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Lietuvos Nepriklausomybes Klausimas Baltuose Namuose
U
GYDYTOJAI PERDAUG
VIRŠ MIUONAS ŽMONIŲ I MYLAUJASI
LENKU KAREIVIAI NEUT
PINIGUOSE.
STOVI Už LIETUVOS Baltimore. Md., Birž. 1.
RALU ZONOJ.
NEPRIKLAUSOMYBE. John Uopkins medikulė mo (Iegužės 27 dieną gauta y-

Nauji Nesusipratimai dėl
Silezijos
ANGLAMS NESKUBUS SI J baigt i(*s.
šiandie Praneija su AngliLEZIJOS KLAUSIMAS.

l.ja tais klausiniais

susimaino

VAKAR INDUOTA PETICI
JA PREZIDENTUI HAR
DINGUI?

Prancūzai yra kitokios nuomo- notomis
WASHINGTON. Birž. 1. —
nes.
Silezija Lenkams yra skubus
? Amerikos Lietuvių delegacija
daiktas. Kol jų “maištininkų
Paryžius. Birž. 1. — Silezi
vakar Baltuose Namuose pre
organizacijos dar nesuirusios.
jos ir vyriausios tarybos su- ..
, ,
,
zidentui Hardingui indavė pe
......
.
*
... jiems butu* /.paranku
įsnauio
smilkinio klausimuose pakilo
.
.
ticiją su paraginimu pripažinti
.....Anglijos
... 1Kpakilti
ta
nauji nesusipratimai
,........smarkiau, įei kartais
,
Lietuvai nepriklausomybę.

kyklo.i dekanas AVilIiums kal
bėdamas tos mokyklos aima ra tokia kablegiama iš Kau
nų suvirinkime pareiškė, jog no nuo Vakaru Departamento
medi|U»lei profesijai yra didis dii •Totoriaus B. Balučio:
“Dvidešimts penktą (ie
pavojas, n?s daugelis gydyto
gužės dieną pastebėta neutju jierdaug myli krauti pini
talėj zonoj a pro trisdešimts
gus. Toks pasielgimas nesutin
Lenku mitelių, besirenkan
ka su gydytojo profesija. Ir
čių apie Širviutus. Penkio
todėl šiandie ne kokia opinija
lika persi rėdžiusių žandarų
gyvuoja apie gydytojus. Se
deleguota suėmimui širviu
novėje kitaip butą.
tų milicijos kontrolės komi
sijos pastatytos, taipgi ku
VANDUO UŽLIEJO DIDE
nigo ir kitų žymesnių. Mili
LIŪS PLOTUS
cija ir kunigas prasišalino.
Pastebima
infiltracija šio
Woodland. Wash.. Birž. 1.
rajono petsi rėdžiusiais ka
Netoli nuo čia Colum-bia ti
reiviais.
Balutis.“
pe .vĮnduo pakilęs sulaužė
...
Kitoj kablegrainoj praneša-

j vylia nuspręstu jiems ką ne
su Praneija.
Peticija turi virš
milioną
palankaus.
Anglija sutinka Augštosios
Suv. Valstijų piliečių parašų,
Silezijos klausima rišti pavesiš kurių 102.000 yra tik iŠ
VOKIEČIAI ANGLAMS
ti naujai ekspertų komisijai.
vienos Illinois valstijos.
BARSTO ROŽES.
Bet nesutinka laukti tos komi
šita peticija viena didžiau
sijos raporto, ir kuoveikiaus
Gatvės nuklojamos gėlėmis. sių, kokia tik buvo pristaty
sušaukti vyriausios
tarybos
Oppeln.
Augštoji Siltzija. ta i Baltuosius Namus. Už jų
susirinkimą. Anglija nori, kad
galėjo būt didesnė moterų pctas tarybo- susirinkimas jvy-jBirž. L — (iegužės 30 d. čia ticija.
kuomet buvo darbuoja- :k"l
Al>"'
'ūkininkų i“1”- -'"k
,'l.b "v„|,i
ktir šią savaitę. Nes yra svar- atvyko pirmasis specialis An- trasi už moterų lygias teises!*“ “‘•“J™®"“*,
pahės-! ...'lz,a i
...... ”
.......
(
'arneckis.
besnių rėikalų už tokią Silezi- ■ gbj karuonienės batalionas.
t i, nes laiku buvo perspėti.
Vokiečiai gatves nuklojo gė- politikoje.
Liet. Inform. Biuras.
Praneija yra kitokios nuomo- lėniis. Po Anglų kareivių koPiliečių parašai susekti 140 SKAITLINGAS FARMERIU
o
Izi VU ne n tormiAfo
Cndz
IŠ KUR PRANCIJA ŽINO.
nė.s. Ji sako. jog su tarybos jomis barstyta rožės,
atskiruose
tomuose
Sudėjus !
SUVAŽIAVIMAS.
susirinkimu reikia
palaukti; Visi Vokiečiai
gyventojai viaus kitus ant kitų pasidaro
Paryžius, Birž. L — Prannors ligi Birželio 15 d. Ligi; čia Anglus pasitiko kaipo per 14 pėdų koliumna. Tuksian
Springfield,
III.,
Birž.
L
cijos užriibežinių reikalų ofi
to laiko ekspertų komisija pa- įgalėto,jus ir iš^elbėdojus. Nes čiai žmonių turėjo surankioti
Iš
visos
valstijos
čia
suvažia

gamins rapoi tą ir taryba turės Lenkai ilgas laikas visu? sėjo ir sueiliuoti parašus.
se užginta žinia iš Municlio,
vo daugybė farmerių (iikinin- buk Bavarija atsisakiusi niisiprogos nors kartą pabaigti su'baisų terorizmą.
Peticijoje pasirašusių
yra
tuo Silezijos reikalu.
Anglai su Vokiečiais Aug-gubernatorių, dvasiškių, mies- kų) su tikslu padaryti i iegi- ginkluoti ir pasipriešinti Są
Taigi, kuomet Anglija Sile- štojoj Silezijoj padaro
savo tų majorų, miestų valdininkų. slaturą savo intaką, kad ji jungininkų ultimatumui.
zijos klausimą laiko neskubo-j rųšie* sąjungą, kuri uikreip senato ir žemesniųjų kongro neprnvstu fąriiieriams kenkstu, Praneija tvirtina pricšin-lta prl*š Įlenkus < i maistinin- so ramų narių, inėmus sena mmgo prieš piiklybos tarybą TAUTŲ SĄJUNGOS TARY
atkreipto biliaus.
BOS SUSIRINKIMAS.
gai. Del to pakilę nesusiprati kus“, norinčius pavergti pro torių Lodge.
mai ir nežinia kaip jie turės vinciją.
Senatorius Lodge yra senaGeneva. Šveicarija, Birž. L-
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ŽINIOS IŠ LIETUVOS
Kaunas. Čia pranešama, kad

Ašmena, Vilniaus rėti.

Lenkų viešpatavimo Vilniuje Ašmenos apskritį važini
dvieju metu sukaktuvės pasižy'gitacijos tikslais kliu. M
mėjo puse mik mar. nuostoliu vičius, Seimo narys,
saliutui
šaudant
padarytų1 Atvažiuoja į Kaime ir
krautuvių langams, ypač l.en- šia susirinkusius bažnyč
kų knygynai, ir Žydų varinė kiiiinkus
jonui prie darbo,
ruošiant
“Reiškia jns skaitote
Lenkų iškilmes. Lenkų laikraš-. Laikais“. Žmonės at
čiai paskelbė, niekur Žydams
<;11(iaj katalikai”
nesą taip gera. kaip Lenkim-Įk(,|(,tas bn|su atsakė:
sp.
Lenkai.” Agitatorius t<
“Vilniaus” pranešimu, “Vii-'sitikėjo, bet greit susipn
niaus” redaktoriui atsakius pasakė:
“.Jei jus katu
mokėti .i() t ukst.pabaudos, įei- reiškia jus Lenkai, nes t
sėjo administratorio jam pas-pnts“ ir tęsė savo agit
kelbta. jog jis gausiąs arešto jj,. kalbą, l’aip stengiasi
b menesius.
kai falsifikuoti Gudų i
“Vilniaus” laikr. pranešimu,'menės nuomonę ir skleis
|K*r šv. Juozapo šventę pil. Po- nias api«* Lenkų Vilniaus
vilas šadreika iš l Ibi nu so- što gyventojų sąstatą,
džiaus, gavęs iš Viliaus lai-į “Vilniaus” pranešimu,
kraščių ir kalendorių-r-“Vii-Įkinoji Valdomoji Komisi
mus , Srtaž Litw_v,
Lit ra nutarusi neleisti
1
\va,” “Vilniaus adrsas”, nu- nau.įietiis
krasciams.
ėjo bužnytkičiniu
Kalesniu_______
kimsna, dalijo žmonėms laik- i Kaunas. V—-2. (Kita),
raščius, kad paskaitę painaty- pabaigoje atvyko iš Var
tu pasaulio žinias, kad išgirs- per Danzigą, Karaliūnei
tą apie dabartinę savo tėvv-PįVirbalį einąs Tautų Sąjį
nė s padėtį. Žmoneles is-diIgę k<»ntrolis komisijos pirmii
laikraščiu, senai niatvtų ir ži pareigas Italų
puikiu
nią negirdėtu, net apsiverkeįKni’lo Bergera. Kuomet
ir džiaugsmo ir ėmė mielu no- !pradžioje kontrolės kon
m skaityti. I»et shri pi iejo Jni-|RUVO Lenkų įžeista ir nu
liciuinkas Nasavicius ir pik sj S11 pU,k. (’harrigny ap
I . Sadieiką siicine ir neda\e
pulk. Bergera dėl
dalinti
laikšračių ir nuvežė lur(,jf) pnsi,ikti Vi1n}uj
Eišiškėm Ten, pfala.kę kalė-!Bcrgp,.a pilskutinįus 3 r
."")«> 3 ,Kiras, paleido, liet lai- prah,k,o b(> jnkin
kraščius ir kalendorius ntėinė 'žioju karo metu jis nek
Tai Lenkui brolvbė!
i buvo sužinstas ir tos ža

neretai ir dabar atsiliepi
vi|ninj, p„||(
Šį mėnesį Tautu Sąjungos ta . Panevėžys, linini,,Ižio |,„hni.|
Panevėžį
a,Jankė
hnvn..................
a|,„
ryba čia turės susirinkimą.
Bulgarai Neri Taikos Balkanuose
|i|;
N
Be kitko bus tariamasi, kokį -„•j, Vilniuje Knpeiik., ,lran-;|)|)_
miestą parinkti Sąjungos sė gai: l’ažela, Bielskis ir D-ras 20 d. sutarties vvkdymS
BULGARIJA UŽGINA SAVO |priklausiusių Bulgarija:.
Domaševičius. Sušaukė jie dar- ži|1I,-,iilllo< b(,t ir la,.pillil
dybai.
ŽYGIUS.
pabėgėlių daugiausia yra
bildukų profesinės sąjungos',damas tarp Lietuvos ir
Trakijos ir Makedonijos.
SUSIDAUŽĖ 6 NARDAN
Visminą susirinki,,,,. S,iširi,,-. kl| vyriH„Byhiq įvairiai,
Negali suvaldyti ginkluotų
labai pasilgę savo namų.
ko
daug. Pirmas
kalbėjo l)r.!
ČIOS LAIVĖS.
...................... siutais.
gaujų.
bijo ten gryžti. Nes gali
Domaševičius. Jo visa kalbai
ulk. Bergera pradžioj
Tokyo. Birž. L - Manebrų į buvo nukreipta prieš St. SeiSofia, BulIgari.ja, Birž L — suimti ir persekioti.
dėsi Vilniuj, bet paskui,
Bulgarų vyriausybė su taisį^usbuvo nepriklausoma vals- ru vyskiųm. Šis jų darbams | metu (> Japonų nardančios lai- mą. Anuodu St. Seimo atsto
Laikinas Bulgarijos užsienių
ti<*^ pasveikus, nuvyko į
reikalų
ministeri? Bascalov pabėgėliais turi daug vargo.
kurios gyventojai, kai smarkiai priešinosi, gindamas I vės susidaužė, iš kurių viena vu kalbėjo Rusų kalba.
šavą. Dabar sugryžęs Kai
sugadinta.
karštai užgyni’
skleidžia’.uis .Sulig iŠsigalėjimo juos apru po atskira etninė grupė, ne- Prancūzu liaudies teises.
Kuomet iš Lietuvių darbi
jnilk. Bergera negalė* dai
žinias, buk Bulgarija pasiketi-į pina pastoge ir duoda reikn- kuomet neišsižadėjo savo ne
ninkų larpo iškilo prolestai,
ii laiką eiti savo pareigą,
pirmininkas pastalė bnlsavi-Į
nus) taip ilgai provokuoti Bal-;| ingo maisto. B-t ne visuomet priklausomybės teisių, ir priTHINGS
THAT
NEVER
HAPPEN
kontrolės komisijos pirmi
kanų valstybes, kol pakilsiąs taip turės būt. Tie žmonės bus Pažinimas Lietuvai nepriklauman. Kadangi daug'buvo Žy
By GENE BYRNES
kas, jas eis tuo tarpu ii
naujas karas. Tam tikslai, sa priversti patvs pasidaryti sau somybės žymia dalimi galėtų
dų, tai Rusų kalba laimėjo.
bau Japonu pulk. Tsutsu.
užtikrinti pasauliui taiką atei
koma, Bulgarija pavartojant! gyvenimą.
Tuomet krikščionys demokra
Lenkų spauda nekartą
savo ginkluotas gaujas kurinis
tai pradėjo apleidinėti susirin
Tų žmonių padėjimas šian tyje.
paskelbusi, kad pulk. Prr
užpuldinėja parubežiais Ser die yra lygus Rusų padėji “Tad mes prašome pripažin
kimą. Tas atstovams nepatiko
zas (’liai'dignv pasitrauki
bus, Rumunus ir draikus. įsi- mui Konstantinopoly ir jo a- ti Lietuvos liaudžiai tas ap
ir tuojau užbaigė susirinkimą.
kontrolės komisijos. T<
briaudamos į tas šalis su plė pylinkėse. Iš jų taigi larpo or sisprendimo teises, dėl kurių
Kam. liet Žydams, tai to<
kontr. komisijos sudėtis I
šimo tikslais.
prakalbos patiko ir jie tankiai
ganizuojasi ginkluotos gaujos Suv. Valstijos buvo kariavu
si keitė.
ir kurios kitoms buvu
šukavo: “dn zdravstvnet in“Bulgarija”, sakė ministe- ir pasieniais užpuldinėja ne- isios.
.
šalims jau
ternacional”.
Čia pasirodė,
įis, “pageidauja gerbti Neui- |,„ke,„-i„,„„s draikus, .Šerinis sloms
KROATAI NORI AUTO
ir
R,„„„n„s.
pripažintos.
kas Lietuvos yra priešai, už
lly tnikos sutartį (padarytą
MIJOS.
“Ir mes su pagarba mettat tą pačią dieną daug dar
jai Sąjungininkų). Musu visa
Bulgarai suTurkais.
džiame
Suv. Valstijų Prezibininkų prisidėjo prie krikš
(loma atkreipta i naeionalj dar
Vienna, Birž. L — 1S
IŠ
Trakijos
be
Bulgarų
y
ra
dento
formaliai
pripažinti
Lie

čionių darbininką profesinės goslavijos parlamento išoj
bą, bet ne į karą. Artimoj atei
sąjungos.
ty Sąjungininkai patys pripa paliėgusiii Bulgarijon ir dau tuvos vyriausybę.’
si Kroatai vaisi jočiai ntsb
gybė
Turku.
Šitie
jungiasi
su
žins, kokią jie neteisybę yra
Jie
įvikalauja Kroatijai i
ATIDARYTAS PETROGRA
Vilkaviškis. Lietuvos šaulių
padarę šiai šaliai, atvienėdami Bulgarais prieš Graikus. Tur
nomijos siT nuosavu seiim
DO UOSTAS
sąjungos buvo surengtas va
ją nuo apgyventų
Bulgarais kui pnbėgėliai apturi instruk
karas spektalis Bal. pabaigo PLATINKITE “DRAUOJ
provincijų. Mes turime vilties, cijų iš Angoms nuo Turkų na
Ryga,
Birž.
1.
—
Radio
deje. Statyta operetė: “Adomas
kad jie pataisys tas klaidas. cionalistų.
-—=----------- a
Turkai
nacionalistui
darinio-Į
iS
M
’
^vos
pasakyta,
ir Jieva”; vyrų duetas “Tėvy
Kaip ilgai avinių partija turi
nės meilė nemari"; choras pa
rankose valdžią, musu kaimy jasi, idant Graikija skaitlin- 'og ’’<,<lKgra<lo nuostas paga
PINIGįl KURSAS.
liau atidarytas ir iš jo išplau
gą
kriiomenę
palaikytų
Tra

dainavo
kelias
liaudies
dainas.
nai neturi reikalo bijoties ga
kia pirmas Latvių garlaivis.
Grojo N. pulko orkestrą.
Svetimų šalių pinigų vertė,
limu nesutikimu su mumis.” kijoje. Tuomet nacionalistams
lengviau butu įveikti Graikus
Pustapėilžių kaime pas ilki mint nemažiau $25,000, Geguj
Pasilgę savo namų.
pačioj 'l’iirkijoj. Kuomet Grai turinti su tomis ginkluotomis
ninką Matulaitį, Bal. 20 d. a buvo tokia pagal Merchnnta
Bulgarijos vyriausybė,
b< kai iš Turkijos butų išvyti, jie gaujomis ir mėginanti jas iš
pie 11 vai. vakarą, tarnas an and Trunt ('<>.:
abejonės, stovi už taikoj ir ji turėtų eiti laukan ir iš Traki vaikyti.
nušovė tarnaitę U. šildauskai Anglijo* fttcrlingų svarui
toli gražu nepageidauja drum jos. Nes tuomet visos naciona Tos gaujos yra pačių kaimy
lę kaž-ko atėjusią ir pabeldu l’ianciizijoH Unitui frankų
NEKUOMET
TAIP
N
e
RA.
listu spėkos butų permestos nų padaras. Kaimynai pasi
sti ramybės Balkanuose.
sią į tvarto duris,
kariame Italija* šimtui lirų
ton
šalin
prieš
Graikus.
Bet šiandie Bulgarijoje gy
savino Bulgarijos provincijas.
Barzdagkutykloj« visi darbininkai patenkinti
indomiu miegojo minėtasai tarnas. Nu Vokietijon šimtui markiu
vena daugybė Bulgarų pabė Bulgarijos vyriausybė skel Tų provincijų paliegėliai tad “kostumeriu.” kuriam nereikia jokių “tonikų”, nereikia žudymo priežastis nežinoma. Lietuvos šimtui auk*inų
gėlių iš provincijų, pirmiau bia, jog ji nieko bendra ne- kovojn už savo tėviškes.
valyti avalinių ir net rankų pirštų panagių.
benki jo* šimtui markių
Vedamas tardymas.
MIRĖ VYSKUPAS MAR- to užsienių reikalų komiteto
BEAU.
pirmininkas ir Lietuvos priete-1
liūs.
Paryžius, Birž. L — Mirė
Peticijoje pasirašę daugelio
Tu didelių universitetų pilni pro vakar Meaux dioeezijos vysku
iš fesorių štabai. Tarpe pasira pas Marbeau. Nabašninkas pa
Jie šusių yra Jess Willard, Jack garsėjo 1!HS metais,- kuomet
Vokiečiui briovėsi ant Pary
Bet Dempsey ir Charles Ray.
Atėjus Vokiečiams į
būt
“Kadangi.” skaitoma peti- žiaus.
Meaux,
rado miestelio niajocijoje, “Lietuva
ilgus am-

tfroČiatlienls, Birželis 1, 1921

DRAUGAS

J kartais laikraštis pasirodo tik*
sipratusi visuomenė tiek Lie-1 į”
rai antivalstybinės tendencijos,
tuvoje, tiek Amerikoje, 2) di
44
delių pinigų pradžioje netu-IS
tokiam turi būt atsakytas pil
Kmkvienas asmuo bei atskira ti, kur nebūtų ex-professo už rėjo nei socialistai; kas link g
■Dm koodlcn* Makynu aedėkUeniaa. nas pastoje patarnavimas, bet
Galima gauti šios
PRBNCMERATOU KA1MA:
ne dalinis. Jei laikraštis ne tauta siekia prie kuodidesnės gauliojami musų kaipo katali inteligentinių pajėgų, tai tik Įs
CJOCAGOJ Ut OtSIEJiYJKi
gali būt siunčiamas antrąja geryneigos ir prie savo teisių kų jausmai. Iki šioliai, nesant veda apsidairyti aplinkui ii Įg
MALDAKNYGES
Metano. ..................................... *8.00 44
apgynimo. Čia tai ir apsireiš Lietuvoje Universiteto, musų tuos žmones, kurie ar tai pro-į S
Viisui Metų ■ •
• • 8.U4) gali būt siunčiamas antrąją pa*
•UT. VALMI.
U)
stos klesa,jis negali būt aiunčia kia visoje galėję vidujis ne inteligentui priversti buvo sau fesoriavo „vėlimuos univem-jt R;uuybi Jums (br„li!i08 oJoli
Metama ................ ..
S8.00
........ $3.50 =
priklausomybės
troškimas.
Bet
žinių
svetur
ieškoti.
Bet
ar
vi

totuos, ar kurie pilnai butų |
= «Ramybė
----- ■' Jums
•
-•
^^8084 Stoka
8.88 mas nė kitokiu kokia klesa.
(kailio
apdar.)
.............................
2.50 |
kaip atskiras žmogus, tai}) ir si gali užsienį pasiekti? Kiek tinkami iš jaunesniųjų tarpo,
fytounjerata mokaal likai no. LolIlays
pripažįsta,
jog
Ilgšio!
| Ramybė Jums (audeklo apd.) ............................. 2.00 |
i skaitosi nuo uialraiymo dlunoa
nuo Naujų Metų. Norint pernial- kui-kurie radikalų laikraščiui •vigą tauta sinkia ne vien prie tai yra norinčių, bet delei pra pamatyti. Šiandien kupinai tu SŠios mulcluknjKėij
formatas yra 5^x314.Puslapių
turi 9G8, IhjI tis g
adresų vi and* reikia prisiųsti Ir
politinės, ekonominės savo gyvenimo užsieny brangumo rime rimtų profesorių — kan S storu, nes^puubdintu ant plonos popioros. Joje yra įvairių{vairiau- S
bereikalo
buvo
varžomi.
Tas
3 »lų maldų.
3
adresas. Pinigą.! gerlauala alųliperkunt kntaojo ar espress ''Ua- priešinasi spaudos laisvei. Vy valstijos nepriklausomybės, bet nieku bildu negali šias mate- didatų į teologijos bei filozoOrdnr" arba Įdedant plnlgua 1
ta lalSkų.
riausybės priedermė žiūrėti tuipat ir prie dvasios nepri riales — pinigines klintis pra lijos facultus. Nei jokio nėra 5 Aniolas Sargas — juodais minkšt. npd................ 1.75 5
“DRAUGAS” PUBL. 00.
žmonių gerovės ir drauge ne klausomybės, t. y. kad savo šalinti ir turi sėdėti namie. reikalo iškarto atidaryti pilna j5 Aniolas Sargas - juodais apd............................ 1.50 |
dvasiai penų nereiktų imti iš Ir taip pamažu nyksta mums
Oakley Avė., CJhicago. varžyti spaudos laisvės.
Universitetų. Vien metai po S Dangaus Žvaigždutė — juod. minkš. apd......... 1.75 =
suterštų materializmu
ar i ntel i gentinės pajėgos. Socia- metų galima kurti naujas ka-!| Dangaus žvaigždudė — baltas celluloid apd. su
TeL Roosevelt 7791
|
Socialistų radikalinė spau
uteizmu runku, priešingai, kad listai-gi tumu tarpu nesnau tetlras bet facultus. Tikrai, į
paveikslėliu
ant
apd
.........
;
...............................
1.75
=
da išnaujo sustiprės. Bet žmo
tikrosios tiesos žodį išgirdus džiu. Jie žino prie ko eina- čia mums tik daugiau reikia
nės patys privalo žiūrėti, kas
balto kailelio npd. • ••••• 1.50 =
iš giliai įsitikrinusių Tiesos Augštuosius Kaune Kursus uolumo, o rasis ir reikalingos = Dangaus žvaigždutė
jiems yra sveika, gi kas—nuo
E
Dangaus
žvaigždutė
—
juodo
audek. apd.................. 1.00 |
skelbėjų.
paėmė standžiai į savo ran lėšos ir profesoriai.
dai.
5 Dangaus žvaigždutė — juodais apd. suužsegimu- 1.50
=
Jeigu mes dabar paimsime kas. Kaip girdėti, žada iš jų
......................... 1:50 5
Iki šioliai musų katalikiškos = Aniolėlis — juodais apdarais
Lietuvą ir pažiūrėsime, kas ten Universitetų tikroj to žodžio visuomenės visos pajėgos bu = Aniolėlis — juodais apdarais ................................ 0.75 =
LENKŲ VARGAI.
viduje dedasi, bekovojant ka prasmėj padaryti. Kų-gi kata vo visų laikų nukreiptos prieš 5 Šios maldaknygės yra nedidelės. Turi bevelk po 800 puslapių. =
E Spauda aiški.
=
talikams už savo dvasios ne likai? Pas mus daug galvoja musų politinės nepriklauso
pamatysime ma ir daug ruošiamasi, bet mybės priešus. Čia Amerikie | Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 |
Lenkų laikraščiai rauda, jog priklausomybę,
jų tautos vargams nėra galo. didesnę beesant kovų, negu pv. prie darbo pamažu imamasi. čiai daug gero savo Tėvynei = Pulkim ant kelių....................................................... 2.50 =
2.00 =
Girdi, tie vargai ir sielvartai Vilnių vaduojant. Žinoma, čia Kiek jau neseku katalikiškų padarė. Lietuvos b istorikai su = Pulkim ant kelių .................................
E Pulkim ant kelių ..................................................... 1.85 =
Lietuvių spaudų, apie Katali
NAIKINTA CENZŪRA eilių vieni paskui kitus. Jie ne anuotomis ir ne kulkasvai- kiško
pagarba minės aukotojų var | Pulkim ant kelių........................................................ 1.50 |
Universiteto Lietuvoje
berasi ant I^enkų galvų kai}) džiais kovojama. Aštri kova
dus! Bet dvasinė nepriklauso
Užsisakydami adresuokite:
2
eina už mokyklų. Keno bus reikalų rašant neteko matyti. mybė nei kiek nėra mažesnės ~
iš kokio gausybės rago.
S. Valstijų Paštų sekretorius
mokykla — to bus ateitis. Ir Gerai butų kad aš apsirikčiau. vertės už }>olitinę nepriklauso |
“DRAUGO” KNYGYNAS
1
lys paskelbė naujų vyriau- Sakosi nebaigę jie reikalų su
Pirmutinę
šiuo
klausiniu
žinių
ne
vien
už
pradines,
bet
ir
už
mybę. Tų gerai supranta pv. = 2334 So. Oakley Avė.
Chicago, UI. =
pbės nusistatymų. Jis pana i- Vilniumi, kaip vu reikia kaupamačiau
A.
L.
K.
Tautos
vidurines
ir
augštųsias
mok

ties
su
Vokiečiais
dėl
Augšto
užsienių
katalikai.
Jie
nesi

lo cenzūrų socialistų radiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiititiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiimiiHį
atskaitoj,
tiljmsioj
slo įstaigas. .Jeigu pasisektų Fondo
sius
Silezijos.
Nieko
tikra
ne

gaili
auka
savo
universitetu
lų laikraščiams.
laimėjus tenai, tučtojau paty socialistams bei bedieviams į “Drauge” N. 93.
deficitams padengti; pv. Pri
Karo metu demokratų partiPaskui daugelį žmonių iš ten M
la Pytų Galicijos klausimas. savo rankas sučiupti ir mo Iš ko bent .galiu spręsti, kad imu rgo (Šveicarijoj) katalikai
>s vyriausybė aštriai persė
išvijo pakilusi šiltinė ir kitos
“Nedėkingieji” Rusinai ne nopolizuoti mokyklų — aišku, susipratusioji Amerikos Lietu kas metai visi alei vienas pri
do tos rųšies laikraščius.
epidemijos. Galo}) dešimtis
rimsta. Jie priešinasi prieš iš tokios rųšies mokyklos ka vių katalikiškoji visuomenė, valo maž-daug apie 1 frankų
rienus iš jų visai uždarė, kituksiančiu žmonių ištrėmė ba
Varšuvos ponija. Mėgina nusi talikai tėvai gali vien laukt* jau yra pamačiusi šį taip svar universiteto užlaikymui sumo
uždraudė siuntinėli ai it rųdas.
Ticans Patarnavimas
kratyti Lenkų valdžios. Kas savo vaikus į socialistus bei be bų musų dvasios nepriklauso- kėti.
pažtos klesa.
mybei
lx*i
tautos
pažangai
pa

dievius
sugrįžtant.
Kova
Lie

l'žvalilžius
Petrogradu
bolįdomiausia, kad Rusinai Len
NEW YORK - HAMBURG
Musų kaijio katalikų viena
Paštų viršininku buvo Bur- kus vadina svetimų žemių-gTo- tuvoje t utini yra aštresnė, kad grindų. Garbė Amerikiečiams
šėrikams,
žmonės
smarkiai
pinmutinių yra užduotis — iParankiausias Kelius Husams Ir
Mi. Buvo žiaurus biurokra- bikais.
katalikai savo pusėje turi ab- Katalikams!
žmo
Lietuviams
kurti Lietuvoj Tikrojo Mok- mirė. Pinu karo iš
ir įtaisus autokratas. Pašsoliutėj
daugumoje
katalikišBet deja, ten yra ir kitos . žįdinį _ UniversitetQ> i5 nių mirdavo 8. šiandie iš kiek Uiileli Ir Moderniški Twln-Scrvw
Gi kas gali žinoti, gal ir Ku
Laivai
darbiniakai ilgas laikas vil- si jos bolševikai lxmkams spąs kųjų tikinčiųjų baudi, o so- paduotos šalę skaitlinės, k. a. į kurjo p,.l(,iai po Tėvvll<..Livlu- vieno tūkstančio po 22.
jungų jam sekretoriaujant, tus taiso.
cialistai — mokytojus. Nesa Lietuvos pakraščiams šviesti I
pinplisty tikroji apfįvieta.
Anot bolšovikų, Maskva tu- ĮMongolia..............Birželio 16
ioinet kongresas mėgino pu Už tuos visus savo nepasi kau visus, yra taipat nema $10,154.41, arba
Kultūros Įsikurų Katalikiškąjį Universi- įėjusi mažiau nukcntidį. T< Manchuria ...... Birželio 30
lti tiems darbininkams sekimus ir vargus Lenkai kal žas būrelis susipratusių kata reikalams $3,592.62.
Našlai i tetų Lietuvoje, mes galėsimu imi gyventojų skaičius sumaS-čla Milaną Tiktai
Igas, Burleson tuojaus sker- tina Angliju. Sako, Anglija likų mokytojų, bet .jie, eida-, čių Fondas $2,677.25, tik Uni drųsiau ateitin pažiūrėti, ga- žėjo apie 50 nuoš. 'Po priežasstodavo.
jiems pavydi. Nes, girdi, kuo mi apart mokytojavimo pap versiteto Fondas visų ma lėsiine sjiarčiu žingsniu žengti tis yra tame, kad Maskvon su
Taip jis pasielgė ir su spau- met Lenkija butų didelė.* tuo- rastai ir kitas kaipo visuome- žiausia, vos-ne-vos $1,033.73.. 1 prie idealo — atnaujinti Lie- plaukė daugybė visokios rų- NEW YORK — HAMBURG
įnetAnglijai butų “pavojaus” ninko pareigas, yra išsiblaškę Amerikiečiai Katalikai; -Jei tuvų Kristuje!
DANZIG — LIBAU
sies bolševikų valdžios valdi
Ix*ukai raudoja, bet liepusi- *’
nėra , stipriai
susior- gu mes norime atnaujinti Li<*Tiesa, kuro metu vvriausyninkų ir darbininkų. Tik vie Gothland.............. Birželfo 18
Bitikas.
kaij) jų idealogijos tuvų Kri/tuję, jeigumes no
ju reikėjo atydžiau prižiurė- sako, kad už tuos vargus jie ga tūzam
P. S. Manau, naudinga bu nas ceutra’.is bolševiku sovi *- Samland........ ^.... Liepos 16
Isocialistų radikalų laikraš- patys kalti. Jie kalti tiek. kad priešai.
rime ir dvasia tapti nepriklau-! tų, jei visuomenė per laikraš*pnai •' 'aito apie .>60,000
3-čta Mltasa Tiktu!
Ls. Bet tam tikslui reik-jo už tai jiems reiktų ne tai})
soini nuo katalikystės ir mu-1 v.
Pradinei mokyklai moLvtoatstovų,
valdininkų
ir
vaidin
u
•*
ei u šiuo reikabi visjiusiškai
Atsišaukite į Kompanijos Ofisu.
zartoti demokratinę, liet ne vargti. Jei jie lemia kiu- ne jus primosiu — išmokina vi sų priešų, su dvigubu uolumu
kėlių.
išsitartų. B.
14 N. Dearborn St. Chicago.
furokratinę metodų.
reikia ir nori atstatyti “Pols- durinių mokyklų —'gimnazijų jirivaloine pirm viso ko svars
Bolševikai skelbia, kad Ru
(Burleson didžiausių klaidų ka <m! morza do morza”, tai - mokytojai, šiuos-gi augšto- tyti šį klausimų: ar reikalin
Arba pas Ix>kalius Agentus.
sijoje žymiai padidėjęs susilarė bauzdamas tuos Įnik- patys už visa tai ir turėtų dail ji mokykla, kitaip tariant, U- ga Katalikiškai Lietuvai tu PETROGRADO GYVEN
tuokusių skaičius. Kur-gi ne
učius už priešvaldiškus rangiausia atkentėti.
niversi'tetas. Mes negalėsime, rėti Kataliikiškas Universite
bus, J uk šiandie Rusijoje mo
TOJAI.
is. Kai-kuriuos laikraščius
Nes kokios jie turi teisės nors turėdami ir daug jtradiuiii tas, ar ne? Ir eiti prie nutaterystės ryšiai sutrankomi, ve-'
Į? neleido siuntinėti antrąja savintis kadir Vilnių, Gudijos mokyklų bei gkimazijų moky riino įvykinimo. Beubejo, imi
dusių luomus paniekintus. Bol-,
tos klesa. Bet nieko nosa- ir ,Mtčios Rusijos plotus. Net tojų, pilnų dvasios nepriklau vienas susipratęs Lietuvis ka
Bolševikams įsigyvenus Ru

DR. A. L. YUšKA
L7 ševikni pirnion vieton pastatei
ivo
kuomet jie buvo vienur, nei kitur juk nėra l/m- somybę iškovoti, jeigu neturė talikas nesiginčys, kad Lietu suose Petrogradas neteko t
1900 S. Halstcd Str.
ir gulbiną kimo geidulius.
[įtinėjami kitomi.- paštos^kų daugumos, išėmus jų pačių sime savo Augštosios Moky- voj privalo būti Katalikiškas gyventojų nuošimčio.
Tel. Canal 211M
Tokių laisvos arba geriau
mis. Ta«l radikalams nor- sulenkintus tamsius žmones.
Apie tai patirta iš bolševikų amtos Įstatymams priešingo- Į Valandos: 10 ryto iki 8 vakara
kyklos, kuri ruoštų gimnazi lTn i vers ■tetas. Bet kaip tai iįgiai kainavo jų siuntinėjj'Pas pat via ir Augštųja Si joms Ihu mok. seminarijoms gyvendinti ir ar atėjo laikas? nesenai išleistos knygos vardu u tote rys t'•< pasekėjų netrūksta. Gyvenimas:
2Stl w. o:ird Str.
|as, bet jie savo darbų varė. lezija ir su Galicija. Nė prie mokytojus; mes turėsime savo Pasakysite, maža turime pajė “Raudonoji Maskva”.
Tel. Prospect 84(18. •
ISiandieninis paštų viršinin vienos iš tų šalių jie neturi jaunimų arba siųsti užsienin gų tiek inedeginių tiek intePetrogrado žmonės skubiai
Beveik visuomet, j* igu žmo
Ls Ilays įmjieikia tų metodų, teisės prisiplakti. Bet jie el studšjiiHti. arba mokslo žinias, ligentinių, kad pilnų UnivcT-' ėmė kraustytis pakilus revonės prie aavo silpnybiii prisisako, jog prasižengusius Į- giasi priešingai ir jnakiSę praskiestas socializmo bei nia sitetų įtyirus tuė-tuojau? Taip, liueijai Rusijoje. Tuomet žyitymams laikraščių leidėjus skundžiasi, “nekaltas” ašaras terinlizmo dvasios, skolintis iš tai taip inedeginių nedaugiau-• minusioji turtingesniųjų gv- Įiažjsta. tai vien dėlto kad a- •įTel. Canal 8228
_________
ą, DR. C.
CHERRYS
redaktorius turi bausti teis- Jieja.
nuisų ideologijos priešų, f) ir šiai dar teturime jėgų, bet 1) veirtojų tiulis pasprūdo j užsie- pie jas dauginus nekalbėtų.
g
METI VIS DEKTISTAS
(A. Guinon.)
ii, bet ne kas kitas. Tr j< i
|iižsieiiyj reikia gerai paieško- su milinis tluosni katalikų su- nins.
'Pai bent žmonės!
JtSOl Wcst 22-nJ A Ro. I>earttt

Dvasios Nepriklausomybe.
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ingo dramatizuota apysaka

V. K-as.

Iž Tėvynę Malonu Kentėti
Lietuvos Karo Vaizdai.
(Ttpta)

KARININKAS. Bet tai labai lengvai galėjo pakliūti ir
Įuoti save ir jus, nes ir lenkiškai reikėjo mokėti.
E. GINTARAS. Tame ir dalykas, kad jie mokėjo vi u
»nskni lenkiškai kalbėti!
KARININKAS. Na, ir kaip viskas užsibaigė?
E. GINTARAS. Labui gerai. -Jie pralindo po vienų, po du.
Įėjo fundyti namininkės, o paliokučiai jų mėgsta gera*,
įgėrę <la linksmiau pradėjo šokti ir mūsiškiai šoko.
KARININKAS. O jus žiūrėjote ištolo per langų ir seilę
l*. Ar ne?
E. GINTARAS. Ne. Mus nervai įaitenipė. Kvapų beveik
mė, širdys ėmė smulkiau plakti. Laukėme ženklo kada užĮti. nes buvo baisu, kad Lenkų žvalgai neužeitų. O tuomet
Įmųs.
KARININKAS. Tui tiesa, kad turėjo būti nejauku: prieLprieš akis ir du priešas nežinia iš kur gulįs išlysti. Bet kas
uis? Labai įdomus žygis.
E. GINTARAS. Bet štai ties langu tris kartus raoat, moat
ta. Aa. Gerai—ištarėme ir tuo visi prie namų, į vidų. Baitriukšnias. Lenkai legijoninkai metė į šalį mergina.-, su kil
ūs šoko. o puolėsi prie ginklų į kampus, kur buvo susidėję.

KARININKAS. Ir prasi<lėjo pjovynė — skerdynė.
1 įima <la atskirti. Reikta apžiūrėti ginklus, kol dar įniko yra.
EL. GIN'I’ARAS. Ne, Tamista. Net sužeistų nebuvo,
(Žiuri šautuvą, revolverį). Rodos viskas tvarkoje. Jie manęs
KARININKAS. Na,kaip taip ut.-itiko.Ai gi jie kaip a\imi-, ne|linP) vjs {j,,p
juos Įžiūrėsiu greitai. (Vėl žiuri). .Jau
jum. n pasidavė .
nėra alsųonės. Tai Lenkų vilkai grįžta pasiplėšę. Bet kų jie
E. GINTARAS. Neturėjo ka duugiau daryti kaip tik pa- • ,
.
.. ...
.
..
..
...
. ,,
, .
veda, tai neguliu įžiūrėti. lcgu*prieis arčiau. O, sintis mano
ruduoti. Mat, mus beginkliai užvaldė m ginklų, rne mus .
z^- •' , . , . .,
. ,
•
...................... ,
......
dega. (Žiuri. Sudreba). O nevidonai! G zvervs! Jie vedami
beginklių prisidėjo da keli vyrai, kuru* buvo l<*giloiuninkų pa,
'
., .
. ...
■
x°
J ,
"
tl
mergaitę, apkrovę pagrobtais daigtius. (Sinarknu-karstai). Neimti į nelaisvę ir sėdėjo kampe surišti, kada kareiviai šoko.
dovanosiu, nepraleisiu! Nors nelygi bus kovu, bet negaliu
Mus bėginkliai vi(*nų jialiuosavo ir padavė jam jadlį. rl’as paiškęsti. Kad ir žūsiu, bet saldu bus mirti už Tėvynę, už sa
liiiosnvo kitus. Ir kada mes įpuolėme per duris, anie visi
vuosius, už nekaltybę. Jau netidi. Dieve, aš stoju už teisybę.
sustvėrė paliokų ginklus. Palinkau buvo iš dviejų pusių su
Stiprink maiie. (Įeina trys Lwnku kareiviai. Bu einu }»irmų.
remti ir (Misidavė. Susirišoim* kaip avinus ir skubiai išgatarp jų mergaitė, iješinn didelį įmšiilį ant pečiu, tieeias kareivis
Jienome j»as musų komendantų.
eina iš užpakalio. E. Gintaras tiesia šautuvą, sauja.I žpųkaIini.KARININKAS. Sumaniai padaryta. Bet galėjote' lengvai knreivis krinta. Kreipia j pirmutinį, bet nuleidžia šautuvų, bi
kliūti. Na, gyvuok sveikas. Keliausiu toliau.
jo. kad nenušautų mergaitės. Mnutuvų imlų, pindų pirmyn su
E. (iINTARAS. Laimingai. Tik buk, Tamista, atsargu-, revolveriu. Hauja. Lenkai kareiviai paleidžiu mergaitę, griebia
pasiimk jtalvdoviis, nes čia Lenkai, kaip zuikiai nuolat iš gi si ginklų, puolasi prie Gintaro. Gintarus sauja, paliokai šnujn.
rios bundu į laukus prie židinėlių išlysti.
Mergaitė iš užpakalio smarkiai puola prie vieno kareivio, Yni
KARININKAS. Ačiū. Ir Tamistai prisiųsiu čia daugiau, stveria jj už rankų. Tas smarkiai purtosi, kad net mergaitė le
nes .viena m pavojinga.
kioja į šonus, bet ne|»aleidžia ir šaukia, sukandus dantis “Ne
E. GIN'I’ARAS. Ačiū. Lauksiu. (Karininkas einu tolyn. paleisiu, kad ir milsiu”. Gintaras sužeistus. Tiesioji runku nuGintaras pasiremia vėl ant šautuvo ir žiuri į tolį). Ir vėl kas drinibu įiesivuldanli. Imu revolverį į kairę, bet Lenkas karei
ten judu toli. Lyg būt gyvulys. Gal koks jautelis iš Lenkų ne vis duria durtuvu. Gintarus iiuinuša runku durtuvų į šalį, bet
laisvės ištrukęs rioglina sau per laukus. Bet jei ten bus Len nuo smulkaus susitreiikimo išlekiu jum revolveris. Lenkas
kų kareiviai, tai man bus karšta rugiapjūtė- Jei ten ne jautis, susigriebia vėl durt. į tų sykį mergaitė kokiu tai nepnprasta
tui jau tikrai keli žmonės. Rodos eina į čių. Nagi pažiurusiu jiem taip pasuka kareivį, kurį jį buvo nustvėrusi iš užpaka
(st žiuionų. Gal įtėmysiu. (Žiuri per žiūronų. Po valandėlės). lio už rankų palei alkūnes, kad ta nulekia toli j šalį ir par
(Pirbūfgti bus).
No. Ne jautis. Aiškiai matyti — žmones. Bet ka» butų, nega- griūva.

^Valandos
$:80 A. M. to 1S N.jJ
1
1:00 P. M. to 8:00 P. M.
,

DR. A. K. RUTKAUSKAS
Gydytojas Ir Chirurgus

4412 So. West«‘rn Avi-.

Telefonas Lafayette 4146
Valandos; 9-J1 rytais 1-2 po
pietų Ir 7-8 vakarais. Ncdėldlonlals tiktai po pietų 2 iki 5.

l’hone Keeley

7489

DR. 1. M. FEINBERG
Gydo «p<(-ijullal vl-oUiio, vyrų Ir
amterų Ijtlšk&.s liga*
2101 MaitlMiu Str.. kampas We«tern Avo.. CMvagn
Valandos 2—4 po plot 7—• rak.

(uiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiu
Kės. 1138 IndepeDdanca Hlvd.
t'ch-founs Visi Mtirvn 284

DR. A. A. RDTH,
niis^s Gy.lyUtjMM rl i'lilnirtras
Spis-ljallbtas MotcrlAkv, Vyriškų
Valkų Ir visų eliroulškų ligų
VAI.AMUOS: tu—n ryto 3—
pa
pietų, 7—8 vale. NrtlMlonrit. 10—tltL
OflMun 88M So. Hslsted St., Chlaapn

S

Telefonai Drover 8088
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Trečiasis Sekmadienis po Sekminių.
MIŠIŲ LEKCIJA Iš ŠV. PETRO PIRMOJO LAIŠKO 5, 6-11.
Mylimiausioji: Nusižeminkite po galingąja Dievo ranka,
kad jus išaugštintų aplankymo metu: visą savo susirūpini
mą perkeldami ant jo, nes jis rūpinasi jumis. Bukite blaivus
ir budėkite: nes jūsų priešas velnias, lyg riaumojantis liū
tas suka aplinkui ieškodamas ką praryti: jam atsispirkite bū
dami stiprus tikėjimu: žinodami, kad tas pats kentėjimas teks
jūsų brolybei esančiai pasaulije. Bet visokios malonės Dievas,
kuris mus Kristuje Jėzuje pašaukė į savo amžinąją garbę,
kuomet truputį pakentėsiine, pats atbaigs pastiprjs ir sutvirtjs, Jam garbė ir valdžia per amžių amžius. Amen.

Lekcijos Paaiškinimas.
Pirmąjį savo laišką šv. Petras rašė Ryme baisiojo per
sekiojimo metu. Tada krikščionims reikėjo nuolatai būti pa
vojuje, nes kasdien galingi Rymo valdininkai galėjo suimti
krikščionis ir padavę teismams pražmlyti. Tokis gyvenimas
krikščionims buvo skaudus. Bet jis drauge buvo ir negarbin
gas, nes krikščionys tapo visai neteisingai priskaityti prie
piktadarbių. Lengva suprasti, kaip liūdna tada buvo krikš
čionims !
Šventasis Petras apaštalas, visų krikščionių tėvas, pa
tarė jiems būti kantriems ir paguodė juos, pamokindamas
kaip turi apseiti. Jis sako, kad krikščionys nusižemintų tai
yra, taip pat kantriai atkeltų savo dvasios paniekinimą, kai])
♦
atkeldavo kūno pavojus.

Nors pirmieji krikščionys buvo augštos doros asmenys,
bet ir jie buvo žmonės. J r jiems užeidavo minčių, ar never
ta susitarti patiems, ar nesusiderėti su kitais valdžios skriau
džiamais, ir ar nenuversti nedorą asmenų rankose esančios
Valdžios. Tas savo dvasios vaikų mintis žinodamas šventasis
Petras sako, kad tie sumanymai yra klaidingi. Nėra reikalo
krikščionims nuversti nesąžiningą prispaudėjų valdžią. Išsiliuosavimąs ateis, lx*t krikščionys turi pakentėti iki jam atei
nant. Ne patys skriaudžiamieji turi padaryti pasaulio val
džios permainą, v palaukti kol Dievas leis. “Tą savo susirū
pinimą perkelkite ant Jo, nes jis rūpinasi jumis.” Viešpatijų
valdžios permainos susideda iš tokią plačių ir iš tokių dide
lių priežasčių, kad vienos žmonių geutkartės protai ir pastan
gos yra permaži tokioms permainoms daryti. Jei kariais susiburėliai ir padaro viešpatijos valdymo permainų, tai ton
permainos buvo kenksmingos, kol jos nebūva savaime nusir
ijusios. Kada jos nusilpsta, tada jos ir įvyksta nedarydamos
žalos, tik atvesdamos naudos.
Kada vieni žmonės persekioja kitus, kada pavaldiniai
kenčia nuo valdžios kruvinų skriaudų, tada velnias ypatingai
rūpinasi pagriebti į savo nagus ir skriaudėjus ir skriaudžia
nuosius. Jis suplėšo daugiau dūšių negu riaumojantis liu
tas sudrasko mažų žvėrelių. Tada žmonėms reikia Imli ypa
tingai budriems ir nesidėti su kurstytojais žadančiais page
junti varguolių gyvenimą valdininkų žudymu. Tomis ir tokio
mis priemonėmis žmonių vargai nemažėja.

Bet reikia didelio ir stipraus tikėjimo, kad galėjus npsikentėti ]x*rsckjojimai laiku, kad neprisidėjus prie tų, kurie
sutaria nuversti neteisingą valdžią. Hv. Petras mokina krikš
čionis turėti to stipraus tikėjimo. Jis sako, kad tas pats ken
tėjimas teks jūsų brolybei esančiai pasaulije. Tų žodžių reikš
mę sunku suprasti. Veikiausiai šv. Petras mintijo šitaip: per
sekiojimai didina brolybę tarp tų, kuriems šiame pasaulije
priseina kentėti. Brolybė yra taip brangus daigtus, kad ir
kentėjimai naudingi, jei tik ją daugina. Jš tiesų niekuomet
žmonėse nebuvo tiek daug brolybės, kaip tada, kada krikščio
nys kentėjo persekiojimų.
Sv. Petras nenuteisina persekiotojus, o lik persekioja
mus paguodžia, kad jie butų kantresni ir matytų savo kan
trybės naudą. Jis jiems primena teip-gi prižada amžinosios
garbės džiaugsmus, daug didesnius už žemės kentėjimus ir
vargus.
Apaštalas tuos kentėjimus vadina mažais, nors jis buvo
matęs, kai]) Nerono laikais valdžia tuksiančius krįkščionių.
žudė degindama ir draskydama. Maži tie kentėjimai būdavo
vien d< lto, kad jie patekdavo koletą dienų, o kankiniams su
teikdavo dangaus linksmybes nesibaigiančias niekuomet, ir
didesnes, negu iškalba gali .apsakyti.
ftv. Petras sako, kad kentėjimai yra krikščionių pra
dėtas geras darbas. Jį užbaigia Dievas sustiprindamas, pa
tvirtindamas ir pagerindamas tą, kas žmogaus pradėta.
Kada šv. Petras tuos pamokinimus rašė, tada jo žodžiai
galėjo išrodyti esą tiktai nuoširdus ir teisingas pamokinimas.
Praėjus beveik devyniolikai šimtų metų jau matyt, kad tas
pamokinimas buvo beveik pranašystė. KrikščionyR perleido
apie dešimtį persekiojimų nekariaudami su persekiotojais, ir
tie persekiotojai žuvo visiškai. Neikokia ginkluota revoliuci
ja nebūtų galėjusi jų panaikinti taip pilnai.

Persekiojamų kantrybė yra pavojingiausias persekiotojų
priešas. Taip Dievas sutvarkė. Jam tebūnie garbė per am
žius Amen.

MIŠIŲ EVANGELIJA SULIG ŠV. LIUKO 15, 1—10.

gerumą, kada nematome jo einant geryn, tada mums rei
kia apsisaugoti save, kad neišvirstume blogais. Jei kitai]) ap
sisaugoti negalime, tai turime pasitraukti, nes pats Išganyto
jas mokino: “Jei tavo dešinė ranka piktina tave nukirsk ją
ir numesk šalin.” Lengviau mums atsitraukti nuo pavojingų
pažinčių negu nusikapoti sau rankas.
Trumpai suimdami šios Evangelijos pamokinimus atsi
minkime: l)nekaltinti kitus už susidėjimą su nusikaltėliais,
2) saugokimės susidėti su ištvirkėliais, kad ]iatys neištvirktumo, 3) nesipiktykime V. Jėzaus žodžiais, bet jei jie mums kar
tais nepatinka, tai peržiūrėki nu* savo sąžinę, kad joji* neliktų
slapto sugedimo.
iiuįs

Anuo motu artindavosi prie Jėzaus muitininkai ir nusi
dėjėliai, kad klausytų jo. Ir parizėjai su raštininkais murmė
davo tardami: kad šis priima nusidėjėlius ir valgo su jais. Ir
pasakė jiems šitą prilyginimą tardamas: Kuris jūsų žmogus,
turėdamas šimtą avių ir jei-gu jų vieną praganytų, ar-gi ne
palieka devyniasdešimt devynias lauke ir neina pas anų pra
puolusią, kol randa ją? Ir radęs ją užsideda linksmas sau ant
pečių: ir parėjęs namo sušaukia draugus ir kaimynus, saky
damas jiems: Sveikinkite mane, nes radau savo prapuolusią
avį. Sakau jums, kad teip ir danguje bus džiaugsmo dėl vieno
nusidėjėlio atgailą darančio, negu dėl devyniasdešimt devy
nių teisingų nereikalingų atgailos. Arba kuri moteriškė turė
KATALIKIŠKOS ŽINIOS.
dama dešimtį drachmų, jei pamestų vieną drachmą, ar ne
uždega žiburį ir nešluoja namą ir neieško rūpestingai kol at
Katalikiškos Mokyklos Amerikoje.
randa? Ir atradusi sušaukia drauges ir kaimynes tardama:
Sveikinkite mane, nes radau drachmą, kurią buvau pametusi?
Balandžio pradžioje Katalikų Gerovės Taryba AVashingto
Teip sakau jums, bus džiaugsmo Dievo Aniuoluose dėl vieno
m* paskells*, jog katalikiškose augšto.jo mokslo įstaigose yra
nusidėjėlio, darančio atgailą.
’
abejos lyties studentų 18,891. Ta skaitlinė neapima sekunda
rių skyrių kolegijose nei dvasinių seminarijų, bet apima se
Evangelijos Paaiškinimas.
serų (vienuolių) kolegijų prie katalikiškojo universiteto WaV. Jėzus sakydavo tuos pačius žodžius visiems savo klau
sliingtone. s
sytojams, lx*t ne visi klausytojai vienaip pasinaudodavo jais.
Kekundariuose kolegijų skyriuose yra 15,5t»() vyrų ir 2,Deri žmonės Išganytojo pamokslų paklausę pasidarydavo dar 385 merginos. Visose kolegijose su visais skyriais yra 37J880
geresni, nes jų širdys iš Kristaus kalbos imdavosi gerumus ir
studentų abejos lyties.
tų gerumų rasdavo daug. Blogi žmonės trokšta blogumu ir jų
fiv. Liudviko universitetas turi daugiausiai vyrui studen
ieškodavo Išganytojo pamoksluose. Nerasdami blogumų juo
tų, būtent 1,43(1, paskui eina Georgetown College su 1032 stud.
se turėdavo patys imti blogumą iš savo širdies, brukti i V.
Trečią vietą užima Fodbam University New Yorke su 87(5
Jėzaus kalbą. Tam tikslui visą Išganytojo pamokinimą reikė
studentais, ketvirtą De Paul University Cliicagoje su SOI).
davo iškreipti. Blogieji žmonės yra papratę kraipyti gerų žmo
Viso labo katalikiškų kolegijų vyrams Amerikoje 74;
nrų kalbas ir gadinti jas. Taip darydavo ir parizėjai.
daugiau negu trečdalį jų, nes 25, veda tėvai .jėzuitai.
Musų laikai yra kitoki, bet žmonių širdys ir prigimtys
Skaitant sulig valstijų lllino.įus užima pirmą vietą, nes
tebėra tos pačios. Ir dabar žmonės geriausią pasakymą moka
turi 9 katalikiškas kolegijas vyrams, New-Yorko viela yra
ir bando sugadinti įbrukdami į ji iš savo širdies pasisemtą
antra, nes turi 8, trečioji tenka Philadėlphijai, kuri turi (5.
blogumą. Kartais žmogus jaučia savo blogumą, bet dažnai Oliio ir Maryland turi po 4; Kalifornija, Kulisas, Texas ir
nejaučia, tik ją nešiojasi savo širdije. Bet kas nori, tas gali
\Yiseonsin turi po tris.
save apsisaugoti nors tiek, kad bloguma jo neapimtų. Todėl
Kolegijos merginoms mažinu turi studenčių. Trinity Col
kiekvienas ateinantis į bažnyčią turėtų pats persižiūrėti savo lege \YasIiingtone turi 30C studentes, Ne\v Roelielle, N. J. tū
sąžinę, ar joje nėra blogo palinkimo. Jei kam V. Jėzaus mok
li 302, Si. Mary College, Monroe, Mieli, turi 2(52, ir S. Mary’s
slas skelbiamas Bažnyčioje nepatinka, tai ženklas, kad širdi of the YVoods Indianos valstijoje turi 2(50.
je yra nematomo sugedimo. Tada reikia gerai ]x*rkratinti sa
Lietuviai turi tik vieną nugštą.jn mokyklą (lligli Seliool).
vo sąžinę ir nuoširdžiai atlikti išpažintį.
Prie jos yra ir pirklybos skyrius. Ta mokykla su savo
Išganytojas susidėdavo su nusikaltėliais. Geri žmonės skyrium yra vien tik mergaitėms. Ji yra Cliicagoje prie šv.
džiaugdavosi tuomi, blogi kaltindavo už tatai V. Jėzų.‘Gerie Kazimiero vienuolyno ir vadinasi St. Casimir’s Acadeiny.
ji matydavo, kad V. Jėzui susidėjus su nusikaltėliais, tie nu Joji* abiejuose skyriuose yra 38 studentės. Jos nepriskaitytos
sikaltėliai liaujasi blogai darę ir tampa gerais. Taip Magda prie 5,710 katalikių studenčių, apie kurias turėjo žinių Kata
lena tapo šventąja, Mateušas arba Levi paliovė tarnavęs pi likų Gerovės Taryba.
nigams ir apaštalu tapo, Zakėjus atitaisė skriaudas. Blogieji
Ta Tarvba turėjo žinių ne iš visu moterišku augšto možmonės, nors turi sveikas akis, bet nemoka ar nenori matyti kinimo įstaigų, o lik iš 23, ir ne iš visų valstijų, o tik iš 30.
gerų daigių. Dėlto blogieji žmonės nematydavo, kad V. Jė
Iš tų nepilnų skaidinių matomą, kad vyrų studentų ka
zaus susidėjimas su nusikaltėliais pataiso juos.
talikų apie 32,170, o merginu lx»veik šešisyk mažiau, nes tik
Kartais Dievo tiesa būva taip šviesi, kad priverčia ir blo 5,710.
guosius pamatyti, jog susidėjimas su nusikaltėliais gali pa
Moterystė paveržia merginas nuo nugštesnio mokslo. Vy
daryti dūšioms naudos ir Dievui 'garbės. Tada blogasis žmo rai moterystėn stoja dažniausiai po 25 metų, kada jie jau pa
gus ir šitą gerumą moka sugadinti, nes ima bičiuliauti su pa baigę studentavimo laiką. Kol tas skirtumas bus, tol vyrai
leistuviais ir sukčiais visai nemanančiais pasitaisyti. Drau vadovaus pasaulio gyvenime.
gaudamas su jais blogasis žmogus nei nebando juos vesti į
V( IKIETLTA.
gerumą, lxd veidmainingai dangstosi Išganytojo pavyzdžiu.
Tai-gi nuims reikia šitai]) apseiti: nepeikime kitų žmonių
Berlynas, Vokietija. I’reisgarijos Freiburgc mirė Vo
matydami juos susidedant su nusikaltėliais. Patys su viešais kietijos Katalikiškų Labdaringųjų Draugijų susivienijimo
nusikaltėliais susidėkime tik tada ir tiek, kada ir kiek galime pirmininkas kun.YVertlnnann. Pirmininku jis išbuvo 25 metus,
juos pataisyti. Jog ir V. Jėzus susidėdavo su muitininkais, įkūrė laikraštį “Caritas” (Meilė) ir neapsakomai daug nau
nes juos pataisydavo, bet nesusidėdavo su parizėjais, nes jų dos ]>adarė įvairiems vargšams. Jis mirė išgyvenęs 03 metus.
pataisyti negalėdavo. Nors jis buvo Visagalis Dievas, bet ne Jau sirgdamas paskutine liga jis lovoje gulėdamas dalyvavo
norinčių tapti gerais negalėjo pagerinti.
posėdije, į kurį buvo susivažiavę delegatai iš visos Vokie
Rengdamiesi kitus taisyti žiūrėkime, kad patys nesuges tijos.
T ** ■ *»
tame. Bloguosius gali taisyti tie, kurie turi daugiau geros
Prieš prelatui Wertlunnnui mirsiant su juo matėsi Chicnjiegos negu blogieji blogosios. Tankiai mergina, būdama gera gos Arkivysku])ijos kunigas prelatas Pranciškus Kempe. Jis
katalikė, išteka už ištvirkusiu laisvamanio vyro. Ji tikisi iš atstovauja Amerikos vyskupus Vokietijoje. Jis pagarsino ga
tekėjusi jį padaryti kataliku; o po kelių metų pasirodo, kad vęs iš Chieagos $100,000 ir iš St. Louis $70.900 vargdieniams
jis ją paverčia laisvamane ir ištvirkėle. Jeigu kas prie dviejų šelpti. Kiek atneš kitų vyskupijų rinkliavos dar nėra žinios.
vienos virvės galų pririša du svarsčiu ir tą virvę iškaitina Lietuvių bažnyčiose surinktus pinigus prelatas Kempe įteikė
ant kartės, tai virvė nukrinta į tą pusę, kurioje būva sunkes Žemaičių vyskupui, kad pasidalinti] su kitais Lietuvos vysku
nis svarstis. Teip pasidaro ir su žmonėmis. Jei-gu moterys pais ir kiekvienas teikiu savo vyskupijos pavargėliams. Kiti
tėje* vyras turi daugiau blogumo, o pati mažiau gerumo, tai tos rinkliavos jiinigai ]iadalinti teip pat Vokietijos vysku
abudu tafnpa blogi. Jei-gu pati turi daugiau gerumo negu vy pams. Pralotas bekelinudninas po Vokietiją pnstelx*jo, kad
ras blogumo, tai ji visuomet išlieka gera, bet vyrą padaro ge Ifoover’io padarytoji rinkliava, į kurią savo aukas dėjo ir
ru tik tuomet, kada jis nori. Nėra tokios galybės, kuri neno katalikai Europoje tapo paskaityta į kvakerių nuopelnus.
rintį galėtų padaryti geru*
Jaunas asmuo prieš stosiant j moterystę niekuomet nega
ŠVEICARU A.
li žinoti, ar blogoji pusė turi mažiau blogumo, ar panorės pe
Bernas, Šveicarija Pagarsintas 19*20 metais įvykęs
reiti į gerumą. Dėlto jauniesiems niekuomet nepata’i. m* dė žmonių sąrašas. Jis parodo, kad viso labo žmonių štveienrijoje
tis į moterystę su blogais. Geroms merginoms nepatariami* yra 3,883,700; tame skaičiuje protestantų yra 2,217,590; ka
tekėti už blogų vyrų, nei geriems vyrams nepatariame vesti talikų 1,528,002; senkntalikiu arba nezaležninkų 5(5,250; žy-.
blogij pačių. Nes ir Y. .Jėzus, nors gerumo turėjo daugiau ne dų 20,951.
gu parizėjai turėjo blogumo, lx*t su parizėjais nedraugavo dėl
Kardinolas Daunlierlįi ahv 'č Popiežiaus Palainiininaj
to, kad parizėjai nenorėjo tnpti gerais.
Sesėm koler/ijai Pliiia lo Ipliijoje.
Visus apaštalus V. Jėzus pats pakvietė apaštalauti, bet
niekur nėra pasakyta, kad Jis butų šaukęsi Judesių. Judošhis,
Mielaširdystės Keserjs (Sisters of Merey) turi savo Kon
veikiausiai pats prisiplakė prie V. Jėzaus. Rganytojas jo ne- vente l’fdfadelpliijoje apie»f)(JO nliiimnių. Suimtoje, Gegužio
ntstumė, kai]) neatstumdavo nuo savęs nei vieno kaltininko.Ne 21 dienų, prasidėjo pamaldos jų vienuolyne. Kini. J. PIoimI
butų atstūmęs nei parizėjų, jei jie butų artinosi prie Jo. Jis ne mokyklų direktorius davė jinlaiminimą su Švenčiausiu. To
varydavo jų šalin, kuomet jie jsiskverlslavo į Jo klausytojų se iškilmėse dalyvavo ir kardinolas Daiiglierly, kuri* suteik'*
tarpą. Jndošiam+i blogumas negalėjo kenkti V. Jėzaus geru Popiežiaus Palaiminimą.
Oiui, nes Išganytojo gerumas buvo daug didesnis negu .TudoNotre Datne. Jau ketvirti metai, kaip čionai via vasariniai
šiaus blogumas. Kada mes pamatome blogų žmogų 1x‘xigrclinant prie mus ir nežinome ar jo blogumas nėra didesnis už kursai, kurie š. iii., prasidės Birželio 27, baigsis Rugpj. 6 d.

Čekuose Katalikai atbi
Čekuose daug yra skizmntikų,
kurie paskutiniu laiku tai]) įsi
drąsino, kad pradėjo grobti
katalikų bažnyčias ir jas ver
sti e(*rkvėniis. Kovo (5 <li»*ną
1921 iuv Dvor Kralovy mies
telyje atskalūnai įsiveržę į
bažnyčią ir norėjo ją užvaldy
ti, išvijus iš tenai katalikų ku
nigą. Katalikai ]>ajutę, kad jų
bažnyčia pagrobta, išvaikė jilė
Šikus, nors ir valdžios atsto
vai Įialaikė atskalūnus. Kovo
13 dieną, 1921 m., tas pats
atsiliko Vodnany, Nove Mies
to ir Kreiu miestuose. Pačia
me Pragos mieste atskalūnai
tris kartus norėjo atimt nuo
katalikų šv. Antano bažnyčią,
bet susirinkę katalikai atmu
šė visus atskalūnų pasikėsini
mus.
.
ž
_______
*0 .

Strasburgo majoras socialia
tas nori prašalinti tikybos mo
kymą iš mokyklų. G<*g. 15 (j.
jis išleido aplinkraštį, kuriame
įsako prašalint iš mokyklų ti
kybos pamokas. Strasburj
vyskupas Ruch visoms Alza
eijos bažnyčioms išsiuntė rąs
tą ])asm(*ikianlį Strasburgc
majoro pasielgimą. Vyskupai!
atsišaukė taipgi į tėvus aiškii
(lamas tėvų katalikų pareigs
mokyti savo vaikus tikėjimo
ir jokia eivilė valdžia tos tei
sės negal nuo jų atimti.

Prancūzų katalikės mot
gina šeimynos gyvenimą,
tikėjimą. Paskutiniame *“Ac
tion Sočiai e de la Femme
susirinkime Paryžiuje ai
reiškė gyvas moterų rėmiau
krikščionystės šeimynose, dra
gi josi* ir viešame gyvenine
Delegačių iš visų kraštų b1
vo į 300. Žymiausios dėlėj
lės: iš Italijos Prineesa Gil
stiniani Bandini; iš Isjianij
Pažaro ir Kogla; iš Anglil
Les, Cotton ir Pitzgerald,
Ibdandijos St-enberg; iš Lu
emberg Koliz iš Ąmerikr
Miss Alexandrine Acerbon?
Toledo katalikai org

jasi. Gegužio 19 dieną Tol
j<* buvo tautiškas katalikų
rų ir moterų susirinki!
Kalbėjo vyskupas Kchrei
Kunigu buvo virš 50.
Generolo Balfourier

Paryžiuje Gegužio 15 d. 1
m. buvo susi rinkęs komi!
išrinktas
statyti* Don
“Tautos Padėkos Koplyč
Generolas Balfourier dė
Prancūzų vadams, kurie
veikė priešą ir prisiminė
zidento llardingo Gru<
mėnesyje 1920 kalbą, kui
prezidentas stebisi, kad
dedant vykdint Europoje
ką, atmesta Visagaliui 1^
padėka.
Katalikai mini poetą
te’s darbus. Italas Dante
didžiausias iš poetų, 14 ši m
čių. Jisai ajirašė Dievo
žybę ir galylx* savo ve
“La Divina Comedia”.
sukako (590 irtetai kaip
te buvo atvažiavęs į Pa
gini i savo mokslišką tcz<
ryžiaus Pnivcrsitete. Ap

prasidėjo mišiomis šv. R<
no bažnyčioje, į kurias at
kė Kardinolas Dubois ir
gelis Paryžiaus Lniven
profesorių.
Eucharistijos
Vyskupas
J.

Koi

Scln

šaukia
Eucharistijos
gresą aid Rugpjūčio .10
d., į Sau Er.ineiseo. Piv
nis Kongresas buvo Pili
phijoje, kur dalyvavo 57
nigi] iš įvairių dalių
kos.

s
Tai mat, šventi maldos žodžiai, kuriuos aš turėjau kai

trečiadienis, feirzelts

i, 1^21

panaudoti savo pinigus mirusių giminių dūšioms, tai negalė
Uėti
pas
ligonį;
artymo
meilės
darbas,
kurį
aš
buvau
sių

Ark i v>."k ūpas W. Bcnz
dami patys laikyti Mišių, turėtų mažiau priemonių sušelpti
Auglį Jtai parašė kuit. Alexaandci.
ler gimė West talijoje. Pabai
stas atlikti, pataikė tai moteriškei į širdį ir pažadino jos tas dusias.
gęs mokslus vietinėse moky
(Pabaiga).
tikėjimų.
M irusiems pinigai nėra reikalingi, bet jie yra naudingi
klose, jisai mokinosi Insbruke.
— Bet, dukrele, kodėl taunsU iki šiai nudarydavai kas žemiškiems Bažnyčios reikalams; tarp kitko, dvasiški jai ui
— Tėveli, jis kų tik ištarė, ar Uranienė atidavė jums
Paskui įstojo į Benediktinus.
reikėjo! — užklausiau aš.
laikyti. Jog ir katalikų kunigams reikia valgyti, apsirengti
•
j A
Popiežiaus buvo
paskirtas penkdešinrtį! .
— Kų darysi, tėveli 1 Alano vyras neliauja gėręs jau triobų turėti. Jei žmogus savo auka prisidėdamas prie dvasiš
— \ įskųs gerai, Vincuk- Jei dar neatidavė, tai atiduos. Tu
Mezo vyskupu ir buvo savo
treti metai. Jis valkiojasi, urba tiuipso apie namus, keikia kuos išlaikymo reikalauja, kad už tatai Bažnyčia įsakytų ku
valdinių mylimus uz gynimų neužilgo eirii dangun; nesirūpink daugiau nieku, tik mintyk
ir plusta religijų, ypač katalikų Bažnyčių. Alau nusibodo nigams atlaikyti Mišias už jo mylimus nabašninkus, tai Baž
Kaizeris apie musų Viešpatį, kurį neužilgio pamatysi.
katalikų tikėjimo
ginčytis su juomi. Kitaip negalima buvo sugyventi su juo nyčių tų išpildo.
liepė palaidoti vienų protesto— Bet, V incuk, kų tu padarei su tuo penkdešimčiu, ku
tik reikėjo palikti Bažnyčių ir religijų. Bet, tėveli, nuo to
Alažas daigtas yra pinigas, kurį žmogus duoda Bažnyčiai
nų katalikų Pamerk kapinėse. rį tau daviau f
laiko nebuvo ramu man širdyje.
per kunigo rankas. Didis duigtas yra Mišios, kurias Bažny
Ark. Bensler viešai užprotes
.Jis pažiurėjo tiesiog man į akis.
—
Ar
juodu
turita vaikų?
čia per kunigų duoda žmogui arba jo šelpiamai dūšiai. Šiek
tavo prieš tokį pasielgimų. Jo
— Tėveli, atsakė ligonis vargiai ištardamas žodžius, aš
— Taip, mergiščia dešimties metų, berniukas dviejų, tiek prasilavinusiam žmogui lengva suprasti, kad Bažnyčių
drųsa Lorraine provincijos
atidaviau kam buvo reikalingesnis važiuoti karu, negu i“““- juoju
uekrikštyti.
nedaro blogo, kuomet ji rūpinasi dvasiški jos maistu ir trioba,
"kunigai pradėjo sakyti pamok
Atsimenate, jus sakėte mylint kitus labiau už save, paauko_ Vargšai, nekalti, vaikeliai! Jug tamista žinai, kad
arba kuomet teikia dvasios malonių tiems, kurie Bažnyčiai
sius Prancūzams jų kalba,
jaut savo gyvybe, idant pagelbėjus kitiems galima tapti kankrikšla juodu Dievo veido nm,gės!
nors visa pasaulinė Vokiečių
padeda išpildyti jos uždavinį. Kas tų Bažnyčios apsėjimų pa
idilių.
Tėveli,
tų
\akarų
aš
kone
\isai
sušalau.
Alau
buvo
—
Taip,
tėveli!
Tai-gi
aš
noriu
pakrikštyti
juodu
ir
administracija tam priešinosi.
vadina pirkliavimu, tas gerų daigtų išniekina blogu žodžiu.
taip salia einant namon, ir kada smarkus šaltas Vejas nedavė V(\j imti pildyti savo priedermes. Alat aš buvau šešiolikos
Nei pasaulietis žmogus nei kunigas nežino kada mirs. Gal
Vokiečių buvusi inperatorė Kvėpuoti ir kraujas prasimušė, aš meldžiau Dievo, kad gale- mctiy piemenė, kad aš pabėgau nuo tėvų. Mudu susižiodo- pasitaikyti ir kunigui numirti pirma negu suskubs atlaikyti
jova pas protestantų ministrų.
pasižymėjo labdarybe. Augus- čiau tapti kankiniu, bet aš tik apalpau.
Mišias, žadėtas žmonėms už jų duotas Bažnyčiai aukas. Ku
Tad čia visa pinigų paslaptis. Vaikas atidavė savo kė_ Na, tai tau! Tamista pasidarei sau painių. Kas nigui mirus kiti kunigai turi atlaikyti Ališias, kurias Bažny
' gta-Viktorija Kaizerio pati
'neseniai mirė. Nors ji buvo iųiies pinigus kitam, bandė pareiti pėsčias namon per užšąlu- nau,Įa užtylėjus! Tamistui prisieis pakalbėti su savo klo
čia jo lupomis žadėjo žmonėms. Todėl aukas priimdami ir Ali
protestonė ir nekentė katali- siu upę. Jo silpni plaučiui sušalo ir liovė gaivinti jį. Jis dabar bouu.
sias žadėdami turi prisilaikyti vienokių taisyklių. Tai-gi yysI kų, bet pasižymėjo labdarybės guli ant niiities patalo, nes tokia buvo jo gailestingumo pasek— Bet, tėveli, ar tamista nieko negali pagelbėti man!
kupai išleidžia įsakymus parodančius už kokias aukas galima
[darbais — kaip pažymi Vo- mė. Jiuudona saulėlaidos varsa pranašavo jo mirtį.
I Ar negalima nueit su manim ir nors pakrikštydint vaikus.
žadėti Ališias. Kunigas gali visai dovanai atlaikyti Ališias,
kietijos katalikų laikraščiai.
Jis nekaltus ir pats pasiaukavęs mirė tų naktį. Paskutinis L^š žaduosi išauginti juodu katalikiškai ir pačiai imti daliet jei ne dovanai laiko, tai turi pildyti vyskupijos tvarkos.
o didelių rudų akių pažvelgimas buvo į kryžių, kurį laikiau ryti kas reikia, kaip tik turėsiu progos. Tėveli, man rodėsi,
Dienos paskyrimus Ališioms laikyti priklauso nuo kunigo.
Vienuolės duoda didelę paavo
rankose.
į
*
kad
Tamista
atsinešei
Dievo
malonę
į
šituos
namus:
ji
paGiedotinių Mišių žmonės prašo mažiau negu skaitytinių, dėl
lbą Vokietijos našlaičiams.
Aš
atlaikiau
Alisias
už
nnbasninkų,
ir
laidotuvėse
pašalietė
mane
tiesiog
už
širdies.
Iš
to
aš
ėmiau
norėte
norėti
to giedotinėms yra lengviau skirstyti laikus. Skaitytinių Mi
|lš Berlyno pranešta, kad Šv.
<iau
pamokslų
apie
jį,
apie
jo
gailestingus
darbus,
jo
inirgerai
apseili,
nors
tuodu
vaiku
pakrikštydinti.
Jug
jei-gu
■Juozapo Sesers prižiūri ligošių Lietuvių parapijose būva prašoma, tiek daug, kad klebonai
[nius Berlyne ir jo priemies ties priežastį. Daug žmonių buvo susirinkę bažnyčioje, jo dai- juodu numirtų, aš išeičiau iš proto. Žinau jų dviejų pražū patys negali jų visų atlaikyti, todėl jie jas siunčia kunigams
tis butų ant mano dūšios. Aš taip bijau viena eiti pas kle- neturintiems parapijų, įiesuseiiiantiemts su žmonėmis ir negau
čiuose; įsteigė penkis namus tis pavyzdingas gyvenimas buvo daugeliui žinomas.
l
’
iriii
negu
nusivilkau
rubus,
senas
baltplaukis
žmogus
bonų.
( nantiems aukų sd sųlyga atlaikyti Ališias. Tokių kunigų yra
mšlaičiams.
ėjo zokristijon.
.
Tų ištarus greitais sakiniais ji ėmė verkti. Alačiau, kad gana daug: seminarijų profesoriai, augštųjų mokslų studen
— Tedovanoja man Dievas, Tėveli, jis tarė verkdamas, aš dalykas yra rimtas, bet kų aš turiu daryti! Ne mano darbas tai, laikraščių leidėjai, vienuoliai ir kitoki. Siųsdamas jiems
Nauja katalikų kolegija Bo
>ne. Buvo sumanyta surinkti nežinodamas tapau priežastimi to vaiko mirties. Aš buvau kištis į svetimos parapijos dalykus. Kų galėtų mintyti kleboMišių intencijas, klebonas negali pasakyti kada jie galės jas
L milijonai dol. katalikų ko iek kampu ir laukiau karo ateinant tų antradienio naktį. Te- mis, jei atvažiavęs į jo parapijų kunigas imtų šeimynitikauti.
atlaikyti, nes jie ne iš vieno klebono gauna.
legijai Bostone. Prezidentu iš- turėjau lygiai vienų penktukų su savimi, o buvo labai šalta. Iš kitos pusės, dvi dusi pakrikštyti, vyrui ir jo pačiai, jei
Kartais ir pačiam klebonui priseina neatlaikyti Mišių žarinkta Tėvas Jėzuitas VV'il- Mažas pinigas iš senų nušalusių pirštų puolė į sniegų. Tuosyk pasiseks, praminti takų į šviesų, keturis asmenis sutelkti
įiam Bevlin. Dabar praneša, dėjo vaikas ir aš prašiau jo paieškoti. Jis pasilenkė ieškot, imis Išganytojo kojas vis-gi geras tikslas. Ir šiaip ir teip up- ėtųja diena. Sekmadienyje jis pagarsina visos savaitės Ali
šias, bet imi pagarsinimui pasitaiko kam nors numirti paraid jau yra surinkta du mili
ir tad karas taip greit atliėgo, kad nebuvo nei minutes laiko, svarstęs, aš galutinai apsistojau prie minties, kad nueiti su lijoje. Tada palaidojimo dienoje Mišios būva už nabašninkų,
jonu ir du šimtai tūkstančių
\š liepiau skubinti kuo-greičiau. Jis įdėjo pinigų mano rankon moteriške pas klebonų butų gal ir neblogas daiktas. Teip ir o ne už tų, kam buvo žadėtos. Tik tos žadėtosios Ališios nelolerių.
r nubėgo savo keliu. Aš maniau tai buvo tas mano penktukas, pasiketinau padaryti.
irapuola, o klebonas jas atideda ant vėliaus arba nusiunčia
tol įlipau karau. Tada, pamačiau, kad tai naujas penkdešini-1
— Tai teip, žmonele, tariau aš. Nueisiu su tiunista pas kitų bažnyčių. Tokia tvarka visai nėra pajuokimas, o yra
Teisėjas reikalauja nioayti
tikėjimo. New Yorke is- Aš nežinojau kas tai atsitiko, ir lig šiol jis vis man stovi klebonų ir pažiūrėsiu kų galima padalyti. Ar negalėtum pa išmintingas dalyko sutvarkymas.
Kunigas visu savo gyvenimu tarnauja Bažnyčiai. Pašauilsėjas llarry S. Lewis tyri akyse. Aš tikrai bučiau visai sušalęs, jei neimčiau galėjęs tų vadinti čion vaikus, kad aš šiek tiek pamokyčiau mergaitę
naktį
patiekti
karau,
nes
tai
buvo
nepaprastai
šalta,
o
aš
tik
prieš
krikštų.
Jug
ji
jau
diktoka
!
ojo vaikus — prasikaltčdius,
iečiai turi jai patarnauti nors dalimi, jei ne savo gyvenimo
— Ačiū, tėveli, visa širdimi! — tarė moteriškė pilna ai nors savo turto. Tiktai tos tiesos žmonės nelabai skubina
dp jie pažįsta tikėjimų. Ji ;aliu palengvėliai eiti. Netikėtai man teko čia ateiti išklausvii ištyrė, kad trys penktos ų šių Mišių, ir sužinoti, kad jis paaukojo savo gyvastį už ina- džiaugsmo- Kol gyva neužmiršiu tos malonės, ltyto aš pri si pripažinti, kol kokis nors reikalas nepriverčia. Dažniau
klys viešų mokyklų vaikų ne ne! Senelis balsiai gramlžiai verkė.
statysiu čia savo ,vaikus. Aš vis išrasiu priekabę keliauti į siai moterystė ir šermenys priverčia žmones duoti Bažnyčiai
Jrri mažiausio supratimo api1
Taip, tariau aš, o mano širdis buvo pilna jausmo, jis kaimų, nes pats mane užmuštų, jei jis žinotų, kad vežu juo- aukų sulig savo turto didumo. Vargšai duoda mažai, turtuo[Dešimtį Dievo Įsakymų”, Ji lauukojo, savo gyvybę už taiuistų. Kankinys vos tik dvyli- du į krikštų
iai (Inoda daug. Bet Bažnyčios patarnavimas už tas dovanas
■i pataria nors viena dieną <os melų.
— Kaip toli tas kaimas!
nėra naudingesnis turtuoliams negu vargšams.
savaitę mokyti vaikus tikė— Šešios mailės, bet mes turime arklį ir vežimėlį, tai
Vienos skaitytos Ališios atlaikytos už varguolį nabašninpio dalykų.
ų padaro jo dūšiai daugiau naudos, negu brangus išlydėjimas
VireifK! A t virtimai
Igana lengva nuvažiuoti.
...........................................................
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Šešios mailės, tai ne mažmožis, paminti jau aš ir ėmiau gai- iš namų, ilgi giedojimai, chorų samdymas, pamokslų sakymas,
u apvaikščioja septiAngliškai paraše kati. Alcxsan-der.
lėtis savo pažadų. Bet ant rytojaus atėjo mergaitė. Ji trok- lažnyčios langų užtiesimas tamsiais audeklais ir visi kitoki
šimtų metų sukaktuves.
Man teko keletu dienų praleisti labai gražioje vietoje, šte troško krikšto. Išmokinau jų maldelių, išaiškinau kas liapuošiniai. Net ir Mišios varguoliui galinčiam užprašyti tik
'. Jėzaus įžengimo į Dangų Tai buvo spindintys ežerėlis, lyg žiedo akis įtaisyta j tarpų reikia, kad suprastų krikšte reikšmę, dovanojau mažytę mal- vienas yra naudingesnės vienos negu didžturčiams penkerlos,
lutėje (Kestinėse,) Komoj* neaugštų kalvelių apžėlusių medžiais. Nuotakios žalios lan- dų knygelę ir mačiau, kad mergaitė taip skaitė lyg ryte ri kuomet jis galėjo užprašyti dešimts.
įsidėjo graži—iškilminga su ms leidosi iŠ visų pusių žemyn prie vandens. Baltų avių jo knygutės žodžius. Matyt, buvo Dievo darbas; tai be
Jei gu į kokių nors įstaigų neša pinigus varguoliai ir turkenčiaitsiu Sakramentu proee- pulkas ganėsi pievoje. Senas vandeninis malimas pirm ko- abejonės pasiketinau nuvesti tų visa iki galui.
uoliai, tai įstaiga priimdama įiiKikeščius turi priėmimo rašte
|a. šiemet.sukako lygiai 7 kių penkių dešimčių metų statytas. Jis malė ūkininkams
Sekinadienije po pietų išvažiavome į kailini. Mus už
ptai metų, kaip šv. iTan- javus, pjovė lentas. Jei ne jis, ne paukščių krykštavimas klupo smarkus lietus su griausmais ir žaibais. Perbuvę pu- liažymėti kiek gavo: varguoliui davusiam dešimtį dolerių ne
parašyti
tūkstančio,
nei
didžturčiui
da
įcus Asižietis įsteigė Treti ežei(, ne krintančio vandens pliuškėsimas, tai visa vieta tį baisiausių laikų pakelėje pasitaikiusiame kluone kelia- gali
vusiam tūkstantį, negali parašyti, kad jis davė tik dešimtį.
tų draugijų. Procesija pra
butų buvusi tyli, kaip Tebaidos dykuma.
vome toliau purvais ir nuvažiavome į kaimų. Pirmiausiai Tokis varguolių ir turtuolių lyginimas butų ir neprotingas ir
bo iš Pranciškonų Buzilikos
Aš buvau atvykęs pas senų sergančių moteriškę, kur aš vienas nuėjau pas klebonų. Mų išaiškinus dalykų pasi- nedoras. Lygyliė yra tada, kada yra parašyta tiek, kiek guuira (’oeli” ir nusileido nuo
šešerius metus išbuvo stabo ištikiu, nejudindama nei ran- Įrodė, kad klebonas pažįsta vargšę1 moteriškę ir tankiai gai- ta.
įpitoliaus Kalno, (latvė, ku
kos, nei kojos. Jos kuutryla* steliėjosi visi pažįstami ir ap- liedavosi jos, kad ji neturi drąsos pasipriešinti vyrui. MaŠermenų iškilmės yra Bažnyčios kvitą parodanti kiek kas
ėjo procesija, buvo išbars
linkiniai.
Bet
šilas
apsakymėlis
nepasakos
apie
jų,
tik,
ne-Į
110
įsikišimų
klebonas
priskaitė
lyg
prie
stebuklingų
nuogėlėmis, namai parlabin
davė aukos. Tas pakvitavimo badas yra geras tuoml, kad
sijuok, skaitytojau, — liet apie jos virėjų! Jug tamista ži-p'^bj. Jis apsiėmė tuojaus jiakrikstyti abudu vaiku ir nu
nikais, divonais pagerbti
paskaitina žmones savo aukas taikyti prie savo turto. Nors
ėjęs į zokrastijų tuojaus prirengė visa kas reikia. Jis pa žmonės kultais ir tunu1 padaro ir klaidų ir suktybių, b«*t Baž
Įmytojų Kv. Sakramente nai poeto Owen Alereditb’s eiles.
mokino motinų, ji jam žadėjo išpildyti visus jo paliepi
\Ve may liv.e vitbout friends
įč'ausią nešė Jo l'Jliilieli
nyčia jų negamlo ir nepeika. Jei žmonės taip-jiat nesiskubintų
mus. Vuikai tapo pakrikštyti; aš buvau krikštotėvas. Na
We may Ii ve witbout books
dinolas (liorgi, protekpeikti kitus, tai nebūtų priekaištų dėl ėmimo pinigų už skai
ir linksmi visi keturi grįžom nunio.
’raneiškonų. I )alyvavo
Būt civilized man camiot live withoul cooks
tytas ir giedotas Mišias bei laidotuves.
pdis vyskupų kapose, ku
t. y. Alės galime gyventi be draugų, mes galime gy
kutnžose. Prie Trctinin venti be knygų, bet civilizuotas žmogus negali gyventi lx
ĮVAIRUS KLAUSIMAI.
Ipriguli 11«’1 u rt e I i a i darbi virėjų.
ji < f
įai, ir kardinolai, ir kimi
Klausimus duoda A'. S. Kunijinis.Tai-gi ir mano istorija yra apie virėjų! Ji par<xlys
MIŠIOS
IR
PINIGAI.
Prie Tretininkų prigul 1 skaitytojains kaip Slebėtini yra Dievo takai, ir kaip įvai
h'l. A. Ar Bažnyčios įstatyme yra, kad Mišios perkamos
Khtusimas. Šv. Mišių auka yra brangiausia ir naudingiausia ar aeĮMTkamos!
įbartinis jiopiežius Bene riais budais jis gruziną į savo kaiminę išklydusias aveles.
IK XV. Svietiška Italijos
Ji Imv., „„..iki jaunu moteriukė kokiu dvi.leiin.tieu So- l,''«''’»'1< »•<»•»)>klojo esu,..domiu jok laimi reikia, kad pusiliuo
Atsuk. Mišios nėra tavoms arba pirkinys. Bet Bažnyčios
fcia laido eiti procesijai su Šių .... tų, labui gera, mokanti savo amalų ir turėjo laimi ruolŲ «O*O<m»uk.oh J>ievo temyliei. Bet ir tas dalykas surišta
* įstatyme > ra, kad žmonės duoda aukų pinigu, idant kunigas
leiaiisiu Sakramcnt n b’\ mo gražų veidu, laivo paprulasi drąsiai, l,el padoriu’, žiūrė.i į
I1'""-""11- l'utul.kas žmogus, „orėdamas pugelbėl, duš..... s aukotų Ališias Dievui. Todėl nemokinti žmonės sako: “už
imis, leido duoti palaimi akis kam nikėjo. Aš pastebėjau jų gana taukiai vaikšėi.e sknl!,,jkl,’-"!
«‘P™šo kunigų atlaikyti šv. Mišias
pirkti Mišias, o mokinti sako: “užprašyti Mišias”. Kiekvie
su (švenčiausiu nuo laip
jaut aplinkui ir laimi ulydžiui domintis į mane, lyg ji bulų P'"“““‘o ‘““"b: ska.iylos doleris, gie,lotus _ penki nos Ališios yra laikomos ne vieno žmogaus vardu, nei kuni
įšnyčios Al Jezu, bet riedu
niekad „emaėiasi žmogaus mip apsirengusio kaip aš. Tui|,
lttlkol",1!' sekaaė.oje savaitėje, skiulytums neskiria go vardu, o tik visos Bažnyčios vardu. Kas nori, kad Bažny
dalyvauti popiežiui Ik
-pėdamas aš apsirikau. Progai pasitaikius ji
baimingai,
l''*l JU1 ,1'iškia? Ai dėl tu,ligų niĮsijunkiajni aakrauicu čia jo reikalams aukotų Mišias, tas sulig Bažnyčios įstatų
ttui XV. Iškilmės buvo
bet su pagalbu tarė:
P’11* ’’ apeigos. T’uip pat su laidotuvėmis, Jei mirštu turtingas prisideda prie dvasiški jos išlaikymo duodamas puški rtų su
pus dienas. Šv. Bažnyčių
ėveli, aš norėčiau būti katalike.
katalikas, tai sukviečiama daug kunigų, laikoma daug Mišių
mų pinigų.
\
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—
Ar
tai
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nekatalikė!
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Jei
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‘
turtingas,
tai
apaeina
su
vienomis
arba
vi
Ii ramybės per užtarym
Kl 4. Ar moterų įvedimas eina iš mados.
Tėveli,
mes
vis
gyvename
toli
nuo
miesid,
aš
imtuH
1
Mi5h
b
Nesuprantu
kokis
čia
dalykas:
nejaugi
už
pini
Iraiiciškau .
Ats. Niekas negali iš ten išeiti, kur nėra buvęs. Moterų
Mišios procesijos buvo Tu įėjau progas gerai išmokti religijos. Mano tėvas buvo nekilta P'1**’ P1 * kliaujama uevieu pasaulinius duigtus, bet ir dvusinius įvedimus į Bažnyčių po kūdikiui niekuomet nebuvo mada, dėl
likus. Jis jau miręs. Mano motina perėjo į katalikes, aš
Dui/toniclia.
to negali iš jos išeiti. Jei kuriosč šeimynose nyksta skirtu
ir Milaii".
tapau
pakrikštyta
ir
priėmiau
Pirmų
Komunijų,
Tai
buvo
Al»akymtm.
Negulimas
duigtas,
kad
visi
žmonės
butų
ku
gsėjo mėnesyje yra reil
mas teip moterystės ir paleistuvystės, tai tų šeimynų moti
seniau.
Kaip
išvydau
tamistų
ir
išginiau
kalbant,
taip
kas
ingai.
Keikia,
kad
kus
nors
dirbtų
ir
žemės
darbus
atnešan
visų šulių Tretininkų
noms nei netinka prašyti, kunigo, kad jis jus visos bažnyčios
likimas į Asyžių. Bu- žiu kas pakilo mano širdyje. Aš labai noriu daryti kas rci-Įčius naudų jiinigais. Ne visiems žmonėms esant kunigais, ne akivaizdoje pagerbtų už pugimdymui žmogaus.
delegatai ir iš Amerikai . K*“Ivisi gali laikyti Mišias. Jei gu pusauliečiai žmonės negalėtų
Kun. P. Hučys.
•ė Arkivyskupas W. Bens-

ir.

Jaunas Kankinys.
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kuomet priseina kaimynas ge
gel kartų pasižymėjusi scenoje,
ltuoju vilioti iš uiUKij sostinė*.
kaip vaidinime, taip ir daina
Su kitu punktu rod« yra dar
WE8TVILLE, ILL
vime. Be to ji dilba kiekvienų
[blogiau. Sulig Versuiles sutar
darbų naudingųTautai,' Bažny
ties, Klaipėdos kraštas buvo
Nuo
(leg.
15
ligi
22
d.
Šv.
čiai ir Vyčių organizacijai.
atskirtas, kaiyo Lietuvių krušPetro
ir
Povylo
pu
ra
pijuj
bu

tas nuo Vokietijos. Tokio at
Ji darbavosi L. L. Paskolos
IŠ PRIEŽASTIES VIS DAR
Įskilimo reikalavo ir Prūsų Lie vo misijos, kurias laikė tėvas stotyj ir pati pirko lamą. Yru
EINANČIŲ DERYBŲ
tuviai ir neoficialiai ir musų Alfonsas Pasionistas.
BRIUSELYJE.
Per visus vakarus žmonių šioj šalyj gilinusi ir augusi.
Taikos delegacija Paryžiuje.
buvo pilna bažnyčia. (t nau Ilgiausių metelių jaunai po
,r
■ , ,
yra ta* kraštų
Yra
dalykų,
apie ,kuriuos J Jeigu
f; Aliantai
, , . /.
v
1 dingi niisijonoriuus pamokslui
relei!...
A 2.
v ..
.
, atfkire delei minėtų prašymų
nesmagu vru rašyti, o vienok
\. ..
.....
apie
kančių
musų
Išganytojo
v ..
•*. .
i-iii • nuo Vokietijos, tai rods tie pa
rašyti reikia, nes tie dalykui
, .
., .
CL
tjs Aliantai, norėdami pildyti Vieš paties Jėzaus nemaža at WESTPULLMANIEČIAI! ,
didžiausios svarbos
savo Versailės sutartį, privalo vertė nezaležninkų. Daugelis
Atkreipiame Jūsų atydą,
Prie tokių dalykų be abejo
jų priėjo išpažinties ir susitai
nės Šiandien priklauso ir musų leisti tam kraštui susilieti su kė su Dievu. Bet buvo matyti kad pas Jus dienraštį “Drau
delegacijos vedamos derybos visa Lietuva, nes tokia buvo ir tokių “šviesuolių”, kuri“ gą” atstovauja p. M. Kiupe
[įrašinė viso to atskirimo Ir
lis 11949 So. Halsted St.
su Lenkais.
rods patsai Clemenceau kad ir atėję bažnyčion juokėsi ir
Pas jį galite gauti kasdien
Jeigu spėti iš to, jog šių
neoficialiai yra tat pripažinęs “čiu” (taboką) kramtė. Jų nusipirkti “Draugą”, taipderybų eisena Lenkams di
Tuo tarpu gi šioj sutartyje sąžinės taip jau užkietėjusios, pogi galite užsiprenumeruoti
džiai netinka, jog jų spauda
kad nė jausmingiausi pamok
didžiai nervuojasi ir patysLen- sakoma, jeigu taip atsitiktų, šiai negalėjo pažadinti prie
kų endekai pačiame Vilniuji kad Ąliantų Valstybės pripa sugrįžimo į tikrą tikėjimą ir Reikalingos Malioris Darbas užtik
rintas
visai vasarai. Lietuvis
turi
7- Alinių
\-i •" "f
jau ruošia
siasi x".'
ginti
iki IžbdŲ Klaipėdos kraštų
... “ Lietu- gailėtis už visas lig šiol da plrmenilse. tiktai patyręs savo ama
vai ir t. t. Jeigu tik šiandien
te. AtsiSaukia.
paskutiniosios, tai galima ma
dar tu r kokios vertės Versail- romas klaidus.
Petras Cibulskis
nyti, jog musų delegacijos
2343
We«t 23 Plote
Vienas
bedievis
drįso
misilės sutartis, tai šios sutarties
darbas jau yra atnešęs gerų
Tcl.
Canal 7233
nutarimu visos Alianlų Vals jonoriaus paklausti, ar didelė
vaisių. lieto įsipainiojimas
tybės, o tarp jų ir pati Lenki yra pekla (pragaras). Mi
Lenkų į visų Silezijos avanParsiduoda
bueerne Ir grooerne,
ja, kuri tos pačios sutarties si jorius jam atsakė, kad vi nauji
gražus
fixtures,
vieta didele ir
turų gali tik džiauginti mus,
tajio pagimdyta, privalo be jo siems užteks vietos, kas tik šia ant public vietos. Biznis daromas
kad jie ne tik neišneš sveikų
už "casb”. Visokių titulų apgyventa.
kių sąlygų tų kraštų Lietuvai me gyvenime jos užsitarnaus. Atsišaukite?
kojų iš Silezijos, bet ir iš oku
Draugus Publ. Co.
pripažinti, liods čion nereikė
Paskutinė diena, t. y. (leg.
puotos Lietuvos. Tai viena ge
2334 8. Oakley Avė.
jo nė naujų straipsnių rašyti 22 buvo įspūdingiausia. Vaka (J. V.)
ra pusė
nes jie pamatinai tik silpnina re procesija ėjo lauke. Proce
Jš kitos pusės pačios dek‘-|iUU8ų pozicijų
sijoj dalyvavo visos katalikiš Ant pardavimo grocernc su namų
gacijos yni didžiai sunkus pa- rpaį auįrojį gįų vedamų de- kos draugijos, daug vaikų. Vy arba be iš priežasties ligos. Atsi
šaukite.
dėjimas, kuomet jai priseina I
pyyį
čių choras gražiai giedojo.
4«I9 So. Hermi Lage A ve.
betarpiai tartis su kaimynais,!
.
•
....
Tel. Yards 5824
Svetinių
kunigų
buvo
du:
*
'
I Delei bendros musų politikurie yra įsiveržę į musų na
nės akcijos, gal čion bus pra kun. Cužauskas iš Cliicagos ir
mų ir tai dar tartis geruoju.
bisnis geroj vietoj prio
vartu pridėti dar keletu pas kini. Vaitukaitis iš Cicero, III. Parsiduoda
kelio skersai mokyklos biznis
Priseina daryti visu eilė viso tabų. lvai-kurie žmonės tvirti Kad pagerbti kun. misi jonu didelio
labai eina gerai pricžustiB pardavi
kių pažadų, siūlyti visokių ge ni, jog ukiniakų sulis nepa- lių, (leg. 23 d. Vyčių choras į- mo savininkas serga turi parduoti
trota. Pasinaudokite proga ir nu
rybių, o kaimynas tur tiek jiegia sutverti stiprios valsty rengė vakarėlį. Choras padai su
sipirkite prieš kupinų švente, labai
didelis pinigus uždirba, vertės $1,000
daug ajK’tito, kad jum vis ne-]
bės, jog valstybės padaras daž navo keletu dainų. Paskui va parsiduoda už $000.00. Atsišaukite:
gana.
Mr. J. Gusky,
niausiai yra stiprus viduri karieniauta. Valgant pasakyta
Kaip matyti iš Lietuvos At nius luomo nuopelnu. Nurodo daug kalbelių ir išreikšta tė- P. O. Rox S Mt. Greenuood, III.
stovy bėję jau gautojo Lietu ma į Bulgariją, kuri laike šio viii Alfonsui daug nuoširdų N W. Comcr Homau Av. and 111 St.
vos Delegacijos pareiškimo karo mokėjo, nustoti daug sa linkėjimų.
ANT . \ND<18.
delei Vilniaus, tai Lietuvos «l< vo pakraščių, į pačių Rusiją,
Po vakarienės pažaista ir Psrundavojainu buvusia l’ov. Kraulcdžio laundry po No. 4349 So. Hcrlegacija >ia pasisiulinusi
I i<urį Įiaj jr pfįe bolševikų lie- išsiskirstyta.
mitage Avė., (’ia galima uždėti Laun
eiti su Lenkai i nit.'niiausių|sjvaryj u prje vjs0[.jų apnį.
Svečias.
dry ar garage. Atsišaukite.
4319 Su. Hemaitage Avė. ('Iifcago, III.
sutartį- tinkanti niekados ant sprendinių ir susitarimų su
- 1 ___ —___ '.'"L J J------- . ................jų nepulti, neleisti kitiems ant birėjo į šmotelius.
MAHANOY CITY, PA.
musų žęiųęjj,, ginJJ.uolis prį»;š Be abejonės tame pasakyme
Pameglakite aaujo.
Lenkiją, tinkanti ant milita yra daug teisybės. Musų viDarbai pas mus kasyklose
rinės konvencijos, žadanti Len-I*.*
......
.
.
1 durims luomas, daugiausiai 'erai eina ir atvažiavę iš ki
kijai liuesų tranzitų n
Žydai, nors ir remia valstybę, tur greit gauna darbo. Užmo
8a nžrsglitrsotu vslibašsnkUa Ssr. Valit.
žinkeliais ir upėmis ir net nuo
P»t«Dlu Biure.
kestis
ir-gi
neprasta,
liet drauge rupiuos, kad butų
Nanjame
mėlyname pakelyje.
jų neimti ne tik muito, bet ii
:ai leista ir Rusų kalba var- Malianojus yra nemažus
Visos tvirtos, gemalus užmušan
didesnės kainos, negu kokia
miestas. Lietuvių apsčiai. Tu
čios ypatybes šiame vaiste idgtos,
oti. Laukia kito padėjimo.
bus nustatyta delei Lietuvos-'
su priemaiša priimniai švelnaus
Patys gi Lietuvos ūkininkai rime gražių bažnyčių; net inks
kvepalo.
gyventojų, toliau pažada leii
Ruffles yra iaoai paveikiantis
arba jų vadovai, vis vien ar tą nė veikėjų.
pleiskanų
pašalintojas — begaliniai
kiškai kalbantiems Lietuvos
lai liaudininkai, ar kr. demo Jaunimui čiu gyvent nenuo
puikus plauku sutaisytojas, kuris
piliečiams kultūrinę autonomi
patiks kad
kratai, paprastai negali nusi bodu, lies jie turi draugijų, ku
ir gačniaujų ir tuo tikslu tinkanti su Ali
siaiypatai.
kratyti nuo tos socialūs paliū rios rengia vakarus, pasilinks
autų Valstybėmis padaryti tau
minimus.
ties, kurių jie visuomenėje už
Aptiekose
tikrų sutartį, pagaliau prisi
imu. Kiekvienas nor tulėti sa Va. Birželio 19 dieną girdė
parsiduoda
žada respektuoti padarytųjų
po 65c. srba
*»» uv a
vo žemės gabalų, norėtų bu- tis, kad turės vakarų Sodalitės
atsiuskito
AtZoMOi 4
tarp Lenkų ir Rusų Rygoji
75c., tad
i, iškilmingai tariant, “sau mergaičių choras. O kiek jos
atsiusime
sutartį ir prisilaikyti prie nu
ten
triūso
deda
net
gražu
pa

SIOPSDANDMF
niogus”, kurio dvasinė ideo
per paštf
pooėiori^
statytų šia sutartimi rubežių.
tiesiog II
žiūrėti
Sodalitė
turi
narių
apįe
logija dar Vydūno buvo paga
HhMTHY SęAIP
labarair t. t. Iš visų vienuolikos to:
200,
choras
apie
70,
susi
rinki

LUAIIklANT
11AIR
torijos.
mintu ir. rasit delei tos prie
sutarties straipsnių. tiktai
žasties gana lengvai yra nusi nius ir tvurkų vedų klebonus,
f(wmw 5K010 0ZS
Sotinai
dviejuose kalbama apie tat, ko
todėl
ir
puikiai
gyvuo.įa.
irlbalaostatę sukti, kad tai «jus, lenkiš
mes gauname,, būtent: “Lenki
klte
Kas
atvažiuoju
Mahanojini,
kai kalbantieji, gyvenkite sau,
litaklo
ja privalanti pripilanti Lietu
pakelia.
tas
ir
apsigyvena,
lik
bambii mes gyvensime vėl sau ir
Žtnreklte,
vos Demokratinės Ifcespnblikoi
FADR1CH1TRAC0
išeina tokiu budu, kad iš vie zui tai neturi vietos. Pirmiau
kad botų
Sb$K rtPMlHAt HiDGį
suverinitetų ant Vilniaus ii
INKARO
BROOKLYN
los Lietuvos guli susidaryti, noses kėlė, bet dabar visi su
vaisYOHK
jo teritorijos” (N. .”») ir “Len
bažeaklis.
taip tat viename “Litwa” nu lindo į užkampius, o likusieji
kija prisižuda pripažinti Lie
šitaip
dainuoja:
“
Ar
taip
umery nurodomu ne tik du kan
tuvos suverinitetų ant Khiijwtonu, kaip Vilnius ir Kaunan, bagMs, ar taip duok dar vienų
dos teritorijos, jeigu taip atsi
kaip Lenkai nori, liet kokie ant drąsos”. Jų ten visa viltis,
liktų, jog Aliantų Valstybės
keturi ar daugiau: ir lenkiš liet ir ta baigias.
pripažins tų Klaipėdos terito
Dulkė.
kus. ir baltarusiškas, ir keliLie
rijų Lietuvai (N. 4).
tuvių, o gal dar ir Žydų. “Lit
Tai-gi. delei šių dviejų vvu” pagiria tų neva Lietuvos
ST. LOUIS. MO.
straipsnių, kaip reikia spėti. I kairiųjų grupių snmanymų,
Ijenkija- (urėtų upleisti, nors .|OpK ir jai pačiai jis indiškus, Apsivedė uoli Lietuvių veikėja
tiesioginiai to isT-ikalaiijama |M»t jis pilnai atsako idealam^
Vilnių ir Vilniaus teritoriją. L.inonių, kurie savo laika taip Geguižio 15 d. Lietuvių bažny
Apie Lydų, Gurdiną ar l’uns |MlV0 įsimylėję į obalsį “2e- čioj!* moterystės ryšiu liko su
rišti Petronėlė Lipmtfniutė su
kų ar kitas vietas nieko nesu mė jr Iausvū”
Vincu
Žagarinskiu.
komu. Rods Vilnius jau senai Kita blogoji ūkininkų nusiPetronėlė yra uoli L. Vyčiu
visos Lietuvių tautos tiųio pri- statymo pusė, jog jie mažiau,
pužintuš — ir taip buvo pasu- kaip kiti sluogsniui pasitiki 80-tos kuojios veikėju, gabi akkyla ir nepriklausomybes akte savo pajiegomis. J«Jgu ukinin- -S-T
ir piriuanie Nleig. Keinio po- kai dažnai pasisako, kad bus puskui Vokiečiais, toliau Ang
sedyje —Jog jis viii LietuvosItaip, kaip Dievus duos, tai nu- lais, Prancūzais, o dabar gal
sostine ,ir mums kaip ir neiš- bėgę nuo-šio paprasto ohalsio atėjo linija ant Lenkų ar kitų.
J(-lgi) tavo kiauiiirnlnkMS Jų
puohrdnr prasyti nuo Ijciikijos veikėjai visų viltį dedu ant ki
Manau, jog delei šių nmmeiD
netari, nrlsšusli i muaiH atiera
Ir plnlnguH o iucs |tasiŲ-lin<',
ka«l ir ji teiktųsi pripužinti taLų. Visa musų delei uepriklau- tų.yra svarbu susirnpInĮi, kad.
jum* visus i|ol lAmčglnlmo.
suverinitetų Lietuvos ltespub somybės kova tur ganėtinai iš neišbnrsčiiis jau ir-to bagažo,
PaMst, u (įmok u u ui.
h
likos ant to miesto. Prie tokių rodymų, jog mes pasitikėjome kurį tiMriinv.
J j
niisižemiuimų priveda pudėtis.lfai bent iš’ pradžios” Ratais/
Liet Inf/fiiuras

LIETUVOS INFORMACI
JOS BIURO PRANE
ŠIMAI,

LIETUVIAI AMERIKOJE 1" ip"ini"k . . . . . . . .

♦

‘ V.
A T It A
‘i y
• ;/

B

[vropnn Ąroe ricm g aiiii

; AMERIKOS LIETUVIAI!

Fabionas ir Mickievici ved.

Norite pasiųsti Amerikos Lietuvą į Lietuvą

buvę A. Petraitis Ir 8. L. Fablanas

Siuntimas pinigų, laivakor
tės, pašportai ir tt.

tai pasiųskite saviškiams j Lietuvą Amerikos Lietuvių

MOT ARI J C«AS
tState, Paskolos, Insuriiud
Ir tt.
890 W. uth st., Ilamp. Halsteil St.
Tcl. Boulevard 011
Vai.: 9 Iki 6 kasdieną
Vak.: Utar. Ket. Ir Sub. Iki 8 va k.
Ned.: Iki 3 po pietų.

Katalikų

Kcal

K—

Metraštį
1916m.

Tel.

Dr. C. Z.

Drovsr

7847J

Išleistą Liet. Kat. Spaudos Draugijos

VezeSis

EIETUVM l> C STINTAS
4712 Htl. AHIILAJID A
* arti 47-toa Gatvės
Valandos: nuo 9 ryto Iki » vak1
Šaradomis nuo 4 lur 9 vak*r.

VĖSUS

Tel. Yards *6866

JAME yra 150 su viršum [mveiksliĮ a) pavienių darbuotojų
b) draugijų e) bažnyčių d) žymiausio Lietuvio astronomo kun.
A. Petraičio observatorijos jo prietaisų ir e) kitų.

JAME yra aprašyta tverimasis Amerikos Lietuvių parapijų,
draugijų, jų veikimas; aprašytos mokyklos; ir šiaip daugybė įvnirių įvairiausių aprašymų.

~Blvd?’8448*

Dr. V. A. SIMKUS

JAME vienu žodžių, šule visapasaulinių žinių telpia visas Ainerikos Lietuvių gyvenimas. Jis 450 puslapių. Turėdami tą
knygų jūsiškiai Lietuvoje netik žinos, bet ir matys Amerikos
Lietuvą, kaip mes matome

Lietuvis Gydytojas, Chirurgas Ir
Akušeriui.
aaoa 8. HalbUtl St. Uhlcagu.
Valandos: 10—12 Iš ryto 1—S Ir
4—S vakar- Ned 10—11 Iš ryto

Kaina: Neapdarytos ................................... 50c.
Boulevard

^Telefonas

9199

Jei norėsite, kad mes pasiųstame, tai pridėkite p neminėtos
kainos da lOc. persiuntimui ir paduokite gerų adresų, kam no
rite siųsti į Lietuvą.

e

1 DR. G. KASPUTIS s
DKNTIHTAS
2331 South llalstrU Str.
3Valandos:1—B;9—712—8 A.P. M.
M.

Užsisakydami adresuokite:

*

•

1

“DRAUGAS” PUBLISHING C0.
2334 South Oakley Avė.
Chicago, Illinois.

Dr. I. E. MAKARAS
Lictuvys Gydybijii* Ir Cltirurctu
Ofisas 1So. Miciiigan Ase.,
Vai. 10 Iki 12 ryte; 2 iki
4 pc
plet, 6:30 Iki 8:30 vak ir e
Resiiiencija: 10538 Pcrr> Av.
Tel. Pult man 942

Tel. Canal

267

Vak. Ganai

.Ino duugiau rokjsi—-Tuo (laiiiriuu pamėgsi juos
Pareikalauk musų Kalaliogo No. 4.
I. I. Lcwis Cigar Mfg. Co. Newark, N. J.
Didžiausias Ncpriguliningas Fabrikas
Pa^aulij.

9113

DR. P. Z. ZALATORIS
Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas

Se.

V. W. RUTKAUSKAS

1831
Halfftud 8treet
Valandos: 19 Iki 13 ryto: 1 lk( «
po plot. < Iki t vakare.

LIETUVIS

ADVOKATAS

OADT'TGJAH

Ofisas Didmiesty!t

Pnllmaa (Al'

Dr.P. P. ZALLYS
So. Mleblgan Aveuur
RoMland. III.
VAIA.NDO8: S ryt* Iki • .akais.
r*l.. Pullmaa S4S » 8180.

IOH0I

Kambarį.* 82*
Telefonas Central <1390

į

Lietuvis Dantistas

Telefonas:

Yards

4881

Dr. M. T. STRIKOL’IS
■ Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas
Feoplca Teatro Name
•i#l(l \V. 47lh Btr. Tel. Boul. Kio

MI 7.VKOS DIKEKTOIUBH
Mokytojos Piano, Teorijos Ir
Kompozicijos
31)21 N. Wostem Avė.
Chicapa, III.

■Valandos: « Iki 8 vak. Nedėl 10
■iki 12 ryte.

Mes. 2814 W. 43rd
Nuo ryto Iki plet.
jTel. McKinley 283

iriimmtiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiii;
=

1 DR. C. K. KLIAUGA 1
METU VIS DENTISTA8
S1821 So. Halsted H.(., Ghleago, 111.5
S
Kampos 18th 8t
SValand.: 9—12 rytą. Ir 2—9 vak ~

uiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiiiiiiii

Street

■šMvaaHHHM

Mokykla

Mokinama: angliškos Ir lietuviško*
kailių, aritmetikos, knygvedystės. ste
nografijos, typewriting, plrklybos tel
šių. Kuv. Vnlst. Istorijos, abclnos iste
rijos, geografijos, politlkinės eokne
uiijoK, pilivtystėM, (laillarnšystės.
Mokinime valandos: nuo 9 ryto
4 valandos po pietų: vakarais nuo
Iki 10 va!.

i)

3106 S. Hvlstcd St., Chicago.

miiiiiiiiiimiiiiiifumiiiiiiiimiiiiiiiimiumitiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiitii

Visur reikalaukit arba patys išsira^ykit
i^zaxXk.xi,As»x'j

^ ... >

ATSPINDŽIAI

J. P. WAITCBES
Lawyer

Juose paveikslais nušviečiama:

'meti vis advokatas
4601 South Hermitage Avė.
Boulevard

a

AMERIKOS LIETUVIŲ

MARYAN S. R0ZYCK1

Tel.

82K2 South Halsted Street
Ant TlrVaiu Pnivrnial Mate Bm*
Valandos nuo l» iki i» ryte uno
2 iki 4 po pintų; nuo 7 iki » vok.
Nedėllomls nuo lt iki
Telrtvua TnrO. (M4

Vakarais, 812 W. 33rd 8t

i
I
’

Telefonas Armltage 9770

=Tel. Canal 267

111 tn$R(IRGAO

op.r. <r oyikutmv vi«^a,

29 South La Šalie Street
TelefatuM

OR. S. N AIKELIS

1) armijos gyvenimą# ir veikimus,
2) svarbesni Valstybės gyvenimo alnitikimai,
3) Lietuvos ir kitų kraštų gamta.
Be to, ten rasit ir geresnių dailės raštų.
Kainu: inetums (12 Nr.) 35 auks., vienam num. 4 auks.

0080

Amerikoje metams 2 dolieriai
Adresas: Kaunas, Generalis štabas,
“ATSPINDŽIŲ” Administracijai.

Tel. Kandolph 2898

A. A. SLAKIS
ADVOKATAM
Ofisas vidumiestyj
’ ASSGCIATION BI.DG.
19 Ko. I,« Muile Mt.
Valandos: 9 ryto Iki S po pietų
Panedėllals Iki 8 vakare
Nedėliotais ofisas uždarytas

niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiNiuiHHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNiimii

tt-

Skubinkite užsisakyti 1921 metams

6(17' A
i DR. CHARLES SE6AL •
g

Perkėlė seato ofisų po mini

f

J4729 So. Ashland AvenueJ
B

Kpe«-IJell*t«*
gDŽlOVV. MOTElt V >r VV l€Ų L1G1|
aValaodnsnuo 10 Iki 12 Itryto; nu<.|
■2 Iki t po pietų; nuo 7 Iki M:l«|
avakaie Nedėllomls 10 kll 1
j
Telefonaa Drevei 2IOMI

KAR

Jin nušvicčiti musų armijos gyvenimų ir darbuotę.
Jia duodu daug naudingų patarimu kariuomenėn reikatuo
Jin Nuteikia žinių apie kilų valstybių armijas.
Jis (tarodo musų priešų kurines pujėgus ir ieško kelių joms
nugulėti.
Jis hunu kureiviams mokslų, duoda jiems dailės rūšių.
Todėl kiekvienas pilietis, kovojąs dul Lietuvos nepiiklui-

somybės, privalo skaityti

BIZNIERIAI GARSINKITE
“DRAUGE. ’L

“KARĮ”

Kaina Amerikoje metams 2 doliena,'

■

■ ’*;*
O R S UG KS

66

Trečiadienis, Birželis 1, 1921

v ■

Draugas” Siu ncia
Pinigus

į Lietuvą
Naudokitės Visi!
raHENr.i

IŠ TOWN OF LAKE.

CHICAGOJE.
STREIKUOJA 1.200 DUON
KEPIŲ

Cbicagoje vakar sustreika
vo 1,200 duonkepiu keliose di
desnėse duonos gaminimo kom
panijose.
Anot žinių, kompanijos jų
vieton tuo,jaus pašaukė nemu
štus darbininkus
ir toliau
duonri gaminama.
Kompanijos tvirtina,
jog
miestui duonos nepritruks, jei
nestreikuos išvežiotojai. Be:
jei sustreikuotų šitie, tuomet
visaip galėtu būti.
MIRĖ IJATEMATIKOS PRO
FF.SORIUS.
. ...
. ,
Borbonntinis, Ilk, eidamas 8d
v
,
metus miire. Sv.
\ įatoriaus kodegi jos matematikos profeso
rius, brolis Josepli Seguin.
Velionis buvo gimęs Kana
doj ir mokslus ėjęs Jolliette
kolegijoje, Quebec’c. Į Šv. Viatoriaus kolegijų buvo atvy
kęs pinu 30 metų.
Uitojo kolegijoje per dešim
tį metų jis buvo mokslo de
partamento liekanų.
Brolis Seguin yra parašęs
“ MoUoloi mula, ’'
augštesnės
geometrijos knygą.

VANDUO ŠALTAS

Šį pirmadienį daugiau 10 tū
kstančių žmonių buvo nuvykę
į lliglilaml Purk, tikėdamies
ten gauti ežere nusimaudyti.
Bet policija neleido maudyties.
Peršaltas vanduo.

GYDYTOJAI PRIPAŽINO
SVEIKU.

(leg. 22 d. Šv. Kryžiaus baž
nyčioje* buvo kan.
V. Skripkos primieija ir Pirmoji vaikų
Komunija.
: S valanda ryto sugaudė baž
nyčios varpai, (latvėje pasiro
dė klebonas, kun. A. Skripko,
varg. V.• Daukša ir daugiau
Iš BRIDGEPCR1O.
kaip šimtas abejos lyties vai
Oeg. 29 d. B. Vyčių 10-ta kų, kurie laikydami rankose
kp. įrengė gegužine Riveiside, degančias žvakes ėjo bažny111. Ten turėjo išvažiavimų ir čion. Suėję bažnyčion visi vaiL. Vyčių 1 1 ta kp. iš Cicero, kai
suklaupė
pas
didijį
III. Suėjo ir susidraugavo. Pa- torių, o klebonas pasakė jiems
žaidė, pasidžiaugė, pasilinks- gražų pamokslų. Tarp kita ko
mino ir' linksmai namo važia- jis pasakė vaikams, kad ši die
vo.
na yra laimingiausia jūsų gy________________ _
įvenime, nes šiandie pirmų sy
kį jūsų širdys susivienys su
IŠ CICERO. ILL.
> Išganytojum. Po to ragino
(leg. 29 d. L. Vyčių 14-ta vaikučius nepamiršti tankiai
kp. turėjo draugišką šeinry- eiti išpažinties ir artinties prie
ninį išvažiavimu — gegužine Dangiškojo Stalo. Įspūdis bu
1
...
*
..
*
,
XT
Riverside, III. Ten sueio su L. vo nepaprastas. Negalima įs. 1
,
\ yeių 16-ta kp. Bendrai pasi-, reikšti tėvų džiaugsmo, kada
linksmino ir užkandžiavo, ftei-inatė savo vaikelius vienijanįnininkės — p-lės .1. Abračin- tęs su Dievu,
skaitė, A. Kubliauskaitė, O. Į Pusę po dešimts prasidėjo
Daineliutė ir P. Biliauskaitė kįla iškilmė. Prie klelmnijos
— gaidžius užkandžius pa- J stovėjo ilga procesija. Jų suruošė
Ant galo atvažiavo dūrė mokyklos vaikai ir įvaikuopos dvas. vadovas, kun. rjOa draugijos “in corpore”.
II. J* Vaicunas, su kun. Frud-' Sugaudus bažnyčios varpams,
rieti. Klebonas daugiau upa prasivėrė klebonijos durys ir
pakele jaunimui.
pradėjo eiti ministrantai, stul’astebeta, kad vėl tas pats Jentai, klerikas, kunigai ir ant
draugiškumas pradeda apsi-'gaio gerb. primiciantas. Visa
reikšti šiame jaunime, kokis * procesija suėjo bažnyčion. »Pri-

MUSŲ REPORTERIO UŽ
RAŠAI.

ėjęs prie altorio primicijantas
atsiklaupi*' ir užgiedojo “Veni
Leg 29 d. Sv. Antano par. Crcptor”.
I ienas įrengė balių par. svet., Mišiose gerb. primicijantui
Buto karštas oras. Užtai žmo asistavo, kun. A. Martinkus
nių nedaug buvo.
diakonu,svetimtautis kun. suK
diakonu. Ceremonijoms pntarBeg. 29 d. Šv. Antano
"navo kleb. kun. A. Skripko ir
nyčioje skaitlingas buiys bei dar vienas svetimtautis kuni
niūkų ir mergaičių pirmusyk gas.
priėmė šv. Komunijų. Apeigos
Pritaikintų tai iškilmei pa
buvo iškilmingos.
Klebonas,
mokslų pasakė kun. I. Albakun. II. J. Vaičiinas, sakė gra
vičius, klebonas Dievo Apvaiz
žų pamokslų.
dos parapijos.

pirmiau bmfcvo.

CHICAGIEČIAI ATSIIMKI Immmiiimiiimimimmitiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiimiiiiiii.....imiimiiiiiiiiEiiiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiimiimiiuiiiiiiir
tetukus.

j

LaivakorteS Tiesiog į Lietuva

|

Chieagos
pašti) (viilumicsty) S
prie Adams ir Dearborn gatvių =
randasi atėję iš Lietuvos laiškai £
(Nerokuojant Amerikos geležinkelio ir taxų).
žemiau įvardytiems asmenims, ku
iš MontreaVo Išplaukia laivas 11-toj dienoj Birželio =
rių dėlei adresatų persikėlimo
kiton vieton arba kitokių priežas
čių išnešiotojai negalėjo surasti,
f,aiškus galima atsiimti prie Ge
Pinigus siųstus per musų ofisų išmokame į 26 dienas =
neral Delivcry (iš Adams gatvės
visuose Lietuvos paštuose, be jokio atitraukimo.
įėjus po dešinėj pusėj), prie =
pirmo langelio, ant kurio viršaus E
Parduodame laivakortės ant visų linijų į Lietuvą ir iš Lietuvos. Padarome legališ- 5
parašyta ADVERTISED.
= kus dokumentus, davernystės, įgaliojimo aktus. Esame registruoti Lietuvos Atstovyl»ė S
907—Balcntui Yine.,
= VYasbingtone. Parduodame lotus, namus, farmas. Padarome paskolos ir apdraudžiam nuo =
912—Bartkienei Br.,
= ugnies ir kitų nelaimių. Visus reikalus atliekame greitai ir sąžiniškai. Visais reikalais 2
917—Bitinui Kuz.,
j 5 kreipkitės pas
924— Budvitis Miss.
925— Buųeckiui S,
S
926— Čepaičiui Kaz.
927— Cerkauskiui Ip.,
930—Dermeičiui Portunatui,
Riiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!iiiiiiiiiii!iiiiiimii!ii!imiiiiiiiiiftiumiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiimiimiiimiiiiff
93ė&—Eidukui Juliui,

$107.10 iš MontreaFo iki Klaipėdos(Memel) |

NAUDOKITĖS PROGAI. ATSIŠAUKITE TUO J AUS,)

j

PAUL P. BALTUTIS & CO.

| 901 W. 33rd Street

936— Einikiui B,
937— Bučiui M.,
947—Gegcckui Kaz.,
973— Januliui Dan.,
974— Januševičini Jon.,
975— Jankauskiui V.,
976— Januškai Tonini,
,977—Jarukaiųiui Ant.,
978—Jursiui J.,
980—Kavaliauskui Aleks.,
983—Kipšui K.,
995—Kravečiu i,
1001—Lamsargiui Jurg.,
1020—Marei jonui Aleks,
1023—Masalskiui Petrui,
1031—Mastienef Mar.,
1039—Mikalauskui Ant.,
1055—Parjnalienrl Em.,
1057—Pnulanskiiii Juoz,
1060—Petrulevičiui St.,
1062—Pikturnai Jonui,
1076—Rionkui Jonui,
1084—Samulionui Jonui,
1095— Šlikui Juliui,
1096— Smailiui Ali).,
1097— Smilgevičiui V.,
1102—Stankui Jonui,
1106— Stočkui T.,
1107— Stotautienei B.
1108— Stoskunui Ignui,
1109— Styrai Just,
1111—Sulmistrui Andr.,
1119—Trumpiekui Petrai,
1122—Tylui Ant,
1128—Vaitekaičiiii St.,
1135—Velaičiui Kaz.,
1144—Valkui E.

Tel. Yards 4669

Chicago, Ilk |

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiinin

Gausi7%,8% i

Vėliavų, Karūnų, Šarpų ženkle- f
lių ir kitokių draugystėm reika- |
lingu dalyku.
1

už padėtus pinigus, jeigu pirksi mu
sų
rekomenduojamus,
užtikrintus

PIRMO MORGEČIO
ANKSO BONDSUS

A. J. POŽĖLA
5
1908 W. Division Str.
Chicago. =

Procentai Išmokami du kartu Į metus
btle vienoj bnnkoj.

iiiiimiiiiiiiiiimiiuiiiiiiiiimiimiiiiiiiiiitirimiiiiiiiiiiimiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii

l’ondsai po $i00 ir $500. Gali pirkti
ir lengvais Išmokėjimais.

Perkame, perduodame, mainome ir
duodame informacijas apie Įvairių
koinp. šorus.
Krelpkltlcs Į

Metusių

Ji

H

LIETUVOS ŽURNALAI
Įsigykite gražius, turiningus
laikraščius 'knygi.i formato.

jstaigų

PEOPLES INVESTMENT CO
220 S. States Street
Tel. Ilnrrison »24

|

DIRBTUVĖ

Idetuvoje

išleidžiamus

M

mėnesinius

Lietuvos Mokykla, mokslo laikraštis, pašvęstas mokymo Ir auk
lėjimo dalykams, apie 250 puslapių storio knyga. Numeris $1.50

Itooin 11^2
Cltlcagn, III.

Draugija, literatūros.

Kasdien Ir nedelionus nuo 12 Iki 8
po piet.

noksln Ir

politikos žurnalas.

Ganytojas, tlvaniški.lal skiriamas laikraštis,
raštai ir ofieijnlinės bažnytinės žinios. Numeris

Num.

Dvasinio

.50

turinio
.25

Žvaigždė, katalikų dvasiškiesiems reikalams. Gražių apysakų, ži
nių Ir dvasinio turinio raštų’ Numerio kaina......................................... 25

Dr. M. Stapnicki ■
B

3t07 Se. Morgan Street

(1IUCAGO, ILL1NOIH
Telefonas Yards 5OS2
m
.
Valandos: — 8 ikt 11 Iš ryto:
6 po pietų Iki 8 rak. Nedėllomia nuo 8 iki 8 vai. vakare

Turime vėlesnių ir senesnių numerių šių žurnalų. Jie yra mokslo
ir išminties šaltiniai, puikiausias dvasiai maistas.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:

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

I

i

■ nvvaHHai aavavni

SKAITYKITE IR PLATINKITE “DRAUGĄ”

žmogžudį.' (lene (b'ary trijų
DR. S. BIEŽIS
gydytojų psvebopatų pripa
LILTCVIS UVDYTOJAH
žintas Kveikapročiii ir turi ntsa
Ilt CHUtURGAH
Jkyti už savo darbų — nužu Trečiadieny j ’.irž. 1 d., va
2201 Wes$ 22nd Street
Per Mišias šv. gražiai giedo
(Lnernllnl Agentui Centru Ir n Ir ItytineM Kumpos
flTel. Ganai 8Z22
NORTH GF.RMAN LLOYD, BREMEN
dymų žmogaus. Jani nugaln- are. Šv. Antano pa r. s vėl. jo šv. Cecilijos choras; solis3114 W. 42nd Street
ls^NcwViirkotlr«l«l |
A©1. IMcKInley
t* Civili y 4»88"
Tel.
linimns paskirtos Birž. 17.
L. Vyčių 14-ta kp. laikys svar- tni-ės varg. V. Daukša, E. Dior
BREMEN
— DANZIG — LIEPOJŲ
ROSELANDIEČIŲ D0MEI.
bų mėnesinį susirinkimų.
žinskiene, A. Kuslciknito, K.
Veža tlpnlnl | I.lepojų via Pnnzlr.
ThhI tranHiiorlaciJa I* lntvo | lalva
Jeigu kas negaunat regulia
‘SLAKEPJŲ” SĄRAŠAN
M SOI KIIA.'M nirtrllo ». I.ivpo- «•» Ir lhir«ėjo 7
Kaudaitė ir Milinovičia.
l'OTOMAC
(buveai. ANTI(iONK) Birt. 15. I.lepoa 28 ir
lt
riškai dienraščio “Draugo”
S. D. LACHAWICZ
Jll 1>SON I-IrpoH 13. Kurpjiiein 30, Spnlio 13
PAPUOLĖ TARNAVĘS.
Birž. 1 <1. Šv. Antano par.
It New Vorko tiealnl j CMRNHOt l«l — BREMEN
Po Mišių šv. primicijantas malonėkite pranešti
LIim VYH GRABORIUS
AMHHieA — Birželio 22, (.lepo, 23, Htųrpjnėlo 2t
|l'at»rnvuju laldotuvtM kopttrlaiuria. Itelsvet. Katalikų Spaudos, drau suteikė palaiminiinų 'pirmiau
(.KOKI K tVAsllINt.TON — l.lepoa 30, Hutp, 21. KuK-e.io 2t
|knl«
niebOlu
o
nutoo
<,*rhu|
ANT. LEVGAUDA
K. tv. KKMI'F. (ten. IVmlrm l*n«Hrn<rr Armlin 120 N. la Sulle Str. Clilraffn.
loualta nMmAdlnti
Karo depurtnmento paskel gijos kuopa laikys svarbų su sia kunigams, broliui, gimi
|'JX14
W.
23rd
PI.
CMnaco,
UI.
10624 So. MichiganAve.
btame “sla-kerių” sąraše padė sirinkimų. Kviečiami nariai, nėms, vienuolėms ir ant. galo
Tel. Ganai 91M
ta* ir Donald VYilmot, iš La pasižadėjusioji būti nariais ir visiems žmonėms.
TĖMYKITE
Įke Eorest. knis karo metu \ norintieji įstoti į kuopų, atei
Kensingtono Lietuviai ga
Bažnyčia buvo pilna žmonių.
•n tarnavęs Kanados karuorne- ti susirinkiman.
Altoriai ruf>esniu st'scrų Na lite gauti nusipirkti “Drau
ėjc.
gų” dienraštį pas p.
zariečių buvo papuošti gėlė
Jis išvažiavo Slieridan tvlrPIKNIKAS.
IG. TYSKEVIČIĄ
Mes turim ant pardavimo gražiose vietose puikių ir gerai išdirbtų gatavų
mis.
Oinon su savo tarnybos raš
----- ir
••
X
i-—v —žemių
'
'1. -J
—■■-Lr.'!
1- Vir Kanadoj
rJTl
314 E. Kensington Avė.
farmų
puikiose vietose
ukėms
beveik
visose
valstijose
tais.
Labdaringos Sąjungos ('('li
10 valandų prieš iškilmes
Geras farmas mes visada perkam ir parduodam. Mes perkam, parduodam
tras rengia piknikų Birž. 19 Vyčių kuopa, gerb. primicjjau
ir paimam ant pardavimo visokių rųšių namus Chicagoj ir aplinkinėj.
KONTPAKTORIAI ATd. Bergmano darže, l’iverside. tas, kleb. kun. Skripko ir kl.
; ■ •i ivvaldžios
z
L ♦
Perkam visokius
(govemment)
bondsus ir geležinkelių akcijas.
- ŠAUKS SAVO ULTIMA
Jis yra paskyręs dovanų už Damnšus prie parapijos moky
Praktikuoja 30 mctnl.
Apsaugojam nuo ugnies, vagių ir kitokių nuostolių. Skolinant pinigus
TUMĄ.
įvairius dalykus.
klos nusitraukė paveikslų.
OflHOM !l(t Ho. Moriptn Ht
ant namų ir ūkių. Siunčiam pinigus j Lietuvą paštu, telęgramais ir bankkertė B^-ro M..
Chlntp) DL
Visa Šv. Kryžiaus parapija,
HPEGTJA1,IRTAS
1’miicštn, jog statymo tiamii
ėekiais, nes turime savas sąskaitas Lietuvos, Vokietijos ir Latvijos banEXTRA PRIEŠ — ŠEIMINIS V|>ač Vyčiai ir Alinimai linki
Moteriškų. Vyriškų, tšlpr’ 'betkontraktoriiii nori atšaukti sn SUSIRINKIMAS AKAD. RE gerb. kun. J. Skripkai ilgiausių
kose. Parduodam laivakortes j LJetuvų ir j Ameriką. Mes atstovauja
aiškų l'tr>3
OFISO
VAIJUVnOH:
14„o
n
fyt
“
vo ultimatumų unijų darbininme ypatas ir korporacijas visokiuose reikaluose. Patarnaujam teisingai
MĖJŲ DRAUGIJOS.
metų pasekmingai darbuotis
iki * po pl«(ų. oho t (kl t 'tlšP
in . Tuo altimaluinii amai
Kristaus vynyne.
NadAlIcmlš nuo • Iki I po plat.įkalu.- jie buvo pa-iulę I
šį vakarą t. y. Birželio 1 d.
Alumnė.
Tnlefonaa Varda SIU
SI. dai'bo valandoj,. Kadan įvyks šv. Kazimiero Akad. Rė
dn’bininl.iii nesutinkn, Imi mėjų Draugijos prieš-seiminis
mtraktoiiai įi<‘ins pnsiųlyp susirinkimas 7 vai. vakare šv.
VALENTINE DltKKM AKINU
666 WEST 18th STREET, CHICAGO, ILL.
a: kas mažiau, :akomn, tik Kazimiero Vienuolyne. Skyriai
COI.LEUICK
)«205 H. Ilnl«t<tl. 2407 W. Mo.llaon.
malonėkite prisiųsti delegatės
87c. valandoje.
Egzekutyvis ofisas randasi pačiame vidurmiestyje
IŠ T0WN OF LAKE.
1MIM) N. W<lln Rt.
nes yra daug svarbių dalykų
137 Mokykloj .hnųtt. Vnl«4i|n«e.
602-604 Y. M. C. A. Bldg., 19 So. LaSalle St., CHICAGO.
Moka Siuvimo, l’atternų Kirpi
pasitarimu
apie
seimą.
Londonas. Birž. 1. L. Vyčių 13 kp. susirinkimas mo, Dreiumnit bizniui ir namą-n
Turim savo atstovus: Lietuvoje, Ijitvijoje, Vokietijoje, Belgi)Vtoloo
duodnmoM
dykai,
|ilplnm*l
rijo*' prniK štn. jog <1.*
įvyks Birželio 1 d., 8:30 vfcl. )Moknlaa lengvai* atmoksimais
M. L. Gurinskaitė.
joje, Anglijoje, Kanadoje, Floridoje, ir New Vorko mieste.
fkitą foid'i reni i įų t iii <■
KI
omon
dlenomla
ir
vakaran
Pavakare, Davis >Squnre Parko
Prot. rašt.
relkalaiiklt kny»AI*».
Jlsterio
pro\incijos
salėje.
Tai. Heeley 18 41
SARA PATUK, pirmininkė.
>aig.
GARSINKITĖS “DRAUGE M
Korespondentas.

DR. G. M. GLASER

dų vakaro
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