
LIETUVIŲ KATALIKŲ 
DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Eina kasdieną išskyros nedėldienins. 

PRENUMERATOS KAINA: 

Prenumeratos mokasi iskalno. Lai- 
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos 
ne nuo Naują Metų. Norint permai- 
nyti adresą visada reikia prisiųsti 
ir senas adresas. Pinigai geriausia 
siųsti išperkant krasoje ar exprese 
"Money Order" arba įdedant pini- 
gus j registruotą laišką. 

"DRAUGAS" PUBL. CO. 

2334 So. Oakley Ave., Chicago. 
Tei. Roosevelt 7791 

Metams.... 

Pusei Metų 

..$6.00 
r.$s. 00 

saios SU ANGLIJA 
NESUTIKIMAI. 

Amerika su Anglija ilgą 
laiką gražiai sugyveno. Xebu- 
vo ne: mažiausios priežasties 
nesutikimams. Bet šiandie ne- 

sutikimui jau kyla. Eina rim- 

ti ginčai del juru pakraščiu. 
Nežinia, kuo jie pasibaigs. 

Ginčams pradžią davė ne- 

laimingoji amerikoniška pro- 
liibicijaT Anglijos laivais ve- 

dama plati svaiginamųjų gė- 
rimu kontrabanda (šmuge- 
lis). Kad tą kontrabandą su- 

mažinus, Atlantiko vandenyno 
pakraščiais pastatyta skait- 

lingesnė amerikoniška žvalgy- 
ba. 

Tečiaus Uis mažai gelbėjo. 
Už trijų mailių nuo ameriko- 

niški}' pakraščių, atplaukę An- 

glijos laivai sustoja. Iš tų lai-j 
vų į valtis iškraunama degti- 
nė. Tomis valtimis nakčia deg*-~ 
tinė pristatoma į kraštus. Ir 

atliktas kriukis. 
Amerikos Vyriausybei tad 

nebeliko kitokio išėjimo, kaip 
tik įtaisyti vis?} eilę nedideliu 

sargybai laiveliu ir Anglijos 
laivuose daryti kratas net už 

dvylikos mailių nuo pakraš- 
čių. Padaryta kratos ir atras- 

ta degtinė konfiskuota. Te- 
eiaus vieno anglų laivo kapi- 
tonas norintiems prohibicijos 
agentams daryti krata pagrū- 
mojo revolveriu. Agentai pa- 
sitraukė. Bet paskui iš ameri- 
koniško aeroplano imta šaudy- 
ti i tingiu laivą. Iš laivo atsa- 

W V-7 C C 

kyta šaudymais ir sužeistas 
vienas muitinės tarnautojas. 

Visas reikalas pavestas dip- 
lomatų protui Amerikos vy- 

riausybė pareikalavo Anglijos 
nubansti tų laivų kapitonus, 
kurie užsiima degtinės propa- 
ganda ir priešinasi ameriko- 
niškiems prohibicijos agen- 
tams daryti kratas laivuose. 

Prasidėjo notų siuntinėji- 
mai, kas ir šiandie dar nepa- 

sibaigė. Amerikos vyriausybė 
tvirtina, kad trijų mailių tra- 

dicinį ruožą, kuris skaitosi te- 

ritorialiu, reikia padidinti 
nors ki lS-os mailių, kaip toli 
lekia šiandieninių armotų šo- 
viniai. 

Bet anglai atsako, kad jei 
tas ruožas butų matuojamas 

j armotų šovinių lėkimo tolu- 

i ma, tai prisieitų pakraščių ju- 
j rų ruožų praplatinti iki 60 ma 

1 liu ir daugiau. Juk vokiečiu 
w o » 

! anuota "Berta" taip toli svai- 
' dė savo šovinius. Ir jei tas tu- 

| retų įęykt-i, tuomet jurose ir o- 

keanose nebeliktų jokios lais- 

vės. 

Kaikurie angliški laikraš- 
I čiai prie tos progos• pažymi 
j faktą, kad pirm šimto, metų 
! Anglija su Amerika vedė pa- 
našius ginčus. Juos išrišo ka- 
ras. 

NAUJOS PARTIJOS i 
KLAUSIMAS. 

Šiandie Suv. Valstijose •do- 

minuoja dvi politinės partijos 
— demokratų ir republikonų. 

Abidvi partijos savo progra- 
momis labai mažai kuo skiria- 
si viena nuo kitos. Kuomet 

prieš rinkimus eina rinkimų 
kampanijos, tai nežinai, ar 

tos partijos daugį aus rūpina- 
si tautos gerove ar savo pel- 
ningomis vietomis. 

Teciaus kam yra brangi ša- 

į lies konstitucija, demokratinė' 
respublikos foniuf eivile ir po- 
litinė laisvė, taipat teismų ne- 

priklausomybė, tas labai sai- 
tai ir neramiai žvelgia f da- 

; bartiniu partijų rietenas. 
Šit delko šiandie vis daž-| 

niau galima išgirsti nepasiten- 
kinimu. Ta padėtis .daugina 
radikalų skaičių. Nereikia lau- 

į kti to laiko, kuomet radi kaliz- 

j mas įsigalės ir pradės gruino- 
! t i respublikos įstaigoms ir gy- 

; ventojų laisvei. Tuokart bus 

į pervėlu imtis atatinkamų 

priemonių. 
Tokios nuomonės apie Suv. 

Valstijų šiandieninę politinę 
padėtį yra Columbia Univer- 

siteto, New Yorke, preziden- 
tas Butler. 

Butler proponuoja sudaryti 
naujjj progresyvę demokratų- 
repu'blikonų politinę partiją. 
Tokia partija imtųsi konstruk- 

tyvaus darbo ir ji butų kaipir 
neišgriaunama plieno siena 

prieš destruktyvų radikaliz- 

mą. »Laikui bėgant išaugtų 
dvi partijos — konstruktyvė ir 
destruktyvė. Ir tuomet res- 

publikos piliečiai aiškiai žino- 

tų, kurios partijas laikytis. N 

Nepalyginamoji Suv. Valst. 

gyventojų didžiuma t-iki re- 

publikoninės valdžios formai, 
gerbia konstituciją nori lais- 
vės sau ir gerovės šaliai. Tad 

toji dauguma visuomet įr dė- 
tusi su progresive demokratų- 
republikonų partija. Tokiu bu- 

įdu radikalų partijai nebūtų 
progos įsigalėti. Tuo budu bu- 

tų užtikrinta respublikos lais- 
vė ir gerovė. 

Šiandie kasgif Demokratų 'r 
republikonų partijų vadai, atė- 

jus rinkimams, medžio ja. sau 

balsuotojus. Daug piliečių at- 

sisako nuo balsavimo prieder- 
mių. Xes jei jie balsuos už tą 
.ar kita partiją, susilauks pa- 
našių rezultatų. 

Universiteto prezidentas 
Butler tad pi duoda labai svei- 

ką, nuomonę ir projektą, kurį 
gerai apsvarsčius reikėtų Įgy- 
vendinti. 
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RAUD. KRYŽ. VAJU?. 

Amerikos Raudonojo Kry- 
žiaus Dietinis nariu vajus pra- 
sidės Paliaubių dienoj, lapkr. 
11 d. ir užsibaigs Padėkonės 

dienoj, lapkr. 30 d. 

AMERIKONIŠKOS MER- 
GAITĖS. 

Skundėsi jaunavedis, paė- į 
męs už paėią Amerikoje gimu- 
sįjį lietuvaitę, kad nemoka gas- 
padinauti. 

— "Gavau samdyti į pagel- 
bą tarnaitę. Tai mano žmonelė 

vieną karta liepiamai salotes 
su muilu nuplauti; kitą kar- 

tą, pamačiusi, kad kiaušiniai 
permaži, sako: — "Pakišk viš- 

tai, kad dar patupėtų, gal pa- 

augs kiek nors". 

LLOYD GEORGE. 
Anglijos valdžios ir Brita- 

nijos imperijos valdymo vai- 

rą, imą konservatistų partiją. 
Tai partijai priklauso visi 

Anglijos tituluoti didikai. Pla- 

sidėkojant jų pastangoms pre- 
mieras Lloyd George pašalin- 
tas iš užimamos vietos. 

Lloyd George pasidavė kon- 

servatistų daugumos norams. 

Pasitraukė. Tečiaus jo pusėje 
paliko konservatistų mažuma 
ir kitų partijų dalys. 

Pareina (žinių, kad iš tų ma- 

žumų ir iš visų kitų dali ij 
Lloyd George sudarysiąs ^air- 
ją partiją ir bandys atgauti 
savo valdžią. Ar jam pavyks 
matysime. 

Lloyd George yra gabus 
diplomatas ir gudrus politikas. 
Jis laimingai Angliję, išvedė 
iš buvusio karo. Paskui po ka- 

ro per ketverius metus viešpa- 
tiją atsargiai vairavo. Visą 
laiką jis pats skaitosi liaudies 

prietelis, nes patsai paeina iš 

liaudies, tečiaus darbininkams 
jis buvo priešas. Ypač prieš 
radikalus be atodairos kovojo. 

Tuojaus po karo Anglijai 
buvo reikalinga visų partijų 
koalicinė valdžia. Jis toki;] 
valdžią sudarė. 

Pastaraisiais laikais tečiaus 

jam nepasisekė suklupdinti 
turkų. Konservatistų partija, 
iki šiolei buvusi galingiausia, 
užtai apkaltino ^o koalicinę 
Yaldžią. Sakė, gana tokios val- 

džios. Vieni konservątistai pa- 

jėgs valdytis. ,• 

Lloyd George pasipriešino. 
Tvirtino, jog Anglija negali 
apsieiti be koalicinės valdžios. 
Tečiaus konservatistai, į tai 

neatsižvelgdami, jį pašalino iš 

premjero vietos. 

Nauji} kabinetą, sudarė An- 
dre w Bonar Law, kohservatis- 
tų lyderis. Tai nemažas Airi- 

jos priešas, tečiaus nedidis ir 

Francijos prietelis. Fran- 
ce y a bijo jo politinio nusista- 

tymo. Bet bijo jo ir Vokietija. 
Žinovai sakov jog Bonar Law 

veikiai apsidžiaugs premie- 
riaudamas. Konservatistų par- 
tija suskilo ir jis negaus par-* 
lamento pasitikėjimo. Tuomet 

ir vėl Lloyd George galės pa- 

sirodyti priešaky. 

KOMP. A. ALEKSIO NAU- 
JOS DAMOS. 

L 
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Štai ir vėl išėjo iš spaudos 
Keturiosdešimt devynios kom 

poz. A. Aleksio dainos. Dvi 
daini solo; šešiolika dainų mi- 

šram korui; trisdešimt moky. 
klų vaikams skiriamų duetų 
ir vienas duetas su piano pa- 
lydėjimu. 

"O pažvelkie" baritono ar- 

.ba mezosoprano solo. Balso 
apėmys siekia nuo vidurinės C 
iki F ant penktosios linijos. 
Prasideda F liūdnojoj (minor) 
gamoj, o išsimoduliuoja ir už- 

sibaigia savo kaimyniškoj (re- 
lative) F linksmojoj (major) 
gamoj. 

Daug reiškianti jauno musų 

poeto Šilelio jausmingi žodžiai 
ir įvairus kompoz. dinamikos 
ženklai su daugybe muzika- 
liškų terminų, k. t., Largo tran 

quillo, crotico, con anin. a, a- 

mabile^ con moto, agitato, ri- 

įenuto. Andante, dolce, pate- 
tico, kart su gilaus turinio pia- 
no pritarimu — padaro sit-j 

dainę, dideliu ir daug reiškian- 
čiu muzikos tvariniu, kuris 

patekęs j gero dainininko ran- 

kas turėtų padaryti malonų 
klausytojuose įspūdį. 

''Bernužėl, nevesk pačios'' 
žodžiai J. Gudausko, meliodija 
pritaikinta polkos ritmu ir ga- 
na atsako žodžių reikšmei. 
Balso apėmys siekia nuo vidu- 
rinės C iki Cr viršuj penktosios 
linijos. ]š žodžių turinio ir jų 
muzikali jos konstrukcijos gali- 
ma spręsti, jog ši daina už- 
ims su laiku žymia vieta musu 
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muzikos literatūroje. Jų ypač 
tinka dainuoti baritonui, bet 
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nepapildytų nuodėmės jei jų 
sudainuotų sopranas, tenorasx 
mezosoprnnas, basas arba kon- 

traltas. Žinoma, pakeliant ar- 

ba nuleidžiant meliodiją, feiu- 
rint į tai, kokio apėmio bal- 
sas dainuoja. Publikai ji vi- 
suomet patiks. 

"Trisdešimt duetų" knygu- 
tėje telpa įvairaus turinio 
dviem balsam dainelių. Šį rin- 

kinį duetų butų galima skir- 
ti mokyklų vaikams, nors jame 
randasi ir tokių dainų,, ku- 
rias galima dainuoti ir suau- 
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gusiems. Kai-kurios jų tinka- 
mos daimtoti pradedant mok- 
slą, kitos baigiant; juokingos, 

kitos-gi tautinės ir religinės 
dvasios turinio. Taip-gi telpa 
čia ir keletas pasveikinimų. 

Perkratinėti po vieną dainę 
atskirai butų perdidelis -dar- 
bas Rašytojui k gal skaityto- 
jo akys pavargtų, bet abelnai 

galima išsireikšti, jog šita 
knygutė gan vykusiai sutair 
syta ir musų dabartinio jau- 
nimo auklėjimui labai naudin- 

ga. 
Keletas tų duetų y^a paties 

kompoz. apdirbta keturiems 
mišriems balsams. 

Žymesnieji šio rinkinio due- 

tai gal bus šitie: "Mųs lietu- 

vaitė", "Verda boba kuku- 

lius", "Jurgis verkė", "Tupi 
šarkakant tvqros", "Buvo Ta- 

das gėrėjas", "Tupi gaidys", 
"Mes grįšim ten", "Aeiu, 
ačiu", "Žiba mano trįs sesy- 

tės", "Stokim, broliai tuoj i 

darbą,", "Pirmadienyj žlugtą 
plauti", "Darbininko daina", 
4•.Ginkim šalį Lietuvos", "Vy- 
čių gimnas" ir "lietuvių gim 
nas". Šis rinkinys turėtų ras- 

tis kiekvienoj lietuvių mokyk- 
loj. 

(Bus daugiaus) 

IŠ KATALIKŲ GYVENIMO. 
Japonija, šv. tfėvo pasiunti 

nys. 

Japonijos sosto įpėdinis 
pernai metą būdamas- Ryme 
atsilankė pas šv. Tėvą *Bene- 

diktą XV. Šį metę, šv. Tėvas 
Pins XI pasiuntė savo atsto- 

vą, atsilyginti, taip sakant, 
vizitą pas Japonijos valdovą. 
Tas pats sosto įpėdinis dabar 

yra Japonijos Valdovas. 

Imperatoriaus rūmuose Po- 

piežiaus pasiuntinis Jo Eksc. 
* 

Mgr. Giardini tapo priimtas 
iškilmingai, akyvaizdoje skai- 

tlingo dvariškių ir valstybės 
vyru būrio. 

Atsakydamas į Popiežiaus 
pasveikinimą, Valdovas Hiro- 
liito maloniais žodžiais minė- 

jo garbingos atminties Bene- 
diktą XV. Sakėsi girdėjęs jau 
daug apie Naujojo Popiežiaus 
Pijaus XI dorybės ir išmintį. 
Pagaliaus linkėjo, kad Japo- 
nijos tauta mokindamosi kil- 
nios katalikų tikybos, galėtų 
padėti Japonijai kaskart ą. kil- 

ti ir žydėti. 
Dabartinis Japonijos Val- 

dytojas Kunigaikštis Hiroliito 

yra buvęs Katalikų Universi- 
tete Tokioj. Jo Mokytojais bu- 

vo du katalikų kunigai. Jo 
žodžiai ^priimant Popiežiaus 
pasiuntinį parodo, kad moky- 
kla katalikiška paliko jame 
katalikybei pajankump ir Ba- 

žnyčioj laisvė Japonijoje, jam 
valdant bus užtikrinta. O ka- 
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'talikybė pati augdama panm- 
žėli padarys iš stabmeldiškos 
Japonijos naują pasauliui ka- 

talikišką šalį. 

DANTIS BEKRAPŠTANT, 
Pasveikinimas — guspadoriš- 

kas. 

— "Na, Alarijona,.sveikinu 
su Naujais Metais. Kad ark- 
liai stiprus butų, karvės pieno 
neužtruktų, kiaulės paršelių du 
tuzinu atvestų, kad paršai 
stori nusipenėtų, kaip kočė- 
lai". 

: — "O man tai tu sveikatos 

nepalinkėjai?" 
— "Te, kad tik gyvulėlius 

Dievas laikytų. Kiti dalykai— 
mažmožiai". 

Tinginė. # 
^ 

'pavargęs vyras pareina nuo 

darbo ir sako pačiai. 
— 4'Įsiūk į mano švarką, gu- 

ziką,". 
— "Ak Tu, Viešpatie, vis 

tau ko nors trūksta. Kurį gu- 

ziką čia tau įsiūti; čia dviejų 
nėra". 

Iš papratimo. 
Gydytojo duktė nusiminusi 

skundžiasi tėvui. "Del Dievo 

meilės, juk aš šiandieną, jau 
sulaukiau 36 metų ir dar ne- 

ištekėjusi!" 
Tėvas: — "Tai nieko, duk- 

relė, tai pereis". /. 

Be pagelbos. 
— "Kaip gi tavo senis, Juo- 

zienelė, ar sveikesnis?" 
— "Taigi jau trečią, diena, 

kaip palaidojau". 
— "Šitaip? O gydytoją šau- 

kėtė?" 
— 44Ne, pats numirė". 

Begalo mylįs. 
/ "Sakyk, širdele, ar tu mane 

myli", klausia pati vyro. 
— "Žinoma. Daugiau, negu 

sayo gyvybę". 
— "Ir nepasilgai tų. laikų, 

kad buvai nevedęs?" 
% 

— "Netik nepasilgau. Bet. 
jie man taip įgriso,- kad jeigu 
tu numirtumei, tai po savaitės 
tuo jaus apsi vesčiau iš naujo". 
■ ■■ . m ■■ »■'■■■ . u. '■ 

SESERYS KAZIMIERIETĖS 
Lietuvoje. 

(Pabaiga) 
(šiandien ką. — nors Lietuvoje staty- 

ti beveik negalima su auksintus, — nu- 

puolus markės kursui, jų reikia turėti 
milionai. O Lietuvoj milionų auk- 

sinų turėti nėra taip lengva 
ir tiesiog negalima. Ant aukų atsidėti ir 

gi netenka. Lietuvoje žmonės ir geriau- 
siems tikslams, būtinai reikalingiems pa- 
žibos teikia labai skupiai šykščiai. Kad 

jau duos kas 100 auksinų, tai jam atro- 

do, lyg visų bažnyčių pastatęs. Iš turimos 
žemės laukti didelių pelnų neprisieina. Ji 
turi maitinti per tiO asmenų. Reikia čia 
atsiminti, kad jeigu kuri lietuvaičių bai- 

gusi kokį mokslų stoja Yienuolynan tai tė- 
vai nenori nieko jai duoti, "ugi kaip mo- 

kinaisi atsiėmei", sako. Ir Vienuolvnas sa- 

vo bandines turi pats maitinti. Supranta- 
ma, kad esant tokioms apystovoms Sese- 
rys Kazimierietės pačios gimnazijos su 

auklėtnamiu mergaitėms nepastatys Pa- 

žaislyje. 
Aišku, tikimasi daug paramos ir aukų 

iš pačios Lietuvos, bet be dolerių, kaip 
man atrodo j bus sunku net darbas pru- 

y 

•dėti. O kita vėl, žinant kad Seserys Ka- 
zimierietės savo vargu paprastai kitiems 
nepasakoja, bet vien dirba užsidariusios, 

Į yra pavojaus, kad j*iĮ puikus sumanymas 
liks Amerikos lietuvių nesuprastas ir ne- 

atjaustas, kad visas sumanymas gali ir 

pasilikti tik sumanymas. O tuom iarpu iŠ 

panašios įstaigos išeitų šviesios mokslu, 
gyvos tikėjime, pasiryžusios daug Dievo 

garbei ir Tėvynės labui dirbti mergaitės, 
— Pažaislis taptų nevien senovės meno* 

paminklas, bet ir katalikiškos kultūros 
Lietuvoje židinys. Aš manau, kad ir be 

didelių tolvmesnių aiškinimų žlpšvietos 
•draugijos ir pavieni pinigingi o geros šir- 
dies asmens supras, ką jie gal gero pada- 
ryti, suteikdami Seserims Kazįmierietėms 
pašalpos jųjų gimnazijos statymui pažais- 
lyje. 

Dabartiniai vargai. 
/ 

Be virš minėto rūpesčio statyti maž- 

daug 600 — 700 mergaičių gimnaziją su 

bendrabučiu Seserys dar turi daug vargo 
su vienuolyno ir balžnytėlės remontu. Kaip 
minėjau, dar liko didesnė <dalis atremon- 
tuoti. Čia tėl būtinai turį atidaryti savo 

namą Kaune, kur galėtų tilpti seserys-stu- 
dentės, kur turėtų užeigą taipat atvyks- 
tančios iš Pažaislio Seserys. O į Kauną 
vykti joms beveik kasdien prisieina, —- 

reta diena kad kuri seselių, neimtų Kau- 

ne, Ar žinot kodėl? Štai. Iš ūkio išsimai- 
tinti kol kas visoms neužtenka, o Pažaislio 

apielinkė neturtinga, neturi kg, parduoti, 
Jtad ir reikia siekti Kaimas už 8 verstų, 
kad reikalingų produktų nusipirkus. Ir 
nors keliai čia neblogiausi, bet su Kaunu 

komunikacija yra labai apsunkinta. Ka- 

dangi arkliai nevisuoinet atlieka nuo ūkio, 
užtat seselės eina pėsčios Kaunan 8 vers-' 
tus (10 kilom.) Arklių-gi daugiau laikyti 
nėra galima. Kai-kurie amerikiečių žadėjo 
Seselėms įtaisyti truck'ų, bet pažadai ir li- 
ko pažadais, o Seselės vargsta ir toliau s'a- 

vo vargelį. Gal jie perskaitę šių kores- 

pondencijų atsimins pažadus; o butų gera, 
kad ištesėtų. 

Norint — nenorint prisieis taisyti 
tv6ras. O jų daug yra. Muro stulpai tai į 
vienų, tai į kitų pusę pašliję, lentos dau- 

gumoj supuvusios,, vos laikosi. Nejudint, 
bėda: rusai išmokino apielinkės žmones^ 
vogti; įbutinai tVona reikalinga. [Pradėsi 

taisyti, — gyvas vargas; reikia iš naujo 
visa beveik pastatyti. O kur lėšos f Sese- 
lės neturi kol kas tam lėšų. 

Arba vėl imkime bažnyčią. Jau bus 
tiek gera, kadį jų neįlis: stogas uždeng- 
tas, langai sudėti, durys sutaisytos. Bet 
kas viduryj? Jau nekalbant apie gipsiatu- 
rų, freskų remontą, kuris gal bus atliktas, 

x& kelių, ar keliolikos metų, žiūrint kada 
turės lėšų, bet pačioje bažnyčioje nieko 
nėra. Altorių nėra. Yra vos laikinas di- 
dysis. Neturi bažnyčia nei sakyklos, nei 

klausyklų, nei paveikslų, stovylų, stacijų, 
nei monstnanci^os, tik vien?} kieliką ir ku]i 
kų, koplyčiai ir bažnyčiai, porų, arnotų, 
1 albų, 1 kanižų. Visi kiti daiktai yra lai- 
kinai paskolinti iš kitur ir juos reikės 

grąžinti. O bažnyčia viduj puiki. Antros 
tojuos visoj Lietuvoj nerasime. 

Teiravausi pas Vienuolijos Vyresnių- 
jų, kaip galima butų įgyti bažnytėlei bū- 
tinai reikalingų daiktų. — Pinigų, aišku, 
tam reikia nemažos sumos, — pasakė man 

Ses. Marija Vmmaculata, Vienuolijos Vy- 
resnioji, — bet jeigu Amerikietės ir Ame- 
rikiečiai panorėtų po kokį — nors mažmo- 

žį įtaisyti Pažaislio bažnyčiai dovanų, ar 

tai Amerikoj nuperkant ir Pažaislin per- 

siunčiant, ar tai Lietuvoj užsakant, bema- 
tant viskų, kas būtinai reikalinga prie pa- 

maldų turėtume. 

Jųjų-gi viardai pavardės butų išrašy- 
ti ant paaukotų daiktų ir ilgus laikus 

liudytų nę vien dabar skaitlingai atsilan- 

kantiems (Pažaislin svečiams, bet ir busi- 
moms kartoms. — Pi'ie progos turiu pri- 
minti, kad Pažaislyj pašto nėra, bet jį at- 

siimama iš Kauno. Adresas toks: Šv. Ka- 
zimiera Seserų Vienuolija Pažaislyje: 

✓ 
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Šių metų iškilmė. 

Baigdamas turiu paminėti nepaprastą 
Pažaislyje iškilmę 2 d. liepos per Sv. P. 
Aplankymą. Tai žymiausi Pažaislio atlai- 
dai. Kaip žmonės garbina ir myli Dievo 
Motina Lietuvoje galima buvo čia tą die- 
ną įsitikrinti. Iš visų kraštų suplaukė ko- 
Įlos dešimtys tūkstančių maldininkų. Su- 
aidė nuo maldingų giesmių Pažaislio pu-x 
šynai. Žmonės rinkosi minių miniomis. Iš 
Kauno atėjo su vėliavomis ir feretronais 
kelių tūkstančių procesija, vedant ją kun. 
Vaitiekunui. Procesiją "pasitiko bažnyčios 
Rektorius kun. V. Dargis kelių kunigų a- 

sistencijoj, apsitaisęs kopa. IPasveikino 
"juos karšta kalba ir įvedė bažnyčion. Po 
pamaldų buvo iškilminga procesija apie 
bažnyčią ir vienuolyną. Tęsėsi visą va- 

landą. Per procesiją ipirmu kart sugaudė 
iš Rusijos parvežti Pažaislio varpai. Jųjų 
balsai ir žmonių giesmės jungės į džiaug- 
smo, dėkoiiės maldą prie Dįevo. Jautrų 
atsisveikinantį pamokslą pasakė krai. Til- 
vytis. Išlydėjęs už Vienuolyno sienų baž- 

• nyčios Rektorius prabilo 4ar kartą į mal- 
dininkus, ragino mylėti Mariją, Dievo Mo- 
tiną. Ir maldininkai grįžo procesionalįai į 
Kauną su pakelta siela, kupini nepaprastų 

r įspuelžių. Bitika& 
% v 

•' 
-• •••/• d 


