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METAI V0L. III. No. 32

Streikas miestuose Seattle ir Tacoma
I

Pasiųsta kariuomenė su 
kulkasvaidžiais

BOLŠEVIKAI SUMUŠTI SI- DALIS DARBININKŲ LAI 
BERIJOJ IR ARCHAN * MEJO LONDONE

GELSK0 FRONTE.- ----- -
M±JO LONDONE

4 *

Gali būt paskelbta karės sto
vis vienur ir kitur

4 70,000 DARBININKŲ IŠĖJO 
STREIKAN.

Streikas gali prasiplatint 
kitur.
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Tacoma, Waah., vn*. 7. — 
Vakar vakare čionai atkelia
vo <lu ludnlijonii iš pirmojo 
pėstininkų pulko ir viena 
kompanija su kulkosvaidžiais. 
Tai kariuomenei vadovauja 
brigad. gen. IVatson.

Gen. Wat*on yra pasigami
nę* mieste tuojau fmskelldi 
karė* rtovj. jei tik streikinin
kai imtų nerimauti ir keltų 
betvarkę.

Paskelbta, jog kareiviai ap
rūpinti rankinėmis granato
mis.

* KsrinMMnė ir Seattle.
Seattle, Wa>h.. va*. 7. — į 

čionai atsiunčiama kariuome
nė iš stovyklų* larais, kad Im
ti “gatavai kiekvienam atsi
tikime“, kaip sako armija* o- 
ficieriai.

Tai pasekmė* didelio čia 
■larbiniukų steriko, * kun- va-1 
kar pakilo. Sustreikavo 45- 
(M» darbininkų iš simpatijos 
25JMMI streikuojančių lai i’u 
statymo įstaigose. Pastarose 
įstaigose streikas |>akelta sau
sio 21 dienų už diedesnę už
mok renį.

Tuo tarpu prisiunčiama tik 
800 kareivių, kuriem* vaito- 
vaujn majoras Hnviten. Ir čia 
kareiviai aprūpinti rankinė
mis granatomis.

Kaip čionai, taip ir į Tara
nui kariuomenė- |ui :<ysta įsa
kius pačiam kari** sekretoriui 
Baker. gi imtariu* IVasIiing- 
tono valstijos guliernatoriui' 
Uster. *

Streikuos 35,000 daugiau.

Bolševiku kariuomenėje yra 
kinų.

OMSKAS, vas. 7 —Čekų 
slovakų ir rusų kariuomenės, 
vadovaujant generolui Gaida, 
kuone visai sunaikino bolševi
kų divizijas ties Kungur, už 
50 mylių (angliškų) į pietry- 
tus nuo Perino, anot oficijalio 
paskelbimo.

Bolševikų kariuomene* liku
čiai išblaškyti visais šonais.

LONDONAS vas. 7. — Ant 
požeminiu gcLnukeliu strei 
kas pasibaigė Vyriausybei 
laipinmkaujan darbininkams 
pnpažinta 8 valandos darbo 
dienoje.

Apie tai paskelbta oficija 
liai ir darbininkai šiandie su 
gryžta darban.

MAŽOSIOS TAUTOS GA 
V0 VIRŠŲ.

Didžiosios valstybė turėjo nu 
sileisti.

i

PLĖŠIAMOS BAŽNYČIOS 
AUSTRIJOJE

Itt.iMNi s|*M-ijidių |adicmonų.
Majoras manu, jog prisiūti- Daugelis jų turės pasiduok 

ėiama kariuomenė iH-ndrai pergalėtojams, 
veik* su vielų- (Milicija. | Po šito smūgio Pemio miev-

Neattle m-m ir neims karė* tas pagaliaus išgelbėtas nuo 
stovio, sako majoras. j bolševikų užpuolimų.

tialvekariai sustojo važinė- Generolo Gaida koliumnos 
j<* vnknr apie KKMi ryto. ‘ dabar yra tik už 12 mylių nuo 

Municipnliai gatvekarini miesto ūfa. kurį bolševikai ne 
litis | atleist i nnt miesto liniją. *«n*i apvaldę. 
kaip veik tam tikslui bus pri-1 —
Mtatyla* atsakanti* akaitliua Archangelskas, 
policijos.

Vakar ėia gatvėse (msirodė 
tik 'viena* vietos laikrašti*. 

lknr*. kaip sakoma* buvo at- 
spausdintas aaierte Tacoma. 
Virto* s]Mtis1uvėse streikuoja 
atereotiperiai. laikraščių išve- 
žiotojai ir vaikai pardavinėto
jai. • •

Virio* 
tuojau* veikti. Anie (Milicijų 
nuovadų stovi trakui *n knl- 
kasvaiilžiai* ir maišeliais *u 
smiltimi*.

Atplaukiantieji vietos uos
tau garlaiviai tuojau* (tusiun- 
čintni į kitus uostu*.

Mieste Kfiokane taipimt *t<>- 'kol m*pru*iilėjo ak inas liet- 
vi kareiviai. Streiką* |daėiui,varkis iM-gima*. 
į pietus. ,Kan Francisra su-, 
streikavo 1^00 mašinistų jwi-’4raęhb«i išrankias |>oxirija/. 
riosr «firbtuvėre.

bolševikų užpuolimu.

I

va*. 7. ~- 
(Bolševikai |Mtmš«* didelį omu- 
gį šiaurinėj Rusijoj nuo a-1 
iiH*rikonų. Praeitų nntradirtiį 
šalę sralžiaųs Visfnvkn. Ame
rikonai bolševiką* užpuolė, su-1 
mušė ir (msilikusieji jų luirini 
<li«lžiausioj betvarkėj turėjo 
l»ėgli Iena savais kelinis. Ihui-

LONDONAS, vai. 7. — Bai
si anarchija siaučia Linz dis- 
trikte. Austrijoje. Linz mies
tas baigiamas griauti. Mili 
įobai nuostolių padaryta.

į vadovaujama 
govėda užpuldinėja bažnyčias. 

’ šitas apiplėšia, neva ieškoda
mi maisto.

TALKtHIHKAl TAKSIS SV 
BVSV B0L4SVIKAIS

Kitos runų partijos stovi 
iftolo.

Paryžius, va-. 7. Taiko- 
kotiG-ieth-ijo- \ y rimi-ioji lai v 
lui dar ne|udmigė dalintų apie 
Tanių Sujungi*- kou-lraki-ijų. 
Ni- mm -tari* -nieji klnti-iim-.i 
išrišti.

Huto |wik«-ltii- -iiiuaiiyma-. 
kad Tautų SaiiuiL-->- kotui-1 
joti viMli iii-j-ili-i-ti liini.e-iiių 
Imlių ntetovų. *r<>j>- koiui-ij.i 
<■ norėjo veikti iii xi«-ui di 
džiillių \al-1yl<ių al-iovai

Maz<«-io- inulo- 1a«l išreiškė 
dideli n> Įui-itefikililliių. Ir lu 
žinia, ka- Imlų Imvę įvykę, jei 
t.«- \yriiiusiu* larylu— nu-ilei- 
diliui-. Šita atiiminė >avo |ui 
žinrn* ir b’iiV» ma£o>ioin* tau
tom* turėti ,-uvo 9 nfetovu* ko- 
mi.-ijoje. Nilo didžiulių vai-ly
bių tuo tarpu bu* 10 atstovų.

Mažųjų tautų jtažirijų In- 
lijmisia gynė pnineuzni atsto
vai. lt aėių jiems, tos Inato*. 
nors nepilnai, visgi laimėjo.

RAUDONIEJI SUMUŠTI 
BREMENE.

Veikia steigiamasis susirinki 
mas Vokietijoj

VOKIEČIŲ SUSIRINKIMAS linui pndei-ti U- cntuzijazniu. 
~An-tiijo- vokiečiai džiaugiasi, 

j jog vokii'ėių tauta U-ndrui 
I dūrinioja»i -nvo laut*>- ii ša- 
I Iii— reikalai-.

Wcnnar istorinė vieta.

TVERIA NAUJĄ TAUTĄ.

Premjeras Ebcrtas atidarė 
sesija.

V..
l-'ridi ikit- 

|wi pietų 
steigiamąjį 

limitu ž.i 
lll-tuVIį ui 

I.oria i- 
nei 
I’.i

Paryžiui, yn-. 7. — Atro
do. jog talkiuinkai ims gai
vinti santikiun -u rasų boHc- 

boIMtaife^ ir raiwš‘- f"“
policija jairiioŠta't,L ^B’,K***'> |u»imta nelaisvėn.

Amerikinių nuostoliai; .*> už
mušta ir keli sužeista.

AtiH-rrkoimi |iėstininkni Im>I 
ševiktts užntuknvo |m šrapne
lių lairažo priednugn. taip kad 
klišei ikni buvo | m puolę ku-| 

|lipkų krušon ir jų eilė* tirpo.I

viti tas. kad ladševikai gniė* 
Imt pri|mžin1i kaipo t-isiškoji 
Rusijos valdžia.

Bolševikų vnbižiu Maskvo
je. knip žinoma, sutiko turėti 

1 konferenciją .-u talkininkų nt-. 
stovais l’rinin- saloje.

P«*nkios didžiulės val-lyl*'**. I 
kuria* vadovauja taikos kou- Į 
ferencijoje. skiria kiek vietai i

Amerikonai <lal>ar turi už- «*’ ,lu “1*lov" konferencijon Jėraę W*i imrankia* pozicija*. *« "tūtavai*. Toje

Artilerija traškina artimąjį į**^**' ’m,‘ ir Ameri' 
miškelį, kuriam paiddėpė žymi ‘

■KW YORKE SULAIKYTA dali* ramlonųjų.
NAMŲ STATYMAS. I

kre atstovai. 
Talkininkam* »vnrt>inusm 

Taras Imlševikų kareivių' rul’*- •tfca*®,‘ kiek sk«dų
« , Jei-holSevikai pa
žadės skola- tmikėti. t įminei

I I

Apgriauti visi svarbesnieji 
bustai.

Amsterdam. va-.
kii-tijo- k;ni<-ll>-l I- 
IJm iI vakar -'t:"" 
\\<-iiiuu<- atidarė 
tautu- -ii-iriiikiiiią. 
hių. jog daugeli* i 
keliavę ir iš Alaaso* 

; uu*. Tie atsiuvai nebuvo 
įšaukiami. iwi kviei’inmi.
iv- liuosu noru pribuvę.

Buvusi- Berlytm |*diriju. 
‘viršininku*. Isdševikn* Kiek- 
liūtu, išmesta* iš skaitlian* n1- 

! stovų. Xes jis susirinkiman 
' įieatkelinvo. nei nežinia kmn« 
npsiveri-ia.

Bremenu valdo socijalirtai.
Mieste Brunetu-, iš kur lai

vo išmušti Imlševikai. valdžią 
a|***ųiė |x*nki socijalistai. kat
rie pasivadino Bremeno laiki
na vyriausybė.

Bremenas laimi daug

4 .
Mie-tri- \\i-inmr y m sustlpė 

kunigaikštijų- Saxe \Veimnr- 
|j*i-na*-li Siuvi iiz 5tl mylių 
pietvakariuose imu l.eipzigo 
ii ii. I-II my lių* Į pieivakarius 
nuo Berlynu.

\Veiiiuir yru vokiečių poetų 
mie-Ui*. Sleigiama-is -Usirin- 

t kiniu* 1«*|hI Ietį laikomas, kad 
tas mie*tna neprikinu*o Prū
sijai.

stovi jmlei iiįm; Hm. skai
to apie Ml.iKNl gyventojų.

\Veinuir gražu* miestą*. To
nai kiliminei gvvetto <i«M*tlie, 
Seldller ir Lirai. Ve kodėl 
miestas yra brangu.- vokiečių 
tautai.

šiandie ten susirinkę atsto
vai spremlžin apie Vokietija* 
ateitį, npie busima respublikų. 

, knrioje jnu neims daugiau kai
nu- ’5*‘r'V 'aldoviy. Ia*’ pnčių žmo

nių renkami pn-zidenlni.
Bau-'

Copenhagcn. vns. 7."—\’*»kiv
čių valdž'u* knriimnienė inėjo kentėja mm su*iri*mimų sia-i- 
t»;e*tmi ... ........... n ana dienų p>» jotinių >u Isdšcviknis.
-iiuiiknn* mušiu su liolševi- geli- puošnių bustų npgrlau
kai* ir užėmė rotušę. Itulšev* 
kai išlaatiojo «isotiiis plikini- ' 
imi m-Įtavyku-iu np.-iginiluu.

Valdžios kiiriiioiueiiė prieš 
iuėjiiną miestan pirmiau* mie
stų sulatmltardavo. Daugeli* 
žmonių užmušta. Iš Eisenaeli 
ir Gotlm Isdsevikanis buvo |ut- 
siųsta Įaigellta. liet ta* ni<*ko 
negella'-jo.

Bomlumin vium įimtu a|e 
griautu iH-noji katilini, biržos

LAIVES BUSIĄ PARDUO 
TOS KAIPO ŠLAMŠTAI.

susekta ilmigeli* ir kinų, kuri** į1* J*“'*'*’’*;
New Yaric, vos. 7. — Čionai 'už pinigu* pngvllisti ladševi- •. 7-- *

• |>rir namų statymo darbiniu- kams veikti prie* talkininku*. ,rn' '•'‘ka* Im- gerai, 
katu* paskelbta lokautas. Vi-1 Amerikonai nusprendę puikini ------ --- - .. .s—
som- toje šakoje darini per- pavaišinti tuo* azijatu*, kurie'nr tolinu* kariauti prire tm 
traukta. 25.(JtM) darbininkų nusisamdę Ismiim valdžiai už kininku*. m |iu*idimti. m** 
paliesta tuo lokautu. I lu* jokios vertės •• rubliu*“. I daugeli* jų kareivių |ml*čgn

Pasakojatiut. jog ta* duos J Sausio 31 d. tire Tulga* lad-' |m* tnlkininkii*.
progos darbininkams prie na- ševikai buvo |iunešę ludsų 
mų statymo sustreikuoti visoj smūgį. Po tu* lekcijos ImiIšc- 
šalyj. 2 milijonu darbininkų 
tuomet streikuotų.

Be kitko Xew Yorke strei-
Neattle ajiyiinkėer šiandie kuoja l.*i.(MMl siuvėjų prie mo

teriškų drabužių. Streikuoja 
už trumpesne* darlm valan
da*. .

vilty ItNtfiriai tiftaikr 
kiliu) vienoj | m minkė j* T®re»»?

Nėra žinomu* gnlutinn* ju 
'nusprendium*. Tik tiek žim> 
1 imt. jog daug nn-ivių kiiMlo-n 
lųdiddžiii jų e

tn.

Austrai siunčia pasveikinimą.
Austrai • vokiei'-ini Vienno 

j** rgi turi savo tautinį riet-j 
gimiiųjį susirinkimų, kur* ati
daryta* pirai kelių dienų. Nu-1 
susirinkime pirtniniųknuja (Jhristiania. va*, ti.—Iteaig- 
Diiiglmffer. jtmvo Norvegijos miniiderių

Ji* |Mi*iun1ė vokiečių susi- ka)dn«*tn*. kuriu pri<*šakvj sto
rink imu i imsveikinimų. Nako. Vėjo < i mitui r Knudsen.
t__  7‘__*______ , “

luistus. nii<-*1o nuiiuii ir diuige- |,ųdžia Austrijos 
lis šiaip namų.

Berlynas, vas. 7.- Valdžios ““•••‘•••kiam, 
knriiiomeitės sti Imlševikni- ‘doriniu at-itikimo m-gr..
-įmirkau* mūšio metu llretiie- —■■
iio gntvi-M- užmuštu
nių.

Mušis prn*i«iėjo. 
valdžios l<-ii pasiuntė 
r-ivių ir kuomet 
(-•mrtnkni) at*i*okė

Mušyj Imvo mimlojiimo. 
molo* ii kllIkiisMiidž’uii.

2“ žnm-

ktMHIief

IJmni kn- 
iMilM-viki.i 
|ltl*«dlioli, 

nr.

I

«
Londonu, va-. 7.- Ibiily 

Mnil praneša, jog viso* talki
ninkų jaiiiiitos vokiečių tuir- 

''įdniH-ios laivėj Imsiu Įiardno- 
’^tos. kaifat jiupnisti šlamštai.

nors šiuo kurtu aplinkybės tu-- 
> vokiečiam* 

dalyvauti Vokietijos tauto* 
tačiau to *var-

Bart St. Lonia, DI.. va*. G.— 
f'ia sudegė Morris A <*«. gal
vijų tvartai Sale *kerdyklų. 
Gaisre žuvo Uitai raguočių.

—r

PULK HARRIS APSAKO 
V0KIETIJ08 STOVĮ.

ITALIJA TURI 16 MILI- 
JARDŲ SKOLŲ.

Sako, toj šalyj tik vieni kapai.

««i

sustreikuos dar .‘ia.INMI dau- 
ginu darbininkų. anot darbi
ninkų vadų pranešimo. Visi 
streikuojantieji darbininkai y 
m organizuoti. priguli prie li
nijų.

Virt o* unijos įsteigi- dvyli
kę “sriubos virtuvių**, kur* 
gnu* pavalgyli viai tie birt*.

^Ifiniukni. katrie pirmiau mis- 
' - davo rretoranuosc.

| Viso* lMirxda*kutyklo* už
daryto*. - Telefonai* (adurna- 
vimas nepertraukta*. Tidegra- 
fų ofisuose telegramos priima
mos tik liisnio reikalais.

Nėra jokių trūkimų, neke- 
brtvarkė*.

Rymas, vas. 7.—Italija pirm 
šio* karė* turėjo suvirs 12 

' milijardų dolierių skolų, (ii 
šios karės metu tautos skolos 
imdidėjo ligi 16 milijardų.

Tuo tar|>u pačios Italijos 
i turtingumas nėra didesni*, 
knip 2“ milijardų dol.

Paryžius, vn-. 7. Suv. Vai 
-lijo iiiolikiili** nl-atgo. l.<>i 
piiMi Iriivimutii- piilkininkn* 
Nearle llarris parvykęs iš Va 
kieti jo* lvirtimi. jog Vokieti 
ju šiandie yru tik vi«*nų knpi 
ii i ų žeme.
-h- apvažiavo kni-kurin* Vo. 

kietijo* dali* ir vi-kų mulė ir 
viską girdėjo. Suko. vaki<*rių 
luiitn yni siiluinkrnt ijti-i, gy 
vi*nlojai limliiiirinii.ia ir. tur
but. niekam netek* |*nlirti. 
kiek duug tn šalis yra nuken
tėjusi kari-* metu.

Krautuvių mergino* luti-iui 
-uuy kti-iu-. visoj šalyj m*ra*i 
jokio tarp žmonių gyvumo, m- 

. didžiuma Inbjau* pi<m-li j 
-ki-li-t ii*.

1‘iilkitiiiikas -utikęs išldyš- 
ku«iii» vaiku* einnni-iu- mo
kyklon >ii |«»|i«-i iii'iui- avali
nėm!* arini -u papni*tni* me
iliniai* sandalai*.

Diioiui vailojnnm visur jui>- 
<bi. tupi ir to- negalima 
užtektinai.

\< ra muilo, tad isio> 
pl.iliiui-i. Džiova luiisini 
m— siiuiiigia.

Motery- ir vaikai miršta. Ir 
mirs jų dnr dauginu, jei nebus 
duota pnšalinė |iag<-)lKi.

•‘Tie Vokiečiui, katrie buvo 
užpuolę Prancūzija, tegu bm 
danj.“, rako RkhhkM 
trk “Bet nereikia Moti M4- 

gauti miriauti ir ~ —
- Jok Balkų vyžai ir Mata^a 

] negali būt gtti kataqrMi,(.

inmti

Ilgu* 
?im^

«
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“DRAUGAS”
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ORAUGAS Penktadieniu, vasario 7 1919

M O Lubicz deLa- 
bunovas Milosz.

APUOKAI.

I’ 
n*

r tni Iviivvi italirys.
Yė -. V - I nu’:'*. Ibutuškn.

Kiti Veli. II ; J.ilo; \ i.l l< i i
i m . Vili .invič.u.-, Mn t.m.
I Tmp n iiirjių. kurie ištolo ir 
1 |uitnnži kilu nugštyn. yrn p. 
I l.iilii'*r. dt Ijiliiinovn* Milo»z. 
I Jis, nor- jeiinris.
' en:i Pnrvž'uje

M.

-<<noluii gy
ti skaito*!

e • •» I

nof.itnžc* rnRi 
onn 'V t6ti- si 

**>.,,> n. •• U- ,

I^HIMr. C( 
Chicaoo H'
t <•** t 9 t t

>m. 1‘llfl t.*.. teat
pr. ti'-iiv’' kai

Paderevvski ir Lie
tuva.

Toliau 
ičrkntto kok «>

Pirm koli tu dūmų nu.*
Un*. kad visi lmk.ii: surijai * 
tas Morne*ew>ki ir kitų |nivIi 
jų asmenys vimunp nori už 
imti Lietuvi;. Tų savo uit*<m<- 
nę išreižkėna* knip tik tuo In. 
ku. kmln lenkų rvikninvinuu n| 
imti Lietuvą rodėsi apM-t«>ję 
lenda vieuas’ilieiirašts laivu i.'s 
tartys, jog teismo kaltas vn 
kiekvienas bukas, kuris nori 
kad Lrtikijtf vtrA|mlantp u:> 
Lietuvos. Neilgai mums re. 

.kėjo laukti dokumentų. pnivir 
‘ liną učių mus (mžiuni.

P. Klius Totamkin kalbėjo st: 
Paderevv>kiit npie l*rnkijo> m 
bežius. Lenkų politiku-* <i:i 
Kartinis vežiotojo* turi*: "T- 
ringą* lenkiško Mmu*ii i«> opu. 
pinimas reiškia . tipriųl.* ukiji. 
o no mažų l> ūkiškų valstijų i 
lenkišku žemių. buvusią {*> ru 
nata prieš šitų karę." 
I’adrrev.’skta
vietos turiu* Imti l^*ukijup 
Kad ji* jinai Galiciją. Dane' 
gų. prūsų Olštinu, abi Sil.-nij 
ir Biclskų M Birlostoku. tj 
mum* nr įtartas, Iv-I jis pr 
d«dn: ‘'aini Utkuam*, tlu* l it 
trr utį nuimi num- imliu 

•tvitliiii lite |ndiali eta^»•,’, Iv 
*‘ir Lietuvę, tų |m*kuliiir. ka: 
po uuioiiamiiir Unitų viduj* 
lenkų virš{int i jos"'. I *;n š«-• u > l. i 
n-ngiiumiji L* nkijn im > npi;> 
ti 40 milijonų gy imtojo. I l’r<* 
Polnnd, .Innuary IG. 1919 nu 
8 |>. 1KD.

įmonės, kurie kitų*yk š; .4 
teismų ant Murr.czmel: .. u 
norų pavilgu l.iitini' 
tttlėtų prip;i.ii .. I. 1 
lllo U7-i|>.'hi" i

Nežinia ai i 
kurie gi idžin 
vų; liaiign, 1,. 
neitų pildyti n<'timluni priedui 
mė klibinti tuo*, kurio Lietu 
Vų ĮUiVedll lenkuti;*. Iš len
kų negirdėti li.i-ų piitnruii 
čių Tautų S.tjtn>jiii. Ta s 
junga jiet::.* atimtų |ia Rutilų 
politiškų {uiiur.lų npg>>l>ii i 
Livuvų.

tVilsonns imtniknvii |<*n- 
katu* dauginu negu lietu
viams. Jis galėtų tapti pa- 
raulio didžiavyriu, jei Tautų 
Sųjungų {kūnytų, lankai jai 
nepadės. Padėkime me* viso

ir I’. .t n 

»>•:. h k.
Ii JI i'lili

iltį 11111111*

, i. •

l.i-'ll 
nepri-

1 net Dievui! Tamistos aunu*
1 trokštu kunigu tapti".

Motinos veidas nulailo. l’er 
valandėlę ji m* žodžio neištari* 
— sėdėjo kaip marmuro sto- 
vyln. Paskui |iakėlusi gnkų iš
didžiai lyg t« d*i:u atsakė: **Ed 
vardo u.idimlis yrti Imti *n ma
nim. Ji* yni nuimi vienintelė 
|mgimda. A* jį užauginau ir 
dabar, kuomet j.s užaugo, nie
kas jo neatskirs nuo manęs. 
Dievus nori, knd mano Minus 
išpihbhtų savo užduotį pusi- 
likilamas su savo motina. Tik
rai, tomistu kaipo kunigus, ga
li matyti šitų tiesų".

•Bet kas bus su jūsų sunaus 
nžiliiotimi link savo Tėvo — 
savo Drugi*k<i»o Tėvo’** už
klaust'* kunigus maloniai, ta*t 
rimtai.

Ponius llLshnivnės pirštui 
sukinėjo žiedus.

“A* — uš manim, tai bešir- 
vliška: ateiti čionai ir erzinti 
mane su religijų" ji protinda
vo. "Tikėjimas buvo įsteigtas* 
išgydyti širdies žuizdus, o ne 
suteikti jas. K lietus praleido 
savo gyvenimų paguo.*uama* 
Žmones — iu. kaipo Jo tnr 
mis. luriiiins-i tų |*ni) dary
ti".

Kunigo I rta» antakiai su
siraukė. šitos iiHiteriškės idėja 
apie katalikiškų miolaidiinių 
jį erzino. Kriksėnuiija ta* kry
žiaus! Aitus, matoiiuii, buvo 
jos tikėjimas. Kunigas {mlcng- 
va imkrutč galvų.

Neatneš taikos, liet katilų", 
jis tari* išpalengvo". Jei kuris 
nori cit paskui Mane, lai ima 
kryžių ir seka Mane. Tas, ku
rta myli tėvų ar motinų la
biau už Mane, nėra Manęs ver
tas”.

Ponia Kasinuenė pasikėlė iš
didžiai.

**Atlriski1e nuin, Tėveli *’. ji 
šaltai ištarė: “iiumo galva 
skaudu nuo tomisto* žodžių. 
Sudiev!" .*

“Sudiev. Ponia Rasimieiiė.“ 
Algirdo gatve einant, kve- 

|H'jo alyvų žicilni. Vienojo 
biednesnėje gatvėje kunigas 
l'rim |iasisuki>, ir sustojo prie 

(Paliaigu ant 4 pusLl

sutarties. Ir tat yra semsidsĮ 
už vaikus dalykas. Jo jie ik*. Į 
išmdo tik išmoka. Siuntos re 
vuliucijinės organizacijai: mir
tim baudžia tuiriii* už sutar
tie*' ue|>ildymų. Tie m.iži vai
kai jau buvu girdėję apie t* r<- 
ristiškų rcvolincijonicrių orr - 
nizarijns, m s 
imiiiėgdžiojo. 
veizdus, liei
nvgnrbino teroristų tvvoliuci- 
joiiierių vaikams girdint. Tų 
žinome gana gi n:. L< t m 
lime sakyti, knd prie vaikų re- 
revoliucijinio teroro negarbi- 
im tikrasis tėvas. <lėd<‘, bur- 
dingieriu* ar Šiaip imžįslt*. 
mas, užklydęs į namu*. ,r* 
kyklų buvo oririjal - m<.kint<v prašė kiimzo l ikai.

DVI MOTINI.
Daug jUirtnngų, pn*i*vi'itii 

nm ir aukų dedn lietuviui, j- 
kurdami ir užlaikydami savo 
mokyklas. T«*čiau» atsiranda 
įmonių, tildančių tų dailių. 
Di'*nraš(is •’t’inr.ifu Dali 
t'iibtil{Mllcido in<-hiL*iliL*a 

' nių. kad vaikai, iižmušitsieji 
Vladų Videikj ll pats užimi 
įlįsta < >ų lie'.uvi’kos mokykla 
mokiniui.

“Tribūnos" neteis.iigu pra
nešimu nesistebime. Ji skel
bia žiaurius principus apie 
tautų, y p.-it ingai Airijos, m-- 
prigulmybę. LiHuvm* tm dien 
tušti* dai m*i kartą iH-uztatė 
ir. r*'h>-i. tyčia jų sistem ų 

|k:d ignoruoją*. Bet yru n* 
, ituviškų laikraščių, kurie lietu 
,,] vi-kn mokykli.i šmeižimų |«ad<* 
’• <l.i “Tribūnai" diibli s.i noru 

it linksmai. Vienas i.ižo: 
••Jie visi, užmuštasis ir už ų . - . - . ■. mtisvjiti. laivo cium-itimi re 
milinii.-k.-ii kas utilėldienį į ii 
liejimu amkyklų ir ku-in netm 

į pildavo, tm vtai lauk* lietuvių 
“.\|>v< ’ Dievo" mokyklų
prie I* to- it I ni<>ii galvių*’.

Tai yni melus: i.-'i Slėptam 
ihiriiy. a«*i .loscpli lln-*-l. nei 

ijo*eph Bay Isik nebuvo Di>-v<> 
I Apveizėto* mokykloje. Jų lan-, 

Į( kai kinį laiką liktai VĮ. Vi 
( Reikta. Tat reiškia, kad toj*-

I mokykloje yni buvę* iižanisia-’ 
. I sis. ta*t m* užmušėjai.

n.* ta- t i 
mi tiki -

< trys už- 
■ u-'* Imvo

y )> ii ihl;-i.;u li<|l>< daliui -1 
ii-Uiiinicijuje, kur >us-ina 
-O-Ini likui. Prie stalelio t lo- 
-••ne de l.ila- ji*. knHnis ir iš-j 
-erių* šj-ln -u jaunais Pary-i 
Žirni. |MM-lai* ir raštininkais.

".Iii tautiečiui >|n*j.l. kad jis 
■i:s nulijo.* Li*t uvių-luit vių 

.respublikos amliusadortus Pa
ryžiuje. Ta stipri respublika 
jau gema Euni|MM> rytuose", 
tašo **Le Petit JouniuT’. Kun. 
Vilimai įėjus prubsla: **Je *ui; 
raccwl*’, ty. "aš patariu 

taut". Me.* {atliekame kitiems 
busiančių nmlmsadorių |uo*ky- 
rimų. Kol kas malonėtum? tu 
ridi daugiau žinių apie juos.

Apie p. Milosz žinom?, kml 
ji* yni imnišę-s gana žymę eilę 
prnnrttziškų >1rnip*mų apn- 
l.ietnvų ir praiiciiziškui ver 
tę* iš lietuvių ar latvių kalbų 
kitu slmi|miiiis apie tiedvi 
Sali’.

Žodi* Lubicz, Įunardėje reiš- 
■ia tmj.'io lieilCi. Inliui lankia 
v.-iitojauių Lietuvos luijorų 
De Iddmnovns. tai yrn pnuien- 
ziškai išreikšta bajoriškus gi
minė* pradinė vieta arlrn dva
ru*. I>*nkai ir juos pasekan
tieji IJetuvus <ivnnsmiiii, tu
rėdami savo pavnnhje žodį 
Ltbunotv-'Jd. prisitnikimbimi 
,irie prnneuzų liajorų dvasios, 
i'.incta ski nuo gido irprt«l<*ln 
-le pradžioje, t lai Imti, kad ir 
p. Milo.-z*<> ptnanlė buvo iš 
hi'jų žodžių luiliaiioįvski Mi 

lo.-z. ir lik Prancūzijoje virto 
Iv Ijibnnovas Milosz. Iš to. 

‘anl (sTVezdamas savo vardų 
i praticttzų kalbų ji* {uidari* de 
IsdiunoVM, o ne de luibtllloU’O.

tyl. kad ji- gerbia lietinių '' 
-•■lliii tautu- gyvenime.

f’*.-.au* gulimas yra daig- 
. . I a-l d įžibinai va* reiškia 

‘ tai p. MiluMUi dvurų Lietu- 
VI'.H*.

Milu*;; ne lietuvių kilmės ž<s 
K-. .Iu šabui* ir išvaizila yra 

pietinių slavų: M*rbų. elior- 
vatų ar č-vinogorų.

Tai gi mums rodosi, kml u. 
<•- W. I.ubicz ik*. Idlbllliovn* 
•lilrez yra vienu- iš retų pie

tinių slinų. atkvlinvu-ių į l.u- 
uvų. čia gavusių luijoru ženk

li) arba lierbą. įsikūrusių Ui- 
unove. įgilau ližiaugianm*. 

kad toki- asmuo rupitui-i Lie
tuvos reikalais ir vienijasi sa- 
vo širdimi Imi darlmi* su vi- i 
*<** tautus gy vcuiiuu. Kul ne- I

Lii-li<viško Inikrnšriu mela- 
singuiuų galinta laivo susekti 
iš jo imties žodžių. Jis tvirti
na. ku<l jiv buvę tos mokyklas 
mokiniai ir kad "reguliariš- 
kai laivo siuiK'iami kas n<slėi- 
•lieuj j tikėjimo mokyklų**. 
Dievo Apveizdos mokykla ue- 
lėldicninis nedirba.

Lietuviškų mokyklų šmeiži
kai nežiūri faktų. Jie m*|>a- 
kenčia, kad tos mokyklos yra 
katalikiškos, rkdto namlojasi 
liūdnais atsitikimai, su liksiu 
joms pakenkti.

Yra žmonių, kurių liržluvini 
nuodingi, kaip gyvačių danty.*. < 
Tie nedryida stačiai {mankyti 
:i|*kaltinimų unt brolio, nes zi- 
<>'*• j‘*g apkaltinimas nele«*in- 
gns. liet taip vrri-ia savo gel- 
vuuiiį, kad klausantis imtų įdo
mi mintyti apie šiiH-ižiamų ir 

urgnlėtų sakyti tų girdėję* nuo 
štiH*ižiko. šitokį* apri-jinm* 
.'ndinasi insiuuaeijs. Taip 
iietavMtouM mokyklom* daro 
laikraštis, kurio strai|**nj turi
me pas Mve. Jis neišsitaria, 
buk lietuviškos mokyklos lilo 
gos. la*t jis pramanu vaikų uz- 
iniš«*jų lankymųsi į tas moky

klas. kad skaitytojai jas |x*ik 
tų.

Amerikoje na-s turtine dvi1

tųši mokyklų: vieša 
kėjimo ir jminpijii 
jinui. Iš viešųjų bu 
mušėjai, iš paini 
i i* nio* iiziy*i-ln*i*.

I.irtmiškus pmi. 
kyklo.* i.ūkus bu 
stambių knlię: mm 
pinigu: užmokėti 
praleido iicgeriei - tiksliim*. 
\’i‘‘>ųjų mokyklų \ tkai rcika 
tavo, kml jis pildytų vagystė* 

‘^•sutnitį ir užmušė ,i už i-.epil- 
dymų jos. Jei (u: tuną- teisę 
iš vaikų aidėjimo .-i-.-sli apie 
mokyklos vertę, lirų išeitų 
gi-H-Mič; viešoji ai -Hcpijim-?

Me> kiitikuojau \jų A 
nu-iiko* mokyklų s nmk-
-liš'.ni- |s*dngogi - * žvilg*. 
tiini*. I*a*itaikiiis - keleto ar 
k*-lmlik<»« vaikų n lorylię, ne- 
metame imt tų mokyklų. ne> 
nėMimv naktį ir tnm*ų mėg*'- 
Innėiai.* lipnukais.

Vaikų ųisloryls -akins j n- 
i< do pati atsitikinm {iriginitis. 
T>k reikia |i:u::inl v ii apie j:i.

Vaikai buvo sud. :*.- drangij - 
komutiizitui {laiiiat -: ja* bm<> 
sutarę dalintis t, -bumui k._> 
kns gaunu. Ne jie buvo tų k<> 
iinmizmų išradę. -Ii* buvo 
daug pirmiau, iirg.i ji,* užgi 
mė. Nei Dievo Aiiv.-ig.|us. nėr 
viešoji mokykla vaikaitis m*, 
skelta'* komunizmo mokslų. 4ir 
turėjo jį patirti iš kur nor* 
kitur. Nesunku įsjs'-ti. kas 
šiniidien t'hicaguje pintiną ko- 
iiiunizmo |iažiuras.

Kita minėtųjų vaikų apsėji- 
nio ypatybėtyra visiškas nežiū
rėjimas doros. Jie buvo su
darę draugijų vogti ir girtau- 

' ti. Aito doros {mniekinitno Vi- 
Tk-ikutis nei karių argink'-jo 
■ Dievo Apvriados nsikyklujc. 
Joje dora labai ir ištikrųjų 

-gerbiama. * Vagystė* ir girty
bės uemokina nei viešoji mo
kykla. Tų dviejų dalykų vai
kai išmoka iš kilo šaltinio. 
Jie luri tėvų. Jei tėvai m*i 
kartų m-parėjo girti, jei jie 
nekalliėjo su {iiinieka apie sve- 

Į tinui nuosavybę, tai vaikai tu
rėjo girdėti ir nuityti 
iš kilų .žmonių, kokių ne
trūksta (Tiicagos gatvėse ir 
trinta**?. Jng yra (’liicagoj? ir 
lietuviškų laikraščių, pravar
džiuojančių davatkomis tirfa*. 
kam nijti dura ir jos |iaiuatai. 
Ar Vbicikutta nebuvo skaitęs 
tų laikraščių! Kas atsakys. 
Vaikui griūna minčių in* vien 
iš mokyklos. ta*t ir iš tėvų, ir 
iš svetimų ir spaudos.

Trecia minėtų vaikų sutur- 
ties ypatybė buvo munki Ima- 
sus*, imskiita už. iM-išpildymų

Ijlll
|4ul.ii v* 

• >- dllo'1.
K:: su; ji

ino jie jas įsakmiu: 
Nei Dh-vii ,\p. 

vir.'uji niokvkl *

Kunigas t’rba kų tik apian-' 
kė abi matini ir išsiii«-šj-*su 
savim daug ji pudžių. Pa <i« !gi- 
:uai abiejų moterių labai sky
rėsi.

-ils buvo l.licję.. IMSlkalImtl 

apie jųdviejų simus—apie E««- 
vardų Kas-iuų it Jonų labilių. 
Abudu buvo artimu diano.. 
nuo tu laiku, kuuiiiel Sekliu 
Aloiza. sudėjus jųJv.ejų iai.-; 
bules, mokino ju<-<lu kaip tar
nauti Mišiniu*, liet tas buvo 
jau senai. DalAr šituodu diliu
mi mųsiė aplink ateiti — abu 

M n- norėjų tapti kunigais. J uodu | 
,___ _____________ . kml jis
lii'UUešių šių kinių jųuuejų 
gimdytojams.

i
Kunigą * l’riia piram ;ų lim 

!. iiii.-.iuiis. Šiitą*.u* naiin* bu
vo daug gmiiuuo. Namas l>u- 

,vo puikini ištaisytas: minkšti 
divonni dengi* grindis: langai 
buvo puikiai uždengti brangais 
šydais, per km imi.- Iiino mato
mas didelis smilia*. Kuvo ta. 
puiku* muiui*.

I*< aia Rusimicnė buvo augš- 
In, dr di moteriškė, no:.* it;- 
ly tinio i taukšlį-.* buvo matyt: 
: n: jo.- kaktos. Ji. j!cidu;-i sve
tį. lll* risiu sU|limėiojc kėdėje, 
ir kalbėjo apie puikų arų. ku
ri šj diena suteikė. lb-t kuni
gui l'rlmi oras mažai teru- 
fk-jo ir progai |>asitaikiiis. pra
bilo:

••Punia Kartiniem*, atėjau su 
svaibių reikalu. Mis tvikalat 
liečiasi Edvardo ateitu**. Jis 
yra prakilnių bičių vaikiuns, 
ir —"

**O, taip Tėveli! Visais At
žvilgiais jis už sa
vo tėvų. Nežinau kų daryčiau 
l»e jo — jis mano didžiausia 
linksuiyla-!"

Kunigas 1‘rba luiuiųstė va
landėlę-.

**Ar tu galėtum jį |>aaukoti. 
jei —"

“Žinoma, kad ucgali’-čiau! 
Kum jus tų ir primenat. Tė
veli!?"

"liet nr ne]iaaukotuniei jo

ja. Ji darė jiei, u.it 
; per 4 valandų* ks* puikia, 
dienus savaitėje, o t ė- i .( i. 
jnlini mokintojui dari- s."vo , 
tėkmę nnl vaikų imt |h valai- 
dn kas septynios dieno* savni- 

i Įėję.
į Negana kų npaiakij*- tmu <> 
j mylėtojai V-deikučio užmuši- 
mti k-i.dė užmušti liūtinių į ’ 
rayijiitv. mokykla*. Vi*-n:i*,-.

.tiiiin privniiiiinu-e iniškuo*-- 
rklruižin rcikal.vv imu l* - I j 
rapijinre mokyklos batų po 
priežilUU “Apšvieti.; K'». i- 

-jo. kuri mi* dėtu iš a 
į taip |ir.t ncpri|mžįstu!tšių d*>- 
| ros nei jos |uimatų. kaip Ir -• 
laimingieji vaikai kriininafb- 
tai.

UL. vaikų, einančių j Dievu 
Apveizdw mokyklų atsirado 
vieniu, kuris immiejc ir gnt-į 
vėje pateko ja» įtekme visai 
priešinga mokyklai ir panieki- 
uę* jos mokslų ėtnė vykinti 
ncprigulmirgy <lnrų. Jis va
ginėjo nuo įuotilKM, jis vogtu* 
pinigus praleido blogiams tik
slams. Jis linko prie krimina
listų. Uctuvių gydytojų viao- 
je Amerikoje yra daug mažinu 
negu vaikų Dievu Apveizdo* 
mokykloj:-. įlotus Ki-tuvis A- 
incrikoje apsiimtų guldyti gal
vų. kad iš lietuvių gydytojų ne- 
atsirn.* daugiuu knip'vienas 
asmuo linkstniitis prie krimi
nalių dalykų. Žvirbliai čirška. 
Kurtais gydytoju* bmiu sun
kiau išteisinti negu vaikus.

Apavarstę visų nteAikimų 
imateme: 1-o kad virti tik už- 
muštasiA buvo lietuvių |mrapt- 
jinre uaikyklos vaikas. 2-o kad 
užmušėjai Ihivu viešosios mo
kyklos vaikai. -T-ia knd jie visi 
buvo įmirkę po įtekme pažiū
rų neskelbiamų nei ftarapijine- 
se. nei vidtert* mokyklom. 4-r 
knd nuošimtis vaikų kriiuiim- 
listų iš {mrnpijiiųų mokyklų v- 
ra maži*sni* nrgn nuošimtis 
kriminalistų iš gerbiamų iiied*- 
cini'M tarnų. Suėmus tų visą 
aiškiai porivodu, jog iš Voh*i- 
kuėio mirties tik tamsy Ir- my
lintieji ntamkaf tegali daryti 
n|>knltiiiiinų lietuvių mokyk- 
kims Amerikoj*-.

\ uiktj

snvį- 
Kri-taii- suteiktu* tik- 

kunigam* {galiojimu.-, 
žilintu « -upmnta skir- 

Intp tt-urth. lošiančio

i

■•M

(•nerijoje ir seno*** rytų kai- 
l’uin*. Lietuvai atsikeliant iš 
lininiriisiųjų jis supranta jo 
liurtie II jllUslIllts. .Iii lenkiški 

idealai dar žymu nnt jo pažiti- 
n; ir rūšių. Imt jis moka at
skirti kn* galima it negalima, 
.lis m-pliturin lenkų ini|xrijn 
Itališkiem* tikslinu*, noriu- 
lioni* apvaldyti ir IJrtuvą.

Nezaležninkai ir 
Boikotas.

FraUčju* 1919 metalą “Draugo" ArlminutraeŲa dienraš 
‘io skaitytojam*. kurie atnaujina ui jiicnr-aitj preunineratų ar 
taa naujai ji litai** im, j ved* naujų pakvitavimui mcimlų apk 
tų čia paaiškiiiainie Ta nauja akaitytujų pakvitavimo melo 
ia Adiuiiuat racijai aataupya daug laiko ir nemažai pinigų ka 
*w liaudie išleidžiami kranažeiikliam* siunčiant akaitytojauo 
pakvitavimu*. Nuo to atlikę* laikas bus panaudotas svarba* 
*iictna darbams, gi pinigai — paties dienraščio pagerinimui

Čia apeina lik tuo* skaitytojua, kuriems "Draugu" aitui 
iumaa per pačtų. Nauja metodą ve kokia: •

Ka-kiiena* skaitytojas, kum gaona "Draugų" per pačių 
uit dienraščio atranda prilipintų įpainioto* poperos ruoželi 
uit kurio yra padėtas skaitytojo vardas, imvardė ir adresas tfa 
šito ten dar yra |M><lėli ypatingi lenkini. Ifirii* ligsml buv< 
r.ikaliiigl tik vienai Administracijai. Tie* ženklui yra, pav 
’ulue: 4-3-8: 2—26—9; 7-15-9; 1-22-20 ir t. t

Kų tos skaitlinė* reiškiat Jos niūkia: pirmosios paeiliui 
ni'm-s). Mirusio* mėnesio diena*. gi trrčinaioa — metus h 
aip; 4—3—8 (reiškia: balandžio 3 diena 1918 nictai) 
l-26— 9 (reiškia: vasario 26 d 1919 m.)?7—15— 9: (reiškia 
irpn* 15 d. 1919 m ). 1—22—20 (reiškia: Fausto 22 dieni 
1**20) ir L t

Taigi uuo Šiol kitais ant adresų ženklais skaitytojai bu> 
pakvituojami ttž užsimokėjimų už laikraštį.

Kas. pav.. atnaujins už dienraštį prenumeratų visiem* 
tirtam* t radėjus sausio 2 d, 1919 m., tasai gaus laikraštį iv 
iale adreso bus pažymėta: 1—2—20. Taa reikš, kad ji* pa 
tviiuojama* ligi: sausio 2 d^l920 metų Kas atnaujins arba 
išsisakys dienraštį su vasario 10 diena, 1919 m. jr ttžsimukė* 
pusei metų, ant adreso atras: 8—10—9. taigi: Rugpjūčio 
10 d.. 1919 m.

• a •
Šitie ženklai bu* skaitytojams ne tik aiškus pakvitavimas 

bet dar ji* nurodys, kada baigiasi prenumerata. Tai puiku* 
bua paranlramaa ne tik Administracijai, bet ir patiems skai
tyt ujama.

Kitokie poauiorci pakvitavimai bu ainnriami tik 
skaitytojam*, katrie būtinai tokių rcikalaua.

UŽ KOJOS RIES4 S250.

llavriste Mis* KIvmv Dale 
laivo npskiindžiusi Moir llotel 
kum|umiji; ir kalnuoto direk
torių .lo*e|ili Siu it Ii. reiknluu- 
duinn lli.iMNi dol. atlyginimo.

l{e|M*tirijo> metu Miss Dale 
nelygini laikiusi vienų kojų. 
Tad direktorius Smitli j josi 
k‘»jų sp.' tV ir. pažeidė- riešų. 
Mergina skundėsi. ja„ tasai

Yru geresnių priemonių ko
voti su nrzalicžninkai*. .Pir
miausiai reikia žinoti, kad n-- 
<ali«*žuiiikija neteisėtai 
nu-i 
i ii m* 
Tegul 
tumų
Keistučiu rolę nnt šerno* te
atro ir tnrp tikro Keistučio. 
Tada jie supta* ir skirtumų 
tarp nczalivžiimkų dvasiškiu. 
i>|M>im<*tanėio kunigu ir tnrp 
tikro kunigu. Karia iš lietu
vi; tarpo išnyks tamsybė. n- 
atskirianti lašinio nuo likrv- 
Inu. tada išnyk- nezaliežninkni 

i hoikotuojan-

Nežali vžnink ija yni 
ant lietinių kimo Amerikoje. | * ‘
liet nvproiiitgai «tem. kūne)’ Ne|nųrirdnnp 
|H*mnksli nukru|*tu tašus, ne* čin. me* m- ver« įame kataliku*; riešo |<až**idinui- sugndiiię- jai 

visų jos knrijerų. ne> toliau* 
kal»aretuo*<- ia-galrjiiM šokti ( 

Dabar |Hu*ilmig*'* byla prieš 
aiigštesnioja teismu teisiMų 
llavid. * Prisiekusieji teisėjai 
imteisr mvfginm ntlyginiuai

žnimlu didinasi ir sveikstu tie eiti |M* ir'znli. žniukti* pirkti 
grikiai kartai* prisimetu ui- *gn reikalingų daigių. Kiek- 
degimn*. | viena* žmogų* turi laisvę

Iš kaikurių virtų mr> gan- pirkti kur jam gerinu ir turi 
nnnir žinių, kail lietuviai ima linsvę pirkti |ųu> savuosius, 
iiuikotuuti nežaliežninkus arba Kada smogu*
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LEGENDOS IR PASAKOJIMAI
APIE

KŪDIKĖLI JĖZŲ
AIRIJA.

Iš visų neturtingiausias”.
IV ji- Jum X*'”
•Iii biivu |hihii ir •poniu įnikai: 
K Jis i- vi«o l:<-1urlitl*iail«in*. 
Gimė vyrulių ivaricl.vje.

Senė Nannv Fox Imvo Imisini piktu. Dažnai ir užvdn- 
vo sat n nnuką. mažuli Kiliulį. Mušdavo jį, kuomet būdavo 

t^tsigvelMlnvus mm varginančio ją roiimntixm<>. Net nejaut- 
jurainkni Tite gatvės, Dubline, kur gyveno Nannv, g»'*- 

nindavo ją už jaa žiaurų apsiėjimą su mažnliii Karalių.
Karolis niekiniu ne-i-kųsdavo ir nekeldavo riksmo, ka

da jį senė kankindavo. Ji- buvo drųsns vaikinukas. Jo įgim
tu dfi -ii buvo -tiprinniim Dievo malone, kuria ji- įgydavo 
per -akramentus ir maldą. “Kada Jėzus nrti mus. viskas

1. S. V. miliuriniai atstovai tarptautinėje armisticijos komisijoje. 2. Anglų kariuomenė

••Taip, Tamsia,*“ nt*aki- Katuli-, pri-iuiindniii.i- 
iiintė tą (Kiną Imžnyėioje ir viename name kitom* 
h*, ktir gyvena turtingi žmonės.

z'Gerai. o kur lu gyv**ui. km yra Inv** lėvn- 
Karolis |mgiilv**jo. knd tn- -*-m»- |**nn- nr tii 

įdomauja, l»*l budimui.- pat- kuklu- ii maielngus. 
atsakinėti:

“Aš gyvenu namu..... nuiu. 17. Iniiti-ln:
motina yra mitę.“

“Ar tik tu viemi- girini.” iižklau-*' -**mi 
“Ne, tiimirlii: a* uąm-iiii -ii -av*i semi m 
"Kn- j**- vardu- ir |inmi*l- ' I- ii** tol 

imi-.
“Nanny Fox.” iit-nk** Kandi-, ii- Inbjau n Ujuu -i-*- 

liėdiiinn-is. ir tie-ą sakam, šiek li**l; -iieizintn- iu- greitai- 
klausimai*.

“O kiek tu |M*r dieną uždirbi! 
“Karinis devini- ntilus. 

dnugitiu to. Karlai- aš nieko 
dieną neuždirbu.“

“Tni niekada t*ikiu budu 
ponn--. “Ir kiek tu dnndi -nvo -etini močiutei*“

“Visa, ką gaunu." nt.-ukė aštriai Karoli*, u* j* jau pru
, km! i'in traukia ji už liežuvi** išsipa

sakoti visus savo reikalu-.
“Visa! Tai ni*tik*'-limi! X*-iu*-lu**l.. vnike” tari* -••na- 

|M>nas.
“Imliai gerai, lami.-la. Kam man uždavinėji visli* tuos 

klausinius, kurių žinojimas tomistai vi-ai nereikuling-. j**i 
nemanai man tikėti.*"

Senam ponui |mliko tu*
užpyk’ino. Jis nusijuokė j Imlią šilkinę -k**|s*lą. kuri 
apsukta apie jo kaklą ir nit-i-. ii ji- liktai ištari*: 

“št.ii šeši (ienai tau. vaike."
• “Aš nenoriu tomisto- š**šių |h-uu” atsakė Km ••Ii-. 

**K<m1<*I nenori jų imli* .lug imi*pinigu- mi" kitu

kartui- šilingą, l«-l ni**kml.i 
n<*|mrdim«lii ir n*i cento (w*r

»u*pra*igyven*«i.” turi* -*na*

••imt verai. ir nėra nieki/*unknns; t urt raginusias yra tas. ku-, l*Rnnl’ piktumas.
ris yru .lėxni mielus". št.ii ką jimtė Kiliulis savo širdyje, 
nors .ii-, man nulūš, negulėjo to gražini išroikš'ti savo žo
džiai-.

Karolio tėvas, o senė* Niurnos Minus, n(»siv<*dė būdama- 
da visai jaunas. Jo (mli mirė, gimus Karoliui. Ji ėjo *il|»- 
nyn ir tu-ktirį laiką sunkiai kentėjo, o jos vyras neturi-jo pi
nigų nupirkti jai maisto ir kokių nor* stiprinančių dalykų, 
kurie imlaikylų jos gyvnstj. Jis neturėjo įlarlm. Kiek ture- 

4?' pinigų, tai juo- -ntniipė. imnlaviiiislamas baltu- |h-I<*s ir 
žiurke-, kuriu tlaitgyltc laikydavo kletko-e, tame įtariame 
kambary "v. kuriame patys gyveno. Gyvenimus prismirdu

siame o'>* -u liek gyvulėlių imgelliėjo nžltaigli nelaimingą 
motinų. •• Karolio tėvą, tni ištikrųjų tok- gyvenimas pirmą 
laiko užminė. Ji- g«vo šiltinę (Igą). o stoka grynu oro. g.*- 
ro am’-'" vaistų ir priežiūros nžltaigė ji. Jis mirė, kuo
met Karolis turėjo dvyliką melų.

Gyvas būdamas jis mylėjo savo runų ir Imvo jam geras, 
nes ji„ niekada neužmiršo savo tikybinių priedermių. Mir
dama* pasišaukė savo runų. Karolį ir išreikalavo nuo jo. kad 
jis ištikimai vaikščiotų išimžinties ir prie ftv. Komunijos, 
knd niekada neapleistų Hv. Mišių nedėliotais ir šventomis die- 
dienomis ir kad nepamestų niekada dievobaimingai meldę
sis prie Panelės švenčiausios.

Mažas Karolis prižadėjo tai daryti, ir, nežiūrint visų 
sunkenybių ir pagundų, jis vyriškai savo prižadus pibjė. Ge
riausioji ir Brangiausioji musų Motina palaiko visus ju ken
tėjimuose ir priešinyls-se. o ypač. kurie prašo jos pagelltos.

D Nnnuv Imvo bjauri ir pikta |wiscnnsi moteris. Ji jau se
nai visus sąžinės šnabždėjimus |mskandino degtinėje. Jei 
kartais sąžinės per*)M*jiiuai (msignrsinduvo labjau, kad ji jų 
įtaisą išgirsdavo, tuomet, apglėbus velnią, prispauadavo jį ar
čiau prie aavo širdies ir laikydavo. kolei, galutinai nustodavo 
girdėjus tą balsą ir pradėdavo klausyti vien tik {tiktosios.

' Karolis paėmė peles į savo glolią ir nešiojo jąs ant gatvių, 
bandydamas (mnluoti. Buvo tn pramonė nemenkiausin. Dau
gybė vaikų mėgdavo žiūrėti, kaip maži gyvuliukai liėgn aug
štyn laipteliais, žaidžin knvonę ir ieškojimą ir daro daug ki
tų gražių žaidimų, kurių juos Karolis išmokino. Jie |iuprn- 
stni išsiprašydavo r**-ntų nuo savo auklių, nr tėvų ir duodavo 
juos Karuliui ir jis Imlų iš to užsilaikę* neblogiausia, jei m* 
jo močiutė. Bet senė Nannv atimdavo nuo jo visus pinigus 
ir dažninusia juos pragerdavo.

, Jis Imtų galėjęs f atsilikti iš to. ką |ter dieną surinko; kas 
Ten galėjo ir žinoti, kiek jis surinko; bet jis prižadėjo tėvui 
Apsieiti gražiai »u močiute—gi tėvas nepramato. kokios to 
viso Ims pasekmės—be to jis jokiu budu naapaltat meluoti, 
arlm ką nors pasaulyje apgauti, net, nors jis matė, kad jo mo
čiutė pinigus prageria, o jis pats badauja ir vaikščioja ntud- 
skarmnliavęs. Girtuokliavimas yra toks beširdis, toks apsi
leidėlis: jis išrąuja gražiausius jausmus. Dievo giliai stumdy
tus mus širdyse. jis sugraužia išsiilgimą Dievo ir meilę net 
savo artvmiausių giminių.

Kada Nnnuv sirgibivo. Karolis Imdavo taip geras, kad 
a|Mei<lavo su ja. kaip gailestiitgoji sesuo. Žinoma, nebuvo 
jis tobulas. Dabar ir kada jį siųsdavo į karčemą, kuri buvo 
gatvės gide. kml tenai išmestų ant degtinės tuos skatikėlius, 
kuriuos jis tuip sunkiai uždirbo, jis tenai, stovė<lamas prieš 
duris “Raudonojo Liūto.” ištardavo nekartą Imisins žodžius, 
savu Įniršime, kum taip turi Imti.

Taip|iat. nekartą jis prisižiūrėdavo j savo vienmečius, 
gražiai aprėdytus vaikus. Vieųas ypatingai atkreipė į save 

#o atydą. Jį matydavo dainai. Jis vaikščiojo su savo mo- 
arba draugui*. linksmai čiauškėdamas, dažnai žaisdavo 

vėl silstislatu; vidui u į saldumynų ir knygų krautuves. 
Tamsios, piktos mintis atidegdavo į Karolio širdį. Jos sukel
davo negarsų murmėjimą prieš Dievą, kam jį sutvėrė vargšu.

Vieną ypač žiemą senė Nannv darė jam baisias kanky
ne.. Ji pradėsi leisti ant degtinės visus pinigus, iš kur tik
tai jų suTrielsIavo, ir Karoliui pradėjo vis dažniau trukti 
maisto. Jam buvo jau ne naujiena turėti pietums tik vien 
sausos duonos gabalą. o apie pusryčius ir vakarienę galėjo 
t'k sapnuoti. Ir dalmr jis Imvo linksmas ir kantras labjau. 
kaip visada: jis. mat. rengėsi prie dirmavonės. Ir Tėvu- 
Šaut veltis. kuris jį mokino ir rengė, dnsiprotėdamiis dnug iš • 
Karolio gyvenimo dalykų, apie kuriuos vaikas tyli, mokė jį i 
ir drauge su kitais vaikais ir dar dnug ko pamokindavo jį. i 
kitus vaikus paleidęs. Be to jis jam pasakydavo nevienų i 
p#lrą-innntį žodį ir šelpdavo jį, kaip galėdamas. I

Kns yra apsiaustas mylinčių draugų ir giminių, tas ne- 
vlalmi supranta, ką yra verti užuojautos žodžiai tokiai sielai. , 

kuri kasdieninėje kovoje yra vienui viena, nematanti iš nie- i 
kur pagvllsos. > |
• Viena dieną Karolis po ilgo vaikščiojimo grįžo namo;
Imvo tą dieną laimi šalta ir snigo taip, kad maža kas drįso < 
išeiti iš namų. Ir Karolis nenorėjo savo mažų {lėliukių ju- I 
dinti iš jų šilto lizdelio. kad jos. ką nors {atrodytų. Bet štai 

antiška juokingą, —ą mažiuką poną aat TŪe gatTtai kari

taigų- blvksteb'*jiin:i- Karolio
Imvo

ZIIIO-

martuoja vokiečių miesto Cologne gatvėmis; čia matoma garsi to miesto katalikų ka
tedra. 3. Anglijos moterys prie militarinių darbų.

i w’ų!
‘•Tuip. Ih-I tni už Imliu- |*-liuk<--. arlm už jų uii-lii*. ku

riuo- jo.- milo.” tari* vaikas. <> j<-i dabū-čiatl, kini nutn Ino-1 
ketum už tuo- klausimu*, i kuriuos šiandien iiImi!. nu. tni gu
lėtum. tainista. ateiti ryto ir vėl aš į juos atsakyčiau.”

Karolis buvo jau gerai įpykęs. Ji- nekentė seno |*iim.
I Ir gerinus jam buvo eiti namu lw* {ano. negu imti iš jo pinigą. ■ 

“Labai gerai.” tarė senas (amas ir nuėjo savais keliais. I 
. Jei Karolis butų atsigrįžęs atgal, jis butų jiamatęs seną 

žmogų dar šlovint ant gatvės vidurio ir žiūrint j jį: o jei jis 
butų sekę* paskui, butų galėjęs girdėti jį knlliantį į save:

i “Puikus vaikinuką*: aš visiškai tikiu į tai. ką Tėvas 
Sautvellis apie jį sakė; «lnr dauginti, ten visko yra. kaiti

. apie jį sužinojau nuo jo kaimynų. Daugiau jis kenčia, kaip 
kas'nors guli suprasti. Bai«i senė!” {iridurė ji*, -markiau 

. mosyl.uodamn* su lanki oro. Tn Imisioji M-nė Imvo Karolio 
močiutė. Ji* <langelio Tile gatvės gyventojų klausinėjo tą 
dieną ir daug nuo jų sužinojo apie Karolį, kokią jis kenčia 
neteisybe; ir jis įgijo apie Karolį «lar geresnę nuomonę, kaip 
buvo turėję**, matydama* jį liažnyrioje. .

Paliksime daliar Karolį, kurį suliko dury**- Nannv ir 
tuojau* apmušė savo kriukiu, kad fiermnžai parnešė pinigą. 
Jis vargšas verkia, droliėdnmn* šaltame name, jei gnlima 
buvo tą lūšną vadinti namu. Kikitne (Miškui seną |smą. 
Jis gyveno, kaip jau -akyta, puresnėje miesto dalyje, didelia
me name, gražiniu*- stsle. šalę kelio. Jau Imvo tamsu, kada 
jis sugrįžo namon. įšiltu, šviesi jmlė. į kurią ji- iuėjo |Hisirodė 
jam kaip rojus. |Hilygin:iiil »u Tik* gatvės mimai*. Ponas Ka
rolis Felton buvo gera* smėlis, gero* šir<ii<**. pilna- Dievu ir 
artymo meilė*. Jo klausimui nebuvo Is* tikslo jr ne iš gryno 
žingeidumo; liet jo |iaslii|ities dar aš neišdnoeiu.

Nuidmetęs viršutiniu* drabužius ir |m<lėjęs šmkius to
kius daikteliu* savu vietose, jis tuojau* nuėjo j saliunėlį. ku
riame rudo savo (mėią. moterį pilną geniom ir malonumo ir 
Oną, jų dukterį, tikrą gerti tėvų vaike!). Tenai laivo tuipimt 
mažas vaikas apie trylikti* metų, nors rodėsi <btug jaunesni*. 
Jie įsikraustęs j geriausią kamluiriu keik*, skaitė.

“Vėla mindavai, tėveli.” tari* Ona. slinkdama kėdę ar
tyn ugnies jionui Karoliui. “Htui jau šešta vtdamh, o mes 
visą popietį laukėme su nriuitn; o šiandien |m pietų baisiai 
bjaurus oras.

“Kur buvai!** užklausė ponia Felton, Įuulnvu* arbatą 
tryni

“Ant Tib* gatvės. Teiravausi apie tą mažą vaiką. Iml
ių |M*lių (Mirtbivėją. apie kurį mes visi turėjome įvairių įsi- 
vaizdinimų.

“O! uš Inlmi džiaugiuosi, tėveli," tari* Ona “Aš mnnnu. 
kad jis yra mažulis šventasis, kaip mums išn*lė.“

“Beveik tuip. (teveik taip!“ atsakė |k>iui* Karoli*. Ir 
čia apsakė jotu* visą, ką tiktai sužinojo apie Karoliuką.

‘•Jis yra vienvardis su tavim. Knroliuk.** jis priduri*. 
kivi|sbinui*i* prie savo mažu nutiko. Bet vn'd-ėza* nei ne
šyptelėjo. Jis žrilgterėjo pii-inu niekinančiu žtdgsniu ir vėl 
tolinu sau skaitė.

ši* vaikas buvo *u savo tėvukai* antra* n«'ne*i*. nuo to 
įniko, kaip jo tėvo pulkn* buvo |m*kirtii* j Indija* ir jo mo
tina drauge iškeliavo. Naiuiejt* jis buvo lieveik 'isą laiku p:i 
liktas pats sau lie jokio darlnt. Motina jį (Me ndino. maža 
kiek juo užsibūdama. Jo tėvu.- niekada nettuvu natniejr; gi 
motina laikyilnnui jį silpnu ne-iuntė mokyklon: >is turi-jo na-1 
ulinį mokytoją, kuris jį šio to mokino tris vnlanda* (trieš 
{lietus. Likusį laiką Karoliukas praleisdavo su tara ku
rie pripildė jo galvą puikybe ir kvailystėmis. Tu viso |ui- 
sekmė buvo, kad vaikas |Ht*idnri* nemalonus. n<-|iukenėiaiiui* 
ir laikė sau už (Ntžeminimą. knd {MiMikė, jogei gatvinis vai
kas yra jo vienvardis.

Tėvukas pasleltėjęs tą niekinimo pilną n|t-iėjimą ir ne- 
galėdnmas to |mkęsti vn i k uosi*, nuo kurių reikalavo daugiau 
kuklumo ir (tugarlto*. įsakė jam tuojau* iš knmliario išsi
kraustyti.

“Aitas vaiku* yra ištikrųjų ne|Mikenėianm- su ravo «I1- 
dyl>e ir puikybe.** tari* senas Felton. “Jis yra n-išankh'-tas. o 
taippat ir Ik* susipratimo.**

“Taip, labai to gailn,“ tarė ponia Felton.
“ Yiipathii anūkas ir jau paaugėjęs. Bet nman via wa

I

••Ryte vaikščiojau ir didinau kortele- |siV:trgė|i:tiii-, kr I 
gautų miglių. P<> pietų -ui varkėliu-jų i-važioji mą. u pn-l ui 
rengiausi prie koncerto. kuri- bu- rytoj mokykloje.”

Buvo jnu įnikus ruošti- pietų. taigi ji*- ilnu'-'uiu jau tu- 
kalls-jo upi>- Karoliuku*. n»«r* jų ii***- i .nu l*ui.> 
I*i>mi- Karulis negalėjo išmesti i- gali**- lu tmp ' iriine** .;•> 
dviejų np-ivjimo -u -nv.i tėvukais.

•‘Ir Iii buk Pikiam -kiitumui taip jų.” tol*'* umi-mi pu
tų viduryje, kad net visi nustebi.

“Tarp ku skirtumu-.*” užklausė jiiukdamu-i <hia.
“Tarp tavo motinos ir to neturtingo vaiko močiutės,“ 

atsakė jis karšini. “Ir |*iit*alvok”—liet -taiga, pri-iminęs 
tarnus, nutilo.

Ant rytojaus- žemė visur Imitavo, pridengta -toru -uiegn 
sluogsniu. Karoliukas išsiskubino mi savo {lėliukėmis, ne
buvo šviesu, graži diena ir jis tikėjosi tą diena gerai pelnyti, 
nes daug žmonių vaikščiojo pirkinėdami ir šio iriu Kalėdom-.

Jis atėjo į nugštivniąją miesto dalį; ji daugiau buvo (ut- 
nnši į sodžių, negu į mieštą, savo skyrium |mstatylai- nn- 
tnais dideliuose soduose su {dariais keliais, medžiais a|>so. 
dytais. Tenai jis |mmatė būrį vaikų, dahtnėių iš sniego žum- 
gų. Kudn jie {Kilmigė savo darlią. pradėjo na-tyii sniegų gni 
muliais į pypta kurią įdėjo j jo burną.

Karolis, nieko blogo nriiuiuydmmis. kaiti vaiku- mylįs 
žaislu*, pasidaro sniegu kulką ir metė ją. Kidkn |mtaikė « 
pyiikę ir išmušė jį iš burnos.

“Bravo!** suriko vaikų riauguliui, stils-biiiiie-i rauk* 
nutaisymii. Bet venas i.- jų ntsiskyro* (irirjo pra- Karolio 
ir tari'- jam iš augšto; “Aalyn* Kokią tir-ą turi nu—ii į mu- 
sniego žmogų, tu purvinas, mažas verši!“

Nei Natinė* kriukio kirty*, nei miega- ant grynu*, šalnų 1 
n-los nnlaro jam tiek- kančių ir nesurinko liek akyse ašarų. , 

| kiek tiek žiaurų* žodžiai, kuriuo* jam |m*akė Karoli- Ei-lton.: 
šio iiasirlgimą malė ir jo žodžiu* išginto ir jo tėvuką*, kuris Į 
la-tikėtai tenai atsiduri-.

•(Gėda, negražu!” suriko kita* vaikas ir jis. dn-ivije* 
Karolį Fux ą. {įrašė grįžti ir dalyvauti žaidimuose. Bet ji* 
buvo |>enlaug giliai užgautas ir nuls-gu -au.

į tą lar{tą. kada jis buvo brauką* pro knni|ią į kitą ke
lią. susiduri* su tuo mažu senu Išimi, su kuriuo turi-jo {«*]- 
kalliėjimą vakar vakaro.

“O. matto vaikeli! mudu vėl susitikova. Aš nori*mu ta
ve matyti, l’ž |a»ryt bu* Kalėdos. Aš noriu, knd ir n* ir tu 
užmirštuvn tą nesusipratimą, kuri* vakar tara mudviejų iš
kilo. Po Mišių ateik man palinkėti link-nm Kalėdų. Aš 
gyvenu F’eltoim name. l*-t jei a* tavi* nc-utikėinu išėję* i- 
Imžnyčios arlm tu užmirštum, tai štai tau užrašyta- ant šio 
|Mi|M-ros adresu*.”

Padavę* Karoliui |atperą. groitai nuėjo.
Karoli* Felton sveikas ir linksimi* inėjo Į užkandžių vil

tą. Tenai sutiko tėvuką ir stels-jo-i jo sausai* ir tnunimi- 
atsakymais j viską, ką ji* sakė. Galutinai ji- pat- -avyje ta 
re; “E. ką čia |ati*yti. ji* tok* stebėtinas miui* kriuki*.”

\ akim* jis nuėjo į koncertą mokykloje. Pirmn dnli”*'. 
ji- labai gerijosi. Ji. lahai svarbiu *laiktu laikė lui. kad iš 
eidavo kur drauge *u Ponu Karoliu, ih-* * i-i šį --tieli im li’ i 
ir didžiai geria*.

Antroji* programos dalyje stovėjo Knb'-ditiiai gi«kiiiiuai 
kuriuo* turėjo atlikti keturi niokykk*- vaikio k*el:* •••»•>•• ■
iliinuis vi* -kirtingą didį. Tai yra gmi.-i --nu- m *?li-t-.-- ••!.- 
doiima*. možiu žinomas už kitu*. Iw*l dnugiau Imi- |it*,-'-J-’ 
tianėių dalykų.

PRANEŠIMAS CHI- 
CAGIEČIAMS.

F. nu- 
«|.ibra m(»»o šAlia-B. 

>ntnli»* l»*Mrae*V<*IL 
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(Tolinu- Im* i. «
PIRKITE KARES TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W8.8).

Trumpu laiku išeis iš “Draugo” spaustuvės, kelių gerb. kunigų ru,s**čin, visiškai 
nauja, mnldnknvge

RAMYBE JUMS
Ji tiks visiems: ir vyram* ir moterim* ir Tn-tininknm* ir Maldo* Apaštalys

tės Nariams, ir Marijos Vaikeliam* ir kt. J»n tn(Mi -tiritikti paaiškinimai ir trra 
žiau*io*. nudilo* i* “Aaltinio". “Sveika Marija”. “Pulkim ant kilių". “Maldų 
Knygelės**, ••Pamaldų Vadovėlio“ ir kitų dvasiškų knygų lietuviškų ir nelietu
viškų. Bus tai didžiausia ir |iarankiau*ia maldaknygė lietuvių knllmjc, su vir 
šum 900 puslapių dydžio, 
akim labui maža. Tą ki

Nepaisant ant didelių iškuš*'ių ju* išleidimui, kaina



<

4 DRAUGAS

DVI MOTINI. kė aunu* kiekvieno* tauto* 
l'raneuzijos žt iiię, l .id k riant 
su nuožmiu priešu, Edvard 
Karinai motina glaudė <" 
-linų prie šildė ■ it plieninio 
kaldini*. B> ! v-1|ui. pirtim 
rckrutavima* alpl'-ėė jį iii. 
i<>s. ši inoiiiui, m lutiėju nt 
duoti savo -iiiiiiiis Dievui, In 
vo privi-tu atiduoti jį vnlsti 
jai.

Praslinkus Iritus niėm-siam 
karės įmik*', jiedu i-n.-itiko 
Kunigus l.ibinns ir Edx'nr<lu 
Rasimas. Kdvnnlas sužeistu 
rėpliojo link apkasų, knmm 
jį (Milėmiji* kunigu* l.ibititi 
.\*t-p:ii*y<liiu.ns (utvojingų ku! 
Irų kunigu., da'-jo link užgimt 

mognns. Ji* šuktelėjo. I'«lvn. 
tlo aky* nt■ «l”iė. IS’itilmn 
buitį aby .iL-kiis. Kunigą* L 
biiuis. knusiuų apimta šird; 
mi, uždėję* jį nnt savu (m-vIv 
liičjo iki npyknsų, kur m-lai 

minga* kavivi* gyvi-mi ii; 
pti-knlim - išpažintie*.

“Ai turi kokią žinią tinsiu* 
i jai?“, ii'.'.m iančitii už 

!:lnn*<' kunigą*.
“ Kam . " Miniiiniif'jfi 

kaleli i*.
.linai, Etluk.” 

m n- tni mi.*liiio.
*1'1. mislit npie ją m

minti*

(Pnlmign nuo 2 pn*l. > 
prastu namelio. I'nls Ida* jum 
duris, atidarė ja* mažulė, 
gnrluiauotnis pl.iukair mer
gaitė. Kunigas lu* lieju, knip 
štai viens po kitum |s'iiki vai 
kuėini prilygę apkabino jį n 
sveikinu žodžiai*: “Tegul bu* 
pagarbinta* J.-zu* Kii.-tu*!" 

Ponia Ūbiem*, išgirdus vai 
kų šauksmu*, uusiAlmi-tč i„u 
kas į ]H*rjuostę, ir mi vi-okim 
atsiprasĮiiuiis, |iasv<-ikiuo km 
nigų.

‘"Tėvelis visai išinrgę*. 
Gersite arlmtos, ur ne. Onute, 
nuls-gk į krautuvę ir puru. ;,; 
svarą rtikrnU'. Mm n . i n ' t 
kink k<*dę. Teveli, pi,,-au. alsi- 
aMcitc prie stalo.” 

Kunigas I riai :ilsi*<<!>> pu. 
stalo pilnai užgaiK-dnita . š 
čia buvo prastus nanm*, I.-t 
turįs naminį, malonų skonį. 
Jame vn*š|iaiiivu iiH-ilė, siniki I 
mas ir vieni Is-.

“Atėjau su reikalu apie J<> 
auką”, pradėjo kunigu*. 

""Ar jis vė| prnsikallo. *1 • 
veli?"' greitai iižklnu-* m ti 
na.

“O jus lliollll.l-!'■ |>1;, IJIIu 
ke kunigas: "*j< i ju-ų mii 
butų tikri uniok-lmi, tai ju 
norėtumėt, kad jie Imtą autu 
liškcsni. Juozapa, m uirejn 
sunkių kovų savo gyvenime, 
ar ne? Dabar atėjau paprašy 
ti |Hiskiitiiiėx ir sunkinu.' to 
aukos”.

“Ko taip, Tėveli?” 
“Tavo stiliaus, Juoztųm.” 
“Jono?” 
“Taip. Dievas jį šaukia. Jo

nai nori tapti kunigu.
Motinos akį* plačiai atšilta dėto dangaus, kurią naktis už* 

rė, bet tuoj užsinierke ašaros.-, t ismioiišku nieilingun.o 
Jinai atsisėdo aut kėdė**, už- nuskaręs lauko. Jo širdis gar- 
dengė perjuostą akis ir prndč. MMi tvalutejo, kuomet jis karš- 

—verkti. ini dėkavoju Dievui, kad Jo
Kunigo akyse taip-gi buvo molina buvo Juozapa IJbic- 

matyti ašaros. Jis atsikėlė ir nė, daliar nlsiskyrusi, bet dva- 
. _ . .: -iškai—prie jo šalie.* mddžiusi

•imti-
«• \1

niir’

X.

Inrbininkni ir musų tėvynė 
irieitų pri<- tikro gerbūvio, 
•ri«- gėrovė*.

Mulu jie. kini tn L I). S, 
rgnnizaciju, kurių 
a, nėra dnr pilnai stipri 
itlelė, nvišnugus iki to. ko. 
iui reikėtų būti, kad didu 
■n darbininkų - krikščionių, 
urii'ins tikrai reikėtų rūpin

ies savo būvio |uig<-rininiu, 
>nr prie šios organizacijos no- 
■riklu ūso. Inteligentai ir gi,
odos, nutolę, lyg nenorėtų su 
'nrbininkais skailytiea, arba 
;aip (atprastai sako, “nieko ne 
!nro iš musų”.

Tų viskų regint, vilties ne- 
ilsiojo. Jie juisiryžo auginti, 

n, neatsižvelgiant j jokias 
liūtis *nvo -veikomis minti

nis, sveiku protavimu, pasi- 
eniinnt ant praktikos ir žeiig- 
i nustatytu krikščionių <le- 
iioknilisku keliu, žengti pir

myn prie tikro darbininkų 
gerbūvio.

I'inniniisiai susirinkime bu
vo išduoti ni|s>rtai iš kuopų, 
kas jo-e' veikiama. Išskirti* 

tų ir 5S tą kuopą, nuo ku
rių nieku neluivo girdėti, vi- 

gražiai veikia, žengiu pir
myn, liek aplinkybė* paveli
ja-

Itukti' |ui-uulis greitu! kei
čiasi. nuiiimsi; kad žinoti, ka* 
jame darosi reikia dauginus į

at*lovau-
ir

■ iriu k<
nliu. Mnn.i mintis l<*kin f.rie 

T-l... įminti m ’|<-i..,
Kuriom *>*imi turėjau tarnauti.
tomu, imu teikėjo Imti kimi jį nty<k>s atkreipti, i|Miliiigm 
gu, taip kaip tu esi. Bei ji. darluninkath*. štai jų di- 
iiiaioi iiKitiun. man n.-leul.t. Ii džiausi neprieteliui Istlšvvikai. 
.1 dmr nš turiu nili'i nepruiit' apsimetę skraistę dailiiiiiukų 
h.-r giieįuus. įtaiko 
itin. Jonai, aš bijau.

Ir tą imklį. kuomet kunigas 
kibinus klujstjn prie negyvus 
foninis savo jaunų dienų drau
go, jis |>akė|ė akis ant, žvalgi-1

Ja, . I <■ I IMlI.-llu IRRr

Penktadienis, vasario 7 1910

U 
u

A

čio susirinkimus. U jų pusės 
tiktai raštininkA atnina Ifnlp 
butų, gražų, jeigu veikime 
moterys lenktyniautų su vy
rais!

Musų Geriems Draugams Ch;cag< s 
Vaikams ir Mergaitėms

Mes nemanome, kad yra vaikas ar mergaitė šiame dideliame mieste, kurie nebūtų gera’ 
apsipaiinę su musų Butter-Nut Boy. tas mažas vaikelis, kuris mus perstatė per ilgus laikus. 
Mes norime, kad jus jam padėtumėt • pažvengiant savo atliekamų laikų mums už kurį mes 
jums užmokėsime. Ko mes jus prašysime, tai lengvai padaromas dalykas tiktai reikia savo 
jį padaryti, o tuomi galite gauti vienų iš siūlomų sumų pinigų.

Norint, kad daugiausia Chicagos vaikų ir mergaičių pasinaudotų šia proga ir imtu d' 
ly .urnų šmmc darbe, mes nutarėme priimti sekantį pilonų, kurį mes norime, kad jus aty 
dtlai pcrskaitytnmėt, kad paskui nebūtų nei jokių nesusipratimų, ir kad žinotumėt. Ips yr 
reikalaujama nuo JŪSŲ ir kų MES darysime išnešdami ta plianų.

Pirmiausia, MES norime žinoti, kiek jūsų apielinkėj yra žmonių, kurie perka MUSŲ 
duonų ir piragus ir nuo ko jie perka.

Norim gauti tokias informacijas, mes už tai jums užmokėsime už tokius listus ant, kū
nų bus surašyta vardai, tuos listus galima gauti pas savo groccminkų.

Grocerninkas galės gauti tiek listų kiek jis norės.
Jus turite labai atydžiai tuos listus išpildyti.
Rastis turi būti aiškus ir adresai pilni ir teisingi.
Informacijos kokias priduosite turi būti ab'jol.uf.skm tikros ir teisingos.

I

Listai kurie nėra teisingi, negalės būti priimti, nes viri listai bus suėekiuoti. dcl patvir
tinimo jų teisingumo, taigi bukite labai atsargus išpildant šituos listus, ir pris laikykite 
priduotų instrukcijų, nes mes norime, kad jus gautumėt vienų iš šitų dovanų, kuriuos mes 
siūlome.

•tai kaip mes jumsvužmokėsime už jūsų darbų:
Už 4 listus, kurie turės daugiausia vardų vartotojų musų duonos ar pirago $25 00.
Už 20 listų. kurie turės sekantį didžiausių numerį vairių vartotojų duonos ir pirago S 10.00. 
Už 30 listų. kurie turės sekantį didžiausių numerį vartotojų musų duonos ir pirago 05.00.
Už 50 listų. kurie tusės sekantį didžiausių vardų vartotojų musų duonos ir p'ragų ŠI 0°

Pilnosios instrukcijos kaip pripildyti kituos listus«bus galima rart*. ant listo kurį gausite 
nuo savo grocerninko, pas kurį perkate. *

ir aš In- liuosui lino, veda |m*aulį utgal 
į pirmuosius nmžiu*, kuomet 
mažai |m*nuli* buvo civilizuo
tas. Kapitalistai nesiliauja 
*1 aiudę darbininkų. Taikus 
konferencija Vcrsalėse svars
to darbininkų reikalus. Atsi
žvelgiant į visų tai, išnešta pa
geidavimas, kad -kuopus lai
kytų savo susirinkimu* tan
kiau. kad galėtų daugiau* 
laiku pažvųcti apsvarstymui. 
iipkallM-jiniui darbininkų rei
kalų. Taip-|»at (uigeitlauta. 
kad kuo|M>s skelbtų savo su
sirinkimus laikraščiuose, taip 
kad butų nariam* gulima lun- 
k j ties j»as vieuua ir kitus, už
mezgant stipresnius draugiš
kumo ryžiui tnrjie savęs.

Apskritys pasiuntė Cctftrni 
rvikuluvimą, kad j darbininkų 
konferencijų Bente, Aveicari- 
jujr. kuri prasidėjo vasario 2 
dM įgaliotų Kazį Pakštų, Juo
zą Aaliunų, kun. J. Dobužį ir 

į A. Vilimaviėių, atstovauti 
L D. S. ir visus krikšėionis- 
demokrntus. Taip-pat, kad 
jie galėtų ir kitose viHosc, liū
gai reikalo, atstovauti ItrikMo 
uis demokralus. Tm* |takels lie
tuvius pasaulio akyse.

Apskritys turi kelis orgimi- 
zaloriu*. Tuigi kur kuiųsi*

SCHULZE BAKING COMPANY

ŠALIN SKAUSMAS!
Darbininku.

ARGUMENTAS.

*«• Twk.

TAU1 IEČIAI!

Chicagoje.

kuuiM-iojo kitu «alc sėdinti ir 
uurijnskė “Natai, ai non ųy-

Konduktorius Imtut ūke slmm- 
(rteigti imtoj. «u«lnl>dydanuis gatvekarį 

Išrinkta ir nuėjo lanlėti įlipti žmogui, 
jo |mėiai. mažai mergaitei, į-

rp • Taisome, tepliojome ir tiarom*
I /lięOIHP naujus automibiliua. IJetuviai kn*ip 
1 UIJi III v pfje žmonių. Taipimt •

uic ant pardavimo Tiraero Urnouoine Kam
iiiiiiumiiiunitmuNinmnNHiMmimNiMMNNiNi!muHiN>..i

6 i uumi pranešu gerbiamiems, kad apie Gruodžio Deo. U 
t atidarau MOTERIŠKŲ DRAPANŲ DIRBTUVĘ dirbame* 
•lutu*, kotus, dnmes ir sijonus moterims mergiDum* it met-r 
ė;>.i ir be skirtumo dirbame nuo didžianalų iki mažiatudų dr*

KEPEJA! -

r

jaukiai paglostė jos petį:
“Ai nemaniau. knd Ai žinia už jį. kuomet į..; vejas užeina: 

bus taip jums skaudi"*, ji>-drąsina jį išlikimai tarnauti 
liūdnai pratarė.’" Žinau, knd Dievui ir tautai. Buvo tni uoli 
dabar liūs sunku paaukoti Jo- moteriškė, kuri kaip Marija 
nų, ypač elniui r, kuomet jis gn- įkvėjiė, leido ir rūgino savu ru
letų gauti įlarbą ir jums |*u- Uų išpildyti Dangiškojo Tėvo 
lengvinti.” valią.

“Ne dėlto, ne dėlto, tėveli "".į 
atsakė verkianti motina: “tai 
ne gailestis mane virkdina. 
Pamislyk — pamislyk apie tai! 
Mano kūdikis —- mano vaike
lis! pamatyti jį stovint j prie 
Dievu altoriaus ir taiknnlį pir- 
maa Mišias. <1. Tėveli, tns nui-

L. D. S. Apskritys.

N<-dMioj<», sausio 26 d. Die
vo Apveizdos |mr. vienume 

ne virkdimi. kaip—kaip mažą nnikyklo* kambaryje susirin- 
vaiką. nr kn* kitas, kaip links- ku būrelis darbininkų. Su- 
mybė ir dėkini:tniut»!'* ! važiavo iš įvairiu t’ldeagus ir

----------- | :ipieltiikė> kolonijų, at-tovau- 
Victiiuolikų m'Iii pni-lmku dumi L. D. N. kmųm*. Jie y 

nuo minėto atsitikimu, iškybi tu ilnrhitiinkni, kuriu ir ide- 
baisi karė Eur<t|Mij. kuri >au- alintai. Svarstė, gvildeno kaip rs-iknlnutn knllM-tojų ariat kur

norėtų kvietus veikėjų sutver
ti L 1). R kuopų ir reikalautų 
kalbėtojau* ar informacijų, 
tai lai kreipiasi j p. Juos. Glo
bį. 617 W. 37-fh Ht., Chira- 
go. III., telefonas Druver 7058.

Retai kuomet Apskritys pa
sirodė viešai, arba kokiu vie
šu veikimu. Pats šiuo kart 
neįstengdamas, nutarė krei|»- 
tis į L Vyėių 5 kuopų, kvie
čiau! jų. kad Ajtekričiui su
loštų “Genovaitę”, kokius du 
kariu. Tikimasi, kad L V. b 
kp. neatsisakys.

Nutaria ateityj laikyt «avo 
siisirinkimn- juigid numerių 
kuopų, pradedant mm ma 
žiuusio numerio iki 
šiam.

Apskrity - nutarė 
dramatiškų ratelį, 
tam komisija.

Ateinančiam ’ susirinkime | beit i kūdikį. kre|>ėj ir Iri* rišo- 
bu- knlliamn ir referuojama liūs. Kuomet visi susėdo, kuii- 
upir užeigas ir kruutuvi*. ku- iutyorius vėl sugrįžo prie sū
ria* reikėtų įsteigti, kuomet darbo. “Ar aš paėmiau ju- 
amuKės bu- punaikintos. sų bilietus?” sakė vaikams.

Ateinantis susirinkimas bu-'aštriai j juos ziurėda- 
North Salėje. Sv. Mykolo pa- “TaRr tauiista,” sakė
rupijoje. vasario 23 d.. 2 vai. |'*«*« vienlalsiai. bet tre
lių pii't. lunkas netoli, reikia via* m* žtslžm. Konduktorius.I 
pasirūpinti apie Durlnninkų putiurėję* į juo* milinių, utie-i 
Navuitę. užtai gulinai tikėlius. j j" sau. Vaikinas, kurs konduk- 
knd Lietuvių Darbininkų Kų-1 toriui nieko nebuvo Mikę*. |>a- 
jungo* nariai smarkiau* sujus 
vnaakti ir

Buvo trys vaikinai ga lie
ku ryje, smarkų*, gražus Imt- 
naiviai livsikulhą ir liuksinai 
licjuokttują. Koudukturius 
sustoju ties jais juisiimti bi
lietų ir priėmęs suskambinu

i de| vieno, kilo, liet kuomet | 
[ėjo prie trečio, koudukturius 

didžiuli-' isguatt g;-t-jrumniimtmtitmiiuituMiuuuuiiUMMUUtti
1 ve ir mojant;, kad susiūtų. §

s

Butter-Nut, Victor Rye 
Dixie Rye duonų ir 
Schulze’8 Piratfų

A. T. BIELSKIS BROS
5315 So. Ashland Are., Chicago, IIL
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Lietuviai Amerikoje.
* ------------- ----------  ------------- > 

Luke st. ir 23-ėio* gatvės. Dm 
įninku Vartotojų Bendrovė* 
n- mėliui.- susirinkimą*. Vi* 
i šėrininkai kviečiami neuž 
niršti utsilankyti ir katrie 
.ori įstoti j-Bendrovę, tegu at- 
įlanko ir gaus inronimcija* 

s*i gulės prisidėti prie šios <ki 
ininkų korporacijos. Km 

m* tlidesuė virnyla'*, ten Im 
t gaivia* ir negalė** imt* sve
tini — privatiški išnaudoti 
i vidguinai* produktais. 
Dirake:jo* M-kn-tėriiis, 

M. Valuckas.

CICERO. ILL.

Linksma žinelė.
Unksmių žinelę turiu 

mėti, kati gerk prof.

'telvergn*. Dori ir katalikai 
>u* priimti. Tini gi jnunime. 
icpralvihkitv progų*, tašyki 
ė* prie rluiro! M<*> įlatig nu- 
veiksimi*.

Reporteris.

CICERO. ILL

tautiškų 
uibuigi'

prn 
kun 

Pr. Bučy* prisižadėjo uedėliu 
je, vasario Iii d.. Šv. Antinu 
par. svetainėje laikyti |huiio 
ka* temoje: Kas tai yra ties, 
ir kokiu būda jų galima pa 
žilti. Kttogi nenori tii**os pa 
žinli.’ Nešini* nei vieno. Tai 
gi visi *ut*ilunkykime j šit< 
mokslavy riti jiamoka*.

Reporteris.

CICERO. ILL.

Nedėliojo, vaaario 2 d^ ftx 
Antano par. avetninėje. I.. Vv 
ėių 14-tos ku<>|M< turėjo Imlių 
Januinuta. dailini. |mdnriai 
|Ku*ilinksniitm. Ne viao: 
draugijom sugeba tokiu* Imliu 
nurengti.

Dumsiikis.
------ ■ ■ S

CICERO. ILL.

Kat. Vienybės susirinkimas.
Katalikų Vienybės 11-rti 

skyrius laikė savu mėnesini 
susirinkimų nedėlioję, vaoari* 
2 d. Av. Antano |air. avėtai 
nėję. Susirinkimas buvo gan 
akaitlingas. susidetlunti* dau
giausiai iš kolonijos veikėjų 
Keletas naujų narių priairaaė 
Rengiosi prie Kat. K|mudo* 
Savaitė*. Išrinko komisijų ii 
sekančių yjiatų: B. Posanka 
X V’alančius. J. Mikolainis, J. 
Šliogeris. Dabar reikia visų j 
pritarimu. Sekė raportai i* 
centru.

Gerk Pruf. kun. Pr. Bury- 
utsilankė ir |au>akė prakalbę 
lę apie reikolitųrumų vienybe* 
tarjs* katalikų. Visi klausė j*., 
interesingus kalbos.

Tikimasi, knd vietinis Kat. 
Vienybės skyrius išaugs į mil 
žiniškų šios kolouijo* jiojėgų. 
To čia katalikams ir reikia 
kuomet
visokie mu*ų tautos priešai, 
bolševikiškieji elementai.

Pr.

•_ OMAHA, NĖR.

Virto* 
šio pntkiliuiu- 

štai

a-PUSPADŽIAMS SKŪRA.vaite*. pradedant vasario mė
nesiu.»

<1. Išnešta pageidavimu*, 
kn I kiekvienu- Cbicagojc ap 
kriti- ir ti-nlnn* nusistatytų 

laiką laikvnuu savu susirinki 
mų, paskelbtų htiknisėiiiosi*, 
ir nelaikytų kartu laikyti mi 
•įlinkimu*. kad urpnkrtiktų 
vieni kitiem*.

7. Pirmininką*. .'I. Mažeika, 
uždare susirinkimų .-u maldų. 

Pirm. M. Mažeika, 
Rast. P. Zdankus. ,

..................................................................... .... 

ALEX MASALSKIS
M e* pnlunic ■<rii*Urio *rtuuU ak* 

« iMfiaiu* Anu IrliUr ttitu »
•Ar u/ |w(4. cnuiMMu wrfunl<* *fcur> 
va ouo T*r iki |] Du •»* v*«ra, 
rlU gumini*’ r.prn*ai. |l. k* a 
*|*< >r4iat p<*tiv tftttihai •» kit« *• 
tikallRB'm t t*l «i* u> lat«ai iv i n n a b 
•*»• alviktl* ti i--• >*ikr<tibit»

Leathcr A Ftnding 8tore 
K. Kaplan 4 Soni

4608 So. Ashland Avė
relafvkaa Tard*

Lietuvio
I oi*u*

aiitnonit*
pilna ateini 
u liko Mtvir 
;*.- Įieluas įi

mto- Eondiin. 
būro pr.i

IJnllalli. liet 
lik pradėj** 
atėjo polir 

uždaryti Imi 
jų prakallute 

jiliuvoiu'-* a.ii 
•••rn ŽIlKlIlėtlIA. 

ž.iiionėm- iš- 
.-vėlu i ir.*.

Httf’ <11 •<

(!•<«• »<»•• *

3307 AUBURN AVĖ
T>»l»phrca» |*rowr 4! lt

Naujas diegas.
Va-ario 3 d. čionai au-itvė 

ė (lietuvių katalikų) Teutra 
liška* Rateli*. J vnldylių iš 
rinkta: pirm. K. Mikniau- 
ka*. vice.pinn. — P. .Itli-aiiė. 
raftt. — P. laiške vinaitė. ižJ. 
- - J. Rttlm-. režisierium — J. 
Kudirka.

\'iišiiiinėioju Tcnlmli*!. 
.latelio tikalu Im*. pakelti nm 
j sevtio* veikimą ant unkšti— 

aio lai|»nio ir imtiesti druun 
•agrindų lokį, kuris Imkit., 
įgulu laikui.

Teatrališka* Ratelis nepri- 
rt:li-* nei nuo jokiu* kitu* >>r 
rauixaeijo-. liet veik* Mtvni|', 
Uakirai. tnip kud kiekviena 
urinėiain gabumu* ir iitylin 
•iam drnnm-. I**i komeilijo- 
-akų. Im- patogu dalyvauti.

Išmėginimui naujo I', liu 
lėlio -p’-l.ų lx-i energijos liu 
uitu -uli šti ”.\merikit Pirt.t 
iv" (3-jų veiksmų komedija). 
I'. Eiliniu naudai.

Norintieji įstoti j Teutrniiš 
xų llAlelj, kreipkitės mi |otri 
tariniais |ms .1. Kudirkų, vie-

•

I

j'

choru* *udnin.it<i 
himnų ir pmgi.iiną 
Ameriko* liimnii.

žmonių lmv<<
ii-, tiryuo jalu

i -imi $.*>11.0(1. \
-u |aiakirt*s 'I

Tų |«atj vakn 
kalbu- imiaų 
n<*|iii'.yk<>. Ka 

i .idh< (i. tuojau 
i .ličiui* ir lii*|M- 
•tų, ura. žinom: 
tai tik vienoa 
.tako, kn* yni 
i'oliciiiuiiti* livp.
.- .-k;r-l v Ii ir u iurė 
Paskui. įtonėdaud atkeršyti ii 
ižkcukti kati ..-mm, atėj*< 
ry- -crijalistli i. dll llllpa 

• i tikiotn*. Nu .jiirkę tikie 
u* |.al,!nii*ė. im- tiir:m
tldžm* pavel: m tu.ėi tu 

karų iii-Ii-I - vakar* 
if tuojau* • ulh'-gii ji*>- 
licijoti. *la-t i :.>• iie,i.ė,-; 
lnr*gi t iei.ų d ■ .-.j davė ui 

dirbti vyėitmts.

DIDŽIAUSIOS BAŽNYČIOS 
PASAULYJE.

Dr. M. T. Strikol
LIETU V. S

V* Ut <111111 l«iV*
Hūk U. 4 elta M- llthaMb Itt.
4 efk «> Tt «>'t*4Lo» lUei2lv%-ir«| jil>

n—

i
Ten Buvęs.

Av. Petru. Ryrp*. tnlp*nn 
i -riviji- zm iiuų .... 
'Ktii-ilin. Midiulune ..
-t. |*uvyt<i. Iltine .. . 
Šv. Povilu. I.i>lldulle 
št .Pvlr<*ti<*1ė-. Itolognoj 
Katedra. I' l*in*iii*ijoj.. 
Katedra. Antwi*r|**ne.. 
ėtv. Sol įjos, 

polyje ..
šv. Jono. Ijtlernnt* .'... 
N'dn* Daine. Puryziujc 
Kuteliui. Pi-uje .... 
ši. Ste|H>iiu. Vielotoji’ 
fi.

PROTOKOLAS.

■iiiiiiiiiiiimiiiitiiiitiniiiiiinniiimiim*
•M *»» Ko Miltui IH« t*ble*<e

Tslrfuaa* Uaiinnrlirl >*♦•

UR. A. A. ROTU.

1

I

4.
i

v. w. Num
advokatas

Vr4» Hito* Vtooaaa T.I.I. • — 
ori*** n>dioMMtvj-

•• W. K AMIllKCmtU HTUKln 
Kambarį- «n»

Tol Centrui *171 
Ofla*. ant Itndpopunr 

mm m>. mokgan sTrttan 
Tol Tar4» t»»

<ln»mlma-. hll W Wrs —« 
Ta> ▼ ,-<* «»•

-------------------------------------------------------------s

Dr. M.Stupnicki;
1109 So Morgan 8treet '

< HI<'A(R» n

.LjfiDf % tk. 1! *, ryto; |
. t ji \*. d-: t, Į

U t-Ui I lt t vai takura j

V
1^ h. IViT. U*.IĮ \ IVliyiti**

>>*4*iiti4t *i4*irin . 'lo, iuikyto 
įlįsiu «l.. IfH’.i m.. Dievu 

\iiicizdu> |mr. *. luili' je.
1. Pirmininką- Midus Ma 

įeikit atidarė u-irinkiiiių mi 
malda.

2. Protokolą- iš praeitu *u- 
-iiinkimo (sau m 14 d.. 1919 
•u 1 jie -skaitytu- ir vienlmlsiai 
priimtas.

3. Kalbėta kaip Chicaguji
Iii kovos 4 <L 1*,'I9 tu., sūrin
iu* virš $50.00,i. Išneštu se- 
junli rt*xoiiuci.ūi: Mainui di
leli reiknliiigiiMą ir trukumų 
pinigų <k*l j -liiiškų rrikalų 

i per šiitu* svariu, musų tau- 
ai įnikti*. Katalikų Vienybės 

. .'eilini* -nvu iifpaprastniib*; 
: -asirinkiiiK*. saurio 2S d.. 1919 
ei;. Dievo Apvtdnloh par. sve
tainėje vietilH’l-iiti išitėšė |m- 
^cidnt imų. kn>l Tniitii- Fondo 
•ktrini kivktėiiuj*- t'ltirugus: 

*r apielinkė* kolonijoje n*ng- 
tųri su jti-iuptomi* jėgomis' 
prie l.ieluvių Dienu*, kovu I 
L 1919 nu jų iškilmiugiau-* 
•tai npvuikšėiutų *u rinkimu 
tukų |m*ikvi*ėiaut talkon au
kavusiu* Kl*-diniu Tautos 
Fumbm mamižiau* $.'•.< M t. idant 
pasitarus kaip išgavus aukų 
ypatiugai iš tų. kurie dar u*'-- 
a aukoję Tauto* Fucnlan.

4. Nutarta nruutžuius knip 
1000 egx. k iti^itucijos at 
'jmuzdinti >u miukštuis. pi 
giais aptilti lis. Galutina 
-l.uitlių s|nm'dinti nu-pn-sti 
jt'tvi-ta valdi itai.

.*». Svarst; t. apie Km. Spuit 
lo* tšivuilt*. Išneštas įtagei 
lavituns. knd kiekviran kolo
nija uoliai rengtu* prie tu- *.i

51.01*1 
37.0011

2.*i.mio
24JNMI 
24.0011
24.(ioo

Konstinititio*
2!U«ri
22.!* n' 
21.00i'
i.*:.<«*>
12.400

Domininku. Bologno-
Ji* .............................. 12.000

ši. Petru. Bolugnitje . ll.400|
Katedra. Vii-mmje .. . Il.fi

Dr. L LUVRU C. BORL Mt 
še, o •«•>.» ų e d.tsMft 
IMI I nT.% t » M K 

A«iu> $cuti • 
,4«Rd«e «•** I .k 4 |M* fdtdrt* 

••• ta,• h» >ii» tini i «k * «*t 
NrtKlinnvr |>»*i 1 <7 |L ■ ia t . fu

Aukos Tautos Fondan.
Nor* lietuviui Inisviuminių 

r stM-ijidislų lakrašėių ir kai 
Mojų buvo klaidinami ii 
masinami, vienok Dievo ir Iė. 
ynė«, l.ietuvo- meilės iš jų 
rdžių įiejsteiigi'* išplėšti, kų 
arialii uniisiu- aukos Tauto* 

' įimtai pbiukiaiičiii-.
'etuvini nuo
Arini taipgi neatsiiiku.
j. mylinčių savo tėvynę lie 
nių. varikli ir jų aukos:
nim iškus \’vi-*iiu-kiis.. U25.<m 

-tnnisluvus Butkus .... l.'i.Ut) 
gint- Pužausk's.......... lAtK)
'navas Jariotiis .......... Itktki

luotui* Aukyn .............. HMM)
Juozu* Malulevirin .... 10.00 
•'asini. Ktnudauskas .. 10.00 
Cazimirra* liutku* .... 11 >1X1 
<aximi«*nu< Kazleiku .... fiOO 
Vntaiuu* štležin*ka* .... TtJ3 
Mykolą* l'ukėna* ............. 5.II0
lona* Bartkų*.................... .*>.00
.-rliksM* Priruėionis .... 5.00 

( Antanas Aliukoui*.......... 7».00
\ntamt* Balni* ..............  3.00

Po 2 <loL: Juozas Vaškele- 
.iėiu. A. Lukošiuniu*. M. žy 
kdis. M. Zuleckas, A. Aftoluu.

I’o 1 <lul.: M. Pucvhtuskimė. 
M..TamulietH*. A. Aliukonis, 
i’. Petrušaitis. K. Venskus. I’r. 
Krikščiūnas. Ig. Petrikas. X 
Keviakas. M. l'ždavinys. J. 
Julkis, M. Musueckis. B. šiin- 
’sev'čia.

Kilo* smulkiai.
Viso Kalėdinio Tautos Fon

dai! suaukota ir j Centrų iš- 
i siųsta $164.75.

T* T. 1 w «kyr ižd.

♦

nori gasjiuduriauti.

Vasario 2 <L Krank ir Ja
me* svetainėje Ituvo geležim 
kelių unija* vakaru*, sureng 
ta* karšupiuių įlarbininkų. 
Vakura* liuvo gana* puiku*. 
Matyt. kml darbininkai yra 
gerui susiorganizavę. Buvo 
daug ir šiaip žmonių. tieisti- 
nu. kud panašiai darbininkai 
snsiorgMnizuul ų ir kiton* dirb
tuvėm*. nr* ledu gulėtų ir tuo- 
k<*tj geresuj iškovoti.

Vasario S d. merginų ir mo
lei ių mv. 
giu Italių 
litinė j>*. 
gatvė*.
lankyti.

i

i
nv. Murkniih. V<*m,rijoj<» 7*T>di|‘|

Pr. j

Ilinj fotografų.
Berželis.

BRADDOCK. PA.

PAIEŠKO VIETOS
JMiirvtn V >rs<*eiimnkiM> |»nhAli«u 

V4e tua, turim Vt-*1i choru jiVKU >u*«o 
<» u tIh’ui kl«U*nu liui'ia rt įkalta- 
n*»x MrtMAHl kr«<i|«ti» ArkuRtUu ant* 
ralu

iš'

i

1
i

i Dr. G. M. GLASER !
eic tartai uja x* mktai 

<1, v-im*. tr
J llll «». Munrna a*.. Kert* M *H.

<I

i

ERNEST WEINER
DRY GOODS

1800 W. 47th kamp. Wood BU
Kas duodam* dOsuta* Maoipii 

•ietvrrpal* ir Hubatvii.i*.
IlidellhUi* |xi*ir<Bkin>» (auuaiu. 

Vi-okl* m*l»ruul»l. vaikam* draau 
•laV Slab- Ir lakuu*

t.---—.--.-.....
I raistas— lu.ul...«..1 7l*>

DR P ŽILVITIS 
lt AKT IRAS

IK 
ITflttt IK. A*

eit* SiaHh !!«**•*d <4»«v 
f M

i
1

I'HK.UMI, IIX 
S|.«‘.*ll<-lK« 

*lut<-rt^l>v. Vyrija tr talka 
r«u«i < ta»»»a.u i «■> 
utlXl> VAI-aNIhO* 

Iki * r>><*. suv 11 iki > po 
t na. > t*i *.*• •** No4< 

. •skara* sius* oMaryte* 
vara* em

Mažai kų gali puumtyti 
-nusų miestuko laikniščitm.-e. 
Ibslo*. kad šia nei jokio veiki- 

l um nėra, liet iiusiiiaki. kad 
I daug veikiama uur» ir nedide- 
i liu bureiio lietuvių.

IJetuvių čia raudasi apie 
JK1 šeimynų, o juivirnių ir arti 
tiek. Dar raminsi ir lmlšcvi- 
kų iš to mažo -kaitliau*.

Porų metų atgal sumgimizn- 
vum |mni|iiją ir |nisėtinai uš- 
rilaiko: m* bloginusiame padė
jime raminsi keletas draugijų, 
k. t.: šv. Petru ir Povvlo j»a 
šclpinė draugija, kuri |nuittk<>- 
jo į Tauto* Fondų $250.00 iš 
kaso*. Taip-gi yru kuopų*: S. j 
L R. K. X ir Moterių Kųjun- 
go*. Visus gražiai gyvuoja. 
Tnijegi turiu* ię L Vyčių 56 
k|>^ kuri labai jmikiai gyvuo
ja ir dirlm nenuilstančiai la
bui tauto* ir mu*ų pačių., 
Pirmiau neturėjom įsūnyti- 
uio choru. Vyčiai pradėjo na> , 
kilsimi dainuoti. |*r |m*idar- 
bavimų vargiu.. J. Neimlia, gu 
ri* avtažinėju iš llomeslend. 
Pu. Dulrnr pusėtinai jau imi- 
girdit. Tnipg* vyčiui buvo 
surengę inkarų 31 d. gruo- 
<t<o, nuo kurio liko jn-ln>i npii 
$50.00. Tuo* pinigu* imaukoju 
į Timto* Euridų.. 2<> -nu-ia. *ių 
melų. Mil’-ligė tukti ią. kuri*!1 
užjirasi- ••Birutė-" cliun: i- . 
Pdl-buigiiu. kulis Nllviėė t I 
kulų ••Xi*|mdėiu* tn t Vn Iui* 
ti".

Pirmiausia nm*ų vyrių elta- 
ra- |iu-ir<slė nnl -«*mos ir *u- 
dainavo Vyčių himną, pu-kui 
••Biruli’**’* ebora* ••Pastriki- 
niimi dainų**. "Lietuviai* mr-Į 
i—uitu* gimę”. "Karvelėlį". 
“Revoliucijų* himnų**. Mnr- 
eikoiuiilč, solo imduunvo, 
“Aušt aušrelė', kuri puikini 
išėjo ir publika jų n|Hluvan<>ji> 
dideliu rankų plujium. Pn>-; 
km buvo lošima*, kuris pui
kia i“ pavyko ir publikų užga
nėdino. Paskui buvo monolo
gus "Zyila- ir kaimynas", ku
ri* prijuokina publikų. Pu to

I

I

I
I

i

VYRIOKŲ DRAPANŲ 
BARGENA8

Ksujauiadmuit. darru ant tas- 
■akvmu uvui ir ••r«-rk<.ui. i«-r-

■ t<« nuo SS* iki Si*, dabar par- 
•įduoda po Sis. Ir Sli.

Kaulai darrli *auitl nuo SI* 
iki m -lutai ir oirrkutau ano 
i:.** lla SIS.

luina* >>a*lriaklmaa kailiam ImuuuMm vtrrkotv.
Vlaal matai vurtpU alirtal Ir 

otrrliidal «*rt*-» nuo Iii iki 
SS*, luto r S* ir augKiaa. įto
limą nuo Sl.i* iki *<.*«. Valk* 
•iuu.1 nno S* ** UU SI.M. Va- 
liana Ir kupurai

ATVJMU KJUMSOIA

9- G0RD0N,
t SIS H. HalMrd M.. <kkM*. IU

W&šJ
wib civntnimMM

Į|L

 A

55c
taksus PIlkSNM

55c

I

PLUNKSNOS.
įituimuauiHHHtunHittuiniiuimuiiiiVaikintas dirtają

Pastaruoju laiku jaunimą* 
aupkato prie tlHieriiht vcikiuio. 
luilmi malonu* aprinūškima*.

Ihtug geliai i |u A. Knxlnu»- 
ka> ir kuu. J. Ihirieku*.

Vyriai - imgia jniru|>ija* 
nuiiilni vakarų, kuri* at»ilm> 
22 vnrario. S. m. I'mgramu* 
įvairu*, ru.itlė* i? lošimų, lo 
šimelių, d< klehuit ijų ir dainų. 
rikimn*i mm |mrnpijnnų di
deli** nžimjautor. ne« pirimt* ii 

itlHų takuni*. n viri ištroškę 
teatrų ir dubių.

Ncvpib*. Lietuvių (Imta* 
ii'tigia Arhnmiškų vakarė); 
nmlėlioje. !l <1. vakario. Iiažriy- 
liliėje hVelaili'ėje. |x> miš|Mirų. 
mi likhlu. kad *u*ipnžiiiu» ir au 
Kidraugavii*. naujiem- nariam- 
tarp šutvę*, mat šia elim-n- vo* 
tik husitvėrė. Itn- jleMliaini 
imtini, chorirtų drangai ir 
draugė-. Bu- įvairius lietu
viško* iai-lė- ir kiloki margu 
iiiynai.

šio efmro -uairinkime p. A. 
Kuslau-kar | nutuko jo I dol. 
ant rlioni reikalų, už kų jam 
išreikšta* širdiugų ariu. Tai

I

I 
t 

J

FARMAS PARDUODAME
A|'želiuk * » . *

dwl£HaU*d<d ir ».« 4a*«Md»a«M 4^«««d»*V 4 IM- l 
ninku Amertluij* kuru? u»w >
MI•<> * * |»4H1»* su 41* tiri Už IMI* uittHN* I 
Imm. kur:* luti • ukžMui* dr*»ujf*x«*. | 
turi kati*** tr li<4uttAlum kupinu I 
Yt«*r lunnn luj |>uikw*j dsu- Į
tr 4 ar« ns )•«*>** ui»m uiti puidtaihim . j 
'trinu Ibtikai litru* mi 4l«ttB tr I

«i trtru •M-r«t kirlui *ttr >tr«U. Iir- |Į 
iti.iAkrii* •«kniink*t« *!•«»%<nt« tr-J| 
tn« tuaaliU «U jinriU* iruti tr minta *|< 
*.>«•! •> . k. • *• • • • • • »4. 1 • • '
• skltl

htt.kian »• 
trpHMHU t 
kurtu* • • 
rikliu Ilki :* 

: | a .y' t«l t- 
| .llat'riltl »«<

14.it im aru L n na i .».< iw t - iti*4u’«*'ių iri* 
Ižtiluii. (•■įturii*. i" 
| t*M*a«t lurititi i.tnucį 
p«tt. mhp |«rir> 
įpilta* L-«l|> t i

» 
» <u jlMtUa n*»u tr MIIw ta • 

•r>o***6** »**4*t
•abi,, eltai ••H iy. **»*1»i.

4l»r4«i 1nf.**i*i kfu'i*’ 
•«>i«*ei ImfMžii, L*4<dl0<W* r 
jkm l*l«lb.>.n tik'* IMU: 

hV* ••♦■tiriitM..** brlnat. 
kh n tar4*>«* 4*Lt fl? 

1 h4I< iirjM Mmau
bu-lifil

•A re'itžlt*** » >». darau |Mž«

4

P. M. Vytis.

MELR08E PARK. ILL.

I
i

<*no« draugija ran- 
įgilo Vaičiulio s ve- 

prie Lak** Si. ir 21 
Nepamirškite alsi- lt

tl
dui*. UAjmImIh

l* RiftucM

DU M. HERZMAN

Otru lietimam* tinooiaa par N 
mrtv lulpo paima ardytoja*. «M- 
rura*> ir AKUUCUIP

otaa if bakaraiarUat MM *> 
IMU M. Mtt* m* «L

Iatlxlnringu Sųj. !> kuo|»3, 
nugia pmknllm*. kurio- ]■ 
vyk* nrtlėlioje. H d. va-ario. 
1919 ol, 130 ml. pu pietų, ita- 

♦ lų bažnytinėj* -vetaim-je.
Bu- gar>tt* kallu'-toja- iš 

Chieago*. Viri neužmirškite 
. atsilankyti, m-- išgirsite ilnua 

nnn>lingų dalykų. K virvių.
Valdyba.

Nu ipirkitc labai gražių knygelę vardu:

Pražudytas Gyvenimas
arba

Girtuoklio Išpažintis
šio L; celė vm tik iė-ju .i* »|iautk>«. “brangs" Bctid- 

ruMu lsid'i Turi 59 piiKtajuua.
K ina tik ........................................ 20c.

"Pr*. . yaA* Oyvt'iiimaa" tinka niuoų knygytuuns. Bau 
‘klj jų »Bi-*> 'irtas rub idftcnina žymu* nontbnti*.

“Pf*ž-i ..-ta* Gyvenimą*" viena ii grahauaių apysakų 
Paimta u > muų gyvenimu. Ita* kartų jų pradeda (kaitytų 
tMgmmea n *rric*itę* ligi priaugi*. Taip yni užimanti. Ap
rašyta tuk* aizda*. kur* dažnai aulinkanma ir tarp lietuvių 
paltnkucą ■ ris grtavimu gi paakiu ntiopremlžiuaių pataisyti 
savo klaidiu-.-ų gyvenimų.

Šita knygelė ypai rekomenduojama musų gerb. kle
bonams. Nes tai puiki lietuviams dovana prie kalėdo
jimo.

Bokalu ..kilę tuojau*. No abribuutaa skaitliu* a tapatu- 
dinia.

IttBlIU** iv Uhf-d n 
Uaih «dti it m- 

dlmaSmr tr B ai *»4*1SI*
L t .|«1«t »*• , r *h4 .

| <1;*ii*«‘ FiMta 4 I**.4m l> ui.*, ihuj*
1 CtMtiatu |M'Ur)tl «m ln«> L Ii u*ki •«
' m-t VHtrn* nr|>irk«te niekur ui.*« i. ..p 
tk |M* H) u a. luva Laže ■!>$) Irndlhr 
cr« 1^n*•• hituvik uk.uinL ; Lut 4**«* 

, it U* Aeimyna »*ua au*. *ti. hnk*- 
tune it : K>'t < <a’t * Kuri.* |ee>».

' Imi fatnųi t»>*ttia •HJfte-tiee Lnlfu* o-i. 
grųctn<n*4*. I*iit»< |*fi<<4iM lietuviu* k* •• 
lUMietVi* vkiy «*t L*4ti*t din*
rltiie* fe*e |Zr* il'Anm l ua^uLtl* *<* 
v «rutti» *1 d M |»ti. tujif.il ui ų K. 
1<l*ur< tr Kedvet k* h*tuM|ei \i|r«*l*

X KIEDI8 &. C0. 
Peoplei Statė Bank Building. 

BoottriUe, Mich. •

tujif.il
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Geresni Biscuits Padaryti Geresniu Budu16 NORTH S1DE
18 NORTH SIDES

Geras, minkytas pyragėlis su geru ir maistingu skoniu.

tnojatu prisiųtk mums jo vardą. te

IS NORTH SIDES.

PRISIPAŽINO

milijonu

Nusipirk Naują KnygąChoro Valdyba.

Kaina tiktai 50 centų
UžAakymun ra pinigais adresuokiteAPIPLĖŠĖ SALIUNĄ

Direktoriai

SUVAZINI.JO VAIKA

DIEVO APVEIZDOS 
PARAFUOS.

Soda 
raclęers

CHICAOIECIAI VYČIAI 
TĖMYKIT.

PANAIKINTA POLICMO 
NĖS VIETA.

PALEIDŽIAMI PRASI2EN 
OBLIAI

ATĖMĖ S1.200 NUO FA 
SIUNTINIO.

MERGINA TEISIAMA Už 
SAVO MYLIMOJO NU

ŽUDYMĄ.

Žiūrėkite j vardą — prašykite Crispo Soda Cracken,

KATALIKIŠKOS ŠVENTES F' ’ s.K/.l FAMCfL S1W>.

SUAREŠTUOTAS INTA R LA 
MAS VAIKAS.

ii- mirtinai Mifr i«h; 
iim*i imi. Motinu tui|»|Mt. 
nin. m-|ingy>mhti.

“Marijos Menuo”

Taip tvirtina Chicngor 
veraiteto preaidrnui 

aon

TURKIJA TURI BŪT 
NAIKINTA NUO 2EM 

LAPIO.

Penktadienis, vasario 
Šv. Romualda

Šeštadieni.-., v. t it.
ŠV. Jonas M.ita'

■i. .
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