
a n d o s n u o 10 Iki 12 išryto; n u o j N
"
& So- ^ e a v i t t SL
šinas kalbėti su dūšiomis dar progos žengti piktais keliais. pripildo kalėjimus. Visuomenė
Tai svarbiausios piktadary veikalas parašytas lenkiškai: i1v2a l iki
6 po pietų; n u o 7 iki 8;30sj 2į
Chicago
t #
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Speeijalistas
Moterišku,
Vyriškų
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mainyti pažiūros. Jie buvo rius. Tai žinomo filmų artisto teatrėliuose, kuriuos apsčiai karo pasekmės kaitos už kupi- metų ankstybesnis už HartT e l e f o n a s Drover 0698
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švelnus katalikai, paskui pasi Bill Hart mokiniai.
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Antrasis Gavėnios Sekmadienis.
Mt£*9 Lekcija iš šv. Porylo Pirmojo .laiško Tesalonikieviams

"i

4, 1—T.

Broliai: prašome jus ir meldžiame Viešpatyje Jėzuje, kad taip
vaikštinėtame, kaip patyrėte iš mus vaikštinėti ir patikti Dievui, ir
kad dar geriau padarytumėte. Juk žinote kokius įšąlamus esu jums
davęs per Viešpatį Jėzų. Nes ta yra Dievo valia jūsų pašventėjimas:
kad susilaikytumėte save nuo paleistuvystės, kad kiekvienas jus žino
tumėte savo sąnarį turi pašventimui ir pagarbai, o ne užgaidos gašlu
mui, kaip stabmeldžiai nežinantieji Dievo: ir nei vienas tenepralenkie
ir teneapgaunie pramonėje savo brolio: nes už tą visa Viešpats atmonytojas yra, kaip sakėme jums ir liudijome. Nes Dievas šaukė mus ne
į nešvatumn, bet į pašventėjimą mūsų Viešpatyje Kristuje Jėzuje.

^

7

Lekcijos

Paaiškinimas.

Vaikštinėjimu Apaštalas vadina apsėjimą. Šv. Povylas buvo iš
mokinęs Tesalonikos gyventojus, Tckip reikia apseiti krikščionims.
Paskui jis jiems tą mokslą dar priminė raštu, pridėdamas, kad jie ge
riau apseitų negu jis buvo mokinęs ir reikalavęs.
Apaštalas labiausiai persergi mylimuosius žmones nuo dviejų di
deliu kaltvbiu, nuo Ivties geiduliu nevaldvmo ir nuo suktvbės. Mieste
gyvendami Tesalonikieėiai buvo pripratę ir turėjo daug progų apgau
ti vieni kitus. Apaštalas persergi, kad tas stabmeldžių vertelgų įpro
tis netinka krikščionims.
Žydai ir stabmeldys saugodavosi svetimoterystės, bet nevedusieji
nevaldydavo savęs ir paleistuvystę neskaitė nusikaltimu. Šv. Povylas
primena, kad nevalia taip mintyti ir apseiti. Žmogus gavo savo kūną
iš Dievo ne t a n v k a d terliotųsi. Kūno geidulius galima ir reikia taip
valdyti, kad dūšia stiprėtų ir eitų šventyn.
Geriems krikščionims dera nevien nuodėmių saugotis, nevien tą
pildyti kas liepte liepta yra, bet dar pridėti daugiau ir pasišventimo
ir kantrybės ir kitų augštesnių dorybių.

:>'«•>
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Savaitinis "Draugo" priedas, j
pašvęstas vien tik tikė
jimo reikalams.

nis krisdavo iš dangaus ir naikindavo nedoro karaliaus jiegas—jo karuomenę. Elijai pasakius per trejus metus nebuvo lietaus. Plėšrus
kranklys Eliją maitindavo bado metu. Prie visos didžiausios minios
Dievas padarė stebuklą- vandenim primirkusios malkos ir auka pačios
užsidegė .Elijai pasimeldus. Tą išvydę Izraėliaus vyrai grįžo priė^tikrojo Dievo. Nusidirbusį, per ilgus metus daugel kentėjusį Eliją Die
vas paėmė gyvą į dangų, o ant žemės paliko jo mokinį ir įpėdinį didį
Elizėjų. Žydų tauta žinojo, kad paėmimas į dangų turi nepaprastos
reikšmės, todėl ji Eliją statė augščiau už kitus pranašus. I r tas pra
našų vadas drauge su Moze apaštalų akyse nuolankiai pagerbė V. Jė
zų. Abudu parodė esą žemesniu už jį. Už juodu ne-gi galėjo būti kas
augštesnis kaip tik Dievo Sunūs.
Nors apaštalų širdys plakė ir džiaugsminga laime patvinę jausmai
nedavė nei protauti, bet Petras, Jonas ir Jokūbas jauste jaute atsiti
kimo reikšmę.
*
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Petras, kali p paprastai, iš greitumo pasakė savo jausmus: "Vieš
patie gera mums čion būti. Jei nori padarysime čia tris buvimus:,
Tau vieną, Mozei vieną ir Elijai vieną." Savim apaštalas nesirūpino.
J a m ir taip buvo džiaugsmo per pi Inai.

Tuom"tarpu šviesus debesis apėmė visus. Gyvas buvo tas debesis
ir su juo Dievo pagarbos jausmas atėjo į širdis. Tai tas pats debesis,
kuris Mozės laikais būdavo šventoje vietoje, kuris Saliamono laikais
būdavo bažnyčioje. Iš to debesies pasigirdo Dievo Tėvo balsas: " Š i 
tas yra mano mylimasis Simus, kuriame sau pamėgau, jo klausykite.''
C a s buvo numanu iš persimainiusrų rūbų ir veido šviesos, ką reiš
kė Elijos ir Mozės pagarba, tą aiškiausiais žodžiais pasakė Dangaus
Tėvo balsas, jog Jėzus yra Dievo Sunūs ir Dievas, kurio reikia klau
syti.
:'-'-H*r*r'ii*;»|<|W|
Tečiaus žmogiškoji silpnybė beveik visai išdildė tą aiškų pamoki
nimą apaštalų širdyse, kuomet parėjo Išganytojo kentėjimų laikas.
Mes visi esame įsmigę į išvaizdą ir kūno patogumus. K u r nematome
gražios išvaizdos, kur kentėjimai yra įsigalėję, ten netikime, kad bu
tų augštesnė už žmogų jiega. Išganytojas visą savo amžį mus moki
no kitaip. J o kančia ir persimainymas kuostipriausiai mums prime- <
na, kad nesivaduotnme išvaizdomis, kad mokėtume Dievą pripažinti ir
žmogiškos silpnybės lukšte ir net kentėjimų naštos prislėgtą.
Nei patys nebranginkime išvaizdos, o žiūrėkime turinio. Vaik
ščiokime paskui basą Jėzų, kaip apaštalai, nebijokime pakentėti su. Juo
ir už Jį, niekam nesiduokime atitraukt savo širdį nuo J6, tai praeis
silpnosios išvaizdos laikai, atrasime tikrąjį amžinos laimės žemčiūgą
negęstančioje dangaus šviesoje.

Evangelijos

I
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KATALIKIŠKOS ŽINIOS.

ITALIJA.
Pirm trylikos metų katalikės moterys neturėjo savo organizaci
jos Italijoje. Balandžio m., 1908 m. Ryman susivažiavo neva bepartyvis moterį) kongresas ir balsavo papeikdamos religijos mokslą. Ta
MBIU EVANGELIJA SULIG ŠV. MATEUŠO 17, 1—9.
da katalikės pakėlė protestą prieš tokį suvažiavimą ir jo rezoliuciją.
\
Katalikėms vadovavę kunigaikštienė Kristina Ginstiniani Bandini.
Anuo metu Jėzus pasiėmė Petrą ir Jokūbą ir jo brolį Joną ir už
Liepos 4 d. ji jau turėjo parašius katalikių moterų organizacijos įsta
sivedė juos į augštą kalną nuošaliai ir persimainė prie jų. Tr ėmė ži
tų projektą ir nuėjo paklaust popežiaus ką jis sakys. A. a. Pijus De
bėti) jo veidas kai]) saulė, o jo rūbai pasidarė balti kaip sniegas. I r
šimtasis sumanymą pagyrė. Darbas pasisekė puikiai. Kristina Ban
š|ai jiems pasirodė Mozė ir Elijas su juo bekalbą. O Petras atsaky
dini buvo pirmoji Italijos Katalikių Moterių prezidentė. J i tapo pir
damas tarė Jėzui: Viešpatie gera yra mums čion būti: jei nori, pada
mą syk išrinkta visatiniame suvažiavime Balandžio 21 d , 1909 m. Su
rysime čia tris buvimus, Tau vieną, Mozei vieną ir Elijui vieną. Dar
važiavime Gruodžio 26 d., 1917 m. ji neapsiėmė toliau pirmininkauti,
jam bekalbant, štai šviesus debesis "apdengė juos. I r štai balsas is de-,
todėl jos vieton tapo išrinkta markyzienė Magdalena Patrizzi. (Marbesies sakąs: Šita* yra mano mylimasis sunūs, kuriame man gerai pa
.
kyzais vadina ponų rųšį augštesnę už grafus, žemesnę už kunigaik
mėgau: jo klausykite. Ir mokiniai girdėdami puolė ant savo veidų ir
/ . Ką apk tai mano šviesus
nfkatalikmf
ščius). Pradžioje į organizaciją buvo priimamos tiktai moterys. An
labai bijojosi. I r priėjo Jėzus ir palytėjo juos, ir tarė jiems: Kelkitės
ą
trai pirmininkei užstojus į organizaciją tapo įtrauktos ir merginos.
ir visai nesibijokime. O pakeldami savo akis nieko nematė tik vienį
Netikėliai tankiai rašo ir prakalbose skelbia: "Neprivalo vaikams
Šitų tarpe labiausiai pasidarbavo Armida Barelli'utė, miesto Medijolasakyti apie Dievą, tiušią ir tikybos paslaptis, bet laukti iki jie patys, už
Jėzų. I r nulipant jiems nuo kalno Jėzus įįsakė jiems bardamas: Re
no gyventoja. Per vienus metus susidarė 700 katalikių merginų kliua
u
g
a
įgys
Die\*)
pažinimą
ir
pagamins
savąją
tikybą."—Tokią
tvarką
gėjimo niekam nesakykite, kol Žmogaus Suims kelsis iš numirusių.
bų su 50,000 narių. Moterys tuom tarpu (Spalio m., 1919 m.) turėjo
įvedė Prancūzų revoliucija (1789 m.). Apie ją 1800 m. Jonas St.
231 komitetą su 49,786 narių. Dabar, t. y. 1921 m. katalikiškoji mo
Portalis įstatymdavystės taryboje sakė, kad per 10 metų vaikai
terų ir merginų organizacija Italijoje turi 25£ apskričius. Apskričiai
Prancūzijoje dykinėjo ir bastėsi, o augo ne tik be pažinimo Die
Brangusis žemčiūgas auga šiurkščiuose, kietuose purvo varsos ke
prisilaiko vyskupijų ribų. Narių organizacijoje yra 350,000. Organi
vo, bet ir be sąmonės kas yra teisinga ir kas neteisinga, " n e s nėra
valuose. Jie tiktai retkarčiais atsivožia. V. Jėzaus dieviškoji prigim
zacija labai daug dirba politikos ir visuomenės srityje, rupindamosi
mokslo
be
auklėjimo,
o
nėra
auklėjimo
be
tikybos
ir
doros."
Tą
pa
tis buvo už visokius žemčiūgus brangesnė ir gražesnė, bet ir ji buvo
išgauti Italijoje moterims politiško balsavimo ir rinkimo teises/
tį
apie
naujas
Prancūzijos
mokyklas,
iš
kurių
visai
išmesta
tikyba,
pasa
prisidengusi paprastais neturtingo žmogaus išvaizdos menkumais.
Ta organizacija dabar renka parašus po petieija,-kad nevalia bu
kė
Julijus
Simonas,
netikintis
ir
masonas:
*
*
Mokykla
be
tikybos
išauklė
Tiktai vieną kartą ir tiktai trims artymiausiems apaštalams matant V.
tų skaldyti moterystės, nors to skaldymo sumanymą sočijalištai jau
jo
mums
vagis
ir
piktadarius."
Panašiai
apie
tą
kalba
šių
laikų
šviesus
Jėzus atvožė savo dangiškosioi prigimties grožyje.
įnešė į parlamentą. Katalikės Italės kaskart daugiau ir geriau orga
Amerikiečiai, nekatalikai. "Mūsų viešosios mokyklos, sako Brooklynienizuoja mergaičių auklėjimą, o užaugusias merginas organizuoja, kad
Gal nei to nebūtų padaręs, jei nebūtų buvę reikalo pervesti apaš
tis, turi imtis atsakomybę už 16,000 žmogžudysčių daromų kas metai ir
mokintų vaikus tikėjimo ten, kur to nedaro mokykla. Italijos vysku
talų protus ir širdis per Išganytojo kančios pagundą. Juk matyda
už dešimtis milijonų doriškai-apleistų bernelių ir mergaičių, nes fana
pai pritaria tam moterų darbui. ^y7. Tėvas Benediktas X V (grabny
mi jį mirštant jie galėjo taip nuo jo nutolti, kad nebūtų likę vilties nei
tizmas draudžia moKinti dešimties Dievo įsakymų ir pamatiniu, doros
čiose priėmė buvusią ifdabartinę pirmininkes į privatinę audijenciją.
grįžti. Reikėjo Petrą apsaugoti, kad padaręs nuodėmę nešoktų žudy
tiesų mūsų viešose mokyklose."—Daug ir kitų Amerikos piliečių, xneJ i s laimino jųdviejų darbus ir visos organizacijos veikimą.
tis kaip Judošius. Reikėjo Joną sustiprintiį kad pasiliktų prie Kry
katalikų yra tokios pat nuomonės. Garsingas Žydų rabinas Dr. Hirsch;
žiaus ir imtų globoti sopulingąją V. Jėzaus motiną. Neįspėjame ko
Chicagietis taip sako: "Galingiausi tautos išminčiai tame sutinka, kad
AUSTRIJA IR VOKIETIJA.
kiam tikslui V. Jėzus Jokūbui praskleidė savo dievybės grožį, bet V.
viešose mokyklose turi būti įvestas doriškas auklėjimas. Katalikų
Amerikos pagelba pergalėtųjų tautų pavargėliams buvo didelė.
Jėzaus geriau už mus žinojo to uolaus apaštalo dvasios reikalus. Nu
Bažnyčia jau seniai kariauja už tai ir turi, be abejojimo, tiesą, kad vai
Austrijos sostinės Vienuos arkivyskupas kardinolas Piffl per baro
lipdamas nuo kalno jis visiems trims priminė savo mirtį ir atsikėlimą
kų auklėjimas butų daugiaus negu pasaulinio mokslo įgijimas." " T h e
|!*;«
nienę Von Rast atsiuntė kardinolui Gibbonsui laišką dėkodamas už
is numirusių.
New Y6rk T i m e s " iš Kovo 1 d., 1920 m. rašo: " L a b a i teisinga yra ka
' S m VkiiTT'/v
Amerikecių pagelbą. Vokietijos vyskupų vadas Kolonijos arkivysku
Jiems turėjo būti lengva tikėti į tą atsikėlimą, kadangi 'jie
buvo
talikų Bažnyčios srioyė ir pastangos, idant mokykloms užtikrintų vai-'
pas kardinolas Schulte atsiuntė laišką kunigui H. J. Brunning'ui, dė
matę stebėtiną jo grožybę. J u k žmogaus veidas taip nespindi kaip
kų auklėjimą, su tikybos mokslu. Gausios katalikų aukos parapiji
kodamas jam už prisiųstus jo surinktus pinigus ir Amerikos vysku
saulė. Juk Jėzus nepersi vilko rūbais ant kalno, o tie rūbai pasidarė
nėms mokykloms turi mumis protestonus užgėdinti, nes mes tuo žvilga
pams, kurie padėjo surinkti. Pagelbos Komitetas (Catholic Relief in
kitoki. Paprastai jie būdavo margi, kaip visų tos šalies žmonių rūbai
sniu esame apsileidę."
Austria) veikia 165 E. 88th St., New York, N. Y.
arba šiaip kokios nors varsos: raudoni ar palši. Baltus rūbus dėvė
Daugiaus pamokinančių išsireįškinių šviesių Amerikonų nekatali'
____
/
davo senatoriai Ryme. Rymiečiai valdė Žydų ir kitų tautų žemes; se
ktų tame svarbiame dalyke galima rasti knygutėje vadinamoje: "Seven
ŠVEICARIJA.
natoriai buvo augščiausi asmenys tarp Rymiečių. Jėzaus rūbų baltu
falše f a c t s " by prof. Chas. W. Meyer's. Ją lengva kalba parašė bu
mas perėjo tą visa, ką gali padaryti sumaningiausia audėja ant že
Šveicarijoje tarp šešių universitetų vienas buvo-ąrynai katalikiš
vęs protestonų pastorius, o dabar uolus katalikas. Muąų priaugantis
mės. Apaštalai, tiesa, nebuvo matę baltos imperatoriaus togos, bet
kas mieste Fribourg. Šį rudenį atsidarė kitas katalikiškas universite
jaunimas daugiaus mėgsta skaityti "knygas anglų kalboje. Jam pata
tas toje pačioje šalyje mieste JL.uzern. Tam universitetui patalpinti
nei su ja jie nebūtų lyginę persimainiusio Jėzaus rūbą. J ų baltybė
riame tą knygą. ' Joje yra trumpų, aiškių atsakymų iš lupų to, kursai
kantonas, t y. maždaug taip kaip Amerikoje valstija, pirko du dide
buvo nežemiška. Tik skaistus gamtos padaras, dulkių nematęs snie
pats ilgai ir stropiai ieškojo tiesos ir atrado ją. Tą knygutę galima
gas gali duoti nuomonės apie persimainiusio Jėzaus rūbų skaistybę.
pigiai įgyti šiuo adresu: Chureh Book Rack Publishing Co., 1809 J3'. liu nauju ir gražiu viešbučiu. Jųdviejų pertaisymas universiteto tik
slams atseis apie du milijonu dolierių.—Lietuvių komunistų paršai, ra
Dievas sniegą leidžia žemei. Tos paties rankos padaras rodėsi ir
17th Ave., Denver, Colorado. Vįena knygutė kainuoja 15c—dešimts
šydami apie naujo universiteto įsikūrimą paniekindami popežių vadi
Kristaus rūbai.
knygučių 1 dol., o penkiasdešimts knygučių 5 dol.
na jį piemenim. Jis yra geras piemuo,*bet negano tų, kurie kriuksi
Kol nustebusių apaštalų akys stebėjosi Mokintojo rūbais ir veidu,
77. Ką ma?w Amerikos katalikai apie viešąsias
mokyklas^
Brooklyne, N. Y.
r
y
štai ausys išgirdo kalbesį. Tai Mozė ir Elijas su pagarba stojo abyKiti}
tikėjimų
žmonės
primeta
Amerikos
katalikams,
kad
esame
šaliai V. Jėzaus. Tų dviejų .didžiausių žmonių atvykimas Jėzaus die
priešingi viešosioms mokykroms. Ar tai tiesa?' Taip nėra. Mes N ka
AMERIKA.
j
'
vybę reiškė dar labiau negu Išganytojo išvaizdos permaina.
,
talikai, nepeikiame viešųjų mokyklų del to, kad jos yra viešosios, bet
Washington e, D. C. prie katalikiškojo universiteto pereigą rude
Juk Mozė buvo didžiausias Žydų tautos žmogus. J i s išvedė Izdel to, kad jose matome prasižengimų, skriaudų ir neteisybės. Kokius
nį pradėta statyti graži bažnyčia. Vienas žmogus, kurio pavardės ne
raėliaus vaikus iš baisios Egipto vergijos į laimtigąją laisvės ir neprasižengimus? Visų pirma tuos, kuriuos mato šviesus ir protingi Ar
garsinama, tam tikslui pirm poros dienų davė dešimt Liberty Bonds'ų
prigulmybės žemę. J i s sudarė savo tautos sandarą, su Dievu, galin
merikos nekatalikai, apie ką augščiaus pasakėme. Tikybos ir doro iš
kiekvienas tūkstančio dolierių vertės. Tai didžiausia šių metų dovana
giausiu anižinu užtarėju. Jis apskelbė gražią ir teisingą religiją,
auklėjimo jose nėra, todėl apšvietos tvarka nepilną ir kenksminga.
iš pavienio a^nens.
įvedė politinės organizacijos tvarką, jis įkūrė teismus, jis davė visais
Neužstos tikybos pats mokslas, nors ir platus, nei viršutinė kultūra,
žvilgsniais tobulus įstatus, jis paliko savo tautos pirmiausius ir stam
Daugelis katalikų atsiunčia į statomąją ąažnyčią aukų ir prašo,
nors labai garsinga. Tikyba yra šviesa ir vadovas protui, taisyklė ir
biausius raštijos veikalus, o tuose žinių apie praeitį, tiesos ir doros
kad laikinoje jos koplytėlėje degtų amžini žiburiai busiančio preziden
jiegą valiai^ laimės įr ramybės šaltinis širdžiai, galingiausias akątinas
taisyklįų buvo tiek, kad visiems amžiams ištenka ir ne vienai tik Žy
to ir jo sekretorių intencijomis.
gyvenimui pavienių žmonių ir šeimynų, tautų ir valstijų. Todėl kiek
dų tautai. Tas didysis asmuo pirm pusantro tūkstančio metu miręs,
vienam žmogui, prastam ir mokytam, reikalinga"tikyba ar religija.
dabar stojo gyvas apaštalų akyse jų Mokintoją pagerbti.
Bostono arkivyskupas Kardinolas O'Connell dovanojo $2,000.00
Vaikai,
lankantieji
mokyklas
be
tikėjimo
yra,
tarsi,
laukiniai
me
Paskui Mozę Žydai daugiausiai garbindavo Eliją stebėtiną prana
katalikų misijoms Kynų žemėje, ypač misijai Han Yang, apskrityje
deliai,
išduodantieji
rukščius
vaisius.
Nemalonu
susitikti
su
išdykusių
šą. Kuomet Izraėliaus karalija jau beveik visa buvo išklydus į stab
Hupeh.
/
> £įj.
vaikų;
buriu,
išbėgančiu
iš
mokyklų
ir
besiblaškančių
tarp
praeivių
meldį ją, kuomet ir patys karaliai tą naująją madą stiprino ir plati
gatvėse. Įpuola *tie vaikai rėkaudami ir švilpaudami į ^atvekarius,
no pavyzdžiu, turtu ir galybe, tuomet Elijas sulaikė savo tėvynę iiUo
Baltimorės arkivyskupas kardinolas Gibbons išleido laišką visomsf
mušasi
juostomis,
knygomis,
laikraščiais
per
galvas.
Reikia
šalinties
dvasinės pražūties. Tam didžiam tikslui Dievas leido Elijai naudotis
savo arkivyskupijos mokykloms, kad kalbintų vaikus taupinti skatikus
ir
greičiaus
eiti,
kad
išvengus
kokių
nemalonumų.
Net
mergaitės,
kaip
stebėtina galybe. Visa gamta tarsi klausė Elijoai Sulig jo žodžio ugir įpratintų mažuomenę prie taupymo dorybės.

Tikybos Mokslas Viešose Mokyklose.

»

J_ '
L l„ .J."- !li,„-iMJ !' l l U U ' j į l . J E ^ I ^ J U 1 ! / ' ! 1 *
išdykusios ožkos, puolaNprie suolų, nei kam vietos neduoda, nei gai
šiems arba seniams, nei motinoms su vaikais; su berniokais šėlsta,
meilaujasi, o savo judėjimais, mastakavimais erzina mandagumą. Kas
darosi kambariuose, kiemuose ir kitose vietose? Tenai išeina aikštėn
ta netikinčių taisyklė: u Daryk, ką nori, jei tiktai nieks nemato ! " Re
ligija atmesta, o sąžinės balsas prislėgtas; pasiliko paviršutinis apdailinimas. To žmogui negali užtekti.
/
Kas dar nuo viešųjų mokyklų mus katalikus atitraukia! Negana
to, kad tikybos mokslo ten neprileidžia, bet dar jį ir mūsų visą katali
kų Bažnyčią šmeižia. Iš kokių knygų ir vadovėlių pasaulinį mokslą
aiškina? Iš tokių, kurios talpina klaidas, skriaudas ir pragaištį mūsų
tikybai. Kas gali kaltinti mūsų katalikus, gimdytojus, kad jie nelei
džia savo vaikų į tokias mokyklas, kur mūsų katalikų Bažnyčia 3Tra
vadinama "Babilonu," popežius "Antijcristum," vienuoliai i r sese
rys "paleistuviais/ 9 popežystė "despotizmu ir Uranija," o atlaidus
pavelijimu nuodėmes pildyti ?*"
Viešų mokyklų knygose "darvinizmas" skelbiamas kaipo galuti
nai mokslo priparodytas dalykas. Istorijos klaidas daug kartų išrodytaSv viešos mokyklos paduoda mokiniams, kaipo tikrus faktus. Pa
tys jų mokytojai ir mokytojos, perimti mūsų Bažnyčios neapykanta,
negali kalbėti su pagarba apie j&. Jiems daug progų atsitinka a r tai
aiškinant pasaulio istoriją, ar literatūrą ir kitus mokslus. Viešose mo
kyklose yra lizdas ir dirbtuvė sektoms ir įvairioms klaidoms platinti.
J u g katalikų mokytojų į jas nepriima .tiktai del to, lcad jie katalikai!
J a s kontroliuoja protestonai ir katalikų piliečių prie kontrolės nepri
leidžia, nors i r katalikai deda joms mokesčius kaip ir visi. Sako jie,
kad Amerika yra protestonų šalis, o katalikai esą tikinčiais svetimų
šalių piliečiais, po svetimo viršininko valdžia, t. y. popežiaus. O daugiaus nieko negali pasakyti.
Kad išvengus tų visų paklaidų ir savo vaikams suteikus tikėjimišką ir dorišką išauklėjimą katalikai sudeda akleles pinigų sumas parapijinėms mokykloms.
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nekliudys, iki viskas daroma padoriai, gražiai. Čia visi yra saviškiai,
visi čia vieni kitiems priklauso, vieni kitiems gyvenimą saldina, link
/
/
smina, vieni kitiems padeda.
(Pabaiga iš "Laivo*' num. 21).
Bet ar visur taip yra? Nei Musų laikuose daugelis bėga iš na
mų, kur kitur ieškoti linksmybių, žaislų tarp svetimų, kurių tikėjimas
Pagal Bažnyčios mokslą vyras yra šeimynos galva, bet ne kaipo
kitoks ir papročiai kitoki. Dar blogiaus, jei saliunuose arba prie kor
koksai valdovas, tik kaipo brolis, prityręs ir mylintis, kurio meilė vis
tų praleidžia laiką. Tokiems nuobodu sėdėti namie, tokiems nei mo
ką valdo. Jis nuolat rūpinasi ir darbuojasi savo šeimynos gerovei,
teris, nei vaikai nerupi. Šeimynų namuose viskas po akimis, vieni ki
del jos ne gaila jam nei darbo, nei rūpesčio. Yra jis namuose pirmas
tų laikosi, todėl negali būti prasižengimų, nei didelių pagundų.
Dievo tarnas ir Dievo įsakymo, visur laikosi. Jis yra pirmasis savo
Namuose kiekvienas užsiėmimas turi savo laiką ir Valandą; yra
vaikelių mokytojas tikybos dalykams ir žemiško gyvenusio reikalams.
darbo laikas ir poilsio laikas, o kur tvarka ir ramybė darbe ir užsi
Pagal Bažnyčias mokslą moteris yra vyro draugė lygi su juomi
ėmime, tenai tvarka visuose namuose, visoje ukėje, tenai viskas savo
laipsniu, nors priderančioje paklusnybėje turi būti jam nuolanki, bet
laike ir vietoje. Bet namų apleidimas be svarbaus reikalo gadina tą
už tat turi teisę reikalauti gan jo globos, apgynimo ir tinkamo užlai
tvarkę ir įveda suirutę.
kymo. Moteris yra sergianti namų akis, gerų papročių apginėja, vai
Žinoma, yra ir svarbių reikalų apleisti namus -ypač Čia Ameri
kų ir samdininkų globėja ir patarėja, visiems duodanti gerą pavyzdį
koje; jau, nesakau, į darbą, ant pamaldų, į gerų draugijų susirinki
maldingumu ir padorumu.
mus, į geras prakalbas, kuriose galima daug ko gero išgirsti, bet taip
Pagal Bažnyčios mokslą kūdikis yra saldi gimdytojų viltis, bran
pat kartais poilsiui išvažiuoti į pikniką arba pasivaikščioti ..su vaikais
gi Sutvertojo dovana, begaliniai brangus žemčiūgas, kurį V. Kristus
ir moterimi miesto sodnuose (parkuose). Tas reikalinga yra ir nau
savo krauju atpirko ir pavedė gimdytojams, kad jį sergėtų ir dar gra
dinga. Tik reikia atsiminti, kad nepasidauginus išlaidų. Namie dau
žesnį sugrąžintų teismo dienoje.
giaus esant, galima apsieiti ir su prastesniais rūbais ir daugiaus pi
Kūdikis turi klausyti gimdytojų visame, ir turi juos gerbti ir my
nigų sutaupyti ir juodai dienai, kaip sakoma yra, ir geriems, labda
lėti pagal pavyzdį, kokį Y. Jėzus per 33 metus savo gyvenimo ant
ringiems tikslams.
žemės paliko. Laimingas, šimtą kartų laimingas tas, kursai prie tokios
Gimdytojams reikia rupinties, kad ir vaikai pamylėtų savo namus
šeimynos priguli! V. Kristus šeimyną ne tiktai pakėlė iŠ nuopolio, i.ir "be reikajo nesivalkiotų po nuėsto gatves, kur nekartą nuo
apvalė, patobulino, bet ir Jis pats tapo šeimynos nariu ir jos prieglob
blogų vaikų išmoksta blogų darbų ir papročių, o mažesnieji tai kartais
styje didesnę dalį savo amžiaus pergyveno. Todėl Švenčiausioji Na
papuola po automobilių ratais ir galą sau gauna. \
zareto šeimyna turi būti krikščionių šeimynoms pavyzdis, į jją turi
Senovėje Lietuvoje gyventa dievobaimingose, dorose šeimynose.
veizėti, pagal jąja turi savo gyvenimą tvarkyti. Į tą Šeimyną veizė
Štai, inėję grinčion,, matote tėvą ir motiną su vaikų būreliu, bet tai ne
kite, vyrai, tėvai, o pažinsite savo augštą, tikrai dievišką pašaukimą,
visi; jau kiti, numirę maži, nuėjo pas Dievą, idant už gyvus melstųsi,
nes jus savo namuose esate V. Dievo vietininkais. Dievo vyrais turi
o ir pasilikusių yra nemažai; kartais 6, 8 ir 10. Tankiausiai pati mo
te būti, kad visą šeimyną pas Dievą nuvestumėte. Į tą Šeimyną vei
tina mokina vaikiui poterių, todėl rytais ir vakarais kalba visi kartu
zėkite motinos, o įsitikrinsite, kad moteries ir motinos užduotis šei
maldas. Žiemos laike vakarais bedirbdami gieda. Šventomis dieno
mynoje dar didesnė, negu vyro ir tėvo; jus turite Dievo Gimdytoją
mis daugumas keliauja bažnyčion, o likusieji taippat meldžiasi ar ro
paimti sau pavyzdžiu, norėdamos išpildyti savo augštas priedermes
žančių kalbėdami, ar šv. Mišių maldas skaitydami. Laiks nuo laiko
Į tą Šeimyną veizėkite, vaikai, kad išmoktumėte paklusnybės nuo dan
būdavo ir iškilmių, šeimynoje: tai krikštynos, tai pirmoji vaikų Komu
gaus ir žemės Karaliaus; išmoksite nusižeminimo nuo visų daiktų
nija, tai vestuvės. Pasitaiko, žinoma ir šermenų. Jos už vis būva soViešpaties, ir išmoksite reikalingos Dievo bainfes nuo To, Kursai
puiingiausios, jei vaikai laidoja tėvą ar motiną, kiek ten verksmo, kiek
nors buvo Dievo Sūnumi, nieko kito netroško, kaip Savo Tėvą garbinti.
ašarų. Ir nėra ko stebėties, nes geri vaikai atsimena gražius savo tė
Vienok, tiesą pasakius, daug daugiaus yra blogų šeimynų, kaip ge
vų pamokinimus, gražų pavyzdį, o čia dar prieš mirsiaut paskutinį
rų. Kad musij šeimynose yra tiek ydų, ligų ir jiegalybių, o net ir ištvir
kartą davė perspėjimus ir drebančia ranka, kartais tų pačių vaikų pa
kimų, tai tam yra kaltos trįs priežastįs: tikėjimo stoka, drausmės sto
laikoma, suteikė paskutinį palaiminimą jiems. Todėl nėra ko stebėties,
ka ir prisirišimo prie namų stoka.
kad tie vaikai iki savo mirčiai atsimena savo tėvelius ir jų pamokini
mus ir dorai gyvena. Bet dideliausia šeimynoje iškilmė esti, kuomet
1. Tikėjimo stoka.
vienas, antras sunūs, pabaigęs seminarijąysjsišvenčia į kunigus ir par
Be tikėjimo kiekvienas žmogus yra niekas, o tuo labiaus šeimyna.
grįžęs į savo gimtinę parapiją atlaiko pirmas šv. Mišias arba taip va
Be tikėjimo žmogus neturi nei jokio pamato, nei principų, nei malonių.
dinamas primicijas. Kas tai per džiaugsmas ir garbė visai šeimynai.
Be tikėjimo nėra sąžinės, nėra ištvermės pašaukime. Žmogus be ti
kėjimo neklauso priedermių balso, bet eina aklai paskui savo sugadin
tos širdies geidulius. Kur nėra tikėjimo, tenai taippat nėra Dievo pa
laiminimo, nėra laimės ir Dievo malonės; o kur nėra Dievo, tenai visako trūksta.
« p *4| &4
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Yra šeimynų, kuriose gimdytąja? tmolatai tarp savęs barasi ir ne
Pr
t prie šventė Pranciškaus Salezo.
sirūpina savo vaikų amžinu, bet žemišku likimu. Tėvas baisus keikū
nas, rūstingas, prageria, ką uždirba. Motina pilna tuštybės, pasiputu
Vertė: Kum V. Kulikauskas.
si, rūstinga. Vaikai nepaklusnus, be pagarbos savo gimdytojams, be
—
drausmės, nesutinka tarp savęs, šeimynoje nėra tikėjimo, nėra Dievo.
DIEVOTUMO PAMATAI.
Ką tokiuose namuose išgirsite t Kalbas apie pinigus, apie žaislus, įvai
riausias naujienas ir apkalbas, keiksmus, nepadorius juokavimus, pikt
Kaip save teisti pagundose f
žodžiavimus ir tt. Tat viskas prirodo, kad šeimynoje nėra maldingu
Žiūrėk, ar tau pagunda patinka, ar ne; ir suprask tai, kad, jei
mo nei to kas sudaro jos laimę. Jei norite tad, kad šeimynose žydėtų
nuodėmė negali užgauti tave, kada ji nepatinka, tuo labiau to negali
dora, pagerėtų sugyvenimas, atsirastų meilė ir sutikimas, įveskite į
padaryti pagunua.
savo namus gyvą tikėjimą. Dievo baimę ir krikščioniškus papročius.
O kaip žinot, kad ji nepatinka—ugi jei jos nenori?
Krikščionių namuose turi būti bendros maldos, tvarka ir drausmė.
Jei abejoji, ar nesutikai .su blogu, tai visuomet aiškink, kad nesu
Reikia, kad krikščionių šeimynos gyventų sulig Dievo ir Bažnyčios
tikai. Netikėk lengvai, kad sutikai, nes, jei tavo širdis tau neišmėtiįsakymų; kad dalyvautų Bažnyčios pamaldose, iškilmėse, kad tankiai
nėja, privalai būti ramus. Sakykime su Pranašu: ""Nuo mano nepa
artintųsi prie Šv. Sakramentų ir neapleistų dvasiškų, krikščioniškų la
žintų nuodėmių apvalyk mane, Viešpatie,'' t. y. nuo nuodėmių, kurių
vinimų.
»
nesupratai, kad nuodėmės.
X. Šeimynose valdžios ir vyriausybės pagerbimo stoka.
Neteisk savo artymo.
,
Gimdytojai yra V. Dievo augštybės ir galybės išreiškėjai. Tą vai
Tiktai vienas Dievas skaito žmonių širdyse ir žino jų mintis. Mųs
kai turi su pagarba ir paklusnybe pripažinti. Lygiai pagarbą ir paartymo širdis yra kaip medis pažinimo gero ir blogo, t. y. uždrausta
klusnvbe turi rodvti ir kitokiai teisėtai vyriausybei.
mums po bausme palytėti.
Musų laikais pilna yra rugojimų, kad nieks nenori pagerbti val
Kas yra labai smalsus ir kaiščioja nosį į kitų gyvenimą, paprastai
džios ir vyriausybės; kad kiekvienas nori išsisukti iš po valdžios ir
yra labai apsileidęs ir netaiso savo ydų. Privalome parodyti prakil
paklusnybės. Maišto kėlimas prieš kiekvieną valdžią, net pirmiausią
nią širdį savo artymui, ypač* jei jis kelia mumyse kokį nors pasibjau
j į t. y. gimdytojų, visur galima pastebėti.
rėjimu. Tuomet mes mylime jį augščiausia meile del Dievo.
Kur ieškote tokio apsireiškimo priežasčių? Šeimynose. Vaikas
- Kaip naudotis viėujur nusimarinimuf
priprato visų pirma savo gimdytojų neklausyti ir jų valdžią niekinti,
Kas del nusimarinimų daug vertesni yra vidujai, kaip. viršujai.
nėra ko stebėties, kad paskui jis 'nenori nei jokios valdžios ant savęs
Nes vidujai neduoda progos veidmainystei, tuštybei ir išsiskyrimui.
pripažinti. Kas nepagerbs gimdytojų valdžios, tas nepagerbs vyres
Taippat, kurie ateina tiesiog nuo Dievo, arba nuo žmonių, Dievui lei
niųjų mokykloje', nepaklausys Bažnyčios ir nieko nepanorės klausyti.
džiant, visuomet yra vertesni už tuos, kuriuos patys pasirenkame, ir
Kalti gimdytojai, kad pataikauja blogiems savo vaikų geiduliams, riekurie yra mųs valios vaikeliai.
atpratina juos nuo rūstybės, keršto ir užsispyrimo. Nekartą gimdy
Vienok daug yra esmenų, kurie suklumpa ant šio kyšančio kelmo.
tojai nuodėmingai apjakę pataikauja blogiausiems vaikų palinkimams>
Jie uoliai stveriasi nusimarinimų, kuriuos jiems jų vaidentuvė pakiša,
nusidėjimams ir ydoms; užtat tokių tėvų vaikai auga išdykusiai, kaip
o kuomet jie ateina iš kur/kitur jiems rodosi nepakeliami, nors, ištikvilkeliai, ir nekartą tampa budeliais savo tėvams. Po laikui prisime
rųjų, butų visiškai lengvi.
na tėvai, jog vaikas turi juos gerbti ir klausyti. Po laikui sunku pa
Mylėk kryžių, kurį Viešpats tau uždeda. Niekados nesustok tyri
lenkti išaugusį medį. Dabar pervėlu, dabar jau negalima atgauti pra
nėti iš kokio medžio jis parengtas ar iš brangaus ir kvepiančio, ar iš
rasto nuolankumo. Tos nepaklusnybės ir nenuolankumo mokino kar
kitokio. Yra tikri kryžiai, kada jie yra paprasti ir pritaikinti.
tais gimdytojai savo blogu pavyzdžiu. Tarp savęs nuolatai barasi,
nesutinka, daro vienas kitam prie vaikų įvairius išmetinėjimus. Tė
Magdalena ieškojo Išganytojo ir klausinėjo apie Jį Jo paties. Ji
vas geria, motina su kitais vyrais išdykauja, abudu be tikėjimo, be pa
nepažino Jo tame pavidale, kokį Jis priėmė. Ji mat ieškojo Jo ap
garbos. Nekuomet vaikai nemato juos Dievą garbinant, poterius kal
supto garbės rūbu, o ne paprastu sodauninko.
bant Kaip-gi gali tokius gimdytojus gerbti vaikai, kad del jų turi
Ar nepastebi, kad tas Viešpats Jėzus neturtinguose sodauninko
tiktai gėdytis ir raudonuoti prieš savo draugus ir kaimynus, čia ir
rūbuose reiškia paprastus nusimarinimus, kuriuos greitai sutinki. Pir
yra šaltinis ir priežastis, del kurios vaikai neturi širdies tėvams, ne
miau kaip pamatysi Jį Jo garbėje, Jis nori prisodinti daug paprastų
mėgsta jų ir paaugę apleidžia juos.
mažų gėlelių tkvo dusioje; ir Jis nori, kad tavo valia sutiktų su Jo
valia, o Jo valia yra būti paprastuose rūbuose.
Gimdytojai, neužmirškite kas esate! Gyvenkite taip, kaip pride
Esi suliedotinė Jėzaus nukryžiavo to, o ne Jėzaus pagarbinto; štai
ra krikščionims-tėvains gyventi; negaišinkite savo augštos pagarbos,
del ko brangus, papuošalai, kuriuos Jis tau duoda ir kuriais nori ta
nei apsileiskite vaikais, pataikaudami jų blogiems palinkiinams. Nuo
ve išgrąžinti, yra kryžiai, erškėčiai ir vinįs; vestuvių pokilio skanumy
mažumos pratinkite vaikus prie paklusnumo.ir drausmės, idant žinotų
nai yra tulžis, actas ir ki^opas* i Danguje turėsime deimantus, gry
visuomet, jog gus esate V. Dievo ant žemės vietininkai ir pavaduotojai.
ną vyną, uiannąr ir medų.
Trečioji priežastis yra stoka prisirišimo prie namų, prie savo šei
mynos.
Apie paniekinimą pagundų.
Visur gerai, bet namie kogeriausia, sako s^nas priežodis. Taip,
Kas del j&gundų tai esi perdaug jautri, nors kalbi, icad jų visiš
mieliausia, saldžiausia po savo stogu. Namuose tiek paguodos, kiek
kai nepaisai. Bet tu mąstai apie jąs ir perdaug jų bijai. Jei to ne
tik norėsi; gali dainuoti, juokties ir linksminties iki sočiai ir nieks tau
darytum, jos negalėtų padaryti tau skriaudos. Tu myli tikėjimą ir
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trokšti, kad tau neužeitų nei viena mintis priee jį. Gi kaip tarta* ko
kia nors mintis perbėga per tavo galvą, tuojau* liaati ir aenmauji.
Perdaug užvydi esi tikėjime, bijai, kad jo grynybes niekas nei nepa
lytėtų. Ne, mano'duktė, tepučia sau vėjas ir nesivaizdinkie sau, katf
lapų šlamėjimas, tai ginklų žvangėjimas.
Neseniai teko man vaikščioti arti bičių avilių. Kelios bites užtupė ant mano veido; aš .buvau bekeles ranką jas pažerti, bet išgirdau:
"Ne, ne, nesibijok jų—tarė kaimietis—nelytėk jų, o jos tau neigUs.
Padariau, kaip man sakė ir neiviena neįgylė. Dabar tikėk man, ką as
sakau. Nesibijok tų pagundų, neliesk jų, o jos tau skriaudos nepada
rys.
Paniekink ir pagundas ir gundytoją, padarysi joms galą greičiau
kaip su jomis kovodama. Paniekinimas pagundų yra didelis ženklas
pažangos dorybėje. Taippat turėk tvirtą pasitikėjimą galybių Vieš
patyje, kuris kovoja už mus, kuomet mes rimtai meldžiamės per gun
dytojo užpuldinėjimus.
Aš žinau, kad maži priešai del savo skaitlingumo ir landumo įki*esni už didelius, bet ir tai žinau, kad pergalėjimas jų dažnai Dievui
Vra daug malonesnis, negu įvairus kiti dalykai, kurie tik akyse pasau
lio rodosi nuopelningesni.
•
Apie išmintingumą lavinties dorybėse. ^
Išmintingumas yra dorybė, be kurios, anot šv. Anįano, nėra tikros
dorybės, o net ir tikro dievotumo.
Savo baimėje esi neapsakomai rūpestinga, kad nenusidėtam. Ir
kam nerimavimas f Kam norėti būti uolesne Dievo reikale, kaip pats
Dievas to reikalauja; gi Jis išmetinėjo Mortai, linkėdamas jai, kad ne
būtų taip labai rūpestinga. Šv. Povylas prasergsti mus nebūti per
daug išmintingais. Nekamantinėk savo dūšios, ar toli pažengei. Tau
yra naudinga nežinoti, kokius gerumus įgijai Dievo akyse. Stiprink
-.
save ir buk rami.
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Padrąsinimas.
Ta baimė, kuri tave taip nuožmiai kankina, turi tuojaus gauti ga
lą, kaip esi tikra (ant kiek šiame pasaulyje galima būti tikru), &ad ta
vo nuodėmės per Atgailos sakramentą yra apgailėtos. Mesk į šalį vi
sas abejones apie tai, ar aplinkybės, susirišusios su tavo kaltėmis, bu
vo užtektinai išaiškintos, nes visi teologai sutinka tame, kad nėra rei
kalo minėti išpažintyje mažiausios dasileidimo nuodėmės smulkmenas.
Pavyzdn, tas, kuris sako, kad užmušęs žmogų, neturi reikalo sakyti,
kaip jis tai padarė, nei to taippat, kad jis padarė didelį skausmą už
muštojo giminėms, nei kad jis papiktino kitus, nei kad sukėlė sumiši
mą ant gatvės, ant kurios papildė piktadėjystę; tai suprantama be pa
sakymo; gana pasakyti, kad užmušė užsidegime arba apsimąstęs iš
keršto, ir ar užmuštasis buvo kunigas, ar šiaip žmogus; kita visa rei
kia palikti sprendimui tb, kuris klauso.
Kuris išsipažįsta, kad padegęs namus, neturi priedermės si
kas juose buvo; gana paminėti, ar nebuvo tenai žmonių.
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Turime gyventi pasaulyje, vienok privalome eiti prie tobulybės.
Tobulybė yra ne tai; kad nebutmn pasaulyje, bet kad negaudytum
jo smagumų. Visa, ką matome, turi savyje pavojų, ne kuris žiuri į ką
nors, gali tai pamėgti. Bet kuris turi gerų pasirįžimų ir apsistato sa
ve atsargumu, to matydamas neužgaus. Trumpai, meilės tobulumas
yra gyvenimo tobulumas, nes dūšios gyvastimi yra meilė. Pirmieji
krikščionįs buvo pasaulyje kūnu, bet ne širdimi, ir todėl jiems nekliu
dė būti tobulais.
Apie būdą, kaip Dievo žodis privalo būti priimtas.
Aš pastebėjau tai, kad, kada aš rašau kam nors laišką aat prasto*
popieros ir tokiu būdu mano rašymas išeina neaiškus, tai man dėkavoja, kaip ir kad bučiau prisiuntęs laišką, ant geros popieros surašy
tą ; tai-gi kreipia atydą nei į blogą popierą, per kuria/ atėjo mano žo
džiai, bet į Tnane, kjiris juos rašė. Taippat yra su Dievo žodžiu:
neniekink to, kuris jį skelbia ar aiškina. Gana mums to, kad Dievas
naudojasi tuo pamokslininku, kad mus mokintų. Kuomet matome kad
pats Dievas duoda jam garbę, kad per jo lupas kalba, kaip-gi mes ne
turėtume gerbti.
Kaip turime naudotis išrišimo malone?
Laikas tuojaus po išpažinties yra ne tam, kad galvotume, ar viaką pasakėme, ką buvome padarę, bet tam kad rapintumeisi būti akylus
ir ramus po Dievo akių, su kuriuo susitaikėme ir dėkavoturae Jam už
Jo geradėjystes. Netikęs dalykai kvosti, ar ko neužmiršai, kuomet
per išpažintį atvirai pasakojai, ką žinojai—neprivalome nei kiek (Jau
giau mąstyti apie tą dalyką.
Kaip užsilaikyti-netekus dvasios paguodos f
Paguodos nėra tai vienatinis Dievo meilės ženklas. Jei ju nebu
vimas širdyje ženklintų, kad nemylime Dievo, tai ir nn|s Viešpats ne
mylėjo savo Tėvo, kuomet Jis šaukė: "Nuliūdusi yra mano dūšia iki
mirties. Dieve mano, Dieve mano, kodėl mane apleidai f" Aišku, kad
tuo laiku paguodų Jėzus neturėjo, o kas gali drįsti aakyti kad Jis
Dievo tuomet nemylėjo? Tai kalbėdamas, Jis išreiškė meilės akta di
džiausią, kokį tiktai galima įsivaizdinti. Me* visuomet trokštama> kad
mųs dvasios maiste butų nors truputis cukraus, tai yra, kad atjauattt
me meilę ir malonumą. Tai nėra reikalingas daiktas, PrkĄimmi iuo
daugiau Dievas nutraukia mums paguodų, tuo labiau p r i v * w n « \ o X i
Jam savo ištikimybę. Vienas meilės aktas, padarytas per d v a a i o a H
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Nepasiduok negerumui del kito.
Nesirūpink perdaug svetimais daržais, žiūrėk, kad rūpestingai iš
dirbtum savąjį. Niekada nenorėk būti kitokesniu, kaip esi, bet trokšk
būti geresniu, kaip .esi. Kreipk savo mintis į>rie to, kad pa&iliktum
tobulesniu, kad kantriau neštum ir mažesnius ir didesnius kryžius,
kurie jtau pasitaiko. Tai augščiausias dvasiško gyvenimo supratimas
ir didžiausia žymė. Kiekvienas myli tai, kas tinka jo skoniui, labai
maža tokių, kurie mylėtų, kas sutinka su priederme ir musų Viešpaties
troškimu. Kas iš rūmų ore, kad turime gyventi ant žemės. Tai sena
mano lekcija, ir tu ją supranti.
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Nevisada yra gera duoti brolišką perspėjime.
Kalbant su kitais, užsilaikyk ramiai kas del to, kas pasakyta, ar
padaryta; jei gerai, garbink už tai Dievą, jei blogai, daryk išlyginimą,
keKant savo širdį prie Dievo; nerodyk net nei nusistebėjimo, nei nu
liūdimo, jei neturi nei tiek jiegų, nei įtekmės, kad prašalintum blogus
žodžius tų, kurie juos ištarė, ir nedaleistum pasakyti ką nors da blo
gesnio, kada pamatys, kad nori taisyti. Taip elgdamasi* liksiesi svei
kas tarp šnypščiančių žalčių, ir tai labai pigiai ir pasikalbėjime ne
įgausi užnuodintų liežuvių nuodų.
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sėtinai. Abelnai, visi gerai vai Chernaucko* Daržas
jau gralima ran
davote ant ateinančio* vasaros del
dino.
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pikninku ir viaokų žaidimų. Draugys
Vaikų laikraščio klausimas.
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ą programos buvo šokiai.
Parsiduoda
saliunas prie didelės
Lietuvių
katalikų
visuomenė;
dirbtuvės, priežastį patirsite ant vie
Labdarybės Seime (Gruod.
EXTRA. ROSELANDIEČIAI! ižd. — Ant Krasauskis, i ž d o
Ten snaudęs. tos 418 W. 18th Street.
5 ir 6, 1920 m.) pas visus mus Amerikoje gana stipriai susi
glob. — J. Gedminaitė ir Jur
Taip-gi parsiduoda saliunas 1711 8.
Kada kankinies
del
galvos
organizavusi.
Turi
savo
laik
Canal
Str. Del platesnių žinių kreip
būva prakilnus ypas, kad būti
skaudėjimo, kada regėjimas silKai-kurių įžymesnių draugi gis Mileris, maršalka — Pet
kitės
nsta skaitant, siuvant ar tolyn
PHILADELPHIA. PA.
nai su šiuo pavasariu pra raščių ir kitokių kultūrai sk jų valdybos, susirinkusios nu-^ ras Stirbis.
žiūrint — tai reiškia, jos pri
Geo. M. Cheniauskas
leisti
priemonių.
Mūsų
darbo
valote kreipties į manę klausti
dėti statyti našlaičiams prie
tarė iškilmingai paminėti 16
418 W. 18tli Street
Roosevelt 7789
Sausio 23 d. skyrius rengė
patarimo del jūsų akių; mano
Vasario 5 d. Lietuvių Muziglaudą. Seime pasiketinom vi žmonių organizuotės atlieka di Vasario, nes tų dienų Lietuva prakalbas. Paimta svetainė,
20 metų patyrimas suteiks
jums
geriausi patarnavimą del
delius
darbus
kaip
Amerikoje,
kalinėje
svetainėje
Šv.
Jurgio
sose kolonijose sutverti Lab
pasiskelbė pasauliui kaipo lais padaryta skelbimai ir plačiai
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės
REIKALAUJA.
darybės kuopas, kad per j a s ' taip Lietuvoje.
Ligos gydoma specljalisto,
va ir nepriklausoma valstybė, išgarsinta. Tik nežinia del ko parap. choras^'' Rūta'' vaidino
W. P. MONORUFP, M. D.
Kad jei ko svarbesnio šian nenorinti daugiau
lengviau butų prieiti prie vi
vergauti kios priežasties mus taip ap "Amerikos Dovanos Lietuvo
Reikalingas^ tuojaus atsu
sų Lietuvių, ir kur galima die mums čia, Amerikoje, trūk nei kokiai tautai.
JOHN J. SMETANA,
vylė, nes kalftėtojas /teatvyko. j e " ir " N a m a i p r a g a r a i " . A- kantis vargoninkas. Alga $75.
AKIŲ SPECIJALISTAS
prie svetimtaučių, prašant au sta, tai bent pirmiausia ar tik
Tai-gi 16 dienų Vasario, Del to publikoje susidarė ne part to dainavo tris dainas ir Atsišaukite pas
1801 S. Astiland Ave., CbJcago.
ne kokio-nors laikraštėlio, ski 7:00 vai. vak. visi Lietuviai malonus įspūdis. Kalbėtojų ža
kų.
kertė
18tos gatvės; 3-člos lubos
Kun. E. V. Gdkis,
Vyčių himnų. P. Jackevičius
riamo
mūsų
-pradinių
moky
Kambaris
14-16-16-17
J a u du mėnesiu praslinko
susirinkit pobažnytinėn svet. dėjo atsiųsti A. L. R. K. Fe
396
Church
Street
Viršui PLATT-S aptlekos
pasakė gražų monologų.
kaip nebuvę. Artinasi pavasa klų vaikams. Toksai laik (10806 Wabasb Ave.) Iš ten deracijos Cbicagos Apskričio
Tėmykite
mano parašą..
New Britain. Conn,
raštėlis
galėtų
but
leidžiamas
Valandos: Nuo 10 ryto' iki 9
Atsilankiusieji buvo labai
ris, o nei viena nauja kuopa
maršuosim iki 105 gatvės, pas prakalbų rengimo komisija.
vak. Nedėliomls nuo 9 ryto iki
skyrium,
arba
bent
prie
kurio
dar neatsirado ir nei iš vienos
kui atsisukę atgal į Chas. Mes nežinome, keno yra kaltė: patenkinti, nes viskas buvo
l t d.
mūsų
laikraščio
Išlipo
prisegatikrai
artistiškai
išpildyta,
•
iš
kolonijos niekas neatsišaukė
Strumilų svetainę, 107-tos ir ar komisija nesurado kalbėto
priedas,
arba
kadir
pačiame
ko pasircdo mokytojo- vargo Parsiduoda ^Saldumynu (Candies)
reikalaujant informacijų rei
Indiana Ave., kur bus prakal jo ar kalbėtojas neatvyko.
laikraštyje
atatinkamas
vai
ir visuoku dalykų krautuvė. Lietuviu
nininko ir choro narių gabu apgryventoj*vietoj
kalingų tvėrimui naujų kuobos, dainos ir t. t.
Nepribuvus
kalbėtojui,
trum
arti viešos ir baž
kams skyrius.
AMERIKOS LIETUVIŲ
nytines mokyklos priežasties parda
mas
ir
pasišventimas.
Smagu
pų. Rodos, kad išskyrus ChiŠirdingai kviečiame visus pai pakalbėjo pirmininkas J .
patirstė ant vietos meldžiu atSvarbiausias daiktas su to Ko^elanuio Lietuvius prisidėti Grūstas ir K.Račkausk&s.Pa to Šv. Jurgio parapijonams turė vimo
eaga su priemiesčiais ir keletą
sišaukti Šiuo adresu:
4014 SO. W o o d Gatvė CIUcagro,
tolimesnių kolonijų, kitose ko mis nelaimingomis lėšomis, ku prie šio garbingo paminėjimo. rinkta aukos L. Sauliams. Au ti tokį vargonininkų ir toki
- Mokinama: aagUlkot lt tftttivtfkoa
prakilni} jaunimo burejį.
lonijose nei nėra Lietuvių. O rių iš : niekur negalima pasi
kalbų,
aritmetikos, knygvedystės, ste
kojo:
Petras
Stirbis
$12.00.
Rengimo Komisija.
18 priežastės važiavimo Europon— nografijos, typewriting, plrklybos tei
Ten
buvęs.
semti.
Bet
ir
tas
daiktas
var
vienok daugelije kolonijų yra
Po $10.00: J. Grūstas, A.
parduosiu cigarų krautuve ir kningy- sių, 8uv. Valst Istorijos, abelnos isto
rijos, geografijos, politikinės ekono
gai
s-negalai
s
gal
butų
tinka
apsigyvenusių Lietuvių ir tai
WORCESTER, MASS.
na pigiai biznis gerai išdirbtas. Atsi mijos, pilietystės. daiiiarašystės.
Tribicius, . K. Rupšlaukjs, A.
šaukite
į
ROSELAND. ILL.
Mokinimo valandos: nno 9 ryto iki
turinčių kiltos dvasios darbuo mai aprūpintas. Geri tėvai, ma
Stanislovas, J . Stasiukynas, V.
4
valandos po pietų; vakarais nno •
J.
MAKAREWICZ
tojų Dievui ir Tėvynei... Išgel no nuomone, nepasigailėtų vieŠv. Kazimiero Diena.
Resutaiuskis, Magd. Brožienė.
1757 W. 47th Street,
Chciago, 111. lkl l t v*L
Sausio 6 d. Visų Šventų pa
bėjimas našlaičiu, žūstančiu no-kito dolierio metais išleisti
3106 So. Halsted St., Chicago. *
Po $5.00: L. Naumavičia, A.
Vasario
1
d.
Tautos
Fondo
rapijos bažnyčioje moterystės
svetimose įstaigose yra nema savo vaikų naudai užsisakant
Zelvis ir A. Kuprevičia.
ANT PARDAVIMO
30
skyrius
laikė
mėnesinį
su
laikraštėlį,
arba
kiek
brangiau
ryšiu
liko
surišta
pavyzdingažesnis nuopelnas Dievo ir tė
Geras lotas 6913 So. Tkllman Ave.
Viso L. Šauliams surinkta
sirinkimų, kurį vedė pirm.
užsimokant
už
laikraštį,
ku
šitas
lotas bus parduotas už tiek kiek
vynės akyvaizdoje, o bet-gi ne
pora: J . Misievičia iš Lock$97.00.
gerb. kun. J. J. Jakaitis. Tarp
mokėta. Atsišaukite pas savininko:
visi mes lygiai atjaučiam rei riame butų spauzdinamas vai
porto
biznierius
duonkepis
0821 Campbell A v. Tel. RepubUc 2780
Tautos Fondan aukojo: P.
kitokių svarbių dalykų, kalbė
kalų juos gelbėti! Turinčias kams skyrius. Tik reikia Lie
su
visiems
roselandiečiains
ži
ADVOKATAS
I
ta apie Šv. Kazimiero dienų. Borcikas $3.00, A. Mikutavikuopas kolonijos dirba nežiū tuviams tėvams gerai paaiš
noma
p-le
Adele
GrigaravičiuOfisas Didmiesty!:
čia ir A. Urbonas po $2.00.
GERA PROGA.
rėdamos ar kitos seka jų pa kinti, kiek iš to bufų naudos Tos dienos programa yra per
le, kuri savo mandagumu ir
29 South La Salle Street I
Po $1.00: A. Kasparas, Ona
kelta į sekmadienį, Kovo 6
Pasinaudokite.
jų vaikams.
vyzdį, ar ne....
draugiškumu
visiems
įtikda
Kambaris 334
Parsiduosiu savo visą. bizni, krautuvę I
Tacilauskienė, P. Žemaitis, K.
I
dienų.
Bus
didelės
prakalbos
Mūsų vaikai mokosi lietuviš
ir spaustuvę, taippogi stubos daiktus.
Telefonas: Central 6St»
vo.
Be
to
d
a
r
darbavosi
ir
I
Nesykį kolonijos, turinčios
Geras biznis, geroj vietoj, apgyventoj I • • > » • • • • • • • • • » » » » M » » » » » i
su visokiais pamarginimais. Bajoriunas, K. Tribičienė M.
kose
mokyklose.
Bet
apart
va
•
Lenkų ir Anglų, su kuriais I
kuopas taip įsisiūbuoja veikiStanslovas, V. Risutauskis, A. lietuviškam veikime, nes pri Lietuvių,
Bus
pakviesta
garsiausi
kal
yra daromas biznis ir išdirbtas per 20
Vakarais, 812 W. 33rd St
man, kad ima viena kitų lenk dovėlių jie nieko daugiau lie bėtojai. Visi Worccstepio Lie Stanslovas, A. Kučkaitis, J. gulėjo prie Visų Šv. parapijos metų. Priežastis mano pardavimo, pa
Telefonas: Varas 408?
mirė ir aš turiu išvažiuoti j Lietu- !
tyniuoti.
Belenktyniupdamos tuviško nemato ir neskaito. tuviai, nuo seniausio, ligi ma Visniauskis, M. Jucius, A. Ku- choro ir ilgai raštininkavo L. tivavą
užimti ukę. Kas nori, turėU ge
Augštesniųjų
skyrių
vaikai
Vyčių
.8
kuopai,
taip-gi
buvo
ra
bizni
ir dar prie to išmokinsiu
pailsta vienos pirmiau, kitos
II
peris,
A.
Kacevičius,
J
.
Ma
žiausio,
yra
kviečiami
į
tas
drukorisko
darbo, koliai išvažiuosiu.
naudojasi
svetimų
kalbų
laik
gabi lošėja. Gaila roselandie- Kas nori ir žino, kas tai yra bfznis,
paskiau. Pasilsėjusios vėl su
jauskas,
K.
Račkauskas
ir
V.
prakalbas
atsilankyti.
ateikite arba atsišaukite
sekančiu « čiams,
nes
neteko
gabios
vei
renka visas savo spėkas ir vėl raščiais ir knygomis.
Tel. Vards «66«
Drover 8448
antrašu:
..
Taip-gi kalbėta apie tai, Skerstonis. Smulkiomis $15.35. kėjos, bet ką padarysi.
Daugelis vaikų turi noro lastoja lenktynėsna. Yra kuopų,
T. P. KRIŽANAUSKAS
Dr. V. A. ŠIMKUS
Viso $135.25. Nuo praeitų me
kaip
daugiau
sutraukus
žmo
vinties
savo
tėvų
kalboje,
no
187
So.
JHain St.
Shenandoah, Pa. ' l i e t u v i s Gydytojas, Chirurgas Ir
kurios nuo susitvėrimo dar ne
Laimingiausios kloties jau
tų likusių iždo buvo $22.64.
Aknšcras.
nių
prie
mokėjimo
mėnesini
q
rėtų
pramokti
geriau
rašyti.
pasirodė pašilsusiomis, tai (>
S80S
S.
Hslstod
St. Chlcago.
Mėnesinių duoklių surinkta j a i porai.
mokesčių.
Nors
agitatoriai
iš
Bet
neduodama
jiems
progos.
Valandos:
10—12
iš ryto 1—3 ir
kuopa riv. Mykolo parapijoje,
Roselandietis.
$19.45. Viso pasidarė $177.14.
6—8
vakar**
Ned.
10—1* Iš ryto.
rinkti
jau
senai
darbuojasi
lie
ir 8 kuopa Xek Pras. Šv. M a Mokykla duoda jiems kalbos,
Atėmę
$10.50
lėšoms
padengti,
m
rijos Panos parapijoje, Chica- skaitymo ir rašto gražių pra dami visas savo pastangas,kad T. F. Centran liko pasiųsta
MILWAUKEE, WIS.
DAUC
goje. Tokia kuopa randasi ir džią. Bet negali juose užar- tik daugiau narių prikalbi $167.14.
Telefonas Armitage 9770
Kenoslia, \Yis„ šv. Petro para tuoti kalbos ir rašto jausmų, nus, bet vis-gi dar tiek nėra,
Vasario
5
dienų
A.
L.
R.
K.
L.
R.
Kryžiaus
reikalais
lietuviškų jausmų. Tas galima kiek jų reikėtų būti,
MARYAN S. ROZYCKI
pijoje.
MUZYKOS DIREKTORIUS
atsiekti tik su laikraštėliu.
Tad-gi, gerbiamieji Worces- daigiausia pasidarbavo D. L. Moterų Sąjungos 32 kuopos
Mokytojas Piano, Teorijos ir
Iš šalies žiūrint į tokį tų koKompozicijos
Reikia pasakyti, kad lai k terio Lietuviai ir Lietuvaitės, K. V. Gvardijos draugija, L. buvo pirmutinis balius. Skelb
S
Svarų
Viedrelis
$1.80
2021
N. Western Ave.
lonijų Lietuvių judėjimų a t r o - 1 m $ m * a r s kvrius ar kaip Tautos Fondo skyrius atsišau R. K. aukojo: A. Mikutavičia ta, kad bus duodamos dovanos
Chicago, 111.
. . . . . . . . .
•
Medus gvarantuotas.
do
Hg jie tai daro keno nors kitaip jį , pavadintum,
paga kia į jus visus kviesdamas jus $1.26. Po $1.00: P. Urba, J. tiems, kurie bus prasčiausia
verčiami. O vienok taip nėra. mintų mums čia daugiau pat- prisidėti
ir tapti
jo na G ūgis, P , Stirbis, A. Sugintas, apsirengę. Bet mažai kas drjso
Kreipkitės šiuo adresu:
J.
Kulbeikis,
A.
Steponkus,
V.
Jie dirba* iš meilės, iš meilės rijotų, veikėjų,
prastai
apsirengti
del
to,
kad
laikraščiams riais, mokant mėnesines mo
Dievo ir artimo! Jie belenkty- sandarbininkų ir pačių rašy kestis nors 25c. j mėnesį, ka Risutauskis, A. Kasparas, A. Milwaukees Lietuvai nebuvo
niuodamj dasivarė, kad gra tojų.
kiekvienas gali padaryti. Juk Bastis, S. Tverionas, K. Rum da*tokio balio matę. Dovanas 4342 So. Maplewood Ave.,
šą, A. Urbonas, A. Krasaus už jokingiausius aprėdalus ga
žioje Cbicagos miesto dalyje
1900 S. Halsted Str.
Chicago, 111.
Net pačioms mokyklom* bu Tautos Fondas tai yra didžiau
kas, K. Laurinavičia, S. Ku- vo O. Zizutė, V. Gencauskas,
(Marąuette Park) 10 akrų že
Tel. Canal 2118
tų daugiau palengvinimų la sias Lietuvos gelbėtojas. O-gi
reckis ir A. Radavičia. Viso O. Vilkienė. Viskas gerai pa
mės našlaičių prieglaudai jau
Valandos: 10 ryto iki 8 vakare'
vinti priaugančiųjų
gentkar- Lietuva, ar-gi ne visiems bran
—II Gyvenimas:
$17.36, kurie pasiųsti L. R. sisekė. Rengėjos J. Libitkavi- • Tel. Randolph 2898
išmokėta, kuri šiandien verta 1e patri jotais.
Kiekvienoje gi f Kodel-gi iš kelių tūkstan
2811 YV. 63rd Str.
A. A.SLAKIS
Kryžiaus Rėmėjų Dr-jos cen čienė ir A. B. Gencauskaite ge
virš $")(),(HX).(M) ir ižde pinigų mokykloje gerb. mokyktojų
čių Lietuvių Worcesteryje gy
Tel. Prospect 3466.
ADVOKATAS
tran.
j
•
jau turi artį $20,000.00.
rai
atliko
savo
užduotis.
Ba
Ofisas
vidumiestyj
priežiūroje galėtų susidaryti venančių vos inaža^ dalis pri
ASSOCIATION BLDG.
Jeigu butų atvykęs kalbėto lius davė pelno $133.88.
Tai nuopelnas kolonijų, ku kuopelės iš augštesnių skyrių guli prie T. Fondo, o kodel-gi
10 So. La Salle S t
Valandos:
9 ryto iki 6 po pietų
jas, gal springfieldiečiai pen
rios turi labdarybės kuopas. vaikų. Tų kuopelių pareiga kiti visi negali to padaryti?
<v
Lietuvaitė.
Pancdi'llnis *H c •«">'.• "^
V.^i^M'LNE DKESMAKING
Nedėliomis viia<u> u^uvuyuut
i
kis sykius daugiau butų sudė
Bet pirm pradėsiant statyti butų pagaminti šiokios ar ki
COLLEGES
Broli,/sesute! Pagalvok rim
[6205
S.
Halsted,
2407 \V. Madison,
našlaitnami, reikia turėti ran- tokios savo laikraštėliui me tai ir pasakyk sau: jei^u gali ję aukų. Mūsų kolonija reika
HARVEY, ILL.
ac
1850
N.
Wells St.
•
linga
&erų
kalbėtojų.
koše nors $100.000.00.
137
Mokyklos
Jungt.
VaLsUjose.
džiagos. C alėtų but rašomos kiti, tai galiu ir aš noqs puse
įg • • • • m » — — — — —
• • • m mj Į
Moko
Siuvimo,
Patternų
KirpiA. Krasauskis, ižd.
Nors nedidelis čia randasi
Tat reikia išbusti visų kolo žinios-žinelės ir gražios, nau dol. užsimokėti į mėnesį. Ne
|mo, Deaigning bizniui ir namams.
J. P. WA1TCHEES x
[Vietos duodamos dykai, Diplomai.
nijų Lietuviams, nežiūrint ar dingos pasakėlės. Vienų mo padarysi tuomi sau skriaudos,
Lawyer
Red. prier. G irdėjome> jog Lietuvių būrelis, vienok tėvy
^Mokslas lengvais
atmokėjimaia.
LIETUVD3 ADVOKATAS
fKlesos dienomis ir vakarais. Pajose yra parapija ir klebonas, kyklų vaiį»i per savo laikraš o Lietuvai daug pagelbėsi. Pri kalbėtojas tą dienų pavėlavo nės šelpimo reikaluose nei kiek
reikalaukit knygelės.
4509 S. Ashland Ave.
nepasilieka nuo kitų Lietuvių Vakarais: Tel.
ar ne.
tėli susimainytų mintimis su sirašyti prieTautosFondų ir už traukinį, todėl ir nenuvyko.
Tel. Seeley 1642
Yards 1053
SARA PATEK, pirmininkė.
kolonijų. Bet kaip kitur, taip Dien. Room 518—150 N. Calrk St.
Tiesa, kolonijoms,
turin kitų mokyklų vaikais..
simokėti mėnesines mokestis
Tel. Randolph 3507
ir čia randasi tokių, kurie bū
čioms parapijų ir klebonų
Be džiaugsmo vaikams, mes, galima sekmadieniais po kiek
CICERO, ILL.
dami priešingi visokiam tau
daug len£viaus sutverti kuopų kas svarbiausia, suturėtumėm vienų mišių svetainėje po baž
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllIHIlil
Telefonas Boulevard 9199
ir darbuotis, bet kolonijos, ne- įsisiūbavusių ištautėjimo ban nyčia, arba klebonijoje prie
Vasarįo 6 d. bažnytinėj sve tiniam veikimui, kaip * 'Nau BTel. Canal 257
turinčios parapijos nei dva gą. Butų atliktas prakilnus progos. Tai-gi, kam tik tėvynė tainėj Mot. Sųjungos kuopa jienų" lgorespondentas, ir ki
*:
I
B&.
C
K.
KLIAUGA
I
sios vado taip-gi negali pasi darbas. Kuriasi mūsų Tėvynė. miela, visi prisidėkite. Visus buvo surengus vakarų. Vaidino tus užtai niekina.
LIETUVIS DENTISTAB
Jj
DENTTSTAS
2
teisinti, buk negali sutverti ir Reikia mūsų vaikus saugoti kviečia Tautos Fondas.
1821
So. Halsted St., Chicago, DXB
Viešuose susirinkimuose nė
SS31 South Halsted Str.
keturių veiksnių dramų "IŠ
Kampas I8th St.
gfValandos: 9—12 A, M.
•?
palaikyti gyvų Labdarybės nuo svetimų pajėgų, kai kad
Meilės' \ Vaidintojai savo roles ra draudžiama atsilankusiems ^Valand.: ft—12 ryta. Ir 2—9 vak.E S
Koresp.
1—5; 7—8 P. M.
#
kuopų.
daro ir kitos tautos.
atliko neblogai, nežiūrint, kad išreikšti savo nuomones. Ge miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii #&«a*ata«=J8Aa^ajaa*ajiA*ajta=»a
Todėl, I lietuviai ir Lietuvai Tegu " D r a u g e " prašneka
mažai turėjo laiko prisirengi ros valios žmonės tai padaro
SPRINGFIELD, ILL.
tės! Laikas stoti visiems į daugiau išmanantieji tuo klau
mui. Kai-kurie net ir labai ge ir papeikia tuos, kurie tam ilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHlllllllllllimiIIIIIIIIiillIlIlIlIlIlIlIlIlIlIUIIIIII
bendrą darbų, kad visose ko simu. Tegu prabyla patys Lie
Šitame mieste gyvena nema rai atliko. Leibos rolę vaidi priešingi. O jei priešingiems
lonijose rastųsi Labdarybės tuviai tėvai ir taria savo žodį. žai Lietuvių, gyvuoja kelios no p . K. Andrejunas. J a u ke tas nepatiko, tai ir jiems ne
r
kuopos. O taip pasidarbavę " D r a u g o " skaitytojai kviečia pašelpinės draugijos. Randasi lintų sykį tenka man jis matyt buvo draudžiama išreikšti sa I
Kad mūsų nauja krautuvė pripildyta puikiausių
lengvai sudarysime tų $100.- mi aptarti tų klausimų.
taip-gį įr Tautos Fondo 69 sk., scenoje ir vis pasižymi. N e p y  vo nųo'monės, o ne šmeižti vieauksiniu ir deimantinių žiedų, auksinių ir paauksuotų
Skaityt.
00(100, už kuriuos stos našlai
kurio veikimas praeitais me siu pasakęs, kad p. Andrejunas Vmę parapiją. Yra ir tokių
| laikrodėlių,
\ laikrodžių,
lenciūgėlių,
karolių
|
čiams prieglauda. Ir tai 1921
tais buvo žymiai nusilpęs, yra gabus lošėjas. Teko gir žmonių, kurie Snieižk ne tik
ką tik gautą iš Vokietijos ir šiaip auksinių papuošalų.
metais.
šiuosmet sukrusta ir išnaujo dėti, kad Visų llventų dr-jos parapija, bet ir Lietuvos gyni
PIRKITE
Turime gramafonų rekordų, rožančių,
pradėta veikti^ Viename susi nariai prašė jo, kad padėtų mo komitetą,. Jie sako, kuo
Visais reikalais reikia kreipkryželių ir kitų religijinių dalykų, ta- !
rinkime tapo išrinkta veikli jiems sulošti veikalą Smuklė, met Lietuva pritruks pinigų,
ties vienu iš šių dviejų adresu:
vorų užtikriname prelsę prieinama.
valdyba, kurion įėjo sekantie bet jis afeijsakė, 1 nors tie ža tai paliaus su Lenkais kariau
J. Šliogeris, 1508" So.' 4 8 t b '
ji asmeny*: pirm. — Jonas dėjo jam ir atmokėti. Sorės ti. Aiškiai matosi, kam tokie
("t., Cicero, 111., arba S. Juce
Grūstas, vice pirm. — Ant. rolėj buvo p-nia Lauraitienė. Lietuviai tarnauja ir kif remia.
vičius 726 W . 18-th St., CluLaikrodininkas
VAR SAVIKGS SIAMPS
cago, III.
? Kaperis, finansų rast. — Jo- J i ir-gi gerai lošė. Danutės Tikri Lietuviai turėtų jų sauI05UEDDY THE
r
3327 90. Halsted St.
Chicago, 111. i
sephina -0įngUaH;ė,>' pjfel&kolų -v %lėk &fcegafaė fcn«f$į»įtu >pa- goties.
J. Šliogeris.
JNIT£D STATES
I
GOVERNMENT
Parapi
jonas.
rast.
—
iKotrina
Lubd. Sų-gos Centro agit.
iiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiitiiiniiiiiiii
prieno,
yi
n
po
J
m,«
v

BDARYBĖS REIKALAIS, SKAITYTOJU BALSAI.
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Saugok akių regėjimą

LIETUVIAI, AMERIKOJE
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Vaąario 1 6 , 1 9 2 1 m .

Nuo Apskelbimo Lietuvos k a i p o laisva, savivaldi Tauta. T a m tikslui Sukaktuvių Dienoj t. y.

Seredoje, Vasario 16 d., 1921 m.

i

Pradžia 8 vai. vak Įžanga Veltui.

Šv. Jurgįo Par. Svetainėj, 32ras PI. ir Auburn Ave.
šinomi kviečiamo visus Lietuvius koskaitlingiausiai atsilaukj-fes^šį paminėjimo vakarą kamo žymus.Chieagos kalbėtojiai kurie nupieš dabartini Lietuvos padėjimą, vargus ir karę su amžiniais Lietuvos Neprigulmybėą priešais. Vakaro proj^rama išpildys Lietuvių tarpe žymų' asmenys. Kalbės Prof. Kiin. P. Bueys, are i-

B

tektas Maffis Žaldokas. Mnzikale dali prograjno i š p i l d y s P o n i a i Saboniai, ponra J a n u š a u s k i e n ė , J . R a m a i i a u s -

g

kas ir "Kanklių" Choras, akompanuos p-lė B. Nausėdaitė.
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VALSTIJA NIEKO NELAI- i DRAUDŽIA MAŽINTI UŽ
MOKESNĮ.
MĖJO GELEŽINKELIŲ
KLAUSIME.
Kai-kurios geležinkelių kom
Kuomet p e r n i a r taupvalsti- panijos, -nieko nepešnsios su
jinč komeirijos komisija pa užmokesnio sumažinimu savo
rėdė visiems
geležinkeliam^ organizuotiems darbininkams,
imti brangiau
už vežiojimą k a i p tai mašinistams* konduk
prekių ir žmonių, kai-kurios t o r i a m s ir Kitiems, sugalvojo
valstijos
tuo nepasitenkino. sumažinti užmokesnius
pap
!*as&k$, kai! ;(>* turi nuosavai rastiems darbininkams.
p a t v a r k y m u s ir tą klausima
Geležinkeliu darbo
tarvba
pavedė rišti federaliems aps
teeiau uždraudė
tai d a r y t i .
kričių teismams. Nepasitenki
Tuo tikslu ji pradės išklausi
nusi buvo ir Illinois valstija.
nėjimus Vasario 23 d.
D a b a r trys feiteraliai teisė
jai panaikino Illinois valstijos
SUSKALDĖ GELE2INĘ
visas paduotas bylas prieš tą
ŠĖPĄ.
komercijos komisijos patvark v m a ir leido geležinkeliam*
P i k t a d a r i a i nakčia įsikrau
imti paslidintą mokesti.
stė ofisan mėsos k r a u t u v ė s po

Draugijos ir-gi nevi sos da 9
sumokėjo metines x mokestis, g
Šv. J u o z a p o Apiektmo dr-ja 8
jau pridavė 15 dol. G e i s t i n a , ' S
kad ir kitos nepasiliktų, arba g
IŠ NORTH SIDES.
nestestų laiko.
Gerb. skaitytojau! Perbė- į
Vasario- 6 d. Šv. Mykolo
ges Lab. Sąj. (i kuopos dar
parap. svet. įvyko Labdarin
buotę pamąstyk, kiek d a u g nu
gosios Sąjtfngos
6 k p. susi
veikė maža susipratusių dar I
rinkimas, kuris buvo -kiek
bininkų kuopelę. O kas butų,
skaitlinges»nis už praeitus su
jei visi taip veiktume?!.. P e r
sirinkimus. Todėl apkalbėta
i vienus metus p a s t a t y t u m ė m
d a u g gerų sumanymų, kokiu
našlaičiams ir seneliams prie
būdu surinkti d a u g i a u pinigų
glaudą. Bet gaila, kad t a i p
našlaičių prieglaudos fondan.
nėra....
.A. Nausėda.
Nutarta:
— -
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•
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AM. L. R. K. FED. 15 SKYRIUS.
g^sflIg,,t,,^lig^S8gM
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N O R T H SIDEJE

•
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•
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•
•

1) Lab. Saj. 6 kuopa šiais
metais pasižada tapti antrą
syk Garbės nare įmokėdama
ne $100, bet $1,000. P r a d ž i a i
jau paskyrė $200. K u o p a sten
gsis surasti biidus, kad suda
rytą Ūkusius $800.

I
i

PATRIJOTISKOS PRAKALBOS

•

Šiandieną, 7:30 v. vak. Šv. Mykolo Par. Svet.

•

16 Vas. tai yra Lietuviškas "Fourth-Julajus"

•

Visi Northsidieeiai skubėkite tą vakarą į p r a k a l b a s pasveikinti savo brolius u ž j ū r i ų
-marių su didelė jų pergale, su Tėvynės Nepriklausomybė.
« ,
•

IS BBIDPEPORTO.

|

•

IŠ CHIGAGOS LIETUVIU
KOLONIJŲ.
—

I

g
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Milžiniškos Prakalbos j

Paminėjimui Trijų Metų
1 9 1 8 Vasario 1 6
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Sausio 23 d. Labd. Sąj. 5
i
kuopos
į v y k o , priešmetinis
susirinkimas,
kuris
buvo
- •
nelabai skaitlingas. Valdyba
paliko beveik t a pati, išski
^v
2) Si^is metais pasižada su r i a n t dvasišką vadovą, kuriuo Antanas Spindis »
num. 2028 West Madison gat. rasti 10 naujų Garbės narių, paliko kun. J . Statkus, ir nuta John Tamošiūnas
Julijonas Saulis
PLĖŠIKAMS TEKO AUTO
Suskaldė geležinę šėpą ir kurie įmokėtų po $100. P r a  rimų raštininką.
42 Broadway Nc\v York City
Antanas Bartkus
džia
jau
yra,
nes
p
r
a
e
i
t
a
m
su
Kun.
J
.
S
t
a
t
k
u
s
pasakė
MOBILIUS SU C i ą A
paėmė apie $1,000.
TIESI Kelionė B<* Persėdimo Iš NEW YORKO Per I J I B A V * Arba
h.
Petrauskas
sirinkime
Garbės
nariais
pali
HAMBURGĄ — EITKŪNUS
trumpą prakalbėlę apie Labd.
RETAIS.
N
•
Step.
Leita
ko J i e v a Valaitienė i r Elz Sąj. ir jos t i k s l ą . . J i s sustip
l LIETUVA
DUONOS KLAUSIMAS
I-ahai išplaukia kas 14 d. Dideli dviejų sriubų pa et o laivai išplaukia:
bieta Kriminskaitė, k u r i o s į- rino ir daugiau pridavė na- Stanislovas Pavlikonis
K e t u r i automobiliniai plėši
VARŠAVOJE.
S. S. "IATUANIA" Kovo 4
,John Linkevyčius
jnokėjo
$100.
K
i
t
a
m
e
gusirinS. S. "ESTONIA" Kovo 16
kai v a k a r ties 31 -ma ir Halsne
J0S W k t
a, ,a
S. S. "POI/ONIA" Kovo 30
T
t
.
'
"
'
'
'
,
'
r
Mat
CiurlU
kime taip-gi tikimės sulaukti rybes dirvoje ir gauti kodauted gat. sulaikė automobilių,
Visi
laivai
turi
puikus
kambarius treėios kliasos keleiviams
" R o b o t n i k " 112 savo ve- naujų Garbės narių. Visus
J. Junčius •
Kreipkitės prie mūsų agentų jūsų mieste arba pas
giausia naujų narių. I r jis p a t s M. Sliakys
kuriuo buvo vežami eigaretai, dailiajam straipsnv rašo del į
K.
KEMPP, General vVestem Passenjrer Agent
w
;
pasižadėjo
t
a
n
k
i
a
u
s
lankyti
priklausantieji Bridgeport To
'
.,
.
,T . northsidiecius, prijaučiančius
120 NorUi La Sallc St.. Chlcago, Illiuois.
J. BaKutis
klausimo
varsavoj.
v, . v
, '
.,
ikp. susirinkimus ir kitus kaibacco To., 3233 So. Halste<l duonos
(Daugiau bus)
Maisto padėtis Varsavoj labai
f
.
_
.
,
.
našlaičiams,
kuopa
kviečia
v
p a t a p t i Garbės nariais. Be to, binti dėties prie tos organizajrat.
blogai atrodo. Tik 2-5 visų
šitame susLrinkimeyludita K r i  cijos. P i r m . V. Balanda būva
lllllllllllilIlIlIlIlIlIlIlIlUIIIIIIIIIIHIIIHIIIIIIIIHUIIIIIlUnilIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Plėšikai su revolveriais »n- į kepyklų veikia, kitų darbas
RADO
PINIGUS.
minskaitė namo randan įmo-j beatsisakąs iš pirmininkystės,
eistabdė automobilių, šoferiui sustabdytas, nes n ė r a miltų;
kėjo $10.
bet apsėmė pirmininkauti, jei
Kas
važiuodami H t l s t e d
F r a n k Klobba užrišo akis ir įilos prie kepyklų kasdien a n kp. susirinkimai bus skaitlin gatvekariui pametėt pinigus,
Komisijų
raportai.
jį nuvežę paleido ties McKin- L a m\]ių
taip maža,
s a m M y
ley parku. P a t y s su eigaretais k a < 1 - j e i i k i S m i s i o 1 5 (1 l e a t .
Komisija vakaro, k u r i s bus gi. Tai-gi narės ir nariai, lan- atsišaukite į |T. Miliauską, 535
nežinia k u r nudūmė.
| e l t u n a n j u transportų, tai\ vi- filo nkmesio 27 d., Šv. AJyko- j kykime k p . susirinkimus, nes
W. 32-nd St.
J . M.
lo parapijos svet., pranešė, k a d ^ t a i p neteksime gabau> pirm.
KOVO 1 D. 1921 išplauks ant Laivo SAXONIA per Hamburgą
Paliuosuotas šoferis tuojans s o s kepyklos turėtų but u
pirma partija žmonių važiuojančiu Lietuvon kartu BU Jonu Roma
pranešė policijai.
,rytos, Tiekimo ministeris ra- vakaro p r o g r a m a susidės iš P«>t. rast^ paliko raštininkė
nu, Lietuviu Prekybos Bendrovės prezidentu.
BRIGHTON PARKO LIETU
Jei nori su tą partija važiuoti tai tuojaus mums pranešk. Mes
mina Varšavos
duonkepius, prakalbų, deklemacijų ir kito- |M* R Čižauskaitė. J i neperišgausim
pasportus ir visus kitus reikalingus dokumentus, ii partija
VIAMS.
bus Lietuvoje j laika pradėti pavasario darbą. Galėsite parvažiuoti
DAUGELIS STOVI UŽ TEI- j kad Į Danziga jau y r a atėję kių pamarginimų. Skanių už-j senai a t v y k o ė'iaJšSbeboygan,
~ be jokiu keblumu nes p. Romanas važiuos kartu su jumis iki Kauno.
kamlžių
pagamins
gabios j prisirašė prie Lietuvos Vyėių
S Ė J Ą LANDIS.
2,000 vagonų miltij.
Nebūkite Be "Draugo"
Trečios klesos kaina iŠ New York iki Eytkunų $130.70 Pirmos
f"
16
kuopos,
o
d
a
b
a
r
prie
Lab
Northsidės
šeimyninkės.
Be to, kad duonos t r u k s ' a
$185.70.
"Draugą" dienraštį galima r_ klesosRašyk
.
Sąj.
P
a
s
ją
matosi
d
a
u
g
noro
tuojaus del platesniu informacijų.
Kuomet kongrese d a r o m a s Varsavoj, esamoji labai bio
!
R a p o r t a s iš buvusio vakaro,
gauti be kitų vietų ir šiose:
darbuotis
tautos
ir
Bažnyčios
skundas prieš federalį teisėją uos rųšies, nes miltai atsiųsti Sausio 23 d., parodė, kad i * l
1
UTHUANIAN SALES CORPORATION,
F.
ŠIMKIENĖ,
Landis, daugelis žymių Chiea- iš Poznanės, esą sumaišyti su n o ( i f t V ė $207. N u t a r t a visoms labui.
i 4l4Broadway,
Boston 27, Mass.
4358 So. Fairfield Ave.
Tolimis
gos advokatų pateisina teisė- supuvusiomis bulvėmis. Buvo draugijoms ir jų atstovams pa- j
***&*
kolektoriai,
lilIlIlIlHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIUHIHJIIIIIIIlifl
KRUKAS BROS..
k
w
i
e
is
n
a
m
u
s
atsitiktinų, kad žmonės nusi dėkoti per dienraštį - D r a u - i
f
^
****** 3853 So. Rockwell S t
allkas
Nes teisėjas Landis y r a tik nuodydavo valgydami duoną, g a " . Taip-gi n u t a r t a sušaukti
našlaičių prieglaudai.
BUCIUNAS,
MAGDE. "Ak, kaip man nieiti gal
ir
r a s botagas visokiems
suk- gaunamą be kortelių.
Buvo draugijų atstovus ir p a s i t a r t i
P r a š i n ė s naujus narius
vą t
Išbandžiau visokius mazgojimu*,
2900 W. 40th Str. ' .
trinkimus, muiUivimuf — ir viskas tas
rie Lab
Sa
nieko ntpagelbijo nuo tu bjauriu pleis
ėiams. I r šitie jo bijosi. Šian p a t i l t a , kad vietoj, iš kurios apie šių metų veikimą. Nu- P
*
J« Kolektoriais
kanų... Man gėda net darosi!"
J. ŽOLYNAS,
•
MARE. •'>'<!, tai kam tau kęst be
die jis smarkią
kovą veda tie nuodingi miltai atgabenti, t a r t a p a s a m d y t i svetainę ir apsiėmė: F.reitikienė, B. Sekreikalingai
t
žiūrėk,
kokie
mano
plau
4663 So. Maplewood Ave.
kai gražus, ivetnus ir tusti.
O tai
£.
prieš saliunininkns,- kurie sin- kelios dešimtys žmonių nusi rengties prie didesnio v a k a r o , » l e c k i s ' R Laukžemis, V. Buitodėl,
kad
ai
vartoju
RUFFLESF'
J
J. SYMONAS,
kuoja svaigalus, peržengdami nuodiję. Pasirodo, kad į tuos k u r i s pelno duotų ne du, bet vidaitė, S..Čižauskaitė, J . B a r s
K a s t a i y r a R U F F L E S ? Ar
4140 So. Maplewood Ave.
tai
gyduole ? N e ! ! Ar kve
i
u
s
R
:&
miltus p r i m a š y t a kalkių
tr tris šimtus dol.
įstatymus.
j* >
Vaicekauskas.
piantis
vanduo? N e ! ! R U F J. SMITH,
FLES
yra tai paprasčiausis
r
a
s
t
a
striehninos
žymių.
Sako, teisėjas Landis visuo
N u t a r t a p r a d ė t i vykinti eei-', d r a u g i j ų
agitatoriai:
J . 3813 So. Kedzie Ąve.
plaukų ir odos sustiprintojis,
met y r a teisingas ir peržen
kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal
mo nutarimą, kad kiekviena P a n i e k a s ir J . Dimša. Naujų
but gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal but
giantiems šalies įstatymus ne KIEK VILNIAUS GYV. TU Lietuvio šeimyna a r b a pavie- n a r h * i s i r a S f : J - Barsčius, O.
smagesnio už čysta. neniežinčią galvos odą?
K U F F L E S
RI TEISĖS BALSUOTI.
permaldaujamas.
uis asmuo įmokėtų po $10 į 5 * £ ? £ * ' / ' B u i v i d a i t ė i r S panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos
trynimo: dviejų ar trijų dien^ bėgyje R U F F L E S pradės mažinti
našlaičių prieglaudos
fondą. čižauskaitė.
pleiskanas,
o savaitės laike jų jau nei žymės neliks! Paskui tik retkar
"Vilenskii K u r j e r " prane Tšrinkta du asmeniu: A. AndMalonu butų, kad kiekvieną
APIPLĖŠĖ NAMUOSE.
čiais
suvilgant
galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsinauj intųT
Fabionas ir Mickievicz ved.
ši mu, 70,000 Vilniaus gyven- ruškevičia ir J : Brekelis. Jie- susirinkimą po kiek įsirašytų, buvę A. Petratis Ir S. L. Fabionas
Nusipirkte šiąnakt R U F F L E S bonkute aptiekoje. Kaštuos tik
65c, bet jųs sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai
Sutemoje vakare t r y s apsi- tojų turį teisę dalyvauti rin- du pereis per visų Lietuvių Bridgeporte y r a visokių biznie
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekdjeTlai
Siuntimas pinigų, laivakor
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar money order šiokiu adresu:
,ginkiavę pikta<lariai per neuž- kiniuose, kiek dalyvaus — ne namus. K u r i e nepajiegs išsy- rių, d a k t a r ų advokatų, agentų
tės, pašportai ir tt.
F. AD. RICHTER & CO., 316-330 Broadway. New York'
rakintas duris inėjo į pagyve- žinia.
kio įmokėti $10, tie tą sumą ™ šiaip prof esi jonalų, bet visi
NOTARIJUSAS
n imą 1953 Maud ave., k u r gy- Siomis dienomis busiąs įduo- galės išmokėti dvient a r b a ke- jie mažai prijaučia labdary- Rcal Estą te, Paskolos, * Insulinai
U tt.
De
vena Micbael Madden, 50 m., tas apygardos komisarui dar- liaįs atvejais.
iJ- ^
809 W. S&tli St.. Kamp. Halsted St.
Tel.: Boulevard 611
i
EXTRA! Palikta mūsų sankrovoj. EXTRA!
su savo seserimi
Margaret, bininkų kandidatų sąrašas rin
Vai.: 9 iki 6 kasdien*
Draugijų
atstovų
n
u
t
a
r
i
m
u
,
kimams į Vilniaus seimą. Sąra
55 m
Štai kur stebėtina proga nusipirkti augStos rųLAIŠKUS IŠ Vak.: Utar. Ket. Ir 8ub. iki 9 vak.
išdalinta serijų knygutės iš ATSIIMKITE
SiM
GVARANTUOTA VICTTROLA vertės iki $250.00
Ned.:
iki
S
po
pietų.
1
Niekšai abudu apmuŠo ir šas busiąs nepartinis, grynai traukimui laikrodėlio, kurį au
'DRAUGO'' OFISO.
tik už 826.00, priedų veltui 12 rekordų, 200 /adatų ir
DEIMANTO ADATĄ. Sioa NAUJOS
PUIKIOS
i p k r a u s t ė namus. P a i m t a $500 profesinis, neturįs nieko ben- kojo p . J.. Sluoksnaitis. K a i - (
VICTROLOS palikta mūsų SANKROVOJE didžiu
vertės Swift & Co. auksinis dra su Lenkų soči jai istų par- .
lių muzikalių pardavėjų,' kurie nubankrutijo. Kiek
. .a
..
,
, 1 Vladas Smilgevičius
A
viena MASINA turi DEŠIMTS METŲ DIRBTUVĖS
kurios draugijos tas knygutes
^ . ^
bondas, žiedas ir $20 pinigais, t i ja.
r
GVARANCIJOS. Kam tai pirkti iš antrų rankų
/
jau pripildė. Visos kitos pa- R e i m a n M o ž e i k o
masina, kuomet gali pirkti PUIKIĄ, NAUJĄ GVATai buvo visas jų t u r t a s .
RANTUOTĄ YICTROLĄ vertės iki 8260.00, tik u i
sistengkite pripildyti.
Antanas Judikaitis
4
:
Vakar
ant k a m p o Grand
$35.00 s u . rekordais ir adatoms VELTUI iš mūsų
SANKROVOS.
Perbėgus praeitų m a t ų dar Juozas Judikaitis,
" 3107 So. Morgan Street
boulv. ir 47 g a t po automoN E T E K S DARBO TINGI
Pilnai užtikriname tamista, kad nėra kitos krau
CHICAGO, ILLINOIS
tuvės nei sankrovos lygios mūsų sankrovai palygi
Mlio ratais žuvo J . H. Gillen, buotę pasirodė, k a d 6 tkuopa \ ^^ionas Pocius
NIAI POLICMONAI.
nant nupiginimu.
Telefonas Yards 5032
įeigi) turėjo $760. Nors nepil- j Stanislovas Pocius
419 E . 46 gat.
Sankrovos
Mes Žinome, kad apsimokės tamista! atvažiuo
Valandos: — 8 iki • 11 Ii ryto:
nas
tūkstantis,
t
a
i
vis-gi
graKastantinas
Martii
ti,
kur gyvenat. Taipgi mes turime kele
IŠ TOWN OF LAKE.
I?oli*cijos viršininkas^
pas(5 po pietų iki 8 vak. NedėlioKaina tik tą nepaisant
augštos 'rųšies TIKROS, ODOS IR VELOURO
ži krūva.
Adomas Ruzas *
mis nuo 6 iki 8 vai. vakare.
SEKLYČIOM8 SETŲ, kuriuos parduosime už pir
kelbo, kad Chicagos policijoje
-*G>
mą pasiūlymą. Mums reikia vietos.
,' • v a • n 1
Cteo- Petrauskas
i= s-aiinf.-s^igtfiT-ri:: r r r r g 3 »
dauguma y r a labai gerų policVasario 16 d., 8 vai. vakare, DaMes pristatysime VISIŠKAI VELTUI mieste Ir
_ Lab. Su G Icuopa paprastų- B_ ž e m e c k a i t ė
i
r
priemiesčiuose. Taipgi išsiunčiame C. O. D. LIBER
monu. Bet apie keli šimtai ki- vis Sąuare parko salėj<vL. Vyčiui jų narių turi 147. U tų 80 y r a ip^iis Šileika"

Kalbės kun. Fr. Vaitukaitis ir kiti
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sekim
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Dr. M. Stupnicki

tų esą tinginiai ir apsileidę 13 kp., po trumpo svarstymo, tutarnyboje.
Viršininkas nus- rės gražų programėlį paminėjimui
prendė visus^ apsileidėlius su- paskelbimo Lietuvos nepriklausorankioti ir juos prašalinti iš mybės. Tat visi Vyčiai teiksitės attarnybos.
^lankyti.
Korespondentas.

pasilikę sn mokesčiais. Todėl. Aleksandra Witkowsky
pi-asMha kiek galint greičiau j 0 h n Sadauskas
atsilyginti. Garbės narių lig Mike Sereika
šiol kuopa t u r i 1&. D a r perma- Jonas Alekna
4
žai.
*
[Kazim. Kavaliauskas

>.

TY BONDSAI PRIIMAMI.
Atdara kas dieną iki 9 vai. vak. Nedėldleniais nuo 10 ryto iki 4 p. p.

S. D. LACHAWICZ
LIETUVY8 GRABORIŪ8

NATIONAL ST0RAGE CO.

[Patarnauju laidotuves* kopiclauaia. IU1
[kale nvoldžlu atsišaukti, o — B n darbo|
(busite u*sran*dlnti.

^Virflausia sankrova ir pardavimo

114 W . SSnd FL
TeL Oanal Slff

kambaris

2023 80. Ashland A v e , Kampas 21-os Gatvės.
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