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ANTROJI LAIDA

Amerikos Lietuviai Darbuojasi Organizuoti Kariuomenę

Vokiečių bolševikai 
naudoja artileriją

AŠTRIOS PRIEMONĖS SU
MANOMOS PRIEŠ VO

KIETIJĄ.

Oal bus uždrausta konskripci- 
ja Vokietijai.

NUBAUSTA KALĖJIMU 

 

PENKI SŪCIJA 
TAI.

NĖRA SUTIKIMO RUSIJOS 
REIKALUOSE.

$

Kiti kitiems prieštarauja 
senatoriai.

, I
Paryžius, vas. 21.— Taikos 

konferencijoje vie*|uilaujn op-' 
limiziiui*. Miiiiomn. jog kol sti- 
gryž čionai prezidentas \Vil 
Mina*, su taiko* K-iknlai* jau 
tiek Ims |Hi*ivarvtii 
knd pn.-kui v<-ikini 
111:1 konferviieijon 
Vokietijos atstovu* 
padiktuoti taikos sųlygns.

Jei tnrji viskas gerai sektum, 
tai taikos konferencija turėtų 
|«asil>aigti balandžio |>al>aigo- 

Snvožiavo daugelii dvasiškuos je arlm geguži** (iradžioje.
ir šiaip žymių žmonių. * Anniatidjo. sųlygų klausimas 

Waahington, vas. M—Kala-' ' isų penkių didžiu-

likų.dvasiškija ir imsauliniai l»ų 'girtybių atstovai dartmo- 
žmonės suvažiavo ėia šiandie 
pagerbti Jo Eminencijų kardi- 

vyriausybei notų Gibbonsų. kurs pamini 
leisti Aiuerikos lietuviams iš kovo .541 metų vyskupavimo 
savo tarpo čia suorganizuoti sukaktuves, arba auksinį vys- 
30,000 kariuomenę ir šitų pa-1 kupavimo jubiliejų. * 

Aventųjj Tėvų repreuntnoja 
speeijalni iš Rymo pasiunti- 
ny*. arkivyskupą* CerretU. 
Jis nesenai atvažiavo Ameri
kon. ir atveža Itardiaoloi''ju
biliatui Apaštališkojo Sosto 
imlaiminimų.

Prancūzijos premjeras Cle 
menceau sveikstąs

GAL PAVYKS LIETUVIAMS 
SUORGANIZUOTI KA

RIUOMENĘ.
, • , ,

Būtų ji pasiųsta Lietuvon 
prieš bolševikas.

Pittsburgh, Pa.. va*. 21. — 
Užvakar čia įvyko Amerikos 
Lietuvių Tarybos suvažtavi- 
ma*. Spvažiavimas paantrino 
peticijų šalies.

. įdurti Lietuvon kovoti prieš
rasų bolševiku*.

Jei ryriausybė sutik* nu tuo 
prašymu ir pripažins patino- 
tų*, jai Amerikos lietuvių Ta 
ryko* pienus, tuomet lietuvių 
kariuomenė Ims pasiųsta }«- 
gelbon StMKMl lietuvių armijai.
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KARDINOLO GIBBONSO
AUKSINIS JUBILIE

JUS.

genam imuvių anmjai. k'ni|, .iwiSkitti, tniPIm-
kuri Urtuvojr kovoju prieš • pagyvini fcn.on.ų,
bdšeyiku* ir snlmko ««J I jj viw A.
briovimųsi.. nierikos. Pažvmimn dar tas.

Taryba, lie to. kari** depnr-f 
lament o ]mklausė (lanluoti 
Lietuvai dalį amiTikoaišk<K 
amunicija*, sukrautos Kuro- 
poje.
» Taippal įgnliara jura at* 
utovasParyžiujr. idant jie kar
štai pasidarbuotų, kad taikos 
konferencija pripažintų Lietu
vai nepriklausomylię.

■menko*. Pažymima dar ta*, 
jog tokio iškilmingo paminė
jimo Amerikoje nėra buvę ]»cr 
kokiu* trisdešimts metų.

Tarpe suvažiavusių baro 
Bostono kardinolas O’Conndl, 
K n na d O* - kiHinola.- Begi n. 
Av. Tėvo atstovas Suv. Valsti
jose, Arkivyskupas Bonzano. 
V’i*a eilė arfcitysku|ių. vysku- 
pų ir pralotų.

I* pasaulinių Amonių buvo 
šalies vyriausyW<s atstovai ir 
žymiausieji šalie* veikėjai.

pirmyn. 
Ims gal:- 
I m kviesti 
ir jiem*

Vakar Ui ieugoje teisėjas 
Landi* nelei’l" |**nkiem* *o- 
eijalislnms Atnmijiuti liylr- ir 
kiekvienų i| jų imlmiidė |*> 
20 metų kaŪ-jimo.

Tie MM-ijal' tni-yni Ameri
kos Micijalirtii į turlijo* lyde- 

|rini: ItergiN*. Gernier. Ki»*v. 
Engdabl ir Jobn Tnckcr.

Visi jie pnduos ajieliacijų 
iiiigštcsnin teisman. Ligi a- 
imitacijos jie visi | Kiliuos imt i 
|x> (taranka, kiekvienas fs>

m atmesta rviko
jini i bylų ir kno- 
laskyrė bausmę, 

’-s. socijalistai 
i. pasirašė |>o 

bondsata, taip 
vertė siekia net

$541.(01.
Kuomet 

lavintas ati 
met trisėji 
tuojau* 23 
ir jų ša 
paliuosa 
kad 
$690,000.

I

I

Washington. vas. 20. X’r 
senai senatorių* .lobiusui iš 
('nliforuin valstijos jindnvė 
senatui rezoliucijų, knd ame
rikonišku ktiriimiis-iiė knovei- 
kinu* Imlų atšaukta i* IJu*i 
jie.

Vnknr *vmi1«iriii* Mi-Cnin 
ls-r p.-iihivė rezoliucijų, kinio 
je Mikuliui, jog kaip Suv. \':d 
-tijų. taip ir talkininkų prie
dermė kimveikiaus Rusijon 
pasiųsti dniigiaii kariuomenės 
ir sntmškinti galvažudžių 
tadšrvikų gaujas. |s> to įsteig
ti Rusijos liaudžiai pastovių

I valdžia.
I
i

Lenkai jau išsirinko 
prezidentą

Rusų bolševikai užėmę Alytų
LENKIJOS PREZIDENTU 

išrinktas tromp 
CZYNSKI.

Niekais nuėjo Padereuskio 
svajonės.

RUSŲ BOLŠEVIKAI 
ALYTUJE.

Lenkų kariuomenė briaujasi
Lietuvon.

Paryžius, va*. 21.—Keli gy- 
dytojai dnrbtmjusi aplink pa
žastų užvakar su viena revol- 
rio kulipka prancūzų premje
rų Oemenccau.

Jie praneša, kud premjera* 
sveikstu*. Bet kulipka dar ne
išimta iš peties. Kol tas ne
bus patlnrytn, gydytojai įsa
kė premjerui ilsėties, nt-už-i- 
imti jokiais šalies ir taiko* 
reikalui*.

Dėl to pašovimo vakar lai
kos konferencijos tarylm ne- 
turėjo susirinkimo. Be pirmi
ninko nebuvo kas pradėti.

. r Anarchistas Cottin, prnncu-
•’zas, šaltai išpasakojo, kaip ji* 

' m vienas sugalvojo nužudyti 
, premjerų. Prie to žygio jis pa- 
C dėjęs pienus daryti tuojau* po 

. • ItaŪjoe -karaliaus apsilanky
mo Paryžiuje.

Su anuotomis bombarduoja 
miestus.

. -------------
Copenhagen, vas. 21.— V’o- 

k iečių bolševikai labai srnar- 
knuja Vestfalijoj. Tenai ja- 
turi įsigiję ir anuotų.

Miestų Rottemp jie bonjhar- 
duoja su anuotomis, anot gau
tų rin žinių iš Mnenrterio.

n»ttcro|>ų nilo volševikų gi
tui vieni civiliai žmoųės. Jiem* 
imsiųsta {Migeliui iš Muenstc- 
rio. •

VARŽĄ VA, vai. 21. — Leo-
Paryžius, ra*. 21. — l*-nkų kų kariuomenė užėmė miestų 

steigiamasis susirinkimą* Var-Į VųĮlrovitk, šiaurrytuose UBO 
šavnje atgimusios Is-nkijo*' Unijų
respnlilikos pirmutiniu prezi- —< nnl_ Mj-nka.i._... migli upes nicpu.

I

jasi annirticijo* sąlygų rei
kale. Už kelių dienų tas suly
gai Foch paduos Vokietijai.

Tos sulygo* Im* galutinos. 
Jos bus visas pamatas taikau 
Ta* sąlyga* Vokietija turės 
išpildyti, jei nenorės, kad tal
kininkai pertrauktų anmatie' 
jų ir atnaujintu užpuolimų 
prie* Vokietijų. Talkininkų 
tam tikrai lramirjjrsi priiinrtr, 
kad sulygo* butų pilnai pildy- 
tino*. Kuomet vokiečiai jas iš
pildys. tuomet bus atvira* ke
lia* tnikoh.

Gal bua panaikinta konikrip-
rija.

Taikos konferencijos atsto
vai daug galvoja apie vokiečių 
militarinę ateitį. Vra suarnuy- 
maa. kad taikos ««»t artimi 
drausti Vokietijai kouskripei- 
jų Icadir per sekančiu* dešimts 
metų.

Tuomet Imtų užduota* riė 
džiausią* smūgis vokiečių nii- 
litarizmui. Per dešimt* urėtų 
jo ten nepaliktų nei pėdsekio.

Gal Vokietija lamentuotų 
ir nusiskųstų tuomi. jog h? 
militarinė* konskripeijo* jų 
užbaniukintų jos priešininkai.

Bet tam tikslui butų ir prie
monė. Jei kartai* kas norėtų 
Vokietijų liereik alinga i skrian 
*ti, tu ueleirtų daryti tautų 
sujungė.

Butų gerai daiktai prancu-
Zami ir (ratam*

Paminėta* taiko* siitartyje PIRKITE KARĖS TAUPY-. 
toksai posmą* butų laiminga* MO ŽENKLELIUS (W.8.S.).

LJoyd. fi 
taltatas. UŽ'

William Broe« 
Chicago* kapi- 

nuba us-

t

(MM)
padėjo po $Ti0.-

os teisėjo ištar
mė* -karMai išme
tinėjo šios šalie* kapitalis
tams. kurie Iteraekiojų soči ja- 
lizmn. Panikė, jog nei vienoj 
šalyj socijalistai tiek <biug ne- 
jiersekiojauii. kaip Knv. Val
stijose.

Fhoanir, Artu, va*. 21. — 
Kaigfat of VOiumltu* (katali
kiška organizacija) pirminin
kas Jame* A. Flaberty pas
kelbė, jog ateinantį pavasarį 
žada Ameriką aplankyti mar
šalas Foch. vyriausia* talki
ninkų armijų vatlas, vokiečių 
pergalėtoja*.

PAVOGTA $25,000 BOND- 
SAIS IR AUKSU.

d<-ntu išrinko susirinkimo pir
mininkų Trampczynskį.

Karine, Wis„ ra*. 21.—A- 
ną naktį iš vienos geležinė* 
spintos vienuose namuose pa
vogta $IO.twtl auksu ir $15.(MM) 
laisvės lx«Klsais. taupymo 
ženkleliai*, nioney orderiai* 
ir kitokiomis liilomis.

Tas Viskas priklausė nrmė 
narna. tarnaujantiems karino- 
mmėje. Išeidami kariuomenėn 
jie pinigus ir lamdau* )mlik» 
trim* pasitikintiem* savo Inu- 
tieėiam*. kurie sakėm esu Imn- 
kininkai ir a | įsiėmė palaikyti 
pinigu* ir kitus daiktu*.

APIE SVETIMŠALIŲ DE
PORTAVIMĄ.

Vaftingtoo, va*. 21.—K«m- 
gman paduota biliu* svetim
šalių deportavimo reikale. Da
bar prie to biliau* {auluotn pa
taisymas arha priedas.

Sulig |>ri<*lo svetimšaliai 
j fira*iženg<-!i:ii negali Imt de- 
, portuojami. jei jie savo prasi- 
žengimus atlikę ne šio* kari** 

I metu.
daiktas prancūzams ir ita
lam*. Ne* kaip Prancūzija, 
taip Italija nepasitiki voki" 
čiais, kurie |» taikos išnnujo 
gali imti ginkluoti?*.
Ir kuomet vokiečiai ginkluo

tu*!. tuomet ir anom šalim 
prisieitų vi*a* laika* palaikyti 
skaitlinga* karinontem-*.

Vuhington, ra*. 19. —Vai
styta-* de|uirtnmentn* gavo ži
nių iš Portugalijos jog tenai 
nmiiurebirtų sukilimą* sutraš
kinta*.

A|iie tų faktų Portugalijos 
vvriaii*yta* )ui*kcll>ii*i prok- 
hmineijų.

Troinjrzynski* kituomet yra P**™* Alytų ir linijų palei 
buvęs Vokietijos parlamento Nemunų.
r.tstovn*. Lietuvoje lenki i jau aplen-

| Tai atlikta po smarkaus su- kė Battctogų- VoUuttol Al 
sitytniroo nacijonalistų <lemo- Baltrtogte dar neižiikrattrtt Kg 
kratų su valstiečių ]>arttja. mieato neufieido lenks ks-

Į Buvo du kandidatu: Tromp-
^czynski ir žinomas pijanistas "®omenet
Pa<lere«**ki. Pirmasis buvo____ _____ ...____ ~~ .I nacijonalistų demokratų j-r PAREMTI GUOOafOKAtEft 

'lijo* kamlidata*. antrasis — PLAUČIAI.

i '"7^1!!*^*^^ I.m Imi- ^bijoma daryti operacijų, 

su*, gi Puden-w*ki — 149.
TromiM-zraski. yra fioznnnic-

ti*. tad |*i išrinkimo timjans 
imkeltu Poznaniaii* atstovi] 
legnliškumo klausimas.

Sakoma, jog prie Tromp-
rzT-nskio išrinkimo iirisnlėjo 
ir kai-kurie žydai atstovai.

Pasakojama, jog liile dienų 
l^-nkijoje galį sukilti bolševi
kai.

Paryžius, vas. 21. — Po iš
tyrinki X-*piuduliai* ištirta, 
jog |iašauto premjero pažeisti 
plaučiui. Kulipka penėjusi per 
dnlį paluĄų ir susilaikiusi.

Reikalinga operacija, kad 
išimti kulipkų. Bet bijooHMi 
pradėti. Premjeras truputi 
spjaudą* kraujais, bet stipriai

' laikąsis.

VOKIEČIAI AREŠTAVO 
BUVUSIO KAIZERIO 

SUNŲ.

Copenhagen. va*. 21. — Iš 
Mnnirlio pranešama. jog Vo
kieti joji- Mian-štimtn* buvusio 
kaizerio Minu*, prinni* Jon 
ritini, iiž kokia* tni intriga*.

Jii yra užimtai tik militari- 
niaii reUcalaii.

I

BAUDŽIA LINCIUOTOJUS.

Sharon, Pa., va*. 21. — Ja
us-* Brnckin, republikonų par
tijos lyderi* (Irenvillėj. laišku 
I ui kiti tise generolo l'erslitngo, 
ar ji* tikrai nutilus Imt kandi
datu* į N. Vulstijų preziden
tu*. apie kų dainai šioj šalyj 
buvo knllianm.

Brackin gavo nuo gen. I’er- 
sliingo atsakymų. (ten. pažy
mi. jog ji* esąs sujungtas tik 
*n savo iniliturinėmi* juireigo- 
ini*. Su |*>litikn jis neturįs 
nieko liendra.

VVinston Salėm, N. 0., va*. 
21. — Praeitų rudenį keliolikti 
žmonių įsilaužė miesto kalėji
mai!. iš ten išvilko niger] 
lligli. kur* Imvo suimta* nž 
Imlto* moters užpuolimų, ir 
nnlineiavo.

Penkiolikų linčiuotoji] du 
' Imr teisman nulmtidė prie auti 
kių dnriių nuo 14 mėnesių ligi 
(i metų kiekvienų.

l

I

Washingt<m, vas. 21. — čia 
paskelbta, jog nuo įplaukų ino-

PALIUOSUOJAMI NUO 
ĮPLAUKŲ MOKES

ČIŲ.

«

BOLŠEVIKAI APGINKLUO
JA BURŽUJUS.

Coponhagvn, vaaJI. — Visi 
vokiečiai buržujai apimti bai
mės Ruhr distrikte, Vokieti-

Sviesto svarui išnaujo rei
kia mokėti 63 centai. .Sukamą, 
pabranges todėl, knd daug jo 

: talkininkai užsakę.
Gi kaip su tais maisto bran

gumo tyrinėjimais! Apie tai 
nieko negirdima.
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“DRAUGAS” 
t.rrm vmvn n vii v nu f.mh 

rasimu.1 Hali, -ui-tai- b>
tlHAIG VS Fi HUMUSO IMK. Im .. 
l*oo W. «*ih m.. (t.'•«•>. IlIlmiU 

TEIC.MS <»F Hl K' i IIImioS
Ow Vrar • *‘ iw.
Mi Miw.1l.- **m>
Tbur*u> . r.jtihai o«

Al MCIV’.-M AMm » V Oirt 
V.livru-um nrt«* m. «h>Ii. aikn

Kariuomenė yra I 
ibigtas. Beveik visose viešpa- 
t i jose prieš 1914 m., ji viena 
suvartodavo apie trečdalį vi
sų išlaidų. Ir inųs kariuomenė 
tol šlubuos, kol iK'imnipinsiine 
jai lėšų.

Visi tie dalykai neįvyksta 
taip lengvai kaip vaikų žaidi
mas apie įminus.

□RAUGAS

Sr KULTŪRA IR PINIGAS. LABDARYBĖS REIKI
Penktadieni*. vasario 1&19

| Mudu su kun. Laj>cliu (te
veik susiginčijova ui tai, kiek 
pinigas yra naudingas kultū
rai. Aš pasakiau, kai kapitalas 
kultūroje reiškia šį-tų. bet su
daro jų dvasinė* jiegos. Kuni
gas tajielis tvirtina, knd pini
gas piruiyncigos darbe yra 
pasisekimo sulygti, nelik piisi 
dedanti prie kitų dėsni ųjcaip 
pliusas, liet |>nd«ugin*uiti jų 

jišnašumų, kaip tnultiplikaio- 
Irius aritmetikoje. Gerbiamasis 

laikraštininkui tankiai būva flventų parapijos klelio-
kartu, ypae karts laikais. 2mo- nas FOvo tvirtinimu* prirodo 
nes, kuriems visuomenė įtiki- faktais iš Edissono gyvenimo. 
įo valdžių, daro stambių Ūlai- Į 
dų ir liiikrnštiniiikns tų mulo.j 
Jei jis viešai išreikštų savo

‘ mintis, tai valdžios uždaviniai'

LUOSE

I.IL.TIIH KAI VI IK| lill.MlVAII-

“DRAUGAS” -
Om UtMltoni Halini.

PRT.M MLIIATOH KU.\ A: 1
Metam. ............................... .
Papei Me lu...............................M.00

C*m>umcrnta i n MimaI lUmlnn Lai- 
tena nteMtoM nuo u>mn*A> nio •hm»ro n* n*»o Nauju M*tų .X«»rtn! |M-rii.Mlnytt

I »4r*«u Mm-!* laukta rr Kutian
a4rrau»* Tintų *4 Ksrianatn Myšti iA|’« r kADl Kr***o> »r 'Mota* >

* ydod'ttii i>ttitrui* i r*«i»truut«*taUhų
“DRAUGAS PUBLISHIhG CO. |innunk«*tijĮ. Sunkinti karės lai- 

ku uždavinius valdžiai yra vis 
tiek kų lengvinti dutlių prie
šui. Dilio laikraštininkui pri- 
sciiui tylėti.

Taip nies tylėjome apie A- 
nierikus ir kitų talkininku žy
giu* apie Afehnagvlskų. i- 
šiliniini<> kareivių į tų tuščių 
ir ni.npsakonių šn y kraštą 

’ neinateiiie net garbės nei mm 
do* Amerikai. Kaikurie niuin< 
artymi žmones ir šinndien Ir- 
liėra Rusijos Šiauriuose tarp 
Amerikos kart ivių. f 
niuose laiškuose jiems notėta-

„ . . . . Irc,u<’ *ųlV0 niiia-ių. kad ne|»a- Pina j skirtumų, knd kun. La-.
Kaikune mus skaitytojai y- diilinu* nuliūdima. Datar pejį? pinigui pripažinta .lau

kariuomenes organizavimas ei- kariuomenei grįžti iš Arriian- 
na taip lėtai. \ ienas kitas tan- gelsfco. toilel galime išreikšti 
do ruguti ant kares M*kreto- imvo širdingų džiaugsmų, 
natų, p. Baker, kad iki šiol v-j—_neduoda oficijalio leidimo ur-' b“‘aa T

.. ^7 . Kareiviai stovi Archangelske,
i pi'"**. "" 

, bolševikų kariuomenė. Užpa-

1800 W. 46th SU Chieaga. III.
TvMuna. MiHInH-, *11 i 

aNMHUUUiimiiiiiiuiiiiiimiiimiiium*i

Amerika ir Lietu
vių kariuomenė.

Archangelsko Ek- 
| * spedicija. |

apkarpo juos—tas nžv itin kul
tūrų ant savo galvo*. Delio 
senovėje rymiečiai barzdotas 
žmones sknitė bekulturiais, o| 
kurie statėsi apšvir*t«sniuis. Brangti* kunige IT. Bučy! 
tie skusdavo burzda*. Tat vi- Kada tik i 
sa būdavo tik žmogau** kimo lyja ‘‘Draugi- 
kultura.

Taip |Mit gulima pm*-i'ti va 
iių savo jausiiMiiiut augt- ir ]>n

Laiškas ii šalies.

aimanavimo. Jia jų spaudė fu- daryti, kaip tik pražūti begu- 
‘ vo aitriaisiais padais ls* jokio 
jauslumo iki jai nulėjaitant.

Tik štai atėjo sniego priešas 
galiūnas. droviai apsišarvojęs 
ir susitaręs su visoini* gamtas 

1 jivgomis. Tam sniego priešui 
pirmiausiai |>agvlbėjo saulu
tė. Ji pradėjo žerti savo ūgių 
-u Kiudoimsiouiis gargažiuii* 
stačiai sniegui aut galvos.

Taip veikdama ji įvarė snie
gų j tok] piktumų, knd jis net 
atsižadėjo jai daugiau* pastoti 
kelių ir mėčiai besibardamas, 
apsipiltojo. To negana, štai ir 
lytus bei griausmas su per
kūnija pradėjo sniegų norinti, 
keturi vėjai, be pcrslojimo 
v imtis p<> kitam pasivaduoda
mi jį vargšų Inmijo b* pr.sigai- 
įėjimo.

Tai karei iieeinant taip snie
go ir galingo, malonaus pa
vasario su sųjungiečiais. upė* 
ir upeliai 
patvinę, 
pakakę 
vėti. Ir 
si-kielė.
save už 
skvernų. Nabagus jiamntė 
vo amžinų prapultį, 
priešai sųjuiigieėiai dirbi iš- 
sijuosę. kbttsidami energinga 
pavasario |«licpiino.

Tas pavasario, tartimi didy-

i

linėso gilumose, amžinai.
Visų sųjuugievių. prispirtas 

baudė nors dur kartų at
sigrįžti ir ] m žvelgt i į savo 
puošniuosius, augštai iškeltus, 
žalumynais npdnbintus rū
mus, kuriuos buvo užkariavęs 
žiuurmuu, ir privertę* galve
les žemyn nulenkti. Visa kas 
žalia dabar džiaugėsi laisve; 
jau nebeliko vergijos. Sniegui 
gaila buvo tų Lietuvos supil
tųjų kalnų ir žaliųjų siūbuo
jančių eglelių. Jis matė jas 
svyruojant linksmai, jam at
rodė, kad jos viena kitų apsi- 
kabindamo* glamonėjosi, bu
čiavosi o jam keršijo bei džinu 
gėsi jo neluiuiv ir silpnybė. 
Jis nori*jo tarytum atsisveikin
ti. norėjo dar knrtų mnloniai 
prabilti į Lietuvos gamtiškas 
grožybes, liet nebegalėjo. Iš
vydęs saulę sukliko ir suriko 
m* savo talsn. paskui amžinai 
žuvo tanguojančių jūrių gilv- 
lu’se.

Jos jį prarijo taip lengvai, 
knip žmogus prarija išsirpu
sių uogų, knip gandras šaltų, 
gyvų varlelę.

Knip sniegas be jausmų. I»c 
širdie*, Ih- meilės nuėjo pra- 
žutin Im- vilties, taip datar 
atsitiko šioje karėje Europos 
didžiūnams. Jie žuvo pasaulio 
liangose. Mažos tautelės, lyg 
pavasario eglaitės, džiaugiasi 
išgelbėtos iš pavergimo žie
mos

Prigiję* naujos tautų šaknys 
'ėmė augti, bujoti ir leisti la- 
I pelių*. Veikiai pasirodys auk
siniai kulturo* pumpurėliaj. 
ir medumi penės protingas 
Lietuvos biteias.

! Tegul žydi laetuvoj sosurių 
darželiai.

Tegul myli amžinai bernai
čiai laukely*^ •

Birutė* Kaina*

skaitau dienrnš- 
•” apie E R. K. 

LalHlaringos Sųj. veikimų, u
Jpie našlaičių giotajinių, kuri 

rengia!, dirlmt ir tokį didelį 
sirodyti kaip jiem, tinka, ir «t, kad kaip
galima vaidyti turo jausmu*’* prakilnių 
protu, valia ir kitarai- ttllg*.Į»*Uigų. umlonn .tanm. Esu

- • kmmisin gyvenę* t liicagojc.
- | Pažįstu gerai Cliicugos lietu-

’ - - I vius ir kokį naudingų darbų 
įdirbate. Knd suprastų lietu- 
I vinį - katalikai svarbumų to- 
ist»np»N viwu kitaip nuiitii. 
Bet datar dauguma yra ntša 
iv ir šulini žiuri, tat kmla lie 
ku našlaičiai, tada nėra kani 
jų žiūrėti. Kaip aš džiaugi uo
si. knda ;muiHtau vnnlus au
kojusių busiančiai našlaičių 
globojimo įstaigai. Man ro
dosi, kad nėra prakilnesnio 

jdnrta, kaip dirbti našlaičių 
labui.

I Brangu* Tėvv» Aš būdu 
imi- liguistas ir mažai tvuždirl* 

'dnnuis prisimičiti ant Tamsta* 
. rankų <*-<*kj 10 dol. dėl Lal*<|;i 
ryhės ir tolinu kirk gnlčtla- 

. ' mus š<*lpsiu ir nukosiu. Mel-
jdžiuosi prie Dievo, kad duotų **s Lietuvos \ylautns, sėdėjo 
I sveikatų visiems Labdarybė* ant tūkstantinio širmojo žir- 
' ilnrbininkaiiis ir veikėjams i“ go. dešinėje laikydamas si- 
kad nvnuilstų |>akol nebus pa
statytas prieglnudos narnos.

Viso laito vėlindamas, 

S. Hodavifia,
130 VVooster Ave^ 

Akron, Oliio.

Prierašas. Kad žmogus 
pareini iš ilurta pailsęs ir nu
vargęs, o randi šitokį Oriškų, 
tai tuo šviesiau pasidaro a- 
kims. Kiek yra gražių sielų ir, 
geny širdžių tarp lietuvių A- 
menkoje, nieks negali n|mu 
kyli. Pradėjome ištikrųjn 
rengti iiuklėtnatni našlaičiams 
ir štai ntsilicpiii kilnių jaus
mų žmonės iš visur. Me* dirb
sime nežiūrėdami kliūčių, kiti 
mnius padės ir nelaimingi vai- galutinai niekas nebeliko jutu 
kilčiai ]*asidžiaugs.

Kun. Pr. Bučy*.
___________________________ •

teanėmi* jivgomis. Ib knlturisj 
žmogus nemoku suvnidyti sa 
ves: immalę* ganių knsnj sie
kia jo. Knlturo- In '^u mo
ka susivaldyti, dažni.-''! nu pa
siskirsto laikų valgiui. --------
l<asil*iui ir t. t.

Kas tik tiek tekinio, k*- k jo 
ukys mato utim au. _" girdi, 
tas yra gamtinis žmogus I** 

peri jęs 
žmonių sutvarkytų žinių tink- 

' lų, tas vrn kultūros žnionus. 
1

Civilizacija
••

Kaunuosi’ toli nuo kitų žmo
nių gyvenant galima apevili su 
mažu kuomi, šiltuos*- kruštuo-I
se beveik gulima pu>iu-nkinti 
vienomis gainios dovanomi.- 
nepridedant žmogiško 
Kas kita miestuose, kur dau-i 
gybės žmonių gyvenu kravo-| 
jc arti kits kito. Ten reikia ir 
Įtariam naudotis kitų pagamin
tais daigtais: pvzd. gatvėmis, 
žiburiais, ir pačiam daryli kų 
nors naudinga kitiems pv. 
mokesčius mokėtu

Žmoni** veikiai putėmijo. 
kad miestų gyventojai ir savo 
Iranu švariau užlaiko negu so
diečiai. ir savo protų aprūpi
na gausesnėrai* žiniomis. To
dėl tuos žmones, kuriuose bu
vo daugiau, kultūros ėsnė va
dinti panašiai* mšcstiečiaiurJ 
Citit lotyniškai reiškė miesto, 
ypač Rymo gy ventojų, titilit 
reiškė panašų į miestietį. Iš to 
pasidarė žodis ririliiuuit, t. y. 
daryti žmogų panašiu miestie- 
rinins.

Nore vergai gyveno miestuo
se. teč-iaus stabmeldžiui ry
miečiai vergų nevadino civir. 
ne* tie neturėjo teisių. Rymo 
piliečio teises turėjo tiktai 
liuosieji nepavergtų tautų žino 
nė*, o iš pavergtųjų tautų tik 
reti, labai išlavinti ir turtingi 
asmeny*, gaudavo piliečių tei
ses. Jie galėdavo vadintis ti- 
rrs. Tai-gi civilizacija reiškė 
suteikimų zmom in* ■ piliįvio 
teisių. Visa tų piliečių šeimy
na Imvo vienų civilizuotu ar
ba kultūringa šeimyna.

Valdvibuias savą jausmu* 
ir a|»sėjimų protu žmogus guli 
tų valdymų kreipti j įvairia* 
šalis. Jei-gu jis rūpinasi tik 
save arta savo nuosavyby to
bulinti žmogiško proto, valios 
ir darini paMouguinis, tai to 

' negalima vadinti eivilizucijii.

Ar mudu skiriavosi?

Mudviejų |*ažinrnse iK-dnug 
yra skirtumo. Mano pasakinių, 
kad knpilnis* kultūrai šį tų 

^reiškia, galima imti plačiau ir 
siauriau. Uetuviai tankiai 
menkuirkj vadina šis-ln*. Taip 
imant išeina, kad pinigas tėra' kultūros. Kas yra 
tik nieiikiiiidcis kultūrai.

Bet nš žodį šis-tas mm ta 
|Miria prasme kaip lotyniškai 
aliąttid, kuria nereiškiu menk
niekį, o vienų iš didesnio ar 
mažesnio skaičiaus panašių 
dingtų. Kunigus loi|N'li» taip-, 
gi iie.-nko. knd vien pinigus 
sudaro visų kultūrų. Tudei 

• •rivaii- |ny,|vįvjy |Wįiury nesutikimas, 
m.išia. jcj btjjį,, jr yrat taj >u.

t ; ---------- ---- ---------* mw» mitiniu ijiiihiaipiu
k«Mld lietuvis Preadcntas liepė ’ Amerikon r,.^^ fcultuiw darbe,

o aš mažiau.
Todėl reikia įsižiūrėti | 

kultūrų ir pinigų ir j jųdviejų 
san tikiu*.

Kultam.
1

Yra du skirtingi iš vienos
sali,,,n kl,u“ kalyje mus kareivių yra dide- lotynų kalbos pairuti žodžiai, 

jei ka* nors mums re- |4 užšalusi Birioji jura. Per J kuriuodu beveik tų patį reii- 
aueka. Bandykime patys sto- Wus negali pridti nei'kia, bet vienų labiau tnė,«ta
ti į Amerikos kari* Rekreto- 

-riaus vietų. Jia mato, kad ka
rei esant lietuviai neorguniza- 
vo kariuomenės, o pradeda jų 
organizuoti Amerikos karei 
pasibaigus. Jug tas negali ]iu- 
tikti Amerikai

Suvienytose Valstijose kui 
oekur iškyla uerauimuų. Iš jų 
tarpo girdėtis Imlsų, reikalau
jančių sugriauti dabartinę A- 
menkos ūkė* tvarkų ir jos vie
toje pastatyti naujų. To* per-| 
varto* daugiausiai reikalauja 
bolševikai. Iš lietuvių atsiran
da didesnių nuošimti* bolševi
kų negu ii airių, arini vietinių 
amerikiečių. Aitieui* labai 
lengva įtarti lietuvius, kad 
kariuomene organizuojame ne 
Lietuvai ginti, o revoliucijai 
daryti Buvi<*«iy1ose Valstijose.

Mes lietuviai getai limitui*, 
kad šitie įtarimai y ru netei
singi. Bet atsargų* niiM*riki«*-{ 
čiai laukia, kol mes <luo*inic 
prirodymų, jog mus organi- 
zuojnma kariuomenė negalės 
būti suvartota virtim* ja*; 
versmės tikslams.

Kare* I tejuntamom o Sekr* 
torius nenori mus įžeisti iš
reikšdamas tų prirodymų rei
kalavimų. Jis Igri teisę tikėtis, 
kad mes palys tuos prirody
mu* pristatysime. Augštai np- 
Miešta tauta visuomet moka 
suprasti. k<> gali reikalauti 
tas. prie l 
pnšynm.Nc<biro mums skriau 
do* tas. kas su mumis n|«eiiut. 
Kaip u augštai apšviesta tau
ta.
Jei me* nepasiteukinsinie vie

nu prašymų •įmitimu į Wa*h- 
ingtonų. jei-gu mc-* ten prista
tysime ir prirodymų, kad mų* 
kariuomenė negali* būti su
vartota vietinės, t. y. aiiieriki- 
•K revoliucijos tikslams, tai

priduoti mus kareiviam* pa- vieno* tautos, kitų kito*. Kur 
geibo*. Kol tie ledai sutirps vokiečiai mėgsta sakyti Kul
tui turės mų» vyrai liktis Ku- f ar, ten prancūzai beveik vi- 
sijos šiauriuose. Dar mažiau-' suoinet vartoja žodį titilitt- 
siai trys mėnesiai truks, kol tion. Angių raštininkai varto- 
jie galės sulipti į laivus ir ke- ja abu žodžiu. N. Tli. Bučkio 
liauti atgal j A menkų.
Tuour tarpu jiems reikia pri- 

I duoti maisto, rūbų ir kitokių 
| reikmenų. Laivai* to negalima 
padaryti. Laivai prieina tik i- 
lū miesto Kola, o iš tenai iki 
Archangviekui sunki kelionė. 
1S vyriausybės pranešimų ga
lima suprasti, kad tenai jau 
yra geležinkelis, bet kad jis y-

I

rašė History of Civilization of j 
Engiami, o Tyior jiarašė Pri- 
mitive Culture. Dabar anglų 
kalboje tas žodi* culture labai 
retai vartojamas.

Daugeli* raštiniukų nori pa
silaikyti abu tuodu žodžiu, pa
darant skirtumų reikšmėje, tik 
ne visi vienaip tų reikšmę *u- 

p_________ ________ _ f įkirsto. Nuobodu butų perkra
to apgriuvę*. Tam gclcžinke- v’*?* Pfl5inry-
liui sutaisyti Anglija siunčia 
2.400 vyrų, o Amerika dvi 
k«>mi>aniji arta 300 vynj.
Pernai išilgai Midiigano kar

inis uegalėjo paeiti traukiuiai 
|M*r sniegus. Vakarini* Bielo- 
sioa J urus krantas, vadinamas 
Murmansku, yra nelygina- 

' nuli blogesni* už Midiigauo

Išdėsiu tik tų. kari man rodo- 
ri patogiausi*.

Ant buko auga žolių ir ne- 
sėjamų, brt žmogui mažit nau- 

i <la ii to kų pati gamta užaugi
na. Ii ilnugelio augmenų žmo
gus išsirenka aau naudingiau 
šių, sakysim, kviečiu* ir jais 
upsėja visų bukų. Ii ilgo b.ko

BU*M "lt“Ils•• U4> «*4 41 I i t M ** I i* • .« . • • ,
krantas. žiemos laiku ten ir I kml

; P.1rfi,.k,.|mi Hri tati
V„. tttek., tol ■«*'•'■’"> '■•n'-.'i T •- .
to-Mulmp .ultoK- FT

tol smota.!“* "t“1“’ k'r

maisto ir reikmenų. Apie tos ! , ... , i«ų savo ura
kariuomem* parvežta? prieš kad ’T,k,a ’r. l.,u.Vr .'"‘J’ i tobulinimas 

ži<-mui
Ii nei kaltas.

gel.ko karinotmmei pristatyti fiwn* «“*• m-s j.s tuomet visai nežiūri ki-

ogMVll<.*V !»«*** *'4»uitu ir* «w • • « a •• • •» * I ••r’*aaaaaaaa*a**J 1HIOM1-
i pasibaigiant negali bu- anhJ *“ <bb,‘a*’- vydiės tikrai ir Kiringai rodi-

•to žmogus įlalinn savo žemę* kuh„n,
• • * ’ ......

Kuo to dienos, kaip l’rezi-' nėklomiu t#jp tbug. kaip jam Kada žmogus, lobui nu Inu ui s
lunku* ir juo* apsėjaįvairiotnis

-----  ------------------------ -- _ atviilin «M«|' jMiaa
reikia. Tai gi Airi»»>"■» tarp"“1'* ar ’M,V" Mūri j
navaiiui augaučių žolių pievoje Į P®daryti naudo* draugiau* pt-j

prasideda kiloki sautikiai tarp 
Amerikos ir Rusijos. Siberijo- 
je Amerika, turbut, neturi sa
vo kariuomenės. Tai-gi palio
vus amerikiečiam* kariauti __ ________
Arehangalsko fronte, pasiliau- gaLrtos rainus; kų žmogus’ii 
ja tikroji karė tarp bolševikiš- jr parmina,
kos Bosijo* ir tarp Suvienytų' kultūra
Valstijų. («yrammura

BALTOJO KUNIGAIKŠČIO

gardžiai kvatojo 
.ličius taipgi buvo 

šaltais kailiniais d<- 
jie sukilo išsipūtė, iš

Jie traukė sniegų į 
kojų, už rnnkų. už 

sa-
Visi jo

dabrinį kardų. Sniegas, išvy
dę* savo priešus, baisiai' nusi
minė, iM-rsigamlo ir amžinai 
nebeteko vilties; ypatingai, ka
lia paraitė upes, jure*. ež>>ru* 
ir visokius šilelius sukilusius 
prieš jį. Sudrebėjo ir pastyra 
žiemos (tona* išvydęs, kad jau 
artinasi valanda, kada jisai 
turės amžinai pražūti tamsio
se yilnyse.

Uejiegis sniegas, netekę* 
garbės ir galybės, šiurpulių 
amžinai veriamas nebežinojo 
nei kur besidėti. Jo jausmai 
nusilpnėjo, jo galybė tapo su
trinta. jo skuisttunas ir gražu
mas virta niekais. Nebėra kam 
jį mylėti Niekas jo nežiūri.

iJ 41 j i 
. J.f. L “DRAII60” SKAITYTOJAMS.

Išaušus iMivusariui ir sau
lutei pradėjus kiūtinti žemę 
mdš|iasakytais grožvltės ir 
skaistumo spinduliais, pase
nęs ir surūdiję* sni<*ga>, ne
noromis vilkosi nuo kalnų n 
kalnelių į |taknlnių duotas, u- 
|M’s ir ežerus. Jisai sliukdt 
litas griovriiais* ir vagomis 
bnuuk-jo lyg koksai senelis kui 
liniais.

Jam buvo ginta apleisi 
musų tėiyni* didžknlniu*. < 
<tar gailinu jau nuguiiriii* ka 
iiiyuu* kadugius ir kaimii. 
kės žaliąsias egleles.

Jom buvo linksniu at.iiuii 
ti »avo žiemų; jisai ilidžiavo* 
kaip koksai karalius savo ru 
urnose gyveislauuis, iš lauk. 
Ituilama* apsiginklavę* stipri* 
ir ištikimiausia kariuomene 
Jis manė san visuomet kąra 
liausiu*. Ji* neišjtasakytai «ti 
džiovusi nuo pat to laito, kuo 
met jis užkariavo įvairius |>m 

j šaulio kabiu* o ypatingai Lie 
tavo* milžinų pilkalnius.

Visi gjTicji sutvėrimai kie
mo* laiku nieko uegalėjo ma
tyti kaip tik sidabro migu
čiai* mirgantį baltuli MŪvgų.

I

liečiams, utim ir -antikių* tarp 
žmonių pagvriuti. tai tat yra 
civilizacija. ik* tatf pagerinu 
bendrų žmonių sugyvenimų.

Civilizacijos ir kultūros 
s&ntiloaL

____ ■ H to supi nu lama, kad žodi*
tati netatai]Xt Jb * f

ir tarp žmogau, protu bei 
darbu sutvarkytos ūkės rodo 
skirtumų tarp gainios ir kul
tūros. Kas be žmogau* prisi
dėjimo atsiranda, tas yru 

i-

reiki.
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# KULTŪRA IR PINIGAS.
(Tąsa nūn 2 pusi.)

Civilizacija yra žmogaus dar
bas tobulinantis savyje tas do
rybes. kurios |tfllengvrnn su
gyvenimą mi kitais, ir tobuli- 
tilinas pačių sentikių tarp 
žmonių.

Imkim pavyzdžių. Kad žmo
gus perkratinėja savo sąžinę, 
atmeta jiagnndas, stiprina ge
nulius jausmus, — tai tat 
jfc kultūra. Kad žmogus mo- 
l^a kūdikį apseiti ant gatvės 
arba uamuosc. tai yra civili
zacija. Kad kitus įkuria sau 
vienas arba sn kitais prieglau
dų našlaičiams avim vaikams, 
tai yra civilizacija.

Pinigas.

Gamtos daigtai, prie kurių 
žmogus nėra nei kiek pridėjęs 
savo dariai, dažniausiai lmvo 
nebrangus, kaip ana oras, ar
ba vanduo upėje, ežere ir iš
lytas. Kol geležį surandi jau 
|Ąn:i daug reikia pridėti dar
bo, dėlto geležies brangenyla- 
yra žymi. Auksas retesnis už. 
geležį, delta daugiau dnrlio 
trunka įį surasti, dėlto jis 
brangesnis. Deimantai dar re
tesni ir brangesni už auksų.

Iš tos tiesos aiškiai pasiro
do, kad ne pinigas padarė kul
tūrų, o kultūra padarė pinigų.

Pinigo reikalą* kultūrai.

Gamta nevetpia siūlų, neau
džia drobių, nesinvn marški- 
nų. Tie visi daigtai yra kultū
ros padarau Teč-inus inar&i- 
nai&ai pravartu ir kmjikiui, 
Wr nepajiegiaučiam aprnpin- 
'ti savo reikalų. Taėgi nedirbęs 
kūdikis naudojasi kitų, daž
niausiai savo gimdytojų, už
dirbtaisiais daigtai*. Motina 
.galėtų gauti.pinigų.jmniūkia
ma pienų, drobę ir kitus maž
možius. Gavusi pinigą ji turė
tų kapitalų. Bet ji tų įteigtų

VIL TI S
Ar pėsčia* einu, nr važiuoju, 

Ar dirbu kų rimtai, - 
Giesmelę Vilčiui aš dainuoju, 

J jų tikiu šventai...

žmogui einan- 
nors neišėjęs 
gali prisidėti 
liet ne pinigas

cFT *

Kada gyvenimo verpetai 
Knkįla širdyje.

Žiūrėk, kaip greit prabėga metai 
Jei viltis tavyje!

skaitant. Daugelis universite
tų baigusių sakys, kad aš pro
to netekau taip mažai skait- 
linodanui.«, bet nš i mokslo iš
laidas nededu nei alaus, nei 'ci
garų, nei kitų brangesnių |>a- 
silinksminimų, tuštinančių stu
dentu kišenių?. .

Ne pinigas daro kultūrų.

Nors taip aiškiai matyli pi
nigu reikalas 
riam mokslus, 
mokslų mažai 
prie kultūros,
]>adaro nei mokslą nei kultū
rų. Jei pinigas laitų mokslo ir 
kultūros priežastis, tai kur yra 
pinigo, hutu lengva pasidaryti 
mokslo ir kultūros. Tečiaus 
taip nėra. Ne vienas žioplys 
turi dešimt syk tiek pinigų, 
kiek kitas suvartojo mokslus 
beeidamas, o visgi liekasi 
žioplas.

Kas nori mokslų įgyti, tam 
negana yrn praleisti studentui 
paskirtą sumų pinigų. Jam 
dnr reikia vargti ir mokintis. 
Prie mokslo reikia trijų daig- 
tų: ai reikia turėti protų, b) 
reikia dirbti protu ir c) reikia 
turėti iš ko gyventi. Kapitalas 

| neduoda žmogui gabumų, .lis 
, taip gi neužstoja sunkių ir il
gų pastangų visu mokslo me
tu. Jis tik aprūpina kūno rei
kalus tnoini laika, kada protas 
mokinasi, kad valia įsitempu
si trankia žmogų prie to sun
kaus darbo, atitraukdama nuo 
kitų lengvesnių ir pelningesnių 
užsiėmimų.

Iš trijų sąlygų, reikalingų 
mokslai, pinigas arba kapita
las yra mažiausia. Angštesnės 
kultūros rųšy* dar labiau ap- 
raina be kapitalo. Ypač vidu
jinio arba dvasinio išsilavini
mo kultūra.

i'*“j,m kapitale.

Daugelis kultūros veikėju 
daugiausiai naudos padarė, 
kada kapitalo atsižadėjo. Kas 
savo uždirbtojo kapitalo atsi
žada. tas jį paveda visuome-

Jinai yrn tas didis Vadas 
Žmonijos prie Buities.

Be jos žūtų šventasis Pradas 
Visų mus ateities!..

Rosclnnd. IIL, gr. 15, 1918.

ŽMONiy MULKINTOJO
KLAUSIME.

neperduoda tik sunaudoja ra- j ,M*** * "‘}a risuomeuė ikijn jie-

vo kūdikiui. Tat jos 
gyvena jos kapitalu.

Kūdikiai siuirgus 
biaus pasirodo jo 
pBdruliuė nuo svetinio Icapi- 
N* Jfi tėvas nešauktų gydy
tojo, kodiki* mirtų. Bet šauk- 
Ąn—* gydytoją tėvą* tun 
dnoti aavo uždirbtą doler] ar
ba daugiau.

Kapttalaa ir Bokriaa.

Sunku žmogui dirbti moko
mi*, liet dar sunkinu dirbti 
amegiuimis. Dėlto taip daug 
vaikų visai nenori mokinti*, 
nor* netingi po medžius kars
tyti*. Naujos išradimus, page- 
rinaiK-iu* gyvenimų, da'uian- 
■ioi padaro tik tas. kas yra *n- 
tteojęs jau buvusiu* to* pa- 
čm *rytie* išradimus. Žmonių 
gtetinė yra gana sena ir kiek
vienoje srytyje yra daug min
tiju*!. ieškojusi ir rndus:. Tu 
dėl norint pakilti į lialmrtinio 
mokslo viršūnę kokioje nor* 
šakoje reikia daug lavinti ra- 
vo protą ir ilgai sugaišti, kol 
viską sužinosi, ka* jau pirma 
buvo padaryta nor* >iaurainc 
specijališkume.

Kol žmonės mažiau turėjo 
išradimų ir žinių, tol greičiau 
ja* galima buvo apimti. Da- 
ba^$! galima yra jiasiekti in- 
triigentiju* lygmalą greičiau 
IKp į penkiolikę metų sun
kėti* nuolatinio darbą

Per tuo* penkioliką metų 
vingi reikia ir valgyti ir apd-

kudikis

dar la- 
gyvybės

gų suteikti gabiems savo na
riams vartoti galiumns kultū
rai ir civilizacijai ant naudos.

Didieji kapitalo oentraliaato- 
riai pralobo patys ir dažniau
siai sudarė savo vaikams tik 
sulygęs plačiai palėbauti.

Europos tadtarą ir civiliza
ciją padarė » didelės dalies 
lienediktinai, atsižadėdami tur- 
to.

Northvestern universiteto 
viena dalia studentų nesutin
ka su militarinin mankštimo- 
si. Militarinė* pamokas jie no
ri turėti tik teorijoje, bet ne 
praktikoje.

Kadangi ne visi studentai 
stovi už teorines pamokas, bet 
reikalauja mankžtimosi, tad 
universiteto fakultetas nūs 
pręs kaip turės but ateityje.

VIEKĄ DOKĄ STREIKUO
SIĄ PIENO ISVEtlO- 

TOJAL

Pieno išvežiotoji! unija nu
tarė išriti geoeralin streikan 
rinkimų dienoje, balandžio 1 
dienų, knd paremti darbo par
tijos tikėtų.

Nežinia, ar visos darbininkų 
unijos prisidės prie sumanyto 
generalio streikų. .

į-_-j

DRAUGAS

Vaidevutis.

bile )>o|M*rgaliu, 
mnlkhitojns pnki- 
Ypač-gi moterys, 
jog mulkintojas

! “Juniho" guzo degintoju* kaip čionai* 
— yrn (atrodomas ant vir-su*. yra tikra- varis 

guzo mieste Chicago*. Jeigu tu turi vieną iš jų. 
tni tuojau* numesk! Ji* | išdūlina jūsų guzo bi
lus ir tuoiui ntes gauname daugylię nti*i*kundi-

Geresni Biscuits Padaryti Geresniu Budu

CARAMEL 
LUNCH BAR

V ragas ką TIK GALIMA NORĖTI 14 GERAI IŠKEPTŲ 
piragų.

ninku , kaip natai: kas juos 
pažino Lietuvoje, ur na ėję 
lo-nt kokias mok v k lūs, kaip 
elgėsi, kuomet atvažiavo į A- 
įnori ką. kur čia dirbo, kuo
met pradėjo mokintis, pradė
dami eiti į Immbiziis kur mo
kinosi, knip jųjų pirmieji ar
lm krikšto vantai, kuomet ir 
kur pradėjo skelbtis esą kuni
gais. Reikėtų pririnkti, fak
tų apie jųjų dorišką pasielgi 
mų prieš prndėsiant ir pradė
jus apviniesti kunigui*.

Ypač svarbu butą sužinoti 
faktų apie luimhizi.i “moks
lą**. Žmonės. Imiiihizų pase
kėjai, yra paprastai tamsiausi 
iš visos kolonijos. Tankiai 
nemokėdami net skaityti, už
siganėdina 
kurį jiems 
ša po aora. 
jei pamato, 
arnotų užsideda neišvirkščiai. 
jog vaikščioja stacijas su “al- 
sidukuėjiinais”, tai ir skaito 
jį geriausiu kunigu. Negalė
damos |iaskaityt tlaugiau, 
kaip mišių malda* ir |iorą — 
trejetų litanijų, kaipgi jos ga
liai persitikrinti ir prirodyti, 
jog jųjų mulkintoju* nesu
pranta, ką skaito mišiole ri
tuale arba kancijotmle.

Prirodykime tad faktais, 
jog musų mulkintojui yra be
moksliais, idnnt musų snkly- 
dusioins moterėlėms nereiktų 
mokyties lotyniškai, norint su
gauti ravo mulkintoju*. Tuo
met jo* liv|u< savo vyrams juos 
vyti lauk.

Kaip tai |oi<larysime?
Manding tas nesunku, jei 

viai prie darbu primdėrime. 
kurie kų noro a|ne mulkinto
jus žinome.

Vienas toKb rašė U Vest- 
vilk, IIU kitdm į Ckunbridge. 
Mamų, jog Canihridge*»kio 
brolis, kuris tuomet “rovė 
prancūziškųjų'* *a Btrazdu 1 
Westvillėje “jau buvo apie 1 
(Mirų sykių ant mišių ir ma- j 
tyt. kad su laiku persiima ir l 
išsimokins”.

Laiškas lmvo rašyta* “V- < 
IV mėn. XVII•’ reiškia, puik- I

. Nevadinu jų neprigulmin- 
gnis nrl»a nezaliežninkais del- 
to, kad_ nuo ko-gi jie nepri
guli? Nuo Av. Tėvo? Sykį 
rako, knd priklauso, kitų sy
kį. kad ne. Nepriklnmo uno 
airio vysku|>o. brt giriasi pri-1 
klausą nuo lenko lloduro, I 
prancūzo Villato, italo (’nrfo-l 
ros, arlm nežinia kokio kuni
gaikščio de l^iude*—Bi-rgln-s 
et do Roclic ir kitų kitokių i 
svetimtaučių. Jei pripažintu-j 
mėm jiems noprignlniingųjų 
vardą, tai gal tik dėlto, kad 
prie jųjų nepriguli nei moks
las, nei šventinimai nei dora. 
Jųjų popežius ir dievaitis yra 
ta* humbugM, tamsuolių iš
naudotojų patronas.

Ir ta* Lumbagas jiems pa
prastai sekasi išpradžių.

fitai bambizas atsilieldė j 
kokią noro parapiją ir sutvė
rė “neaaliežnąją parapiją’*. 
Klebonas, žinoma, tuoj per
spėja žmones, aiškina katali
kų tikėjimo mokslų. Bažny
čios surėdymų. Istorijų, liet 
ką tu čia padarysi, kad bu
dimi tamsų* suprasti negali, o 
būdami įnirtę, suprasti n<im- 
ri.

Mano prityrimas privedi* 
mane prie nuomonės, jog ne
užtenka vien aiškinti Kristaus 
mokslų; reikia be to dar pa
rodyti žmonėms faktai* kas 
per vieni yra tie, kuriems įnir- 
tėliai duoda save mulkinti.

Tėmijame iš laikraščių, jog 
nssalielnlsksi niekaomrt ne- 
pabuva Ilgai vienoje viduje. 
Bet driko?
Klebonas, aiškindamas Kris

tau* mokslą, gal but pertikri
no tūlą nuošimti, jog jie kly
do ir jie sugrįžta atgal prie 
Bažnyčios ir prie parapijos. 
Mulkintoją išveja patys jo 
parapijoitai, kuouiet persitik
rina, jog jųjų “kunigas” ne
turi arba mokslo, arhn šven
tinimų arlm doros.

Svarbu tat, kad lygiai kle-1 ig dienų halandžio mėnesio, 
bonai, kaip ir žmonės žinotų 
kuodaugiausia apie mulkinto
jo gyvenimą: mokslą ir šven
tinimus. Tuomet, atsilankius 
ar apsigyvenus kokioje para
pijoje vienam, antram, ar ke- jam Maty tę, 
lintam mulkintojui, visi tuo-; prašyčiau 
jau žinotų kas per vienas jis U’estville’ieėių, Dnytone’iečią 

ir kitų kolonijų lietuvių-kn- 
talikų praneštijeaip buvo var
lius to, katras pn* jus bambi- 
zavo. O gal ka* turi fotogra
fijų?

Toliau* Viena* mulkintoją* 
rašo: “O me* išvarysime ge- 
rą bizni vu studentei*. Pra
dėsim mokyti j kunigu* ir ma
žiausia lupsime po kokius 
$500.00 (o j 4 mėnesius gali
ma lengvai išmokyti). Taigi 
jei Westville’ižkis amlkjnto-

—Viskas gerai sumaišyta, sutaisyta ir gerai paga 
minta.

—viskas gražiai sudėta ir gerai supakuota. 
—Viskas iškepta pasaulio geriausioj kepykloj. 
—Aituos tai Crispo Caramel Lunch Bar suaugusiejie 

ir vaikai labai mėgsta.
Žiūrėkite į vardą — reikalaukite Crispo Caramel 

Lunch Bar.

TmIp pat MtrallA roddM, tld*
Min. vkKnkiftN ruUen — vMca« rm>| padaryt*. gr 
T»l «upakuot< prriauMoj r»*A*ulin kepykloj.

JHcu Jtiaa kraut avinioką* nMuri, 
m u m n vardt oriu trlefnnnvkiK
markei SK*

niurnu, Hrv-

8AWYER BISCUTT COMPANY

M*piinioliktuix metais. Buvo 
tai didysis Ketverges, kuomet 
mulkintojas “įsirovęs prancū
ziškos” su kitu rakė laiškų 
tn*ėiani j Camhridge ir piršo 

Prie tos progos 
Cambridge*iečių,

yra ir kur yra kų daręs. Tuo
met ir klebonui ir žmonėms 
nereikėtų vėl ieškoti faktų, 
gaišinti laikų ir per tai vėl 
duoti jun progų parimeške- 
rioti naujoje vietoje. Ginčy- 
ties mi tokiais hutų nereika
lingas ir pažeminantis daig
ias. Iš kitos-gi pusės mes ži
nome, jog visi musų mulkinto
jai, apsimetantieji tautiškais 
kunigais, yra tamsuoliai, arba 
be šventinimų arba bu doroe.

budu, jei kas nors prirodv-1 
tų. jog 1310 metais draugi- su 
TVestville'iškilt 1917 metų 
“kunigu” liaria-rinvo nr *ta-| 
buriavo ar dirbo kitų kokį 
darbų, tuomet butų aišku, jog 
jojo mokslas laitai menkas. | 

Tokiu pat bodu galėsime 
prirodyti bemokslumų ir kitų

Jei musų katalikiškoji vi- 
Miomenė tani sumanymui pri
tartų ir man padėtų, prisiun- 
čiant affidavitu*. iš laikraščių 
iškarpas ir šiaip jau faktu*, 
liet ne ravo asmeniškas nuo
mones. apie hambizus, tai ap- 
siitncia sutaisyti iš jųjų bro
šiūrą. sudaryti nekai|s> ru 
giles’ gnlli-ry taip, kad, atai- 
Imladojns hite bambizui, tuu- 
jaus turėtumėm po ranka jojo 
gyvenimo fotografijų ir galė
tumėm tuojau (oižinti, knip 
tas nauja* aries kailiu aptdvil- 
kęs žmonių mulkintojas ištik- 
rųjų turėtų atrodyti.

Tariu širdingą ačių visiems, 
kurie prie užmanytojo darbo SAKYMAI KAD “JŪMBO" 
kukiu nors budu prisidės.

Kun. V. K Taikuna*.
1534 8o. Vest St., 

Koekford. III.

DRAUGAS NELAIMĖJE!
Mulkintai. ■MtiMll.l. fakrik-, IrSMUklalal. SrteMl U la«U. yn m*MU *•»!

PAIN-EKPELLER
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m ai km
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--------------------------- ------------ DUODA DAU- 
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GAZO YRA NETEISINGI.

VYiiAS IR CIGARETAI YRA 
KALTI

Dr. Samuel Rher, 3919 West 
Adams gal., anų dienų vakare 
su žmona parėjo namo ir at
rado įsilaužus] vidun vagilių 
Jame* Corbley.

Policijos nuovadoje vagilius 
už savo sugavimų apkaltino 
vynų ir ei garėtu*. Gydytpjo 
namuose jis rado vyno. Išgėrė

tni 
•Jitmkr 

Ga«n Ihftg 
loja* 

Vartokite mantle derintoju*. o gausite daugiau šviesos. 
Deginant js-nkias valanda* į dienų 
■** išdegins jum* už $2.30 gnzo; <> 

imt tą |mtį laikų išdegina jnms 
mažiau, ir duoda dauginu šviesos.

Mes parduodame “Junior Mantle” 
šviesa* tiktai po 13c„ (tas daug ma
žiau negu vienas “Jiunbo” kainuoja) 
arlm mainome vienų dykai už “Jam
bo”. musų tnaiti ofise arlm sekančiose

«» mažinu grizo išileg-. I 
|M*r mėnesį laiko “dilinto 
“Junior" mantle degintas 
už 3!lc. arlm 41.91
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I l?r*E'NIDOC TD P A C A im TF1L7 T lo niuro* birėjo per veidas ant mažos garbhniotos gairelės. | 
LDllEilllzlzD 1I\ 1 AuAI\.VJHvin I Palytėjimas To, kuris gydė aklus, purčius ir raupuotus J

APIE yra taip galingas dabar, kaip buvo tada, kad tiktai mes pa- s
I/riniI/r'l T IT7I T įsitikėtume Juo ••mus gyvenime visuomet šviesi saulelė švies-KŪDIKĖLĮ JĖZŲ

(Tumi).

III.
pniė.įo jnu nemaža įniko, u vaikui roguli-riškni, kn* pas

kirtu* vakaru*, lidmi grąžtai rinkusi. Stepukas ypilingai 
pasirodė uolu-; jo motiną to* vakarinės pilnokos sujudino. 
Ji leido Tėvui Gritmliui pakrikštyti Stepuką, o tnippit ir 
mažesnįjį jo brolį, kun* gavo vardą Aloiziis. Ji pnnntė, 
kaip makuius piriitari- Slopina* pi kunigo įtekme ir kaip 
drąsiai jis kenčia bjaurų tėvo np; ir uoliai pidedn jai va
lyti kanitairius, kuriuos** jie gy veno ir atlikti jo* m kitriuo* butų priimtas į Gerojo Gunytojo pulkų, 
kitu* triasus.

Buvo jnu arti Kulėdo*. Nors Stepuko tėvu* dn vis nc- 
dirlsi ir ji* gaudavo nuo gerųjų vienuolių vieną gerą |uivul- 
gyuių. la-t jo širdis buvo pilna džiaugsmu, m-* ji* buvo ski
riama* dnlyvmiti Kalėdų prove«ij(,je ant garis-* Kūdikėliu 
ššgafiytojaua.

Jo M-na* drangas, Joktibn- Tam.*<>nns, tnippit buvo skir
tas pri*- pnM*<-ijo*. Jnktibo prakilni širdi* dnri-si da pra 
kilnesnė nuo gautų malonių. Draugiškumu ryšiai tarp jo 
ir Stepuku da Inbjau *ii-liprej<>. .IikmIii rengiami buvo pri
imti (n-r Kelėdn* krikštą ir atlikti savo pirmąją išpažintį. 
Po Kalėsiu juodu manė apl<-i*ti pikto ir m-mnndagiiu* moky. 
tojo mokyklą ir vaikščioti į g**rųjų Tėvų mokyklą, kuri 
jiems buvo duodama visiškai dovanai.

Dabar juodn mokinusi apie Avem-inusių Komuniją, npie 
neapsakomą Mirlianrio .l<-xnu*. osunčio Avi-nėiausiiunc Snk-' 
ramente, meilę. Vaikai rijo kiekvieną žodį. Galop jų širdy
se pirmą kurtų pidgirdo balsu*: “llmloim- Draugą visur 
csant|, tą pitį šiemlieii. rytu ir amžinai.”

Kasdien drauge jie ateidavo pisimclsti mažoje luižnytė-l 
lėje. prašyti Jėzaus, ko jie tabjaurin troško ir (lasakyti Jam. 
kad jie labai Jį myli.

Stepukas |iasi<tari* mažas apištnlns: ji* mokino savo bro
liuką Aloizą vi*ako, ko jis |iute išmoko. Jis vedėoi jį į Imž- 
nyėią kasdien, jei tik buvo gražus ura*.

Vieną rytą, nedėlių pri«-š puria* Kiihsln*, Stepukas taq> 
rytmetinių mokyklos punukų ir pietų atlėkė (iu* Jokūbų ir 
vos gulėdama* atsikvėpti nuo p-itroškimu. su vargu pratarė: 

“Jokūbai, aš nerandu *uvo broliuku, kų tiltui daryti!“ - 
“Gal jta nuėjo namon be tavęs, arba su kitu vaiku! 

Kur tu jį palikai!“
“Prie pat durų laiptų namo N. 19. Aš nubėgau pa

klausti motino*, ar turime pareiti pietų namon, ar duos atsi
nešti rta.”

“Hut” švilptelėjo Jokiilm*. truputį nusigandę*. “Te
nai yra labai <taug |aivojiugų p-ri-juuų, o Aloizas, žinai, ne- 
pasėdi prakių minutų ant vietos!”

“O beje“, sušuko jis staiga su pilnu vilties veidu. “Ar 
dirstelėjai į bažnyčių — kų!”

“Ugi. nr. Visiškai užsižioplinau” — atsakė Stepukas. 
"“£lr«; nuėję pažiūrėsime”.

Bažnyčia liuvo tamsi. Jos langai iš vienos pusės buvo 
užtepti, o iš antros augšto nuimi užtemtl Iš karto, vaikai 
įėję nieko negalėjo įžiūrėti, bet ]x> valandėlė* jie išgirdo kū
dikio ludsią. kalbančio:

“Ar Tu ėia, mano Jėzau
Juodu išgirdo lengvą Imtadojimą ir eidami ant galų 

pirštų, užlipo prie vargonų; nuo tenai pamato Aloizų, sėdintį 
ant altoriaus ir Imladojantį palengva j mažas auksines cibo- 
rijos dureles. Juodu pamatė, kad Tėvas Grigalius išėjo iš 
klausyklos: ir jis ir juodu buvo pasirengę eiti prie Aloizo, bet 
tuom tarpu atsiliepė malonus, meilingas batais, skambantis, 
kaip dangiška muzika:

“Taip, mono mažus vaikeli. Aš ėta. O ko tu nuo Ma
nęs nori!“

“Brangiausia* Jėzau, aš noriu, kad tėvelis gautų dar
bų, kad jis mąMKigcrtų ir nemuštų staugiau mamos ir Ste
puko. Ar pndary*i tai. Geriausia* Jėzau? Ir ar niekad ne
užmiršti Tėvo Grigaliaus! Ar |Midary*i, kad mama atsi
griebtų ir nustotų verkusi f Geriausias Jėzau, aš Tave my
liu laimi, laimi, m-t labjuu kaip savo tėvų, motinų ir Ntc- 
pukų.“

“Brangu- vaikeli, eik namon ir (m*ak.vk tėvui, kad aš 
noriu, kad ji* mum- mylėtų“ vėla suskambėjo Imlsa* Iš
ganytojau*. kuris taip labai myli mažu* vaikeliu*. “Pasa
kyk jam, kml jis Mane mylėtų, u aš busiu visuomet jo ge
riausiu draugu“.

“0. dėkui Tau. dėkui Tau. Gerinusia* Jėzau!” sušuko 
linksniui mažas kūdiki*. “tJertattsiati, Brangiausia* Jėzau, 
pasilik sveikas.“

Dul>«r ji* nusikraustė nuo altoriau* nnt kėdė*, kurią 
Imvo prtaislutę* ir leidosi greitai |*-i taižnyčią. Tik dulmr 
ji* (minutė brolį ir kunigų, drauge -u Jokūbu, klūpančius ir 
garbinančiu* «avo Vu-*(mtį.

“Eikš, Siepuk", tarė ji*, “eikš greitai ir pasakyk tė
vui.” •

“Eik. šunim taik«-h”, tai** Tėvu* Grigalius, kuomet Ste
puką* j jį žiiin-jo. “eik. o Dievas jum* palaimins.”

Jo akį* būro pilno* ašarų; jo širdi* — pilnu dėkingumo 
ir meilės, m . tai buvo tie mažuliai, kuriuo* jis surinko ap
linkui save Į būt] vardan To. kuris posakė: “Leiskite vai
keliam* <iti prie mum.* ir nedrauskite jiems, nes tokių yra 
Dangau* karalystė.”

Du maču broliuku b k* greitai numoti. Niisigandiiuu* 
perbėgo per Siejamu galvą, ne* gal jo tėvas dabar yra kur 
girtavimo vietoje, liet ne. jis buvo numieje, susitraukęs 
prie menkos ugnie*, kurią motina šukutė, kad atliktų skal
bimų, kurį būro gavus.

“Tėvuli”, tarė Aloizu.-. meilingai gio-tydaum* tėvo vei
dus, “Jėzus atsiuntė mu* pasakyti tau, kml nijlėtom Jį.“

Jis pabučiavo tėvų keli* kartus ir tarė:
“Tu Jį myh-N, tėveli, ar netiesa.’ Tada Jta bus tavo 
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Vežėjas paklausė, žinodamos, kad nepildyti jos valios 
yra pavojinga ant gatvės, nes tuojau* gali pradėti taip rėkti, 
spiegti, kad visi praeiviai snsispie* apie karietą.

“Iškelk man lauk, Petrai”, buvo jos kitas įsakymas 
tarnui

“Negaliu, jmnnite”; atsakė IVlras pilnas neramumo. 
“Ponas griova* (>a*akė, kad panaitė turi likti karietoje. Ji*

-itikėtiimi Juo “mų* gyvenime vi----------------------------
I tų. tarnaujant aavo Viešpačiui.”

Tėvas atrištojo, ir, imdama* kepurę, tarė:
“Taigi eime, mano vaikeli, aš eisiu su tavim."
Taip kaip jis buvo savo snskretuainoee dailininko dra- »u jamin tuojau* sugrįš“.

bariuose, leido savo mažam šuneliui vesti save į kūnyčių, nt- “Jei manęs, kaip bematant, neiškelsi, aš taip suspiegsiu 
-iklnupė tenai drauge *u Steponu ir Aloizu prieš altorių ir garsini, kaip tiktai aš galiu”, atsakė mergiščia, rausdama iš 
l.ndu jie tenai meldėsi da kurtų atėjo Ivaisas: ' piktumo.

“Eikite prie manę* visi, kurie esate pavargę ir npsun-| Petro* jau žinojo j ką panašus jos garsus spiegimas; jis 
kinti, o aš jums į ui lengvinsi u." ... taippat gvrai žinojo, kad ji lengvai gali savo žodžius išpil-

Paskutinė kliūtis subyrėjo vargšo žmogelio dūšioje. Jta dvti, taigi iškėlė jų ant gatvės ir nuls-go jieškoti (Minios pa
liejo džiaugsmo nr atgailos ašaras. Jis leido savo mažiems sakyti, kas atsitiko. Orlovienė atėjo tuojaus prie savo ma
rai kučium* vestąjį (uis Tėvų GriguHų ir jta put* prašė, kad dukters ir rado jų ta-žiurinėjančių į daiktus per langų. 
‘ ‘‘ J | “Eikš, mano brangi, tėvas jau pas karietų; žinai jis ne-

Tuujaus tėvas gavo gerų vietų su nemaža alga, o moti- mėgsta laukti. Tėtė važiuoja ant stoties sutikti saro brolį; 
na rengėsi prie Kalėdų švenčių. Ji atsiėmė visus drabužius, eiki*, mano miela.” 
kuriuos buvo užstačius ir viskas susidarė taip gerai, kad jie 
visi švarus įsi rodė per Kalėsiu Mišias.

Nor* jie dėkuvoju Dievui už visas Jo gerndėjyslos, už 
gerą maistų, kuris užstojo jiems sausų duonų, liet svarbiau
siu jų džiaugsmu buvo, knd jie gulėjo klūpoti prie “Bet Įė
jau* staindės” i 
m-turtingiausiu* vaikelis, |>a*aulio atmestas, o kurių yra 
datair jų Išganytojas ir prietelius.

Nuo to laiko ta šeimyna tarpo.

“Ai noriu įeiti ir nusipirkti tą malonia, mažą porrele- 
ninę lėliukę", atsakė Agnietė, “žiūrėk, tnuiim, tą mi mė
lynais parėdai*, ku Imliu sk«|M<ėiuko ir ilgais plaukais, 
kime j vidų, mama, ir nupirk jų.”

“Nėra laiko, mimo brangi”, atsakė motina, kuri tiko- 
lėlė* 

k'-dutes, Mideliu*. septynias ar astuonios sukneles aprėdyti. 
’ tari- tėvo* m-kant raudama*. “Aš nickudo* dati- 

Netikus mergiš-

ir mąstyti, kad Jėzus gimė tvurlcljje, kaipo nupir^u,, Agnietė reikalaus nupirkti <lel
• -•••■•..l*** *»m _ _ L**•«**•* j ■ . • .. . _ *
.«•«**• * w w ’ '••••* *~t

JP - . - . “Eik šen’”
Nuo to laiko ta šeimyna tarpo. Tėvas visuomet turėjo ^nu Agniet^'neim’sTu *V*rarim*'į karietų, 

darbų. Jm buvo taip im*toras ir gabus, kad Paliko dirb- ,-ia -j ,|urvtŲ M t knnjinnknv.iuij * 
tuvės užveizdn, kurioje jis dirlio ir nepraleido nei vieno va-1 
karo, kad nebūtų klu|>ščins meldęsis sii didžiausiu dėkin-1 
gurnu "prie To, kuris davė pergalę.“

Motinai nereikėjo lM-gioti. jiešknnt kur nors uždarbių. 
Ir Im- to į kelis metu- dasidirbo tiek turto, ka<l apleido tam- 
-iii- užkili oi iu-. ir įsigijo suu namelį mi nedideliu sodeliu, 
kur jie lengviau at-ikvėpė ir laimingai gyveno, kaimynų ger
bianti.

.stepuk.i- Aloizu* abudu n|>turėj<i malonę pašaukimo 
kunigystę. Aloizo* mtsiliku misijonoriuni tar;> Ja|ioiiijos v,»'‘ninusių ir grnžmiiMij, k<»kin* tiktai, kndu gn- 

i raupuoėių ir mirė kentėtoju mirtimi: jis buvo užmuštas tų, ’*‘jnl nM,b'**- -J0* plaukai buvo ilgi, geltoni, akįs mėlynos,
kuriem* kaip aniolu* tarnavo. |,nnža nw”’ P*,!',«u atdara, (mnasi ] rožę, burnų rodė dn ėdi

Stc(M»mi> darbavosi Lomiom*. Jis mirė, atlikęs daug •‘altų dantukų. Ji galėjo: sėsti, klaupti, atsistoti, judinti ran- 
sunkių darbų. Jis darbavosi turp didžiaurių vargšų, visų ,r *f buvo parodyta į mėlynas ir baltas drapanas,
njileistų, neturinčių tikėjimo ir varginamų girtuoklystės.• Agniete nsu keliu iki namų nieką nedarė, tiktai hucia-
Daug>'l>ę jis privedė jirie išpažinimo tikėjimo^ daug išplėšė iš vo ,r u,.'*a'° “avo lėlę. —
girtybės nagų. I “Mama, ar tu myli mano mažų lėliukę! Kaip jų va-

Jokulio* Tamsonos, kurio tėvui netikėtai teko didelis dinti! Mama, ar manai, kml yra tobula lėlės meilė!”
' ‘ .................................... ~ . Kada parvažiavo namon, Agnietė nulėkė į vaikų kamba

rį parodyti savo turtų savo senai auklei, kuri su ja buvo nuo i 
pat jos užgimimo, kuri taippat buvo ir griovienės auklė. Val
gant ji pasidėjo savo lėlę ant stalo ir dažnai paimdama bu
čiavo.

“Nounou, ar ji ne lepunėlė! Ar tu jų myli! Aš ma
nau, kad ji yra maloniausia iš visų, kokias tiktai mačiau 
Aš jų myliu.”

“Al manau, kad ji tavęw nemylėtų, jei galėtų”, atsakė 
sausai auklė. “Imi jų suterštais pirštais ir bučiuoji tau- 
kootamta lupomis, tuojau* po valgio, o tu, purvina mer
giščia.“

Auklė dažnai subardavo Agnietę. Ji matė, kaip mer
gaitė yra išpaikinta, ir manė, kad jos priedermė yra (išsa
kyti jai stačiai, kų mato joje netinkamo ir nemalonaus, tuo 
tabjau. kad ji matė savo įtekmę ant Agnietė* ir patyri*, kad 
ji sunkiai užmiršta josios priekaištu*.

“Šioks rta daiktas“, murmėjo Agnietė, pasiputus ir im
dama lėlę vėl bučiuoti, staiga suriko:

“Oi, Nounau, oš -sutepiau jų uogomta. Kų dabar da
rysiu!”

“Tuojaus nustok rėkus”, tarė auklė aštriai “Eik pas 
- ------ r----- i savo bumų ir rankas, tuodiet aš 
padaryti kitus drabufins Ir mes jų

i taH.* U*

“Ji privalo turėti ploščių, skrybėlę, mulų ir skrandu
tę”, tarė Agnietė, nes ryto eta ji'su manim ir Liudviku pa
sivaikščioti, o kada (*avasaryje išvažiuosime j Cliautlly, tenai 
ji išmoka joti ant mano arkliuko. \

Praėjo visas vakaras bedirbant drabužius lėlei ir Ag
nietė buvo pasirengus verkšlenti, kada auklė pasakė dėti 
viskų į šalį ir rengtis gulti.

Kada ji at>Jklaupė prieš mažą Kūdikėlio Jėzaus alto
rėlį sukalbėti savo vakarines maldas? auklė paliepė jai meta
lui, kad pasidarytų mažiau savitneilinga ir daugiau rausty
tu upie kitus, artinant*'** Kalėdų šventėms. Agnietė, jaus
dama šiek tiek kaltybių ant savo sųžinės, meldėsi daug rim
čiau, kuip tai darydavo kitais vakarai*.

Ap1«*i<*kim«- ant valandėlė* Agnietę. T»-»idžmugta ji sau 
nauju savo žaislu. Tuom tarpu distetaime mes j kitokių rie
tą ir žnione*.

Alai kita maža mergaitė, tų pačių iieveik metų, kaip Ag
nietė — tai yrn devynių metų — bet koks neįprastas skir
tumą* tarp jų.

Ncturtėlė niužutė Magdalena lx?dere>, taip vadinosi kita 
mergnilė. Ji buvo išblyškusi, menkutė, apsiredymas jos 
menka* ir ta* pats suplyšę*, nors buvo žiemos metas; netu
rėjo ji »ilte*uio apsiautalo, kuri* ją hutų gynęs nuo žny- 
iMinčio vėjo. Ji sekė savo akim griovienę ir Agnietę, kaip* 
josdvi išlijio iš siundytos karietos, abi drauge įėjo per augštu* 
geležinius vartelius, toliaus matė, kaip josdvi ir pranyko ge
rai apšviestoji* salėje >u storais divonais, su žaliuojančiais 
(mparėiuis, su Imliomis stovy lomi*. Ji mųstė jau tada, ar, 
galėjo ta turtinga mergaitė būti kada nors nelaiminga, ar 
ji išliejo kada nors vienų ušarų. Ji gerai žinojo, kad tai pai
kiai aprėdytai mergaitei neveikta dėl duonos kąsnelio aplok- 
styti pusę Paryžiaus nušalusiomis kojomis ir skaudao&omta 
nuo šalčio rankomis.

Magdalenos tėvas sirgo džiova ir jau buvo kona marina
mas ftv. Liudviko ligoninėje. Jos motina paslydo ant gat
vės ir nusilaužė kojų. Jiems vtatauu butų reikėjų “irti ba-

««

Agnietė tyčia (>uolė ant purvino šaligatvio ir pradėjo 
garsiai rėkti. • • | į

“Imk karietų ir važiuok ant stoties“, tarė griuviem'- sa
vo vyrai. “Aš. nupirksiu Agnietei lėlę ir parvažiuosiu, pa
ėmus vežėją. Apie niu* susirinks visas miestus, jei ji nesus
tos rėkus.“

Kiniu Petras surado vežėją, griovas nuvažiavo. Motinu 
įsivedė Agnietę į krautuvę ir nupirko jai lėlę. Tn lėlė bu-i
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turtas, įsteigė prieglaudų vaikams. Jta suprato gerai vai-l 
kų bodų ir mokėjo pagauti jų šiniis taip, kad jie patįs liuosa 
valia ateidavo į jo prieglaudų ir pasiduodavo aštriai draus
mei. Jis buvo nenuilstantis pasakotojas apie savo senus 
draugu*. Stepuką. Tėvų Grigalių, stebėtinų Aloizo istorijų ir 
Jėzaus dvenčiausianie Altoriaus Sakramente malonumų.

su-

franoija.
*ano niMOji leie.

Atmink, mietas brolau, Kalėdų vnlanduse. 
Vargas, lygaaiegas, sutirps, jri Jta tik šyptels; 
Ir noru Jis tavo žiemos takus išklotų gėlėmis. 
Tarp tų visų grožybių atmink Jo erškėčiu*.

L
Agnietė Le lloy de Marcourt buvo laimi išpaikinta,

gadinta mergaitė. Man liūdna tai sakyti, bet kų darysi, 
kad tai yra tikra tiesu. Griovas Le Roy de Marcourt buvo 
labui turtingas ir Agnietė gaudavo visų, ko tiktai ji geisda
vo. Be to ji neturėjo nei brolių, pri seserų, kurie butų ga
lėję jai kame nors prieštarauti Tarnai jai nesipriešino irįėję jai kame norą pneštarautl Tarnai jai nesipriešino iri , --jaojaus sustok rezu 
ji augo, taikydama save už uiažų karalienę, kurios luekrie- Liudvikų ir duok nuplauti 
no užsimanymo turi klausyti ir tai da labai greitai, ne bet ♦«.
..................... “ ................................................. ... i tavė-lkaip. Kunigas Varambonas, kurio parapijoj* griovas tarė
jo savo ramus, ateidavo jų mokyti katekizmo ir kitų daly
kų. Jis jai dažnai rimtai ir aitriai išrūdydavo jofsavymei- 
lę. Jis jai pasakė startai: “Kokia nauda, kad pripildai 
sidabrinius indus maloniomis kvietkvno gėlėšda, kad pasta
tytum ant altoriaus, kad savo savymeilu ir blogu upu troc
kini gėles, kurias Dievas |iasodino tavo širdyje. Tuščia* 
darbas tavo, kų žibini keturias dešimts, ar poakis* dešimts 
vaškinių žvakių ant kūdikėlio Jėzau* garbės, jri Jo nemyli 
savo širdyje ir neturi troškimo sekti Jo gražų pavyzdį. At
simink, kad Jėzus jiuts fiasakė, kallaalaiiuis apie neturtėlius: 
“Kų padarysite vienam iš tų mažutėlių mano brolių, busite 
Man padarę”.

Nors tie žodžiai Agnietę sujudino, bet ji juos greitai 
(mtuiršo. Tnųaiis ji būdavo tokiame upė, kad galėjo imti 
savo mažą piniginę ir visų, kas tenai yra atiduoti kunigui, 
tavu mokytojui, ii ptaėyli jo. knd jis jo* aukos neatmestų; 
pusei valinio* praslinkus, ji juu vėl gulėjo Imti viekų užmir
šus ir taip įsipainiojus savais pamėgimai*, kad jai nei gal
voji-. kud vn*koki ten įsaulvje neturtėliui, nors dideliuose 
miestuose, Auriuose radosi vilkus tiktai žėri ir linksminau!, 
yra lubui, luitui daug vargo ir kentėjimo nuo neturto.

Vienų dieną ji išvažiavo drauge su savo tėvu ir motina 
j vienų didelę krautuvę vadinamų “Grunda Magnsin* du 
Louvro“. Tonui galiniu buvo rasti visokių naujausių daly
kų — skrybėlių. įuuėiukių, drabužių ir k. Buvo tenai už
vestus skyrius daiktų, tinkumų vien vaikoma. Daugiausia 
buvo tenai įvairiausio* rųšies lėlių, parėdytų puikiomis dra- 
I aulomis.

Griuviem- įėjo į krautuvę nusipirkti audeklo pavargė
liams ir šį tą sau, o Agnietę (mliko karietoje, nes nenorėjo, 
kad ji krautuvėje trukdytų suvo begaliniuis klausinėjimais

“Imk ir mune drauge, mama”, tarė ji. Aš prižadu bn- 
ti gero, jei nori”.

“Ne. n«”. aUakū tėvas nekantriai. ”Aag karių, aš pa
siėmiau tave drauge j krautuvę ir tu tenai buvai visiškai nie
kui. .VA pasakiau sau. kad tu <luugiau neisi j vidų, kad iš
moktum, kaip reikia gražiai užsilaikyti.” ;•

Agnietė susiraukė ir pasipūtė, bet nedriM kų nors antro 
te f4“* ML *Hte>* te*tėvai sakytį, ky

I
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Lietuviai ir lietuvaitė* nepa
mirškite šio puikaus ir didelio tto 
Baliaus, nes dr-slo Visų Šventų 
■nuvagia šį Imliu vieną U pui
kiausių balių, kokia atsibuvo kada 
nors šioje apclinkėje. Bus pui- • 
kianaia muzika, kuri gros visokius 
lietuviškus ir anriištrus šokius. 
T™W risi, kas tik sveikas, atm- . 
lankykite ir savo draugam. b-i 
baukėms patarkite atstlavk-'t’ 
sr.t šio iškilmingo Imliau*

Kviečia visus. KOMITETAS
jmuiiiEu;im;.iiiui:au;n^i:..i.. 4i>a

PRANE8IMAB,
Dievo Apvaizdos parapijos 

Lietuviams.
Daug Šios kolionijos Lietu

vių parėję iš darbo eina ant 
kampų nr kur kitur pirkti 
“Draugų” bet ant nelaimė , 
kaip kada negauna, na šuto 
gus su nemalonumu perleidžia 
vakarų, nes be laikraščio per- t 
leisti diena tai ir yra nemalo
nų.

O, kam nemalonume kentėti, 
praneškit man o aš pristatysiu 
kasdieną j namus, ir nnrrika- 
tau ja kad iška-no mokėtamcL 
Golcsitė mokėti kas mėneri ar 
savaitė..

JUOKAS MOZERIS 
1817 8. Unlųn Av. Gh’ea«t». **1
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Lietuviai Amerikoje.
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M. Šalčiuvienė, pajuokdama Į tenkinta. parrin-šdama į savo 
socijalistų intriga*, kurie nie
kindami doro* principu* nčri 
ir skverbiasi vndovaut visuo
menei. Paskui kalbėjo [«. A. 
Brusokn*. Av, Juozapo drati
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..--a 
uose” kažin koks Maža* (tur- 
buti ant proto) prirašei visai įgijo* raštininkas, rng'iiduum- 
nebūtų dalykų. Ji* rašo, kad 
vurguidniuka* kalbėjo. Bet 
vnt'gunininkn* visgi nekalbėjo, 
lik augščiaus minėtu* \|>atus. 
Tadgi “kiužas” klausė no*e, 
bet ne ausimi*.

Ten buvęs.

\f rai kimus t nii-gum valgyti »ii srautu užliptų B utį t-r- 1 
Nut duonas, kiK'ini i »UKrjžai i» luuki'kle*

Jrinu ih-. tai ii<-liti*t kaip ta* yra gardu. ■
Virių riekt suvata* uori ir kiti* — lu-mli *u>dlaikyti. * 

iin dconia dumaw yra iicimptakia*. ■
Mra prabilkime m-k metų pagerinimui šilu* duoima, kml * 

ja padarius, skaniu ir užganėdinua visu*, užtat me* žiuuuie _ 
kaip jus jatirinle* kuunici Miiate>le pirmųjų riekutę. g

l'aprašyl. *av«i motinai, kad ji tau nupirktų lwik*nuk* ■ 
nuo craoniiiiku ir patirtų ant stalo. Juo daugiau valgai. ■ 
juo įlaužiau n«ii - ir kii-kvirna* Irupiui* yra li ra*. Kirk- ■ 
virtum trupini* Mi.irutiua tave ir priduoda tau daugiau arei- ® 
kati*.

| Maukite

visus kiek gulint remi snvųjų 
*|>audų. o vpatingni rūgino vi 
su* Sv. Juoaapo draugijos na
rius, kud ]mimtų dieuraštį 
“Draugų” draugijai už orga
nų, taip-gi, kad nei vienas ne
liktų ne užsisakę* ta>nt vienų 
katalikiškų laikraštį.
• Visi kulliėtojai gražiui api

budino katalikiško* *|»u<lo* 
svarbų ir visų kalbos laitai pu
blikai patiko, kuri kirkvirnnin 
dėkoja dideliu delnų plojimu. 
Guliau* prabilo vien!ini* mų* 
gvrb. klebonas, kun. Dr. A. 
Mnlinuska*. npi]m*a Rodama* 
s|mudo* praeitį, kaip ta *|mu- 
du ]>akeripm liaudį geruli ar 
blogon jntri-n. prirūdydama* 
daug juivyzdžių, knr bloga 
*|mudn yrn padarius daug 
blogo, nrlrn kur gera *jKiudn 
ntipnolnsių liaudį pakreipia į 
.......   . Ju kultai kiliui pn 
tiko publikiti. Per visų tn 

^ni'!vukarų duiig iš]>urdiiida nnu-j 
koletų...............*’ u"n‘ knygv

Nidėlioj. va*ario 26 <1. Kn 
tulikų Vienybė* 11 skyrių* lai
kys susirinkimų ftvAntano jtn- 
nipijo* svetainėje, 4 .vnl, |*> 
pietų.

Kviečiame narius ir atsto
vus šin susirinkiman.

Valdyba.

♦ MELROSE PARK, ILL.

• -------------
Fa* mu* visokių vaknnj bu

vo, bet du r nebuvo tokio, ko
kį rengia Lietuvių R. K. pa
rapijos choras. Tai šokių ir 
žaislių bu* vakaras. Atsibus 
vasariu 22 <ta Ignaco Vaičiu
lio svetainėje, prie laike St. ir 
21 gatvės. Pradžia Tik) vai. 
vakre.

Gerliiamoji vietos ir nple- 
linkė* lietuvių visuomenė, 
Žinomi kviečiami* į šį vakarų, 
ne* savo atsilankymu sustip _____ ,. . ________,

8 rinsite šį chorų, kuri* toliau I p lri Grigiutei, kltaiškų 
Ištarmių* lietuviams. Visi'pašoko pjė Karužiutė. 
žinote, knd sis choru* dar nė ;ralo chorą*: (mdainavo 
ru metai kuip bažnyčioje pro- dainelių, kurio* taip-gi gra- 
dėjo giciioti, na. ir negalimu. žmi i*«'*jo. Publikai ypač ]ai- 
greitu laiku norėti, kad gerai tiko daina Suktini*. Publikų* 
viskų išpildytų. Bet viųgi baž ’uivo pilnu -svetainė. Dau- 
nyčioje yra jiarapijonaui* giansia matiši narių L. Vyčių 
linksmiau negu kad pinua.'2-’» kuopo*. Mat tųdviejų idė

jinių draugijų nariai remia 
vieni kitų surengtu* vakarus. 
Tok* elgimosi* tųdviejų 
draugijų yra labai pagirtinas, 
n~* neveltui yra sakoma: 
“Kur vienybė, ten ir galybė”.

Tame vakare buvo dalinami 
plckatni L. Vyčių 25 kp. ren
giamo dėžučių ir ryšulių va
karo, kuria atsibus %-asario 26 
d. Jaitė* svetainėje.

Patartina clevelandieriains 
k uoskai t tingiausiai atsilanky
ti j naujo* rųšies pnunogidę, 
m«s vyriai visuomet atsilan
kiusiu* iMtenkina.

Kareivi*.

CLEVELAND, OHIO.

Vasario 16 <1. Clcveiando 
L’rtnnn Teatrališko choro 
draugijos rupesniu buvo pa
rengta* puiku* vakarėliu Goo- 
ilricli llousc. Tos pačio* 
draugijos artistai - mėgėjai 
It'rt* gana juokingų komedijų 
— Kurčia* Žentas. Isišima* 
nusisekė visais žvilgsniais. Po 
k Šimui unt pijano gražų mu
ziko* šmotelį išpildė p-|ė Gri
gaitė. Nors jauna mergaitė, 
bet gana gerai pmsiluvtnu*. 
Paskui, skambinant unt pijum**5*’’^

I šokį I1 . ■

namelius brangiu įspūdžių ir 
pasimokinimų.

Misijos.

Ant galo kun. II. Vaičiumi* 
(iranvšč, kad trim i**. '- ateity 
je bu* įsirengto* |ia*knito* ki 
toje Irinoje, iš kurių publiki 
taipgi turės brangių im-inm- 
kinimų. Čin tun- laiko ir mu
sų soeijalistai pri*irvi»gt *11 sa
vo užmetimais, jei via jų yra. 
Itatumsėje, girilėti. šnabžd .
tad ant šviesu* m- išeinu, nor*. 
ir daug sykių Imvo duola 
jiems laiko išknliin pi-isircng- 
ti.

Taip-gi 1:im. Vaičiūną* pro ' 
nešė, kad Av. Amano para|H- 
jos tažavčioje pra-idė* misi
jos pirmų nedeldii'iiį gavėnios 
ir tęsi* iki antram milėldiv- 
nitii. ty. kovo I(» >1. t'iu vėl turi 
sim progos išgii-ti |>aiimkini- 
nių. I 
vienu iii 
mo bei tatlicvyl* * liga, 
jo* sugrųžin* pražudytų 
katu.

Reikia tikėtis, knd ne- 
i sergančiam soči jalu 

Misi 
svei- 
S.

r

K«

paprotį valgyti.

VIKI IH

BUTTER-NUT DUONA 
Padirbta švariausioj kepykloj 

visoj Valstijoj per

SCHDLZE BAKING COMPANY

-*«14 MI Hu AvSlBBt ra* -'bl"**- 
TbU’obb- llB*markr< M44 

OR. A. A. ROTH,
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Dr. M. T. Strikol
LIETUVIS

GVI.YTOJ M, in CllIKlIUJ** 
HM U. 4Mb H. CMoao. IU. 
Qtun TeMooaa OvulararS la*

Nor* nedideliu būrelis yjuitų 
darbuojasi, liet kuomet visuo
menė parems, Ui rainiai jų 
‘darbo bu* gražų*. . .

Valdyba.

ROSELAND ILL

Betai kada teuka Muilyti 
laikraščiuose žinučių i* žios 
lietuvių kolonijų*, O juk čb 
irgi yra nemažai lietuvių. ro
dos, apie 60 amuiyuių ir du 
kartu tiek paveinių.

Nedėlioj, sausiu 12 <L, A. nu 
čionaitiniai lietuviai katalikai 

t< surengė prakallia*. Kalbėto
jai* buvo L. Vyčio redakto
rius M. Zųjus; L. Vyčių Cent
ro iždininkas, Povyia* Baltu
tis, ir Chicago* Ileight* klebo
nas, kun. A. P. Baltutis.

Kalbėtojai aiškino, kaip ga
išima išgauti Lietuvai laisvę ir 

, Kpie Tauto* Fondų. Paskui 
ritas Lietu 
Aukojo se-

Po 410B0 doL: btaju* Ruvy- 
laa, ViltrakU, P. Pilip^ 6Uu*- 
kaa Klemensą*.

Po *51)0 doL: Starkis J. Zd- 
pi* J.Norvaišieuė, Milašius, P. 
Vaitkus. Augustinas Kaz., 
Juška Kazanauskas Kaz^ 
Tdvikas Kaz., .Gricius D^ 
Vaitkų* Mtaiuka* Rim
kus JM Venrnaitta J^ Zdaknis 
P., žolpieuė P^ Hlajutė ()., 

^Bnrnotar Ccrnotic&ė E.. Jo- 
jmnn* V.. Brniota* AnL, Bus- 

**ku* Ad., Saduuski* Vincenta*.
•6.00.

Po $2.00 <fol.: Viedctauskis 
Kaz., Jonis Antanas, Jurgaitis 
Jonas.

Po 41.00 dol.: fteputi* V„ 
•lajus VL, Atajus Vinr^ Šla
jus Fcl.. Alajti* St.. Zolpiutė 
0^ Zolpiutė Z. Eoipiutė Juz., 
Pilipaitč O., Abrmnaviėia I\ 
Saveikis SU Kusgi* St.. Pet
kus Juos., Vicdelanskta SU, 
Mpkarniukas Kaz., Norvicz 
Kas., Pasliilski St., Zumi* Fr^ 

*Bntkus J^ Balkų* Daukšas
Ant.

*'■ * Po 50c.: Marika* Ale*. Ma- 
Jum, Zronavičia

Vasario 26 <L, ty. nedėlioj, 
Lietuvos Vyčių 25 kuopa ren
gia indomų — dėžučių ir ry
telių vakarų, koris jvyk* Jai- 
tas svetainėje. Visokių va- 
karų'(Vvriande buvo sureng
ta, bet panašaus, koki dabar 
vyčiai rengia, dar nebuvo. 
Galime tikėtic*. kad vakaru* 
bu* indomu*. ne* vyčiai vi
suomet išgalvoja kokias nors 
im kilnybes.

Tat nedėlios vakare valio 
visi L Vyčių n-ugiaman va
karan, kas nori linksimai pra
leisti laikų.

Vusurio 9 d. buvo surengta* 
vukara* išplatinimui katali
kišku* *|Miudo*. Minėto ta
kam vedėjom buvo p. J. Aus
trei iriu*, kuri* pirmiausiai 
prabilo apie spaudos galybę, 
kaip katalikų spauda kelia su- 
siprotiman visuomenę. ragino 
remi katalikiškų spaudų, o 
mot visu* laisvamanišku* 
šlamštu*, kurio tik neša pra
gaištį musų liaudžiai. Po jo 
kalbėjo p. J. Stauskas apie 
spaudo* svariu, ypatingai a- 
pir blogų spaudų, kuri tik 
tamsina visuomenę, nieko ge
ro netateikdama. vien palik
dama bloga* ]«*elunes. Pas
kui kalbėjo p-nia V. Rutkaus
kienė. Ji savo kalbėjo, ypn-

mi:ik. ii<4| ATvnui — rupvuiiiui -»«<■ «t«—■■ 
totalus kml ji* ton «l«e«s<n irilna* ml «*rutA **i)a* knif* tn rnli u*»«itlrtta *■ 
ii )Guot) arti*, iftmue i* Misi tuake-arii' m, m u nmii nllri'knm*’ Uis* 
**••- Iftyhik ir hnkMiMU. r»*t LmIhmLHv lt |tra«1.4.li« starta 
*M\!i|| \\ _ tui* ctvhHatt itn* Nfvtatt. VmltMa* u/rita-
ni <»ncwH«i l-roj* pS

*• t 
lių. Du ilgumas pasižadėjo 
užsisakyti bent vienų katali
kiškų laikraštį.

I Ji i luina garis- Sheta.yga 
turčiams už tokį naudingų 
darbų. o yjiatingni vyrių k uo
lini, kuri tų durbų pradėjo. 

Vakare buvę*.

•vienos spinduliai. .

Dar neužmiršom brangių 
misijų, kuria* gerk tėvo* Ka
zimiera* laikė keli metai at
gal, taip-gi gerk Dr. ktuu Ma- 
liausko konferencijų, kurie 
daugeliui svyruojantiems tikė
jime suteikė tvirtybę. I*a*- 
kutiyiu laiku <laug turėjom 
naudingų prakalbų, sakytų ke
lių gerk kunigų Imi svii-tiškių 
intrligvutų.

Neck-liojc. vasariu 16 d. čia 
laikė paskaitų gerk prof.. knn. 
Pr. Buta s, apie *Ka* yra tie- 
m ir kaip jų galima pažinti”. 
Khusytojų buvo pilna erdva 
svetainė. Paskaitų viri iškinu 
*ė su dideliu jtemiųmu. Iš
baigus paskaitų, pasigirdo 
triukšminga* rankų plojimas, 
kaipo padėka už tokių naudin
gų paskaitų.

Po paskaitų gerk prof. kun. 
Būry* nuindagiui jiaprnšė pu- 
hiik< *, knd duotų klausinius, 
jei kam ka* m-nišku buvo. Čia 
publika tikėjusi aštrių užme
timų iš ppMM “iMŽangiųjįi” 
ir “įlarbininkų ūžt arijų”, ku
rių svetainėje Imto nmiiažai. 
Bet nri vienas neiaisirodė. 
kuomet gerk pndegeiita* lau
kė ant c*tm los keliolika mi
nui ų.

ržiiM-timam- 
vietini* Av. .Uit. tmrap. Idrbo- 
lius. kun. H. Vairiuiui*. nuo 
savę* taipgi prielankiai prašė, 
kad |M*itaikiu* progai pasi
naudotų naudingomis dū kuri
jomis deki kokių nors neaiš
kumų. Ą-poiingni iš rorijalirių. 
bedievių pusė*, kurie labai 
mėgsta katalikus užpuldinėti, 
žmlžiui* ir *avo *|>uuda. liet 
rin mųiusirudė nei viena* *o 
rijalistas. Rodo-- viri buvo »u- 
lindę kaip žvirbliui j žagaras 
pamatę vanagų.

Neriradn* užmetimų tiesos 
prirodymai iš socijnlirių pu- 
sėr, lui* tik norėjo, galėjo ii- 
reikšti visokius abejojimus, 
kuriuos

Lii-tuvu* Vyčių S-ta kuopti 
laikė |iapru*tų įnėnrsiiiį *u*i- 
riukinių vasariu 17 d. Susi
rinkimas buvo gana skaitlin
gas ir nemažai avaritių dalykų 
nutarta. Viena* iš svarbiau 
šių — is-rniainytn Lietuvos 
Vyrių S-tus kuu|>u* žaislių 
ir susirinkimų vakarai. Pir
miau buvo taikoma juint-dėliu 
vakarais, dabar bus laikomu 
utarniukų vakarui* ir jau ne 
Visų ftventų parūpi jo* *vetai- 
imj, 1*4 Palmer įtark svetai- 
nėj, prie lll-tos ir Indiana 
Avė. (vienas .blokas j rytus 
nuo Mivbiguu «' e.), kur yra 
parankeMiė svetaii.' kaip žai- 
slims, taip ir Mt*irinkiiuaius.

Nutarta pirmų šeiniiuiškij 
vakarų surengi utarniukr, va- 
rario 25 <L, ll'llt nu luinėioj 
Paliurr Parke *vctaiu«*j. kai|>o 
inkiirtinc*. supužindiniiiiiii vi
sų su ta liauju vieta. Taip
gi nutarta užkviesti visas kute 
imi* dalyvauti tanu- vakari- 
bj- ų

Buvo tartu, kaslink atsibu
siančio 8-tos kuojio* vakaro, 2 
<L kova Išrinkta darbininkai 
ir nutaria turėti skrajojančių 
krosų. J. Makari* paaukojo 
pirmų dovanų, kuri tatai yra 
puiki, už kn visi Širdingni ta
kiame učių. Antrų dovanų 
nutarta ntų^rk'i. Taipgi nu
tarta palaipinti Lietuvos Vy
čių N kuopo* paveik-lų į or
ganų “Vytį”.

Taipgi nut.ina snurpiniziio- 
ti Idetiivo* Vyčių jauiiiioine 
m’-* skyrių. Išrinkta kaipo 
organizatorini: Alf. F. .Stan
kus ir K. .1. Karevkn. kurie 
stengsi* tų taip prakilnų dar į 
tai v«**ti ki<4i. P. Lu|*4iut ii 1

!«•* ta* itarlst*. Lai yra vu na* 
i- prakilniati-i'/. Tul lui gy
vuoja jaunaim* ių sk\riu*. lai 
uuga ir didėja >uu*ų turis-.

Baublys.

Praneumas.

Lietuvos Vyrių K tn kiaura 
|s*rkė|ė *avu ■‘Usirinkimii* į 
Paltoi-r l’ark nvtaiis.-. vieloj 
|ianedčliui*. *u-irinkimni hit> 
taikomi ulat mukai* uiinėtoj 
Palmer įtark m dainę. Vietoj 
ludiana galvių (viena* Moka* 
j rytus nuo M: hlgan gatvė*)

Kviečiame v įsa* Lietuvos 
Vyčių kuopa/ dalyvauti tumų 
pirmam šeiminiškam vakarė- 
tyj. vaaario 25 <L, m.,

l?Dr. M.Stupnicki
H09 So Morgai. 6 r r* 

rvor«irx
TrletcmM 1 M*JI

bataUdiMi « iki li *• r>tc 
• P’« .!*» * TRfc. N%4’ C•is n»r 6 tiri I ••! rair^Pa

. SPECIALI*
VALYMO UPARDAVIMAS.

TRUŲ SUBDIVIZIJŲ.
Kur randai! Namai. Mokyklos, Biznio Vietos ir arti 

prie didelių fabrikų.

33 MIKITŲ* M MIESTO.
*4 I ola i ik. t:«0 klpktrknaa **• Ukalno. v HkuMUB I-o 

M | uU-BM Hunuvl lotai aal Arrbar Are.. Crawfnr4 ir 4<-toa 
CMtvSa 1-lrs.alB nivtaki nui'lrkaa BcrelUn Mok.U, art eru.-reto 
nrt jrtdv taka«.

M1U4NTO SI*.
Abi Jum j-.rkin,... x««w ataln.M Mt« i*unr*ltUin4 | n>u*» „Hm 

\r.U4»«J Krytu sis. » iki * vakarr.

4970 Archer Avė. arba 5143 Arcber Are. arba 
6315 80. Kedrio Avė.

Kla»AMr Mr. S, mTŽtbmk*. Malt* Mgr. 
llallmi aunkallHU IMuritkal.

WM. D. MURDOCK & CO.
17 N. La Šalie Str., Telefonas Franklin 253

1‘Mp^bu uioIcrtAkia | tuinun f»nr 
2 a oi* V. aieoM* S aoUas JO

MrSdiAtt a IMU u k U duo n* lu Iki 2 |m> pirt*#
JuuJLA* kuifkL .i>

IMI HuMc M.. ChieUn. IU.

į V. W. RUTKAUSKAS, 
ADVOKATAS

I V«4. H:'.. /lauuaa T, lamanaa 
O'ibbb nitalmcyj:

m *. MA^uiaoTos stiuckt 
Kunlaarta M

Te'. C.oivbI Siti 
otia*. aut Bri4fvt*mv 

«w *o. MoHaaa snuuL'i 
Tat la-d. IM 

Gyvrruna*. *11 M. Urt *4 '
M Tara* 44»1

<*T*a*lBM> T»l Hntrbcldl 41 
-•-BksrBle t»ll W Mb4 ‘■U*. 

T*L Rarh«*U MM 
CHICA'Mi. 114. 

ilHHiMMHMMIHMHmNNNtmiminm''

NAUJAS DRAUGO KĖLIAU- 
J ANTIS AGENTAS.

Pranešant plačiai kataliku 
visuomenei kad 25 <L Lapkri* 
«•

Tetecfona* l’utttuaa •€
DR. V. A. MAJOR 

anrrmiAa ik 
CUlKCIUiAa 

<mmm iifia m<«ucu *»». 
Adlaua »:»» UU. » Hryto — I 
UH 7 po *M*« — «:»• iki 1:11 
vakar*. Na4,-lioci» auo iv 

Ik: 11 I4ryu>.

r.
!: Dr. G. M. GLASER

IrKAKTlKt OJA M ritTAI 
Gyvenimu Ir oObb*

! *14* B. Mursan M. Kertė 31 *4. 
CMICAUO. IIX.t *rw<-i>aii»ra*

Moti-rtU.il. VyrMvkB ir Valka 
latrai CMraUM,* IJ*w OFISO VALAS UOS:

Iki • nto. ■«<> II iki » pa MM ir aun 1 IM 1:M rak. Nod<ltae 
j rakami* onaaa u>4ar,t*a

« - r-----a * a n r ■ ■ a t-----------
J Dr A K. RŪTKAU8KJ
i TUaftMvr V.K1bI*9 M

mmn vnnaiaa imu

uf. A. R. Biumufiliiii 3. 0. 
imi -fbu.vun.

Matant im P/kM 
et»as> .Blanda, nu. * l* r>la ik 
> vai. »<iu. N<4 ..on.ta l iki 11
•44B K .VblaiHl Ava. kam*. 41 IM 

Tet.fen.a Tarte 4111
r.Moa*. >Uril.rar4 V4»

DR. M. HERZMAN
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CHICAGOJE.
1$ NORTH SIDES

Į■ ■ -----

KATALIKIŠKOS ŠVENTES. NIEKAS NETIKI VOGEL'IO 
PASAKOJIMAMS.

K CHICAGOS LIETUVIŲ 
KOLONIJŲ. DAINŲ MYLĖTOJAMS

KONCERTAS
. •

, Penktadienis, vasario 2! d. I 
šv. Feliksas.

Štatadttnis, vasario 22 d | 
šv. Pa> o Ražu. Anliodiijoje

Piokuratonja pareikalausianti 
mirties bausmės.

--------------------------------------------
P0LICM0NAS PRIVERS 

TAS REZIGNUOTI.

HMjC-

Civili* tarai ta* komisija 
im-piciidė prašalinti iš tnrnv- 
tas isdiemonų .lamus .1. Mi
tiniu* už girtai *lnų.

Pirtietiioiin- komi-iįai ou-i 
kliudė, jog ji« liitį* l.*-li;i um' 
jus iiiiifuiTim-. Ir b-lel !.•- 
reiksių HH-.-ti lauk. j*-i jnm pri- 
’ieisių pa-itroiil.li i- teini I-- .

liomi-ijii |i iiiu J.IIU |Milienm- 
n.'uiii ligi -im-io | d. iiii-miiii- 
čių im-tii. kml -ud«*včti .-ivo 
Uniformų-.

Polieim.im - |,olH-ijnj.- i-tnr 
navi— 27 im-iu-.

Motelių .Sąjunao- I kuop.'i. aų 
l„ Burbininkii Siijurig«w 2>) J 

rengia šriminiškų va- S 
. 23 <1. vasariu. ■ 

še. Mykolu pora p.
1644

RENGIAMAS

Salio, jo 
sugalvoti. 

Ii.'hi- 
m* i

DIEVO APVEIZDOS PARAPIJOS BAŽNYTINIO VARDU L. VYČIŲ 4 KUOPOS CHORO

NEDELIOJ, VASARIO-FEBRUARY 23d. 1919
DIEVO APVF.UDOS PA R AP. SVET, Ifitn IR VNION AVĖ. „f PRADŽIA: A VAL. VAK. ĮŽANGA PRIEINAMA

Tokie I.-.S'-'H.. >i.,r nebuvo iTilescnL Imi Mis rinkim* lynitait^* Ir mreumtauAlti komfoslrUs. JMlSl mil.ElM. TVI ĮMAINAI 
n UIJ>>1KM. l|»rt ruiknna i-lnvlniu rhne., kinta |«- |ta«i*ni<«lita metu, lymlal nedidėjo rfnlnum tytntaiM mitalai Ir aoUHSa. TOK) 
KONVKRT.V 1 VI lltTT»:XVH»- ’S.Mr*c iM-irnn'nk taankaio, ka.1 tumk-'-tt) HcvML Nusipirk liktai* lAankMn. tai nu* vtada lr v.mau alėg*.ftlrdlncal vlaua kvtafla IJRrVVIM VVCtt' «-Km KUlTOS CHORAS.

Į ir 

I. IIO|h'l 

lUllėli nidlėlioje, 
1919 m.
svetainėje, 1644 U’nlmnsin 
Av<*. Pradžia 7 vnl. vnknro 
Bus įvairu* programas suda
rytas iš dinlogų. Milų, eilių, 
-kanibinimo nnt pijano ir kal
bų. Taip-gi siijimgietės pa
gamins enrdžių užknluUių.

Tod«-1 t n-- Iii; gyva-- prn 
-mu iie|utmir>ii ntsilunkyti į 
ų vakarėlį.

Kviis-in visas.
Mot. Sųj. 4 kp. ir L.D.S. 20 kp.

i I
KATALIKŲ VIEN YBĖ.

DRAUGYSTE ŠV. KAZIMIERO 

VYRŲ IR MOTERŲ 

. iš West-Side
i-i- ■ i .-r- ■■■ i gepau — -T ~ ■ ,,irwm

\al-lijinio prokuroro 
tentas Buvai pabaigi’- tyrinė
ti žmogžudį Vogei. kurs nndni 
nužudė dctektivą Ilo*tui vii* 
nmn snliime. A-bdentas Ihival 
sako, jog jis netikįs žmogžu
džio pa*nkojim:ims. 
imi-ribojimai yra
kad jip-i -nuimti mirtie, 
-ui' . -I ' |‘-i ukujimm -e 
mato jokio |gimalo.

Hosna buvo geras žmogus. 

Vlvoknlii Buvai pa-:ik<-: 
** V <-'ii |sileiil:intns tuo. 

kad delektivas Uosiui buvo 
d* >l ii 
-ai i 
tm i 
geli 
vrn i 
leidiniui- 
I liula 
hm-.

Js il.-Kutalikų Vieni >m‘>* 
į Centro mėnesiniai snsirtoki- 
|inni atšilimui nnini ntarninko* 
vakarų kiekviena mėnesio. 
Dievo Apveizdos |«nr. švelni- 
nėjo (IK-tos ir l.nion Avo.). 
Chivagn, III.

žas skaitlius. Turi ir veikė-1 
jų gerokų būrelį. Ant kiek 
teku patirti, ten nėra tokio 
atsinešim“ linkui Katalikų 
Vienybės, kaip virš jinminėto- 
Se knlutlijOM*. Reikėtų SU-

.prasti kiekvienų prakilnų dar-i 
lių, kuris neša naudų musų 

į bažnyčiai, tautai ir mums vi- 
šiem*. Nesuprantiuna. -kislel 
los laisvamanių vedamas Nn- 
.-ivienijimą* Lietuviškų Drau
gijų turi p.isisekitną tarp te
nykščių katalikų. Gi katali
kiška įstaigų, kaip Katalikų' 
Vienyls*. kuri nipinasi visaisI 
iiiiimi tanius reikalais, neturi i 
|ui- juo- užuojautos. Bet ži-: 
iuiii, kad tovuofleikieėiai ne
nori* atsilikti nuo kitų kolo
nijų lietuvių ir. pažinę vertę 
ir nnmlų Katalikų Vienybča, 
sutvers skyrių pas save.

■
Kų-gi sakyti apie Nekalto 

I Prns. Paneli* Avenč. (Brigh- 
ton Park) |»rapijų! Kiek 
ten pas juos dvasios, kiek ten 
veiklumo, bet Katalikų Vie
nybės skyriaus visgi neturi. 
Tai slcbėtina. Galime “bc- 
čytis**, kad ilgai lie jo nebus. 
Na. ir pažiurėmtr. O jus, 
briglitonparkiečiai, neraana- 
kite nei šitame darbe.

Iš NORTH SIDES.

TEATRĄ IR BALIUNedėliuj. Iii d. vasario, šv. 
Mykolo p:i rupijos klelmnaa, 
kun. F. Kudirka, pranešė, kad 
Im -įmini įvyks | nitu pijo- >ii. 
-irinkinuis. Kvietė vi-u- |ki 
lapijomis -usirinkti į švelni- 
iii*, kml |Hisitiirii- npie |inrn- 
pijo- reiknlus. Žmonių prisi
rinko pilna svetainė. Iš to bu
vo mntytis, kad kožnas pnrn- 
pijoiuis supranta finrapijos 
reikalu* ir rūpinasi jais sykiu 
su gerb. klelmnu. su kuriuo 
visi pampi jo na i gyvena gra
žiai ir dideliame sutikime.

Nutarta surengti Imzarns 
terapijos namini. Bazare pa
tari* visoms draugijom* turė
ti savo atskiras bndas.

Kiek žirniu, jau kaikurtos 
draugijas Imzarni |iaaiikojo 
ilovanas. k. t.: draugija Av. 
-lnoxa|Mi grojamų mašinų M) 
«loL verti*, draugija Av. Ceci
lijos luumkojo siuvamą masi
ną .'UI <|ol. vertės. Taipgi ir 
kiti* draugijos, manau. |mau- 
kos jm kokį daigių.

Pagvuiniita. knd 
draugija pndntylų
l. tNMI <|oL tai Imtų
>mmi. kmhingi draugijų yrn 
šešios. Nėra Hls*jom'*s. knd 
kožim draugija savo tikslų at- 
si«*ks.

Draugijų atstovai sykiu su 
nraiiijus komitetu tarsis ka
la luumras turės įvykti ir 

lui’p jame dalyvaus draugijos. 
Bošams tp*is ištisą raraitf*. 
kiekvienų vakarą.

Nutartu surengti parapijinį 
išvažiavimų IK <L gegužio, š.
m. Tai|»-gi nutarta sumigti 
vakarienę rmlenyj, parapijos 
nntiilai. Iš viso to uuitosi |m- 
rnpijni šviesi ateitis.

Pajuriz.

.Inu yni du skyriai Katali
kų Vienyls* ra-itvėrę. Pir-' 
um* skyrius yra Dievo Ap- 
veizda* (mrapijąįi*. Ten žmo
nės su didžiausiu enturijazmii 

idirlsi prie gavimu pirmo nu
merio. Dnlmr kuž-lasli-l nt- 
šalo. Kud vėl tn- i*ntuzijnz- 
mn- iižlie|>snotų ir užimtu 
pirmų vietų veikime.

KONCERTAS Ir RALIUS
i

v«i i k

PRANEŠIMAS

Pranešimas Iš BEIDGEPOETO.

nereikn-
K.

palaido

nuspren

n.

i 
t

gnt. 
mi vi
nilai

kaip pri< 
eina. Bet 
tai itai

SUAREŠTAVO UŽ PLATI- 
NIMĄ BOLŠEVIKIŠ

KŲ RAŠTŲ.

kiekviena 
nors po 
ĮMlM-titUI

IEŠKOMAS PABĖGIS 
KALINYS. Trečiojo skyriau* dnr nėra. 

Nekuriu* kolonijos norėtų; 
lenktyniuoti ir jį gnu I i. Bet, 
ligšiol to* lenktyniavimas te
buvo tik žodžiui

PLĖŠIKAI PAĖMĖ $4.000

Iri - aiil'iliioliiliitiiii ph -ikai 
dii-iio- m< Iii ii, - Mm-gaii ir 
Van Bun-ii gal. apiplėšt- \Lu - 
linll Ve;,<ilati-d Malin—- C«. 
prezidentų Kin-ls-rg ir viii 
prezidelilu Getice.

Juslu nuvažiavo automobi
liu j vieną viduiiiiestyj liauk;) 
ir imsiėmė ųt.iMk! darbinin
kams algų.

Važiuojant n t gal juodu už
puolė plėšikai ir atėmė piiiiini*1

Iš Clu*ler kalėjimu imls'-go 
kalinys J<w«*|ili Nubraukei. l’ž- 
pakar jis npiplč-šč- saliūną pu 
num. .'t2<sT So. Ilnl-l<*d 
Paėmė tl<NI. Turėjęs su 
mi net tris revolveriu*. 
Iiarteii<l<*ii<i liudijimo.
Policija tvirtina. jog Sebrau 

k<-l <*ų.- apimtas manijos k<* 
vuti su (Milii itiorais.

Bridgi-|>oil<< |H>ticiju jo |m- 
ieško. Policiiioiiui visur 
šeiojti iširomis.

Kun. A. Nkrypko. Av. Kly
kiau* |mrapijo* klebonus, ir 
kun. M. Krušas Av. Jurgio 
par. kb4s*nfi*. išvažiavo į Ar- 
kansaso valstijų, kur užtruk* 
apie poni savaičių. Parapijų 
reikalus luomlurpu vislu nsi* 
tentai.

Kadangi SubatoJ, 
vas. 22 d., 1919, pri 
puola logališka tveu 
tė, Waah;ngtono gi 
miir.o diena, ii los 
priežastie* Uni veltai 
Bta*>e Bankas nebus 
atdaras per visa die 
įią, bet bus atdaro 
vakare, nuo U iki 
8:20 vai. Todėl mel
džiame visų kontume- 
rių turėti tą atminty
je ir atsilankyti va
kare su reikalais.

VALDYBA.
J<»w*f4i J. I*rrt.

W. M. VttumiM-Nt. šhY’-pri’V. 
John I. ItaKtVšMM'VK.

%kw-l*rvf. ir ki4ttw»

Universal 
Stote Benk

Antras skyrius raminsi Av. I 
Antano pnrajnjoje (Cicero. 
III.). Nors jis turi antrų nu
merį. liet veikime užima pir
mų vietų. Su eiceriečiais nė
ra taikų. Jie tai pavyzdi* vi- 
anose prakilniuose darbuose, 
ne.

SUBATOJ, VA8ARIO-FEBR. 22d., 1919 

M. MELDA2I0 SVETAINĖJE, 
2244 West 23rd Place.

Bus sulošta komedija “Dilina Ih* galo*’. Maloniai 
kviečiame visus atsilankyti ir gražiai pasilinksminti. 

Pradžia 7 vai. vakare.
KVIEČIA KOMITETAS.

<-ii imleiikiiitns 
deiekti va*

i- vvra«. Žmogžudį* ji vi- 
šaltai nužudė. I'u.s padč<- 
\i-o- |ta-t.'iii""*. I:ad Vm 
uitlam-ti mirtimi, ko jis 

it vertu-. Kmmiet jis bu* 
L-i tn- Lu- lui-kil- 

piokiiraturijii reika-1 
kad ji- luitu pakartu*”.|

Vogei meluoja.

Tolimi* advokatas Buvai |«t- 
-akiijo. jog nėra jokių lindi- 
įlinkų, kad \'og<-l butų davinė
jęs $|.*iu Uošnai arini tuos pi
nigus butų atidavęs deteklivtii 
Smitli 'ui.
Betektivns Smitli savu lindi- 

dijinie užgina, kad jis Imtų 
noru malęs kukiu* pinigus, ko
kiu* Vogei mini. Reiškia, Vo
re! meluoja, knd išsisukti nuo 
kart n vių.

Porterio liudijimas.

Konumrio teisme Miliūno 
porteris, IViIliam Pilt*, taip 
liudiju:

••llosnn ir Vogei Rvnno sn- 
liune susiejo npie 4 ūki šešta
dienio vnknii*. Jiedu išgėrė |s> 
lHiil;i<>lik:t nr dvid«*šiml.s deg
tinės stiklelių, .liūliu paskui 
visu* laikas kit» kitą vadino 
Įvairini- vnnlnis. Atrmlė, jog 
jiedu nusivilks ravo kontus ir 
iM*raiiins. Karlų pėdu savo r' 
vulvcriu |uidėjo į užtoirį. jais 
kiti ir vėl imsiėiiM*.

“Tai buvo nuolatinė (regu
liari*) girtuoklių Įiartija. Kuo
met Vogei ir llosmt nesipeši'*, 
tni jiedu mėtydavo nikelius j 
pijnuų ir šokdavo.

“Marinti, knip Uošna su 
kumsėin kirto veidan Vogei’- 
'iui ir laiškui su revolveriu į 
galvų. Ji* jį juivaditni “tool 
piginu*’.

“Buvo Imrinmnsi už pini 
gus. Aš girdėjau llosnų sn 
k.-int: “Aš nereikalauju tavo 
pinigų”. Gi Vog.4 tmijiui* at
kirto: “Aš 1nip|si! 
Inujii jų”.

Detektivn* II o-1 m 
tn».

Koronerio teismas
Į.lė žmogžudį Vogelj jmiliioti 
i lirindnnlin teisinau už žmogžu- 
idvste.

, Laimi retai tenka susidurti
Av. Mykolo imfapijn (Nortli su Bnselando ir Wi*t Pnllma- 

Side), nors Įier vnrgn. bet no veikėjais. Nežinia kaip 
žengia prie siitVi-iiitKi sky- ten ntsim*šn linkui Kat. Vic- 
riaiis. Nekartų iš nortlisKlie- avis*. Bet nuo kitų koloni- 

gražių darbų džiaugi'*- jų vistiek umtidliks. J tni 
luės. Galius* tikėties, knd ten visi tikime. 
Katalikų VienylJn skyrius su- , -----------
sitvern ir jo augimu, ir veiki-! Nereikia užmiršti, kad Ao. 
mu galėsime džiunglių*. .Chicagoje yra lietuvių para- 

-— pija. Ten irgi žmonės supran-
Ku nekurinis Aušros Vartų Į ta prakilnius, naudingus dar- 

par. (Mest Kūle) veikėjais te- bus. Taip jie. Im abejonės, ra
ko pasikallM-ti. . Jie išreiškė pnulta lr Katalikų Vienybę, 
norus sutverti Katalikų Vie- |W kokM n .tsinežimas i ją 
nybės skyrių. Katurios «lmu : rnu toi nežinia. Tų ateiti* 
gijos priklauso prie Centro. ]wrody>.
Iš trijų draugijų gali susiiln-1 * * ______
ryti skyrius. Yra Viltis, kad r O kaip su lietuvių kolonijo
je savo noru* iipildys ir su- mis js> kitus Illinois valstijos 

tvers skyrii). IVsatsidiečiai y- j miestus. Katalikų Vienybės 
ra papratę daugiau* dirbt: skyriai yra reikalingi Mekvie- 
negir knlls'-ti. Ir pamatysi- noje šio* valstijų* lietuvių k«>- 
•<•_ toiiijujr. Reikia katalikams su-

,, . " “ , _ sivieuyti ir sudaryti tokių ati|»-i
Kus-gi galėtų būti ra Av. iš.kurtoa butų di-

tnusų tautai ir:

SUBATOJ, VASAIUO-FtBR. 224^ 1919
J. J. BIJASSVKTAmtJ, 4900 tr Wood QmM^ 

Pradžia 6 vnl. vale. Įžanga 35e ir angpAan.

Programų išpildys Lietuvos Vyčių 36-tos kuopos
Bažnytinis choras. Visas to vakarą pelnas skiriamas 
parapijos naudai.

Tai-gi kas tik gyvas malonėkite atsilankyti ant to 
musų puikaus vakaro, nes bus viena* is gražiausių kon
certų. Po koncertui bus šokiai iki vėtomai, prie puikios 
orkestras, po vadovyste p. P. Atkocaieio.

Visus kviečia PABAPUOS KOMITETAS.

Policija suareštavo Artliur 
Gaišk*. 19 įlietų, ir Fred. Clan- 
sen. 17 metų, kuomet jiedu <ln- 
liiui žmonėms Ii .evikiškn li
teratūrų.

Akiniu vaikinu buvo pasių
stu tcisdarvstė* departamento 
ofisan. I’u išklausinėjimo jie
du išnaujo jmvcsta |>olicijaL 

Pastaroji juodu idackordavo 
kaipo

Vyčiai.

Nedėlioj, vasario 16 d. 
iii.. L. Vyčių 16 kuojut suren
gė pasilinksminimo vakarų su 
programų. Programų išpildė 
4-tos L Vyčių kuo|Mi> nario, 
sulošdami veikalų: “Jono Mr* 
lis”. Suloštas buvo neblo 
ginusiai. Visi artistai savo 
role- atliko gerui. Po progra 
jnui visi gražini linksminosi. 
.Inu buvo minėta, jog šis va
karas yrn vengiamas |inrnpi- 
jos naudai. Manoma, kad jmi - 
no nuo šio vakaro paliks ne- 
mažian. kaip $200. Taigi 
šinom tariame širdingų ariu. 
4-tai L Vyčių kuopai ui iš
pildymų progrumo. Taip-gi 
širdingai ariu publikai už 
skaitlingų atsilankymų.

Prie progos pranešu, kad 
U Vyčių 16 kuopa

Kus-gi galėtų būti su Av. 
Jurgio |*iinip. (Bridgeisirte)? 
Tim ir t entrn- •'tautv. ri*. Ten |mžnv<.iMi. knrt„ ir 
užgimė Katalikų A icnyls*. Iš 
t<n> parapijos daugiausin' 
draugijų prie Katalikų Vieny 
Ma priklauso. Bet steliėtina 
kad ten skyriaus <Lir nėra 
Nekurtų to* kolouijo- veikėjai 
la*i veikėjos džiugino Centn 
susirinkimu* -ii linksmomi* 
žinelėmis. Imk -tai jie tveri 
skyrių, . gerbiamos klelsuut! 
Imu prijaučiu ir heuuitaui bu 
siųs didžiausias skyrių*. Is*ng 
vn buvo j tni įtikėti prisime 
imat kolonijos didutmi. jo* in 
tcligentijų ir garbingą praei 
tį. Bet ligšiol tno-dar tik sva 
jonė*. Bei viltie* nenustoja 
me, ne* žinoua*,;ltad .ką brid 
geport iečiai imaūko. taį tą it 
vykditui. Tik 

ko |M*nlaug pnra

L Vyčių Cliirngus Ajiskri- 
tv* pastarame susirinkime, 
■aikytans* vasario 9 <L 1919 
tn. Visų šventų jmr. (Rose- 
laude) nsikyklos kambariuose, 
išnešė jmgeidavinių. kad L 
Vyčių ku<>|w* įstotų j Katali
kų Vietiylu*. Tni pirmas (Iii-
caguj organizacijos A|>*kri- į 
t.vs padarė tokį žingsnį. 
Idėja su idėja rišasi. Ar ne
įleis tas laikas, kuomet visi 
liicago* organizacijų apskri
čiai ir Centrai veiks išvien.

Tai tokios žinelės i* Kata
likų Vienytu* Raštinė*. Karta 
įuo karto pasididinsime viao- 
'ckania žinelėmis, surištomis 
«u Katalikų Vienybe. Kai 
Vienybės visais reikalais.

(»M).
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