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ševikams
Liepojoje veikia vokiečiai

Pertrauktos armisticijos 
tarybos m. Spa

ESTAI VISUR ATMUŠA 
BOLŠEVIKUS

VOKIEČIŲ ARMIJŲ VA- 
DAI SUOKALBIAUJA.

Bolševiku laikraščiai išreiškia 
nepasitenkinimą.

Norima sugrąžinti kaizeriui
sostas.

I

Stockholmas, vns. 28. — Iš 
estą karės stovyklos oficija- 
liai pranešama npie dideliu* 
mušiu* estą su ltolševikais ar
ti* Narva, Pskovą. Voltnarą ir 
Solisburgą. Sakoma, jog estai tikslu sugrąžinti kaizeriui aoa- 
virar atmuša h-.ltevikua- ir tą.

Taip tvirtina airių atstovas ;
O'KeBy. ! COPENKAGEN, vas. 28.-

---------- Estonijos valdžia oficijaliai 
Paryžius, va*. 28,— čionai paskelbia teisius daiktus apie 

ntkriiavo Airijos, kuri nesenai rusų bolševiku žvėriškumu* 
pn*i*kelbt' respublika, atstovas atliktus yp*4 Wesenberge ir 
Jobn O’KrlIy. Apsigyveno jis Dorpate.
vienam viešbutyj. Savo kum- Wesenbergc nužudytu žino 
Imrį, kuriam gyvena, pa- nių kapai Atkasti vasario 17 
vadino airiu respublikos vy- dieną akivaizdoje miesto gu
rinusiuoju ofisu. Ji* *ako, jog bernatorians Atkasta apie 80 
Paryžius kol-kas bu* laikina lavonu. Visų lavonų galvos pa

sirodė suskaldytos, lavona* 
durtuvais suvarstyti.

Liudininkai pasakoja, kaf 
bolševikai nelaimingus įmonei 
sustatydavo žale pagaminti 
duobių ir sušaudydavo. Pas 

jog panimaly- toi nužudytą lavonus suvers 
šią* su Suv. Vnlstiją atstovu davo j duobes. Katrie parodv- 
llouse. Ir nors šitam išrody-id»vo nors kokią gyvybę, tuos

Airijos Madinė.
Atstovas OTCelIy mėgina 

prieiti prie taikos konferrnd- 
jo* atstovą ir jiems |mkl<ili 
vi*n* Airijos troškimus. Bei 
jam nelengvu ta* padaryti. 
Bet jis sakosi, ,

! NEW Y0RKA8 SU8ILAUKŽ 

ARKIVY8KUP0.

Juo yra vyskupas P. J. Haycs.

New York, va*. 28.— Ni-tv
Vorko arkivvsknpijo* lumelie- 
ris, prideda* Dimn. im-kvlls'. 

i kud vietoji* mirusio kardinolo 
■ Farivy Av. Tėvą* rimuli arki- 
pryskiipn pn-kyri* vyskiąių

Pat riek .1. Ilnyi—.
j Arkjvyskupas llaye* yra 
j gimęs New Yorke. eina 51 Ine
ta*. Pina 27 lingu jšvcnlinta* 
kunigu.

Kari** in«*tu arkivy*kii|»n* 
llaye* Imvo gviienili* karė* 
ka|irlioiią js-rdėtini-.

PRAILGINTA VALANDOS 
PARDAVINĖTI ALŲ 

IR VYNĄ.

Karės metu žuvo 17,-

Svarbi industrijinė konferenci

KARE PRARIJO DAUGELĮ 
MILIJONŲ ŽMONIŲ

10.000.000 ANGLUOS DAR
BININKŲ REIKALAU

JA TEISIŲ.

___ . įkntMiai 
plačiai ir *u didžiausiu nrpn- 
*itrnkiniiuii rašo apie tuo.< mu
šiu*.

Bolševikai tik dabar nuseka 
kad pa* juos siaučianti dide
lė betvarkė (kuomet gi jie tu
rėjo tvarką?). Sako, jog boi 
šėrikai todėl įveikiami, ne* 
jie neturi reikalingo išrengi- 
mo, neturi geros transportaci- 
jos, nrturi nieko tinkamo.

Ir neturį

Ua|«Ma vcMattaL
lOnlii* <1>CW>nHH junuriF 

I Jepojon allcdiavo a|dc KJMJO 
gerai išrengtą ir apginkluotą 
vokiečių laisvanorių kareivių. 
Jiems vadovauja gen. Goltz.

Vokiečiai tvirtina, jog 1®l- 
ževikai Pttbaltijoj netekę rei
kalingų karei vesti spėlių. 
Frontas suninzginta* ir veikiai 
ji* bu* saricaldytas f dali*.

Kuomet tas įvyks, tuomet 
im* galas ir visa* bolševiką 
pa4anga^.

Tik mušiu laukuose talkinin
kai neteko 5,500.00 vyru. Vvriausybė bus priversta pil

dyti ju reikalavimus.

Coblcnz. ra*. 28.—Amerikos
armijos okupacijos plote kn- 

bolšeritoi primaldavo šaudyk- rriviimi* leidžianm pirietie* ir!
- -----------—a. • i ----------- ---------------

I

Londoną*, vaa. 28. — Mail . 
korespondentas iš Berlynu ,nn,w var^’ „
praneša, jog vokiečių augšte.i- 8tovi už nepriklausomą Airiją. ] r ‘ ‘ ‘
nieji ofieieriai suoknlbiauja ir | daug šmotą gudrazkytų drabu-
gmmnmu pagrobti raidžią su Enropįje iWmu# su plaukai*, 

graiku*. Ir jei taikos konto- 1 *““■ —u,~‘------
! reneija neatkreips dotuos j Ai
rijos reikalavimus, tuomet 
niekai išeis ir H pačios steigia
mos tautų sąjungos. Kitaip 
tariant, prezidento Wilsono vi
sa misija Europoje nueis nie
kais.

Airijoje uekuomet nebus 
taikos, kol ji negaus nepri 
Mrtnmytri Airiai nž nepri
klausomybę pasirengę ir krau
ją pralieti.

O*Kel1y pasakoja, jog šian
die visa Airija yra tikroji ka
rės stovykla. Visoj šalyj pas
kelbta karės stovis. 200,000 
angių kariuomenės patroliuoja 
visuose sodžiuose ir mieste
liuose.

NopMoto, kur yru Da Vato*.

■Jei taiko* knofaramija au-
NartyMA1 vas. 2R— tiktu au airių reikalavimai* ir

jau negalima tierioginiai gr- prielankiai atsineštų jrrika- 
ležinkdin susinešti su Weinm- !*“>“« nepriklausomybę, tri 
ru, knr veikia vokiečių taejaua Paryžiun atvyktų pro- 
giamasis susirinkimas. fasonus De Valero, kurs nese-

ir Weimaro yra tiesiausias , ° ,
per Ifalle. Saksonijoje. Amu- J.‘™ “"’t’ knr 
die toj provincijoj šiauria bol- <«» jm-
ševikaL Haile’je, kur yrosvar- ;
bus geležinkelių mazgas.

Monarriiiatai ofieieriai turė
ję slaptą raririnkimą Chariut- 
tenburge vasario 13 d. Susi
rinkimą sušaukęs majoras 
Herringen, buvusio Vokietijos 
karės ministerio aunu*. Susi
rinkime dalyvavo apie 30 ofi- 
cierių. Jie viai mietai sutiko 
kantie* už nmnarrbijna atgal-

Kiekvienas ofieieras pasi
žadėjo savo pusėn patraukli 
rišu* kitus oficieriu*. pr.liku- 
sius kaizeriui ištikimais. Tas 
turi Imt atlikta trumpu laiku. ‘

Dabartinei vokiečių valdžiai 
apie tai pranešta. Aitą imasi 
reikiamųjų tam tikslui prie
monių.

_ _ vartoti lengvojo vyno ir alau*
Kapų aplinkėse atrasta nuskirtomis valandomis.

a----- --- ------  j-u- pinnin|1 ttio* svaigalu* bu
vo galima gauti pirkti nuo 

11 HM) ligi 2:00 dieną ir nuo 
5 ligi 7 vakare.
Dabar paskelbta, jog leidžia- 

nut pirkt ir* ligi ltKMl vakare. 
Majoro generolo įsakyin.- 

uždrausta pardavinėti ir var
toti šaui|>nną. Sherry port ir 

IMadeira. Tie vynai nejiriskui- 
tomi |>ric lengvųjų- 

PAVOGrIlOOO? j TRIS VA- 
-uJZThI LANDAI NURAUE-•

vfltom M drotottą,TtoriTOi' M r

. .. . Kažkoks Murnn i* ConncctL P’’”L
Vpžje Narva bolševikai pas- ru| užpuolė ėi

kandino 90 moterių. Prie kak
lą joms priraišiojo sunkius 
akmoto ir gyvai ramete uuėn. įju’

Pagalvok, skaitytojau! Taip

jrokr totenrtą,

Taikos konferencijos vyriau
sioji taryba svarstė Dai dane
lių Mausimą. Bn tuo k tauriom I 
ankštai surištas ir Konstanti
nopolio likimas. Nežinia Is-t 
koka likimu* laukia tą bizan- 
tinj miestą. Trys didžiosio* 
valstybė* ) ui statė savo reika
lavimu* sulig Kon*tnntino,x*- 
lio likimo.

1AD n niiRg Amv.
ra kirviais ir bom- phiiadelphta, Pa., vas. 27.- 

. . ,1

Londonas, va*. 28. — L-d- 
krušti* Mnucbesler (iiinrdiaii 
praneša, jog buvusioji. 1**1 
dur nv|ia*ilMiigusioji. kari* 
prarijusi 17/MMI.OIM) žmonių.

Tik nuo vieno* influenzo* 
ir nuo plaučių ligos žuvę 4 mi
lijonai žmonių. Tn* epidemi
ja* ym pakėlusi kari*. ■

Musių laukuoM* talkininkai 
yra praradę •V'Od.tMM) žmonių, 
čia neineina įnirusieji. I*ran- 
elizijos ir Belgijos civiliai gy
ventojai.

Centralių valstybių nuosto
liai jiaMekia apie 3 milijonus 
vyrų.

Kari** juostose Italija nete* 
kn*i npie 30tŲ)09 civilių Žmo
nių. Mūšių laukuose italų ka
reiviu yra žuvę knr-ka* <lau-

čionai 
vieną grosernę. Paėmė $IJMM? 
ir pasileido pnv. ytu uuto«:w»hi-

Policija tečiau* pagavo. At
vilko plėšiką teisman. Kaip 
iMinatai teisėja* jj nubaudė !*• 
metą kalėjimu.

Plėšima*, gaudymas ir nu- 
baudimas prasitęsė apie tris 
valam In*.

KOMITETAS PATVIRTINO 
LAIVYNO BILIŲ.

______ Jis sakosi, jog sinnfeineriai 
šėrikai išardė bėgius. Be to >ra pasiryžę Suv. Valstiją gy- 

dar streikuoja darbininkai.
Nu U etmaru palieka viena-: -.. .

bol-

Į ventojams išdėstyti tikrąją Ai- 
•rijos respublikos steigimo is- Ba’le, ras. 29. M- Mnnn i

Vaahington, vas. 27. — Se
nato komitetą* fmtvirtino ka-| 
ri-s laivyno programos bilių 
*u g72tl.<MKHNMi. Bu* paduo
ta* *eiiatui priimti.

— Ixm<lomi*. ra*. 27. — 3,- 
00(1 anglų ofirieru ir Tyrų, ku
rie priskaityti prie nclaisvią, 
vi«ni nrsiirnndnini.tini* geležinkeliu susinešimas ^ri»'.18ak.°*\. “v? U" ,,ci1mo ,aikr,,MUui

*per l>-ipzigą, Saksonijos sos-|tw J** kartu- riebte pram-šama, jog talki-
tin<-. Bet t<*n bolševikai pakėlė ,‘u.vo kreil‘Vsi* i prezi J«itą| ninkai užėmė visas augštuma* nai upėje Kelne ėmė smarkiai
|M*r lx*i|izigą. Saksonijos sos- Paryžius, va*. 28. — Čio-

streiką. ,
Genava, vu*. 26.—(suvėlin

ta) — Ainndie vakar* Avcica- 
rijos laikraščiai atspausdino 
dejiešą ii Berlyno. Sakomą, 
jog mieste Kpa anni*li«*ijos rei 
kalais tarybos staiga |M*rtran- 
ktoa. Vokiečių komisijonierim 
iškeliavo Berlynan.

Pertrankimo priežastis ne
paduodama. Tik pažymima, 
jog Berlyne laukiamas rytoj 
gea. Ludendorff. Trumpu lai
ku atkeliausiąs h* fieldmarša- 
laa von Hrodeaburg.

1C • • *.1* f
K

BOLAEVKAI B PRIVERS- 
TINAS DARBAS.

Londonas, va*. 28. —• Knsą 
bolševiką raidžia gamina pla
nus, sulig kurią bolševikai 
jveaią priverstinojo visiems 
darbo principą. Taigi viai tu- 
rėaią dirbti.

Nežinia, kaip tuomet bus su 
pačiais bolševikai*.

| tVilsoną, kuomet šis čia v« **ė- ties Mannhriiii. Pusiliaig* ten 
ju. Bet negavo jokio atsakymu. • bolšrvikam* rojus.

Londonas, vns. 28. — Angli
jo* vyrinu*yl*'* čionai sušaukė 
didelę induslrijinę dari® ir 
kapitalo konferenciją. Va
kar atidaryta sesijos.

Konferencijoje dalyvauja 
apie 800 atstovų nuo vvriansy- 

i bė*. darbininkų ir darbdarią. 
Kalbėjo premjera* Lloyd Go> 
orge.

Po viso* dienon kalbų ir ap- 
Hvarstymų (tegaliant priimta 
Anglijo* darbo minhteri* 
Hcndereono rezoliucija ratVST- 
ti laikinąjį komitetą, karta Mk 
eitų30darboir90kapfatogfc 
stovų.

kotnitatpa atlil 
dugnin* ištyrimas Ma 
*e: darbininkų algą, 
valandų, darbo sąlygų’ ir ki
tų svnriiesnių daiktų, kaip tai 
sentikių darbininkų nu darb
daviai* ir bedarbių klausimą. 

Minėta* komitetas savo pil
ną raportą turėtų pagaminti 
ligi luilamižio 5 dieno*. Tn*> 
met konferencijos sesijos butų 
atnaujinto* ir butų pranešta 
atstovam* visas dalykų st ' 
vi*.

Mažuma atstovų tai tvarii 
rijai priešinosi. Sakė, jog L, 
ta konferencija limpi tamtek 
ja viso Anglijos darbo. Bot 
didžiuma Imlsavo už resoUn- 
ciją.

Konferencijoje paaiškėjo, 
jog darbininkai reikalauja pa
tys vieni a|*<prę*ti visu* savo 
ndkalus, jog jie nori inriti ša
lie* industrijon lygiomis ra 
kapitalu. Ne* kasgi |Mgamina 
kapitalą, jei ne dnrhininkaL

Tai aišku* Iii milijonų Aa- 
irlijos orgnnizimtų darbininkų 
ultimatu*- «. Su tni* reikala
vimui* knip kapitalas, tnip vy 
rinu*yl*- turi ribini *kuilytie*. 
Neturi h*i*ti užsiliepsnoti di- 
dcliutu gaisrui, kurio |ui*kui 
prigesinti neimtą galima.

!

■s

Kun'** iik-Iu išžudyta apie 4 
milijonai antienų, sirijonų. 
graikų ir žydų. Tai vi* tur
kų aukos.

Herbų žuvo apie viena* mili
jonas mm vokiečių priespau
dos. bado ir ligų.

Vokiečių nardančio* laivė* 
pragaišino apie 7/iOO nentra 
rių šalių žmonių.

Nujirantama. šita* apskaity
mas nėra nuodugnu*. Ne* 
niekas nekumnet mąstrag* |m- 
lirti tikro skaitliau* karė* au
ką.

Ka* gi. ve, guli pasukrii. i 
kiek civilių žmonių žuvo ka-1 
i<*s metu tokioj Kurijoj arba 

' ir Nibrrijoj.
Taippat niekas negalės pa

tirti, kaip daug žmonių žara 
Lietuvoje.

Kari-* Įuisekmė* tikrai jm- 
-iliaisėtino*. Ir kuomet gi 
žiuonė* (Miliaus su tumi* aker- 
dynėmis!

Ii

i

kilti vanduo. Gali užlieti np-l 
linkines miesto dnli*. SUKILIMAI ISPANIJOJE.

m

Madridas, vns. 28. -*■ Bar 
celonoj stovis išimojo taip |m- 
aršėjo. jog vyriaus) Im* j ten 
|Ki»iunėin dauginti kariuome
nė*.

Barvelonoj siaučia darbinin
ką streikas. Streikininkai 
organizuoja rvvoliueijinę są
jungą. Norima nuo miesto at
kirsti vandenį ir elektros ka
lteliu*.

BUS DEPORTUOTI 7 
ISPANAI.

New York, vns. 28. — .ka
liai čia suareštuota 14 ispanu, 
intariamų suokalbyje prieš ša
lie* vvrimisyl**. Iš ją 7 bus 

i deportuoti.
— ■

— \Vashington, vas. 27. — 
Generalis geleži akelių direk
torius Hines paskelbė, jog gb-

ORAS
VASARIO 28, 1919 M.

riiioagn. — Aiandie gali 1 FP
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1800 W. 46th St., Chicago, III.

Trlefon*. MrKtalr, «lll

Begediškas Melas
Laikraštis pasivadinę* “T**- 

yyne" No. 8, p. 4 meluoja, buk 
lietuviai katalikai nori “nuve
sti Lietuvų į Lenkijos glolių. 
kur viešpataus itnpcrijalizina* 
ir klerikalizmas."

Tam laikraščiui pilnai j*ri- 
klauso šlamštu vantas, nes jis 
ražo netiesų, žinodamas, kml 
tai yra netiesa.

Katalikų tautininkų laikraš
čiai Amerikoje aiškiau ir stip
rina už kitus išreiškė savo pa 
tini odiniais lenku ‘ užarohi- 
■ui. Vilnioje “ Viltis" kur

Į tat jialiudijo ir kapitonas Mof- 
' fet, Itet jis *avo |«trijoti>ino 
Į nedaro svetimomis lankomis 
j ir svetimu krauju.

Thompsonus sukėlė pi i«*š sa
vo piniguočių audrų dėlto, 
ku<l jisai aiškiui |iaro<lė. jog 
turtingumų neskaito užtektinu 
dotylie, kml jų turintys asmuo 
galėtų užimti nugšta* miesto 
valdymo vietas, ypač mokyk
lų srytyje. Kadangi imta 
Tlionipaonas yra žymini turtin
ga*, lodei didžturčiai jum nei 
nedovanoja tų nusikaltimų. 
Užtatai t'liicagos gyventojai, 
priklausantieji {iria vienos su 
juorni n-pulilikoiiij partijos, 
davė jam iižsitikėjimo ženklų.

Tokiu jmi -ųžinin’.ninni |wi 
demokratų {oirtijo* 

I kuiidiiliitii* Itolierfas Sueitzer. 
Tu* te-ra turtinga**. Visa kų 
jis turi, yra įgijęs sav**sunkiu 
ir nuiilntiiiiu darbu. Visų sa
vo anižj jis tarnavo Caoko pa
vietui ir l'bicmn** miestai. To 

jiii*-t<> reikalu* ji* puikiai ži
lai. Jis yra tikras demokra
tu*. ne vien dello. kml prie to- 
pnrtijos priguli, bet ir dėlto.;,M'"' -vn' ’taugelis knygų, pa
ku*! imcinn iš M*lurting>» šei.; h "g'inmiėių imumksliiiinknim. 
tny na*. luibmn-ini gi jis yni (tt^luv inj. Atsiimi** ir ištolui- 
deinokrata* savo į*iiikrinimų i b*j»» įvairios |imn<4adų ryšys. 

I*lipintnu ir imdorybc. j Susiduri* ir |wnuoksių grii|H-s.

Kiek tik jis turėjo 
įtaiko, tiek jo pašventė įvat- 
rtoni* viešiems diirluinis. su
rištiems mi daliartiniuis sun
kiui* (nikais ir dideliais jų 
reikalais.

Kuibuigi Nwcitz«*r’i* gavo 
2IJR7 Įtaisų dauginu už 
Tboiupronų, kadau-gi jis yra 
mum* artymraais naro netur
tingumu ir demokratiškumu, 
•įeito mes nesistebėtume, jei 
jis taptų tikrai išrinktas ma
joru 1 Imlamižiu, šių turtų.

Pamokslų Nenaudingumas.
gas. protingas, jau.-miligas ir 
iškalbingai pasakyt r|mnmk- 
slas yra stiprus gaivintojas 

,visuomenės doros ir šviesos,! 
Is-t jo vieno dar i.* ištenka,! 
kml tn visuomenės dora pakil-lpažįsta, 

i tų.

Pamokslų neklausymas.

Nei genijidiškai iškalbingas 
šventas |Hiiuoksliin tikus negali 

. žmonių dorų pakelti, jei jie 
neateina jo klausyti. Aitu tie
sa taip aiški, kaip dusyk du — 

Toji Tnrylm įsakė, kad kiek keturi. Tas tiesų, kml neįiap- 
viriui šventa diena, kiekvieno- rastai iškalbingų pamokslų pn- 
jc Imžiiyėioje Imtų {nunoksiu. | klausyti nuamUkn truputi 
Idant kunigui turėtų kų suki įlaugiau negu |>upi.istų. Bet ir 
ti žmonėms, tapo įkurtos se- ■ tat yra tiesa, knd žymi liriu- 
iiiinarijos. .losi* klierikai pr-jvių dalis Amerikoje visai nei- 
a-inn sistemiitiiij mokslų ir lu-J un klausyti |>amok-lų. nežili- 
viliasi iškalboj**. '('ridento Tn i nnt jų iškali miguti.**, 
rybai {Mtsisekė. Hiandiv viso
se katalikų Imžnyčiose 
šventų dienų yra sakomi 
mokslai.

Visose civilizuotų tautų

betiovėjc lauiiokrlai būdavo 
reti bažnyčiose. Rytinės*- *{*ei 
guse iki šiai dienai giesmės ir 
|mnial*los sudaro visų Mišių 
papuošimų ir visų Dievo gar
binimo įvairi Ik. š*-ši<*likinii:<- 
šimtmetyje imsirude daug su. 
gedimo n daug laitu** bes tuip 
krikščionių. Visatinė Trt*l.-m<* 
Tari Imi mintijo, jog tų nelai
mių priežastis yra stoka |m». 
mokslų.

Pamokslų ižsiplėtojimas.

kas 
pn-

kai-

GYVENIMO JŪRĖJ.nybės tarp {įamukriu tiesų ir 
tarp klausytojų upsėjiinu. Km* 
katalikų Bužnyčius mokrių 
yra atmetęs, tas jus |>amoto*ų 
neklausu. Apie tuus čia nėra 
nei kai Įjos. lJudna, kad tų mo- 

1 kslų pripažįstamieji ir klausau 
tieji, netaip apeina, kaip pri 

, kad reikėtų apseiti.
Čia iškyla didelis ibdikas — 

I įsitikinimų ir upsėjmių san
taika. Apie jų galima butų 
daug vieku prirašyti. Tu vie- 
tojv utseiua kalbėti apie afieė- 
jimų ir įsilikuiimų eeMatatžų.

Ir žmogus ir galvijas labiau 
ns-gsta jiasilsėti negu dirbti. 
Malonų jiasilsiu jausmų gy
vulyje |u*rgaii botagas, suke- 
linntis m-nmloni) skaudėjimu 
jausmų. Žmogus ir lie liotago 
gali Imti darbštus, jri jis su
pranta dari** naudingumų.

Tas yra gy vuolio ir žmogau* 
skirtumu*, kud gy vualio vie- 
uus jausmu* gali sustalidyti 
arlm suvaldyti tik kiti jaus
mai. Žmogau* jausmus gali 
sukelti ir sustabdyti, sustiprin
ti ir susii{iiiyli mintis. Kuomet 
minti* įtaru valdančių įtekinę 
aut žmogaus jausmų, tuomet 

Į imsirodo jo valiu. Kuomet' 
yra mintis priešifigu jaus- 

1 mains, o jausmai valdo apaėji- 
mų. tuomet nėra valios.

Jei-gu žmogus iš mažens 
nuolatai lavina savo raumenis 
arba muskulus, tai tie raume
nys (Muiidaro stiprus ir galin
gi. Jei žmogus niekuomet ne
sinaudoja jais, tai jie beveik 
išnyksta jame. Dar laidau* uuo 
lavinimo priklauso vaba.

Žmogus, kuris iš mažens te
daro tik tų ko nori je širdis, 
ilgainiu ir norėdamas uepa- 
jięga suvaldyti jausmų. Dėlto 
girtuokliai negali paliauti gir
tavę, kad jų valia ištnažeus 
nebūvu lavinimą. Taip |«t ir į 
pateistavytję brenda asmenys 
ucrinėjuritųi arba netekusieji 
tos žmogiško* jiegmų tari su
valdo jausmu*.

Nelaimė žmogui būti be 
rankų, be kojų, brt dar dides
nė nelaimė yra neturėti žmo
giški ų žmogiškiausio daigtų, 
t. y. valios, galinčios rovaldy* 
t i jansmuk.

Motina uiukiua savo-kūdikį 
žengti pinutis žiogsniua. Taip 
pat reikalinga yni išmokyti tai- 
dilti U laafcm aaadotis valiaa 
jtogooua, *4ivaldant janflMta. 
Tta tavinMMMi tari fnAridMi 
tatb. kada vaikuooe iaa rody
tai savoji jų mintis, t. y. apie 
7 ar B metus. -

Tada patys vaikai dar per
malsi išmanu, dėlto negali 
suprasti valios lavinimo rei
kalo. latviu imu vis-gi reikta 
pradėti, nes mintis jau ima 
atsirasti, dėlto ir turi pradėti 
dirbti savo didžiausiųjį užda
vinį. A|iiė 12 nr 13 turtus vai
kai jau gali suprasti šito la
vinimo ir reikalų ir tarinį. Ta 
da jiem* reikia aiškun ir |msa 
kyii. ka* *u jais <lan>nui. įtik- 
riuti juos, išdylant tu lavini- 
tuo reikalų, kml ir |iatyv prisi
dėtų prie savu išlavinimo di.r- 
Imi. šešiolikos — septyniolikos 
metų jiinnAomvtė- abiejų lyčių 
turi užklausti savęs, ar imvo 
iš savo auklėtojų tų žmogiš
kiausių ypatybę, butonų įpro
tį suvablyli jausmu*, kada I 
protas to reikalauja.

Jei auklėtojai. <b-l apsilei
dimo nr iHduiiojiimi, neišmu- 
kiuo auktėtioimi naudotis vk- I 
liūs jiegnmi*, tai Miolikus - 
septyniolikos melų jaunuume- 
nė yra užtektmai protingų, 
knd pati tų aavo lavinimu što
kų atpildytų. Prieš

pietavo
Plaukia valtelė 
(ralinga bangu; 
Plaukia dalelė 
Mnnoji marga.

Vėjai žiaurieji
Vis puėia smarkiau; 
Šiauria piktieji — 
Vis švilpia garsiau.

šniokščia, putoja 
Mėlynas vanduo, 
šypsos, kvatoja. 
Lyg kvaila* o<muu...

Spindi žvaigždelė 
Kelionėj pilkoj. 
Vaidenas seselė 
Saldėj brangioj...

Silpna valtelė 
Bejiegė visai.
Irina, dulkelė, 
lmikykie tvirtai!

Irkis prie kranto. 
Gyvybės, viltie*! 
Irki* prie arento 
Troškimo Širdie*...

Žvaigždė skaisčioji 
Telydi tave;
Meilė gražioji
Trėildya varge—

Vaidevutis.

tris di- 
kliuhui

I kareiviams, negu miesto trakš
imu* ir šviesus. Per vienų tik 

: mėnesį a]>*ilaukė ir 
I net 43.000 kareivių.

)*taign turi užėmus 
dėlių* Imrakus — du

, ir miegojimui, kame tel|Mi 100 
vyrų ka* naktį, ir trečių krau
tuvėlei. Visi kliubo privalu
mai suteikiami kareiviams, 
laukiantiems traukinių ir lai
vų, u krautuvėlė, taip popu- 
lariška, kad reikia dvylikos 
moterių, dirbančių trijose per* 
mainom* |w aštuonias valan
das kasdienę, kad tinkamai 
patarnauti vaikinams, kurie 
atsilanko čia įvairiais dienos 
.taikai*-

Burdeuux urmijos viršinin
kai lahai džiaugiasi kliubų ir 
krautuvėlės dari mis, ir sako, 

, jog įstaiga .suteikia, {tagvi- 
•taujania* aplinkyln** a{N*ihui- 
kantienn*.

Lietuvos dvarponiai nu iri Ja
lu. ir turbut tebem.ii. |ws:ro- 
dyti i*sų iš geraniiu molio sut
verti. Tų savo skirtiniu) nuo 
visų žmonių dvarionim |utxi- 
įnėdavo savo lenkiškąją kalba 
it. savu išėjimu iš bažuyrio* 
imiuokslu pradžioj*-.

Daugelis lietuvių, atvažiavę 
j Aun-rikų, husij*eikn tokiu, 
jnu Imtus, švarkų ir skrybėlę 
kaip ili nrjKiniai Lietui oje. kai- 
kurii* tui|e]Mit siaigina savo 
gimtosios kalbos, jei sugi-ba 
pramokti svetimo.*. Bet leng
viausias builas kvailumui pa
rodyti yra nektausyti {mmok- 
sių. Daug Amerikos lietuvių 
serga ta jsmybėa liga.

ImhkusNN ponijos įprotis 
)tu stabrnridiflmi garbinti 
Sveikatų tada, kada reikia kų 
norą geba padaryti. Dėlto poa- 
(mlaikM priei tariant į bažny
čių dairom, ar aeužvarvės ko
kia lašeli* aat Msies. Jei už- 
varvėjo, tai uttrirtina priežas
tis skramroti aaBieje. Kad po 
pietų ima smarkiai lyti, pon- 
įmbiikis pasistato n|dkakly. 
užsiraitoja keline*, išsiskečia 
lietsargį ir bendrų per purvynų 
Nuėjęs |ms kl<*bomi sako: 
“Prakeikta* oras, namie 
kas veikti, pasivaikščioti 
galima. Sėskim kortom* 
lošti." Amerikoje kunigai 
veik ndosia kortomis. Nvctin- 
geeni už juos šaitanai turi u£- 
(ektiaai įvairių |iJĮa»iwiiiha|| 
sveikatoa” neg^ riti iį Imi 

nyrių. Nei vieuaai' neprivalo 
rūpėti, kokia nauda iš tų pa- 
linkstuiniiiių žmogaus turtui, 
šeimynai ir sveikatai.

Vaitot stoka.
Toli m* visi Amerikos lietu- ! 

viai sergn ponybių kvailumu, 
fleitų dar vis yra klausytojų < 
imumksinius. T<«-iaaa nėra vto- 1

Cbicugojc influcnza vis dar 
veikiu. Su tum bendrauja ir 
l>lnučių uždegimas.

Praeitų savuitę mieste buvo 
, 489. nauji susirgimai nfluen- 
za. gi mirė 1(>2 žinoni-s.

Plaučių liga susirgo 482, 
mirė 13L

liuoMsI ^“'l' ,l,,a ’"**ij<»*. Ickoh*k«*iji»* 
ir *isteinatiškni |iopulerižki t** 
ologijo* kursai, atliekami pu- 
nmkslų |*avi<lalu. Chicagos Ar. 
kivyrirapijojr jie apima ketu
rių metų jierijodų.

Tai-gi dalmr luitalikauis yra 
l**galės progų {ištirti visa* 
Kristaus skelbtąsias tiesai*. 
Tikėjimo tamsybė* jau nėra, 
ypač ten, kur {inrapijinė mo
kykla gerai prirengia jaunuo
menę. Bet nematyt, kad žmo
nių almėjimas butų žymiai {«- 
gerėjęs.

Kriataus paamkrių imti Iria

Matant dabartinių jammkslų 
guusylię ir ncmaži*suį už jų , 
blogo apsiėjimu 
reina 
šiai 
buvo 
likosi

AMERIKOS RAUDONASIS 
KRYŽIUS.

Wasfaington — Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus per dienų 
ir naktį atviras kliubas ir 
krautuvė (cantcvn) Bordeauv 
miesto kareiviams, dabar vie
noje didžiųjų apsistojimo vie
tų Patarusi joje, patinka ge

Policija suareštavo italus 
Vito Sackito ir Rosro Muaro. 
Fred Lamigro juose pažino bu
vo užpuoliku*.

Tuodu piktadariu anų naktį 
užpuolė Lamigro ir peUiaia su
badė, kam jis nedavė jiems 
PH«*

. t %Jm ĮMMIĮJA Dcnnuki^jR,

, pirm įstojimo karėti biuv. 
Valstijų kiekvirua kariaujanti 
šalis tūrėjo mintyje tik sveti
mų teritorijų užgrobimų, ir 
|mti Ja|Minija, įstislaiim en- 
rupinėn kari-n. buvo gavusi 
gvnrnntijų. jog jai |s> kares 
teksiu kaikurios salos. Tuo 
tikslu Ja|M>nija buvo |ia<lariu 
si sutartį su Anglija. Nes 1m> 
to kokiems galams ju|>oiuii tu
rėjo ninišjlics j Eunųio* ivi- 
kalus.

Po (MKlarytoe sutartie* Ja- 
' {Kinija tuojau* {mskribi* karę 

\*okietijai ir a,įgulė Kiaučau 
ir salus. Ja|smai veikiai afist- 
dirlMi su vokiečiais, 
jiems dauginu nieko 
veikti, kuip tik lauki i 
ir imriimti grolų.

Teeinu visas stovi* kairi* 
ži ilgsiiiu atsimainė, kuomei 
Nuv. Valstijos įstojo karr-h. 
I T*-zideiitus tVilkona* {iask<*l 
bė savo gursiuosius taikos 
prim*i|>us ir irnkėlė idėjų su- 

Įlierti Tautų Sųjungų. Po šilo

7
; ,4ms daugiau kovojo su lenkais 
Į negu liberališkos “IJHavtS 

Rimos" arba "Lietuvos I ki- 
nfadcas”.

Jei-gu kndn nors pn*riiili<* 
diplomatija {atskirs Lietuvų 
vergauti lenkams, ir jei kuri 
nors partija tam |mv**rginiui 
pritars, tai bus velkinu liliera- 
lų partija, o ne katalikų.

"Tėvynė” tų gerai žino. 
Bet ji žino taip-gi. knd jos 
skaitytojai neskaito katalikiš
kų’laikraščių. Dėlto ji meluo
ja drųsiai, mulkiisbnia savo 
skaitytojus.

t Kas meluoja ant savo kai
nyno, tas kelta |liktumu* ir 
nesutikimų su juo. Jei liūtu 
bendro dariai, lai toki* meta* 
ardo jį. Du tautininkų — li
beralų laikraščiai “Tėvynė" 
ir “Sandara" Iii (taria savaite 
užšalėjo sau uždavinį ardyti 
bendrų lietuvių darlių ucsųži- 
ningn melu.

Liūdna darosi randant, kn-l 
librraluui* tautininkam* n**-Į 
sųtimnv'i- tarias per akla yni I ii ;it*itii.iin\ti karinu
taip reikalingu*. kuip žuvinis 
vanduo. I.iudmi. kml dri luiuumii. Jtakui taikos kunti 
ir bendra* dariu* išjra. iteiirijojc dar paaiškėjo, jog

-— —  ---------- liros litai vokiečių ntiuitus ko
f prez- 

\Vilsono prograin'is. turi |m- 
įriti Tautų Sujungus koutre- 

' lėti.
Tokiomis netikėtomis |ias*-k- 

Ulėmis labjausia |udie>tn Ja 
{Minija. Juk ji dėl Vokietijos 
salų ir karėu buvo įstojusi.

Japonija butų daugiau laimė
jus su vokiečiais.

•lei .la)M>mja vieloje talki
ninkų kare* melu luitų prisi
šliejusi prie Vokietijos, tuo 
turi karės |ia>ekmės, rasi, ba
tų buvusios kitokios. Nes tuo-

Po įžanginiu majoro «r roin*, sulig 

rinkimp

tliirn’.'o- rinkėjui nntrndH*. 
nyj*-. J.’> vasari** |«**it*Hlė <-»ų 
•tilueinlę ir rimti žmonės. Jie 
davė fi*IJJK5 Imlaus liobvrtui 
Sucitzvriui. apie kuri *|biii*I.i 
Imvo falini imtai terašiusi. ir 

balsus dubiu tinimu ma
jorui V. II. Tluuupsonui. jiriešį 
prieš kurį du didžiausi įlieti 
lašėtai siuurkiai kovojo.

Matyt. kud Cbieagiečiai 
mintija k* skaito, apsvarsto

Įtakai 
lieilUVIi 
taikiu*

st ip rūmų. pa- 
jog |iamok- 
Jų tikslas 
dur^; dora

mintis, 
kalti.
pakeiti

ne|iakelta. tai kalti |»a- 
mokslai. Taip mėgsta protauti
tie. kurie {miuoksli) nesako. 
Pamokslininkai. priešingai, 
mėgsta priminti apaštalų nuo- 
likj. kad O* per kiaurų uakt| 
sųžiniugai dirbdami n*4 visuos 
žuvies m-sugavo. Pats Kristus 
gerai sakydavo pamokslus. 
Jomis patvirtinti Jie dar tu
rėjo priemonę, kurios įlatarti- 
uiai iMimokslininkai neturi, 
laitvut stebuklingai gydyti 
žmones. Nežiūrint to visa Jo 
{innsAslų klausytojai |iar«*ika- 
lava, kad Jis taptų prikaltas 
prie kryžiaus.

.Gerai prirengtas, turinin-

nėr 
ue- 
pa- 
be-

Imti; buvę geresni biėiuoliai ’ 
.lii|*>iiijui, kaip uHglui.Suprar.- 
tniiui. tų nuomonę pintinu ir

| įnorių šulių užgrubinm >uuia-Į palaiko in- kitkas, kaip tįk ,ia- 
1y» vukivriai.

.la|M>idja laimi gerai utsiuM*. 
uu kituomel pa«larytų jos tai
kų mi Rusija. Vieloje laukia
mos <ii*lclrs koutriburijps ji<- 
nieko negavo. Tm>m*-t sugry- 
Žulius iš taikus konfervio-ijos 
PortsiiH*iitir«- jii|M*nus atsto
vus namie sutiku indukusi uli
niu. Ir vos-im-vos buvo sulai
kyto* tinušės.

Taigi kaip seniau, taip tr 
šiandie ja|Mmų tauta i-ciknluu 
ja atlyginimą už dalyvavimų 
kųrėj*-. Bet tnlkiinnkai m-gali 
išpildiii saio pažn*h'-jimų. Ne* 
i isoa nuo vokiečių atimtus ko- 
louijut* ir salus turim pereiti 
Ta ui urip

Prnis*šunui. jog jie savo vj- 
riausyls-s m-t imklamu. kų 
turį tolinus v< ikti, lies kolite- 

|ii*ncijojv stovis Maukus, iu- 
tempta*.

Galimu* daiktas, kud Ju|s>- 
rija gali atšaukti iš knufervn- 
rijos savo utstuvn*, jej Japo
nijai minis pn\<<stn reikalau- 

.jaluos salos. J*i ta* įvj-ktų. 
lai Europa susilauktų m- bito 
kokio priešini uko Azijoj*-.

Ju|k>iiu Mlxt«*i-y taiko* kon- 
| tenenci joje pi'iuitfinkas yra 
Įžymus )M<liiikaa*diplatiialns 
t įnirtam* Atorbiiia. Mariiino, 
sakoma. e»ųs tvjus diplomą 

' lūs. Xnv« kieto ienų ištariamų 
žodį jis gilini nim^aroto. Ir jei 
;kų imsako. ta* tari būt neat- 
luainoiua- ’ £ / *

Taikos kuufcnNM 
dmųpauriatydi.^
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PAMOKSLŲ NEMABDIN 
DINOUMAS.

Geresni Biscuits Padąryti 
Geresniu Budu

Tūkstantis Naktų ir Viena 
Arabiškos Istorijos

Išguldė lietuviškai D. T. Bočkauikas, Puslapiu 704 ir 
150 paveikilių.

J trumpų vienos savaitė* 
laikų, išsiuntėm daugyiię ši* 
tų knygų j visas šalis Ame
rikos. Mėgstantiems jmsi- 
skuitymų. mes pasiūlome 
šitų knygų. Skaitytojas ėin 
ras tiek induinių dalykų, 
knd ne vienų rudens vakarą i 
ryniodnnuis nnt knygos aa
vo vaidentuve gyvens ypa
tingoje salyje, tarpe keistų 
žmonių, o <lnr stebuklinges
niu* matys jų |>apročiua. 
Minėtas arabų istorijos sve
timtaučių tarpe labai išsi
platinusios. Puikini apdary
ta audekliniais išmargin
tais viriais. Didumas kny
gos 434X914 colių. Kaina

staotis Naktį 
irViena sa

SAWYER BISCUIT COMPANY 
Chicago New
>7

P. J. Stankevičiui.

Apie Šventos dienos posilsį.

1. Klaunimns. Dievas liepė 
atminti šventas dienas švęsti, 
bet kompanijų darbininkai ne 
vien dirba šventomis dieno
mis, o dar pataiso kas suge
dę visam mėnesini.

AlMikį/mtur. fiventos dienos 
pasilsi Dievas įvedė darbinin
kams ant naudos. Kas ncpa- 
silsi nei-šventomis dienomis,- 
tai greitai sunaikina sveikatų 
ir snl mmpina amžj.

Didelėse dirbtuvėse, ypatin
gai prie didelių ilgai kaitiną- 
nin geležies galinių, arlm prie 
tokių daigtų, kurie kelias die
nas rauginami negali ilgiau 
pasilikti rauge nesngesdami, 
ir kitoki prisieina dirbti ir 
šventomis dienomis. Taip pat 
turi dirbti šventadieniais pele-

i Taksų nuo ineigų įstaty
mai, kurie dabar pildomi, 
kaip ir kiti įstatymai nėra to
bulus, ir kaip kitų, taip ir tų

, įstatymų negalima viena nak
čia pataisyti. Klaidos atsitin. 
ka ir pasitaiko, kad neteisin
gai pasielgiama. Gal įstaty
mai nėra gerai išaiškinti. Gal 
turi nesusipratimų dėl kvitas. 
Tokiuose atsitikimuose kreip
kis į Lietavių Biurų prie Co- 
mmittee on Public Informa* 
tion. (Lithuanian Bureau, 8 
\Vest 48-th Street, New York 
City), išdėstydamas dalykus. 
Biure yra sutartis su Internal 
Revenue Departamentu, kad 
visus atsišaukimus Ir nesusi
pratimus tinkamai apsvarstyti 
ir išaiškinti. Jei jūsų skundas 
Inu teisingas, pinigai bus su- 
grųžinti.

Dėdė Ramas nori išgauti 
kiekvienų centų, kuris jam 
priguli, jis turi juos Išgauti, 
kad atlikti savo darbų, bot ne
nori, nei vieno cento, kuris jam 
nepriguli. •

APIE VIRĖJŲ IR PATAR- 
HAUTOJŲ SVEIKATŲ- 

GUMĄ.
Chicagos sveikumo komiui- 

jonieriua Dr. Roliertson reika
lauja miesto tarybos pravesti 
parėdymų, kad visi viešuose 
restoranuose virėjai ir patar
nautojai, taippat visi duonke
piai butų reguleriai egzami
nuojami gydytojų, kad ap
saugoti publikų nuo įvairių 
užkrečiamųjų ligų.

Nev Yorke toks egzamina
vimas gyvuoja. D 1,590 žmo
nių, kurio rankomis gamina 
vūokį maistų, UOT atrasta

(Pabaigia nuo* 2 pusi) 

protingiausioms Invintojnms 
nepasirekn išauklėti žmonėse 
valios jiegų. jei tnt liko nepa
daryta jaunatvėje.

Valios sugedimai.

Didžiausias d<u;os Mokinto
jas. Viešpats Kristus prilygi
nimu apie sėjikų ir grudus la
bai aiškiai išdėjo priežastis, 
i kurių apsėjimas netoks

i kaip pripažinto mokslo 
>s. Paminėjęs valios štokų 

tuose, kurių Širdyse doros šak
nys yra trumpos ir veikiai 
nudžinstn. Išganytojas dar {iš
minėjo tuos, kuriuos nustelbia* 
erškėčiai, nors valios šaknų ne
trūksta.

Žmogus mokus suvaldyti sa
vo jausmus, t-y. turintys va
lios, jaunas būdamas padaro 
daug gorų daigtų. Už tai kiti 
jį giria, jnm jaunam paveda 
angštas vietas ir didelę val- 
džin, mokėdami daug algos.! 
Ji- nei pats nepaėijuntu, kaip 
pradeda dauginu rūpintis nug- 

vietų įgijimu, garbės iš-; 
garsinimu, pinigu lašinimu 
dauginu negu tikru jiatnrnnvi- 
mu visuomenei.

Valių jis turi ir gana stip
rių. bet ta valia tarnauja pa
šaliniams tikslams: garbės, 
galybės, turto asmeniniemn 
tikslams. Daugelis jaunų vei
kėjų laimingai praėję pro gir
tybės, ištvirkimo ir kasyrių 
pavojus, pasitaikančius te
veik kiekvieno žmogaus gyve
nime, įklimpo į godulystę arte 
Jcarjcrinnų. įgiję valios jie 
tų, jie nemokėjo išlaikyti gry- 
MB ir tiesios atydos. Kų te»
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Ikeltis. Ji imkildnvo naktyje ir šaukdavo, kaip per sapnus, Nors lenai ji užtikrino, kau važiuos tiesiog namon, bet kn- 
, kud jos lėle |>arėjo munon’ Ir šių naktį jai sapnavosi lėlė, nigas nenorėjo iiei klausyti paleisti jų vienų. JI galėjo sn- 
Naiuuose buvo neapsakomai ramu. Ji gulėjo girdėti Liud- manyti dn kur nors nuvužiuoti.

I vikos kvėpavimų suunuuuv kambaryje. Mėnulis švietė tic-l 
; blog į langų, nes buvo laimi aiški žiemos naktis. Agnietė 
luiKisi langu* neuždengtus, kad gulėtų matyti žvaigždes, ke- 
liuujaiii-ius dangaus platumoje ir jomis gėrėtis. Btai ji du- 
tiar stebisi iš menulio šviesos ir mušto, ar aniuolų sparnai 
gulėtų Imti skaistesni už tų šviesų. Ji truputį {msiverčia ant 
šono ir m-npsukomui nusistebi. Prieš Kūdikėlio Jėzaus ai- Jus tuojaus, nes aš bijau, kad mano mintį* neatsiiuuinytų. 
torių klupo jos mažoji lėlytė, kurių ji iš vakaro paguldė gra-į Kunigas klebonas pasakė jai, knd Dievu* myli gvrašir- 
žuii |«rengtojt* iuveleje. Menulio šviesa puola ant altoriaus,' Jiius vaikelius, bet jis nori, kad jie butų paklusnus ir kad 
uiti Ivmiikeiiu Jėzau* veido. Agnietė mato, kad Jis labai nu-' * ------ .• . -x-» * *
i.udęs ir kud |s-r Jo veidu* bįru stambio* ataros.

.igineie rengėsi garsiai sunkti, bet toje vaiundoje pasie-

LEGENDOS IR PASAKOJIMAI
* APIE

KŪDIKĖLĮ JĖZŲ
(Tų*a).

Agnietę taipĮHit pastvėrė kuziu kokiu luiimė, knd ji nei 
prakalls-t nejiajiegt-. Jau ji buvo |iu«irvngw>i bėgti lauk, 
bet į tų tarpi} atėjo į kitniliari molina.

“Tarnas jau num pranešė -u kokiu tiksiu, kunige kle
bone. atsilankei“, tarė griovienė .-u nailonui nusišypsojimu. 
“Bet pirminu.-ia, prašau nusivilkti viršutinį rūbų; uš, ma
nau, jis permirkęs nuo lytau*. Juuza{mi, imk kunigu upsi- 
vi i Kimų ir paprašyk ėiu griovų.“

“Si mano mažutė“,
ku.-ių luerguiėiukę, kuri visa užkaitus, žemyn žiurėjo, “rado
jus mergelės lėlę”.

Čia Agnietė negalėjo ilgiau ištverti. Ji iššoko iš užpa
kalio motinos kėdės, kur iki to įniko stovėjo ir suriko:

“Ar jus jų turite? <> duokite man jų tuojaus, manu 
mieliausių lėlytę.“

“Agniete, tu, kaip laukine, man <l<<| tavęs gėiia“. tarė 
jos motinu, labai nepateiikiiila dukterimi. “Atleisk jai, ku
nige klebone, ji visiškai pakvailo nuo to įniko, kaip |>amc- 
tė šitų lėlę.“

“Aš suprantu”, litu- kunigu*, traukdama* iš kišenė* ry
šulį ir iHiduodanm* pilnui le-k.inlrimio mergaitei. “Žiūrėk, 
panelė, tavu lėliukė nei kiek nelilagcahė, kų pabuvojo ant 
Sv. Murgaritos gatvės.“

“Ar tų visų kelių atėjote jų* pėsti?” uxkbm*ė Agnietė. 
“Kaip num gaila. Mnnuų į*> pietų pasiusi juos namon ka
rietoje, ur no. nuima?”

“Žinoma”, tari- motina, “jei tik kunigus kleltoim* no
rės luinus draugauti. O dūliai- tu luti eiti į vaikų kumlmrį 
ir imti *u savim šitų mažytę kunigu klelsmo draugę. Pa
prašyk Noiiiiou, kud jm duotų sausas drabužiu*. Buk su 
šių tavo viešimi liduu mandagi, |*aptušy-k jų gerti diauge su 
tuviui mitalo.- ir buk jai dėkingu, kud ji uinešc (tm tavo bran
giausių luitų.”

“Ji yra ta pati”, tarė Agnietė, nušvitusi. “Žiūrėk, ma
ma, ji m-t hepulylėta.”

Kada mergaitės nuėjo nugštyn. pu.- auklę. Melionus pa
pasakoju grimui ir griuviem-i apie jo gloliojuiiių mergaitę, 
•pie jos liūdnų gyvenimų ir jos visus vargus. Jis ]>upasa-Į ____ ____ ____ _________________ __
kdjjo jiems, ko jie sau niekada nebuvo nei įsivaizdinę, kad'žų keuuię ir per*pusryčius žiurėju į’jų šypsodamasL ji ne-

W- X • •

Jo skaistus veidas ir malonu* balsas užkovojo jų taip, 
kad ji jam atidavė visų savo širdį. Ji jam pasipasakojo sa
vo vargus, ]>asakė, kaip jos mažoji lėlytė naktį meldėsi prieš 
Kūdikėlio Jėzaus altorių. ,

“Aš negalėjau laukti, uš norėjau tuojaus pradėti”, ta
ri- ji. “Aš tunu duoti mano geriausius ir gražinusius žais-

taip yra negera išsprūsti iš namų, niekum nežinant.
• Kuomet vežimėli* prisirito prie durių, Agnietė pradėjo 

Kinarkiat drebėti, o išrodė* labai įkaitus. Ji nusibaldė.
Tuom tarpu, kada ji buvo pas Magdutę, jos namuose ki

lo didžiausias sumišima*. Auklė, pastebėjos, kad jos nie
kur nėra namuose. sukėlė triukšmų. Tuojau* pasiuntė žmo
nes į miestų visur jos ieškoti. Visa laimė, kad kunigas kle
bonas jų greitai namo pargabeno.

Motina iš džiaugsmo, kad greitai susirado, užmiršo net 
jų gerokai išbarti, bet už tai auklė, jų nurodydama ir j lo- 
vi} guldydama, jai visaip išmetinėjo.

Ant rytojaus Agnietė išrodė blogai. Daktaras ]»asakė, 
kad ji pirmiau* laitai nusilpo, ir kad šitas nusišaldymns jai 
gręsia sunkia liga. Dienos ėjo, o ir ji ėjo blogyn ir blogyn. 
Ji neteko net nuovokos ir daktarus sun liejo jo, nr ji atsigriebs. 
Kunigas klebonas, pasiėmęs tris savo ajsiriskusius prietelius, 
nuėjo su jais į Motino* Avcnėiausios Pergalėtojos koplyčių ir 
tenai karštai jie už ligonę meldėsi. Mažoji Jonieškutė po 
maldos tfžtikrinėjo visus kad geriausias Kūdikėlis Jėzus jm- 
* i gailės tos mažytės poniutės, kuri pasirodė jiems tokia gera. 
Vienų dienų ji gulėjo kelias valandas tvirtai užsimerkus. Bu
vo da vis be nuovokos. Daktaras su ašaromis, riedančiomis 
js r jo veidus, tarė;

“Dieve, gelbėk mu- dabar, nes ji arba atsimerks, kad

„_________ _________________ r__i-
, tarė klelsmas, glostydamas updris- |;itt ttU!<| švemutis, mažais balselis, kaip kokis muzikos

skaiiils-jimus.
“Unuigiuu.-ia* Jėzau”, lai mažos lėlytės, kuri meldėsi, 

balsas. “Ištikrųjų. Agnietė yra jiilnu savymeilės, liet ji yra 
tik iH-inųstanti, o ne bloga. .Itu visi pataikauja, jai nieko 
nerūksta. Ji niekuomet nežinojo, kits tai yra būti neturtė
liu, tisiel ir nesuprato, kad reiktų Imti gaihMingesnc ki
tiem-. Atleisk jai. geriausias Vi«*?pnti«»; išmokyk jų nnnjai 
gyventi. Išmokyk jų mųstyti apie tuos mažutėlius tavo bro
liu*. kad ji žinotų, kaip 'tau tarnauti. Mažutė Magdalena 
ta-elerr ym viena iš drųsiaurių Tavo imsekėjų. Ji kenčia 
neturtų, bailų ir šaltį ir niekada nesiskundžia. Jos mažiu
kai broliukas ir sesutė neturi visiškai jokių žaislų, bet kų 
aš kuliui jie neturi net drabužių, kurmis Bukumai galė
tų apsidengti — o jie Tave myli ir yra laimingi. Išmokyk 
Agnietę, kad ji juos dvi Tavęs mylėtų. O Jėzau, išmokyk 
jų išsižadėti savęs ir sekti Tave!“

Dainį r užėjo debesy* ir jirulengė mėnulį. Visur jiasi- 
durį- lutn-u ir viskas nurimo. <> kada pasirodė šviesa, jau 
laivo saulė užtekėjus. Agnietė jmti nežinojo, ar ji miegojo 
|hi to regėjimu, ur ne.

Liudvika atėjo j jos kaiulmrį aprengti jų. 
mete pasirodė kitokia, kaip j>apiii*tai. Ji nedarė jokių jai 
-įpriesiniinų, kada jų prausė ir necypė ir nerėkavo, kada šu
kavo jo* palukus. Prie pusryčių valgė, kas buvo jiaduota, 
įiem'ikalaudama, kuip seniau visokių nesųmoiiių. Ji buvo 
labai visame jmlanki, npsiinųstaiiti, taip, kad-Nounou ir Liud
vika išsitarė: “.Su nicrguile, kas nors nepaprasto atsitiko, 
uš valui į m tikrinus.“

Taip ištikrųjų buvo. Agnietė jmsodino savo lėlę į rna- 

yru didis skaičius vaikų, tarp kurių yra ir šios Magdalenos kalbėjo net su aukle nei su Liudviku ir buvo nepaprastai 
mažus broliukus ir Matutė, kūne nežino, kas tai yra turėti švelni )r jmianki.

i uojaus jsi pusry čių nuėjo ji prie savo laislų. Ii tarpo 
jų ji ištraukė iliuelę knygų gražių jiasakojimiĮ su spalvuo
tais jtaveiksuus, gražių lėlę su ilgais plaukais ir su daugybe 
įvairių puri-dų, Aojuus luivų ir dėželę au “domino". ftie 
žaislai buvo jos mylimiausiais, žinoma, ne taip, kaip mažoji 
jos lėlytė.

Buvo diena labai drėgnu ir šalta. Agnietė nusiminus 
stovėjo kelias nuautas prie lango, o p arti ug
nies žaisti su savo numylėta iele. A _ vųjo, kad

mr- j. «•*«*«• uirisin i nr, 
Dabar Ag-1 į mus ir Imtų su mumis, arba iškėliau* sau,

( n<-pažiiirėjus dauginu į šį pasaulį.”
J2s*td*a***T ■ k**.•<..*!« IGriovai ir griovienė, beveik ue] m kvėpuodami iš širdie* 

skausmo. siiklniųiė šalę nivrdnnėios dukters ir meldė Augs- 
Klausiojo, ka>l teiktųsi užlaikyti jiems jų mylimiausių.

Diena prieš kurias jie meldėsi karštai. Apie pusiaunaktį 
debesys pranyko nuo danguus, mėnulio šviesa nušvietė kam
barį ir užla-gus unt mergelės išbalusio veido, rodos, juo žai
dė. Ligonė atmerkė akis ir linksmai nusišypsojo.

“Brangioji mamyte, aniobri mane buriuoja, — bet ko ju* 
verkiate?“ nes tėvas ir motina pradėjo garsiai verkti.

“Tu taip laimi ilgai miegojai, brangioji“, atsakė tėvas. 
“Mes pavargome belaukdami, kada tu pabusi.“

“O mano mažoji lėlytė?“ užklausė Agnietė, o kur kuni
gas klebonas, ir Magdutė? Bet, oje, kaip aš pavargus! ,

Nuo to laiko jos atsigriebimas Imvo matyti kasdien. Vie
nok praėjo daug buko iki ji galėjo išeiti pasivaikščioti. Kle
bonas ateidavo dažnai aplakyti jų. Magdelė, Liudvikas ir 
Jonieškutė, visi šiltuose rūbuose, kuriais juos griovienė ap
dovanojo. buvo tlažniuusiais Agnietės lankytojais ir geriau
siais ramintojai* ir linksmintojais. Agnietė pasidarė dabar 
tokia mandagi, širdinga, taip laiminga, kad niekam nepada
rytų jokio nesmagumo, net auklei ir JJudvikai, kad griovie
nė kalbėjo “turbūt, ištikrųjų jų aniolai pabučiavo ir praš
nabždėjo į jos ausį meilės ir pasišventimo žodžius.

O dabar jau ji yra beveik mergina. Augšta, labai gra
ži, o jos gerumas lygus jos gražumui. Kada ji artinosi prie 
Pirmos ftr. Komunijos, ji padarė pasiketininių išdalinti pa
vargėliams viskų, kuo labjausia ji puikavojosi. Kunigas Va- 
rambon. kuris jų jm ligos toliau mokino tikėjimo dalykų, pa
sakė jos tėvui ir motinai, kad kiekvienų dienų jialielca ant 
jos dūšios ženklus nusižeminimo, paklusnybės ir nepaprastos 
meilės Jėzaus ir Jo “mažiausių brolių

(Daugiau bus).

FARMAS PARDUODAME

kok| nors žaislų ir kurie iki šiolei jų nebuvo ir matę.. 
“Kaip jie tun-jo džiaugties, kuomet rudo tų mažų lėlę“, ta
rė gero* širdies ponia su ašaromis akyse. “Aš stebiuosi, 
kaip jie atidavė atgal, nes vaikau |Hipni*tui tokius daiktus 
tuojaus Minaudoja sau. Ar jie žino apie jiužadėtas rady
bų*!“

“Ne, ištikrųjų“, atsakė klelmnos. “Aš jums tuojaus 
paaiškinsiu, kokie firakilnųs vaikai jie yru. Pum-dėlyj nuė- 
jau ai jų pažiurėtL Jie |iarodė num tų žaislų su neupsako- 
mu džiaugsmu. Ir num buvo linksma į juos žiūrėti. Bot mergiutė yra geriausiame'ujm> ir A jų kolūių valandėlę ga
ni jiem* tada pasakiau, kad, jei oš rasiu tų, kiun priguli ši |IU)M palikti vmų. Paliko. Nulipo žeoiyn pakalbėti apm 

x atiduosite ? Jie atsakė, kini tai (mdary* šj tų *u namų vedėju. Uudvika tų dienų taip*pat buvo įtar
ia-. Ji |Nid<*jo mergaitėms apliuobti ir apvaryti visų namų, 
mu ‘aukuuna buvo ant Kalėdų ir Naujų Metų daugybė* 
svėrių.

Agnietė neilgai laukė. Ji tuojau* juo-iuaudojo gera pro
gų. išrinktu* žaislus susidėjo į pmtiniukę, užūlųai ant ke
ik'-*, paMemė savo kepuriukę, šiltesnį apsivilkimų ir sprūdo iš 
kambario laukan. Ji atidarė- jialeugvu vaikų kambario du
rt* ir, aja-idainus apliukui, greitai plačiai* laiptais nusilei
do tiesiog į gatvę. Iš tenai ji greitai {atsiekė gatvė* kam
pų. kur stovėdavo vežėjai. Ji {atsišaukė iš jų vienų, kaip ji 
matė darant kitus žmones ant gatvės, ir davė jam Magda- 
li-uos Leelero adresų. . Vežėjas stebėjosi, nefinodama*, kų 
daryti, bet ji išsitraukė U kišenės aavo piniginę h* paro
dė- jam.

“Ai tau duosiu (omkis frankus“, tari- ji, “jei mane nu- 
veši į ten ir otgaL“

Prancūzas vežėja* už pinigų viskų* {atdarys, tai ir da
lau- jau jis daugiau negalvojo. Ji truputį naoignndo, kuo
met įvažiavo į kiloti purvinų gatvę, kur gyveno Magdalena 
Is-elerc ir kuomet jai prisiėjo lipti siūbuojančiais jau ir vie
nur kitur įlužužiais laiptais. Ji lengvai jiabcldė į duris, 
kuria* jai nekuri* žmogus j m rodė. Duris tdojaus atsidarė* 
ir jose {atsirodė Magdutė.

“Ar tavo motina sveikesnė?“ užklausė Agnietė. “Ma
no nuuua atvažiuos jos |aižiuri*ti, bet uš negalėjau lankti ir 
atgula-nau jum* šiek tiek žaislų. Aš negaliu čia ilgai būti, 
nes —.V Čia ji labui nuraudo, nes {minutė- kunigų klebonų, 
kuris sėslėjo kėdėje toliau kambaryje.

Ji* atėjo ]<ne jos, maloniai iy-psodaiimsi* ir turi-. — im
tiniuos didelę pintinę iš jus rankų:

“Brangus iiiiino vaikeli, ku- «*-ia yru.* Ar lainia grio- 
vicm- žino, kml pati viena čia atkelintai tokioje drėgnoje 
dienųjį - .*

“Ne, nežino, ištiktųjų**, ji atsakė. “Ji nebūtų įminęs 
leidus, jei laitų žinojus. Prašau įduok šituo* žaislus tiems 
iiinžučinm* vaikučiui ir mergaitei.“ Ji išėmė- iš pintim** 
žaislu- ir įdavė juo* Liudvikui ir Juiii«**kutei kuriuodu siū
lėjo prie Jus. žiuri-damii prasižioję į tuo.* stebuklingu* žais
lu*. kukiu* gulėjo matyti tik krautuvių languose.

“Mum* brangioji”, priduri- kunigą-, “jei tavu miutui 
nežino, kml esi čia, tai skubinki* tuojuu* namon. Be to, 
žaislai tau m'ipirkti ne dėlto kud juo* ibilintum kitiems. Aš 
noriu, kad juo* pasiimtum algai.**

“O, ne“, atsakė* greitai Agnietė. “Mama man dažnai 
prišnrkti. kad aš {dina savymeilės ir nori, kad aš geriausiu* 
savo žaislu* išdalinčiau neturiingit-in* vaikam* ^v. Vincen
to Paulivčiu Seserų prieglaudoje. !x-isk, kunige klebone, te
gu tie duiktai ėia lieku, nors iki luuno mama čia atvažiuos, 
u ji patvirtins lui, kų aš jaulariau ir pasakiaS.“

“Labai gerui, mimo vaikeli. Bet tuojaiA ekuM^tt* na-

L. R. K. Labteingto agjtm- I 
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lėlė, ar jų* man _____
be jokio pasipriešinimo nors iš akių jų buvo matyti, kad i 
jiems bu* sunku skirti*. Seredojo cinu aplankyti vienų sa-' i 
vo prietelių ant Marlmut gatves. Ziuriu išklijuoti {tagnrsi- ( 
nimai apie pamestų lėlę; iš to supratau, kud ėia no apie kitų 
kokių kalbama, kuip tik apie tų. kurių rado tie mažuliai. ; 
Al labai iš to nudžiugau, ne* jie yra diilcliai vargingume. < 
padėjimo. Jumis trūksta visokių tlnigtų. Jio kone žųstu nuo | 
bado ir šalčio šių aštrių žiemų.

“Aš manau”, priduri- jis, nes griovienė negalėjo kai- < 
bėti, per jos veidus byrėjo stambios ašaros, kuomet išgirdo 
apie tokį baisų vargų, “bu* geriau, kati aš merguitę paiin- j 
siu namon. Gal būt jos motina labai susirupinu*, kad ji ne- | 
pareina.”

“O, no, ne”, maldavo griovienė. “Tepasidžiaugia mer- < 
gaitė vaikų Icamimryje draugi- *u Agniete, o man leisi, ku
nige kirbom-, prasišalinti mažų valandėlę surasti jai šiltus, 
■nuaus drabužius.”

Jau buvo pusė {m> astuonių kada kunigas {otsinmgė* at- 
sisveikinti ku svetingais ponui*, nor* jie labai prašė da il
giau pasilikti. Ji* nenmoleido. Grioviui įsakė užvužiuoti 
karietų, o grioviete'- atsirado >u didele pintim*, pilna gerų 
daigtų mirgančiai moterei. Joje buvo šiltų užsikiojiuių. 
minkštų imklotižių j ligom*-* lovų, o tui|i{mt ir į jos nmžų vai
kelių. Griovienė- pažadėjo, prie tn, nukeliauti aplankyti ne- 
turtė-lę moterį ir |ouuatyti. kų gulėtų padaryti gero jai ir 
jos vaikams.

“Čiu darosi, kaip to*** gražiose |Misako*<*”, turi- Mugdu- 
tė, Imimingni imdavo kunigo klebono rankų ir jų bučiuoda
ma. “(I kunige LI*-1m*!h-. kaip —i mum; nraprakoūial germ«.”t 

“A* jum* geras.* O nr n* jum* tai visa dariau.*** turi-1 
gerasis klekina*. “Tni Kndikėh* Jėzus, kurio palaiminimo 
lai** visi prašėme, taip jums nurėdė. Jis jums sunidr tuo* 
gerus prietelius ir tiek daug gerų <hiigtų.”.

“Ta mažoji {*urlė buvo -u maniui taip mandag., tuip 
gera”, kalbėjo tolimi Magdutė. “.Ii mam* pabučiavo, kaip 
knd rodo* aš Imčiau lygi jai panaitė. Ji lauki- manę* prieš 
išeisiant ir (Hisakė, kad ryto ji peržiūrės savo žaislu* ir ne- 
kuriuo* ji nliduos mano mažųjai sesutei ir broliukui.’*

Neapnakotnas džiaugsmas pa- idnri- tanu* neturtingame 
luuuelyjt*. hadu kunigas klebonas įėjo j jį su gen} daiktų 
pintine ir apsuki* vargšei motinai apie naujus prietelių*, ku
kiu* Dievas jai siunčiu. Jo nekuuniet savo gyvenime nesi
jautė taip gerai visa kuo apnipinti. kaip dabar. ITieš gul
siant, visi jie siuntė karščiausias dėkuvonė* maldas Ttim 
“nuo kurio ateinu visokis geras ir kiekviena tobula dovanu.“ 

Kuomet kietame- ir Magdutė išvažiavo, griovienė* nuėjo 
tuojau* į vaikų kambarį paklausti Nounon, kuip apsiėjo Ag
nietė.

“O taip, kuip maža |*unia“, utsakė* Nounou. Po to ilgai 
kalbėjosi apie nefiirtėlę mergaitę, apie jos sergančius tėvus, 
apie jo- musytę seserį ir broliuką. Agnietė glitDKHtėjo savo
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Ap4«lmlu-< «*im*c •*ce**»Hf«. Mle!:. 
diCUauMoj ir geria ualuj UduvlŲ l'ld- 
moku Kolonijoj AaMHkeJ. kurio mes ul><yvM>ou>o mi 411 IimuvuUb uktnm- 

I kola, kurio tun 1 ukllkao draugu***, 
turi kuiiH ir UeluvMkao Kopine* 

Į Mv* luiuuo loj puikiu) kolvaVo) dan- 
! gri vorų pigiu uMv oal po r doviniu, 
t kurta laukai Ilgu* ou daug upeliu ir 
taringu deru- Kaliai IvimouU. Ita- turUkal* uklulnkalo opkncnll. io- 
n>r muilą ou Juodžemiu Ir onitelro- 
uitu, luotlila. drrhncMUUo dol vi
sokių )*»U. dorlony. sodų, plovų M 
ganyklų. Anglu ritutvrlai krauatu, 
laukan U musų lietuvių kolonijų* pa
reidami oav,. puikiau ūkio uiauu. 
kuria* u<ca spoTr-mlInoi.io lietuviai* 
uk.uiok.it Me* turime daug tt*ų Ir 
pigiu ūkių ant pardavimo. Madų Ir didelių ou budlukolo. aodal*. uMėtal* 
laukai*. *u gyvuliai* ir padarai*. Puo
dam* ant leaavtauoių nmukmflų gy- 
vullua, padaru*. uiaMna* Ir ūkta. ir 
matai turinti pailgu gu...........
vuali, mo* prtųoiMmaio 

, *lmo kaip J« reikia ap.
dama rvdų kokių budu glaus.a padaryti pelno. 
Dil vImuu. ntpirluU ttl* 
Ok pas mua. ana ta«« 
an tarpa IMturtų aktai: 
ir tava teįuraų bn» a I nu* ir garas gyvaaiaiaa 
ka tartta tiem* gautai 

i mVu?*

%25e2%2580%259c.Su
uk.uiok.it


I\uktadieui», vasario 28 191J* DRAUGAS

ALĖS MASALSKIS

M!U

PEARL QUEEN
KONCERTINOS

Lietuvių judėjimas čionai 
nebuvo luini didelis, sulygi
nant su kitomis kolonijomis 
bet dibur nuodėmė butų sa
kyti. kad jie čia nesidnrbuojn, 
nes, pagal savo išgalės per 
vienoj metu nuveikė dauginus 
negu pirma per kokius penkis 
nr šešis metus ar daugiau. Čia 
katalikai suorganiaavo ke
lias stiprias draugija*, bei or- 
ganizaeijų kuopas, kaip tai: 
Av. Petro pašeipinę dr-jų. Av. 
Mykolo pn?.. Av. Juozapo, T.. 
D. 8. kuojių, Aloterių pašeipi
nę, S. L. R. K. A. kuopų. L. R. 
K. Federacijos skyrių, L Vy
rių kuopų ir ant gido Vyčių 
Itenų. Tiesu, kad ir pirma 
buvo kelio* draugijos lx*t vei
kimo* buvo labai silpnas, nes 
katalikai buvo atšalę, o kita, 
tai taip vadinami tautiečiai, 
kuriuos Mockus su Niekais ir 
kitais šviesdavo, taip buvo 
nušvietę, knd imt didelį savo 
mokslų, nežinodami kų veik
ti. skaldydavo vieni kitam 
gidva*. Bet tu* jau dingu, 
migi neverta ir kalls-ti apie 
tai.

Dabar, kada lietuviai kata
likai pasiėmė į savo rankas 
vadovavimų,* tai ir patys tau- 
i iečiai pradeda suprasti, kad 
jie ėjo blogu keliu, nors jie to 
viešai dar neprisipažįsta, bet 
galima numanyti ii kažkurių 
apsireiškimų. Gal kaikuriems 
Ims šimtmečius laiko, kol jie 
oomatys savo klaidas, bet-gi 
šiandie neriasi iš kailio, kam 
Keturių kolonijų valdo katali
kai ir kam jie liko nustumti į J 
žalj, kaipo ardytojai tvarko* i 
ir podoram* gyvenimą

Dr. M. Stupnidd
1109 £o M ar par Streot

VrldunM luCt U.I1
Mul - » iu :i »« rito; 
s t-v r-t Iki • vsk Nsd-Uu- •• »> I :V. t ««J

BALIUS "%r

POVYLAS E. KRAULETDIS
HUumo 1.4riw%U

WET V/ASH LAUNDRY
4349 So. Hermitage Avė. 

Tr4«-r<Mul- YmUo 
, InkonnruaH. UnuMlMu IT, lai*, 
i širmiui pranešu visiems »n- 
I vo kuštu mena uis, kad nuo šios 
įdienos priduota* <lrn|Minn> iš- 
I plauname tų pačių dieną ir 
pristatome.

Pamėgink, o persitikrinsite
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I CHICAGOJE.
   - - -

KATALIKI8K0S ŠVENTES. SIS TAS

IŠ CHICAGOS LETUViy 
KOLONUy.

Penktadienis, vasario 2U <1, 
fiv Teofilius

AciLidiiii I. 1 d !:>
Albinas.

IS MIESTO POLI 
TIKOS.

mnjto'ti lindi’
Inmlmitiju katuli-

iMii-oiin (Kilti j— di-

IS NORTH SIDES.
D II IK IK RABI IIS Šendien Didelis KoncertasU I ii U V UM !■! U V RATNYČIOS VAKARE, VASARIO 28 D., 1919 M.,

hETYcIOMlJ PAŠOVĖ 
SESERĮ.

Itntugijn Sv. Kazimiero 
1 brolių ir *e*vni laikė -avo 
! tn-n< ini «u-irinkimų m-*ie|ioj, 

llauę vi*al:i>i 
varei ytnui.

buvo skaityta* 
Vyčių Ch. Ap-

_ __________________ ____
MN0UMA*

ŠV. KAZIMIERO DR-STES
Subatos Vakare, Kovo-March 1, 1919

WINTEE-S HALL. 412-Clh Bt.. RACINE, WIS.
Įžanga Vyrams 25c Moterims ir Merginoms 10c;

a 
Visi miuvuu Ir iHtuvaa.'s n»■tmlrCklt>- sta|tank,tl ant U« puikiu, ba

lus*. ne tel pM*ui.ni i erta* nlrar.'IU,
S'm-MiMOM vlr svlrt-b. KOMmi.Vi.

ne*eQnoA^ekcoo3jĮu.ekCoA»nosBh.^.waja* ne/m> 
"JrcriOo*!* ŽfiroAl®y rtSroA Oo*S'- Aaro3 oo'w'’

8v. Jurgio parap. svet, 32ros ir Auburn Avė.,

SUBATOS VAKARE, KOVO 1 D 1919 M.,

Av. Antano parap. svet., 15uh ir 49tos Conrt, Cicero. III. 
Pradžia 8 vai. vakare.

šiuom- Icnnrerturac dalyvauja moša *a)>ian«i artistai, p. O. Po
cienė. p-iė A. Pčetininkailr. pp. Antanas Sodeika, Antanas Pocių* ir 
J. Kudirka. Nri viena* lietuvy* nei11 irdavai lė neturėtų pralria^ 
aioa progo* ir Hffinrtl vienų ii aitų koncertų, ne* gal daugiau ncifeit* 
ūme tokių koncertų.

NeažmMIdte Vietos ir Dieno*

M

I J < h 
paliko du

I .ulini m.ijorji rii"i|iJ'.m.ii ii 
‘demokratų (Kirlijo .Sv.tiiz>r. 

|*,i*ii’mIo, jo- nluidu kandi- 
[dalu >i>i laimi lipnu ii ulei,

im-t1 rinkimui.* Ini.* indo
((,, . mi kovu iiž pirmi n\ Im-. Ilinki- 
*>,\<i u ai tuo lubjau* bu* indome*- 

’ ui, n-» Cliiriigo- didžiuliai 
1 laikrušč-tii priešina-i niajor-i 
‘I liotnp oti ■ išrinkimui. Tie 
i.i m ■ -.n ’ iimii (-idiliu.’ u/.

1 i\:iiiii< )o |,ti<- imijnnt. Šita* 
t :iiu* pngramoji, teismu. Iš t ■ 
(inkilu luii'i ii’-aptkauta.

I štai kuomet tie laikraš
čiai d. jo visas p-i-’iiiitnts. knd 
••prim.-iry’* ItalšavimnoM- nm- 
jorn* netnitų i>n*kirta-' kaleli- 
dalu, ’l’-l dele-nio je-ni* pik 
luino uuijom IriiiH'-jo kandi 
J ’liirų. Ir jei ji- lengvai ini

ti

ItiiVo 
in« 

(UI. l’-ls-J >, 
int.-'t int.i.'

Josepli Nolan, Ui 
vai-tim’.* kieti n-. liMld 
nve,, nelygiomis pnšovė 
,‘t-M-rj Gi-mi o-ve. 14 metų.

Broli- -u -e-’-rimi 
vai-tiiH-į,-. I.noniet vėlini 
JO lllg’ Ii •. lilollr 
kml inėji— 
žmogų*.

,’fml ji* dalė molverį 
vo M-M-r-'i pi o-- ,-i itnit j eikim: 
►li. ko nori iiim-ri-. Paduoda 
mu* rcvidverj kažkaip UŽkn 
įtino fiir'trt ir wve|v,.fi.« pnl. 
šl’-l’-jo, Klllipt'a dili'lo iti’-i viii

I?
I

ŠALIN SKAUS
na’la*>*« rotai, darbe rasi •marumą, 
nrpatoui Lai* -auka* la« darbas batų.

šita d rali- 
ir

Da* 
meti- 
Kas- 

narių

ANY

GVAIZD1KINIS BALIUS

•M d vti-Ulio 
ii'ik.'dn turėjo
Alinti kitko 

lni*k:i nuo L
►Itrieni, kuriame dr-jų užkvie
tė į vnknrn. laiiAka* ta|*i pri
imtu* ir vi*i narini pmižadėjo 
nuvažiuoti.

Kita* laišlut* buvo skaityta* 
nuo IuiImIii ringu* Sųjungo*, 

'kuriame kviečiama buvo dr-ja 
(inlnpti nuolatine IjJidaiingu* 
.Sųjungn* *el|M*jų.
•rija jau yrn Garbė* narė 

[turi įinokėjii* ldtt dol.. 
i bar gi draugija puriojo 
' nių iiiukes4*ių mokėtoja.
iin-t mokė* ciilig savo 
-kaitliau*. iieinažiau 1<) <lol. 
nuo šimto narių.

Kadangi šita draugija da
lmr imi UL* nariu*, tai tuojau 

I ir užmokėjo tu dol. 
Į prakilnų dari vi nlliko 
nėln d m ugi jn.

Sit*ipr:itv katalikai 
(mremti šitų draugijų 
mi į ja, ne* dalmr ir snnuiz.in- 
la įstojimo mokesti* iki I dol.

Tai jau dvi draugijos iš 
North Side* (Kiliko artyino* 
!>’|Im|. Sųj irž*iib'*lnnxK< mo. 
kesčių*, būtent augščian mi
nėta ir Švento Juozapo Apte
ktum. Pastaroji užmokėjo 
l.’i dol.

Gražu* pavyzdi* yra ir ki
tom* draugijom*.

________  •

CHICAG08 KONCERTAL

I

atsibos

Subatoj, Kovo-March 1, 1919*
ŠV. JURGIO PARAPIJINĖJ SVETAINĖJ, 

Prie 32-ro Place ir Auburn Avenue
PRADŽIA 7 VAL. VAK. ĮŽANGA 25c YPATAI

P. AO. RICHTCR a CO.. 
; I - M U'Mbl*t«M Su 

N»-r Vert.(■ražų ir 
viršui!|tie |o I, iiidid;if lira. l’-iiL'vid g 

h t.'iili u tilii im:ii-.
Tad |<> Įirii-'itiuikiim. či,-t 

mu l..i• - irtn-in* d.tikta-.
Pu •’piimiiry" majoro (iri1 

'•minkai -ii*i1»urė visais glė. 
Idai* remti l>uvu-io majoro 

illarrisoim kandidatūrų ant 
nvpriklaušomojo tikėto. Bei 
llarrison atsiaakė. šiandie ji* 
yrn Pnm<-uxijoje. Tarnauja 
prie llandoiiojo Križian*.

Kad tai|i, tai dntart inio 
majoro (iriešiniiikniits <lnuginu 
nieko nelieka, kaip lik viso
mis s)s*-konii* remti arta de
mokratų kandėbitų Kweitzerį 
arini kitų kokį ne|iriklnu*omų 
jokiai luirtijai kandidatų. Nn- 
kmiin nuo nieko nepriklauso 
uuii rio*iųs kandidatu į iunjo 
rus valMijiiiis prokuroras 
lloym-.

Tad uteimiiiėiais rinkimui* 
dabartinis majorns ir vėl gnli 
Imt išrinktu*. Bet jei repnbli 
tonų (inrtijoje nesutikinini |m- 
nršė*. iš t6 gaiš* daug laimė, 
ti kandidatu* Naeitzer, deiim- 
kratas.

8wcitzcr geru žmogų.
Ku-eiizer yra tuo p-rns žnm- į ' 

gus ir Urikamns į majorus, ne* 
jis yra lutai atvira*. Po “pri- 
nuiry*' visokie šoviuistai-firo- 
liil:ieijoui*tai ir kiti kreiptai į 
jį su |iHklnu*iiiiii. kaip ji* 
ti1*iiie*a* į svaigalų pndiiliiei. 
JO-

Nueitzer aiškiui pasakė, 
jog ji» priešingas proliiltieijai. 
kuri yni priešingu žmonių n*-l 
itieidškai laisvei. Pasakė, knd 
UhiengoK ••sausuma*“ iiiIm 
••šlapimui*“ m- mm jo (irigu- 
lė«, jei ji* Im* išrinkta* ma
joru. Patys žmonė* tų Mausi
mų a| *|»r<**. gi ji* (Miškui 
pildv* žmonių valių 

Ta» ė- atvirumu* tairiai ne 
(■atiku |>ruhibicijoiiislam, ir 
iltie. Ih- nk’jiitlė-. |mkel* prii-š 
iį lėnų. Bet ji* to nežiūri. Jis 
le-veidliu iliitlllja.

Jei jau lemtu bll* delliukr" 
tu.u- gauti tiriu t'hiengiij- 
l-r nteiiiiiiiėhi* majoro rili 

kuto kinius, miestus susilauk* geru 
ir teisingo majoru Kv.citzeriu 

lai ■-*.-■• a>iuenyj<.
Ligi rinkimų yra viena* 

senobine tnėnesis. Tnd piliečiams npgnl- 
kandida- veli dar lieka gražaus laiko, 

viddvate* *ki [---------------------------
l'hieagojt* surireikavo laks

tantis moterių nibsiuvii: už 41, 
darbo vnlnnda* savaitėle. Po
licija nrcstuojn pikietninke*.

REIKALAUJA DIDESNIU 
ALGŲ.

take r*nn-M fmlieiiMinni |s-r 
mėnesį gulim |*i $l(tn .ilgo*. 
Tliomi liepti-įtenkina. Jie Ni
ku. jug turi kn-dii-n apsaiigo- 
tl 3ll0 milijonų dol. vertė* II ll”. 
aavyltė* ir Inip pigini apmo
kami.

Poliemoną i reikalauja |I2'» 
į in<-ne*į.

MIESTO TARYBA NEKLAU 
80 PILIEČIŲ BALSO.

Cbirngo.* piliečių orgmiiza-
s——arijus biivo.jmdavttriu* mitel i 

lary luti sumanynuj. kokiui įm
eta stitiui >.int i Ž5 milijtinų biml 
žetų. jei tam tikslui trūksta pi 
nigtj.
Tnryt<a savi, jetsėtlyje tačiau* 

sutmiiiyimi nepriėmė. Paliko 
vi*us pinigu*, kokie sllUg biu 
dieta skiriami gatvių valymui 
ir miesto darbininkų algų pa
didinimui. Kita* mažesne 
pnniuitmiuts bimlirie išlaidu* 
tarvlui sutiko panaikinti.
Taigi miesto biudžetas d:d<nr 

siek* apie milijtrtiu* dolie- 
rių vietoje :K» *ii viršumi.

Piliečių orguniznrija* taiji 
|tnt buvo |m*i ui tįsio* taksas] 
pntiitlinfi m- tlnuginii, kaip Il
gi fct lt«-t taryta nustatė 
ItJJI’i. Tim tikslu tuojau* Im* 
kreipiai’utsi i legislnlnnj.

Sulig naujų taksų, jei legi* 
Inturn sutik*, prisieis namų 
savininkam* mokėti daugiau 
ŠI2.'»|> už ė-'l.imii verti’-* namus.

Pnvyztlis: l'ž niiiiiu* tSjtkNi 
vert’’-* šiandie reiklu mokėti' 
ŠJ." į iiH-tu*. Gi (taškai firisiei, 
mokėti jnu š'tTJJi.

NORI PANAIKINTI 
‘PRIMARY“.

Kmoii’-t jr. buvusių ••priori 
ty** rinkimų l.iiiididallitų Ini 
nu n, dnlrirtitii* majoru- 
Th”mp.-*-n. dtilinr knip 
iiii-iiui galvon luini is pnnmkin 
ii "priimti?“. «••• 
brangus daiktas.

Nerimti ’t’trrųiinti 
na-iodų. .-uiitt kurio* 
1u» į miv-i'i 
riu ik- poly. piliečiai, tat pnr. < 
tijų konvencijos. ty. |*>litiki<-- 
rių sti-trinkimai.

Knip tai gaila. knd pirmiau 
nežinota

ir turėtų 
įatoda- kydnvo nemaža- būreli* dar

bininkų nubalo* vakarai*. 
Nor* rieto* nebuvo nusistatę, 
Im-1 dažniausiai a|»*irinkdavo 
Av. Jurgio par. mokyklų, llritl- 
geporte.

Katalikų Vienybei įsteigus 
Visuomeniškus Kursus Dievo 
Apveizilo* par. būro manyta, 
kad ši* Ratėiu jau nebereika
linga*. Ate paaiškėjo kaip

Įtik priešingai: medžiagų* per 
kursu* gaunama <laug, o idaat 
tinkamai Imta galima r 
vartoti, reikia jų išdirbtu IJei. 
Darbininkų flgjuago* Chicago* 
Apskrity* saairinkiinc, vanarm 
23 <1. matydAum tų, nutarė 
atgaivinti Ištadbn* Lavinimo-1 
si Ratelį, kari* iki *i«»l il*ė-

Užvakar (liieagou lietuvių 
kolonijose prasėlėjo eilė ditlc- 
lių kom-ertų. kuriuo**- iuia <ia- 
liviuuų rinktinė* Chicago* jie- 
ĮPI* — p, (>. PocHIH-. p-lė A. 
I'tatiniiikaitė, pp. A. Puri n* ir 
J. Kudirka, ir tnip-|Mit vienas 
svečia*, (i. A. Sodeika — gra
žus vyriška* taisą* taritona.-.

Pirmutini* koncertą* tavo 
\Ve*t Si’lėje.

K a* norėtų iš konupoiak-n- 
rijo* (Mitirti ajac koncerto į*. 

į ; udžiti*. apie jo gražumų. — 
. tu: laimi apsiriktų. Galima 
at(ia*akoti kitam girdėtų pra- 
kullių, galinai paaakyti kaip 
ka* tavo teatre parirėilę*. tat 
nei tlailta. m-i muziko* įspū
džių |M<rpa*akoti kitiem* nega
lima: girk kaip išmanai nu
pieštojo paveikrio dailumų, ar 
luil*o gražumų, viatiek klau- 
rantya to <tailunu> m-atjan*. 

j Atjausti gnli tik tas, ka* |«it* 
savo akimis (Miveikslų mato, 

, kas savo ausimi* girdi dainuo
jant. * ,

P-io* Pocienė* taisą* ateižy- 
j tni ne liktai gražumu, tat ir 
v|>atingil išlavinimu, išmikli
nimu. Mum*. |>apra*tiem* *u- 

‘ nėrimam* tiktai riebėtie* rei- 
kia. knip žmogus gnli su savo 

,I>iiI*ii tokiu* efektas pmiarvti! 
I P. Ntsleikn apsieina aut sce- 
'uo* vi*ni liuesai — matyt pil- 
nai p-isitiki savo jiegomi*: ar
tistui yra tni svarbi ypatyliė.

Esant šitnkiiMMM* koncertuo
se ateina į galvų minti*, kad 
nu-s pasivysime kitų tautų kul
tūrų. greičiausia dailė* ir mu
ziko* srityjt: p. Pociau* ren
giamieji vakurai (latenkin* ne 
tik lietuvių, liet ir tatai išle
pintų kitataučių skonį.

ma*. Ir kn sakysite! Aš nie
kad nesitikėjau, kad Brigliton 
Parko vyčių kuojm turi tokį 
jauno ir gabaus vargonininko, 
p. St Žilio, išlavintų chorų, 
tokia* solistes ir dcklemato- 
re*.

Visų pi nn* 
dainavo Lietuva, tė 
sų, paritui TaMiStĮ 
Ant tėvelio dvaro, 
vėju padainavo 
dar vienų, kurio*

Kirkrimn*. kurt* au4Hnk>« ant M" moUdlklnio buliau*, kai* Ir visuo
tini unn« pulkiaa dovano* Tni nw vianaa neprak-lakno No vakaro

NnnjUrdUal kvIKta vtaua m tuviui Ir llrtuvaltra otailankrti nnt No va
karo. komitltik

Motinos!

Nakvynė* namuose. 4131 No.

ri Ratelį, kuri*' iki šiol iluė. jo
jo*. Tai suhntoje, kovo 1 <L daina* pakartoti. Brightoa 
dv. Jurgio par. mokyklos ’parkieHai ištikro gali parigir- 
.kambariuoKr viri trokštnntiv- 
jie lavinti* iškalboje tegul ru- 
*u renku . Pa*itan<ime ir nu- 
statysime tvarkų,j . Kmm*.

It BRIGHTOtf PAEKO.

ti savo talentai*. Dcklemator- 
kos, — p-lės: O. 
P. Macaitė ir 
gražiai padeklemavo eile*.

Ivinakaitė, 
Junokiutė

Nedėlioj, i 
tavo* Vyčių 
surengta* šeimiuUkaa 
lis* Esu buvę* daugelio** 
tose |ianašiuo*e vakarėliuose, 
bet ori viename nesijaučiau 
tai|i, kaip kad Starue. L. Vy
čių 38 I 
jų čia tai 
lietuviikas vakarėli*, 
to žodžio prasmėje, 
buvo daug. -Atėję* 
nę jnu radau didelį I 
nimo, kuri* raukomi* ausikių 
bę* ėjo ratu žaisdama* įvai-i 
ria* lietuviškas !ai*l«>. Sve
tainė* pasieniai* sėdėjo 
ni. žaidžiančio 
močiutės, ' 
vaikučiai*, 
dvasios. ' 
no '

28

kju vakarėlyj. lštikrų- 
lai buvo -Mminiška* —

pritariant 
tnutininu* i 
go, Suktinį, 
nu, nu. na. 
mačiau nei \ 
bei mergaitė* 
>nų- : < 
bandytų j
kalbėti anglišlą 
kant, jaučiausi 
keaoo, Lietuvoj

f:jau namo pilna* gerų įspū
džių. Tikiuosi, kad ir kožna* 
tlalyvavęs tame vakarėlyj iš
sineši- taip-gi geru* įspūdžiu*. 
Vi*** to vakarėliu pelną*, *a- 
kė. yra skiriama* L. Vyčių 
bažnytiniu rluiro naudai.

Prie užtai gos lieka pridedi: 
valio L. Vyčio ’Brighton Įmir
ko kuopa!

Cimera ir Filmo*
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