ti

K——

DRAUGAS”

PIRKITE

Fubhs!n-<1 Daily Exc**pt Kun<lnya
Year .......................................... }*M
HIk Montho ..................................... •4.00
AT NEWS-STANDS Se. A COPY
DRAUGAS PIBI/ISHING OO., Ine.,
2331 S. Oakley Avė.
Clih-ngo, UI.
Tel. Kooaevelt 1781

LIETUVOS PASKOLOS
BONUS

(LITHUANIAN DAILY FRIEND)

-K

PubUshod nn«l dl'.trtbutcd ander pcrmlt (No. 408), aulltorlzcd by the Act o f Octobcr 6, 1817, on Uit*

KAINA
PRICE

O
O

AI
CENTAI
CENTS

CHICAGO, ILLINOIS, TREČIADIENIS GEGUŽĖS (MAY) 11 D., 1921 M.
ENTERKD AS SEOOND-CLASS MATTElt MARCU 31, 1810. AT CHICAGO, ILLINOIS UNDEK THE AOr OF SIAKCH 3, 1878.

Prancūzija Turi Daug Vargo
su Komunistais
Lloyd George Skelbia Kovą
Darbui
VALDŽIAI SIURPRIZO PA L. GEORGE SAKO, DARBAS
NETURI VALDYTI ŠA
DARĖ KOMUNISTAI.
LIES.
Prie demonstracijos prisi
Tam tikslui gyvuoja parladėjo skaitlingos minios.
mentas.
Paryžius, Geg. 11.. — Praeitą

savaitę čia ir apylinkėse areš
tuota virš 100 komunistų.

the Post Office of Chlcaffo, III. lly the anlcr of the Preakleut, A. S. Iturlcaon, Postmastcr General.

Londonas. Geg. 11. — An-

MAIŠTININKAI PERSIMETĖ PER UPĘ.

PRIVERSTINAS DARBAS
BULGARIJOJE.

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

Paryžius, (leg. 11. — Iš Au-

Londonas, (leg. 11. — Pirm

gštosios Silezijos pranešta, jog
Lenkui maištininkai
vienoj
vietoj persimetė per upę Oder
ir paėmė miestą Košei
jio
smarkaus mūšio su Vokiečiais.
Visoj Augšt. Silezijoj maiš
tininkai pažangiuoju. Sąjungi
ninkų ikai/iotnenė. ypač Pran
cūzai, visai šaltai į tai ntsineYsa.
Ir tuo tarpu Sąjungininkų
ambasadorių taryba vakar pa
siuntė perspėjimą Vokietijai,
kad ji nesimaišytų į Augšt il
sios Silezijos reikalus. Augštoji Silezija yra Sąjungininkų
rankose.

vienerių metų Bulgarijoje išleistas įstatymas. Tuo įstaty
mu kiekvienas Bulgaras jau
nas žmogus, vyras ar mote
ris, turi atlikti šaliai tarny
bą visuomenės daria1. Nuo to
priverstinojo darbo negali iš
sisukti nei vienas luomas. •

Kuomet jaunam žmogui su
eina 29 metų amžiaus, mer
gaitėms gi 16 metų, jie pa
šaukiami valdžios priverstinnn
visuomenės darban.
Berniokai toje baudžiavoje
turi veltui išbūti vienerius me-

METAI-VOL. VI.

CITY EDITION

NAUJAUSIOS ŽINIOS.

"ELTOS ŽINIOS,"

V0KIETIJA PRIPAŽINO
SĄJUNGININKŲ ULTI
MATUMĄ.

(Prisiųsta Liet. Inf. Biuro).

BERLYNAS. — Galų gale
Vokietija sutiko pildyti visus
sąjungininkų reikalavimus, ko
kie išdėti ultimatume.
Vakar sudarytas naujas ministerių kabinetas. Kanclieriu
arba premjeru sutiko būt Dr.
Wirth, centro partijos lyde
ris. Buvusiąjame kabinete jis
buvo finansų ministeriu.
Naujas kanclieris sutiko už
imti Fehrenbacho vietą, kuo
met prezidentas Ebert paskel
bė rezignuosiąs, jei niekas ne
norės būt kanclieriu tokiame
šaliai kritiškame momente.
Kanclieris Wirth
tuojaus
nuvyko Seichstagan ir tenai
pasakė karštą kalbą už priė
mimą ultimatumo. Jis sakė,
jog tik tuo keliu Vokietija ga
lės išgelbėti nuo okupavimo
apskritį Ruhr.
Reichstagas 221 balsu prieš
175 sutiko su jo nuomone. Vis
kas pasibaigė.
Šiandie Vokietijos pareiga
tik pildyti visas ultimatume
nurodytas sąlygas.

, glekasių streikas Anglijoj
„ _ „ ne
Prancūzijos komunistai il tik nesibaigia, bet jis eina argas laikas ramiai
užsilaikė. šyn. Tomis dienomis streikuo
tus, gi mergaitės — 6 mėne
Jie neturėjo progos pakilti su jančių anglekasių pusėn pra
sius.
savo propaganda.
Nebuvo dėjo išnaujo linkti transpor
tinių,
darbininkų
organizacija,
jiems pasekėjų.
Kaip vieniems, taip kitoms
AMBASADORIAI
PERSPĖ
kuri
atsisako
išliuoduoti
iš
lai

yra
uždrausta apleistLšalį ne
Pagaliau pasitaikė laukia
JA
LENKUS.
atlikus pirmiau tos ypatingos
moji proga- Vyriausybė pas vų iš kitur Anglijon prisiun
baudžiavos.
kelbi-' mobilizaciją 1919 metų čiamas anglis.
Paryžius,
Geg.
11.
—
Tal

Tokiuo budu kas metai val
Kalbama, jog transportiniai
atsargos.
kininkų
ambasadorių
taryba
džia turi savo rankose apie
Dauguma gyventojų yra prie darbininkai ar tik neprisidės
čia turi susirinkimus. Susirin 700,009 žmonių abiejų lyčių ir
prie
anglekasių
streiko.
šingi tai mobilizacijai. Net ra
kimuose dalyvauja ir Su v. su jais daro taip, kaip patin
miausieji darbininkai karčiai
Del anglių trukumo susiau Valstijų atstovas.
ka valdžios organams.
atsiliepia apie tokį vyriausy rinami geležinkeliais susisie
bės pasielgimą.
,
kimai. Tad daugybė geležin Ambasadoriai pasiuntė Var Tie darbininkai dirbdina ke
šuvai reikalavimą, kad ji pa lius, visur, kur reikia, kasa
Ženidirbiai labai nepatenkin keliečių ir be streiko ima ne
vartotų visas priemones ap perkasus, grendina gatves, sta
ti. Sako, kuomet laukuose pra tekti darbo.
tydina mokyklas, kasa daržus,
VARŠAVA. — Iš AugštoTai vienur, tai kitur užda malšinti Lenkus Silezijoje.
sideda darbai,
vyriausybė
sios Silezijos gauta žinių, kad
Be to, talkininkų komisijai ir tt.
150,000 jaunų vyrų atitraukia romos dirbtuvės. Palengva vi
Lenkų maištininkų vadai pie
paskelbti
nuo tų darbi] ir siunčia juos sa šalis paraiižuojama ekono Silezijoje įsakyta
prokliamaeiją Silezijos Len ALBANIJA NORI PASKO nuoja ten paskelbti atskirtą
,
Dievas žino kokiems tikslams. miniu žvilgsniu.
LOS.
lenkišką respubliką, kuri, su
kams. Paaiškinti jiems, jog
Tais gyventojų nepasitenki
Savo keliu, ministeris pir
prantama, turėtų būt tamp
nimais naudodamies, vietos ir mininkas Lloyd George neat plebiscito klausimas dar ne
Tirana.
Albanija,
Geg.
10.
—
riai surišta su Varšava.
netiesa,
apylinkių komunistai praeitą maino savo pozicijos. Jis sa baigtas, ir jog tas
Albanijos
vyriausybė
darbuo

kad
visa
Silezija
tektų
Vokie

savaitę turėjo keletą susirinki ko, jog ne darbininkams val
jasi iš Suv. Valstijų
gauti
čiams.
PARYŽIUS. —
Iš Augšt.
mų.
dyti šalį. Darbo reikalavimai
nors 10 milijonų dol. pasko Silezijos parėjo žinių/, jog mai
Skaitlingiausias jų susirin turi būt varžomi. Kitaip ša
los.
štininkų vadai veda tarybas su
kimas įvyko praeitą sekma lyje pakils tik viena betvarkė. VOKIEČIAI PASIRENGĘ
-----------------------Sąjungininkų
komisija. Lenkai
KOVON.
dienį šalimais Paryžiaus. Daly Štai kokia ministerio pirmi
SUV. VALSTIJŲ ATSTOVAS pirmon vieton stato sąlygą, ivavo keliolika tūkstančių žmo ninko programa atkreipta
SU TALKININKAIS.
daut komisija juos apdraustų
Ratibor,
Augšt. Silezija,
nių.
prieš darbą:
nuo Vokiečių puolimo
Geg. 11. — Odros upės vaka
Jų dauguma ne komunistai.
Paryžius,
Geg.
10.
—
Talki

K Darbas neturi diktuoti rų šone, Silezijoje, Vokiečių
Bet jie pasekė komunistų va
LONDONAS. — Del angie
tautai
savo noriį ir neturi sta- armijos ofieierai pradėjo tvar- ninkų ambasadorių susirinki
dus, idant bendrai pakelti pro
tvties vyresniu už parlamen kyties su tikslu apginti tą šo me vakar pirmukart dalyvavo kasių streiko vakar Anglijos
testą prieš mobilizaciją.
ir Suv. Valstijų ambasadorius kabinetas turėjo tris atskirus
ną nuo Ijenkų maištininkų.
Po mitingo žmonių jura d«- tą.
Wallace.
susirinkimus, šalis neturi ang
2. Darbas neprivalo atsisa
monstrativiai leidosi ant mies
Ofieierai gyventojams dali Ambasadoriai tarėsi
apie
kyti
patarnavimų,
kurie
reika

lių. Atvežamų iš kitur anglių
to. Susidūrė su policija ir išti
na šautuvus ir kulkasvaidžius, nuotikius Augštojoj Silezijoj.
darbininkai nenori iškrauti.
ko muštynės. Daugybė žmonių lingi gyvenimui.
jaunuosius žmoųes organizuoja
3. Industrija negali plesties į bulius ir juos lavina. Mieste
sužeista.
apkrauta
augštomis mokesti- liūs aprūpina garnizonais.
Pati vyriausybė nustebo, kuo
TH1NGS THAT NEVER HAPPEN
met pamatė tokią daugybę ko mis.
By GENE BYRNES
Tuo
tarpu
visas
rytinis
nuo
4. Darbo noras gauti dalį
munistų pasekėjų. Pigu jai
buvo suprasti kodėl taip yra. pelno iš industrijų yra tuš Odros šonas yra Įlenki] maiš
Kadangi mobilizacija turi eiti čias ir apie tai negali būt jo tininkų rankose. Su jais Pran
cūzai bičiuliuojasi.
savo keliu, tad vyriausybės kios kalbos.
Tai svarbiausieji nusistaty Ir jei Lenkai mėgintų per
agentai ir policija pradėjo aVokiečiai
reštnoti komunistus agitato mo principai prieš darbą. Llo simesti l>er upę,
yd George tuos principus gi juos tuojaus pasveikintų.
rius.
Komunistai kalbėjo į šau na ir nenori girdėti jokių prieš
PREZIDENTAS ĮSAKĖ PA
kiamuosius karo tarnybon jau tai argumentavimų.
DARYTI TARDYMUS.
nus vyrus:
“Vyrai, eikite naujnn ka- ŠVEICARIJA TAIKINS VEWashington.
Geg. 11. -NEZUELĄ SU COLUMrnn, jei jus verčiami. Bet gin
Kongreso žemesniųjų
rūmų
BIA.
klus pasilikite. Jie reikalingi
komitetas, kurs svarsto karo
revoliucijai.”
departamento
milžiniškas iš
Gegužės 1 d. čia komunis Geneva, Geg. 11. — Šveica
tai buvo rengę demonstraci rijos federalė taryba vakar su lakias karo metu, susekė dau
Kai-kujas. Bet nepavyko. Kas kilu tiko būt arbitru nustatyme ru- gybę didžiapelnių.
pasirodė paskelbus mobiliza bdVių tarjie Venczuelės ir Co- rioins kon'.panijorns karo de
lumbios. Už tuos rubežius tar partamentas mokėdavo už rei
ciją.
Jei komunistai skaitlingai pe tų respublikų buvo pivkilę kalingus daiktus milžiniškas
areštuojami, reiškia, šalini y- smarkus ginčai. Abidvi res- kainas.
Prezidentas llardingas įsa
publiki mėgino taikinti Suv.
rn nemažas pavojus.
Valstijos. Bet nepavyko tas kė Teisingumo departamentui
padaryti tardymus ir didžinRIAUŠĖSE ŽUVO 7 ŽMONĖS padaryti.
pelnius išvilkti aikštėn.
Rymas, Geg. 11. — Šalimais ANGLIJA NEPRIPAŽINO
NUGALĖTI BOLŠEVIKAI
SOVIETŲ RUSIJOS.
miesto Palermo socijalistai su
SIBERIJOJE.
nneijonalistais pakėlė kruvi
nas riaušes. 7 žmonės nužudy Londonas, Geg. 11. — Čia
NEKUOMET TAIP NĖRA.
ta ir 11 kitų pavojingai su ofieijaliai paskelbta, jog Ang Copenhagen, Geg. 11. — Ru
Eina žmogus prakaituodamas ir sakosi patenkintas atos
lija nepripažiiiusi Sovietų Ru sijos laikraščiai praneša, jog
žeista.
sijos valdžios, išėmus padary Siberijoje valstiečių armija nu togomis. Jis esąs daug indomybių matęs ir visų pinigų ne
galėjusi bolševikus.
išleidęs.
PLATINKITE “DRAUGĄ.” mą pirklybos sutarties.

LAIKRAŠČIO SUKAKTU
VĖS.

“Vilniaus'’ pranešimu, Lie
tuvių laikraštis “Straž Litwv,” lyenkų kalba rašomas,
laikė sukaktuves. Mat, išleis
ta šio laikraščio 500-nis nu
meris. Pradėjęs eiti 1919 m.,
Gegužės 15 d., jis nuolat turėjo
vesti sunkią kovą su Lietuvos
priešais. Jis priverstas buvo
net šešis kaltus keisti savo

No. 111

iškilmingas
Nepriklausomos
Gudijos paskelbimo trijų me
tų sukaktuvių paminėjimas.
Dalyvavo įvairių tautų, gyve
nančių tanu* krašte, atstovai.
Tarp kitų dalyvavo Lietuvių
delegacija ir daug vietos Lie
tuvių inteligentijos
atstovų.
Paminėjimas buvo širdingai
švenčiamas. Buvo daug kal
bų. Skaitlinga auditorija su en
tuzijazmu sutiko kalbas, paš
vęstas nepriklausomai Lietu
vai su ūbaisiais: “Te gyvuoja
nepriklausoma Lietuva!’’
Su įtemptu dėmėsiu buvo
išklausyta Lietuvio pik Krau
jai io, sveikinusio Gudus, vie-

\arlą. Bet laikiascio pakraipa tOs Lietuvių vardu. Jo kalbos

nebuvo pakeista, ir tikrasai
redaktorius visą laiką buvo
vis tas pats asmuo. Pirmadie
nį Kovo 28 d. redakcijon su
sirinko laikraščio bendradarbiai, spaustuvės darbininkai,
kitų Lietuvių laikraščių re
daktoriai ir bendradarbiai ir
tt. Laikraščio bendradarbiai Ir
spaustuvės darbininkai p. M.
Biržiškai įteikė 500 laikraščio
numerių, aptaisytą ir puikiais
lietuviškais papuošalais
pa
puoštų, kompletą. Be to, jie įteikė ypatingą adresą, kuriuo
reiškiama kuodidžiausių lin
kėjimų. ~

išvados žodžiai: “Tegyvuoja
nepriklausoma, nedalinamoji
Gudija’’ sukėlė visų susirin
kusių Gudų ovacijas broliškai
Lietuvos tautai.
“Gazeta Krajoiva” praneši
mu, Kovo 23 d. Vilniuje išėjo
naujas Gudų laikraštis “Bialaruski Zwon”. fvedamąjam
straipsny laikraštis
šaukia
krašto visuomenę
susijungti
po sena Didžiosios Lietuvos
kunigaikštijos vėliava” ir pa-liauti tautinius ginčus.
VILNIAUS ŽINIOS.

Tarp kitų kalbėtojų Gudų
Lenkų radio pranešimu, Ba-I
ntstovas pabrėžė, jog Gudų landžio 5 d. Chardigny buvo?
iš
tauta visados laikrašty turė Vilniuj, pravažiuodamas
jo teisingą ir jautrų savo rei Kauno į Varšuvą.
kalų užtarėjų ir gynėją. Atsa Esą gandų, kad negrvšiąs
kydamas į sveikinimus ir lin Vilnių. Tautų Sąjungos kon
pirmininko
kėjimus, M. Biržiška nurodė, trolės komisijos
kad be reikalo jau taip aukš vietą apsiinsiąs Ttalų pulki
tinama jo, kaipo redaktoriaus, ninkas Bergera.
Laikraščiai praneša,
kad
nuopelnai. Vienas asmuo juk
negali padaryti milžiniško (lai Chardigny pareikalavęs iš Vil
bo. Tai nuopelnas keliolikos, niaus universiteto rektoriaus
ar keliasdešimties žmonių. O satisfakcijos dėl nepalankios
Tikima, kad
jis tik tiek padaręs, kad nuo manifestacijos.
lat gyvendamas Vilniuje, ir manifestacijoj dalyvavę stu
gerai pažindamas vietinius sau dentės. Priešingam atvėjy gra
tikius, pirmiau gal už kitus sinęs Tautų Sąjungos kontro
įspėjo tokio laikraščio reika lės komisijos nukėlimu į Kau
lingumą ir tą krypsnį, kuriuo ną, ir pareiškęs, kontrolės ko
galilaikraštis turėjo eiti. Pasikal misija nesipriešisianti
bėjimas tarp susirinkusiųjų n,ain Lietuvos puolimui Viltęsėsi keletą valandų. Skirstė- nub
sL visi, pasiryžę ir toliau laik
raštį vesti tais pačiais keliais. 5 MILIJONAI ĄUKSO Iš
Litwa” pranešimu,
Vil
niaus laikraščio “Straž Litwy” redaktorius-leidėjas My
kolas Biržiška traukiamas tei
smo atsakomybėn (73-čiu ir
74-čiu straipsniu) už spauzdintą minėtam laikrašty veda
mąjį straipsnį “Interviu I.O.
su Š\\ Kazimieru.” Taippat
traukiamas teismo atsakomy
bėn (128-tų ir 129-tų straips
nis) buvęs “Straž Litwy”
pirmtakuno laikraščio —“Dzwon Litwy” redaktorius-leidė
jas Ogintas. Teismo atsakomy
bėn patraukti (128, 129 ir 534
str.) ir laikraščio “Glos Litwy” — pirmtakuno laikraš
čio “Dzivon Litwy” redakto
rius —leidimo komit. laik. pil.
i Viktoras Biržiška ir Andrie
jus Rondomnnskis.

ANGLIJOS.

New York. Geg. 11. — Tš An

glijos čia atvežta daugiau 5
milijonai dolierių aukso.
PANAIKINTA MIRTIES
BAUSMĖ.

Stockholmas,
Geg. 10. —
Švedijos parlamentas panaiki
no savo šaly mirties bausmę.

Rymas, Geg. 10. Čia galą
pasidarė šokdamas per Įauga
laukan Francesco Tedesco, bu
vęs Italijos finansų ministeris.
ORAS. — Šiandie galimas
lietus, rytoj pramatomas gra
žus oras; maža atmaina tem
peratūroje.

PINIGŲ KURSAS.

“Litwa” pabrėžia, jog pri
siminti, kaip nesenai laikraš
Svetimų Salių pinigų vertė, mai
čio “Wi1enskij Kurjer” re
nant
nemažiau $25,000, Gegužės 10
daktorius-leidėjas buvo nubau
stas 50,(KM) markių, leidžiamo buvo tokia pagal Merchanta Lotaippat Igatjevsko skersgatvy, an and Tru«t Co.:
$3.99
— gausime pilną vietos teismo Anglijos sterlingi) svarui
Prancūzijos
šimtui
frankų
8.20
ir administracijos valdžių vie
Italijos šimtli lirų .
5.03
tos spaudos sekimo vaizdą.
Vokietijos šimtui markių

“Litwa” pranešimu,

Kovo

29 d. Gudų kliulio bute įvyko

Lietuvos šiitui auksinų
Lenkijos šimtui markių

1.56

1.56
.13

2

DRAUGAS
Taip pelnijusi. miesto valdy

LIKTU VIV KATALIKŲ DIEN RASTIS

Lietuvių Kolegija Ryme.

ba nesiliauja pinigų aikveti.

“DRAUGAS”

Ir pernai padarė apie 8 mili
Vakarykščiame
numeryje
Klua kaadi.-uų Išskyrus uedrldltuiliu. jonus dolieriij deficito.
FKEMME1L4TO8 KAINA:
Kad ko panašaus neįvyktų tilpo straipsnis išrodinėjąs tos
CHICAGOJ IR UtSIKNYJE:
šįmet, ta pati valdyba ir vėl kolegijos nereikalingumų, bet
Metane. ............... ......... >8.00
Pusei M< tų • ■•••••
.... • 4.00 ėmė darbuotis — kelti mokes savo pažiūrų į tą dalyką ne-

Trečiai! ienis,

fesorių

vedami patys

dirba

U

mokslinio tyrinėjimo darbus
Vatikano bibliotekoje ir arky-

lo domėtis į neteologiškuoeius ve arba kartais katakumboSapienaos fakultetus, nes Lie se. Paprastoji studentų minia
tuviai nesirengė mokintis juo to darbo nemato. Jį attikusie
se nei nesireugs. Pagalios mu ji darbininkai, teologijos dak
BLV. VALST.
čius piliečiams. Bet šiandie pi permainėme. Kiekvienam rim sų kolegijos gyventojai uei ne tarai, dažniausiai tampa Vo
Metams .....................
» B.00
Lietuviui galėtų vaikščioti į juos. Tokiu kietijos ar Amerikos seminari
protestus. tai mintijančiam
Pusei Metų ............................... , 3.00 liečiai jau pakėlė
Prenumerata mokaal likai no. Lai Kiek žinoma, valdyba negaus duodame progos išreikšti pa budu gali likti klausimas, ar jų ir teologijos fakultetų pro

ka* skaitosi nue ulalraiymo dienos
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresų visada reikia prisiųsti Ir
senas adresas. Pinigai geriausia sių
sti liperkant krasoje ar esprese "Monoy Order" arba (dedant pinigus i
registruotų lalikų.

OeguŽčs ii, 1021

DRAUGO”KNYGYNE
Galima gauti Žios

MALDAKNYGES
Ramybė
Ramybė
Ramybė

a
3

Jums (brangios odospanuks.) ............... $3.50
Jums (kailio apdar.) ....................................... 2.50
Jums (audeklo apd.) ................................ 2.00

6loa maldaknygės formatus yra 5fcx8%.Puslapių turi 9511, bet ne
žiūras, nors jos ir priešingos reikaJiuga yra kolegija trijų fesoriais. Vokietijoje vysku
■tora, nes spausdinta ant plonos poplcros. Joje yra (vairių (vairiaušių maldų.
Miesto tarybos
finansinis mūsiškėms. Esame gavę ir ki teologinių universitetų ir Bi pijų seminarijos beveik visur
_
.•
•
•
•
komitetas skelbia, jog miestas tų raštų, išrodi nė jaučių kole blijos Instituto studentams?
stovi lygiai su universitetų fa
S
Amalas Sargas — juodas apd................... ............ $1.25
pajamų šįmet turėsiąs daugiau gijos nereikalingumą, bet anų
Tie trys teologiniai universi kultetais. Eicbstaedt’o, Koeį
Aniolas Sargas — juodais minkšt. apd................... 1.75
negu 30 milijonų dol. Tuotar netalpinome dėlto, kad nebuvo tetai yra Gregorianum, Pro-įhi’o, Bamberg’o seminarijos

tos malonės.

“DRAUGAS” PUBL. CO.
| Aniolas Sargas — juodais apd................................. 1.50
2334 S. Oakley Avė., Chicago. pu miesto valdyba išlaidoms galima iš jų iškirpti ir šalin paganda ir S. Appolinaris.Pro- yra labai pasižymėjusios savo | Dangaus žvaigždutė — juod. minkš. apd........... 1.75
reikalauja apie 45 milijonus atidėti
asmeniškumo.
P-no paganda yra speeijalio tikslo profesorių mokslingumu.
| Dangaus žvaigždudė
baltas celluloid apd. su
Tel. Roosevelt 7791
dol.
Mąstančio straipsnyje tų asme universitetas rengti misijonopaveikslėliu ant apd................................................. 1.75
Dviejų teologijos šakų spe- į
Šiandie kalbama, kad val niškumų nematyti.
riams į įvairias šalis. Jų stu cijalistus galima kuogeriau- |
Dangaus žvaigždutė — balto kailelio apd................... 1.50
Dangaus žvaigždutė — juodo audek. apd.................. 1.00
dybai teks panaudoti tiek iš
Ką p. Mąstąs parašė “Doc- dentams gal ir augšti tie rei šiai ir kuolengviausiai išlavin |
laidų, kiek bus gauta pajamų. tor romanus asinus germa kalavimai, kuriuos universite ti vien tik Ryme, būtent, krik 3
Dangaus žvaigždutė — juodais apd. pu užsegimu 1.50
3
Aniolėlis
— juodais
apdarais ................................... 1:50
Finansinis komitetas jau gal nūs”,
dėl to jo straipsnis tas stato, bet vis-gi pritaikyti ščionių archeologijos ir kano
Aniolėlis — juodais
apdarais ............................... 0.75
teisės .Niekur pasaulyje nė- |
voja, kaip Čia apkarpius išlai nepagerėjo, nes žinia, kad tuo ne Europos tautoms. Lietuva J
S

yra

maldaknygės

Šios

nedidelės. Turi

bevelk

po

300

puslapių.

das įvairiems departamentams. sakiniu
išsireikšdavo prieš savo studentams gali ir turi,ra tokios daugybės senų krik S Spauda aiški.
Žinovai pasakoja, kad nuo karinis Vokiečių išdidumas. statyti
stfltvti augštesnių
fliiirštesnin reikalą
reikfllavi-1
_ :•
u_i___ i.kaip
•_ Ryme,
o...... 3 Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00
vi-jįekanų,
to daugiausia turėsią nukentė Sakinio pradžia bene bus ne mų.
todėl archeologams tame mies 3 Pulkim aut kelių............................................................... 2.50
ti visokie paprasti miestiniai katalikiškos kilmės. Bet tai
Šv. Apolinaro universitetą te yra patogiausia lavinimosi 3 Pulkim ant kelių ........................................................ 2.00

NAUJIENŲ” REDAKCIJA
MOKA “SKAITYTI,” 0
DAR GERIAUS “PRO
TAUTI.”

darbininkai. Iš jų apievl0,000 tiktai mažmožis. Svarbesnis mažai težinome, .todėl nedaug
busią paliuosuota nuo darbų. daigtas yra tikrieji p. Mąstan ką galime apie jį kalbėti.
Kad tuo tarpu visokie virši čio prirodymai, kuriuos gali
Bet Gregorianum yra labai
ninkų padėjėjai ir politikie ma suvesti į šiuos punktus: 1) rimta mokslo įstaiga. Teologi
riai, kuriems be reikalo mo Rymo ffuiversitetuose mokslas jos mokslias jame yra imamas

algos, nebūtų žemai stovi, ten iš daktarų ne giliau ir plačiau negu Ameri
reikalaujama nei disertacijos. kos, Vokietijos ar Prancūzijos
Melas ir šmeižtas yra ne
Kame čia teisybė?
2) Lietuvai reikalingi specija teologiškuose fakultetuose. Ką
dora gynimosi priemonė. “Nau
Darbininkai
yra
piliečiai.
listai, kuriems nėra progos iš tose šalyse apima vienas fakul
jienų” Redakcija, tikiuosi, su
Rinkimų
metu
jų
balsai
di

silavinti Ryme. 3) Ryme yra tetas, tas Gregorianume yra
tuo sutiks.
M
džiai reikšmingi. Tad atėjus progos išmokti vien Italų kal padalinta į tris šakas. Kaip do
“Draugo” ir “Naujiemj
nuomonės dažnai skiriasi. Visi valdybos rinkimams, jie netu bą, kuri mums nereikalinga, o minikonai geriausius savo teo
rėtų pamiršti, ką renka miesto nėra progos išmokti mus švie logus telkia į Friburgo univer
skaitytojai tą pastebėjo.
valdybon,
ką balsuoja.
suomenei reikalingiausių kal sitetą, taip jėzuitai telkia į
Tuotarpu “Naujienos” 106
kamos aukštos
paliesti.

Ačių šiandieninei miesto val bų: vokiškos, prancūziškos, an
nr. ką kitą skelbia. Jos griau
na visą pripažintas tiesas ne- dybai, musų miestas apaugęs gliškos. 4) Lietuvių pastangos
inokėdamos nė skaityti nė pro purvais, Gatvaitės bjauriausia turi eiti, kad padarius katali
me padėjime.
kišką universitetą Lietuvoje.
tauti.
Miesto
pagerinimams
pas

Visus tuos žvilgsnius iki vie
“Draugas” socijalistų šven
tę aprašydamas tarp kitko pa kirta dešimtys milijonų dol. nam mes esame jau gvildenę
Valdyba nevedą jokių darbų. “Drauge” per tą laiką kaip
Nusisaandžiusi brangiai apmo kolegijos klausimas yra svars
listų) oratoriai pakartojo savo
aksiomą apie senojo pasaulio kamus ekspertus aikvoja tuos tomas. Bet žinia, kad dienraš
milijonus. Regis, netiktų dar čio straipsniai neilgam paten
sugriovimą.
“Naujienų” Redakcija ne bininko sunkiai uždirbtą grašį ka, todėl nesistebime, kad ir
p. Mąstąs nepilnai apsvarstė
mokėdama skaityti apleidžia taip pigiai leisti.
> •' - . • ----------------------mus išdėtuosius žvilgsnius prižodį savo, nusigriebia už ak
rodančius tos kolegijos nau
siomos, ją narplioja, sofistinės
dingumą ir reikalingumą.
suktybės pasigavusi,
prieina

sakė, kad jų (tai yra socija

prie “giliausių” protavimų.
Įdomu kur tokios negudrios ak

rohatikos ji išmoko.

Iš

“Draugo”

“Naujienos”

pasakyme

išvedė, kad

ir

“Draugas” tą socijalistų ak

siomą

pripažino kaijx> aiškią,
neužginamą tiesą... Tai bent
komunistinė “logika”!

Kaip Vyriausybė
Apmoka Savo
Darbininkus.

Čia mes nekalbame apie ka

Gregorianume nekuo-

se yra daugybė tuščių vietų.
Reikalingi kvalifikuoti darbi
ninkai. Teeinu vyriausybė ne

Miesto Chicago valdyba karo guli jų gauti. Niekas nesutinka
metu buvo blogame finansi dirbti už taip mažas algas.
niame padėjime. Tuomet ji pa
Kongresui įduotas naujas
sidarbavo, idant valstijos įs bilius, kuriuo norima nustaty
tatymų leidimo rūmai (legis- ti vyriausybės darbininkams
latura) padidintų mokesčius mažiausių užmokesnį — 3 do-

(Tąsa).
l’askiaus duona visai pablogė

jo. Pavirto į avižinę, ar geriaus sakant į ašakinę (vienų

ašakų). Tos duonos duodavo
nevisur ir ne visiems lygiai.
Dažniausiai, fabrikų darbinin
kams duodavo po % svaro 1

dieną, kitiems po % ^r net
1-8 s v. Tuotarpu raudongvar-

iliečiuins |Hiikios duonos j>o 2

S
E

| Maldų Knygelė .............................................................. 75c.
ir šaltinių, kaip Vatikano ar 3 Maldų Knygelė ................................................................... 50c.

s
|

chyve. Kanonistai, eidami mo

=

buvo tą bus mėginama. Mat, ponai
Prieglaudoje gyvena naš
mokama. Piliečiai neprotesta senatoriai neatjaučia vargo lė su 3 vaikučiais. Gauna
vo. Kaip-gi, juk karas, viskas žmonių. Jie mano, kad darbi jm 1-8 sv. duonos, išviso tad
brangu, miestas reikalingas di ninkai ir su menkiausiais už 4-8—pusė s v. ParnešuK na

>

darbiais gali pragyventi.

mon

vaikai

visi

šiek

yra

tiek

didesnė

kslus kitur, centralę Bažnyčios
valdybą žino tik iš knygų ir iš

Užsisakydami

už

pirmesnes.

Jos

adresuokite:

“DRAUGO” KNYGYNAS
1
5 2334 So. Oakley Avė.
Chicago, UL 3

aprašymo. Ryme jie ją gauna
matyti.
Mudu su p. Mąstančiu nesu- skirsto filosofus,
liet
tinkava kalbėdami apie Kole kanonistus,

teologus ir j

Fbone Seeley 7439

nespecijali-

giją dėlto, kad nevienai p žiu- zuoja jų prieš daktaratų, tik
riva į daktaratą. Rusijoje po jo.

Tiesa, Ryme esant nematyt

DR. L M. FE1NBERG
Gydo

apvctjallal visokias vyrų Ir
moterų lytiškas ligas
2401 Madlson Str., kampas We
tern Avė., Chicago
Valandos: 2—4 po piet 7—9 vak.

specijalizacijos darbo, nes Gre

gorianum kandidatams į specijalistus stąto daugiau reika

lavimų, negu Vokietijos uni

versitetai, todėl tų kandidatų
yra maža. Jie kiekvienas sky
rium dirba su atskirais profe
soriais ir visi arba gyvena, ar
ba suseina į Vokiečių Kolegi

ją. Todėl

nematyt

jų darbo

iš lauko.
Tik &v. Rašto speeijališkume yra daug dirbančių. Jiems

ir yra Pontificimn Institutum
Biblicum. Tik dvi toki įstaigi

DR. S. BIEŽIS

■
■
I

LIETUVIS GYDYTOJAS
IR CHIRURGAS
2281 Wcst 22ud Street
ei. Canal 6222
-es. 3114 W. 42nd Street

■

Tel. McKlnley

49»8®

E

J

I ■* BS M M *r *■ M BB HM SS SS ■ rfl
Yards 6666

Tel.

Blvd. 8448

Dr. V. A. SIMKU3

Lietuvis Gydytojas, ('hirurgaa Ir
Akuierua.
1M! 8. Balsted St. Chicago.
Valandos: 10—12 iš ryto 1—S Ir
(—8 vakar** Ned. 19—12 Iš ryto.

yra pasaulyje: minėtoji Ryme
ir Ecole St. Etienne Jeruzolinioje.

Tai-gi

J. P. WAITCHES
Lawycr

Rymo

peržiurėjus

mokslo įstaigas matyt, kad jo
se yra ko ir iš ko pasimokinti.

(Pabaiga bus)

tie naujos mados “proletarai— ir pradėjo vežt, žinoma veltui.
buržujai”, kurie patekę val Kelionė ne visų vienokia buvo,
džion pavirto jau žmonių šir vieniems lengviaus atsiėjo, ki

LIETUVIS ADVOKATAS
Vakarais: 450U S. Ashland Avė.
Tel. Yards 1053
Dicn.
51 H—159 N. Clark St.
Tel. ltandolph 3507

‘ DR. CHARLES SEGAL Į

dies
neturinčiais
gyvuliais, tiems sunkinus. Kurie važiavo
vienu
balsu surinku: mama yjs^ padėtį apipasakoti sun pavasarį — ar dar prieš rugiaPerkėlė scavo ofisų po aura
|
duonos.
Sulaužius 'duonos šį ku, daug reikėtų prirašyti.
piutę, — turėjo patirti bado. |4729 So. AsUand Avenacį
pussvarį į 3 dalis padaliaa vai
Galop susilaukė ir musų Stotyse duodavo vos tik bui Sdi
kams, kurią jie nespėdami apsi
vargo
žmonės — tremtiniai zos, o duonos nė kąsnelio. Va
gValnndoanuo 10 Iki 12 lftryto; nno
laižyti prarija. O kas jai? Mo
laimingos valandos, — kuomet žiavo tūkstančiai — kas juo< g2 Iki t po pietų; nuo 7 Iki B:
vakaie Nedėliotu!® 10 kll 1
tinos širdis neleidžia kitaip
sudarius sąrašus gavo pagalios pavalgidins... Badas čia tebeTelefonas Drexel 28X0
pasielgti. O kur dar vakaras?
santiems,
dar
skaudesnis,
ne

leidimą keliauti namolei. “Ak,
— Ne, neaprašysiu aš jums to
nors sykį, ačiū Dievui” atsi gu kur ant vietos tebeaėdinskausmo, vien išpasakoti gali
tiems. Nerviniu moteriškė, ir
duso žmonės.
jums tie patys žmoneliai, ku
mergina, viską išsikeltus, už Tel. Can&l 257 Vak. Canal 8118
III. Kelionė namon.
rie tai jautė, kurie kentėjo,
pussvarį
duonos
ir plaukus

S

piliečiams už nejudomas nuo lierius į dienų.
savybes Cook ajiskrity (CliicaJau du kurtu tokius bilius
go yra šitame apskrity).Rūmai seniuu buvo pripažinęs Žemes
trijų metų laikotarpiui padidi nysis Rūmas, liet Senatas abu Štai vienas iš tūkstančių pa misarus, puola jiems į kojas, Lietuvos išvežtųjų ir paLigė.
bučiuoja jas (faktas), prašo, lių, kurie vargą vargdami su
no mokesčius beveik pusę tiek kartu nesutiko. Tad dar kar vyzdys.

desnių išlaidų.

Si maldaknygė

nalių savo mokslui dokumentų

svaru. Sunku
ir
aptašyti, kurie bent, kaip ir aš, badą
Skirčiau į ryšis tremtinius
kaip suskaudėdavo širdį varg savo akimis matė. (Aišku tad
paliegėlius bekeliaujančius Ru
šui žmogeliui, juo labiau naš jums, kati bado išpustais kū sijon, turiu pažymėti taip pat
lei, kuomet atvykęs kepvklon, nais žmonės puola negyvi unt skirtumą — namon grįžtant.
ar į duonos dalinimo komitetą gatvių — ką skaitėte turbūt ne Jų 2 rūšį:
pamatydavo iškabą: “tri dnia kartą iš laikraščių.)
1. Geriausioj padėtyj jau
lileba net” (3 dienas duonos
Kuriose šeimynose būdavo tės, kurie galėjo už savus pi
nebus). Eik sveikas ar nesvei
paaugusių vaikų, juos siųsdavo nigus parkeliauti. Jie pajėgė
kas namon, ir tylėk — nė žo
ar į fabrikus, ar į raudonąją gerai užsimokėjus išgauti sau
džio, lies priešingai gali pa
armiją (nes ten (langiaus duo atskirus leidimus ar pavieniui
tekti prie sienos sušaudymui.
nos gaudavę, ir namiškiams ar ir su šeimynomis ir parke
Atsimink, skaitytojau, kad ne
jairnešdavę), jiems buvo šiek liauti namon. Bet tokiu laimė
vieną dieną prisiūdavo laukti
tiek lengviaus.
teko tiems, kurie ar tai svetur
duonos nuo 2 vai. ryto iki 11
Mirgą vargdami bėga žmo pralobo, arba bent nenusigvvai.; kas svarbiausia, tos«»
veno. Apie juos dauginus ne
“uodegose” (livosty) nekuo- nės į komitetus ir ašarodami
kalbėsiu!
met nematysi Žydo. Laiminga prašo “vežkit mus namo.” Bė
2. Bet tikrųjų tremtinių iš
diena — kad duonos gauna. ga net pas pučius bolševikų ko

daugiau, kiek pirmiart

-

3
|
=
Pulkim ant kelių ........................................................ 1.85 =
Pulkim ant kelių ............................................................ 1.50 =

Tečiau tuo žvilgsniu nerei prieš karą. Mums nėra reika klauso, bet Gregorianumo pro- taip ir Rymo Gregorianum su

Tremtiniai — Vargo Žmonės.

|
=
|
3
|
=
3
=
3

kalnų

S

moksliškas daktaro laipsnis
met netrųksta rinitų moksli
būdavo duodamas tik specija
ninkų.
listams. P-nas Mąstąs mintija,
Tų mokslininkų patarnavi
buk ir Rymas viską užbaigia
mas studentams yra dvejopas.
daktaro diplomu. Tečiaus Ry
Pirmiausiai jie atlaiko prelekmo daktaratas reiškia tik už
eijas
universiteto
trioboje,
baigimą to mokslo, kurio rei
preziduoja disputose, atlieka
kia prieš pradėsiant specijaegzaminus. Visas tas darbas
lizuotis. Gal ir Rymas šiek tiek
yra daromas paprastiems stu
kaltas klaidos, nes jis duoda
dentams, kurie perėję paskirtą
tris atskirus daktaratus: filo
kursą gauna daktaro laipsnį.
sofijos, teologijos ir teisių, to
Daugelis su tuo laipsniu links
dėl kai-kam išrodo, buk tai
mi važiuoja namon,mintydami,
specijalizacija. Bet ištiesų tai
buk Ryme nebeliko daugiau
i nėra specijalizacija, tai yra
išminties, kurios galima butų
tik trejopas dirvos prirengimas
pasisemti.*
specijalistams. Kaip Prancūzų
Rymas ir Specijalistai.
'college, lygi Rusijos gimnazi-

Jaks&s.

S

bės ir tokios įvairybės origi S (vairumas priguli nuo apdarų.

Mes didžiai stebimės, kaip rališkąjį Rymo universitetą ar
Tečiaus Vokiečių kolegijos’jai, dvi paskutini klesi vadinčia kapitalistai išnaudoja dar ba Sapienza, kurio teologiška
bininkus, kaip juos sunkiais sis fakultetas negyvas, nes auklėtiniai, gavę daktaratą no dama lyeee, skiria vieną į li
darbais vargina ir už ta* pi prelekcijų neskaito, tik davinė visi važiuoja namo. Geresnieji teratūros, kitą į gamtos šaką,
ja laipsnius. Bent taip buvo liekasi Ryme, prelekcijų ne bet dar nepadaro specijadistų,
giai apmoka.

kia girti nei pačios vyriausy
Kas “Naujienoms” yra “sa
bės. Nes ji daugumą savo dar
vo”, anaiptol nevisa kitiems
bininkų pigiau apmoka už pa
yra sava. Tokio bolševistinio čius kapitalistus.
komunizmo “Draugas” nepri
Kongreso Žemesniojo Rūmo
pažįsta.
darbo reikalų komitetas pas
“Draugo” straipsnyje “Se
kelbė, jog jiati vyriausybė sa
nuoju Įpročiu” pasakyta sovo 50,000darbininkams ir dar
cijalistams daug karčios tie
bininkėms moka į mėnesį tik
sos. Negalėdami tos tiesos rim
po 50, 60, 70 ir 83 dol.
tu protavimu sugriauti, jie
Karo metu pačiame \Vasligriebėsi
desperatinio
vaikų
ingtone buvo šimtai tūkstan
argumento — pavadinti savo
čių tų darbininkų ir darbinin
oponentą neišmanėliu. Tai pi
kių. Ir jie visi už tokią pigią
giausia, prieinamiausią “Nau
kainą turėjo tarnauti Dėdei
jienoms” priemonė. Vyručiai,
Šamui!
parodėt savo didelę silpnybę!
Komitetas tvirtina, kad dau
Gal tokia argumentacija pri
gelis iš jų be vyriausybės
tinka mėgiamiems “Naujie
jiems duodamų darbų turėjo
nų” “cliamuiiistams”, bet rim
ieškoti pašalinių darbų ir sun
tiems jų redaktoriams tai tie kiai vargti.
siog... gėda.
Šiandie vyriuusvbės ofisuo

Nauja Našta.

Mokslas Rymo Universitetuose

Rymą.

3
S
kur kitur neras tokios gausy
vieta. Bažnyčios istorikas nie

5
3
=
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maldauja... nieks n<*gelbsti — jais

susilygino,

padėjimas ii'

parduodavo...

Kiek

susirgus

numirė?! Kitiems iškeliavus iš
vietos prisėjo vargti kelias su

vaitos, net 2-3 menėsius. Lauk
pafrontėje,

kuomet

Vokiečiai

Lietuvis Gydytojos Ir
Chirurgas
• 821 So. Hateted Btrau
Valandom: 19 iki 12 ryto; 1 tkl 4
po pint. • Iki 9 vakare.

įsileis... Ak, vargas, ašaros.

Vėliaus, susitarus su Vokie

čiais tremtinių grąžinimas su

Dr. I. E. MAKARAS

sitvarkė. Jau ir šviežios duo

Uetuvys Gydytojo* Ir Chirurgo*
Ofisas 10900 So. Mi.'hlgan Aio,
Vai. 10 Iki 12 ryte; 2 Iki
4 po
plot, 8:80 iki 8;80 rokaro
Kaaidencija: KKL3H Pcrry Aro.
Tol. I'iillman 142

nutės atsrado, bent vogte gau
davai nusipirkt, nes viešai par

davinėti negulima buvo.
riems

tad teko važiuot

laiku,

buvo daug

Ku
šiuo

lengviuih*.

Pribūdavo pafrontėje palaukti
3-5 dienas. Komitetų įgalioti

niai čia daug padėdavo.
Išsijudinant iš vietos nė vie

neleidžia. Sako: “vagonų nė grįžimas —

vienodas. Suda
nam vagone girdėjai giedant:
ra, namie dar bloginus, nė to rius grįžtančiųjų sąrašus, po
“Dievas musų gelbėtojas”.
m gausit, neturėsit ‘ką mes į kelių menėsių dar rūpesčio,

kaip viens juina-duodam.” Taip meluoja'galop leido susėsti į vagonus į

DR. P. L ZALATORIS

(Bus pabaigų.)
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to kuris mane siuntė Tėvo. Tų pasakiau jums būdamas su ju
mis. Bet Palinksmintoji Šventoji Dvasia, kurių Tėvas atsiųs
RELIGIOUS SECTION
mano vardu, ji jus išmokįs viso ir primjs jums visa kų busiu
pasakęs jums. Kumylię palioku jums mano ramybę duodu
LAIVAS.
jums: ne kaip pasaulis duoda aš duodu jums.
Tenesidrumščia jūsų širdis ir tenesibijo. Ginlėjote, kad aš pasakiau
jums: einu ir grįžtu pas jus. Jei mylėtumėte mane, tai tikrai
740 (£«•» Strert
Ižiaugtumėtės, kad einu pas Tėvų, nes Tėvas yra didesnis
už mane. Ir dabar pasakiau jums prieš įvyksiant, idant įvy
kus tikėtumėte. Jau nedaug tekalbėsiu su jumis, nes ateina
MYLIMIAUSIEJI:
Mišių Lekcija iš Apaštalų Darbų 2, 1—11. •
šio pasaulio kunigaikštis, ir manije nieko neturi. Bet kad pa
Kuomet išsibaigė penkiadešimts dienų, visi buvo drau saulis patirtų, jog aš myliu Tėvų ir kaip Tėvas man liepimų
Chicagos Katalikų Bažnyčia visuomet užimdavo žymių vietų visokiame gausiame da
davė
teip
darau.
vime kiekvienam geram tikslui. Dabar ji pasistatė sau uždavinį aprūpinti pati savuosius
ge vienoje vietoje. Ir staiga pasidarė iš dangaus garsas lyg
beturčius,
našlaičius ir kitaip nelaimingus. Per trejus metus mes savo pastangas taikėme
ateinančio smarkaus vėjo ir pripildė visų namų, kuriame jie sė
Evangelijos
Paaiškinimas.
vieni
prie
kitų, derinome į krūvų musų jiegas, dėjome į vienų daiktų mus išteklių, kad dar
dėjo. Ir pasirodė jiems paskirstyti lyg ugnies liežuviai, ir nu
daugiaus išeitų naudos, kad niekas nesugaištų, kad nebeliktų kų peikti musų dijecezinių įstai
tūpė ties kiekvienu jų; ir pasidarė pilni Šventosios Dvasios
Visus dalmr perskaitytus žodžius V. Jėzus pasakė pen gų laikyme ir vedime. Kas metai didėjo darbai ir augo skaičius aprūpinamų žmonių, dėl to
ir ėmė kalbėti įvairiomis kalbomis, sulig to kaip Šventoji Dva kiasdešimt dviem dienom prieš Šventajai Dvasiai nuženg padidėjo ir išlaidos. Tai-gi pirmoji dešimtis mėnesių pereitais metais suvalė didelę krūvų
sia davė jiems ištarti. O buvo Jeruzolimoje gyvenusių Žydų, siant ant apaštalų. Tų gana ilgų prakalbų Išganytojas laikė pinigų: daugiau negu penkis šimtus tūkstančių dolierių. Likusiais dviem mėnesiais prisėjo
maldingų vyrų iš kiekvienos tautos esančios po dangum, Pas- vakarykščiui prieš savo mirtį, pavalgęs paskutinę vakarienę. gyventi skolomis. Jos išaugo beveik iki šimto tukstančii} dolierių. Su ta skola prisėjo pra
klidus-gi tam garsui susėjo daugybė ir sumišo išmintim, Daugelio daigtų galima butų išmokti iš šitos jausmingos ir dėti naujus metus, kuriuose reikalų yra daugiau negu pereituose, tai-gi ir jūsų duosinuno,
nes kiekvienas girdėjo juos kalbant savajų kalba. Stebėjosi išmintingos kalbos, bet mes įsidėmėsime vien tik į dalykus pa dar labiau reikia. Bet duodant šių apyskaitų jums pasirodo taip-gi kaip daug suteikta pagelbos reikalingiems, kaip didelis yra skaičius tų, kuriems dar reikia padėti, ir kaip protingai
visi ir nustebę kalbėjo: Nejaugi visi šitie kalbantieji ne iš Ga liečiančius Šventųjų Dvasių.
buvo vartojami tie pinigai, kuriuos jus sudėjote į musų rankas. Mes visuomet pirmiausiai
lilėjos yra? Ir kaip mes,girdėjome kiekvienas savo kalbų, kuIšganytojas pirmiausiai primena meilės reikalų ir pasa rūpindavomės tais, kurie patys negali rūpintis savimi, būtent vaikais. Jų tūkstančiai tapo
iioj£ esame gimę? Vartai ir Medai, ir Elamiečiai, ir Mesopo
aprūpinti puikiose įstaigose, kurias mes jiems įkūrėme. Juos prižiūrėjo ir mokino meilingai
ko stebėtinų, nepaprastų tiesų, kad Dievas apsigyvena jį my- musų pasišventusios Seserys pridėdamos ir mažų patogumų, kuriuos apmokėjo jus gailestintamijos, Judėjos ir Kapadokijos, Ponto ir Azijos gyventojai,
linčiame žmoguje. Tai džiaugsmas mums ir nauda! V. Jėzus mas. Nors tat buvo brangiausia musų išlaidų dalis, bet mes jautėme, kad ir to būtinai rei
Frvgijos ir Pamfilijos, Egipto ir Lybijos dalių, ir Rymo atei
pranešdamas mums tų garbingų tiesa minėja visus tris Die kėjo.. Juk rūpėjo dėti pastangas ne vien tam, kad mažieji taptų tikrais krikščionimis bei pa
viai, Žydai ir prozelitai, Kretiečiai ir Arabai girdėjome juos
vo Asmenis skyrium: pirmiau sako: “Tėvas jį mylės’’, pas vyzdingais piliečiais, bet mes rūpinomės, kad jų jaunutės dienos butų Šviesesnės, kad netaip
kalbant didžius Dievo daigtus musų kalbomis.
kui prideda “Ateisime pas jį ir apsigyvensime jame’’, toliau skaudžios butų tos nelaimės, kurios ištiko juos gyvenimo pradžioje. Beveik taippat didelis
skaičius mažiulėlių tapo aprūpintais jų namuose. Šimtai mažų šeimynų tapo palaikyta vie
užbaigia, kad ffėvas ir šv. Dvasių atsiųs.
Lekcijos Paaiškinimas.
nybėje nepersiskyrus, nes našlėms ir jų vaikeliams suteikta ko reikėjo, sutvirtinant jų silp
Nors labai stebėtina išrodo, bet tai yra tikra tiesa, kad nas įeigasišmintingais pridėčkais, palaikant pastogę ties jų galvomis, perkant jiems valgio ir
Nuo Mozės, arba Maižiešiaus, laikų Žydų tauta po didėsės
širdije žmogaus mylinčio Dievų, gyvena Švenčiausioji Tre bei rūbų, sudarant, kur galima, kad naminė įtekmė neišnyktų. Nors ji būdavo ir menkutė,
Velykų šventės skaitydavo penkiasdešimts dienų iki kitai di
jybė. Todėl šv. Povylas ir sako: “Ar nežinote? Dievo bažny bet tai būdavo motinos meilė, aprūpinanti savuosius.
džiųjai šventei, kurioje Dievui aukodavo pirmų javų. pėdų.
čia esate”, (1 Cor. 13, 1G). Tik mirtinoji nuodėmė nesugyvena
Nors vaikelių reikalai mums rūpėjo pirmiausiai, tečiaus mus gailestingumo darbai
Dviejose didžiausiose Žydų šventėse Dievas padarė du
nei su Dievo meilė, nei su Dievu. Kaip tik žmogus padaro nesibaigė tuomi. Beveik nėra tos žmoniško vargo rųšies, kurios nebųtų sugelbėjusios skait
didžiahsiu Naujo Įstatymo Įvykiu. Velykas švęsdavo minėda
mirtinų nuodėmę, teip Dievo nebelieka jame. Buvęs bažnyčia lingos ir įvairios organizacijos gavusios aukų iš jus. Ir ėmusios siūbuoti ar net išklydusios
mi savo iškeliavimų iš Egipto. Velykose Kristus mirė ir at
merginos ir gyvenimo parlaužtieji nusižengusieji žmonės gavo pagelbos, dažnai tapo išgelbė
jis tanųm žmogžudžių urvu, nes jame tik velniai gali telktis.
sikėlė iš numirusių. Sekminės, arba Penkiasdešimtinę Žydai
ti, išgydyti ir įgijo stiprybės su drųsa, nes buvo kam ištiesti jiems rankų, pagelbėti ir sustip
Toliau
V.
Jėzus
kalba
apie
šv.
-Dvasių
skyrium.
Jis
jų
rinti. Nežiūrėta nei veido varsos, nei tautybės, nei kokios kas parapijos nei šiaip skirtumų,
švęsdavo Dešimties Dievo Įsakymų davinių ant kalno Sinai.
tik skubintasi teikti pagelbos kunui ir meilės širdžiai. Ir jeigu tat yra tiesa, o dažnai abejoti
vadina
Palinksmintoja.
Mat
V.
Jėzui
užžengiant
į
dangų
Sekminėse Dievas pirmiesiems krikščionims, kurių buvo 120
apie
tai negalima, kad badas ir vargas, liga ir nelaimė stumia žmones į piktybę ir net padrą
Apaštalų širdys liko liūdnos, bet .šventųjai Dvasiai nužengus
žmonių, nusiuntė šventųjų Dvasių.
sina prasižengti, tai mes be abejonės šito pavojaus dalį prašalinome musų gailestingaisiais
To Šv. Dvasios atėjimo pasekmė buvo stebuklinga, nes jiems teko kitas Dievo asmuo visuomet lygus V. Jėzui. darbais. Tai-gi ir miestas pasidarė tiek geresnis bei saugesnis ir jo gyventojai laimingesni,
kiekvienas girdėjo juos kalbant savaja kalba. Giliai minti Linksmybe* su stiprybe susyk pasirodė apaštalų apsėjime. labiau pasitenkinę. Ir iš tiesų iš daugelio vietų gavome patirti, kad dėl gailestingumo darjantieji žmonės klausia: ar apaštalai tiek sykių atkartojo sa nes jie ta pačia diena ėmė drugiai skelbti V. .Jėzų ir kelis 'buotės, kurių ėmė atlikti Suvienyta Chicagos Katalikų Labdarybė, musų katalikai žmonės įgi
vo kalbų, kiek buvo Įvairių jų klausančių tautų, ar rasi, apaš tūkstančius žmonių įtikino, jog V. Jėzus kėlėsi iš numirusių, jo daugiau pagarbos pas jų kaimynus ir d raugpiliečius. Net ir patys katalikai ėmė labiau
didžiuotis savo Bažnyčia bei religija, nes kiekvienoje miesto dalyje, visuose bendrijos sluogtalai tik vienąsyk kalbėjo, o kiekvienam klausančiam rodėsi, jog Jis yra Dievas.
sniuose pasklido žinių, kad katalikai aprūpina savo pavargėlius ir kas metai tam vienam tik
Jis sako apaštalams, kad Šv. Dvasių Dievas Tėvas at slui išleidžia šimtus tūkstančių dolierių. Mus draugai piliečiai nekatalikai gal nesupranta tų
kad apaštalai kalba jo kalba?
Šita klausima mums sunku pasakyti, lx*t spėjame, kad siųs Dievo .Sunaus vardu. Tai ženklas, kad Dievo Asmenys aukų, kurias turime padaryti statydami savo bažnyčias ir mokyklas, palaikydami tikėjimų ir
vienų apaštalų kalbų galėjo visi suprasti ir kiekvienam klau neveikia skyrium, tik visi drauge. Iš to teip-gi matyt, kad auklėjimų, bet jie be abejonės supranta ir tikrai turi apvertinti, kų mes padarome galbėdami kenčiančius, maitindami alkanus, padėdami negalintiems aprūpinti save. Nors tas musų
sančiam rodėsi, kad apaštalas kalbėjo jo kalba. Nors tat ne Šv. Dvasia išeina nevien iš Tėvo, bet ir iš Sunaus.
pagarbos padidėjimas yra labai žymus, tečiaus ne jis vienas yra svarbus. Prie to jusų*4ftlengva suprasti, bet galjina.
•
; r?
vimo
pinigų, didelių ar mažų, prie to, kad kilnus vyrai, turintieji daug savo darbo, pašvenčia
Šv. Dvasia neketino apreikšti naujų ti<*sų nei apaštalams,
Kiekvienas žmogus turi dūšių, mintį ir žodį. Kalba gema
nei kitiems, bet ji primindavo ir primena, kų V. Jėzus buvo laikų ir jiegas tam tikslui, prie to kad kunigai ir seserys tam pašvenčia savo gyvenimų ir iš
dūšioje, kada susidaro mintis. Susidariusi dūšioje mintis ei
taigas, yra vedančioji ir stiprinančioji mintis, kuri gaivina visų krikščionių labdarybę. Prie
pasakęs. Nors apaštalai buvo protingi vyrai,bet savomis jie- žastis verčiančioji mus pasišvęsti artimų reikalams yra ta pati, kuri padarė, kad mus Išga
na
per
smegenis
į
burnų
judindama lupas
ir
gomis nebūtų galėję viską atsiminti, kų girdėjo iš V. Jėzaus nytojas tarnavo Judėjos prasčiokams ir suvargėliams, gydydamas jų ligonius, maitindamas
liežuvį.
Iš to judėjimo susidaro žodis. Jis perlėkęs oru
per trejus metus. Todėl Šv. Dvasios pagelba. primenančioji išalkusius laukuose, tapdamas jų mažų vaikelių draugu. Kadangi kiekviename asmenyje, ku
A&tenka kitam žmogui į ausis, iš ausų persimainęs nueina į
rį mes šelpėme vienaip ar kitaip, matėme Kristų, dėl to ir sugelbėjome tūkstančius. Juk Jis
jiems buvo labai naudinga ir reikalinga.
įmegenis ir sujudina klausančio žmogaus mintį. Dievas gili
pats inus mokino: “Ištiesi} sakau jums, kadangi jus padarėte taip vienam mažiausiam mano
Apaštalams mirus šv. Dvasia neatsisakė būti su žmo broliui, man padarėte.” Visuose tuose gailestingi} darbų tūkstančiuose, kuriuos galima bu
ladaryti, kad visas kūninis kalbos ėjimas iš vieno žmogaus
nnegenų per jo burnų, per orų ir kito žmogaus ausis iki jo nėmis. Priminimo reikalas vėlesniems žmonėms buvo ir yra vo padaryti dėl to, kad jus pinigo nesigailėjote, yra atlyginimo pažadėjimas ir tikrybė. At
nnegenų taptų nereikalingas. Jei kalbančiojo žmogaus dva didesnis negu apaštalams. Tai gi Šv. Dvasia gyvena Bažny lyginimas bus ne vien žmonių pagarba, gal jis neduos mums šio pasaulio gėrybių, bet atlygi
sia butų daug galingesnė negu ji yra, tai galėtų tiesiog pa čioje ir primena jai, kų V. Jėzus apreiškęs, šv. Dvasia kai- nimas mums neabejotinai pareis tada, kada labiausiai busime jo reikalingi, būtent paskuti
niame pasaulio teisme, nes yra pažadėta: “Nei stiklas šalto vandens duotas mano vardu ne
tiekti kito žmogaus dvasių ir sukelti joje mintį geriau negu kuriems apaštalams ir šiaip mokiniams davė įkvėpimo, kad
liks be atlyginimo.”
;odžio garsas. Kpėjame, kad Sekminių dienoje ir vėliau Die aprašytų V. .Jėzaus veiksmus ir jo pamokinimus. Tie šven
Jau užstojome ketvirtus musų Suvienytos Katalikų Labdarybės darbuotės metus.
das apaštalams buvo davęs tų didžiųjų dvasios galybę, kai tosios Dvasios vedami tų surašė. Jų veikalai surinkti į krū
Pradedame juos tuščiu iždu su nesuskaitoma daugybe pagelbos reikalingi} žmonių. Geras
vų dabar yra Naujojo Įstatymo Šv. Raštas.
ie be žodžių galėjo perduoti savo mintis kitiems.
taip gražiai besiplėtojus darbas neturi pasiliauti ir negalima leisti, kad jis nunyktų. Mes
Tada klausantiems, pripratusiems negauti minčių iš kito
Kaip kitus raštus teip ir Naująjį Įstatymų skaitydami išrinkome Sekminių dienų, vienų iš trijų didžiausių švenčių visuose metuose, kad joje kas
mogaus kitaip kaip per ausis, rodėsi buk jie girdi apaštalų žmonės vieni vienaip supranta kiti kitaip ir ginčijasi terp metai butų labdarybės diena. Sekminėse mes kalbėsime jums 3000 našlaičių, ir keleto tūk
odžius, o iš tiesų tik apaštalų dvasia siekė jų dvasių ir tie savęs už priešingus to paties šv. Rašto aiškinimus. Bet Šven stančių moterų bei vaikų vardu, šaukdamiesi didžios Chicaginių Katalikų visuomenės, kad ji
su tais varguoliais pasidalintų savo ne vien duona, bet ir palaiminimu, kurį Dievas yra da
iog teikė mintis. Šitų dvasinio kalbėjimo būdų žinome iš pri
toji Dvasia, gyvendama Bažnyčioje primena žmonėms, kokia vęs, ir kad suteiktų jiems apsaugos. Tik vienų kartų metuose mes šaukiamės jus pavargėlių
arinių įvykusių naujaisiais laikais ir ištirtų tikromis naujojo
reikalais ir mes prašysime, kad jie šio miesto ir šios vyskupijos pavargėliams duotų nors
įokslo priemonėmis. Todėl spėjame, kad tokia buvo ir Apaš- buvo \ . Jėzaus tiesa ir kaip reikia jų suprasti, kad butų tie tiek, kiek Kalėdose davė savo parapijos reikalams. Ir jei visi sutars dirbti, jei kiekvienas
Uų kalba Šv. Dvasios atėjimo dienoje. Teip šešioliktame sa.
duos tiek kiek gali duoti, tai pasekmės bus kuopuikiausios, tai mums nebus reikalo atstatyti
imtmetije kalbėjo šv. Teresa; teip devynioliktame kalbėjo
Tai gi mes neturime kiekvienas savotiškai kreipti V. Jė nei vienų žmogų teisingai pagelbos prašanti per ateinančius metus.
iernadetA Soubirou.
zaus arba šv. Rašto žodžius, o tik teip, kaip šventoji Dva
Baigdamas šitų atsiliepimų aš ištikrųjų jaučiuosi lyg šv. I’ovylas apaštalas, kuomet
jis
rašė
Galatams,
ypač kuomet atsimenu, kad musų laikas geriem dailiam čia ant žemės yra
sia
mokina
per
tuos,
kuriems
Kristus
paliko
mokinimo
teisę
Terp įvairių tautų girdėjusių apaštalus kalbant yra miėti Žydai prozelitai. Žydų vardų visi supranta. Prozeli- ir priedermę, sakydamas: “Eidami mokinkite visas tautas” labai trumpas. Tai-gi aš atkartoju jums tų, kų Apaštalas parašė Galatams: “Tai gi kol dar
turime laiko darykime gera visiems žmonėms, bet labiausiai tiems, kurie gyvena vieno su mu
tis vadinosi tie, kurie gimę iš stabmeldžių tėvų buvo priėmę (Mat 28, 20).
mis tikėjimo namuose” (Ep. Gal. c. 6, v. 10).
'
ydų tikėjimų. Nors visi Žydai buvo vienos tautos, bet dangeKurie V. Jėzų myli, tie klauso žodžių. Jis pasakė šv%
s buvo iškeliavę į svetimas šalis, tenai išmokę svetimų kai Petrui “Tu esi uola, o ant tos uolos pastatysiu mano bažny
i, užmiršę savųjų. Laikydami tikėjimų jie vis-gi atvažiuoda- čių”. (Mat 1G, 1Į1). V. Jėzus- meldėsi, kad velniui sijojant
j Jeruzolimų tyčia pasitaikydami į šventes, kad išpildytų krikščionis Petro tikėjimas nesusilpnėtų, (lauk. 22, 32).
"ffiU.
mojo Įstatymo paliepimų.
Šventoji Dvasia duoda tų stiprybę šv. Petrui ir jo įpėdiniams.
A6
Jie girdėjo Apaštalus skelbiant Dievo stebuklus. Bet Kas vienaip su šv. Petro įpėdiniais tiki Kristau žodžiais, tas
išbalai skelbė ne vien stebuklus, o ir kitus Dievo gerumus neklysta.
įdarytus žmonėms. Lotyniškame šv. Rašte tie stebuklai ir
dp didieji daigtai pavadinti yra vienu žodžiu “magnalia”.
KATALIKIŠKOS ŽINIOS.
ūsų kalboje nėra tam pilnai tinkančio žodžio, dėlto prisėjo
N. C. W. C.
ivartoti daugiau žodžių ir pasakyti “didžius Dievo daigBerlynas, Balandžio 29. d., turi apeigų. Smend’o nuomo
Starke, Florida, Gegužio 7. Floridos valstijos gubernato
Philartelphia, Gegužio G.
HoffEvangeliškoji
protestantų nę palaiko pastorius
Kaip apaštalai džiaugėsi gautųjų Šv. Dvasios dovana, rius 1919 ,ir 1920 metais buvo p. Hidney J.’catts. Tapęs gu Kini. I). Nepote parašė p. \Vaniaiui ir kiti. Didžiausioje Ber
lip jų klausytojai brangino didžiausiuosius Dievo daigtus, bernatorium, jis nuo kiekvieno kandidato, norinčio gauti val namaker, didžiam šio miesto bažnyčia Vokietijoje turi daug
lyno bažnyčioje Tvinitaetskirrūpesčio dėlto, kad daugelis
rp ir mes pagarbinkime šv. Dvasių brangindami jos veik džios vietų ir algų reikalavo prisiekos, kad nėra katalikas.
che teip pat ir Klosterkirche1920 metais jis netapo išrinktas gubernatorium. Tuo laiku krautuvių savininkui, kad Šv. žmonių bėga iš jos, kuomet kaius žmonėse.
’je šiais metais prieš Velykas
jis norėjo tapti. Suvienytų \ alstijų senatorium. Prieš jį sto Rožančiaus mokykloje Ameri talikijos įtekmė stiprėja. Į
jau buvo pamaldų iš viršaus
jo Dunean L. Fletclier ir gavo 12,(MM) balsų daugiau negu ka kos vėliava labai susinešiojus. tų dalykų žiūrėdami proteR- išrodančių panašiai į katali
MIŠIŲ EVANGELIJA SULIG ŠV. JONO 14 23—31.
\Vanamaker tuojaus at
lalikų piešas. Kletcher tajx> senatorium. — Ketverge, Gegužio P.
tantų mokslininkai, kaip pro kiškas. Tie ženklai rodo, kad
Anų metų Jėzus tarė savo mokintiniams: Jei kas myli 5 didysis teisinas (grand jury) Bradford’o apskritoje priėmė siuntė dovanų gražių vėliavų fesorius Julius Smend, sako, viršutinė protestantų išvaiz
ine, tas pildo mano kalbų ir mano Tėvas jį mylės, ir atei- skundų, kad p. Catts, būdamas gubernatorium, gaudavo do 15 pėdų ilgo ir 10 pločio. Jos kad katalikystės jiega esanti da, nors vietomis ima katalikėpas jį ir apsigyvęsime jame. Kas nemyli manęs, tas ma- vanų ( ‘a gratuity) už savo balsų dovanoti bausmę teismo pašventinimas bus Gegužio, jos Mišiose ir protestantiz ti. Kol kas sunku sp<*lioti, kas
kalbos nepildo. Ir kalba, kurių girdėjote nėra mano, bet apkaltintiems.
mo silpnybė yra ta, kad ne bus iš to.
22.
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Sekminės arba Šventosios Dvasios
Nusiuntimas.

Chicagos Arkivyskupijos Labdarybe.

ū n k n 61 $

I

Trečiadienis, Gegužės llf 1921

— llHlistf

XIV. MERGINA APAŠTALAS.
(Pabaiga).

— Tamistėle, melskis prie jos.
tinėlė.

Ji yra šventa Dievo Mo

Jos Sunaus širdis yru jos rankose.

Jis viskų išpildo,

kų ji paprašo.

— Melstis!—tarė Edita.—Aš kaip gyva niekad nesimel-

džiau.

Aš nei nežinau ką reiškia tas žodis.

Tai kaip aš ga

liu melstis 1
t
# i
• 'Jk ; t
Magdė užmiršo, kad ji yra vargšė neniokinta mergina; ji

tik matė ties savim vienų mažiau mokančių už save, ir tai pa

čių reikalingiausių jų daiktų.

Ji matė suvargusių panaitės

širdį nykstančių dėl stokos tikėjimo ir meilės.

Savo raudona

šiurkščia darbininkės ranka Magdė paėmė baltutę minkštutę

panaitės rankų ir saldžiai iškilmingai tarė:

sugrįžome į zokristiją aš tariau:

Skirtumas terp parapijos ir Susivienijimo kuopos dar KATALIKIŠKOS ŽINIOS.
— Magde: tavo uždavinys, bene bus buvęs tavo plunk yra ir tas, kad kuopai nereikia triobos, o parapijai reikia.
sninėje šluostelėje, ar ne?
Phdadephia, Pa. Balandi
Parapija negali būti be bažnyčios. Bažnyčia yra trioba, o
— Vai, tėveli! Aš buvau užmiršusi visus uždavinius. Aš triobos negalima pastatyti nenupirkus jai žemės.
26. Vakar čion įvyko didelė
Visos parapijos perkasi žemę ir statosi triobas į skolų. iškelmė: Pensilvanija ir Philadelphia pagerbė naująjį kar
kinti klaasimus apie V. Jėzų ir Švenčiausių Panelę.
Porai šimtų darbininkų sutariančių rengti parapijų, bet ga
dinolų.
Tat buvo viežbutijej
Žiūrėdamas j tų kuklę nuo darbo surumbėjusią merginų linčių išsikraustyti kitur, nei vienas bankas neskolina pinigų
Bellevne-Stratford llotel. Pir-1
aš mintijau: “Ji padarė Viešpaties darbų bedarydama savo be gvar auti jos. Gvarantijas duoda vyskupas. Jis negalėtų
minusiai kardinolas pasisvei
smulkiąsias kasdienines priedermes. Garbingas Dievas savo gvarantuoti parapijos .skolą, jei parapija neapsiimtų duoti
kino su svečiais raudonajam
Šventais. Ji buvo tikras apaštalas.
įr.in teis ų ant tos triobos.
viešbučio kamba l iję, paskui
KaLi parapija duoda vyskupui teisių ant savo žemės pokylių svetainėje buvo pieir ant savo triobų, tada žmonės šneka, buk parapijų užrašo tus, kuriuose dalyvavo dau
vyskupui. Bet jų neužrašo vyskupui, tik įrašo į dijecezijų. giau tūkstančio žmonių. Pir
Parapijos turtas nėra asmeninė vyskupo nuosavybė. Vysku mininkavo IV-to laipsnis Ko-1

turėjau tiek darbo, o čia dar panelei Editai reikėjo nuolat aiš

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI.
Stacijų Š vau t i n imas.

lunibo Vyčių viršininkas John
Klausimas. Ar vienodai šventina stacijas Lietuvoj ir pui mirus parapija netenka jo giminėms. Jie negali pasi

V. Longhney. Pirmą prakalbą
— Daugiau nieko nereik, tik sakyk tamista šitai: “Jė Amerikoje. Mačiau Stacijų šventinimų Lietuvoje. Kunigas dalinti parapijų turtus nei dijecezijos nuosavybę, nes vysku
pasakė
Pbiladelphijos majo
zaus Motina, melskis už mane’’. Ji pati žinos kaip išprašyti stovėdamas žemai skaitė maldas ties kiekviena stacija, šlak pas nėra dijecezinės korporacijos raštininkas, o tik preziden
ras
Moore,
džiaugdamosis,
tomistai tikėjimo ir maldos malonę. Ji nepraleidžia maldų stė jų ir užlipęs kopėčiomis bučiavo kryželį. Mačiau Ameri tas. Tai gi išmanantieji katalikai supranta, kad parapijos kad 20 dviejų milijonų žnio-l
koje kitaip šventinant stacijas. Kunigas išėjęs per vartukus nėra užrašomos vyskupui, o tiktai inkorporuojamos į dije nių vardu galės pasveikinti|
neišklausius.
Tų pasakius Magdė pasigriebė savo plunksninę šluotelę atskaitė maldas ir tuosyk pašlakstė visas stacijas. Tuomi ir cezijų.
tų, kuris dirba tvarka ir do
Už savo skolas pirmiausiai atsako parapija, bet jei ji rybė
ir greit išėjo iš kambario. Edita gulėjo ir žiurėjo į paveik užbaigė. Katras teisingiau padarė?
viešpatautų.
Rabinas!

Per jos širdį perėjo lyg požeminis varpelio balsas kas

slėlį.

Atsakymas. Ne kiekvienas kunigas turi teisę šventinti sta pasidarytų skolų daugiau negu turto, tai už neprieteklių tu Krauskopt* savo kalboje dėko

Ji rūsčiai cijas, o tiktai vienuoliai Pranciškonys, kurie vadinasi Mažieji rėtų atsakyti dijecezinė korporacija. Todėl jos viršininkas jo Dievui, kad sulaukęs die
Šv. Pranciškaus Broliai observantai, arba tam tyčia vyskupo vyskujias ir žiuri, kad parapija butų tvarkingai vedama. Ban nos, kuomet kardinolas ir ra-,
nusišluostė ašaras nuo akių ir tarė pati sau:
kininkai žino, kad katalikiškų parapijų ūkė yra gerai prižiū binas gali susitikti kaip drai
— Kų-gi aš veikiu geresnį f
Duoduosi seno prietaro Įgaliotasis kunigas.
Universiteto
rektorius
Pašventinimas turi būti šitokia. Kunigas su kamža ir lyla- rima, dėlto joms skolina pinigus vienu nuošimčiu pigiau ne gai.
gaidžiam kvapui apkvailinti mane. Edita, tu žiopla, kad duo
vyskupas
Shanan
minėjo
ka
va stula vieno patarnautojo lydimas iš zokvistijos išeina pas gu privatiniems asmenims.
diesi taip pagauti savo jausmams.
talikystės veiksmą geros pilie
Nesąžiningi žmonės neišmanantiems sako, buk Airiai esu,
Po kiek laiko Magdė atėjo į kambarį pakloti išėjusios altorių, sako pamokslėlį apie stacijų vaikščiojimo naudingu
tybės tvirtinime.
Gubernato
Editos lovų ir rado Marijos paveikslėlį paguldytų kniūpsčių mų, paskui atsiklaupęs gieda, ar kalba, “Vieni Creator ir lietuviškų parapijų savininkai. Pirmiausiai reikia žinoti, kad
rius leitenantas Beidleman satris maldas. Po to kunigas eina pas stacijas pašventina pa ne visi vyskupai yra Airiai. Nei Chicago, nei Milluaukes ar
ant stalelio.
kė, kad Pensilvanijos, gari
Tos dienos apyvakare, Magdė susilaukus liuoslaikio nu veikslus, jei jų yra. Sukalbėjęs tam tikrų maldelę kunigas kivyskupai, nei Toledo, nei Green-Bay, nei Superior vyskupai dar padidėjo susilaukus pir-l
bėgo į bažnyčių ir atsiklaupus ties Nekalto Prasidėjimo sto- pašlaksto paveikslus šv. vandeniu ir pasmilko smilkalais. Po nėra Airiai. Tokių ne Airių vyskupų galėtume priskaityti dau- mo kardinalu savije. KolumJ
bo Vyčių visos Amerikos pirJ
vyla taip visomis jiegomis žiurėjo į baltų veidų ir karštai to kunigas šventina stacijų kryželius, kurie būtinai turi būti gybes.
mininkas Flaherty išreiškė pa-l
mediniai.Sukalbėjęs
maldas
kunigas
juos
šlaksto
šv.
vandeniu,
Bet
ir
ten,
kur
vyskupas
yra
Airys,
jis
tiktai
pildo
vys

kalbėjo rožančių už svetimų juodakę panaitę, kurios širdis

žiu kokis geismas.

Bet tat buvo labai trumpa.

rodėsi taip nelaiminga, ir kuri nemokėjo pati nei melstis.

jiaskui gieda “Vexilla Regis” ir “Stabat Mater”. Priėjęs kupiškas priedermes,

o nesisavina Bažnyčios turtų.

Nors sveikinimus savo

orgąnizaciJ

— V. Jėzaus Motinėlė, melskis už jų—šnabždėjo Magdė. prie vietos, kur turi būti pirmoji stacija, kunigas bučiuoja sta Amerikos L. R. Katalikų Susivienijimo prezidentas yra p. josvardu. Daug buvo žyrniij
Ji nežinojo, kad tuo pačiulaiku ir Edita klūpojo savo kamba cijos paveikslų bei kryželį ir pats pritvirtina prie sienos arba Vasiliauskas, bet niekas nesako, kad Susivienijimo namas 222 asmenų tuose pietuose. Kit
ryje pas langų, suėmus ir suspaudus šventų paveikslėlį savo paveda tų padaryti kam nors kitam. Tų padarius kunigas at S. Dth str. Brooklyn’e yra jam užrašytas. Nantas yla Susi laiškais prisiuntė savo pasvei-j
kildinus. Terp tų paskutinių
pūstuose ir taip-gi daug kartų sakė: “Jėzaus Motina, melskis kalba pirmos stacijos apmąstymą ir maldas. Teip padalo prie vienijimo, o ne p. Vasiliausko. Visi Susivienijimo nariai tų
buvo ir generolas John Per-Į
už mane.”
. , *iat &
j» 'JOakJpS®
» rjft Visų keturiolikos stacijų. Kuomet paskutinės stacijos apmąs žino. Teip pat ir parapijų triobos yra Katalikų Bažnyčios,
4, j.
JEI
shing ir admirolas VVilliam S|
Paskui kas rytų Edita vis delsdavo savo kambaryje iki tymas užbaigtas, kunigas užgieda “Te Deum”. Pu giesmės o ne Airių. Katalikai tų žino, bet laisvamaniai ir bedieviaiBonso n.
Magdei ateinant ir vis jai dirbant klausinėdavo visko. Mag dar būna viena malda. Tada kunigas kryžium laimina susi nezaležninkai drumsčia šnekėdami kitaip.
dė atsakydavo aiškiai ir protingai, kaip tat paprastai būva rinkusius žmones ir šventinimas užbaigtas. Sugrįžęs į zo
Gal kilti klausimas, kodėl Lietuviai Amerikoje nesudaro

Boston, Ma>ss. Gegužio 9
gydė kristijų kunigas parašo tamtikrų pašventinimo aktų, kuris savo vyskupijos? Atsakysime dėlto, kad nei viena tauta ne
Europoje yra pasižymėjęs molį
abejojančios merginos dvasių, kaip pušinio miško oras gydo turi kyboti zokristijoje.
turi savo tautinės vyskupijos: nei Lenkai, nei Vokiečiai, nei
Nemačius pačiam kaip du minėtuoju kunigu šventino sta Italai, nei Čekai, nors jų yra daugiau negu mus. Nei patys si i ninkas scholastiškos filozol
sugedusius plaučius. Magdė nežinojo nei abejonių nei dvejo
šalininkas
profesoriuj
jimo. Editos nežinojimas, kad Marija yra tikrybė, Magdei cijas negalima nieko sakyti apie skirtumų, buvusį jųdviejų Airiai, kurių yra daugiausia terp Amerikos katalikų, neturi fijos

gryno

tikėjimo

žmonėms.

Jos

įsitikinimų

stiprybė

Maurikijus De Wulf. Jis yrq
išrodė tokia didelė nelaimė, kad visos jiegos pakrypo į maldų, veiksme. Galima spėti tik tiek, kad Lietuvoje kunigas prieš savo airiškos vyskupijos.
idant ir Edita įgytų tų ko taip reikia žmonėms. Nejaugi taip šventinant pakabindino visas stacijas į jų vietas, todėl paskui
Niekur visame pasaulyje nėra vyskupijų tveriamų tau katalikas ir profesoriavo kt
. Sjjjaku suprasti, kad Šv. Panelė danguje yra arti prie Dievo ir kiekvienų paveikslų ir kiekvienų kryžių šventino skyrium. tiniais dėsniais, nes visos vyskupijos yra tveriamos katali talikiškame Belgijos universij
Kad galėtų, sulig įstatų, pašventinęs pabučiuoti, turėjo lipti kystės dėsniais. Yra reikalo turėti parapijų atskiroms tau tete mieste Louvain. Harvai
prie savo Sūnaus.

Edita vis-gi nesiliovė prirodinėjus Magdei, buk tikėjimas kopėčiomis. Amerikietis kunigas pašventino visus paveikslus toms, nes reikia sakyti pamokslus įvairiomis kalbomis. Nors
yra neprotingas, bet Magdė jai atsakydavo tuomi, kų tikėji ir kryžius vienu kartu, tik tamista neparašei ar jis juos pas Lietuvoje yra apie 300,(MM) Lenkų katalikų, t. y. tiek daug
mas įteikia ir patiems menkiausiems savo vaikeliams. Bemok kui pakabino į vietas, ar jie jau buvo pakabinti prieš šventi- kiek visų katalikų Baltimores arkivyskupijoje, tečiaus Lie
e
t
slės mergaitės atsakymai kas žiu delko vis būdavo giliai siaut.
tuvoje nebuvo nei nebus lenkiškos vyskupijos. Vyskupas yra
įstringa į širdį mokintai daktaro dukteriai. Magdė nemokėjo
visų katalikų ganytojas savo vyskupijoje.

poniškų sakinių, nesugebėjo nei ilgų išvadžiojimų,
sodietiškoje kalboje buvo savotiško gražumo.

bet jos

Dažnai mergi

na užsimiršdavo savo nedrąsą ir jos žodžiai tapdavo karšti.

Klausimas. Ar Amerikoje Lietuviai turi kardinolų Lie
tuvį, ar ne?
Karpšlis.

Green-Bay \Y. S. vyskupijoje Airiai ir Vokiečiai ir kito

Atsakymas. Visame pasaulyje nėra Lietuvio kardinolo Airiai ir kitoki yra po valdžia Vokiečio. Superior’o vysku
pijoje visų tautų Katalikai yra po valdžia .Klavoko. Vilniu

išsireikšdavo sakiniais tokiais kaip niekelio nedabinti gamtos

je po Lietuvio valdžia yra Lenkai,

Parapijos Triobų Nuosavybi-.

Editai jie ėmė darytis dvilinkai malonus: dėl tie

sos gerumo ir dėl tikro jausmo karštybės.

Klausimas. Ar Rymo Katalikai turi čarterį arba leidimų
Rytmečiais aiš Suvienytose V'alstijose Amerikoje organizuoti parapijas, kai
kindavo Editos klausimus, vakarais klūpodama melsdavosi
po štai susitvėrusi lietuviška parapija pradeda statyti namų
mažoje bažnytėlėje taip smarkiai ir taip karštai, kaip tik išga
arba bažnyčių, tai turi užrašyti dijecezijai. Kiti sako, kad ji
lėdavo jos geroji širdis, vis prašydama, kad Dievas duotų ti
užrašo Airių vyskupui. Jeigu bažnyčia turėtų čarterį, kaip
kėjimo šviesų kitai širdžiai aklai tebeklaidžiojančiai tamsyAmerikos Katalikų Susivienijimas, tai ji galėtų, kaip jis, vi
Ir ėmė darytisMagdės dienos vienokios.

lastiškos filosofijos svarbą šii
laikų mokslui į įkūrė savij|
scholastikos katedrą. Profesc

l iūs De Wulf tapo pakviesti

užimti tų katedrą.

kį yra po valdžia Lenko. Toledo O. vyskupijoje ir Lenkai ir

Tada didžiosios tikėjimo tiesos, parėjusios per grynų širdį ir seniai nebuvo.
gražumai.

’o universitetas pripažino schJ

Lietuviai,

Baltydžiai,

Prancūzai Vokiečiai ir kitoki.

Keu-York, Gegužio 5. Oi
ganizacijos

Kuights of C<J

1 umbus
(Kolumbo
VyČii
centrą yra mieste New-Havel

lietuviškas vyskupijas Lietuvoje. Jie dabar statosi sau nai
Amerikos vyskupijų tvarkų palikime tokių kokių ji yra. Ame- centralės valdybos triobą,
tiku galėsime bandyti sulietuvinti tada, kada nudirbsime rei- ri atseis pusę milijono
dl
lerių.
Joje
bus
ir
spausti
kaiiiig« snius darbus. Nors laisnamaidai mus labai kalbina
sulietuvinti Ameriką lietuvinant čionykštes vyskupijas, nors vė. Nuo rudens organizacij

Užtenka mums turėti

nezaležninkai tų patarmę bando vykdinti, bet Amerikos lie leis mėnesinį laikraštį.

soje Amerikoje tverti savo kuopas priklausiančias tai pačiai tuvinimas mums išrodo bepročių darbas.

laip praėjo vasaros dienos.

Editos draugės stebėjosi,

kad ji įsimylėjo, bet pastebėjusios, kad ji nuolat būva baž
nyčioje, ėmė sakyti, buk ji pajuto pašaukimų į vienuolynų.

Vakarykščiui prieš Žolinę Edita klūpojo pas langų, u
Magdė nuvyko bažnyčion išpažinties žadėdama rytojaus Ko
munijų pavesti už savo gražiųjų panaitę.

Editai rodėsi kg

kas yra tarp žvaigždžių. Edita ipeldėsi: “Kristaus Motina,

melskis už mane.”

Tik tuo žygiu lyg koki raiščiai nukrito

nuo merginos širdies.

Dvasiai pasidarė šviesu.

Edita pa

siėmė mylimųjį paveikslėlį, pridėjo prie savo veido ir apsi

Atsakymas.

Topvka Kansas, Gegužio

A. Puskepalis.

organizacijaf.

kas jai įstrigo galvon ir Magdės sėbrės buvo betariančios,

.
Rymo Katalikų tikėjimas yra vienas visoms

tanioms ir visoms kalboms. Suvienytų Valstijų konstitucija
rodo, kad valdžia neišduotų čarterio tikėjimams, bet kad iš

duotų korporacijoms. Todėl Katalikų tikėjimo čarteris Ame

rikoje yru tokis jau, kaip ir korporacijų čarteriai.
Suvienytų Valstijų vyriausybė porų kartų bandė kelti

kovų su pirklių ir pramoninkų korporacijų suvienijimais, ku

Šv. Povylas.

I jeaven worth’o

Morta.

riuos čionai vadina trustais. Jei-gu tat visa Katalikų Bažny

čia turėtų vienų čarterį, tai jis išrūdytų lyg trust’o čarteris ir

Atsakymas,

šv. Povilas apaštalas nebuvo Kristaus mo

policija galėtų ant Bažnyčios uždėti bausmes skiriamas trus- kiniu, kol \”. Jėzus gyveno ant žemės, ir visai nedraugavo su

liejo ašaromis.

— Žinau, žinau, tarė ji verkdama.

Ji meldėsi už mane.

Mylimoji Kristaus .Motinėlė, aš tikiu, ka«l vienas jo tikėji

apaštalais prieš Kristaus mirtį. Po tos mirties, po šv. Stepono

tams.

vyskupi joj|

kaip ir kitose susidarė Kat
Klausimas. Ar šv. Povilas apaštalas buvo pristojęs prie
likų Vyrų organizacija. Ji ji)
V. Jėzaus sykiu su kitais mokintiniais, ir ar jis yra tas pats,
stebėjo, kad krutamuose
kuris po Kristaus atsikėlimo iš numirusių jojo į Damasku
veiksluose yra rodoma nej
persekioti krikščionių,
sutiko Kristų,
išgirdo jo žodžius dorių ir kenksmingų, ypačvd
“Smiliau, Sauliau, kam tnane persekioji”?, paskui apako. kailis, dalykų. Katalikų VyJ
Delko šv. Povilas laiko kardų? Jog jis nebuvo kareivis?
delegacija nuėjo pasikalbu

Tai-gi Katalikų Bažnyčia Amerikoje turi apie šimtų čar- nužudymo Saulius jojo į

Damasku persekioti krikščionių ir

su Kansoso valstijos gub
natoriutn p. AUen ir prane

jam kokias taisykles katalil
randa reikalą statyti kru^

mienis paveikslams, kad tie
butų kenksmingi. Peržiūroj

čar netoli to miesto susitiko gyvų Kristų, girdėjo jo žodžius ir tas
taisykles
gubernator
teris
yra
beveik
tos
pačios
rųšies,
kaip
ir apako. Teip yra aprašyta Apaštalų Darbų Knygoje 9-me pripažino, kad geros, ir
Editos širdį apėmė šviesi ramybė. Pailsusi smarkiai beAmerikos Lietuvių R.
Katalikų
>Susi vienijimo
čarteris. ĮMTskyrii.ie. rl’ų knygų rašė šv. I’ovylo draugas gydytojas šv. jo padėti jas įvykinti šit<j
mintijanl mergina padėjo savo veidų ant pagalvio ir užmigo.
Kaip Susivienijimas daro savo kuopas, teip dijecezija daro Liukas. Apaštalo vardas namieje buvo Smilius, bet turtingos- valstijoje.
Marijos į dangų ėmimo rytmetyje Magdė į bažnyčių ėjo
savo parapijas. Skirtumas terp dijecezijos ir susivienijimo nieji žmonės Žydų tautoje tuomet prie savo žydiško vardo
pro Editos duris ir netikėtai išgirdo šaukiant:
Berlynas, Balandžio :iti
yra tas, kad dijecezija tikėjiminė korjioracija, o Susivie turėdavo dar ir lotynišką vardą. ,Tas antrasis Sauliaus vardas
— Magdute!
nijimas yru apdraudos (insurance) korporacija. Dijecezijos buvo Paulius. Diduma Lietuvių tų vardu taria sekdami Len Vokietijoje dabar yra 67,S
Tarnaitė įėjo ir pamatė linksmai spindinčiu veidu gulin
vienuolių gyvenančių 6,112
čarterije yra pažymėtos jos ribos, o Susivienijimo čarterije kus Povylas, bet gerinus yra tarti Paulius.
čių Editų. Toji pasikvietus tarnaitę artyn apsikabino jų ir
Kurdo šv. Povylas, arba Paulius, nenešioduvo nuo to lai muose. Po to kaip tapo iilc
nėra ribų.
pušimi siu tarė:
ta naujoji konstitucija vyį
Susivienijimo kuopos gaunu čarterį per savo centrų, ko, kaip pasiliovė |M>rsekiojęs krikščionis. Tik artistai apaš
kos
vienuolijos
VokietijJ
— Magdele, Magdute! Melskis šiandie už mane Mišiose.
parapijos gauna čarlerį jmt vyskupų. Susivienijimo kuopos talo paveikslų daro su kardu, pažymėdami, kad Rymo stab
padidėjo, nes įkurta 46 iii
Aš jau netrukus busiu katalikė. Dievo Motina ištikrųjų mel lieveik niekur ne|s>rka savo žemės, nestato savo triobų. Jei meldžiu valdžia kardu nukirto apaštalui galvų.
namai su 4S9 narinis. Ta|
dėm už mane.
Apaštalu jis vadinasi dėlto, kad V. Jėzus pats jį pasky
jos tų darytų skolintais pinigais, tai centras turėtų jų pasko
naujai įsikūrusių vyriškų
Tai buvo tik pradžia. Pabaiga pasidarė tiktai Lapkriti?) lų gvarantuoti. Jei jis gvarantuotų jmskolą negavęs teisės rė skelbti svo mokslų žmonėms, sakydamas Atianijai: “Šitas
nuolijų Vokietijoje yra 12
21 d., Marijos Bažnyčion įvedimo šventėje. Tadu Edita ta ant jM-rkamos žemės ir statomų namų, tai jis turėtų užmokė yra mano išrinktasis indas, kad nešiotų mano vardų toms mų jėzuitų su 118 narių|

mas yra tikras.

po pakrikštyta.

terių,

po

vienų

visoms

diecezijoms.

Dijeeezinis

Magdutė dar labiau užkaitusi ir dar links ti kuopos skolų, o ne visada gautų jiats tų skolų iš kuopos. tautoms ir kuraliams” (Ap. Darb. 9, 15).

mesnė negu visada buvo krikštamotė.

Kada mes pu krikšto Tokiu budu centras susibankrutytų.

A

iia. P. Barys.

5 lazaristų namai su 85
mis.

^trečiadienis, GegusEea H, 1021

$

ŪRIUBIS

senelis ate jos artyn prie mud-.ties organizaeijon, nes ir jsto-' vargonininkas, suprantą* ba« -1
..
....
* . ,
.
..
».
aytlnę nutaiką, tuojuua gali užimti
sumažinta. vietą prie Lietuvių šventųjų Petro
viejų, uztune kampe prie lango jimo mokestis yra......
Kaip jau minėjau, Gegužės Ir Pauliaus Bažnyčios Hotneatoad, Pa.
patogių vietų.
Kun. K. J. Ck'pauunls.
pasilsėti, angliškos arbatos pa — Žiūrėk, — tarė man kle 12 d. vietinė M. Sąjungos 2
Kew Gardelis.
318 Fourth Avė.
Homestead. l’ąNorite pasiųsti Amerikos Lietuvą į Lietuvą
ragauti ir dar kiek apsidairę, bonus, — kaip jis rudo. —
kp.
rengia
vakarėlį
su
maža
■ .
. ■■ - ———:—
Pavasaris šįmet Londone
namon braukti. Pasigerėję dar Iškarto nejMUuačiau nieko , P’ogiunm. A pa. t kitų, kulbės
AKT PAltUAVlMO.
tai pasiųskite saviškiams į Lietuvą Amerikos Lietuvių
nepaprastai gražus. Sausa, nevienu kitu prūdeliu, gėlėmis, •1
,,
,
.
.
.
ir “Al Dirvos” redaktorė A i Electric Coverykų taisymo Supa. 1
lija, saulutė dažnai šviečia pro
plomaus. Pypke paprasta, pri-,11
letiuaiort
į Pttr4Uvlrao priežastis įsvažuojų BuKataliku
paerzinę laukines antis, kurios kimštu tabako, kaulas-nuo-kar- Nam* «lienė.
,r»i.on. «e.a vieta biani* iMirbua. Atdurnų debesius, ko-gi daugiau
žmogaus čia visiškai nesibijo
reikia, ypač tokiam Londonui?
to rūksta, nelyginant mažos Vakarėlis bus 6v. Antano j“ “u '° 17M w 47
a
ir prie rankų einu, patraukė
J
parapijos salėje, tuojau po
Arti Atdiland Avonuo
a
Kai-kurie medžiai ir krūmai
dirbtuvėlės kaminas.
I
va į kitų sodo pusę.
a
pradėjo žaliuoti, žydėti. Nutu— Bet kur ji. durnus pade Gegužinių pamaldų.
BRONE VRNE2AITĖ (Llthuanla.
Prašoma ne tik moterys, bet RuHclnial,
Žvirblelis — Vagis.
rėva su gerb. Londono Lietu
Raseinių apakritioi valdy *
da: štai kartu per 10 minučių
ba) paicSko savo tėto • ANICETOS a
ir
vyrai
atsilankyti.
Moterys
191S m.
vių parapijos klebonu, kad
t
Kad paukščiai taip yra A n- ųažiuojume o nė per nosį, nė ir merginos, norinčios gulės į- STAN E VINAITES — BUTKIENĖS,
paeinančios ifi Mcrnaltcllų
kaimo. s
»«
peikia geru oru pasinaudoti
nebaltus, man' pirmu per burnų durnų neleidžia?—
Rietavo
valsčiaus.
Ir
dėdės
Hllcrljaus
si
rašyti
M.
Sąjungom
Stanevičiaus, to paties kaimo Ir vals a
nuvažiuot pažiūrėti R“'»«u«.kart teko pamatyti. Štai apsi- — Tikrai įdomu. —
Išleistą Liet. Kat. Spaudos Draugijos
Įžanga liuosa.
A. S.
čiaus. 19 J 8 ni. Jie buvo Chlcagojo.
**Kew t.unteu . Nutaita
■ Įmokusieji K«w Gardeliu susėPraSo rašyti i Raseinius.
Senelis nekreipdamas į mu
a JAME yra 150 su viršum paveiksių a) pavienių darbuotojų
- padaryta. Štai elektros po- H, geria AnR|ų a,.|,aU.sllla|ų du nė mažiausios domės, žiu
a
b) draugijų e) bažnyčių d) žymiausio Lietuvio astronomo kun.
teminis tramvajus, minutei kl- (dovanokit) kitoip neguliu pa- rėjo kaip bežiūrįs per langų NEW YORKO APYLINKĖS Parsitluoda bučerne ir grocerno la
a
LIETUVIŲ DOMEI.
bai geroj vietoj visokių tautų bet
A. Petraičio observatorijos jo prietaisų ir e) kitp.
tai kur-ne-kur sustodamas, vadinti, nes tai ne arbata, bet
daugiausia Lietuvių apgyventa. Par
ir nė per nosį, nė per burną,
siduoda greitų laikų nes savininkas
dunda, neša mus tolyn, tolyn į vienų arbatžolių ekstraktus),
JAME yra aprašyta tverimasis Amerikos Lietuvių parapijų,
bet }>er pypkę kvėpuodama;;. Susivienijimo Lietuvių It. išvažiuoja Lietuvon. Norint informa a
a
miesto galą. Jau kada-ne-kada užsikąsdami baltu duona ir
draugijų, jų veikimas; aprašytos mokyklos; ir šiaip daugybė įtelefonų.
B
Ir suprantama, nupirktas K. Amerikoje New Yorko cijų SaukiteIatfayctte
1082
išlendame iš požemių j dienos .pavasario žolėmis. O žvirbliua vairių įvairiausių aprašymų. • .
daiktas reikia sunaudoti, o ne Apskritys rengia prakalbas
a
šviesiy ir štai elektra užgęsta' kai _ vagiUukai tik iirSka>
JAME vienu žodžių, sale visapasaulinių žinių telpia visas Adurnais
paleisti.
Ir
senelis
kvė

Susivienijimo
reikalais
sekan

a
FOTOGRAFU
AT
V
O
Al.
ir mes jau keliaujame kaip visi1 tik straksi aplinkui, rodos,
merikoa Lietuvių gyvenimas. Jis 450 puslapių. Turėdami tą
Ant landos studio arti Dievo Ap- a
žmonės viršum žemės. Vienas skaito kąsnius. Nenoroins ir pavo, valgė, gėrė karčius du čiose vietose.
veizdos bažnyčios, geras langas, dide A
knygų jūsiškiai Lietuvoje netik žinos, bet ir matya Amerikos
Birikas.
Gegužio 14 dienų, 7:30 vai. lis Storas viskas gatava cik ir dėk
po
kito
įvairus
vaizdai jiems reikia duoti pavakarių. rnelius.
bizni.
a Lietuvų, kaip mes matome
vakare, Elizabetli, N. J.
mirga: tai darbininkų gyvena Kur nabagai gaus, — nors pa
Savininkas
a
Gegužio 22 dienų, 2:30 vai.
Kaina: Neapdarytos
50c.
3202 So. Ilalstėd St.
mosios triobos su savo kami vasaris, bet žemelė dar vis šal
a
(J. R.)
po
pietų,
Linden,
N.
J.
nais, tai žydinti sodeliuose me toka ir vabaliukų nedaug yra.
B
Jei norėsite, kad mes pasiųstame, tai pridėkite prieminėtos
New Yorke, Bronxe, C. ir
I
džiai, tai koks grovis-upelis
kainos da 10c. persiuntimui ir paduokite gerą adresą, kam no- B
BARGKNAS.
PITTSBURGH, PA.
— Jeigu jiems neduoti, tai
So. Brooklyne prakalbos bus Pigiai parsiduoda Grocernė, blokas
pasipainios, tai vėl išnoriame
rite siųsti į Lietuvą.
nuo Lietuvių bažnyčios. Turi būti par
paskelbta
sekančiame
numery

jie
ir
patys
moka
pasiimti.
—
po apačia vieno kito tilto. Štai
duota j trumpų laikų. Priėžąstis va a
Iš šv. Kazimiero Parapijos. je.
Užsisakydami adresuokite:
B
y
žiuoju j Lietuvą. AtsiSaukite.
ir musų stotis. Keliaut prisiė — Kaip tai? —
a
A. G.
A. J. Valanriejus,
Per tėvo Alfonso Maria Pajo tramvajumi maždaug 30 lie — Jeigu tik jie išalkę, tik
1736 W. 47 Str.’
Cliicago, IIL a
“DRAUGAS” PUBL1SH1NG CO.
i
N. Y. Apskr. organizat.
i 2334 South Oakley Avė.
tuviškų verstų.
j nusisuk kiek nuo stalo, tai jie sionisto misijas, kurios šv. Ka
Chicago, Illinois. į
a
zimiero bažnyčioje buvo nuo
Graži yra ši miesto dalis. Du tuojau ir besėdį prie, duonos,
i
Lap. 28 d. ligi Gruodžio 12 d., LAIŠKAS IŠ LIETUVOS.
rnų maža visai, oras gana ty -aiškino klebonas.
geraširdžiai parapijonys misi
ras, krūtinė drąsiai traukia
Numeta jis jiems gabaliukų jų atminimui sudėtomis auko Kaz. Yištartas Chicagoje ga
LIKTCVTH
gaivinantį pavasario orų. O ir duonos, apteptų sviestu. Tik
GYDYTOJAS ER CHJRnUGAtTel. Randolph 2898
vo
.laiškų
nuo
švogerio
Kaz.
mis įtaisė puikių stovylų ‘‘Šv.
Oftaeu, Ir Gyvenimo vieta
pačios gatvės daug kitaip atro griebs vienas ir jau buvo be
8232
South
Halstod
Stri-et
A. A. SLAK1S
Šukio, kuris tarnauja Lietuvos
Dr. M. Stupnii
Pauliaus nuo Kryžiam
Ant vtrinne CnlverMU State (tena
ADVOKATAS
do, negu miesto viduryj. Čia— nešąs, bet nudegė nabagas, pa Sausio 30 d. buvo pašventį - ikaruomenėj, Elektro - Teclini Valandos
nuo 10 Iki 12 ryte: r.uo
Ofisas viduinicstyj
2 Iki 4 po piety; nuo 7 iki » vak.
ASSOCIATIOIf BLOG.
platu, daug medžių. Namai leidę duonų ant žemės, pats
3107 So. Morgan Street
Nedėliotais nuo 10 Iki k
nimas stovylos. Apeigas atliko kos batalione, mokomoj kuo19 So. La Šalie St.
CHICAGO, ILdLINOIS
Tetefenne T»rd» S44-I
dailus, šviesus; prie namų ma atsitūpė apt kėdės ir valio
Valandos: 9 ryto iki 5 po pietų
poj. Tarp kitko rašo:
pats
misijonorius
tėvas
Alfon

Telefouas YarUa 5088
Panedėliais
iki
8
vakare
ži, dailiai padūkinti darželiui. Šveisti snapų nuo sviesto.
Aš šį metų turėjau Velykas
Nedėllomis ofisas uždarytas
— 8 Iki 11 1S »7to:l
sas Maria Pasionistas.
-a Valandos:
5 po pietų Iki 8 vak. Nedėlio-į
— Čia daugiausia valdinin
švęsti
ne
namie,
bet
jau
ka— Nepatiko, žvirbleliui, —
Bal. 28 d., š. m., pirmų sykį
mis nuo 5 iki 8
vai. vakare.*
Tel. Drorar 7041
kai gyvena, — aiškino man juokauju.
ruoinenėj,
kurias praleidau
iškilmingai buvo apvaikščioja
kun. klebonas: — biuruose oVALENTINE DRESMAKIMG
Kaune. Labui buvo gražu tų
COLLEGE8
LIETUVIS DENTISTAS
f imtose dirba, o čia su savo šei — O gerai, gerai, nebūk gob ma Šv. Pauliaus nuo Kryžiaus naktį: ik t visų naktį gatvėmis
kC2O5 S. IlaLted, 2407 W.
šventė.
Tų
dienų
stovylu
bu

šas...
—
4718 80. ASHLAMD AVKSIV
*T«L Canal 0222
1830 N. Wells St.
mynėle turi nusisamdę name
vaikščiojo : ’sikimšusi minia
arti 47-tos GatrAs
137 Mokyklos Jungt. Valsttjoee.
vo
puikiai
papuošta
gyvomis
nuo 9 ryto Iki 9 rak w,
S DR. C. i CHERRYS
liukų ir gyvena. —
Darželiai-gėlynai.
žmonių, elektros taip-gi visa Valandos:
Moko Siuvimo, Patternų Kirpt
8eredornl» nuo 4 lig 9 ra kart
3
IIIŠTUVIS DKN'riHTAS
gėlėmis ir įvairių spalvų lem
inio, Deelgning bizniui Ir narnama.
— liet ar ne per toli! —
*2201 tVcst 28-nd tt So. Leavltt
naktį švietė. Labai gražu ir *^35
'Vietos duodamos dykai. Diplomai.
Pas mus Lietuvoj merginos putėmis.
Uiiia^o
^Mokslas * lengvais
atmokėjlmala
paklausiau.
^Valandos: 9:20 A. M. to 12 I
labai myli darželius. Juos da Misijos suteikė žmonėms di įspūdinga buvo Kauno karuoKlesoe dienomis ir vakarais. Pa*
1 eo P. M. to 8:00 P. M.
menės įgulos bažnyčioje, kur
reikalauklt knygėlėa.
— Kiek toli, liet tramvajų bina, ravi, lysveles baltais kar delę dvasinę naudų.
Tel. Sceley 1848
Pamėginkite naujo
Prisikėlimo Apeigos buvo IOV2
užtektinai yra, kas dvi-trys klais ar nukalkėtais akmeni
SARA PATEK, pirmininkė.
A. Z.
vai. vakaro. Per apeigas gie
niiuatės vis eina, tat vos spėsi mis apkaišo. Dailu ir praei
llllllllillilllllilillllilllUIMIIIIIIIIilllllKIII9
STel. Cunal 267
dojo
žinomo
dainininko
Kipro
laikraštį perskaityti ii pypkę viui pažiūrėti - pasigėrėti, o
NEWARK, N. J.
Su užreflatraota valibaiankllu Sut. Valit
Petrausko sutaisytas choras,
išrūkyti — štai jau ir savo vie ir patį nors ir nedidelį name
Patentu Biure.
į i DR. C. K KLIAUGA
LIETUVIS DENTISTAS
grojo
karo
orkestras;
šaudė
toje. —
Naujame mėlyname pakelyje.
■ £1821 So. Halsted su, Uhleago, ID.J
lį darželis padabinu. Ten žyd:
Balandžio 24 d. vietinė L.
V.
W.
Visos tvirtos, gemalus užmuSanS
Kampai 18th St.
Besi kai bedamu, įėjova į Kew įvairiausios gėlės. Merginos Vyčių kuopa statė scenoj 5 ak iš kanuolių ir mėtė rakietos
čios ypatybės Siame vaiste idėtog,
CValand.: 9—12 rytą. ir 2—9 vak.|
ADVOKATAS
Katedroje
apeigos
buvo
6
Gardelių. Tai didelis sodas. Bet jas laisto pavakare ir dainas tų dramų ‘‘Iš meilės”. Veika
su priemaiša priimni&i Švelnaus
ŪI1IIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIM1IIIH1IIIIH
Ofteas ntdmleetyli
kvepalo.
nesuklyskit, nei vieno vaisinio dainuoja. Taip man ir prisimi las žmonėms patiko. Visur valandų ryto.
29 South La Šalie Street
Ruffles yra labai paveikiantis
medžio čia nerasite. Kaip akys nė tas rainus vaizdas iš musų girdisi pageidavimai, kad dra 9 vai. mokyklos salėje buvo
pleiskana paSalintojas — begaliniai
kamharb R34
Telefonas Armitage 9770
puikus plauku sutaisytojas, kuria
surengti pusryčiai, kuriuose
Telefonas:
Central
»SH
užmato—sodas ir sodas, Platų.; gyvenimo, lankant ‘‘Kew Gar- ma butų atkartota.
MARYAN S. R0ZYCU
patiks kad
MUZTKOS DIREKTORIUS
dalyvavo visi kariškiai nuo
ir gaėniaudideliausi takai vingiuoja tarp deno” gėlynus-darželius, kur
Įspūdį vaidinimo gadino tik
Mokytojas Piano, Teorijos ir
aiaiypatai.
| Vakarais, 812
33rd St
KompotJrdJoa
medžių alėjų, supa stiklo na- įvairių įvairiausios gėlės sau netikus estrada. Maža, apie paprasčiausio kareivio ligi ba
0021
N. Vest«m Are.
Telefonas:
Tartis
4SS*
Aptiekoee
mus-oranžerėjas, veda prie di paskirtų vietų turi, kur jos y tris pėdas. Lentos tarška, taliono vado. Buvo sakoma
Chicago, IU.
parsiduoda
ta
oe ai a
■■i
delių kudrų-prudų ir ten vie ra prižiurimos-auginamos. Tik braška linguoja. O čia veika karščiausios prakalbos (žino
po65e. arba
atsiųskite
nas kitas nyksta tolumoj tarp gaila, kad dar nežydi. Vieni las didelis, artmenų daug. Taip ma, daugiaus iš karininkų), nu
76e., tad
atsiusime
spygliuotų medžių-misko.
vardai maža ką pasako, kitas ir matai, kad vaidintojai ne piešiama praeita* laikas, da
per peArę
PkUMDIl.S
tiesiog iŠ
Aplankėva įvairiausių šalių dalykus-sulapojęs žiedas. Ką gali liuosai vaikščioti. Uždan bartinis ir kas mus laukiu at
tUAUMVSt M l”
Skubinkite užsisakyti 1921 metams
iabaraeity.
Taip-gi
nebuvo
užmiršta
h i 'IjfdAy i
augalus. D koks jų įvairumas! norėti-vos prasidėjo pavasaris. ga ir-gi labai prasta. Šiaip
torijos.
♦
Pavasaris—daugelis jau pražy Bet užtai kiek yra grožės į- veikalas suvaidinta gana ge ir Vilnius. Išreikšta viltis ir
couiias in-iif u. .
didis
geismas,
kad
ateinančias
Rutinai
dę, kiti vos skleidžia savo pum vairiuose kalnų augaliuose. rai. Tat valio Newarko junireikalanVelykas būtinai švęstume Vil
klte
purėlius. Kas kita matyti pa Vingiuoto tako kraštai išdėti mas:
Pilietis.
kitokio
niuje*.
Tą
laiką
jautėsi
visi
ly

pieštų ant poperos augalų, gė įvairiais akmenimis, tarp ku
pakelio.
Jis nušviečia musų armijos gyvenimą ir darbuotę.
gus ir regis nebuvo nei did(*sŽlnreklte,
lę, kas kita jų pačių matyti, lių ir ant kurių vienos gėlės
CICERO. ILL.
F.AD.mniiTPAto
kad butą
Jis duoda daug naudingų patarimu kariuomenės rcikaluone
nio viršininko, nei mažesnio
BustrrttfMiNAi hioi.s
kaip ji auga, žaliuoja, klesčiu, žyrii-miirgsi, kitos žaliuoja, tai
INKARO
nROOKlYN
Jin nuteikia žinių apie kitų valstybių armijas.
pavaldinio. Visi lygiai valgė
valoNfcVV YORK
žydi, vingiuoja! Gėlių kvaps stačiai
augdamos, tai liesi- ' Išaušus šiltam jiavasaritii Velykų pyragų — patiektus
beženkite.
Jis parodo musų priožų karines pajėgas ir ieško kelių joms
nis pripildo visų ruimų — o driekdamos per akmenis, hitai visi džiaugiamės, gėrimės gam
nugalėti.
valgius ir mušė kiaušinius. Po
ranžerė.jų. Sunku juos atpasa ir ujieliukas joms padarytas tos gražumu.
Jis neša kareiviams mokslą, duoda jiems dailės raštų.
to, prieš pabaigų, bataliono
koti, sunkus apsakyti pirmu Ten vandeny vienos auga, ki
Štai jau ir Gegužės mėnuo, o,
^Telefonas Boulevard 9199
į
i odei kiekvienas pilietis, kovojąs dėl Lietuvos neprikišu*
vadas pasakė trumpų prakulkart apsilankiusiam.
tos prie kranto prisiglaudžiu kaip žinome, šiame labiausia bų, išreiškė savo linkėjimus ir I
somybės, privalo skaityti
Štai einame minkšta, it ko sios ir kiekviena savo vardų mylimame mėnesy apvaikš“KABĮ”
b** to dar puskelbė visam bata 3
.
DF.NTISTAS
kiu kilimu, žolele. Žolė kas turi.
čiojame taip vadinamų ‘‘Moti
8381 South Maisteli Str.
o
lionui amnestijų, tai yra do #
Kaina Amerikoje metams 2 dolierini
dien, rodos, kerpama, kati ne
nų Dienų”.
2Valandoa: #—12 A. 11.
•
vanojo
visiems
kareiviams
ir
Pypkorius.
1—b: 7—1 P. M.
2
rasotų keleiviams batai. Tolu
Ypatingai mes, kurie pali
moj matos augštas stiebas, to Jau saulutė rengėsi leistis, kome verkiančias močiutes, karininkams nusikaltimus. Po ■ ■ ji........... —..... -7—
linus kinų jsigoda — bokštas. kuomet mudu apleidova Kew apgailestaujančias musų atsi to, sudainiavę himną, smagus,
ĮutmtttitmimiiiiiriiiiiHitiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHr
Tstafaaan PuIIm,io «Mjl
Ei nava prie to stiebo. Tai per Gardeną. Sėilova tramvajui! ii' skyrimų, prižadėjome jų neuž sotus ir patenkinti įsiskirstėDr.
P.
P.
ZALLYS
nai metais iš Amerikos čia at pvšku-pyšku stotis nuo stoties miršti, ir,-esu tikra, kad neuž me.
Lietuvis
Denristas
Visur reikalaukit arba patys išairašyldt
laibai buvo gi aižus laikas ir
vežta, medis aptašytus ir pas namon, Štai vienoje stotyje į- miršome.
IUS91 So. Mtchigan Avmine
PAVEIKSLUOTĄ LAIKRAŠTĮ
IImtImbU. iii.
1 šiltu.
tntytas. Niekad nesu matęs ' sėda musų vagonai! augštas seTai-gi, kad pagerbus tų
VAlJtNIMIMi 0 ryte Iki • .ukere
tnip augšto medžio. Jis turįs nelis, barzdotas, persimetęs o- brangių dienų, M. Sąjungos 2 Ant purduvinio namas 6758 So. (Tel. Pullman 843 Ir 8180,
214 pėdų augščio. ‘‘Tai kui’jdinį krepšį per pečius ir vie kp.nori iškilmingai jų apvaikš l'porla Str. 2 pagyvenimų 7-8 kam
barių aržuolo ir raudon medžio, vi
gxL '.J.C n ■ i'rrf—«i l l 1
■■■■!■
<.»■ —
kas aiigštesnis už Marijampo- noje lankoje laiky«lumas kokį čioti. Tikroji diena pripuola dus liimimtiis. Namas 29 pėdų plo
AMERIKOS LIETUVIŲ
1
čio,
tllc
veettbule
ir
vanos,
lotas
27
Juose
paveikslais
nušviečiama:
lės bokštus,” puniuniuu sau.
tai piplokštų, y t jmi veikslų, Gegužės 8. Kadangi aplinky pėdų statytas per pati Peteraon.
1) arniijog gyvenimas ir vcikiman,
Iš čia patraukėva į spyg daiktų.
bės neleido tų dienų apvaikš Kaina ) 14,000.
2) Nvarbeuni Valstybės gyvenimo atsitikimai,
liuočių pusę,. Tai iš visur su Jo rimta išvaizda ir žili čioti, todėl Įierkelėuie ją j ket . 5722 S. \Vlneheattf, gružus 7 kam- Mokinama: angliškos Ir lletuviBkoe i SS
__
3) Lietuvos ir kitų kraštų gamta.
burti, murinta niitnun aržunlo Ir rau-į kalbų, aritmetikos, knygvedystės, «te- Į S
rankioti spygliuočiai. Riek plaukai, o taip-pat retai pas virtadienį, Geg. 12 d.
Be to, ten rasit ir geresnių dailės raštų.
donniodtlo vidun, elektra, lotus di.le- | iiografljoa. typewrltlng, pirklybiąi tol- i
Kaina: metama (12 Nr.) 35 auka., vienam num. 4 auk«i.
vienus turi savo lentelę, kur Anglus
sutinkamu
barzda
Dar prie to, M. S. ta savaitė lis mlesamleje porėtai, duris su veld-jslų. Suv. Vulst. istorijos, abolnos isto- >8
rodžiais, savininko nnžle turi būti rijos, geografijos, polltlklnės eokno- , I
Amerikoje metams 2 dolieriai
yra jo vantas ir visa istorija.' kreipė mano domesio. Iškarto via svarbi, nes vadinai 5 parduota
trumpų laiku. Kalnu 88,000 inljos. plllctystės, dulliarukystėa
~
Adresas:
Kaunas, Oeneralis Stabas,
57,8 Win<'hc»ter,- paj-slduo- j
Mokinimo valandos: nuo 9 ryto Iki I S
A]M‘ję dur gerų gabalų sodo, neturėjo kur sėsti — pilna sta- ‘‘Moterų Sąjungos Savaitė”, i
Iv
• •
i
u , ' v -.T•
i'1“ l,ž 81‘00°0 mažiau negu kainavo 4 valandos po pietų: vakarais nuo 6 *
ATSPINDŽIŲ ’ ’ Administracijai.
vienu diena jo viso m' neiH-'Cių, priHigrudę. Bet uz poros Šioje suvaitoję.ypatingai mote-1 Atsišaukite.
,kt 10 vai.
S
vaikščiosi puilsova. Kutą rėva minučių kiek pr«siliunsav<
Iii S. A libuul A v. T«|.
5W» 3106 S. Halsted 9t., Chicago. z

Laiškas iš Londono.

! AMERIKOS LIETUVIAI!
i

Metraštį

i

a

a

a

a

LIETUVIAI AMERIKOJE.

f

9R. S. N AKELIS

Dr. C. Z. Vėzdas

ft&ffleis

RUTKAUSKAS

W.

h n h m« m m

KARI”

DR. G. KASPUTIS s

5

ATSPINDŽIAI

į

Mokykla!

s
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DRAUGAS

6

CHICAGOJE.

į

KATALIKU AUGŠTGJ!
DVASiŠKIJA CHICAGOJE.
LAUKIAMA ČIA ABUDU
AMERIKOS KARDI
NOLU.

LABDARYBĖS REIKALAIS.' A. L. R. K. LABDARINGOS
SĄJUNGOS 1921 METŲ
Iš Centro Susirinkimo (Bal.
CENTRO VALDYBA.
27 d.)

Bal. 28 d. L. Vyčių 24. kp.
1) Kuopų pasižadėjimai pauutarė paruošti
ntutinkamą sidarbuoti našlaičiams Kapipuminklą ant kapo savo miru-nių dienoje, Geg. 3(1 d., 1921.
šio nario veikėjo, Stasio Kai-. Budas prie kairinių turės 2,
vio. Kadangi jis buvo pirmi- 3 ir (5 kuopos. Jos rengiasi į
ninku L. Vyčiu Cbicagos Ap- lenktynes.
skriėi., atletinio ratelio, tai j Auky rink(ljlJ ,.(,g ;j|) (|
kuopa ats.šuuks ir į kilus šio kuopo(1 prižad,,1o sekanCiai:
apskričio kuopas ja, pagelsti :t k
_ 3() j .
_

Be to, bus Arkivyskupii ir Vy tame darbe.
skupų.

Trečiadienis, Gegužės 11, 1921

H

2, 4, 5, G, ir 9 kps. — po 10.

Mes turim ant pardavimo gražiose vietose puikių ir. gerai išdirbtų gatavų
farmų ir puikiose vietose ukėms žemių beveik visose valstijose ir Kanadoj.

Dvas. vad., Prof. kun. P.
Bučys, 2G34 W. Manpiette Rd.
Chieago, 111.
. Pirm., A. Nausėda, 1928 So.
Leavitt St., Chieago, III.
Vice-pirm., J. Petraitis,
4324 So. Campbell Avė., Cbicago, Ilk
Nut. rast., A. Valančius,
1511 So. 49th_Ct., Cicero, Ilk
Fin. rast., B. Ncnnrtonis,
4442 So. Richmond St., Cbica
go, UIIždin., kun. F. Kudirka, 2334
So. Onkley Avė,, Cbicago, III.

Geras farmas mes visada perkam ir parduodam. Mes perkam, parduodam
ir paimam ant pardavimo visokių ryšių namus Chicagoj ir aplinkinėj.
Perkam visokius valdžios (govemment) bondsus ir geležinkelių akcijas.
Apsaugojam nuo ugnies, vagių ir kitokių nuostolių. Skolinam pinigus
ant namų ir ūkių. Siunčiam pinigus j Lietuvą paštu, telegramais ir bankčekiais, nes turime savas sąskaitas Lietuvos, Vokietijos ir Latvijos ban
koše. Parduodam laivakortes į Lietuvą ir j Ameriką. Mes atstovaujame ypatas ir korporacijas visokiuose reikaluose. Patarnaujam teisingai.

Vyčių 24 kuopa
Dt'*ute* >r ženklelius galimu
Rudenį
žadu scenoje statyti vieną in-|^a.u^ l*a> g*aborių p. S. Ma
žeiką, 3315 Auburn Avė. Kap.
veikalu,
666 WEST 18th STREET, CHICAGO, ILL.
dienai ženklelius gamina .1.
Iždo Globėjai:
Steponkaitė, narė 8-qs kuojros.
IŠ NORTH SIDĖS.
•į— Egzekutyvis ofisas randasi pačiame vidurmiestyje -==2) Piknikui šeimyninkes
Stef. Sakauskaitė, 1902 So.
602-604 Y. M. C. A. Bldg., 19 So. LaSalle St., CHICAGO.
Union Avė., Cbicago, Ilk
Geg. 9 d. Šv. Mykolo pa r. duos 5 kuopa.
Turim savo atstovus: Lietuvoje, Latvijoje, Vokietijoje, Belgisvet. įvyko susirinkimas pa Nauji Garbės nariai: 3 kp. .T. Mikolainis, 1529 So. 50tli
joje, Anglijoje, Kanadoje, Floridoje, ir New Yorko mieste.
rapijos komiteto, klebono, kun. j M. Bočkaitė ir Mot. Dievo So- Avė., Cicero, Ilk
A. P. Baltučio, ir draugijų nr-įpul. dr-ja, 5 kp. .J. Mikšis ir
Direktoriai:
stovų. Nors susirinkimas buvo P. Prane. Freitikaitė.
skaitlingas, lx»t ne visi drau3) Naši. Savaitė. Vienos kuo J. Petraitis, 4324 So. Camp
gijų išrinkti atstovai buvo at pos jas rengia t nujaus, kitos a- bell A ve., Cbicago, Ilk
B. Sekleckis 3427 Auburn
silankę. Daugiausia tartasi a- tidėjo rudeniui.
Avė., Cbicago, Ilk
pie parapijos bazaro reikalus.
4)
Iždin.
kun.
F.
Kudirka
už padėtus pinigus, jeigu pirksi mu
Prof. kun.’ P. Bučys, 2G34 sų
Išrinkta programos komisija.
« BHOADW,«
- NF.W. YORK. N V
rekomenduojamus.
užtikrintus
.Ji apsiėmė bazaro metu parū klausia, kur randasi Ona Bra TV. Marąuette R.,1. Cbicago, UI.
TIKSI Kelionė Be Persėdimo Iš NEW YORKO Per LIBAVA Arba
PIRMO MORGEČIO
1IAMBI7RGA — EITKŪNUS
pinti daug į vai mino, gyvumo zauskienė aukojusi našlaičiams ' Kun. I. Albavičius, 717 W.
I LIETUVA
AUKSO BONDSUS
ir linksmumo. Dr-jos nesigaili $539.00 ir Šv. Kaziui. Vienuo 18 St., Cbicago, III.
T,aivai
išplaukia
kas
14
d.
Dideli dviejų sriubų paėto laivai išplaukia:
Procentai išmokami du kartu J metus
bile
vienoj
bankoj.
“
POTvONIA
”
Gegužio
18
*
“ESTONIA” Birželio 22
triūso, nei pinigo. Šv.Cecilijos lynui $530.00 ir nepridavusi
Kun. F. Kudirka, 2334 So.
“LITUANIA” Birželis 1
* “POLONIA” Liepos, C.
savo
adreso.
Tikrai
niekas
ne

Bondnal
po
$100
Ir
$500.
Gali
pirkti
dr-ja žadėjo insitaisyti ir pa
Oakley Avė., Cbicago, III.
Visi laivai turi puikus kambarius trečios kliasos keleiviams
ir lengvais išmokėjimais.
pranešė.
rapijai veltui paskolinti “mu
A. Dargis, 726 W. 18th St.,
Kreipkitės prie musų agentų jūsų mieste arba pas
K. KEJIPF, General \Vestom Passenger Agent
Perkame, parduodame, mainome ii
5) Atsiliepimas iš Melrose Cbicago, Ilk
šamąją šlėgą.’
120 Nortli I.a Šalie St.. Cbicago, Illinois.
duodame informacijas apio Jvairių
Pažaras prasidės Rugsėjo 5 Park, III. našlės, norinčios
A. Nausėda, 1928 So. Leavitt komp. Sėrus.
d. (Laborday) ir baigsis Spamirsiant užrašyti Labd. St., Chieago, Tik
Krcipkilies J Lietuvių j staigų
GRAND JURY“ PRADĖJO liu 11 d. Su mažomis išimti-savo namą, (namus
J. Rupšis, 4013 So. Maplc- PEOPLES INVESTMENT CO lllilIlIlIlIlIlIlIlJllllllllllllllllllilimilIlSIIIilIKilIlIlIIlUllllllllllllllllllllllllllllililIlIlIlI
TARDYMUS.
mis bus tik trečiadieniais. apkainuotas’ apie $10,000.00) wood Avė., Chieago. Ilk
220 S. States Street
Itoom 1422
Tel.
Uarrison
2024
CliU-ago, III.
šeštadieniais ir sekmadieniais. su
kad Lalai. Są-ga išA. Valančius, 1511 S. 49 Ct.,
auklės jos 2 mažu busiančiu Cicero, Ilk
Specijalė “grand juiy” va
Kasdien ir ncdciioims nuo 12 iki 3
!
DRAPANOS VĖL ATPIGO
I
kar pradėjo tardyti klausimą
Šiomis dienomis šv. Mykolo našlaičiu, mergaitę ir bernaitį.
S. Jucevičius, 72G TV. 18th po piet.
papirkimų, kurie surišti
su par. bažnyčios stogas buvo pa .Jai neatsilankius susi rinki man, St., Chieago, 111,
ši metų pigesnėmis nebebus
statymu namų Chicagoje.
taisytas. Dabar altoriai ir sto- įgaliota pirm. A. Nausėda ir
B. Nenartonis, 4442 S. Rich
Dabar tai geriausis laikas užsiLegislativei Dailey’o komi vylos taisomos ir puošiamos. p. Cibulskis, kad, jai atsišau mond St., Chieago, UI.
sukyt vasarin) siutų, kol dar
gražiausios materijos neišsbaisijai pavyko susekti tiesiog Parapija rūpinsi didžiuoju al kus, jie galėtų užbaigti reikalą.
Agitacijos Komisija:
gė. Vėliau bus sunku gauti to
torių;
Šv.
Rožančiaus
ir
Ne

neintikėtinų daiktų. Pirm ka
G) Centras prašo, kad Gegu
kių puikių ir belaukdami pra
Prof. kun. P. Bučys, 26,341
ro, karo metu ir paskutiniais kalto Prasid. Pan. Švenč dr-jos žės 30 dienoj ir rengiamoje
leisite puikiausi pavasario se
• laikais čia darbininkų unijų — Panelės Švenč. altoriumi; rinkliavoj (Tag Day) visų ko TV. Marąuette Rd., Chieago,
zonų nepasipuošę. Dabar yra
'
,
laikas ir mes esame pasirengę
papirkimai buvo papras Ajaištalystės Maldos dr-ja —- lonijų dr-jos eitų pagelbon Ilk
padaryti greitai ir kone per pu
Saldž. Širdies V. .Jėzaus alto Labd. kuopoms. Gavus leidi S. Jucevičius, 726 TV. 18th
tas daiktas.
sę kainos pigiau, kaip praėjusį
metų.
Ir visas laikas į tuos nedo riumi; Tretininkai — Šv. Pran mą viešai rinkliavai. Centras St., Chieago, Ilk
ciškaus
stovyla.
Tikimasi,
kad
sušauks
nepaprastą
susirinki

J.
Šliogeris,
1508
So.
4Sth
j
rus darbus niekas nei (lomos
Mano patyrimas daugelio me
tų yra visiems gvarantuojanias
Ct., Cicero, III.
neatkreipė. Darbininkų unijų Šv. Kazimiero dr-ja su L. Vy mą.
pasitenkinimas drapanoms, ku
Ar esi nervuotas. kenti galvos
“business” agentai
ne tik čių 5 kp. pasirūpins savo glo 7) .Jei viešai rinkliavai ir ne P. Vitkus, 1432 So, 49th Av.,| skaudėjimų,
ar tamistos akjs
rias padarysiu.
ašaroja, raidės susibėga kuo
praturtėjo, bet jie pasidarė bėju, Šv. Kazimiero altorėliu. pavyktų gauti leidimas Šv. An Cicero, Ilk
met skaitai, pailsta akis be
P. 8. Važiuojantiems Lietu
Visa
parapijos
nuosavybė
ge

jei taip, tuojau* tu
galingi nei carai.
B. Nenartonis 4442 So. Riek-! siuvant.
tano dienoj (Birželio 13 dievon arba norintiems siųsti, par
ri
pirmiausia
pasiteirauti
ma

no 15 metų patyrimo,
kurio
Tie papirkimai visuomet bu rinama ir puošiama.
duodu materijas už "wholcsale”
: ą), tai vis tik tą dieną Cen- mond St., Chieago UI.
Buteiks tamistai geriausių pa
kainas.
tarnavimų.
vo surišti su kriminaliais gru
t.as pataria visoms kolonijoms
Šv.
Kazimiero
dr-ja
rengia
mojimais.
m apleisti rinkliavos savose ba
JOHN J. SMETANA
■» pikniką Gegužės 29 d.. Poloniu
P. P. MANKUS
1801 So. Aslilnnd Avė., Chieago
žnyčiose.
J. Šliogeris.
Visuomenės opinija vienoda.
ANT PARDAVIMO.
darže.
kertė 18-tos gatvės; 3 lubos
5 2345 South Leavitt Street
Chieago, Illinois. |
Kuoveikiaus atrasti kaltinin
Kambarys 14-15-18-17
Ice
Cream
Parlor
kus ir juos kuoašti iausiai bau
IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR.
Viršui PLATĖS Aptiekus
niiiiiiiiiiisiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii JiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiH

Kaip šiandie* ( bieagoje lau
kiamu abudu Amerikos kardi
nolu, trys Arkivyskupai, penkioliku Vyskupu ir daugybė
kunigų.
~ Tai bus 36-nsis kasmetinis
suvažiavimas tu visų dvasiš
kių, kurie yra mokinęsi ame
rikoniškoj kolegijoj
Komoj,
Tie visi, kuiie yra lankę tą koturi įsteigę tos kolegi
jos aluninų organizaciją.
Suvažiavimo posėdžiai bus
laikomi šiandie ir rytoj “Quigley I’reparatory” seminarijo
je
Nieko tikra vakar dar nebu
vo žinoma, ar bus abudu kar
dinolu. Bet juodu yra laukia
mu.
Romos kolegijos alinimų są
jungos prezidentu yra kun. dr.
41. E. Kilev.

Gausi 7%,8%

BALTIJOS AMERIKOS UNIJA

|

ŽINOTINA

I

KAIP JŪSŲ AKIS

sti.

ATSISTATYDINO KALĖJ!
MO VIRŠININKAS.

IŠ BRIDGEPORTO.

Tėmykite

Su pragyvenimo kambariais,
Gegužės 3-čią d. “Draugas“ tyroje miesto dalyje.
Gegužės G d. vakare ties 32
ir llalsted gatvių gatvekaris 104 nuin. tilpo korespondenci Kreipkitės

pavojingai pritrenkė Tam. Ma
žeiką, 40 in. amžiaus. Dabar
sunkiai serga Peoples ligo
ninėje. Jis yra nevedęs ir dir
bo pas Stankumis džianitorium.

ja buvusios vakarienės, Gegu
“DRAUGAS“
žės 1-mą d., Dievo Apveizdos
> Atsistatydino iš užimamos
parapijos svetainėje.
2334 South Oakley Avenue.
vietos Cook apskrities kalėji
Korespondencijoje pa vadin
Tel. .Roosevelt 7791
mo viršininkas kapitonas Tx*e.
ta “Senbernių vakarienė“.
i>adarė pakilus nesutikiTas buvo visai iškreipta. Va
KrTai
'
nianis tarp jo ir kalėjimo gy
karienę surengė klebonas su
dytojo.
Geg. 7 d. Šv .Jurgio par. j parapijos komitetais ir parnpi- Nerviškas?
Kapitonas Lee sako, jog nie- svet. šv. Aloizo dr-jos Šv. Jur jiečiais bei pramonininkais,
Tūkstančiai kentėtojų nuo
kur nesama teisybės. Viską- gio skviius įrengė šokius. Bu kurios pelnos skiriamas para nemiego
dedama tik ant vieno neteisė vo daug jaunimo. Du vyrukai pijai. Rengėjai buvo vedę žmo
negrumuliavimu
mėgino pasipešt), bet buvo nes, išskyrus kelis nevedu
to politikinio pagrindo.
dispepsijos
išvesti laukan ir sutaikinti.
sius, kurie tarnavo prie vaka galvos skaudėjimo ir kitų ligų,
rienės.
randa pagelba vartojant
IŠ CICERO. ILL.
Tai gi reporteris gerai ne
Gegužės 11 d. Šv. Antano žinodamas kas ją surengė stam Dr. Milės’ Nervine
Kodėl TU Nepamegini?
Rengėjai.
par. svet. Ta Vyčių 14 kuopa biai suklydo.
Ar ral vartojęs Dr. Mlle«
pnšvęs visą savo susirinkimą
K WF,ST SIDĖS.
AnU-Pain IUIIh?
PAKUČIAI SK SAVO VAISTININKO
žaismėms. Be kuopos narių
Gegužės 1 d. Aušros Varių susirinkiman
pasviestas na
par, svet. L. Vyčių 24 kuopa riams pažįstamas musų jau
IŠ NORTH SIDĖS,
įrengė išleistuvių
vakarėlį nimas. Ths duos kuopai nau
■ Dr. M. T. STRIKOL’15
kuopos nariui-veikėjui, p. Kaz. dos.
Idetnvto f lydytojas ir Chirurgą. I
Geg. 15 d., Šv. Mykolo pn- 14
Pcopl<*a Teatro Name
Kielai, kurs tą pačią dieną iš
rnp. svet. Mot. Sąjungos 4 ■ l«l« W. 47th Ktr. Tel. Ikail.
IŠ T0WN OF LAKE.
■Valandoa: 8 iki 8 vak. Nedėl loj
važiavo Lietuvon. Buvo vaka
kuopa rengia vakarą. Vaidins Ilki 12 ryte.
rienė. Programos vedėju buvo
Itea. 2314 W. 4.ini Street I
L. Vyčių 13 kp. mėnesinis keturių veiksmų komediją 8
kuopos pirmininkas, p. A. Vn|
ryto iki plot.
I|
susirinkimas įvyks Geg. 11 d. “Vagys“. Vaidintojai žada |Tel. Nuo
MeKInlcy 2«8
lonis. Al dsveikininio kalbelę
8 vai..vakare.
publika ligi soties prijuokinti.
pasakė klebonas gerb. kun. F.
Korespondentas.
Nortli Sidės publika ir kitų
Kudirka. Kalbėjo ir kiti kuo
kolonijų
svečiai prašomi atsi
pos veikėjai: pp. P. Cibuls Jeffersonvillc, Ind., Geg. 10.
S. D. LACHAWICZ
kis, St. l’iiiirazns, S. Žibąs ir — Vietos kalėjime du kaliniu lankyti musų vakaran.
LIKTruVYH GRABoRII'R
|Pat*rs»uJu tal<tntuv*a«
Kat-I
p-lė B. Linčiuki itė.
mirtinai primušė vieną sargą, Įžangos bilietų galima gau l'nialta
Ikai. m.ldtin .'•'tauku, s maan d<rbg|
utaaatdlatl
*

MUSŲ REPORTERIO UŽ
RAŠAI.

PRANEŠIMAI.

i

I

Po programos susirinkusie norėdamu. pabėgti. Bet nepa ti pas visas nares.
ji turėjo žaisiibų.
vyko.
Sąjungietė,

(Mleaca. Ill |

|»14 >. 3Ird PI.

Tel. (lual 3133

4

mano

parašų.

Valandos: Kuo 10 ryto iki 9
va. Nedėlioinis nuo 9 rjt/o Iki
12 dien
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DR. G. M. GLASER
Kertė 82-ro St.,
Cblcagn, PI.
HPECIJALIHTA8
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
niškų ilgų.
OFI8O VAI.ANDOS: Nuo !• ryto
iki I po pietų, nuo t iki 8 valan
dų vakare.
Ą

Nedaliomis nuo > ik] I po plot.
Telefonas Varda 3M7

' '

51
551

praneša visuomenės žiniai, kad nauja ofiso vieta
adreso 175 ADAMS ST., NKAVAKK. N. J.

52

Visais pinigų siuntinio reikalais, jų perkėlimu j Lictuvų
ant nuošimčių, išrupinlmu pasportų Ir kitų dokumentų, prašo-

S

Praktikuoja 3* metai
Ofisą* S143 So. Morgan St.

Lietuvos Prekybos ir Pramonės Banko Agentūra.

175 Adams Street,

Newark, N. J.

Tel.

■■

H
J.

Vėliavų, Karūnų, Šarpu ženkle- =
lių ir kitokių draugystėm reika- =
lingu dalyku.

A. J. POŽĖLA

Tel. (anai 3118

1908
8

m
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1900 S. Halsted Str.
Iki

j;
f’

,

DR. A. L. YUŠKA
ryto

■
g

M. NARJAUSKAS

K-

Valandon: 10
<4y venlmaa:

ant

me kreiptis:

■
*

randasi

s>

■

vakaro

W.

Division Str.

Chieago. f
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2811 W. nsrd Str.
Pro.peet 3488.

--- -—K

[uropean /įtnerlcan gurnu
Fabionag ir Mickievicz ved.
buvę A. Petraltta ir 8. L. Fabionaa

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pašportai ir tt.
NOT AKIJI '8 AK
Katate, Pankolo*, Insurinal
Ir tt.
8110 W. 83th St., Knmp. Halsted Kt.
Tel. Ilouleiard 011
Vai.: 9 Iki 8 kaadloną
Vak.: Utar. Ket. Ir Sub. iki 9 rak.
Ned.: iki
po pietį).
Itenl

I

Carter’s Little Liver Pilis
Negali Būti Links
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba
Maža Plgulka
Maža. Dimaa
BloŽa Kaina
netarlatla Olėti*,
yra i.rleliuillnit t.bli.kUHlų
veidu.

Vaistas Kuris
Reikalingas Visiems
Tikro, tnri paslrašy

•ARTER’S IRON PILLS
Jonu. pngellH-a, pnmėginkite

SKAITYKITE IR PLATINKITE "DRAUGI"
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