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ATIDARYTj
PAR]

SSoS"
IKI VAKAR SURASTA 55
ŽMONIŲ LAVONAI.

Benamiai gyvena šėtrose.

(JUNE) 8 D., 1921 M.
II.I.INDIS l'NDEK THE ACT OF MARGU 3, 1879.

jSTEĘIO
PAS.

Belfast, Airija, Birž. 8. —
Vakar čia atidarytas Airijos
dalies parlamentas. 40 unionistų atstovų užėmė savo vietas.
Kiti atstovai, kaip tai naciona
listai ir sinn-feineriai ignoruo
ja tų parlamentų.

GHIGAGOJE.
IŠ BRIDGEPORTO.

CITY EDITION

METAI-VOL. VI.

No. 134

Galimas Karas Lietuvos su
Lenkija

Birž. 5 d. Šv. Jurgio par.
svet. Visų Šventų-dr-ja laikė
pusmetinį susirinkimų. Apsi Semionov Gaminasi Kampanilankė klebonas, kun. M. Kru
šas, ir pakvietė į parapijos
jon prieš Bolševikus
piknikų. Vienbalsiai priėmė
Ulsterio premjeras yra Ja
užkvietimų ir tikietų paėmė. SEMIONOV SAKO JIS YRA DEL VILNIAUS GALI PAmes Craig. Jis pasiskyrė sau
Parapija džiaugiasi jokia pra
KILTI KARAS.
KOLČAKO ĮPĖDINIS.
kabinetų iš penkių ministerių.
kilnia draugija.
Tų patį parlamentų antruJis paskelbė ir proklamacijų. Lenkai neutralėj zonoj pro
kart formaliai atidarys Angli
Šv. Kazimiero dr-ja taippatj
vokuoja Lietuvius.
jos karalius.
buvo užkviesta, bet užkvietimų j Vlalivostokas. Siberija, Birž.
-------- ——-------atmetė. Tos draugijos katali 8. — Semionov yra Vladivos Washington, Birž. 8. — Lie
NUKENTĖJO SLNNSEINE
toke. Jis yra Rusijos armijos tuvos Atstovybė Suv. Valskystė tikrai apverktina.
RIAI.
•generolas ir kazokų atamanas?tijose painformavo Valstybės
Birž. 7 d. kun. Juz. Svir- Ilgos laikas jis gyveno Port Sekretorių llugbes, jog tarpe
Cork, Airija, Birž. 8. — Čia skas apleido Šv. Jurgio para- Artu”e
be jokio atsiėmimo, Lietuvos* ir Lenkijos renkasi
Anglų spėkos susirėmė su Ai pijų ir išvažiavo klebonauti Dal p.r atvy’o Vladivostokan karo debesys. Kas momentas
rių republikonų armija. 100 Šv. Kazimiero pampijon Cbi- panaikinus < .a bolsmvistinę vai gali 'vykti susikirtimas.
Airių paimta nelaisvėn, 3 nu-Jicago Heiglits. Iii. Birž 8 d. džių.
| To priežastis, tai pertraukikauta ir 12 sužeista.
Vieno laikraščio korespon-, mas tarybų mieste Briuksely.
i jo vieton į Šv. Jurgio par.
dentui
gen. Semionov štai kųį Briukselio
konferencijoje
atvyks kun. Juoz. Skripkus.*
—
KAS BUS AUOSČIAUSIOJO
pasakė apie save ir savo tiks- ( Lenkų delegacija pastatė reiTEISMO PIRMININKU.
lus:
j kala vinių, idant konferencijo,IŠ NCRTH GIDĖS.

ANTRA DIENA PO PIETŲ. Bučio sumanymui, nes p. Levy
Pueblo. Colo., Birž. 8. —
_______
'yra Lietuvos pilietis.
Tada Antrasis čia potvinis buvo ma
Po įteikimui parašų posėdis j kun. Bučys atsiima savo jne- žas, taip kad nebuvo nei at
atsidarė visai gražiai 1:40 po išimą, nes padėkos dalykų nc- jaučiamas.
pietų, tv. beveik tuo laiku, ka pritinka diskusuoti iškilmin Nekilnojamų
nuosavybių
apkainuoti komitetas spren
da buvo žadėta. P. Klimas re gos apeigos saryšije.
feruoja apie pasimatymų su Tuomet Į). Česnulis savo var džia, kad potvinis šitam mies
Amerikos Prezidentu. Delega du įneša, kad padėka vis-gi tui bus padaręs nuostolių nuo
cija tapo'įvesta pas jį į jo butų išreikšta. Diskusijos eina 15 ligi 20 milionų dol.
dirbamąjį kabinetų. Preziden iš naujo. Pasirodo, kad p. Le Kaip čia, taip visame aps
tas atsikėlė nuo savo kiesės vy nėra Lietuvos pilietis, bet krity veliama sistematinė paišėjo iš anapus stalo ir pas- Amerikoje gimęs buvusio Kau- gelba. Pagelbos darbas sucenveikino padui damas kiekvie-Įpo gyventojo sūnūs. Ponas tat tralizuotas. Netekusieji pasto
nam delegatui rankų, paskui ■ Vileišis į p. č’esnulio sumany- gės žmonės apgyvendinti pa
paprase visus sėstis.
,mų įneša pataisų, kad padėka gamintose šėtrose.
Ligi vakar miesto griuvė
Pirmutinis kalbėjo p. Cha-■ butų išreikšta senatoriui King,
ndler. .Jo kalba buvo be orą- kongreso nariui Cbandler ir siuose surasta 55 žmonių la
toriškų papuošimų, nuoširdi ir;teisėjui Levy. P. Česnulis tų vonai.
pilna turinio. Ji visa ėjo prie!patajSJj priima. Visas susirinMilitarinis miesto
komen
“ Admirolas Koleakas maneįje atskiriai dalyvautų ir Zeto, kad Lietuvai butų pripa--kinias patvirtina padėkos Te dantas pašaukė pri verstinai!
Washington,
Birž.
3.
Birž.
1
d.
L.
Vyčių
5-ta
kp.
paskyrė
savo įpėdiniu, taigi ,ligowskio, Vilniaus uzurpatožinta nepriguhnybė. Minėda- žolinei jų
darban — valyti miestų, vi
priesbolšcvisti-jriaus, ‘‘valdžios’
delegatai.
mas p. Candlvr’io pasakymu* Kun. Jonas Jakaitis referuo. sus vyrus, kurie neturi būti I rez. Haiilingų vakai Balino-'jajkt*, skaitlinga priešseimini vyriausiuoju
Jame išrinko lli’J Rusijos armijų vadu. Tuo'Taigi Lenkai ištolo nenori prip. Klimas Lietuvą, Latvijų ir ja p. Chandler’io kalbų atkar nų užsiėmimų. Darbo valando se Namuose aplankė augščiau- susirinkimų.
sio
šalies
teismo
|eisėjas
Dav.
Estija vadino: “Baltic provin- todamas jų mintis paskui min je visiems bus mokama 43c
SlllOS
narius į L. Vyčių IX tikslu aš ir veikiu. Man pri- pažinti, kad Vilnius priklauso
Tad
kalbanm
ar
kartais
tas
Seimų: kun. A. P. Baltutį, A. Kuli vadovystė Rusijos ir Si- Lietuvai.
ces” ii- sakė, kad delegacija
t į. Kalba susidėjo iš trijų da Nepaklusnieji bus areštuojami teisėjas nebusiųs paskirtas to
Mureikų,
Juoz. Bragaitį, Pr. .kurijos kazokų. Kazokai yra
prašiusi joms autonomijos, ar lių. Pirmoje buvo statistikos ir darban bus pristatomi be
Lenkai žino, jog sų tokiuo
teisino
pirmininku
į
vietų
mi

Paliūtį
ir
A.
Rakauską.
Papasirengę
atnaujinti
ba savyvaldos. Niekas nepa žinių apie tris Pabaltijos tau užmokesnio.
O’Q reikalavimu Lietuvos delega
rusio teisėjo Wliite.
bolševik.us.
prieš
klausė p. Klimo, ar jis tas
ruošti
R
s
eimui
rezoliucijų
iš

cija nesutiks. Todėl jie ta da
To darbo ir valymo bus il
tas. antroji dalis
užmetimai
tris nepriguliningas valstijas
rinko
A.
Bacevičių,
Iz.
Čepu

ro su ne kitokiu tikslu, kaip
Eis ant Maskvos.
■prieš pripažinimų joms nepri- giems laikams. Kuone visos
vadina provincijomis, ar kas gnlinvbės, trečioji dalis tų už didesnės krautuvės buvo per LLOYD OEaįmE SIRGU lį ir vienų mergaitę, kuries
( tik norėdami pertraukti arta
“Siberijojo ūkininkai vnJs*įžymiai sutrukdyti tarybas.
LIUOJĄS.
kitas jas taip vadino. Taippavardės neteko sužinoti.
metimų sumušimas. Chandle mirkusios vandeniu.
(iečiai sudaro
. . 85
T. nįl0^le,us: Depešoje iš Lietuvos pnreipat liko neaišku, ar prašyta r’io kalbos pamatinė mintis
Visame upės Arkansas klo
_
y-n?
syyen<««.
J>«
1H»o-;skianm. k.,1 Vitoiam srities
Londonas.
Birž.
8.
—
Ang

Dar du L. Vyčių 5-tos kp.
Lietuvai nepriklausomybės, ar buvo ta, jog Lietuva, Latvija ny padaryti milžiniški nuosto
ZOĮ|0j_ kuris įsteigė
lijos premjeras Lloyd George nariai nusipirko natomobililj'll!’“ t;aky prisiuntė pas mantį
tik autonomijos, arba savyval
ir Estija būdamos po caro val liai. Taipgi žuvę nemažai žmo perdaug nusidirbęs. Gydytojų (abu bendrai pirko vienų) Juo rdelegacijų ir paragino vadodos. Kiti asmenys pasimaeiuTautų* Sąjungos taryba, Len
džia netik ištekdavo lėšų sa nių ir gyvulių.
jam liepta atsilsėti nors sa du A. Gerdžiunas ir Pr. Va- vauti nau.iai kampanijai prieš kai daugina savo kaniomenę
sieji su Prezidentu paaiškino,
vo administracijos reikalams,
■ bolševikus.
vaitę.
laitis.
kad jį visų laiką buvo kalba
ir nuolat provokuoja
Lietu
bet dar kas metai turėdavo pa UŽDRAUSTA MOKINTI VO
“
Ūkininkai
valstiečiai
P* vi us.
apie neprigulmybę, o ne apie
KIŠKAI.
tiekti daug milionų auksinių
'žadėjo
gelbėti
briauties
ant
IŠ
CICERO.
ILL.
savyvnldų.
MIRĖ GEN. RUCKMAN
Todel karas •Lietuvos
sn
rublių, kurinis būdavo maiti
[Maskvos savo sukilimais. Jie
Ners p. Mastauskas neprik namas centralės Pasijos eko Columbus, O., Birž. 8. —
Lenkais
užpuolikais
nemano armijom
Birž. 8 d. L. Vyčių 14_ta'žadu įstoti
Brookline. Mass., Birž. 8. —
lausė prie asmenų pasimaeiu- nominis nepriteklius. Pūliuo Ohio valstijoje urždrausta mo
išvengtinas. Ir npie tai pain
Mirė
čia
Šiaurinio
Atlantiko
,
kp.
į
vietų
susirinkimo
turės
'
Daugybė
jaunų
valstiečių
prisiu su Prezidentu ta diena, bet' uofos nuo tos prio(,erin6s mi. kinti vokiškai vaikus viešose
formuojamos Suv. Valstijos.
pakraščiii
distrikto
artilerijos
draugiškų
pasilinksminimo
va-'į^^ti
tarnauti
bolševikams.
žinojo iš paties p. Levy lupų, nėtosios fin1vs J)Us ekonomiš mokyklose ligi 7-ojo skyriaus.
karėlį.
jDe abejonės, ir tie pereis mu- KINAI KAREIVIAI KELIA
kų tas kalbėjo Prezidentui ųu- kui stiprios, nps savo reika. Tų įstatymų patvirtino Oliio komendantas gen. John \V.
____________________
sų
pusėn.
Ruckman. Buvo gimęs 1852 m.
ėjęs pas jį drauge su Lietu
RIAUŠES.
lams sunaudos tuos milionus, valstijos vyriausias teismas.
GARSINKITĖS “DRAUGE.“ “Mes turimi' 20,000 kareivių
Sidney, III.
viais. P. Levy yra New Yorkuriuos pirma sušerdavo RuVladivostoke. Ir manome nauko teismų augščiausias t ei šė
Pekinas. Kinija, Birž. 8. —
wjai. Lietuva, kaip ir kiekvie BAVARIJA PASKELBĖ NU PRANCŪZŲ BICIUOLYBĖ industrijinius miestus “maiš- jai kampanijai įsteigti atntinnas. Jo tėvas yra gimęs Lietu-'
tauta tur
,)ufi nępri_
SIGINKLAVIMĄ.
Neapmokėti Kinų kareivini ir
tininkams.” Nes tokiam pnsi-įknmų fondų.
SU LENKAIS.
voje. Po p. Chandler’io kalba. ,gllIininga> Amerika prisilaikyelgimui priešinasi Anglai su Į “Turime žinių, kad prieš- |>erkeliaini kiton vieton pakė
Brezidentas paklausė teisėjo, (|avo taisvkI(-,s pripažinti ne Sąjungininkai tuo labai paten
lė riaušes mieste Iclinng. Vie
ibolševietiniai sukilimai šinnVieni grūmojimai Vokiečiams Italais.
ką jis mintija apie Lietuvos prigulinybę
kinti.
pasiliuosavusių
Prneitų šeštalienį Vokiečių die įvykę Omske, Irkucke ir nos amerikoniškos firmos tro
Silezijoje.
troškinius.
Prezidentą, at tautų, l'žmetimas prieš Lietu Munich, Bavarija, Biru. 8.--besys sudegintas.
Daugybė
savanorių pasivarymas pir- Vercbniam-Udinske. Gal tas
sakė teisėjas Levy, milionas vos neprigulmybę yra Rusijos
svetimšalių krautuvių apiplė
Bavarijos valdžia pagaliau nu Oppeln, Augštoji SŲezija. myn yra tai antras didesnis jų paskubins musų
kampanijos
Žydų Amerikoje paremia Lie nedaliniino principas, bet ta
šta. Pasiųsta ton pusėn vienas
sprendė nuginkluoti ir paleis Birž. — 8. (Rašo angį. laikr. užsimojimus prieš “maištinin- pradžių.”
tuvių nepriglumybės norą.” Rusija jau
Suv. Valstijų karo laivas.
senai padalinta. ti savo pilietinę gvardijų, kaip korespondentas). — Praeitų '<us*
.
J Valdžios nariai konferuoja.
Smarkus ir ilgas delnų plo Nuo jos nukirsta Finlandija,
to reikalauja Sąjungininkai. šeštalienį Vokiečių, savanorių
Vokiečių vadai tvirtina, kau
jimas išreiškė susirinkusiųjų Lenkija, Besarabija ir kitos
Tas bus atlikta ligi Birželio organizacijos, vadovaujamos jei Sąjungininkai jiems leistų
Naujos čia kappelistų vai- ITALAI APLEIS ADALIĄ.
džiaugsmų tuomi geru ir gra dalys. Kuomet nuo žmogaus 30 d.
generolo von Iloefer puolė ne liuosai veikti prieš Lenkus, <12io« premjeras Merkulov tužiu pasakymu.
rimaujančius Lenkus “maiš sakosi jie, kaip bematai, visų'įėjo konferencijų su savo kaKonstantinopolis, Birž. 8.—
nukirsta jo rankos ir kojos ne
Kun. Bučys įnešė suinany- galima kalbėti apie jo nepa
tininkus
ir
keliose
vietose
juo*
Turkų
nacionalistų valdžia
Paryžius, Birž. 8. — Am
Augštųją Sileziją
apvalytų |bincto nariais, paskui keletą
jog
mą išreikšti p. Levy ir Žy- |ječiaimybę.
“Do vou think, basadorių taryba pasiuntė lai atbloškė tolokai nuo Lenkams nuo tų nenuoramų.
.valandų konferavo su atama Angoroj painformuota,
dams ypatingų padėkų už to •M r. President, tliat the Russia škų Čia Vokietijos ambasadai. šventos Korfanty linijos.
Italų karuomeno veikiai aplėk
nu Semionovu.
Rez
onavo
“
načelnik.
”
kį pritarimų. Sumanytojas sa now is undivided?” “Ar p. Laiške pasirašęs
Toks Vokiečių pasielgimas,
premjeras
Gen. Semionov pasižada ne sianti Adalių.
kė, kari veikiausiai tokios pa Prezidentas mintija, kad Ru Briand,
labai nepatiko Prancūzų Ra Savo kliu Anglų ir Prnn- si maišyt i jiolitikon, nesikišti į
—.. - - ja
čios padėkos prisieis išreikšti sija dabar tebėra nepadalin
Tuo laišku Sąjungininkai’ monienės vadui. Jis tttojaus euzų karuo icnė sistemntiniai' naujos valdžios reikalus, bet jos valdžios. Jie pareiškia,
senatoriui King’ui. Kongreso ta*”, paklausė p. Cbandler’is reiškia Vokietijai savo palan pasiuntė Vokiečių vadui ulti “maištinink ą” visais, šonais tik pidyti vyriausiojo armijos kad kuomet Semionovo kazo
nariui Cbandler’iui ir kitiems, Prezidento. Prezidentas nusi kumų, kad ji turi genis norus matumų pareikšdamas, kad jei stumia atgii Pirmiaus'a Pran va lo militnres pareig ia,
kai ineis miestan, reikia laukti
kuomet bus referuotas jų pa šypsojo, liet nieko neatsakė.
Vžvn’ ar po tokios konfe- ir vėl atmainų valdžioje.
pildyti taikos sutarties sąly Vokiečiai savanoriai ncatsi- cuztii iš nuž rinios vie'os prasidarbavimas, P. Vileišis pa
mesių atgal į savo senųjų li šalina Ix?nk . Ir tuo jaus n})- rencijos su Merkulovu pnskelPo kun, Jakaičiui kalba p. gas.
ITaujos valdžios tikslai.
sakė, kad yra priešingas kun.
Del to ambasadorių taryba nijų, tai Prancūzai Lenkams valyta viote pevedama An- bta Semionovo proklamacija,
Klius,
paskui p. Ilertnmnoatiduosią Kattowitz, Bentlien gimus. Lenk; negauna progos J,Iuja jis sveikina naujų val Naujoji valdžia, prie kurios
wiez. Abudu juodu
pažymi, pripažino kai-kuriuos Vokie
ir kitus industrijinius mies prisikabinti
džių, reiškia džiaugsmo
už turi prisidėti Semionov, turi
ie Anglų,
kad p. Cliandleriui kalbant į tijai nusileidimus.
tus.
Patvirtinta žinia, kad rėži nuvertimų bolševikų valdžios jau pagaminusi veikimui plo
Prezidento kambarį įėjo val
Teeinu sulig gautų infomia- gnavo vyriai. as “maištmin- ir pasižada nesi maišyti poli- nus. Bet veikimo negali pra
stybės sekretorius Hughes. P. NUSIGINKLAVIMO SUMA
NYMAS PATINKA
Svetimi] šalių pinigų vertė, mai I lertiminowicz prideda, kad
cijų, Vokiečiai nieko nedaro kų” Vadas gr as M. Mielczv-įtikon. Jis kviečia visas par- dėti, kaip ilgai gyvuoja seno
PREZIDENTUI.
nant nemažiau $25.000, Birželio 7 p. Chandler’io kalbų bus ga
iš to ultimatumo. Jie yrn nus nski, kurs In. o .pasivadinęs ,tija; dirbti bendrų darbų su ji bolševistinė valdžia. Ta val
bolševizmų džia. turi buveinę Čitoje.
buvo tokia pagili Mercftantii Lo- lima gauti spaudoje
prendę laipsniškai
stunji<,'‘ “Doliįva.” Jo x 'itų užėmęs jo tikslu sugriauti
ištisai.
lVa8hington, Birž. 8. — Pre pirmyn, kol pasieksią industri- štabo viršinink i. Mielczvnski ne tik Sibcrijejc, liet ir visoj Taigi vietos naujos valdžios
an and Truat Co.:
P. Vinikas paaiškina, kad p.
uždavinis pasiųsti ant Čitos
Anglijos sterlingą svarui
3.81
,t ni | Hughes atėjimas nebuvo ne- zidentas Dantingas vakar pra jinį apskritį be Prancūzų ma rezignavęs es reįstengęs sa Rusijoj.
Nežiūrint tos proklamacijos, armijų ir išvaikyti bolševisvo ••armijoje’’ išlaikyti rei
l’rnaeiizijoK uinflui f ranki, _R.O7 tyčia pasitaikęs, o buvo išru- nešė kongreso atstovui Mon- lonės.
vietos
gyventojai nelabai pa- tinę valdžių. Kuomet tas bus
kalingos drausn s.
Abejotinas grūmojimas.
Italijon Šimtui lirų
pintas tų asmenų, kurie gavo dell, republikonų lyderiui, jog
nusiginklavimo
sumanymas Spėjama, jog tasai Prancū Matyt, blogai Lenkams s »- sitiki Scmiofiovu. Žmonėms tai padaryta, tuomet bus pradėti
Vokietijos šimtui markių
1,r’2 audiencijų.
jam patinkąs ir toksai turėtų zų gmmojimas'labai abejoti kosi su tuo “maištu” SilezL p įsiėdė valdžių keitimas, kad realiai darbai prieš Maskvos
Lietuvos šimtui auksinų
ijio norėtų laikytics jau nau bolševikų valdžių.
nas. Vargiai jie pavesiu tuos joje. .
(Danginu bus).
būt pravestas kongreso.
Lenkų šimtui markių
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DRAUGAS
Tas
įstatymas
nėra
I4KTUV1V KATAIAKV DlENltAATIS mums pavojingas. Šiandien vis

“DRAUGAS"

mažiaus Lietuvių

Blua karsdliiia Ualtyrutt acilėldiefkiua.
FRENUMERATOS KAINA:
CHICAGOJ IK LiSlENYJE;
.............................

Melams

SS. 00

keliauja

į

aukso šalį laimės ieškotų, nes
jau ir čia ne visi randa laimę.
Žmonių milionai neturi darbo.

Pusei Metų ■ • • ■ •... 4.00
SU V. VAUST.
Metama .....................................
Pusei Metų ................................ 8.00
Prenumerata mokaal lftkalno. Lai
kas skaitosi nuo užalrafiymo dienos
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
nyti adresų visada reikia prisiųsti Ir
senas adresaa Pinigai geriausia sių
sti ltperkant krasoje ar ezprese “Money Order’’ arba Įdedant pinigus 1
registruotų laiškų.

Tad daugybė
musų
brolių
šiandien grįžta tėvynėn. Ten
jie labai reikalingi.

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

Va kodėl tas varžymas ne
daro mums nuostolių.

TreJiailieilI-, Biržulis R, 1M1
Redakcijos

MUSŲ POLITIKA.

Prierašas.
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pindami didžiai gerbiamo as

! “DRAUGO” KNYGYNE

mens raštų apie tikrai svarbų
Laiškas iš Paryžiaus.
buo Vištyčio ežero Curzono li Lietuvai dalykų 1) mes nenija iki Nemunui netoli Mergvildęsime p. llymans’o pro-18
(Pabaiga.)
kynės; nuo čion Nemunui iki jekto. Matyt pats to projekto Į S
Varšuvos
spaudoje,
kaip
Druskininkų, nuo tų aplen tėvas
vengė viešumos savo
širšių spiečiuje: viskas zuja ir
kiant Gardinijų iki Nemunui vaikui. Dabar jau nei reikalo
zvimbia, kad Vilnius būtinai
ties Volia. Už Gardino ir a- nėra jį gvildenti, nes Briuselio
turi priklausyti Lenkijai, kad
pygardės nupjovimų nuo Lie-, konferencija jau iširo. 2) Su
po ja turėtų būti ir Lietuva.
.
.
.
.
tuvos duodama jai Lenkų kari- giliai i dalykus Žiūrinčiu Lie- Z
Kauniškiui moka tiktai kaltin.
■
1
,.
S
ti mus užrubežines informaci- ^o,*us nuo Rusijos.
tuviu paryžiečiu mes nesutin-

g

Nekalbant apie kitas projek kame tame, kad jis mintiju,
E
to
dalis sumanymas padaryti buk Lenkai gavę Sileziją pa- S
skleidžia žinių apie tėvynę
svetur, bet tas priekaištas ne Vilniaus kantonų gali išeiti sisotįs ir bus sušnekaniesni j g
Prancūzų laikraštis ”Tem- užpelnytas. Jug 14 pasaulio ant nenaudos abejiem, tokiu Vilniaus klausime. Ne, Lenkų E
ps” nesenai padėjo savo kores valstybių pripažino Lietuvą de budu Vilnius gali tekti nei politika tuo labiau išalksta, ig
pondento iš Briukselio prane facto. Jei musų užrubežinė in Lenkams, nei Lietuvai tik kuo daugiau prarija. Ta yra s
šimų apie Lietuvių-Lenkų kon formacija butų nieko neveiku Baltgudijai, su kuria kada žmonių imperijalizmo ypatybė, E
aršesnė už žvėrių plėšrumo =
si, tai tų pripažinimų neturė nors grįžtų Rusijai.
ferencijų.

“TEMPS" APIE LIETUVA.

jos įstaigas, kaiti ne ganėtinai

Drauge su Vilniaus klausi
jog tume.
Grįžtant prie Briuselio kon mu verda Silezija. Lenkų pa
Lietuvių-Lenkų tarybose reik
tų sujungti Klaipėdos klausi ferencijos, teko patirti, kad tenkinimas Silezijoje galėtų iš
Ilymans’as pasiūlęs Lenkams eiti mums ant naudos, nes Len
uių su Vilniaus klausimu.
Korespondentas

sako,

-t

instinktų.

3) Nėra abejonės,

Galima gauti šios

MALDAKNYGĖS

'

Ramybė Jums (brangios odos paauks.) ............. $3.50
Ramybė Jums (kailio apdar.) ...................................... 2.50
Ramybė Jums (audeklo apd.) ....................................... 2.00
9108 mald»knys,į forjnaUiu yra
Puslapių turi 958, bet ne
Storu, nes spausdiuta ant plonos popioros. Joje yra Jvairių įvairiaualų maldų.

• • • •

,,

Aniolas Sargas — juodais niinkšt. apd.......... . .... .. 1.75
Aniolas Sargas — juodais apd............................... 1.50
Dangaus žvaigždutė — juod. minkš. apd........... 1.75
Dangaus žvaigždudė — baitas celluloid apd. su
paveikslėliu ant apd.......................................................

1.75

Dangaus žvaigždutė — balto kailelio apd.................. 1.50
Dangaus žvaigždutė — juodais apd. su užsegimu 1.50
Aniolėlis — juodais apdarais ..................................... 1:50
Aniolėlis — juodais apdarais ......................................... 0.75
yra nedidelės. Turi

Šios maldaknygėj
Spauda aiški. •

bevelk po

£09

puslapių,

=
£

E
E Dangaus žvaigždutė.......... ;..................... ■............................. 60c. =
75c. =
ir kitos kai-kurios galingos ša = Maldų Knygelė ....................
50c. i
ir Lietuviams šitokį sutarties kija taptų nuolaidesuėVilniaus lys, Socialistas prancūzas Mar E Maldų Knygelė ..............
Pasak “Temps”, Klaipėda

ATEIVIJOS VARŽYMAS.
Iš

žinome, kad

telegramų

Su v. Valstijų kongresas var
žo įvažiavimų šion šalin. Tuo

tikslu išleistas

ypatingas

įs

Jis veiks vienerius

tatymas.

metus.
Pradėjus Birželio pirmomis
dienomis vieneriais metais A-

merikon įleista kiekvienos tau

turi būt atiduota ar Lenkams projektų.
Lietuva ir Lenkija viena ki
arba Lietuviams. Kas turėtų
tai užtikrina suverenitetų, t.
gauti tų teritorijų, tas turėtų
y. pilnų nepriklausomybę.Kiekatsižadėti Vilniaus.
viena iš savo pusės renka po
Bet tai ne viskas.
tris
asmenis, tokiu budu iš
“Temps” iš savo korespon
šešių žmonių
susidaro orga
dento pranešimų pramato įdo
nas, kuris palaiko sutartį tarp
mesnių dalykų. Sako, nors aabiejų šalių. Tas šešių asme
biejų šalių delegacijos stipriai
nų organas duoda direktyvas
laikosi savo nustatytų sąlygų,
abiejų šalių, t. y. Lenkijos ir
tečiau Lenkų-Lietuvių unija
Lietuvos politikai bei ekonomi
galima.
niam gyvenimui. Iškilus nesu
“Temps” pagalios pareiškia, tikimams tarp tų šešių, jie iš
kad tokia unija butų tinka renka vienų arbitrų, arba tei

tos ateivių tik trečias nuošim miausia priemonė baigti abie
tis to, kiek tų tautų žmonių jų šalių ginčus.
čia gyventa 1910 metais.
Nestebėti na, jei Lenkai Vil
-Tais metais Su v. Valstijose nių savinasi.
padaryta buvo gyventojų su
Jei su Lenkais reikėtų įei
rašąs. Tai-gi vyriausybei yra
ti į militarę ir užsienio reika
žinoma,kiek tuomet buvo kiek
lų unijų, tai verčiau pamoti
vienos tautos žmonių.
ranka į visų tautos laisvę.
Trečiam nuošimčiui nusta
tyti vyriausybė paskyrė komi
sijų. Dabar komisija skelbia,
kiek Birželio mėnesy įsileis

Amerikon vienos ar kitos tau

VAŽIUOJANTIEMS TĖVY
NĖN.

kad Anglija gerinusi prie Vo
kietijos, bet prie jos gerinusi

dalykuose. Bendras Lenkų ir cel Cacbin sociųlistų dienraš E Aniolos Sargas................................................ .. juodas apd. $1.25 |
Prancūzų noras yra susilpnin ti je “Humanite” 18 Gegužio, E Mažas Naujas Aukso Altorius gražiais apdarais $2.00 S
2.50 5
ti Vokietijų. Tų padarę jie no arba trumpai prieš tai rašė: = Pulkim ant kelių.............................

rėtų turėti sotų patenkintų kai “Aš pažįstu Prancūzų politi =
|
mynų Lietuvą. Anglija nenori kų tvirtinančių, kati jiems kuoduotiLenkanls daug pelnyti Si geriausiai patinka sumanymas |
lezijoje, nes Anglijai reikėjo sudaryti netolimoje
ateitije

5

susilpninti Vokietijų juroje Prancūzų ir Vokiečių sutarų s
Tas jau padaryta pilnai. Ant (eutente fraaco-allciuande). Ga'=
sausumos Anglija nenori silp Įima numanyti, kad socialisto
ninti Vokiečių, kad turėtų ką išreikštoji mintis po kiek lai

Pulkim Ant kelių ......................................................
kelių ...............

2.00 |
1.85

|

Pulkim ant kelių ......................................................... 1.50

Š

Pulkim

ant

Užsisakydami

adresuokite:

“DRAUGO” KNYGYNAS
So- Uak,eJ

Chicago, IU. =
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prisiųstais pirkly bos departa
Prancūzus, ko pasidarys Prancūzų politi
kuomet tie ims statyti perdi- kos keliarodžiu. Spėjame, kad mentam
delius reikalavimus. Todėl An mintį apie Prancūzijos ir Vo
Įvykus Sąjungininkų paliau
glai veikiau duotų Vilnių Len kietijos sutartį Prancūzų dip boms su Vokietija, Europoje

prieš

pastatyti

sėjų iš Tau(ji Sąjungos atsto kams pruryti, negu Silezijoje lomatas parsivežė iš visai nc- yra buvę ligi 15 milionų žmo
vų. Lietuva susidaro iš dviejų juos patenkinti. Tokis apsėji- socialistiškos vietos. Užpaka
nių be darbo. Paskui tas skai
Vokiečių lije Prancūzijos yra didesnė už
kantonų: Vakarinės Lietuvos lius nesusrlpnintų
čius pradėjęs mažėti.
ir Vilnijos. Abiejų kantonų nesustiprintų nei Lenkų. To jų galybė, kuriai yra naudingu

bendra sostinė yra Vilnius ir kiu budu Angli ja vienu šūvi u Vokietijos ir Prancūzijos su
jame yra vyriausi visos Lie nušautų du zuikiu sau. Ak tartis. 4) Todėl mums dabar
tuvos organai. Visoje Lietuvo lieji Lenkų tautininkai (ende- reikia vien tik Vilniaus reika-

ISTORINIAI BRUOŽAI.

Red Star Line
NEW YORK — HAMBURG
DANZIG — LIBAU
GOTLAND.......... Birželio 13
SAMLAND............ Liepos 16
8-čia K Įlaša Tiktai

American Line

Sudiev amžinai.
je yra oficijalė dvi kalbi: Lie kai) gali padėti Anglams įvy- lauti, nes jis mus yra, o Vokinti jų planus ir atplėšti Vii-Į kiečių neerzinkime siūlydami
tuvių ir Lenkų. Iš Vilniaus ir
Viena krikščionė motina bu
Tiesas Patarnavimas
' . - t‘
Lenkams
nepriklausančių vo bemirštanti. Jos siuius kurs
jo upvgardės turi išsikraustyti nių nuo Lietuvos.
NEW YORK - HAMBURG
visi elementai, kuriuos ZeliTuomtarpu Prancūzai gana munisSilezijų. 5)Apskritai sau jų mylėjo atėjo tarti paskuti Išrankiausias Kelias Rusams Ir
gowskįs partraukė iš Lenkijos. aiškiai kalba Paryžiuje, kad gokimės sutarčių iki kol pa nį sudiev.
Lietuviams

metais galėtų atvažiuoti 9 tūk
stančiai. Vadinasi, kiekvienam

Tų išpildžius vietiniai Vilnijos geriau esą palikti Lietuviams aiškės kaip susitvarkys pasau
Dideli ir Moderniški Twin-Screw
— Mamytė, pasimatysiva
Laivai
gyventojai renka sau vietinius visų Lietuvą su Vilnium ir jo lio viešpatijų sus i grupavimas tenai, danguje.
Karo pabaigoje Suv. Valsti teisių leidinio organus, kitaip apygardę, o Lenkams pavęsti
neišvengiamo talkininkų sųMongolia .............. Birželio 16
— K(xlel
vaikeli tu sakai
jų kongresas išleido tvarkan sakant seimų, ir valdininkus. Silezijų, kadangi istorinės Len-’ino’ Pras'(l(‘jusio tuomi, kad
Manchuria............ Birželio 30
pusi mat ysi va tenai f Ne, mu
tį pasus (pasportus) įstatymų. Tam' įvykus Vilniją užima
Minnekahda ............ Liepos-14
kų teisės prie Silezijos pana-lVcr’aille8’? taika i‘<‘Puisė Adu nepasimatysiva. Aš netu
Tas
įstatymas
kontroliavo Lietuvos karuomenė. Lietuva šios į Lietuvių teises prie Viireikalų.
3-ika Kliasa Tiktai
rėsiu laimės tavęs pamatyti.
visus pasus ir vizas važiuojan Lenkijai duoda liuosų kelių į
Atsišaukite j Kompanijos Ofisą.
nijos. Nors Lietuvių teisės prie
čių iš Amerikos svetur.
Chicago.
— Ir kodėl f mamytė, ar-gi 14 N. Dearborn St.
mares upėmis ir geležinkeliais. Vilnijos yra didesnės ne
Europoje šiaip-taip aprimus Lenkija tų patį siūlo Lietuvai.
Arba pas Lokalias Agentus.
tu netiki į dangų?
gu Lenkų prie Silezijos, bet
ir naujoms valstybėms įsikūrus Rubežius ir muitų prižiurėfi
— Aš tikiu į dangų ir aš•
Paryžiaus Lietuviai
palaiko
Kaip Amerikoje, taip Rutas pat kongresas panaikino (am tikra sistema. Pageidauja
ten
einu, liet tu, tu gyveni
Prancūzų jiolitikų, pripažinda
ropoje darbininkų milionai ne
pasų senąjį įstatymų, o [tas ma, kad ir pinigų sistema bu
tarsi tu netikėtum į dangų. Aš
mi Lenkams Sileziją, kad tik
kelbė naująjį.
tų vienoda, kuomet ji galės Vilnius butų sugrąžintas Lie turi darbo.
manau kad tu nenori manęs
Suv. Valstijų pirklybos de matyti.
Dabar Valstybės departa įvykti
be skriaudos kuriai tuvai.
partamento sekretorius Jloover
mentas specialių leidimų — vi nors tų dviejų šalių. Pro
Suims
užsigavo
motinos
Kas iš to viso išeis sunku sako, kad Europoje esama 1
zų išvažiuojantiems iš Ameri jekte
yra
parašyta,
kad
pastaba. Jis verkė.
pasakyti. Tik apsidairęs po milionai
300
tūkstančių be
kos nereikalauja ir neduoda. abiejų šalių sutartis turi būti
—O! mamytė, mudu pusi ma
pasaulį ir šio to pasimokinęs darbo.
Svetimšaliai patariami tų lei naudinga abiem; kad abi ben
tysi vu, nes aš busiu gorus
aš vis dažniau imu kartoti:
dimų reikalais kreiptis tiesiog drai gintųsi nuo priešų. Karui
Į tų skaičių neįeina Rusija
krikščionis.
“Dieve, apsaugok mus nuo
į savo šalių atstovus Suv. Val iškilus Lenkijos ir Lietuvos
ir Balkanų valstybės. Tik vie
prietelių, o nuo neprietelių apstijose. Išduotus jiems atstovų karuoinenių vyriausybės ski
noj Rusijoj gali rasties milio
sigįsime mes patys.”
leidinius ar pasus Valstybės ria vienų bendrų abiejų kanai žmonių be darbo.
PLATINKITE “DRAUGĄ.”
“Draugo” Draugas.
departamentas
patikrina iv ruomenių vadų. Lietuvos ribos
Sekretorius Hoover savo pa
Ar osi nervuotan, kenti galvos

mėnuo atplukdytų apie 750.

juos patvirtina.

tos žmonių.

Gaila, kad mes neturime po
(ranka skaitlinių iš 1910 metų

Lietuvių surašo.
Gi tais metais Lietuvių bu
vo nemaža. Amerikos Lietu
vių veikėjai tais metais pirmu
kart išgavo nuo vyriausybės

atskirų musų tautai rubrikų.

Ligi 1910 metų musų tautos
žmonės daugiausia buvo priskaitomi prie Rusų arba prie
Lenkų. Lenkai jau seniau tu
rėjo atskirą savo tautos žmo

nėms rubrikų.
Sakysime, jei

1910 metais

Lietuvių čia buvo suskaityta
300 tūkstančių, tai-gi, pasire
miant varžančiu ateivijų įsta
tymu Lietuvių ateivių šiais

NEDARBAS EUROPOJE.

KAIP JUSy AKIS

su Lenkija

šitaip

keičiamos:

Paryžiuje 23 Gegužio 1921.

skaudėjimą, ar tamlstos akis
ašaroja, raidės susibėga kuo
met skaitai, pailsta akjs be
siuvant, jei taip, tuojaus tu
ri pirmiausia pasiteirauU ma
no 15 metų patyrimo,
kuris
sutelks tamlstul geriausi!} pa
tarnavimą.

sakymų paremia dokumentais

karakterio (budo) žmonių. Ne-1mokslo to ko jis negali duoti, skambėjo.
Tų put
matome'
Valios galybė.
svarbu kad jus busite talentinDorybė yra užu jo rato. Nė XVIII šimtmečiu, kuomet Eu
Mes
esame įsitikinę, kad
gi, genialus žmonės, jeigu jus piatematika, nė gamtos moks- ropos pudruotos ponios mėgo šiuo momentu mes reikalingi
neauga, bet vysta, skursta.
JOHN J. SMF.TANA
neturite karakterio, dovanoki-^ lai, nė literatūra, nė teisės, nė kalbėti apie
dorybę, tečiaus ne ištižėlių, kurie vien litiksmi1801 8o. Ashlnnri Avė., Chicago
Tvankus ir nepakenčiamas va
te už išsitarimą, jus busite pu- filozofija, net dieviški mokslai nieks negins kad Volterio ir tis moku. Mes reikalingi žmo
kertė 18-tos gatvės; S lubos
saros metas. Dairykitės apie
Kiniai žmonės, tie kurie skur nedaro mus žmonėmis. Apšvie
Kambarys 14-15-10-17
nių,
kurie
ntųmnluoila
savo
įKoussenu laikais buvo aukso
save ir ieškokite tikrai gyvų,
Viršui PUATT’S Aptlckos
džiai gyvenimo našią velka ir tė paliečia protų, ji neužgauna
sitikinimų, kurie eina kumpioTėmyklto mano para&y.
doros metai.
veiklių sielų. Kur tos esybės,
jokio pėdsako nepalieka, trum valios. Galima tobulini i savo
Valandos; Nuo 10 ryto Iki 9
misan su savo*sąžine, švaisto
musų stipriu žodžiu aptartos, pai busite žmogeliukai.
va. Ncdėlioraia nuo 9 ryto Iki
Kas sudaro žmogų.
protų, osiela dirvonuos. Kad
si, kaip vėjo sukama guirikė.
12 dlen
kur vyrai, tai yra valios žmo
tai tiesa, mes matome tiek
Kad
palikus
žmogum,
rei-jM
(,R
reikalingi
ne
molio
Mo

nės ?
Mokslas netveria žmogaus.
inokslavyrių su skurdžia siela; kia stiprios valios, rimto darbo j Ikurie nusilipdo kaip“sųMes dar turime didelių ar
Ar-gi nesiskelbia pasaulis, jų protas spinduliuoja, gi tirš ir pastangų kad pašalinus su- lygos” krypsta, lengvapėdžių. lllllllllllllllllllllllllUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIlIUr
STel. Canal 257
tistų, kilnios idėjos poetų, kal
pradedant parlamento tribūna tos tamsybės jų širdy.
svajotojų. Ne, mes reikalingi
vo
silpnybes
ir
įgijus
dorybių.
bėtojų, bet žmonių savo gyve
| DR. C. K. KLIAUGA !
ir baigiant liaudies susirinki
Dorųjų prakalbos negelbsti. To ir trūksta musų laikų ben karštų, tvirtų sielų, kurios rįžnimo viešpačių, tų kurie butų
LIETUVIS DENT1STAH
mu, kad mokslas žmogų tveria,
tasi kovon, pliekio valios vyrų CIK21 So. lIuNtcd Ht„ CliKago, I1Y.S
drapiliečiams.
Mus
daro
moky

įsitikinimams principams išti
Kampas 18th 8t.
Antra iliuzijų (svajonė) ma
kad jis įkvepia jam energijos,
tais žmonėmis, tas beabejo ge viso galinčių nuveikti!
įjValand.: t—11 ryto, Ir 2—» vak 3
kimi, kurie už teisingų idėjų
išminties visų dorybių? Žmo nyti, kad galima geresniu pa
iiiiiittiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiS
ra, liet nelavina musų karak
Laiminga ateitis.
rįžtusi kentėti, tų kame surasi
nių
padauginimui tveriama likti sakant ilgas dorinančias
terio (budo). Vysto musų pro
me? Išskaitykite man jų var
Jeigu į musų aptręšusią vi
naujų mokyklų Pusaulis neabe prakalbas.
tų,
la
‘
t
palieka
nuošaly
valios
AMERIKOS LIETUVIŲ
dus. Vienos rankos pirštų
suomenę pūkštels šis vėsus vė
jotinai ugterėjo savo mokslu.
Jeigu
tai
butų
tiesa,
musų
jėgų. Ir visus musų trukumas, jelis, naujoji kurtu atgims. Tik
jiems jmkuks! Ir vėl busimo
Bet ar konstatuojame dorybės gadynės žmonės butų tobuli.
tai ne švietimosi
stoka, bet tokios pad(*rmės
priversti skaudžiai sušukti:
jaunuoliui
pažangų?
Moklnntnn: Angliškos Ir lietuvlkkos
Manija moralizuoti yra šių die auklėjimo.
Nėra žmonių!
pašalins baisių katastrofų ku kalbp, nrltnirttkos, knygvadystės, stoDėja, šaukia kilnus veikėjai, nų mada, o pus kai-kuriuos net
Tik dorinė jėga sudaro tau ri gresia musų tėvynei. Tik nogrnfijos, typewrltlng, pirklybos tei
siu. Suv. Vale t. Istorijos, abelnos Isto
TrukaU karakterio (budo) šaly protinės
medžiaginės, Uga.
tų ir atskirų asmenų didylię. tuomet in«*s išvysime t«‘i>iybės, rijos. geografijos, politlklnėM »okno
žmonių.
ru įjos, pllleftystės, dulllariilyatės.
tocbnikinės pažangos dorinė
Rymo valstybės griuvimo Tu jėga juos stumia nuolat tiesos, laisvės triumfų. LnimėMokinime valandos: šuo 9 ryto Iki
Musų laikų didžiausia silp sąmonė krinta. Visa žengia, laikais buvo ši priemonė var pirmyn, pažujigon, juos saugo kime jį, tėvynė jo laukia. Kri
t valandos po pietų: vakarais nuo •
tojama. Ar pokylio ar švenčių nuo kruvinų revoliucijų
nybė — vergavimas kitiems ir vystosi, siela mažta. ,
iki 10 vai.
ir stus mus laimėjimam veda.

VASAROS VEJALIS.
Nėra žmonių! Nėra Vadų!
Prie tokių išvadų priėjome

svarstydami

tvankių

musų

laikų dvasios atmosferų.

Ar gali būti kitaip?
Musų amžius pasižymi dvie-

mis ypatybėmis: prisirišimu
prie smagumų ir pataikavimu
kunui. Visame ir visur jis ieš
ko prabangos, komforto, pasis

maginimų. Žut-but reikia pra
fcintanyti pinigų. Svaigulingas

džiaugsmas, va visų musų sie

kimų viršūnei Visi kiti troš
kimai musų prabočiams arti
mi, išgaravo. Musų garbė, XX

amžiaus vaiko, gašlus pagei

dimas

kuodaugiausiai

savo

džiugulius pasotinti. Tas yra
paskutinių žodis beveik visų
musų troškimų musų meilės.

Liūdna padėtis.
i

Tokioje
įdubai

atmųst-eroje
pcrnnrkintosi

(ore)

sielos apsileidimas/ Trūksta

Mokykla

mums

Mes negalime reikalauti nuo metu

dorinančios
t

prakalbos brolžudiško karo.

Mar garet os brolis.

3106 S. Hdstcd St., Chicago,

n 11T p l o
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nekalti neprotingieji sutvėriinaCdžiaugsiš-Dievo tvarkos gro

TW0

žybe ir laime. Žmonės bus pasavinti Dievo sunaus; žemesnieji
sutvėrimai dangaus žmonių laimėje.

-RELIGIOUS SECTION

MIŠIŲ EVANGELIJA SULIG ŠV. LIUKO (5, 1—11).

LAIVAS.

Vienuolinio Gyvenimo Slėpinys.

Amerikos Vyčiai (K. of C.)
atmena Kolumbų. San Salva
tini- saloje, kur Amerikos at
radėjas, Kolumbas, pirmu kar
tu išlipo, šiandien yra vadi
nama \Vatlings. Toje saloje
Ne\v Yorko Kolumbo Vyčiai
1. Kokie yra Mažutėliai?
pirko 2,600 akrų, kur sulyg
Juos galima padalinti į tris skyrius. Prie pirmojo pri padavimo Kolumbas po ilgos
sunkios kelionės išlipo.
klauso paprastieji žmonės, dori ir dievobaimingi, kurie laiko
si savo sveiko, pripažįstančio tikėjimo. Jie žino ir atjaučia
Moters priimamos į prezbitetikėjimų dauginus negu pasijmtę netikintieji gudruoliai arba rijonu dvasiškijų. Prezbiterijorėksniai.
nų Valdžia Anglijoje nubalsa
Antrų skyrių sudaro mokyti žmonės, užiinantieji augštas vo priimti į dvasiškijų ir" mo
vietas, bet nužemintos širdies pasidavę Dievo įsakymams ir teris. Bus išduodami ir “bos
pažengę krikščioniškoje tobulybėje. Tokių galima atrasti vi niai”. Ištekant už vyro mote
ris netenka to “laisnio”. Tuo
sose tautose ir visuose luomuose.
Bet čia kreipsime daugiausia domės į trečių, skyrių, t. y. žvilgsniu prezbiterijonai pra
'• išrinktąsias Dievo aveles arba aiškinus sakant į vienuolius, tilsiu nesiskirt nuo liuteronų.

Viešpats Jėzus Kristus maldoje dėkojo dangiškųjįun Tė
vui, kad užslėpė Dievo slėpinius nuo šio pasaulio išmintin
gųjų, o apreiškė mažutėliams, t. y. prastiems žmonėms. “Gar
binu Tavi*, Tėve , dangaus ir žemės Viešpatie, jog užslėpei
tų nuo išmintingų ir mokytų, o apreiškei mažutėliams.”
(Mat XI. 25).

Anuo metu, kuomet minios grūdosi prie Jėzaus klausyti
Dievo žodžių ir jis stovėjo pas ežerų Genasaretli, ir jiaiuatė
dvi valti stovinti pas kadrų; žvejai-gi buvo išlipę ir plovė
tinklus. O įlipęs į vienų valtį, kuri laivo Simano, paprašė jo
MIŠIŲ LEKCIJA Iš ŠV. POVYLO LAIŠKO RYMIEČIAMS
nusiirti truputį. Ir sėdėdamas mokino minias iš valties. Pa
(8, 18—23).
baigęs kalbėti tarė Simonui: Kelkis ties gelme ir leiskite tin
Broliai: mintiju, kad šio laiko kentėjimai nėra lygus bu klus žvejotei. Ir atsakydamas Simanas tarė jam: Mokintojau:
siančiai garbei, kuri apsireikš mumyse. Nes sutvėrimo ilge per kiaurų naktį vargdami nieko nesugavome: bet tau sakant
sys laukia Dievo Hunų apsireiškiant. Nes sutvėrimas ne iš no leisiu tinklų. Kuomet tų padarė užspeitė gausių daugybę ža
ro yra po tuštybės valdžia, bet dėlto, kuris jų apvaldė viltimi, vių; o plyšo jų tinklas. Ir pamojo draugus buvusius kitoje
Les ir pats sutvėrimas išsiliuosuos iš sugedimo vergijos valtije, kad atvyktų ir pagelbėtų jiems. Ir atvyko ir pripildė
j Dievo sūnų garbės laisvę. Nes žinoma, kad visi sutvėrimai abi valtuti taip kad beveik grimzdo. Tų pnmatęs Simanas
vaitoja ir gimdo iki dabar. Ne vien jie, liet mes patys turėdami Petkas, puolė Jėzui prie kelių tardamas: Viešpatie, eik nuo
dvasios pradžių, ir mes patys savije vaitojame laukdami Dievo manęs, nes aš esmi žmogus nusidėjėlis. Neg nusistebėjimas
sūnų pasavinimo, musų kūno atpirkimo musų Viešpatije Jė buvo apėmęs jį ir visus buvusius su juomi dėl žavių žvejos
kurias buvo sugavę. Taip pat ir Jokūbų ir Jonų Zebedėjo su
zuje Kristuje.
ims, kuriuodu buvo Simano bendrai. Ir tarė Jėzus Siiuailui:
Nesibijok: nuog šiol jau žmones žvejosi. Ir ištraukę valtis ant juos tai veizėdami paklauskime:
Lekcijos Paaiškinimas.
kranto palikę viskų ėjo paskui jį.
g?. Kokius slėpinius jiems Dievas apreiškė?
Yra Šv. Kašte sunkiai suprantamų vietų. Tarp tų yra ir

Ketvirtas Sekmadienis po Sekminių.

kų tik perskaitytoji ištrauka iš šv. Povylo apaštalo laiško Ry

Evangelijos Paaiškinimas.

miečiams. Sunku permanyti visų jos minčių gilybę. Iš jos
maudysime išimti kiek išgalime, būtent šitas tiesas: 1) Kad
Išio ainžio kentėjimai neatsveria dangaus linksmybių, 2) kad

Ivisi neprotingi sutvėrimai dabar yra po tuštybės arba truku
mų valdžia, 3) kad visa gamta trokšta atmainos į gerų, 4)

Įkad žmonėse yra tik pirmieji dvasios diegai, 5) kad pasknti-

Inianie Dievo teisme įvyks ir atlyginimas teisingiems už jų
[vargus, ir žmonių pakilimas į Dievo vaikų garbę ir neprotin-

Įgų sutvėrimų geresnės padėties ilgestys išsipildys.
I

1) Labai lengva suprasti, kad šio pasaulio vargai neat-

Isveria dangiškosios garbės, nes tie vargai yra trumpi, o danIgaus laimė yra amžina. Patys didžiausieji kentėjimai yra

[apriboti žmogaus kūno jiegomis, o dangaus džiaugsmai pirImiausiai siekia dvasių, kurios gabumai yra daug didesni ne

igti kūno. Kentėjimus mums daro arba aklos priežastys, arba
Itoki jau žmonės kaip mes. Jie negali pramanyti tokio daugellio kentėjimų, kokių daugybę ir įvairybę džiaugsmo gali iš

rasti ir teikti mums Dievas.
I

2) Ant žemės kenčiame ne mes vieni, bet ir gvvuoliai.

|Mes kenčiame dėlto, kad musų tėvai nuodėmę padarė ir mes
liesame geresni už pirmosius savo gimdytojus. Tai-gi žmonių

Kentėjimai yra iš žmonių valios. Neprotingi sutvėrimai kenIčia, bet jie nuodėmės nepadarė, tiktai musų kaltė atvedė to
kių vaisių, jog kentėti prisėjo ir sutvėrimams. Tuos gyvuolių

Kentėjimus apaštalas pavadino tuštybe, nes visokis kentėjimas
pasidaro iš sugedimo,

padaro tik dėlto, kad supjausto gyvas kūno dalis, kad pada
ro skylę tarp jų, kad reikalingojo daigto vietoje pasidaro tuš-

pia. Tai-gi ir Apaštalas, kalbėdamas apie neprotingų sutvė

rimų vargus viename daigte juos pavadina tuštybe, kitame
sugedimu.
3) Suprantama,

paus
feet

kad

gamta

padarytosios betvarkės,
tos
atmainos1 negali

kenčianti

vargų

dėl žmo-

trokšta atmainos į gerų.
įvykti
kol
nėra
atmai-

lios žmonėse. Gamta ir žmonės ant žemės

gyvena

krūvoje

susipynę. Žmogus yra augščiausia gamtos dalis ant žemės,
kuomet galvoje darosi betvarkė, tuomet nėra tvarkos visame
Irane.'Taip pat ir ant žemės, žmogui suardžius savo tvarkų

Indra tvarka visoje gamtoje kur tik žmogus siekia. Ta TieIvarkė taip didelė, tas gamtos skausmas taip

aštrus,

kad

fcpaštalas jį prilygina gimdančios moteriškės sopuliams. Yra

fcamtoje sutvėrimų, turinčių jausmo. Tie jaučia skausmų ir
■aučia norų neturėti kentėjimo. Kiti gamtos daigtai skausmo
lejaučia, bet ginasi nuo kenkiančių jiems dalykų. Taip su

myniota žolelė riečia savo laiškelį augštyn, kari daugiau pa

niektų šviesos, kad greičiau atsigautų nuo sumyniojimo, atsi
tiestų. Kiti daigtai neturi gyvybės nei tiek kaip augalas, bet

■ų prigimtis yra tam, kad butų gera.

I

Gal ne vienų Išganytojas turėjo tikslų ta diena. Vienas
tikslas aiškiai suprantamas: V. Jėzus norėjo parodyti Šimu
liui jo gyvenimo uždavinį, kurį ištarė žodžiais: “Nuog šiol
jau žmones žvejosi”. Kad Simanas įtikėtų mokintojui lie
piančiam liautis žvejo amatų ir imtis apaštalo darbo, V. Jė
zus padarė stebuklų: gausų sugavimų žuvių ten kur jų visai
nebūta trumpai prieš tai.
Drauge Išganytojas turėjo kitų tikslų, būtent parodyti
žmonėms, kad Dievo Sunaus balsas ateina jiems iš Simano
valties, ir kad tų valtį ne Simanas pasiūlė Jėzui, o Jėzus jų
apsirinko. Simanas buvo besukus: “Viešpatie, eik nuo manęs”,
bet Viešpats nėjo, tik Simanui permainė ir darbų ir vardų.
Kol valties savininkas žvejo amatų ėjo, tol vadinosi Sinianu;
kuomet apaštalu tapo, tuomet ir Petro vardų gavo. Petras
reiškia uolų, ant kurios pastatyta Kristaus Bažnyčia. Tam
Petrui yra įduoti dangaus karalystės raktai ir galybė surišti
bei liuosuoti žmones ant žemės, taip kad tat skaitytus! teisėta
ir danguje.

Šiandien vienur ir kitur pasitaiko žmonių pliovojančių

o sugedimas atsiranda, kada konors į prieš Rymų. Jie nepaiso, kad Ryme yra Petro sostas. Ant

pritrūksta ten, kur turėjo būti. Ir peilio įsmeigimas skausmų

|

■ Labai neparanku yra kalbėtojui stovint ar sėdint valtije
sakyti pamokslų žmonėms esantiems ant kranto, nes tada kal
bėtojas yra žemiau už klausytojus. Tai-gi V. .Jėzus sakė pa
mokslų iš Simano valties visai ne dėlto, kad butų ieškojęs
patogumo. Priešingai, Kristus apsėmė nepatogumų ir nepa
darė to be tikslo.

4) Žmonės jau seniai suprato betvarkę pasidariusių ant

Rėmės dėl nuodėmės. Seniai reikėjo visiems tų betvarkę paftaisyti, bet ji tebėra nepataisyta dėlto, kad kūnas visai nieko
mepajiegia pataisyti. Dvasia šį-tų gali, liet tos dvasios žmonės
Buri mažai: tai tik pirmieji silpni diegeliai. Visas žmogus gyBzena kunu ir kunui, o dvasios želmuo tik retkarčiais protar

piais pasirodo. Laimingi kurie stiprina savije dvasios diegų

Pad užaugtų galingas ir stipras. Bet tokių yra maža. Jie vie
nas prieš tūkstantį neatstovi.

I

5) Bet pasaulis ilgai gyvena. Miršta visi žmonės. Kurie
Pienu tik kunu gyvenę nueina į kapus, tie žūva. Kurie savo

■vašių aprūpina kaip Kristus pamokino ir pagelbėjo, tie liks.

■Jie atsikels laimingi pasaulio pabaigoje. Sakramentais su-

■virtyta jų dvasia kūnų atsikėlimo dienoje bus linksma sti
pri ir garbinga. Iš tokių susidarys naujas viso sutvėrimo gy
venimas. Tada bus atsinaujinusi visa pasaulio tvarka. Tada

■žiaugsis visi sutvėrimai: žmonės ir žemesni už juos daigtai,
Bies teisingos širdies norai ir visos gamtos lūkestis bus išsi
pildę. Kelsis ir nelabųjų kūnai, bet jie nesipainios su tais,

ežero kranto begulėdama supuvo ta valtis, kurioje Viešpats
buvo sakęs pamokslų sėdėdamas, liet nesupuvo pamokinimas,
kurį Jis ta diena žmonėms teikė. Tiktai tų pamokinimų nega
li priimti tie, kurių širdys supuvusios.

Ne po ilgam bus šv. Petro diena. Tada bus progos pla
čiau priminti tuos atsitikimus, kurie liudija, jog V. Jėzus Sinianų — Petrų pastatė visų krikščionių augščiausia ganytojum, suteikdamas janu visokios valdžios pilnybę Bažnyčioje.
Tų atsitikimų tiek daug, kad į vienus pamokslus negalima jų
sutalpinti. Todėl šiandien paminėsime porų smulkesniųjų. Iš
jų pasirodo, kad Išganytojas šv. Petrų statė augščiau už ki
tus apaštalus.
Tarp apaštalų buvo du V. Jėzaus giminės-, Jokūbas ir
Jonas. Jų dviejų tėvas laivo Zebedėjus motina Saliomė. Juo
du kaipo savo gimines V. Jėzus imdavosi ten, kur nesivedė
kitų apaštalų, būtent ant kalno Tabor persitnainymo laiku
(Mat. 17, 2) pas Jayiio dukterį, kuomet ėjo jų kelti iš nu
mirusių (Mrk. 5, 37) ir Alyvų Darželiu, kame krauju prakai
tavo (Mat. 26, 37). Jonų ir Jokūbų Kristus ėmėsi su savim,
nes buvo artymi'jo giminės, o.Petrų pastatė jiedviem lygio-,
mis, nes išskyrė iš kitų tarpo, kad pastatytų augščiau už ki
tus.
Kuomet žmonės, rinkdami duoklę Bažnyčiai, paprašė ir
Kristaus, V. Jėzus pažymėjo, kad jis liuosas nuo duoklės, nes
yra Dievo Šimus, bet pasiuntė Petrų į ežerų meškerioti, sa
kydamas, kad pirmoji* žuvije ras duoklės pinigų dusyk didės
nį negu reikia duoklei, ir kad juomi užmokėtų duoklę už save
ir už Kristų (Mat. 17, 26). Nei vienam kitam apaštalui Kris
tus nepermainė vardo, tiktai Simanui, pramindamas jį Petru,
t. y. uola, nes nei vienam kitam neįtikėjo taip augšto uždavi
nio kaip šitam. Petrą Grekų kalboje reiškia uola. Kristus kal
bėję žydiškai, todėl tarė Kefa, nes taip vadinasi uola žydų
kalboje. Bet mes jį vadiname Petru dėlto, kad Evangelijos
yra parašytos grekiškai.
Iš to, kad Išganytojas .pirmiausiai žadėjo ir paskui per
mainė Simano vardų į uolų; iš to, kad jį pastatė lygiai su sa
vo giminėms iškilminguose atsitikimuose; iš to, kad jį iškėlė
augščiau už gimines mokėdamas vienu, ir tai stebuklingai gau
tu, pinigu duoklę už save ir už Petrų; iš to, kad vieno tik Pe
tro valtį panaudojo savo pamokslauki galime suprasti, jog
Petrų pastatė augščiau už kitus apaštalus.

Tas išskyrimas buvo netuščias, o su tikslu, kad ir žmonės
Purie bus gyvenę ir mirę sulig Kristaus mokslo. Nelaimingų- jo valdžių pagerbtų, kaip Išganytojas pagerbė jo asmenį.
■ų kentėjimai, jų pačių pasidaryti, bus baisus, bet nei vienas
Gerbkime ir mes šv. Petro įpėdinį šventų Tėvų popiežių
Pamtos daigtelis nebus po jais. Visi teisingieji žmonės Ir visi ir Žinokime jam prigulinčių vietų Bažnyčioje.

KATALIKIŠKOS ŽINIOS.

Laikraštis juodiesiems ka

reiviams. Kun. Cliarbonnet iš
leidžia pi muitinį laikraštį sa
loje—Matlagasenr , juodukams
—kareiviams jų prigimta, kal
ba. Laikraščio vardas yra: By
Tnnoza Mysino t. y. Tikintis
jaunikaitis.

Prieš kokius dvidešimts su viršum metu i Afrika ant
salos Madagaskar rengėsi važiuoti šv. atm. kliu. Jonas Beizymas iš Jėzuitų'kongregacijos. Daugel žmonių susirinko su
juomi atsisveikinti ir palydėti vienoje bažnyčioje. Jauni po
neliai kalbėjosi tarp savęs: “Ar tas Misijoiiorius iš proto
išėjo? Rengiasi važiuoti pas raupuotus, kur tai už jūrių, van
denynų ir kentėti visokius nepatogumus!” Ar tie ponai su Čeko - Slovakijoje katalikai
prato pasišventimo ir pasiaukaviino paslaptis? O kur tos pa* skriaudžiami? Laikraštis Alir
slapties pradžia ar šaltinis? Susivienijime su Dievu. O kur išeinantis Pragoję praneša,
*as susivienijimas labiausiai skleidžiamas ir gaivinamas yra? kad daug sektantų iš svetimų
Paslėptame gyveniniu*, toli nuo pasaulio trukšmų sulig to, kaip kraštą atkeliavo čionai jki ka
pats Dievas per pranašų Agėjų sako (11.14): “Nuvesiu jų rei su labtlaringais tikslais.
(dūšių) į dikumų ir kalbėsiu jai į širdį”. Slapto gyvenimo Gyrėsi, kati jie sušelps pavar
gėlius savo lėšomis. Bet pasi
tinkamiausia vieta, pamatas ir lopšys, yra Vienuoliniame gy
rodė visai kas kita. Sektan
venime, kuris gimdo ir auklėja didvyrius Dievui. Tie ne tik
tai pareikalavo dėl savęs išlai
ini Jo garbei daug daro, bet ir žmonių gerovei daug darinio dą iš Valstijos iždo 106 mili
jasi. To negali suprasti šio pasaulio gudruoliai, gy venantieji jonus kronu. Kada ten pat ka
sulig kimo geidulių. Jie skaito vienuolijų tajnsumo ir pažan talikai pareikalavo labdarlngos trukdymo vietomis.
kienus tikslams 50 milijonų kro
Žmonės kmiiški pataikaudami geiduliams, negali suprasti nu iš turtų prigulėjusių Kata
kaip galima skaiščiai gyventi ir dar susirišti amžinu, skai likų Bažnyčioms ir valdžios
kon fiskuotų, prieškatalikiška
stybės įžadu. Tam dalykui išaiškinti, pasakysiu šitokį atsi
spauda pakėlė dideliausių triu
tikimų.
kšmų.
Iš tolyinų rytų atvyko misijų. viršininkas į Europa ir
viešai salėje dideliame mieste laikė prakalbas, aiškindamas Čekų valdžia savinasi Kata
Azijos gyvenimų ip reikalus. Jis išrodinėjo, kad didžiausia likų bažnyčias. Į Čekijos Sena
klintis tikėjimui praplatinti tarp stabmeldžiu yra misijonorių tų t luotas įnešimas, kad Katastoka. Prakalboms pasibaigus ėjo diskusijos apie pakeltąjį lilaf bažnyčiomis galėtų nau
klausimų.Vienas jaunas vaikinas pakilo ir tarė: “Tegul ku dotis ir visoki atsiskyrėliai
nigai veda moteris, tai jų vaikai padaugins misijonorių skait nuo Kataliku Bažnyčios ir te
nai laikyti savo pamaldas.
lių”. Vienuolis dirstelėjo į paveikslų, kaip stabmeldžiai žudo
misijonorių, ir ramiai tarė: “Veizėk, Tamsta, į šita paveik- Trapistai atidarė vienuolyną
slų! Jei šio kentėtojas bubi pačių vedęs, ar jis butų panorė Kinuose. Trapistai Auname
jęs lieti kraują, ir pašvęsti gyvylię už tų, kų skaito brangiau- Kitajaus provincijoje vietoje
siu ir švenčiausiu? Ar atsižvelgimas į moteęį ir vaikus, ją vadinamoje Pluioe Son pasta
ašaras ir maldavimus neatitrauktų jį nuo tos aukos? O taip tė vienuolyną. Šiomis dieno
nevedes, liuosas nuo moterystės malonumu, be kliūčių aukau- mis tenai įstojo vienas iš sa
ja savo gyvylię, ir kraujų, už Kristaus mokslų, kurį tarp lią Mink-Mang, Aunanųtų Nerono vadinamo, kuris baisiau
stalnneldžių platino. Jo didvyriškumo pavyzdis bus geriausia
siai persekiojo krikščionis. Jo
sėkla Kristaus mokslui praplatinti. Skaistyliės dorybe tas
Simus dabartinis Trapistas
tiktai supras, kuris Dievui skaisčiausių širdį atidengs. “Kas buvo stabmeldžių kunigu —
gali suprasti, tesupranta”, pasakė' pats Išganytojas. Nesu bonzų.
prato jos nei toks genijus, kaip Napoleonas. Užkariavęs Ita
lijų ir popiežių išvežęs į Prancūzija, Napoleonas norėjo už Nauja Misija Filipinų salo
grobti Vienuolynų gerybes. Savo plėšrumų pridengdamas, jis se. Birželio 13 <1. iš Ne\v Yorko
garsino, kad vienuoliams gyvenimas yra kenksmingas sveika į Eilipinus salas iškeliauja 20
Jėzuitu, daryti tenai Misijas.
tai, labiausiai skaistybė esant pragaištinga kunui ir dūšiai.
Bažnyčioj!* šv. Pranciškaus
Todėl imperatorius sakė, kad naikindamas vienuolijas, daro
Ksavero New Yorke Jėzuitų
gera žmonijai. Trumpai po to, pas Prancūzijos valdovų atvy provincijolas kunigas J. H.
ko šimtas labai jau pasenusių vienuolių. Kiekvienas jau tu Hoekwell pasakys pamokslų
įėjo arti šimto metų.
išvažiavimo dienoje, Arkivys
“Šviesiausias Imperatoriau”, tarė jų pirmininkas,' “gy kupas llayes suteiks Apašta
vename vienuolijoje po regula beveik KO metų, skaistybės liškų palaiminimų.
doryliė yra mums kaipo akies lėlytė, veizėk, kaip išveizime? Kalnų Tyrinėtojai naudojaSveiki, linksmi ir laimingi. Kadangi gobšiam valdovui rū jasi brolio Jėzuito darbais. Jė
pėjo ne vienuolių skaistybė, bet jų gerybės, tai jis nepasiten zuitai turi ligonbutį Hi
kino tuo aiškiu prirodymu. Napoleonas paniekifio vienuolių malajų
kalnuose,
kurtų
delegacijų, o vienuolynų turtus užgrobė! Kūniški žmonės tnip- viršūnė
Everest
turi
pat nesupranta ir kitų vienuolijos paslapčių: neturto ir pa- (langiaus negu 5^ mailių
klusnylM’s įžadų. “Aš turėčiau apseiti Ik* pinigų ir gyventi' aukščio. Brolis Antanas Pariš aukų?! Aš turėčiau gyventi po paklusnybe, kaip koksai ver mentier Jėzuitas per 30 metų
gas?” Taip sako kūnas ir jo pageidimas. Bet Dievo slėpinys buvo prižiūrėtojas ligonbueio.
apreikštas mažutėliams kitaip tų rodo. Vienuolis nieko savo Liuosame nuo tlarbo laike lan
neturi, o turi viską, nes visus reikalus aprūpina vienuolyno kydavo aplinkinių kalnų vir
globa, ir Dievo Apveizda. Tenai nėra reikalo rūpintis’ ryto simos ir iš kuolelių droždavo jų
paveikslus. Iš tų kuolelių šian
jum, kaip pasaulije, kuriame turtingas turėdamas daug, 'dar
dien pasidarė ženilnpis, kuriuo
dauginus trokšta. Beturtis pavydi turinčiam. Vienuolis, lino
gal naudotis Himalajų kalnų
sas nuo žemiškų rupeščių, gali visai pasišvęsti Dievui, mok tyrinėtojai. Brolis 1’arnientier
slui ir kitiems aukštiems tikslams. Ar butų galėjęs toks Tomas šienietai yra miręs, turėda
Akvinietis, Ig. Loyoln, Vincentas a Paulo ir kiti tiek daug mas .54 nit'tus. Jisai yra gi
reikalų padaryti, tiek daug knygų prirašyti, tiek našlaičių ap męs Luxemburge ir nuo 1892
veizėti ir paguosti, tiek ašarų nušluostyti, jei butų jiems rei m. buvo priskirtas prie Misi
kėję rūpinties kasdienine duona.
(Dauginu bus).
jos Kinuose.

ftftfttJft * s
Anglijoje katalikų skaičius

dauginasi. Iš Anglijus prane
št, kad pačiame Londone per
metus atidaryta devynios ka
talikų bažnyčios.

gų. Gyvenimas supintas iš daugelio kartmnynų. Nors mano

Teisinga Širdis Randa Tiesą.

gyvenimas buvo tokis.

Duodamas misijas

miestelije

viename

pastebėjau

»—

jų

Combes. Šįmet mirė Senatorius atvyki; į Amerikų dar jaunu budamu. Juodu dirbo ir

mokslalnėse,

daug pasitarnavo prie atsky

rimo Bažnyčios nuo valstijos

Pranei joje.

vargo

nabašninkas buvo ir miręs. Tečiaus savo dukteris juodu buvo
davę auklėti vienolyno mokykloje. Turėdami šviesius protus
juodu buvo papratę žiūrėti ir matyti visus daiktus kaip jie
mokyklos

dalykų.

gio .Instituto pradėjo
rinkti dies skausmus. Jiedvi su motina buvo vienidfvi gyvi gimini.
aukas, kad įgijus
Šventųjų Duktė svajojo, ar negalės kartais ir mamų privesti prie kata
Gyvenimų knygas
parašytas likybės, kurioje taip lengva rasti širdžiai ramybės, jnelstis
Bolandistų. Paskutinis tomas už numirusius ir patenkinti geruosius dvasios ilgesius.

d.

Motina atsimokėdama dukteriai už gerumų apsiėmė
vaikščioti su ja į misijas. Dienos ėjo paskui dienas. Moteriškei
misijos patiko, bet ji neketino mainyti savo

tikėjimo.

sakyklos aš mačiau Možio stovylų. Jis rankose laikė Dešimtį
Dievo įsakymų ir ant galvos turėjo ragus. Aš apie tai nera

dau nieko Šv. Rašte.
.

Ali.

Kunigas Ta

Jos

ikėjimas tebeliko stiprus. Bet jos širdis buvo gera ir teisinga;

nias F. Burke šiomis dienomis

i norėjo pildyti Dievo valių, o Dievas vis-gi nesiduoda

gavo Švento Tėvo daleidimų

enkti gerumu. Moteriškė nepraleido nei vieno misijų pamokslo.

įsisteigti Komoje savo Kon
gregacijai
namų.
Daugelis

Po misijų ji likosi Liuteriu tikėjimo kaip buvusi. Tik tiek

.

Kazimieras

B.

Sv. Kašte Antroje Možio knygoje, kuri vadinasi Iš

tas nuo kalbesio su Viešpatiin. Ir Aronas ir Izraelio vaikai

— Tamista labai draugauji su p. P.,—tarė jis.

— Su protestantų ministru,—tariau aš.—Taip.Tai labai matydami raguotą Možio veidų bijojosi prieiti artyn. Ir jam
pašaukus juos jie sugrįžo; Aronas ir tautos senesnieji ir po
protingas žmogus. Tik man liūdna, kad jis nuolatos eina
to jis kalbėjo jiems’’ (Exodus, 34, 29—31).
menkyn.
'Tie ragai nebuvo kauliniai. Jie buvo spinduliai einantie
— Protestantų ministras! — tarė anas. — Ne visai taip!
ji iš Možio veido. Tas veidas taip spindėdavo, kad Žydai bi
Jis yra tiktai atsižadėjėlis katalikas- Jis išbėgo į vakarus, gyjodavusi Į jį žiūrėti, dėlto Možis turėjo dėvėti uždangalų,
eno kaip nežmogus; paskui ėmė protestantams sakyti pa
štai šv. Kašto žodžiai: “Pakalbėjęs su jais jis užsidengė sa
mokslus, kad turėtų iš ko gyventi. Jam rodosi, buk niekas jo
vo veidij skara. Bet kad jis grįžo pas Viešpatį ir kalbėjo su
nepažįsta čionai,bet kol buvo jaunas, jis buvo labai geras
juo, jis nusiėmė uždangalų iki kol išėjo ir tada kalbėjo Izra
Katalikas. Vargšui jam neilgai teks gyventi. Aš einu pasikalelio vaikams visus daigtus, kurie buvo liepti jam. (Exod. 34,
>ėti su savo draugu. Jis žino, kad aš jį pažįstu.
33—34).
Išklausęs
to pasakojimo aš neištariau nei žodžio,
Dailininkai darydami stovylas, negali padaryti kad pa-<
tik greičiau nuėjau į ligonbučio skyrių pas nelaimingąjį.
veikslo veidas taip žibėtų, kaip žibėjo gyvas Možio veidas;
Iadau jį tųsama ir purtomą lyg butų jį apėmęs šaltasis
bet tų žibėjimų' paženklina dviem medinių arba kitokios me
drugys. Prakaitas buvo išpylęs jo kaktų ir bėgo nuo galvos
džiagos spindulių pluoštais. Kaikurie žmonės, žiūrėdami vien
ant pagalvės. Veidas išrodė lyg mirties šešėlio dengiamasį paveikslų, neatmindami šv. Rašto mintija, buk Možio ragai
Atsisėdęs kiek galėjau arčiausiai ir nusitvėręs už jo minkštos
buvę kauliniai, kaip nežuionių ragai, lštiesų-gi tai buvo tik
gleivios rankos tariau nuoširdžiai.
veido spindėjimas ir to žibėjimo spindulių prasimušimas pro
— Broleli! tau reiks nepoilgam mirti. Žinai, kad aš
uždangalų.
tatalikų kunigas. Ir tamista ėsi katalikas. Imk ir atlik išpa

Paulistai įsisteigė sau namą
stiprus būdas nelengvai pasiduodavo įtekmėms. Jos senasis žintį. Aš lindėsiu, kiek tik galėsiu.
Romoje. Generalis Vyresnysis
Tėvų Paulistų

«

jį. Vieną dienų eidamas jo aplankytų ligonbutyje pas duris Kašto žodžiai: “Ir Možis nulipdamas nuo kalno Šilini laikė
dvi liudijimo lenti ir jis nežinojo, kad jo veidas buvo raguo
susitikau pažįstamų žmogų.

kliu Jameson direktorius lli- Jauniausioji duktė tapo katalikė.
I*
Tėvui įnirus ta mergina rūpinosi palengvinti motinos šir
storijos departamento Cariie-

buvo išleistas Lapkričio 8
1910 m.

Lietuvoje bažnyčioje ant

šies tųsantis drebulys- Jis visas virjiėdavo ir galva ir liemuo ėjimas ulba iškeliavimas, lotyniškai Exodus, pats Možis ap
ir kojos. Net ir lovų purtydavo. Skaudu būdavo žiūrėti į jį rašo, kad jis antrukart išbuvęs ant kalno keturiadešimts die
Mano mintis be paliovos ir namieje esant sukinėdavosi apie nų, grįžo pas žmones nešinus dviem įsakymų lentom. Štai Sv.

stipriai buvo prisirišusi prie Liuteriu tikėjimo, kuriame jos

yra katalikiškos- Dukterims tėvai netrukdė tikėjimo

Dievu. Jis geriausias mus draugas,

tamasis vis ėjo blogyn ir blogyn. Jį buvo apnykęs baisios rų

nę išmintingai bei stipriai ir buvo tikrai turtinga. Ji labai

geriausios

tikėtis

A7, Ar Možis gimė su ragais !

Man daug sykių teko būti tame ligonbutije, o mano pažįs

Protestantai įdomauja kata
Dvi augesnėji perėjo į episkopalus ir abidvi jaunos mirė.
likų raštų veikalais. D r. Kran
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ir

nai. Sudiev!

išvien. Jis mirė pirm keletos metų; ji vedė jo pradėtų pramo

yra. Taip juodu matė, kad Amerikoje

atsisveikindamas

išro niekuomet mus neužsigina, neapleidžia. Tumista tų visa ži

apsirengusių, bet dar gražiau

Mirė didis Bažnyčios priešas bašninkas vyras ir ji pati buvo Liuteriu tikėjimo. Juodu buvo

katalikiškose

Reikia

KLAUSIMAI IR ATSAKYMAI.

už maue.

išeidamas tariau.

Notre Dame, Ind. žada padi dančių, nebe jaunų moteriškę, su kuria kas vukaras į bažnyčių
dinti Universitetą. Gyventojai atbėgdavo kita jaunesnėji, turbut, jos duktė. Moteriškė buvo
South Bend daro visas pas apysenė, bet jos veide buvo žymu stipri išmintis, veiklus bu
tangas, kad padidinus Notre dus, plieninė prigimtis. Tat visa buvo matyti jos apsėjime
Daine Universitetų inžinerijos
ir net judėjimuose. Susyk buvo matyti, kad visi miestiečiai
ir komercijos skyriais. Tas,
jų gerbia. Kadangi ji žymiai skyrėsi nuo kitų mano klau
nianoma, atseis 2 milijonų do
sytojų, aš ėmiau klausinėti kas ji ir patyriau, kad ji yra tur
lerių.
tingiausia moteriškė visame miestelije, vokietė, našlė. Jos na-

talikų tėvų, gavęs išauklėjimų

Bet melskis tumista

Aš stipriai suspaudžiau jo rankų

Parašė kun. Alexsander.

klausant vienų gražiai

Justinas Combes. Gintys iš ka

trečiadieni s, Birželis S, 192i

pra-

BIBLIJOS STUDENTAI.

Tų ištaręs išsiėmiau savo stulų iš kišenio. Jis pažiurėjo

Kl. Ar geri žmonės yra tie, kurie sakosi esu Biblijos Stu

mane išsigandęs ir nusikreipė salva

— Tai ka-gi! Ar atstumsi ir šitų paskutinę Dievo malonę? dentai ir kų mintyti apie žmonių ateitį !
— Tėveli!—atsakė jis,—jau ma nėra išganymo. Aš

bu

Kl. 2. Ar valia katalikui vaikščioti į Biblijos Studentų
vau
pats
juodžiausias
judesius.
Aš
užtraukiau
negarbę
ant
irakalbas.
eol.i'
mvo žymu, kad jos dvasia neteko ramybės, Ji jautėsi susiKongregacijų turi savus na drumstusi ir beveik nelaiminga. Aš važiavau duoti misijų į savo giminių; aš suplėšiau motinos širdį. Aš atsižadėjau savo
Antanuos Juška.
mus Romoje. Tenai gyvena Jų eitų parapijų už kokių šešių mailių- Išvažiuodamas turėjau Bažnyčios, kurioje perleidau jaunystę, ir paskui jai kenkiau
Atsakyinas. Žmonių gerumo ir blogumo ištarmę duoda
-jų Generali Vyresniejai, tenai
spūdžio, kad ji tarsi priešinasi Dievo malonei ir tyčia užsi viešai ir slapčiai. Judesius buvo geresnis už mane, nes aš ge V. Dievas savo teisme, dėlto nei aš nieko nesakau ar Biblijos
gyvena studentai siunčiami į
merkia, kad nematytų šviesos. Matydamas kovų jos dvasioje aš riau už jį žinojau kų darus ir daugiau turėjau niekšystės.
Studentai yra geri ar blogi. Bet aš žinau ir viešai pasakau,
aukštesnius filosofijos, teolo
Čia jį pagrieliė tas baisusis drebulys ir ėmė kratyti.
meldžiausi už jų. Jos duktė dar karščiau meldėsi.
<ad Biblijos 'Studentais Amerikoje vadinasi iš Kristaus tikė
gijos, tiesų Šv. Rašto mokslus.
Tik štai belaikydamas misijas antrame miestelije aš iš Jis butų pats susižeidęs. Tik ligonbučio tvarkos prižiūrėtojai jimo išklydusieji žmonės. V. Jėzus aiškiai sakei “Jei Bažny
atėjo ir laikė jį lovoje. Po kiek laiko drugys perėjo. Aš
čios neklausys (tavo brolis) tegu tas būva, kaip stabmeldys
“Divorsdi” naikina šeimynų vydau ponių ir jos dukterį bažnyčioje. Motina atvažiavo ne
imiau kalliėti jam ramiai, glostydamas jo dvasių. Jo nuo
tesėdama
kovoti
su
Dievo
malone
ir
savo
teisinga
širdimi.
ir muitininkas’’. (Mat 18, 18). Biblijos studentai Bažnyčios
gyvenimą. Kun. M. J. Murpliy
širdus
prisipažinimas
buvo
lygus
išpažinčiai.
Kieti
puikybės
yra Charlestown miesto kalė
neklauso. Kristus sakė, kad pragaro vartai bandys griauti
— Tėveli,—tarė ji—. Dabar jau žinau kų turiu daryti.
jimo kapelionas jau nuo de Ii dar klausė kelių pamokslų, paskui vakare atėjo pas mane- ir nebvilties raiščiai sutruko. To tik tereikėjo. Kiek turėjau Dievo Sunaus Bažnyčių, bet nesugriaus jos (Mat. 16, 1X5).
šimties metų. Per tiek metų Daugiau nebegaliu priešintis. Jau stipriai tikiu į Katalikų akto, atsargumo ir meilės, tiek jų panaudojau toje valandoje. Biblijos studentai bando griauti katalikų Bažnyčių. V. Jė
Dievas padėjo. Ligonio dvasios votis pratruko. Jis paleido zus aiškiai sakė, kad yra pragaras, o Biblijos Studentai vi
gerai matė iš ko prasikalti
Jažnyčių ir esmi pasirengus pereiti į katalikes, į tikrųjų
mai šeimynose atsiranda. “Di
visus savo gyvenimo pulius susirinkusius širdije. Tai buvo saip išvadžioja buk pragaro liesų.
Kristaus Bažnyčių.
vorsai’’, jisai sako, yra di
išpažintis gryna, nuoširdi ir aiški, apkaltinanti save, gili ir
ABažnyčios griovimas yra velnio darbas. Kas velnio dar
Žinoma, aš džiaugiausi. Nebuvo reikalo jų mokinti, nes
džiausia priežastis nelaimių
gausi, kaip pavasario tvanas. Išliejęs tų visa iš savęs, jis
bų dirba, tas su velniu atsims ir užmokestį V. Jėzaus teismo
šeimynose
ir valdžia turėtų išmokusi visko ana daug. Ji neakla priėjo prie tos permainos. pasijuto grynas ir lengvas. Jo dvasia apėmė saldi ramybė. Aš
dienoje. Išganytojas pasakė, kokis bus tas užmokestis. Dievo
panaikinti “divorsus” ir ne- Ant rytojaus aš pakrikštijau ja. Nemoku a|>sakyti džiaugsmų
daviau išrišimų, o jis užmigo lyg kūdikis.
suims tars: “Eikite šalin nuo įiKtnos prakeiktieji į amžinų
įlaleisti
atsiskyrėliams imti jos ir jos dukters. Jiedvi abi labai dėkojo Dievui už tikėjimo
Aš atsinešiau Šventuosius Aliejus. Kad aš daviau jam
ugnį, prirengtų velniui ir jo pasiuntiniams”. (Mat. 25, 41).
dovanų. Mų rodosi, kad ta geroji moteriškė priėjo prie kata
šliubus.
Paskutinį Patepimų, didelės skaisčios ašaros liėgo jam per
Katalikui nevalia vaikščioti į jokias klaidatikių prnkaL
likystės tik dėlto, kad turėjo teisingų širdį ir tiesioginį būdų,
veidus. Pabaigęs įsidėjau stulų ir Aliejus į kišenių- Ligonis
>os vistiek’kokiu vardu jie vadinasi, taip pat kaip nevalia
Kun. Edvardas Sorin, įkū urio nesugadino gyvendama daugiau negu šešiasdešimts
atsimerkė.
Iš
akių
spindėjo
ramybė,
džiaugsmas
ir
viltis.
rėjas Notre Dame Universiteto. metų.
pirktis nuodą. Kas savo dūšių užnuodija klaidomis, tas dar
.
A .
'
Jis
tarė.
•
*
i
Kunigas Sorin gimė- Prauciblogiau daro negu valgydamas nuodus, nes dūšios mirtis žmo
—
Dievas
ištiesų
geras!
Tėveli,
niekad
nesi
ištaręs
tei

joje 1814 m. Pabaigęs viduri
nėms yra kęiiksn ii ilgesnė už kūno mirtį.

Iš Gaisro Išgriebtas.

nę mokslainę, įstojo į. semina
rijų. Jų užbaigė pavyzdingai.

draugas!

Parašė kun. Alexsandcr.

Būdamas kunigu įstojo į šv.

Kryžiaus Kongregacijų, ku
rių buvo uždėjęs kunigas M o

singesnio žodžio, kaip kad sakai, jog Jis yra geriausias niųs

ĮVAIRUS

klausimai.

Aš karštai suspaudžiau ligoniui rankų ir atsisukau žadė

Eidamas pro ilgas baltų lovų eiles ligonbučio didžiųjame damas išeiti. Apsidairęs pamačiau

kambarije mieste Amerikos Vakaruose, aš pastebėjau ypa
reau. Prašant Amerikos Vys
tingos išvaizdos, protingo veido, vidutinio amžio ligonį. Į tų
kupams, kun. Morin buvo iš
vietų buvau atvykęs kito ligonio šaukiamas ir atlikęs savo
siųstas į Ameriką. Čion pribu
vo 1841 metais ir pradėjo mo priedermę, kaip esmi jiapratęs, išeidamas dairiausi ar ne
kyti Indijonus. Pradžia buvo pamatysiu kokio asmens nedrįstančio arba negalinčio kvies

labai sunki. Dabar Notre. Da tis kunigų, o bet-gi dvasinės pagelbės reikalingų.
nu* yra vienas iš geriausių ka- minėtųjį ligonį aš paklausiau slaugotojos kas jis.

Pamatęs

didelį

storų

tarnų juodukų, kuris pirm kokio pusvalandžio

lėjp išlaikyti tųsomas ligonio kojas. Tas

ligonbučio
tega-

vaVgiai

negras

pasilenkęs

ties savo prietaisais, kuriais jis valydavo ligonbučio grindis
tyliai ir atydžiai, bet su didžia pagarba buvo žiūrėjęs visa kas

čia atsitiko. Mat ligonbučio kambarys buvo didelis ir atdaras

Išėjau žadėdamas grįžti rytoj. Grįždamas namo visu ke

Klausinius duoda E. S. Kaminais.
Kl. 5, Ar gerai darosi, kad giedamose Mišiose giesmi
ninkams giedant “»Sanctus” kunigas jau daro Pakylėjimų, ar

ba tebegiedant “Agnus Dei,” jau žegnoja žmones pahuigęi

Mišias. Jei

negerai, tai kas kalias ar kunigas ar giesmininkai!

Alsai;.

Negulimas daigtas, kad kunigas giedodamas Mi

liu stebėjausi kaip Dievas yra geras ir gailestingas. Jug jis šias žegnotų žmones jas pabaigęs, kuomet choras dar tebegieda “Agnus Dei”. Jog po “Agnus Dei” prieš peržegnotalikiškių Universitetų Amen
—■ Jis yra protestantų dvasiškis,—atsakė ji.—Jis neseniai rado tų paklydusių avelę ir ant savo pečių parnešė jų į savo
koje, 1868 m. kun. Sorin buvo atvyko į šį miestų ir buvo labui suvargęs kuomet pateko pas namus, iš kurių buvo paliėgusi. Ant rytojaus labai anksti grį jimą kunigas dar turi pagiedoti maldų vadinamų “Postcommunio”. Ne-gi galimas daigtas, kad kunigas ir choras tuo
išrinktas Generaliu Vyresniuo
žau į ligai d>uti, bet vargšas ligonis jau buvo miręs. Jis nu
mus į Miesto Ligonbutį.
ju Kongregacijos. Mirė Spu
ėjo pasilsėti pas savo Tėvų j dangų. Aš dirstelėjau į tuščių pačiu laiku giedotų, i ienas pas altorių, kitas pas vargonus.
— Iš kur jis yra!—klausiau aš toliau.
lių 31 d. 1893 m.
lovų. Čia aš išvydau visaip sužeistų- bet džiaugsmingų Airį, Jei-gu taip įvyktų, tai kaltas butų ne vienas kuris, bet visi
— Iš kur nors iš vakarų Jis turbut turi čionai Vienų, ki
prisidedmitjeji prie tos betvarkės sudarymo ir klebonas, kad
kuris vadinosi mane pas save į kampų.
,
tų draugų. Jie jam atneša knygų ir laikraščių.
leidžia jai įvykti.
'
— Tėveli! tamista padarei gerų darbų tam vargšui,—tarė

KRISTAUS GĖLYNAS.

V
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1. Kas nor būti išaukštin

Aš priėjau prie ligonio ir linksniui jį pasveikinau.

— Tumista, turbut, pažįsti, kad aš katalikų kunigas,—ta
riau priėjęs.—Bet aš visuomet mėgstu ištarti užuojautos žo

tas, tenusižemina.
dį kenčiantiems, nors jie nekatalikai.
2. Kas nor būti išmintingas,
— Aš nekatalikas,—tarė jis triunpai.
teišmoksta tvarkyti savo šir

3. Kas nor būti gerbiamas, siuva visai svetimi vienus kitam.
tegerbia pirmiausiai pats sn
Jis permainė kalbų nukreipdamas jų

ve.
Kas nor kud jį kiti mylėtų,
temyli teisybę.
5.

Kas

nor būti

tepradeda savo

mokytas

mokslų nuo

Dievo.
6. Kas nor būti turtingas
Gėlėlė

steliėjosi iš kur tamista gavui tokios

galingos

grindis,

vatos,

kad

jo daugiau belaikyti, o jis pats nurimo ir (Miškui gražiai numirė
Tėveli, bene turėtum ir tlun juodukui tokios vatos, kad jis ga

lėtų suprasti, iš kur jų galybė. Jug ir jo dūšia to paties Dievo
prie

kitų

dalykų

kalbėjo lengvai ir gerui apie to laiko nuolikius, pasirodė esųs

protingas, išmanąs daug dalykų. Su juo malonu buvo kalbi'
tis. Kų jaučiau aš jum ir pasakiau.

sutverta-

tu šitaip pats kentėdumas moki dar juokus krėsti ir į

tomistą. Aš labai džiaugiuosi

tumistų

links

imus žodžius įpini rimtos tiesos.
pažinęs ir

kad tumista greitai išgysi. Ar nenorėtum, kad aš ir

tikiuosi

vėl

Niekas neguli palinksminti dūšios tai p daug kaip malda.

at I'rašyk ir bus tau duota dauginus negu troškai, ir tada ta
vo džiaugsmas bus pilnas. Melskis, o patyrimas tau pasakys

— Jei tumista nori-—atsakė jis.—Aš nedaug teturiu drau •kad Dievas yra geras ir galingas.

A

Pakylėjimo neturėtų būti chorui giedant. Pakylėjimo lai
ku visoje bažnyčioje turi Imti tylu.
Bet kartais be niekelio kaltės Pakylėjimas įvyksta prie

elmrui baigsiant giedoti. Po Prefaeijos choras ima giedoti

“Sandus”, o kunigas kalba maldas. Maldose yra pertrauki
vadinama “Memento”. Kunigas gali jų padaryti ilgesnę ar
ba trumpino. Kartais pusitaiko, kud giesmę “Sanctus” cho

ras pradžioje gieda greitu tempu. Tada kunigas trumpina

“M<

mento”. Jei-gu antroji giesmės “Sanctus” dalis eina lėti

— Na, Ratrick,— tariau aš,— graži yra tavo tėvynė, kat

— Ne tankiai gilium sutikti ligonbutije tokį žmogų kai]

tenetingi niauja ir dorai elgia eičiau

si.

jo Dievui, o tas juodasis, kurį tamista matei valant

kaip tik pridėjai ligoniui prie rankųjr kojų, taip nei nereikėjo

— Žinau; bet mudu abu tarnaujam Evangelijai, todėl nė

dį.

Airys.—Jis numirė ramus iiyinų rodos, laimingas. Jis dėko

tempu, tai kunigas prieina prie Pakylėjimo greičiau negi
gi esniiįlinkus

prie giesmės pabaigos. Kunigui nedera stovi

niuoti (>ačioj»‘ svarbiausioje Mišių daliję. Jei-gu tat chorai

gieda “Sanctus” tokia meliodija, kuri mainosi, tai jis turi
pranešti kunigui prieš Mišias, kad jis žinotų, jog ilgiau tur

laikyti

Aleli milto“.

t

Kun. Pr. Būrys.
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LIETUVOS INFORMACI
JOS BIURO PRANE
ŠIMAI.

tiko musų .Atstovas Estijai p.
Gylys, Estų Politikos Depar
tamento Direktoris Helat ir
eiti. Estų valdžia širdingai
įriėmė ir principe pritarė visuini, padarytum Rygoj. Netru<us įvyks trijų ministerių suažiavilnas galutinam Sųjun
gos sudarymui. Gegužės 11 d:
Jolegaeija grįžta į Rygą, o ki-,
ą dienų į Kaunu.
Estų laikraštininkai sutinka
alyvauti pasiturime Kaune.

LIETUVIAI AMEBOJE.
CICERO, ILL.

Dievo Kūno šventė.

mas žmones‘šelpti Lietuvą pri Šeimininkas atėjęs iš dirbtu J
sidedant prie T. Fondo.
vės klausia savo žmonos. Lisiu. įb
Padainuota keletas dainelių. E„a kur-gi yra usQ bu di
Vakarui pasibaigus, žmonės gierius Džianas?
patenkinti skirstėsi namo.
Pati. — Na gi, Džianas su
savo
frentais Džiovu ir Dže-jJ
Gera yni pasiklausyti pra
kalbų, ypatingai jeigu dar iš ki-u per visą dieną drinkinoiS
girsti ką naujo, bet jeigu išė viskę ir kaziriavo. Bekazeriuojęs viską užmiršti, tai maža darni susifaitavo ir Džiovas
nauda. Reikia pasvarstyti apie pagriebęs geležies pisį pafiktai,kas yra kalbama ir jeigu v- sino DŽianui pakaušį. Pakilus
ra kviečiama prisidėti prie T. baileliui atvažiavo petrolvegiFondo, tai kodel-gi negalima nas su trimis poliemonais,
to padaryti tuoj. Kam-gi atk Džianą nuvežė ušpitelin, o tuo
dėlioti. Todėl kurie dar nepri du į dželę.
gulite prie T. Fondo, prašo
WESTPULLMANIECIAI!
mi ateiti į bažnytinę svetainę
Atkreipiame Jūsų atydų, [g
sekantį sekmadienį, paduoti
vardus ir pradėti mokėti nors kad pas Jus dienraštį “Drau- ■
gų” atstovauja p. M. Kiupe- !
po 25c. į mėnesį. Tumui sušelp
lis ll949 Šo. llalsted St.
|
site tėvynę-IJeflivą.
Pas jį galite gauti kasdien
Mėnesiniai mokesčiai yra
nusipirkti “Draugą”, taip-Į®
priimami sekmadieniais j>o
pogi galite užsiprenumeruoti g
kiekvienų mišių.

hm ■■

■

a
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S AMERIKOS LIETUVIAI! 8
i

Norite pasiųsti Amerikos Lietuvų j Lietuvų
tai pasiųskite saviškiams į Lietuvų Amerikos Lietuvių

Geg. 39 d. Šv. Antano para
(Tęsinys).
Katalikų
pija iškilmingai apvaikščiojo
Vokiečių spauda delei Briuse
Jievo Kūno šventę. Pastango
lio derybų.
mis geęb. kunigų, seserų ir
s
Statistikos žinios apie Vil
įurapijonų bažnyčia ir įrengti
niaus krašto gyventojus skel
altorėliai prie bažnyčios durų.
biamos Varšuvos vyriausybės
prie klebonijos ir bažnyčiom
patiektos. Iš jų matyti, kad Lenkų Laikraštis Rašo Apie iieme buvo papuošti gyvomis
ten - esanti dviejų trečdalių
gėlėmis ir lapotais medeliais.
, Vilnių
Išleistų Liet. Kat. Spaudos Draugijos
Lenkų gyventojų dauguma, ir
Pirmosios mišios šv. buvo 6
‘Nusz Kurjer” Lenkų laik vai. ryto. Suma buvo 11 vai.
priduriama dar, kad tie gyven
JAALE yra 150 su viršum paveikslų u) pavienių darbuotojų
tojai reikalauja atvadavimo antis einantis Varšuvoj, įdėjo *ęr visas ketverius mišias žmo
b) draugijų c) bažnyčių d) žymiausio Lietuvio astronomo kun.
A. Petraičio observatorijos jo prietaisų ir e) kitų.
ir prijungimo Lenkijai. Tautų Vilniaus klausimu straipsnį, nių buvo pilna laižnyčia ir visi
Sąjungos Tarybos j Vilnių nu kuriame užpuldinėja endekus >eveik ėjo prie Šv. Komuni
JAME yra aprašyta tveriinasis Amerikos Lietuvių parapijų,
siųstieji komisarai, pasak laik lel jų politikos.
jos.
draugijų, jų veikimus; aprašytos mokyklos; ir šiaip daugybė įLaikraštis rašo, jei Lenkų
raščio “Soiry’, įsitinkinę Len
vairių įvairiausių aprašyn/ų.
Per trečiąsias mišias ėjo
aidžia
Vilniaus klausimu jrie Pirmos Šv. Komunijos
kų pretenzija teisėtume. Jie
JAME vienu žodžių, šalę visapasaulinių žiuių telpia visas Apadarys stiprių įtakų į konfe kaitytusi su Lenkų Seimo virš šimtas Šv. Antano pamorfkos Lietuvių gyvenimas. Jis 450 puslapių. Turėdami tą
valia, netik nustotų svarbio.- rap. mokyklos mokinių. Baž
reucijos eiga.
Koresp.
Liygų jūsiškiai Lietuvoje netik žinos, bet ir matys Amerikos
Reikalinga mergina prie kriaučių
irovincijos, bet ir kiti Lenkų nyčion atlydėjo vaikučius kle
Lietuvų, kaip mes matome
Sveikatos Departamento Pra
ant rankų darbo prie kelnių. Atsi
reikalai galėtų atsidurti pu bonas kun- II. J. Vaičiūnas ir
ATSIŠAUKIMAS.
šaukite tuojaua.
nešimas.
#105 So. Aljcrtleen St.
vojui.
Kaina: Neapdarytos .................................. 50c.
kun. Pr. Vaitukaitis, su buriu
1. Iš Amerikos Raudonojo
Laimei Lenkų užsienių rel Altoriaus jaunikaičių. Procesi New Yorko Valstijos ApšvieJei norėsite, kad mes pasiųstame, tai pridėkite prieminėtos
Kryžiaus gauta skaibiuių d r
Reikalingas Malioris Darbas užtik
inių ministeris Sapielia, nors ją puošė Šv. Antano para p. tos 1 Apartamentas rengia pa rintas
visai
vasarai.
Lietuvis
turi
kainos
da 10c. persiuntimui ir paduokite gerų adresą, kam no
šiaip daiktJJ reikalingų ligo
r endekas, bet būdamas ki- benas.
rodų “Amerieas Making” ap- plrnienlbe. tiktai patyręs savo ama
rite siųsti į Lietuvą.
niams.
te. Atsišaukia.
imo iš Lietuvos, nuinatųs vi
švietos
tikslams
New
Yorko
Sykiu su vaikučiais ėjo prie
Petras Cibulskis
2. Atsilankė Sveikatos De-to
Užsisakvda nū adresuokite:
us nuostolius dalinant Lietu Šv. Komunijos ir jų tėvai. mieste, Spalio mėnesyje. 1921.
2343 AVest 23 Plttcc
Komiteto pagelbos Amerikos
Tcl. Canal
kų.
Pirm dalinsiant Šv. Komuni Toje parodoje manoma atvaiz
Committee of Relief Dr. Al
“DRAUGAS” PUBLISMNG CO.
Santarvė galinti ir nuo Len ją, po antrai mišių Evangeli dinti, kaip išaugo dabartinė Akomis, kuris atvyko į Lietuvą
2334 South Oakley Avė.
Chicago, Illinois.
kijos - pareikalauti gyventojų jai klebonas gražu pamokslu merikos civilizacija ir kuri I’aicškau senivos moteries prižiū
aukų skirstymo reikalu ir no
kūdikius.
itsiklausimo Gudijoj ir Ukrai gilų darė įspūdį ypač vaikų tauta kuomi prie to ūgio pri rėjimui du6822
IISDLI
IBI
RIkkUs Avc.
ri susipažinti su sveikatos ii
noj, kas daug kainuotų Gen tėvams.
sidėjo. Pavyzdžiui, Italai mano
l’liom- I'.ngletvootl 1421
sanitarijos stoviu Lietuvoj.
ijai.
pastatyti stovylų, kuri atvaiz
Po sumos antra procesija.
3. Sveikatos Dep-tas susirū
dins stiprią kūno jėgą nes 1‘nrciduodu buėcrne ir groeerne,
pinęs statistikos žinių apie gi Plebiscito vaisiai Vilniaus Šįmet Dievo Kūno procesija
iu namų gražioj vietoj, puse blok/'
Italai daugiausia dirbo ant ge nuo
Halstcd
gatv. B.zuis
"Cas1’" už padėtus pinigus, jeigu pirksi mu
musius, mirusius ir vedusius klausimu negalėtų būti tikri, buvo įspūdingesnė negu kitais
Praktikuoja 31) melai.
ležinkelių. prie žemių, ant gat Pardavimo priežastis važiuoju ant sų
'ei
tas
tikrumo
įsitikinimas
rekomenduojamus,
užtikrintus
rinkimu. Einant Rusų įstaty
metais. Virš 599 parapijos
farnios Ir norių greit parduoti.
Ofisas 8148 80. Morgan M.
vių; tai yra prie sunkių fizinių
PIRMO MORGEČIO
Kertė 82-ro Ht.,
Chicago, UL
J. Morkus
mais tokios žinios tesiunčia esąs Varšuvoj, jo nesu Vilniuj mokyklos vaikų sykiu su pir
darbų. Jie tuomi prisidėjo prie 828 W. 31 Str.
aPECIJALItri'AU
Ten
ir
Lenkai
suprantu,
kad
’
Chiuago,
III,
AUKSO
BONDSUS
mos tik metams pasibaigus,
mą syk priėmusiais, Šv. Ko
Moteriškų, Vyriškų, taipgi chro
Amerikos pastatymo.
Procentai Išmokami du kartu j metus
•
’
isa
istorijos
Lietuva
ekonomi

niškų ilgų.
tuo tarpu Sveikatos Dep-tui
muniją dalyvavo procesijoje.
blle vienoj bankoj<
OFISO VALANDOS: Noo l» ryto
jos
ir
kultūros
atžvilgiais
su
Prie
tos
parodos,
kuri
yra
Pardavimui Salunas. Puikus kat.t
svarbu butų tokias žinias gau
Kiekviena grupė buvo skirtin
Bondsal po >100 ir >500. Gali pirkti
iki I po pietų, nuo t iki S valan
pas ir geras biznis.
svarbi,
nes
ją
atlankys
tukstan
laro
vienatą
ir
kad
Vilniaus
dą vakar*.
ir
lengvais
Išmokėjimais.
ti dažniau. Sveikatos Dep-tas
gai parėdyta.
3201) So. Halstcd St.
Nedėliotais noo k iki I po plat.
čiai New Yorko mokinių ir
praeitais metais pagamino tam kraštas ir kultūros ir psielii
Telefonas Varde 6g?
Mažytės mergaitės barstė gė
Perkame, parduodame, mainome Ir H--------------------------tikras blankas kalboms ži kos atžvilgiu labai skiriasi nuo les, kalbėdamos “Garbė Jėzui šiaip žmonių yra pakviesti ir
duodamo
informacijas
apie
(vairių
PARSH1LOUA.
nioms rinkti, bet praktika pa Varšuvos ir organiniai jį pri Sakramente”. Kiti nešė ranko Lietuviai, tai r jų organiza Greitų laikų barberne, yra 3 krės komp. šė.ruš.
cijos New Yorkt*. Tos organiza lai Ir “poolroom” ir 3 bilijardiniul
rodė, kad pilnų žinių neguli jungti Lenkijai negalima.
se rožes, gėlių bukietus, vai cijos išrinko komitetą, kurio stalai. Atsišaukite:
Kreipkltlcs J Lietuvių (stalgų
J
Toliau abejojama, ar yra pa
ma gauti, nes dauguma kle
Draugas Publ. l'o.,
nikus Ir tt.
PE0PLES
INVESTMENT
CO
!«
Vš II. SUiRAUSkAS
2331 So. Oaklcy Avc.
bonų remiantis Rusų Įstaty sauly toks naivus žmogus, ku Nek. Prasid. dr-jos jaunos pirmininkas yra J. Tumasonis.
220 8. Slutcs Street
Itoom 1122
ADVOKATAS
Tcl. Ilorrison 2024
Cbicago, III. |
mais visai atsisako siųsti pa ris tikėtų, kad plebiscito vai mergaitės nešė puikiai parė o susinešimų raštininkas V.
_
OfLsaM
DJdnUcstyl:
Sirvydas,
ir
kuris
varo
darbą,
šiai abiejų pusių bus įvertinti
našias žinias.
dytą altorėlį. Tvarka buvo kad Lietuviai butų įžymiai
I'OI'OGRAI'IJV GALERIJA.
Kasdien
ir
ncdcitomis
nuo
12
Iki
3
I 29 South La Baile Street
4. Pastaruoju iaiku kai kur ir pralaimėjusieji nesigriebs graži. Visur išvengta susikim
Greitai turi būt parduotų Photo po piet.
Kambarte 324
perstatyti minėtoje parodoje. Ktudio, kuri randasi ChicugoH prlepasirodė rauplės. Kad rauplės ginklo.
B
Telefonas
Central 6390
šimo. Vaikučius tvarkė Sese Bet čia maždaug yra visų A- mlestyj. Biznis geras ir senui iš
Dabar
tas
klausimas
esųs
dar
|
-----------------------------neišsiplėstų, išsiųsta visoms
dirbta
vieta. lAetuvlų,
lx.,nkų ir
rys, gi minią parapijos komi merikos Lietuvių darbas įr rei Slovakų
parapijos. Atsišaukite su
| Vakarais. 812 W. 33rd 81
sunkiau
išspręsti,
nes
viena
ir
apskritinis rauplių limplin.pastetai.
žinosit pardavimo priežastj. Kreipki
Dr.
I.
E.
MAKARAS
j
Telefonas: Yarda 4681
kirta skiepytojai ir skiepyto- • ntra pusė yra pašalinių veik Po procesijos kun. Pr. Vai kalinga, kad visa Amerikos vi tės.
Llctuvys Gydytojas Ir Chirurgu |
Draugas Publ. Co.
suomenė
jame
dalyvautų
ir
a
mių
suerzinta.
Taikai
daugiauOfisas 10000 So. Mithigan Avė, |
jos.
2331 S. Oaklcy Avė.
tukaitis perskaitė abi tos die pie jį žinotų.
Vai. 10 iki 12 ryte; 2 ik)
4 po
ia
kliudanti
Lenkų
endekija
(A.
S.)
•
5. Dezinfektorių stokai pa
plet, 6:80 Iki 8:80 vakare
nos Evangeliji, o kleb. Vai
Buvo apsvarstyta, kad Lie
Residencija: 10533 Perry Are.
šalinti Lietuvoje, įsteigti de ir Lietuvių reakcija.
čiūnas padėkojo kun. VaituTel. Pullman 842
VALENTINE DRESA1AK1NG
tuviai
galėtų
parodyti,
kaip
Laikraščio nuomone, konfe kaičiui. Seserims, komitetams
. •••
zinfektorių kursai ir išleista 11
COL GEGES
,
•
-.••
•
...
°jTel. Ganai 6222
J
[«205 s. HaLvtcd, 2407 W. Ml
9P prisidėjo prie įskasnno anrencija arba federacija su Lie- ir visiems parupijonams uz. ,.i:
dezinfektorių.
.........
i- ,
...
...
1860 N. Wells St.
C. X. CHERRYS *
1
1 •'
gbų,
audimo
audeklų
(stak- 5 DR.IJETCVI8
127 Mokyklos Juiųęt. Valstijom.
uva
butų unijų arba federaci prisidėjimą prie
DENTISTAS
*
taip gražaus
Karo Paskaita.
Telefonas Armitage 9770
Moko Siuvimo, Pattarnų Ktrpl-1
J & So. Lcavitt Nt_#
jų
su
kitomis valstybėmis į- papuošimo šios dienos iškil lės), (kubų stockjanluose ii “'1201 Wcat 22-dCbicago
Imo, Designing blsniul Ir narnamai
oi
Gegužės 13 d. Generalinio
MARYAN S. ROZYCKI
ant ūkių.-Kuri iš tų pramonės ^Valandos: 9:20 A. M. to 12 N.J
t Vietos duodamos dykai. Diplomai, j
8IUZYKO8 DIIUEKTORItY
[Mokslas
lengvais
atmokėjlmala]
/
štabo salėje įvyko Karo Moks žanga. Nors endekai negali ulių.
į
1:00 P. M. to 8:00 P. M.
ą
Mokytojas Plano. Tcortjoa I.sakų
yra
daugiausia
Lietuvių
kKleson dienomis ir vakarais,
ramiai
klausyti apie federaci
Kompozicijos
lo Kūrėjų Draugijos, papras
(reikalaukit knygėlės.
Bedievių pasižymėjimas.
apdirbama ir kuri geriausia
2021 N. Westcrn Ava
jų,
bet
objektingos
sąlygos
ką
Tel. Seeley 1648
tasis mokslo susirinkimas, ku
Ghicayro, m.
Daugelis automobilių pra atvaizduotų Lietuvių kontri
SARA PATEK, pirmininkėj
kitą radų ir tikėtis reikia, kad
riame buvo generolo Zenių
sveikas protas ir sąžinė paim važiuodami sustojo žiūrėti buciją Amerikos gyvenimui T Tol. Randolpb 2898
vičiaus paskaita “Maišalas
A. A. SLAKIS
procesijos. Kai-kuric važiavę Del šito klausimo mes ir krei
ADVOKATAS
Fpšas, jo karo pažiūros ir dar siu viršų.
Tel Drover 7642
žmonės atėjo ir arčiau pasižiū piamės į visuomenę, kad .jinai
Ofisas vldumlcslyj
j Tel. Yards 6666
Blvd. 8448
bai”.
Smulkios Žinutės.
ASKOGIATION
BLOG.
prisiųstų savo sugestijas ir
rėti.
Dr. V. A. ŠIMKUSDr. C. Z. Vėžeiis
1® So. iJt Salio St.
Paskaitos turinys:
LIET IVIN DEJTTIHTAS
Lietuvis Gydytojas, Ghbnu*aa Ir
Finansų Prekybos ir Pramo Visiems klaupiant gatvėje, nuomones, ką geriausia butų Valandos: 9 ryto iki fi po pt»tų
Pancdėllal» Iki 8 vakaro
Akušeres.
L Eošas-Praneuzų Karo A- nes Tarybos pranešimu, Gegu bedievių keliai nelinko. Kitoji perstatyti ir kokiu budu.
471® SO. ASHLAND AVSNV*
Medeli o ims ofisas uždarytas
>902 H. HalsU-d gv Ghloago.
arti
47-U
m
Gatvės
kademijos mokvtojas( 1S9S m.)
Atsakymus gali siųsti kiek •yVaiandoa: nuo 9 ryto Iki 9 vak ’
žės 10 d. įvyko Ministerių Ka gatvės pusėje šlovintieji kai
I Valandos: 10—12 1S ryto 1—I Ir
ir jos Viršininkas (1997-1911
Seredomls nuo 4 lig 9 vakare
<—8 vakare Ned. 1®—12 Iš ryto.
binete trečiasis Finansų Pre stulpai net kepurių nenusiėmė. vienus .Lietuvis. 'Pik meldžia
m.).
kybos ir Pramonės Tarybos po Tas aiškiausia liudija, kad me juos siųsti kogreičiausia.
J-B-l----- J--------- 'J
■■iinj ■■ ĮJ_l.
2. Generolas Fošas — 29-1o
J. P. WAITCHES
sėdis, pirmininkaujant 1. e jų galvos tuščios kaip puody kad jie suplauktų nevėliau 29
Trlefeniu Pullman 6A
Prancūzų korpUso vadas, 9-tos
^Telefoną* Uoulevard 919»
Finansų,Prekybos ir Pramonės nės. nes svetimtaučiai ir ne- d. Birželio. Jei kas turi kokių
Lawyev
Dr.
P.
P.
ZALLYS
Pruneuzų armijos vadas ii
LIKTI'VIS ADVOKATAS
daiktų,
kurie
tiktų
parodai,
tai
.Ministerių pareigas p. Dobke katalikai atėję pažiiirėti netik
Lietūkis DentisUs
Šiaurės Prancūzų armijos Gru
South Hermitage Avė.
vičiui. Buvo svarstyta preky buvo lie kepurių, bet ir klaupė. ir-gi meldžiame pranešti ant 4601 Tel.
10801 So. Mlrtdgan Avtnae
Iknilcvurd 6080
*
DENTISTAS
pės vyriausias vadas (1914- bos sutarčių klausimas.
lUeelaod. III. ,
kokių
sąlygų
sutiktumėte
TAIANIlONi • ryta Iki 1 tak vra
J
J. Šliogeris.
*
S33I South llalsted Scr.
1916 m.).
Tel. Pullman 842 Ir 816d,
^Valandos: ®—12 A. M
mums juos pavelyti išstatyti.
3
1__ J; J_ g p. ]ę(
3. Generolas EoŠas nerikiuo Musų atstovas Skandinavų
\ isus Atsakymus ir sugestijas
WORCESTER, MASS.
tojo Santarvės klausimais ats
siųskite sekretoriui: V. Sirvy
Valstybėms p. Savickis buvo
Prakalbos.
kiro biuro viršininkas pri< priimtas švedų Ministerių
das, 193 Grarsl St. Brooklvn.
ĮĮicii'tiimiEįuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiimiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiimmiimiiiiiiituiiiiim
gciftalisimo. Prancūzų Gene
UKTI'VIS
Pirmininko Sydovo ir turėjo Gegužio 22 dieną pas mus N. Y.
GYDYTOJAS IR GUlRtJRGA®
ralinio
štabo
Viršininkas
Tikime, kad visuomenė ne
daug pasikalbėjimų su žymes lankėsi didžiai gerb. kun. I’r.
Visur reikalaukit arba patys ižsirašykit
Oriaaa Ir Uyv«olip« net*
(1917 m.), Santarvės “Aukš niais Švedų darbuotojais. Šve Biičvs, buvęs Draugo redakto pasiliks kurčia savo reikalui.
8962 Sontb Halsted Ktrmt
PAVEIKSLUOTA LAIKRAŠTĮ’
Ant vlrtaim Cnl»rr»*l Ntatv Maaa
tosios Karo Tarybos” Versa dų spaudoj įdėta dėl to keletas rius ii pasakė gražią prukalbą.
Valandos nuo lu Iki 12 ryte; nuo
J. Tumasonis, pirm.,
2 Iki 4 po pietų; nuo 7 Iki 8 vak
lėj pirmininkas.
Nedėllomta nuo 1® iki i.
Prakalbas surengė Tnulo.
straipsnių. Gegužės 11 d. p.
V. Sirvydas, rašt.
TsIsfMtM Tsrats >a«4
4. Eošas — visų Santarvės
Savickis atvyko į Kristianiją. Fondo 39 skyrius. Gerb. sve
pajėgų vakarų fronte genera
čias trumpai pakalbėjęs apie MUSŲ KALBOS GRAŽY
lisimas.
Juose paveikslais nušviečiama:
,
K-UeguŽrs 19 d. buvo Brtikmdy T. Fondą, jo nuveiktus darbi*
BĖ.
1) unnijot gyvenimas ir veikimas,
Lietuvos Delegacija Nuvyko
Eltos Direktorio D-ro J. Ereto ir pagyręs Worcesteriečius už
2) nvarbe«ni Valstybės gyvenimo atsitikimai,
Estiją.
paskaiaa apie Lietuvą socialiu, giną darbavimąsi, paskui pa Vargonininkas
Klebone,
•
3) Lietuvos ir kitų kraštų gamta.
Be to, ten rasit ir geresnių dailės raštų.
Lietuvos delegacijų, važiuo ekonominiu
ir
istorijos pasakojo daug naujų ir įdomių aš norėčiau, kad man apmokė
1900 S. Halsted Sir.
Kuinu:
metams (12 Nr.) 35 auka., vienam num. 4 uuks.
Tek Caiual 2118
jaučių iš Rygos į Estiją, pa atžvilgiais. Jis kalbėjo apie dulykų.
tume) už darbą.
Amerikoje metams 2 dolieriai
Valandpa: 16 ryto iki B vakare
sieny Valke sutiko Estų vai Lietuvos jiadėtį prieš kurą, Kalbėjo, ir vietinis klebonus
Klebonas d- I ž kokį darbą? Gyvenimas:
Adresas: Kaunas. Generalis Stabas,
džius automobilis ir nuvežė apie jos rinkąs ir žaliąją me- geri?. kiuu^Jy J.Jakaitią, T. K
Vnr^oninittkas — Ną-gi pia:
“ATSPINDŽIŲ” Administracijai. ‘
9811 IV. 63«1 Str.
sfsuto šventę. Į Talinu Delega džifcgą, kurios gali 'iasti bel sj. • piiiftimtikjis. .ll. b IL įirjiią ‘siitmiijtių nUvtąhiftinvfti
AU Tąl. Proapect ««<••
a*.
k ■»
cija atvyko Gegužės 9 d. Jų su gai Lietuvoje. ;
•* „
riet dviem • aLvii.jai*- rftgindn S i r pupulisriaiau.' ‘ \ '

etrašti

191« m.

I

Gausi 7%,8%

DR. 6. M. GLASER
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| DR. C. KASPUTIS
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ATSPINDŽIAI

DR. A. L. YUŠKA
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“Draugas” Siunčia
Pinigus
ii:

Lietuvą
Naudokitės Visi!

■B

nosį

=T

I
• įsileidžiama į parapijines *syė-* mans darže (Ttiverside, 111.)
HiiiiiiiiiimiiiiiifiimiiiiimiiitiitciciiiiiiiiciiHiiiuiiiiiiiiiiimitiuiiiiiiimiiiiiiiiiiiiit
Į Ulines su tokiais muzikantais, rengiamas už visus kitus įdo- European įmeriMti gurnu
DIRBTUVĖ
kurie nieko daugiau nesugra- mesnis išvažiavimas. Jį rengia
Vėliavų, Karūnų, Šaipų ženkle- =
jrna, kaip tik, taip vadinami}, Lab. Sąjunga ir visas }>elnas Fabionas ir Mickievicz ved.
liu ir kitokių draugystėm reika- S
buvę A. Petraity Ir S. L. 1'abionan
“
Jazz".
eis
našlaičių
prieglaudos
naulingu dalyku.
’S
Siuntimas pinigų, laivakor
IŠ DIEVO APVEIZDOS PA
IŠ WEST SIDĖS.
Nenoriu
tikėti,
kad
p.
B-tis
dai.
tės, pašportai ir tt.
RAPIJOS.
A. J. POŽĖLA
5
pirmu kart Šv. Jurgio parap.
Tas
piknikas
yra
svarbesnis
K
DT
AKIJI
ŠAS
Šiandie Aušros Vartų para
1903 W. Divi$:on Str. Chicago. =
Insiirlnnl
svet. butų girdėjęs “Jazz" ir už kitų dr-jų piknikus, todėl Kcal Estatc, IrVn-kolos,
.
.Šiandie,
Birž.
8
d..
vakare,
tl.
pija turės bavarą, parapijos
už tai užpykęs negirdėjo kaip Cbicagos Lietuviai vpųtingai ano W. 35th St.. Kamp. Hatetcd St. fiuiiimiiimiiiiimimiiiiiiiiiiiimitiiimiiNiiiiiiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiimimmiiiiiiiin
Dievo
Apveizdos
par.
svet.
darže.
Tel. Boulcvard (UI
grojo Suktinį, Klumpakojį ir turėtų jį paremti.
Vai.: 9 iki 6 kasdieną
gerb. kun. Prof. Pr. Bučys,
Vak. Utar. K et. Ir Sub. iki 9 vak.
kitus... Toliau sako: “Dabar įSTEAMSHIP
Daug kalbama apie tų pik
CHICAGOS RINKIMUOSE
A. L. R. K. Federacijom Cen
Ned.: iki 3 po piety.
COMPANY.I"
doniu
gal
žinoti,
kaip
jaunimas
nikų, bet girdisi ir išsikalbinėLAIMĖJO KOALICIJA.
tro atstovas, kalbės apie LieGeneralini Agentui Ontrulla Ir (lytine*
tinę* K’įropos
galėjo šokti grojant tokiai mu imų. Vieni sako, mano šeimy
-----------tuvių suvažiavimą WashingtoNORTE GERMAN LLOYD, BREMEN
zikai.
Na-gi
taip,
kad
šokėjai
na rengiasi ant ežero pasivaži
New y oru o tiekiai
Chicagoje teisėjų rinkimuo- ne irpasLnatyrcą su Prez.
Šv.
Jurgio
parap.
svetainėje
BREMEN
DANZIG — LIEPOJŲ
nėti, kiti mus parapijos pikni
se praeitų pirmadieni laimėjo Hardingu Gegužės 31 d. NeVeža tiesini | Llepojų via Panzlg:.
“
subytino"
visus
Cbicagos
ka

Tiesi transporiapija iš laivo J lai va
kas. Pirmiesiems reikia pūste
koalieijinis tikėtas. Visi ko bus jokios rinkliavos.
St SQI K1(A>.\ Kirvelio s, Gleno^ 23 ir ItufiTMėjo 7
Gydytojas Ir Chirurgas
baretus.
Valio
dailės
mylėtojai
rOTOMAf (huvois ANTIGONK) Birt. 15. l.lepos 2X Ir Rūgs. 14
alicijos teisėjai išrinkti. Mies
4412 So. Westvm Avė.
III OKON l iepos 13, Ungpjofl© 30. Spr.lio 15
•
Fed. Skyriaus Valdyba. choristai, kad taip pažangiuo- lėti, kad ežeras neišdžius. Ir
!«. New Yorlto tiesi .I į < IfKKBOl KG — BltKMRN
<itų dienų gali itin bus ant jo
to majoro Tliompsono nutaisy
AMK3ICA
—
Kirvelio
22,
I.icpos
23,
itugpjtildo
2-1
Telefonas Lafayette 4146
WASI1IN(.T()N — Liepos 30, IltiKp. 27, linksėjo 24
jat netik dainoje, bet ir šokiuo- įasivažinėti. Kaslink parapijos
K. U. KKMrr. Geli. We«terit Pusst n*r< r Agentus I2O N. Ui Šalie Str. ('Idcngo. <
ta politinė mašina gavo apie
I Valandos: 9-11 rytais 1-2 pc
Birž. 9 d. Šv. Mykolo par.
žikniko, Lai ne visų Cbicagos piety ir 7-8 vakaruis. Nedėldie100,(XM) balsų mažiau.
niaia tiktai po pietį) 2 iki 5.
mokyklos
mokinių
Aniolų
Sar

Čia
vėl
nenoriu
tikėti,
kad
dėtuvių parapijų viename neDu didžiausiu Cbicagos die
nraščiu smarkiai veikė prieš gų ir Vaikų Ala rijos dr-jos p. B-tis, kaipo “Vytis" butų lėldieny būva piknikai. Savo
s k si m e c n be k n ac tx r. m k
m k re « b ne rara m n snu
majorų. Ir laimėjo. Pad tiedu turės išvažiavimų (basket pic- išlandęs “visus Cbicagos ka- >arapijos piknikan tegul va
nic)
Lincoln
parke.
baretus" ir gerai įsitėmijęs, žiuoja visi parapijonys, bet
šiandie negali atsidžiaugti.
■
DR. S. B’EŽIS
kaip ten jaunimas šoka.
LIETUVIS GYDYTOJAM
dar lieka devynios parąpijos.
Bet piliečiams mažas džiau
IK CIURUKGAS
Ponas B-tis peikė choristus, š tų tegul tik dalis atvažiuoROŽINIS BALIUS.
Įsigykite gražins, turiningus Lietuvoje išleidžiamus mėnesinius
gsmas. Toksai pat galas ir ta
2201 Wcst 22»<S Str,M t
laikraščius knygų formato.
muzikantus
ir
visų
publikų,kad
|rel.
Ganai
nz.'2
ar kita pusė butų laimėjusi.
a paremti našlaičių piknikų,
■ lies. 8114 W. 42nd Street
l.IrhivoM Mokykla, mokslo laikraštis, p.ašvęMtaa mol?ymo Ir auk
Keredoje, (leg. 18 <1. Šv. .Jur ne sulvg jo skonies dainavo, tai jau bus žymi parama. Bet
Nas daria) žmogui nėra iš to
Tel. Mol.'inl-y 4»H
lėjimo dalykams, apie 250 puslapių storio knyga. Numeris $1.50
gio parap. svet. da bažnytiniu grojo ir šoko, užmiršdamas <eista, kad musų Lietuviai sa
naudos.
Draugija, lifej-aturos. mokslo ir politikos žurnalas. Num.
.50
Piliečiai pripažino teėiau, i- choru, būtent šv. Grigaliaus iš visai, kad vakaras (balius) vo sunkiai uždirbtus centus,
Ganytojas, dvaaiškljar skiriama* laikraštis.
Dvasinio
turinio
dant viešose 'mokyklose kny-! Cicero ir Šv. Mykolo iš Nortb buvo parengtas “vien bizniu užuot praleisti naudingam tiks.
raštai Ir ofieijallnės bažnytini s žinios. Numeri* ................. ’....
.25
gos mokiniams butų iluolaiųcs * Side, bendrai surengė “rožinį ku" žvilgsniu. (Gaila, kad dėl slui, tankiai išmeta ant nieko.
Žvaigždė, kataliku dva.si.škiesir i :s reikalams. Gražiu apysakų, žl-?
nių ir dvasinio turinio raštų Numerio kaina ..........................................23
kalių’’, moksleivio dainininko “biznio" meno išsižadėta.
veltui.
Taigi nepamirškime visi
3107 So. Morgan Street 'įg Turime vėlesnių ir senesnių numerių šių žurnalų. Jie yra mokslo
Bet tie patys piliečiai at Justino Kudirkos naudai. Pel Red.) Kadangi jaunimo buvo Birželio 19 <L suvažiuoti Lab.
CHICAGO, ITAiTNOtM
fl ir išminties šaltiniai, puikinusias dvasiai -nmiotas
metė sumanymų išleisti bomi- no paliko $150.00 suvirš. Pini mylinčio muzika “naujausios Sąjungos piknikan.
Siųskite užsakymus šiuo antrašu:
Telefoną* Yar<l«i 5082
mados"
tai
buvo
įmaišyta
ir
gai
pasiųsta
kablegramu
į
Ita

bu.s naujam apskrities Cool:
Našlai&į mylėtojas.
Valandos: — 8 iki 11 Iš ryto:
“DRAUGAS" PUBL. CO.
vienas
kitas
“
Jazz".
Norint
5 po pietų Iki S vak. Nodėliokalėjimui.
lija.
2334
South
Oakley
Avcnue
Chicago, Illinois.
tnla nuo B Iki 8 vai. vakare.
Rinkimų metu poliemonas Jau vieneri metai praslinko, panaikinti “Jazz" muzikų ir
“ca a ei s ai n ia n a ss sa ac a'« « a » ss a «
an w ws
«*
Merriman nužudė vienų žmo kaip Justinas apleido Cliicagą šokius, visuomenė turi kreip
ir jo švelnus lyriško tenoro ai tis į valdžių, kad užgintų Šv. Kazimiero Akad. Rem.
gų, 35 m., Mielinei YValsli.
Poliemonas sako, VValsii ji das nutilo. Nutilo, bet tik lai “Jazz" ne vien “Šv. Jurgio
Draugijos Raštininkėms.
Jeigu Nusidegi
Dr. M. T. STRIKOL’IS '
"Tlun
Tai
aprišk
žaizda ir uždėk
parapijos
svetainėje",
bet
vi

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas I
negražiais įžodžiais išvadinęs kinai. Štai, Ciceras padangėje
Liuli N'tnu
šv. Kazimiero Akademijos
L<r
Liuli
HU"
l’coples Teatro Name
%
balsavimų vietoje, 2817 \V<*n-ivėla pakįla jo aidas ir suža- sai Illinois Valstijai. (Pati vi Rėmėjų Draugijos antrasai Sei Binto W.
47th str. T<-1. Iloul. KK»1
fllenthoiatum
tvortli avė. Tr už tai reikėjo:dina muzikų, Šv. Grigaliaus suomenė be įstatų gali tai pa mas įvyks sekmadieny, Birže Bvalandos: B iki 8 vak. Nedėl 10
Nu.šaldo ir greitai užgydo.
flikl 12 ryte.
giesmininkų sielas. Kad paten daryti. Red.)
žudyti žmogų.
Kea, 2914 W. 4.(rd Ntn-et
Kadangi stovinčios publikos lio 12 d. 1921 šv. Kazimiero
kinus muzikalinius jausmus,
Nuo ryto iki p 1 et.
|
Vienuolyne.
2601
W.
Marąuet
IEBS1HIBI
glel. MeKInh-y 2U
g
Ciceras muzikai kviečia Ndr1b buvo pilna svetainė, tokiame te Road, Chicago. III.
>
M
a
«
m
M
w
m
mkib
va
va
w
»*
Šitie ir aplinkinius chorus, mu judėjime sunku buvo dainų
Seimas prasidės su šv. MiSkubinkite užsisakyti 1921 metams
zikus bei visuomenę ir bendrai irogramas išpildyti,tuo labjau, šiomis ryto 11 vai, vietoj 10
pagerbdami dainininko Justino l:ad Bridgeporto patvirkusi vai. kaip pirmiau kad buvo l’hone Sueloy 7 439
dainuojant
DR. I. M. FEINBERG
i tikslų, sv. leda jam gausių virš- a mimo dalis
skelbiama.
Sesijos
prasidės
ly

Gydo
speeljalinl visokias vyrų U
triukšmų kėlė.
minėtų auką.
moterų lytiška* ligss
giai
2
vai.
po
pietų.
2401 Madison Str.. kampas WesBerželis.
įvairios publikos prisirinko
tem Avc., Chicago
Skyrių raštininkės malonė
Jis nušviečia musų armijos gyvenimų ir darbuotę.
Vslnndoa: 2—4 po piet 7—9 vak
pilna didžiulė Šv. Jurgio sve
kite
prirengti
detalius
rapor

Jis duoda daug naudingų patarimu kariuomenės reikaluose
MUSŲ PIKNIKAI.
tainė. Visi linksminosi ir su
tus priduodant skaičių narių
Jis suteikia žinių apie kitų valstybių armijas.
po tėvais Norkaitė
pasiilgimu paminėjo daininin Sulaukę vasaros kiekvienas skyriuje, kiek vakarų per tuos
Jis parodo musų priešų karines pajėgas ir ieško kelių joms
Tel. Canal 257 Vak. Canal 2118
kų Justinų.
28 metų. mirė (i Birželio,
metus
surengė,
kiek
pelno,
li

nugalėti.
didelio miesto gyventojas.ypaė
9:30 vakaro, 27:59 \V. 43
Lžsibaigus vakarui, visi pa dirbantieji įvairiose dirbtuvėse ko, kiek pardavę tikietu dėl
Jis neša kareiviams mokslą, duoda jiems dailės raštų.
str. Paliko dideliame nutenkinti su linksniais veidais darbininkai laukia sekmadie Centro surengtu vakarų, kiek
Todėl kiekvienas pilietis, kovojąs dcl Lietuvos nepriklau
Lietuvis Gydytojas Ir
išsiskirstė namo.
liud’une vyra Antanų Ki
somybės,
privalo skaityti
nio, kuriami1 galės išvažiuoti garbes narių, kiek amžinų na
Chirurgas
šimą, šunų Antanų 2 m..
rių
turi,
kiek
draugijų
prikal

Šv. Grigaliaus choras tarė į sodus (parkus) ir pakvėpuoti
(891 So. Uulsted Ntreot
“KARĮ”
Adelę 6 mėnesių.
bino
kiek
pavienų
asmenų,
širdingai ačiū visiems už pa tyru.
Valandos:
lt
iki
11
ryto;
1
Iki
«
x
po pi et. < Iki 9 vakare.
Kaina Amerikoje metams 2 dolierta.'
Amerikoje išgyveno arėmimų prakilnaus sumanymo.
Didelis Cbicagos miestas ap menų.
Skyriai kurie negalės pri
Kaip paplosiu!,' taip ir šiame link’ turi gražių išvažiavimams
pie 9 metus. Buvo gimu
siųsti
# delegačių Seiman kad
vakare atsirado nepatenkintų. vielų, kurias įvairios organiza
si Strodių sodžiuji', Rie
iaif«nn«nM*i
prisiųstų
savo
nuarimus
ir
Štai
“
Draugo
’
’
No.
122
po

tavo parap., Telšių ap kr.
cijos bi'i dr-jos nusamdo pikni
A/ju.n?»nkma PLi.k/ino. ?
nus “B-tis" su įkaitinta plunk kams, pasilinksminimams. Su sumanymus raštu.
Apie palaidojimų bus pa
naudokite tįrslfles
Ar Jum* Galvos oĄ NieJtl?
M. I., Gurinskaitė.
sna apsvilino ir apšmeižė ne važiavę žmonės ilsisi medžiu
g Perkėlė ucato ofl««» po nnn. g
minėta vėliau. Visiz ginoNAUDOKITE
Prot. Raštininke J4729 So. Ashland Aveniu
vien baliaus rengėjus, bet ir pavėsyje ir taip praleidžia mie
nės ir pažįstami kvi 'čiaAr Jųaif Plaukai 51»nka?
visų publiką. PonasB-tis šmeiž- lų dienelę.
*rni į šermenis.
NAUDOKITE JĮuffteS
.
■
Kpee4jAlbtM
Ar Jų* Norit* Apiiuffllr Juos? J
EltZIOVV, MOTERŲ Ir VYKŲ 1.IG1 g
IŠ
T0WN
OF
LAKE.
dnmas sako: “Nuostabu, kaip
Birželio 19 d. žinomam BergNAUDOKITE ptiJJlCS
f

, j

CHICAGOJE.

U.S.MAIL

DR. A, K. RUTKAUSKAS

taoeiBiBainnRaii

•♦s

a ■■*
LIETUVOS ŽURNALAI
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Dr. M. Stapnicki
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PRANEŠIMAI.
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į DR. CHARLES SEGAL i
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PAVASARINIS
B

AUŠROS PAR,

BAZARASi

2327 W. 23rd Place, Chicago, III.

L. Vyčių 13 kuopos prieš
pusmetinis susirinkimas įvyks
Birželio 8 d., 8 vai. vakaro,
Dovis St|iiJir(‘ salėje.
Korespondentas

8:l<

■'

IŠ DIEVO APVEIZDOS PAR.

4 kp. domei.

Knff.en g-Įima ginti visose apfieknsn po
benką, arba tiesiog
iŠ iMirbvju per paftty nž 75c. bonką.

S. D. LACHAWICZ
|Pa<n, nituju i.Mot nv»»« k..p<n.u«i»
Ikkln
nt.ltauktl, n mano

F. AD. RICHTER & CO.

lhii.lt. u***n«Alatl.

|a*(4 w. iard pi.
Tel. C«oal

Ckiram.

DM

R.l

Seredoįe, 8 d. Birželio, 7-tą valandą vakare

įvyks Birželio 9 d., š. m., inbkyklos kambaryje, 7:<H) vnkn-

5

Nedėlloj, 12 d.t 3 Ydl. B j

Apevnndę svarbius klausi
“ mus visi eisime į savitą vaka
Elektros šviesu, aukštas stulpas su cigarais, įvairių kandžių, dešimtstoris ir kiti
rėli, kuriu rengiamai* pagerbigražumynai.
f2angl “L
fe
Z1“pn'

I

c Alaburdaitė, rašt.

3rtl Av<\ St. 3Sth St.

Broolrlyn, N. Y.

ni

Lietuvos Vyčių 4-tos kuopos
dideliai Hvarbus HUnirinkiinas

■ Uilaiięųnui savo plaukų /raziaia ir tankiais
NAUDOKITE į^uf/len
Užlaikymui j^akoa odo* (veikai ir švariai
/
NAUDOKITE MJ1'’___ t

■

LDTI VYH GKAHORIIIH

L. Vyčių

Subat., 11 d., 3 v. po piet.

(įValnndonnun 10 Iki 12 Išryto; ro<|
r2 iki B po pietų; nuo -7 Iki
Fva.ka»e Nmlėlloinln i0 kll 1
Telefono Drevei 2KSO

diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiiiimi:..
Ilee. 1189 IndepcndeiK'c
Telefoną* Von (tureli 99 (

DR, A. A, ROTH,
Ruane Gydytoja* rl OHRircne
specijnli^hia Aliit<-rl*kų, Vyre-kų
Valkų Ir (Dų chroniškų Ilgų
VAIDINUOSI IO—II ryto 9—* ppietų, 7—H vak. Nedeliotnla IO—1S4
Orieae *884 Ho. RalaO-d St., (Hite***
Telefoną* hmver »e»8
Illllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllliaif

Carter’s Little Liver Pilis
Negali Būti Liuks
mas Kuomet Vi
duriai Nedirba
M nž* Pigulkn
Mažne Ikevut
kl«ž* Kaina
Rmnja. aitrinti. Oel.Ur*
yra prl.tiudml Ul.lltkn.lų

Vaistas Kuris
Reikalingas Visiems
Tlkr.-vs (url |u><tirašyina

■ARTER’S IRON PILLS
^uma (MigrlhcM, pamėginkite

C

