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METAI-V0L. I I I . No. 32 

Sunaikinta bolševikų 
Siberijoje, 

Vokietija - tai vienų kapinių 
v • • saus 

R A U D O N I E J I SUMUŠTI 
BREMENE. 

BOLŠEVIKAI SUMUŠTI SI- PULK. H A R R I S APSAKO 
B E R I J O J IR ARCHAN

GELSKO FRONTE. 

Bolševikų kariuomenėje y ra 
kinu. 

4. 

OMSKAS, vas. 7.—čeku-

V O K I E T I J O S STOVĮ. 

Sako. toj šalyj t ik vieni kapai . 

Paryžius, vas. 7.—Suv. Val
stijų medikalio atsargos kor
puso leitenantas pulkininkas 

o slovaKų ir rusų kariuomenės. Searle Ifarris parvvkes iš V 
vadovaujant generolui Gaida, 
kuone visai sunaikino bolševi
kų divizijas ties Kungur , 
50 mylių (angliškų) į pietrv- J i s apvažiavo 
tus nuo Permo, anot oficijalio 
paskelbimo. 

Bolševiku kariuomenės liku-
čiai išblaškyti visais šonais. 
Daugelis jų turės pasiduoti 
pergalėtojams. 

Po šito smūgio Permo mies
tas pagalinus išgelbėtas nuo 
bolševiku užouolimu. 

Generolo Gaida koliumnos 
dabar y ra t ik uz 12 mylių nuo 
miesto Ufa, kurį bolševikai ne- tik pusė svaro burokinio tuk
senai apvaldė. -raus. 

Krautuvių merginos baisiai 
Archangelskas, vas. 7. -f sunykusios, visoj šalyj nerasi 

Bolševikai panešt' «li«loli simi- jokio tarp žmonių gyvumo, nes 
,irį siaurinėj iiiisijoj nuo a- didžiuma labjaus panėši j 

Apgriaut i visi svarbesnieji 
bustai. 

Copėnhagen, vas. 7.—Vokie
čių valdžios kariuomenė inėjo 
miestan Bremen ana diena po 
smarkaus mūšio su bolševi
kais u* užėmė rotužę. Bolševi
kai išbėgiojo visomis pusėmis 
])o nepavykusio apsiginimo. 

Valdžios kariuomenė prieš 
iuėjimą miestan pirmiaus mie
stą subombardavo. Daugelis 
žmonių užmušta. Iš Eisenaeh 
ir (Jotha bolševikams būro pa
siųsta pagelba. Bet tas nieko 
negelbėjo. 

Bombardavimo metu ap-
griauta senoji katedra, biržos 

MAŽOSIOS TAUTOS GA 
VO V l R š Ų . 

Didžiosios valstybės turėjo nu
sileisti. 

Paryžius, vas. 7.—Taikos 
konferencijos vyriausioji tary
ba dar nepabaigė debatų apie 
Tautų Sąjungos konstrukciją. 
Ne visi svarbesnieji klausimai 
i šr iš t i . 

Buvo pakeltas sumanymas, 
kad Tautų Sąjungos komisi-
jon visai neįsileisti mažesnių 
tautų atstovų. Toje komisijo
je norėjo veikti tik vieni di
džiulių valstybių atstovai. 

Mažosios tautos tad išreiškė 
didelį nepasitenkinimą. I r ne
žinia, kas butų buvę įvykę, jei 

S O C I J A U S T Ų KONFE
RENCIJA. 

Vokiečiai soc ia l i s ta i sako, jog 
jie jau nubaudę kalt ininkus. 

bustas, miesto namai ir dauge- ne vyriausios tarybos nusilei 
lis šiaip namų. 

<ictijos tv i r t i na , j og Vokieti-
iandie yra tik vienų kapi-

<ai-kurias Vo
kietijos dalis ir viską matė ir 
viską girdėjo. Sako, vokiečių 
tauta yra subankrutijusi , gy
ventojai badmiriauja ir, tur
būt, lųekam neteks patirt i , 
kiek daug ta šalis yra nuken
tėjusi karės metu. 

Ten nieko nėra. 
Kuone visoj Vokietijoj nėra 

kiaušinių, pieno. Vienam žmo
gui per mėnesį galima gauti 

Valdžiom Berlynas, vas. 7 
kariuomenėm su 
smarkaus mūšio metu Breme
no gatvėse užmušta 20 žmo
nių. *> 

.Mušis prasidėjo, kuomet 
valdžios ten pasiuntė 1,000 ka
reivių ir kuomet bolševikai 
(spar takai) atsisakė pasiduoti. 

Mušyj buvo naudojamos ar-
motos ir kulkasvaidžiai. 

d imas. Šita atmainė savo pa
žiūras ir leido mažosioms tau
toms turėti savo 9 atstovus ko-

bolšcvikais misijoje. Nuo didžiulių valsty
bių tuo tarpu bus 10 atstovų. 

Mažųjų tautų poziciją la-
bjausia gynė prancūzai atsto
vai. Ir ačių jiems, tos tautos, 
nors nepilnai, i visgi laimėjo. 

GEN. F R E N C H GRŪMOJA 
REZIGNUOTI. 

J i s reikalauja paliuosuoti vi
sus sinn-f emerius. 

RUMUNIJAI IR ČEKIJAI 
PASIUNTĖ MAISTO. 

Paryžius, vas. 6.—Amerikos 
maisto administracija čionai 
•paskelbė, jog garlaiviu AVes-
tern plaros iš Amerikos nu
gabenta maistą Rumunijai ir 

Berne,* vas. 6. —Čionai seka 
tarptaut inė darbo ir socijalis-
tų konferencija. Ne visų šalių 
socijalistai reprezentuojami. 

Vokiečiai socijalistai atvyko 
dideliu buriu ir jie gina Vo
kietijos reikalus, gina ir pa
čius' savo šalies buvusius mi-
litaristus. 

Vokiečių socijalistai darbuo
jasi taip, kad Vokietijai nerei
ktų mokėti karės atlyginimo. 

Buvusia nesenai Berlvne mi-
litarinis viršininkas, socijalis-
tas Wels, gindamas vokiečių 
poziciją konferencijoje, pasa
kė: . . • 

"Vokiečių socijalistai jau 
nubaudė karės kaltininkus, 
kaip tai princus ir karalius, 
atsavindami juos nuo visokios 
šalyje valdžios. Didesnės baus
mės jiems nei nere ik ia" . 

'Poliaus Wels pažymėjo, jog 
I). Britanija su savo blokada 
Vokietijoje nužudė 700,000 vo-
kiečų moterių, vaikų ir sene-
hu. 

Darbininkų streikas plečiasi 
Anglijoj 

STREIKAS PLEČIASI IR 
APLINK LONDONĄ. , 

Ant aplinkinių geležinkelių 
pašaukti streikan darbi

ninkai. 

NUŽUDYTA 300,000 RUSŲ 
BAJORŲ. 

«• ;cį. Gen. 

ant radieni 
:ivka. Am 

rnerikonų. Praeitą 
ša h* -od/iau> \ ' is 
rikonai bolševikus užpuolė, su
mušė ir pasilikusieji jų būriai 
didžiausioj betvarkėj turėjo 
bėgti kas savais keliais. Dau
gelis bolševikų žuvo ir sužeis
ta. Daugelis paimta nelaisvėn. 

Am» i'ikonų nuostoliai: o už-
iauš'a i; keli sužeista. 

Amerikonai pėstininkai bol
ševikus u /a takavo po šrapne-
I i ii bara/o priedanga, taip kad 
bolševikai buvo papuolė ku-
lipkų krnšon ir jų eilės tirpo, 
kol neprasidėjo abelnas bet
varkis bėgimą-. 

Amerikonai dabar turi už
ėmę labai parankias pozicijas. 
Artilerija nusk ina artimąjį 
miškelį, kuriam pasislėpė žymi 
dalis raudonųjų. 

Tarpe bolševikų kareivių 
susekta daugelis ir kinų, kure1 

už pinigus pagelbsti bolševi
kams veikti prieš talkininkus. 
Amerikonai nusprendę puikiai 
pavaišinti tuos azijatus, kurie 
nusisamdę Lenino valdžiai už 
be jokios vertės ' • rub l ius" . 

Sausio '.)) d. ties Tulgas bol
ševikai buvo panešė baisų 
smūgi. IV* tos lėkei jos bolše
viku kareiviai atlaikė snsirin-

veikiai nepal mosuosianti arba su paprastais nie- . ,. 
. . . kale 

skele tus . 
Pulkininkas sutikęs išblyš

kusius vaikus einančius mo
kyklon su poperinėmis avali
nėm! 
diniais sandalais. 

Duona vartojama visur juo
da, rupi ir tos negalima gauti 
užtektinai. 

Nėra muilo, tad odos ligos 
platinasi. Džiova baisiai žmo
nes smaugia. 

Moterys ir vaikai miršta. IV 
mirs jų dar daugiau, jei nebus 
duota pašalinė pagelba. 

" T i e vokiečiai, katrie buvo 
u/puolę Prancūziją, tegu ba
dau ja" , šaky pulkininkas Ha-
rris. "Bet nereikia leisti bad-
miliauti motei%w ir vaikams. 
Juk išalkę vyrai ir moterys 
negali but geri ka in ivna i ' \ 

Londonas, vas. 7. — Airijos 
lordas leitenantas Frencb ir 
Airijos reikalų sekretorius 
Ian Macpberson grūmoja, jog 
jiedu rezignuosią iš užimamų 

Londonas, vas. 
Spiruioviė, slavių *fvVleris, 

Cekiiai. Laivas su miltais ir , . . v. / . .. 
i kurs čionai, vieši, tvirt ina, jog 
bolševikai nužudę 300,000 ru-

mėsa jau esąs vienam Rūmu 
nijos uoste. 

SAKO, YRA 500.000 BE
DARBIŲ. 

Washington, vas. 6. — Am. 
vietų, jei Anglijos vyriausybė l w b o F e i l e r a c i j o s sekreto

rius Morrison paragino kon-
jimų 60 sinn-feinerių, iš g r e p o p a t v a r k y m o komitetą, 

kurni 21 yra išrinkti atstovais k a d k u o v e į k i a i l s p r a v e s t ų 
Anglijos parlamentam | p r i ešimmigraci j inį biiių. J i s 

pažymėjo, jog šiandie S. Val
stijose »yra 500,000 bedarbių. 

jog (Jlen. French tvirtina, 
tiems kaliniams neprirodyta 
jų prasikaltimai. Tad juos lai
kyti kalėjimuose yra priešinga 
šalies įs tatymams 

L E N I N A S SUŠAUKIA BOL 
ŠEVIKŲ KONFE

RENCIJA. 

I T A L I J A TURI 16 MILI
J A R D Ų SKOLŲ. 

Rymas, vas. 7.—Italija pirm 
šios karės turėjo suvirs 12 
milijardų dolierių skolų. Gi 
šios karės mėtų tautos skolos 
padidėjo ligi 16 milijardų. 

Tuo tarpu pačios Italijos 
tur t ingumas n%ra didesnis, 
kaip 20 milijardų dol. 

BUVO 3,703,273 KAREI
VIAI. 

Washington, vas. 6. — Va
kar karės departamentas pas
kelbė, jog lapkričio 11 d., kuo
met vakaru fronte įvyko ar-
mįsticija, Suv. Valstijos išvi
so, kaip Europoj , taip namie, 
turėjo 3,703,273 kareivius ir o-
ficierius. 

Šitame skaitliuje buvo ir 
marininkų korpusas, veikęs 
tuomet Europoje. 

sų bajoriško gimimo. 
J i s pažymi, jog bolševikai 

kasdien atspauzdina po 25 mi
lijonus dol. rusiškų banknotų 
ir su tais " p i n i g a i s ' ' plat ina 
savo propagandą. 

Londonas, vas. 7.—Streikas 
ant geležinkelių jau išeina ir 
iš Londono ribų. Ant Brighton 
ir Southwerstern geležinkelių 
darbininkai pašaukti streikuo
ti. ' 

Šitas faktas dar labjaus vi
są stovį paaršina. 

streikų krizis kaip nors lai
mingai pareis. Stovį daug pa
gerino tas faktas, kad vyriau
sybė pripažino geležinkelių 
klerku organizacija. 

Prisibijoma, idant čia nesu
stotų važinėje visi lig vieno 
gatvekariai . 

SUSTREIKAVO 4.000 ME
CHANIKŲ KAREIVIŲ. 

Streikininkams grumojama 
bausmėmis. 

N E P A G E R Ė J A STOVIS 
LONDONE. 

Vyriausybė veikia, bet nesi-
maišo streikan. 

Londonas, vas. 6. — Čia dar 
nesimato jokio pagerėjimo. 
Daugelis darbininkų streikuo
ja ir žada dar daugiau jų strei
kuoti. Visi* požeminiai gele
žinkeliai stovi tušti . Didžiu
ma žmonių į darbus ir iš dar
bo pūškuoja pėsti per didelę 

Londonas, vas. 6. — Dau
giau kaip 4,000 karališkos ar
mijos patarnavimo korpuso 
mechanikų atsisakė pildyti sa
vo pareigas, kuomet jiems bu
vo įsakyta eiti prie užsiėmi
mų. Mechanikai tvirt ina, jo-
gei jų, kaipo kareivių, tarny
ba jau pasibaigusi, ir todėl jie 
turi but demobilizuojami, ar
ba jiems turi but už darbą at
lyginama kaipo civiliams dar-
oiuinkarks. - \ ~ ^ " «'—.^ 

Kad neprileisti prie streiko 
darbininkų spėkų gaminimo į-
staigase, vyriausybė paskelbė 

šlapumą,. Nes pirm kelių dienų' parėdymą, jog streikininkai 
smarkiai šalo, gi dabar s t a iga ,bus4ąudž iami už kontraktų 
atšilo, palijo ir visos gatvės^\ rfulaftynf| tose įstaigose^: Prw-
pasriuvo vandeniu. Pagaliaus 
ėmė snigti. 

Gatvėse šiandie matoma 
kur-kas daugiau automobilių. 

spėkų įstaigų priklauso gami
nimas elektros ir gazo. 

Streikininkai bus baudžiami 
6 mėnesiais kalėjimo arba $2-

truckų, motorinių ir paprastų 500 pabauclos kiekvienas. Ar-

NEBUSIĄ PALIUOSUOTI 
SINN-FEINERIAI . 

Londonas, vas. 6. — Buvo 
paskelbta, jog Anglijos vy
riausybė paliuosuosianti inter
nuotus sinn-f emerius. Bet o-
ficialiai dabar toji žini-a už
ginta. 

Tiesa, vyriausybė buvo ma
nius sinn-feinerius paliuosuoti. 
J3et prie dabartinių aplinky
bių negalima to padaryt i . 

dviračių. 
Glasgowe daug darbininkų 

sugryžta darban. 
Vyriausybė daug veikia 

sterikų malšinime. Bet ofici-
jaliai nesimaišo. tarpan darbi
ninkių ir darbdavių. 

Abelnai spėjama, gal tas 

ba abi bausmi bus uždedami. 
Pr ie streiko, sakoma, prisi-

dėsią ir geležinkeliečiai. Tuo
met visoj Anglijoj komunika
cija paliktų suparaližiuota. 

Daily Express pažymi, jogei 
stovis Anglijoje nieko gera ne-
lemiantis. 

REZIGNAVO NORVEGIJOS 
KABINETAS. 

Christiania, vas. 6.—Rezig
navo Norvegijos ministerių 
kabinetas, kuriO priešakyj sto
vėjo Gunnar Knudsen. 

Stockholmas, vas. 
la ikrašei ai p raneša , 
ševikų galva Leniną.-

'.— Rusų 
jog bol-

sušau-
kiąs Maskvon bolševikų vadų 
konferenciją. 

Konferencijon bolševikai su-
važiuosią iš Vokietijos, Austri
jos, Lenkijos, Suomijos ir Pa

kinių vienoj pamiškėj. Tarėsi, baltijos. 
ar toliaus kariauti prieš tai- Bolševikai tad giriasi, jogei 
kininkus. ar pasiduoti, nes j jų ta sušaukiama konferenci-
daugelis jų kareivių pabėga! j a užtemdysianti net pačią tai-
pas talkininkus. j fcos konferenciją ir tarptautini 

Nėra žinomas galutinas jų | socijalistų suvažiavimą Švei-
nusprendimas. Tik tiek žino- j earijoje. 
ina, jog daug kareiviu kasdien 

i L A I V Ė S BUSIĄ PARDUO-
apleidzm m eiles. *JX».A * *.» « u " i x ? * " U A / W V 

TOS KAIPO ŠLAMŠTAI. 

t \ 

SUDEGĖ 1,600 GALVIJŲ. 
Londonas, vas. 7.— Daily 

Eas t Št. Louis, UI., vas. 6.- Mail praneša, jog visos talki
ninkų paimtos vokiečių nar
dančios laivės, busią parduo

s ią sudegė Morris & Co. gal
vijų tvartai sale skerdyklų. 
Gaisre žuvo 1,600 raguočių. tos, kaipo papras t i šlamštai. 

Veikia steigiamasis susirinki
mas Vokietijoj 

W E I M A R YRA LAIKINA 
VOKIETIJOS SOSTINĖ. 

Valdžia persikėlė steigiamojo 
susirinkimo metui. 

Mūsų prezidentas Wilsonas Londone. 

Weimar, vas. 6. -
valdžia čionai laikinai persi
kėlė užvakar,kur išbus, gal, vi
su steigiamojo susirinkimo 
metu. Penki kabineto nariai 
ir pildomoji valdžia su kane-
lieriu Eber tu priešakyje Čio
nai atkeliavo vasario 3 dieną 
ir tuojaus at idarė savo ofisus 
rlimuose; 

Vakar sukeliavo daugelis 
susirinkimo atstovų ir viso
kios rųšies valdininkų taip, 
kad šiandie miestas suvažia
vusiais jau perpildytas. 

Permažai y ra inteligentijos, 
permažai paprastų darbinin
kų. Tad kuomet prisiėjo val
džios bagažus su oficijaliais 
dokumentais iš geležinkelio 
vagonų perkelti į rūmus, buvo 
daug vargo gauti darbininkų. 

v 

Pienuodama koalicijinė vy
riausybė. 

Sukeliavę ministeriai tuo 
jaus turėjo posėdį. 

Dabartinė Eberto valdžia ži
no gerai ir su faktu sutinka, 
jog kuomet ims veikti steigia
masis susirinkimas, tuomet 
baigiasi jos valdymas. Tad 
nutar ta , kad kuomet bus ati-

Berlyno, darytas susirinkimas, tuojaus 
pasidarbuoti sutverti koalici-
jinį ministerių kabinetą iš vi
sų politikinių partijų. 

Socijalistų, centristų ir de
mokratų partijos turėjo savo 
atskirius susirinkimus. Sako
ma, kabinetan (naujon val
džion) ineis didžiuma atstovų 
iš tų partijų. 

VOKIEČIŲ BOLŠEVIKAI 
GRŪMOJA. 

Amsterdam, vas. 6. — Ber
lyno valdžia laikinai persikė
lusi į Weimar, kur at idaroma 
steigiamasis • susirinkimas. 
Tad dabar bolševikaLgrumoja 
paimti Berlyną. 

— New York, vas. 6. — Čia 
teisiamas socijalistas Scott 
Nearing už maištiškas kalbas 
prieš vyriausybę. 
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Paderewski ir Lie
tuva. 

P i r m keleto dienu mes rase-
me, kad visi lenkai: soeijalis 

"tas Moracze\vski ir kitu part; 
jų asmenys vieiraip nori n/ 
imti Lietuva. Ta savo įmoino 
nę išreiškėme kaip tik tuo lai 
ku, kada lenku reikalavimai uj 
imti Lietuvą rodėsi a p s t o j ę 
kada vienas dienrašts buvo iss 
tarės, jog teismo kaltas yrr. 
kiekvienas lenkas, kinis nori 
kad Lenkija viešpatautu anl 
Lietuves. Xeilgai mums re. 
kėjo laukti dokumentu, patvir
tinančiu mus pa/aura. 

P . EHas Tohenkin kalbėjo ,u 
Padere\vskiu apie Lenkijos ru 
bežius. Lenku politikos un 
bar t in is vežiotojas i a i ė : "Te i 
singas lenkiškc klausim") apru 
pinimas reiškia stipii.ąLenkiją 
o ne maža lenkiška valstija i.: 

lenkišku žemiu, buvusiu po ru 
sais prieš šita karę. ' Tolinus 
Paderewskis išskaito kokio: 
vietos turės būti Lenkijoje. 
Kad jis Įima (ialieiją, Danci
gą, prūsu Olštiną, abi Sileziji 
ir Bielską su Bielostoku. ta ; 

mums ne darbas, bet ,p> pri
deda : ''auti Li t Įmaniu, the hit-
te r an antonoinons natioi 

"within the polisli s t a t ė " , "ty 
" i r Lietuva, ta paskutine, kai-
po autonominę tautą viduje 

l e n k ų viešpatį j o s ' '.Pader\vski< 
rengiamoji Lenkija turi apim 
ti 40 milijonu gyventoju. ( Fre< 
Poland. J a n u a r y 16, 1919 m., 
8 p . 116). 

Žmonės, kurie kitąsyk Šauk 
teisme ant Moracze\vskio už 
norą pavergt i Lietuvą dabar 
turėtų pripažinti , kad to teis 
mo užsipelnė ir Padere\vski*s 

Nežinia a r teis lenkai tuos. 
kurie geidžia užgrobti Lietu
vą; baugu, kad mums nepri-
seitų pildyti nemaloni prieder
mė kalt int i tuos. kurie Lietu-

| vą paveda lenkams. Iš len-
kų negirdėti balsų, pri tarian
čių Tautų Sąjungai. Ta Są
junga jiems atimtų paskutini 
politišką pamatą apgobti ii 
Lietuvą. 

Wilsonas pataikavo len
kams daugiai* negu lietu
viams. J i s galėtų tapt i pa
saulio didžiavyriu, jei Tautų 
Sąjungą įkūnytų. Lenkai jam 

|* nepadės. Padėkime mes viso
mis jiegomis. 

PIRKITE KARfcS TAUPY 
M 0 ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

M O. Lubicz de Lu-
bonovas Milosz. 

APUOKAI. 
Prieš karę lietuviams nerū

pėjo tarptaut iniai reikalai ir 
neturėjome veikėjų toje sryty-
je. Karės padarytosios perver-
smės privertė mus pult i į 
tarptaut inių darbų dirvą. Kai-
kurių veikėjų vardai susyk 
pragarsėjo, tai buvo Gabrys, 
M. Yčas, Viskantas, Bartuška. 
Kit i vėliau iškilo: Valdema
ras, Yilimavičius, Mastauskas. 

Tarp asmenų, kurie ištolo ir 
pamaži kilo augštyn, yra p. 
Lubicz de Labunovas Milosz. 
J is , nors jaunas, senokai gy
vena Parvžiuje ir skaitosi 
ta rp ])rancuzii poetų. 10 sau
sio, 1919 m., teatre Odeon loši 
jo prancūziškai parašytą dra
mą Mephiboseth. Prancūzų 
dienraštis *"Le Petit J o u r n a l " 
paduoda žinių apie p. Milosz. 

J i s paeinąs iš senos lietuviu 
vyčių giminės . Jo protėviai 
buvę kardininkai Kauno že
mės. Pats V. VV. Lubicz de 
Labunovas Milosz esąs persi
ėmęs krikščioniu religijos ide
alais, Jo veidas išrodo lyg vie
nuolio su kai kuriomis karžy-
•;io vpatvbėmis. Tečiaus, tas 
žmogus mokąs labai maloniai 
šypsotis linksmai kalbėdamas 
restauracijoje, kur ' suseina 
raštininkai. Prie stalelio Clo-
serie de Likis jis, kar ta is ir iš
geriąs ši-ta su jaunais Parv-
žiaus poetais ir raštininkais. 

" J o tautiečiai spėja, kad jis 
bus naujos Lietuvių-Latviu 
rc-publikos ambasadorius Pa
ryžiuje. Ta stipri respublika 
jau gema Fui ropos r y t u o s e " 

-rašo " Le Petit J o u r n a l " . Kun. 
Vi Iii nuvirins ori. leda : " J e su i s 
d 'aecord" , ty. " a š pri tariu 
t a m " . Mes paliekame kitiems 
busiančiu ambasadorių paskv-
rimą. Kol kas malonėtume tu
rėti daugiau žinių apie juos. 

Apie p. Mik)sz žinome, kad 
jis yra parašęs gana žymę eilę 
prancūziškų st laipsniu apie 
Lietuvą ir prancūziškai ver
tes iš lietuviu ar latviu kalbu 
kitu straipsnius apie tiedvi 
šąli. 

Žodis Lubicz pavardėje reiš
kia bajoro herbą, labai tankia: 
vaitojama Lietuvos ba joru 
De Labunovas. tai yra prancu-
zišk ii išreikšta bajoriškos gi
minės pradinė vieta arba dva
rą:-. Lenkai ir juos pasekan
tieji Lietuvos dvarponiai, tu
rėdami savo pavardėje* žodi 
Labunowski, prisitaikindami 
prie prancūzų bajorų dvasios, 
atmeta ski nuo galo ir prideda 
de pradžioje. (Jai būti, kad ir 
p. Milosz'o pavardė buvo iš 
dviejų žodžių Labunovvski Mi
losz, ir tik Prancūzijoje virto 
de Labunovas Milosz. Iš to, 
kad pervezdamas savo vardą 
i prancūzų kalbą jis padarė de 
Labunovas, o ne de Labunowo, 
matyt, kad jis gerbia lietusiu 
kalbą tautos gyvenime. 

Tečiaus galimas yra daig-» 
tas, kad de Labunovas reiškia 
tiktai p. Mjloszo dvarą Lietu
voje. 

Milosz ne lietuvių kilmės žo
dis. J o šaknis ir išvaizda yra 
iš pietinių slavų: serbų, chor
vatų ar černogorų. 

Tai-gi nuims rodosi, kad p. 
O. VY. Lubicz de Labunovas' 
Milosz yra vienas iš retų pie
tinių slavų, atkeliavusių j Lie
tuvą, čia gavusių bajoro ženk
lą arba herbą, įsikūrusių La-
bunove. Labai .džiaugiame*, 
kad tokis asmuo rūpinasi Lie
tuvos reikalais ir vienijasi sa
vo širdimi bei darbais su vi
sos tautos gyvenimu. Kol ne
buvo vilties neprigulmybės 
Lietuvai, tol jis, turbūt , nuo
šalia buvo nuo jos gyvenimo 
ir darbų, paskendęs prancūzų I kokį nors asmenį. 

i -

mušėjai, iš parapij inės buvo 
vienas užmuštasis. 

Daug pastangų, pasišventi- jnjši mokyklų: viešąsias be ti-
mo ir aukų deda lietuviai, į-jkėjimo ir parapij ines su tike-
kurdami i r užlaikydami savo I jimu. I š viešųjų .buvo t rys už-
mokyklas. . Tečiaus a ts i randa 
žmonių, ardančių tą darbą. 
Dienraštis "Chicago Daily Lietuviškos parapij inės mo-
T r i b u n e " paleido melagingą j kyklos vaikas b u v o . padaręs 
žinią, kad vaikai, užmušusieji j stambią kal tę : motinos duotus 
Vladą Videikį i r pa ts užmuš-1 p į n į g a i s užmokėti už gazą jis 
tasis esą lietuviškos mokyklos į p r a i e i d o negeriems tikslams, 
mokiniai. Į Viešųjų mokyklų vaikai reika-

" T r i b ū n o s " neteisingu pra- j i a v 0 ) kad jis pildytų vagystės 
n e š i a u nesistebime. J i skel- j sntai/tį ir užmušė ji uz nepil-
bia "žiaurius principus ap ie \ $ymą jos. Je i turėtume teisę 
tautų, ypatingai Airijos, • ne- hg v a į k u apsėjimo spręsti apie 
prigulmybę. Lietuvos tas dien- į mokyklos vertę, katrą išeitų 
rastis dar nei kartą neužtarė ( geresnė : viešoji a r parapij inė? 
ir, rodosi, tyčia ją sistematiš-j Mes kritikuojame viešųjų A-
kai ignoruojąs. Bet yra ire- hnerikos mokyklų sistemą mok-
t mi škų laikraščių, kurie lietu-1 sliškais pedagogijos žvilgs-
viškų mokyklų šmeižimą pade
da " T r i b ū n a i " dirbti su noru 
ir linksmai. Vienas rašo: 
" J i e visi, užmuštasis ir už
mušėjai, buvo siunčiami re-
guliariškai kas nedėldieni į ti
kėjimo mokyklą ir kada netin
giniavo, tai visi lankė lietuviu 
"Apveizdos Dievo" mokyklą 
prie KS-tos ir I m o n ga tv ių" . 

Tai yra melas: nei Stephen 
Duray, nei Joseph i lasel , nei 
Joseph Baylsik nebuvo Dijėvo 
Apveizdos mokykloje. Ją lan
kė kai-kurį laika t iktai VI. Vi^ 
(kukis. T*čit reiškia, kad toje 
mokykloje yra buvęs užmušta
sis, bet ne užmušėjai. 

Lietuviško laikraščio mela
gingumą galima buvo susekti 
iš jo paties žodžių. J i s tvirti
na, kad jie buvę tos mokyklos 
mokiniai ir kad "regul iar iš -
kai buvo siunčiami kas nedėl
dieni i tikėjimo mokyklą'4, j 

niais. Pasitaikiusią keleto ar 
keliolikos vaikų nedorybę, ne
metame ant tų mokyklų, nes 
nesame naktį ir tamsą mėgs
tančiais apuokais. 

Vaikų nedorybės šaknis pa
rodo pati atsit ikimo prigimtis. 
Tik reikia pamintyti apie ją. 

Vaikai buvo sudarę draugiją 
komunizmo pamata i s ; jie buvo 
sutarę dalintis viskuomi ką 
kas gauna. Ne jie buvo tą ko
munizmą išradę. J i s buvo 
daug pirmiau, negu jie užgi
mė. Nei Dievo Apveizdos, nei 
viešoji mokykla vaikams ne-

t / * 

skelbė komunizmo mokslą. J i e 
i turėjo jį pat ir t i iš kur nor^ 
kitur. Nesunku įspėti, kas 
šiandien Chieagoje platina ko
munizmo pažiūras. 

Ki ta minėtųjų vaikų apsėji
mo ypatybė yra visiškas nežiū
rėjimas doros. J i e buvo su-

Dievo Apveizdos mokykla ne- darę draugiją vogti ir gir tau 
dėldieniais nedirba. ' ti. Šito doros paniekinimo Vi 

Lietuviškų mokyklų šmeiži- įe ikut is ^ nei kartą negirdėjo 
kai nežiūri faktų. J i e nepa
kenčia, kad tos mokyklos yra" 
katalikiškos, dėlto naudojasi 
liūdnais atsitikimais su tikslu 
joms pakenkti. 

Yra žmonių, kurių liežiuviai 
nuodingi, kaip gyvačių dantys. 
Tie nedrysta stačiai pasakyti 
apkaltinimą ant brolio, nes ži
no, jog apkaltinimas neteisin
gas, bet taip verčia savo gel-
vuoni, kad klausantis imtu blo-

Dievo Apveizdos mokykloje. 
Jo je dora. labai i r ištikrųjų 
gerbiama. Vagystės ir girty
bės nemokina nei viešoji mo-
kvkla. Tu dviejų dalvku vai-
kai išmoka iš kito šaltinio. 
J i e turi tėvų. Jei tėvai nei 
kartą neparėjo girt i , jei jie 
nekalbėjo šoi panieka apie sve
timą nuosavybę, tai vaikai tū-
rėjo girdėti ir matyt i 
iš kitų žmonių, kokių ne-

sutart ies . I r ta t y ra senesnis 
už vaikus dalykas. J o jie ne
išrado tik išmoko. Slaptos re-
voliucijinės organizacijos mir
tim baudžia narius už sutar
ties nepildymą. Tie maži vaf-
kai jau buvo girdėję apie tero-
ristiškų revoliucijonierįų orga
nizacijas, nes jie jas įsakmiai 

DVI MOTINI. 
Kunigas Urba ką tik aplan

kė abi motini i r išsinešė su 
savim daug įspūdžių. Pasielgi
mai abiejų moterių labai sky-
rėsj. 

J i s buvo nuėjęs pasikalbėti 
pamėgdžiojo. Nei Dievo Ap- j apie jųdviejų sunūs—apie Ed-
veizdos, nei viešoji mokykla! vardą Kasimą ir Joną Libiną. 
negarbino teroristų revoliuci- Abudu buvo ar t imu draugu 
jonierių vaikams girdint. Tą nuo to laiko, kuomet Sesuo 
žinome gana gerai. Bet nega- j Aloiza, sudėjus jųdviejų :an-
lime sakyti, kad prie vaikų rė kutes, mokino juodu kaip tar-
revolįucijinio teroro negarbi- nauti Mišioms. Bet tas buvo 
no tikrasis tėvas, dėdė, bur- jau senai. Dabar šituodu drau-
dingierius ar šiaip pažįsta- gu mąstė aplink ateitį — abu 
mas, užklydęs į namus. ' Mo
kyklą buvo oficijalė mokinto-, p r l š ė kunigo Urbos, kad jis 

t rūksta Clncagos gatvėse ir 
gai nuntvti apie šmeižiama ir; - , T ,\x . . . 

• , . . . . . i triobose. J u g vra ( hicagoie i r . negalėtu sakvti ta girdėjęs nuo i,. .v, , .,' yv 
v .v . , : . . . . . i lietuvišku laikraščiu, 
šmeižiko. Sitokis apsejimas 
vadinasi insinuacija. Taip 
lietuviškoms mokykloms daro 
laikraštis, kurio straipsnį turi
me pas save. J i s neišsitaria, 
buk lietuviškos mokyklos blo
gos, bet j is pramano vaikų už
mušėjų lankymąsi į tas moky
klas, kad skaitytojai jas peik
tu. 

Amerikoje mes turime dvi 

pravar
džiuojančių davatkomis #tuos, 
kam rupi ,dora ir jos pamatai . 
Ar Videikutis nebuvo skaitęs 
tų laikraščių.' Kas atsakys. 
Vaikai gmina minčių ne vien 
iš mokvklos, bet ir iš tėvu, ir 
iš svetinių ir spaudos. 

Trečia minėtų vaikų sutar
ties ypatybė buvo smarki bau
smė, paski r ta už neišpildymą 

poezijoje ir senose rytų kal
bose. Lietuvai atsikeliant iš 
numirusiųjų jis supranta jos: 
norus ir jausmus. J o lenkiški 
idealai dar žyniu ant jo pažin
ių ir raštų, bet jis moka at
skirt i kas galima ir negalima. 
J i s nepri tar ia lenkų imperija-
listiškiems tikslams, norin
tiems apvaldyti ir Lietuvą. 

Nezaležninkai ir 
Boikotas. 

ja. J i darė įtekmę ant vaikų 
per 4 valandas kas penkias 
dienas savaitėje, o tie neofiei-
jaliai mokintojai darė savo Į-
teknię ant vaikų per 10 valan
dų kas septynios dienos savai
tėje. 

Negana ką spaudoje tamsos 
mylėtojai Videikučio užmuši
mu bandė užmušti lietuvių pa
rapijines mokyklas. Vienas as-
muo privatiniuose laiškuose 
skleidžia reikalavimą, kad pa
rapijinės mokyklos butų po 
priežiūra "Apšvie tos Komisi
j o s " , kuri susidėtų iš asmenų 
taip-pat nepripažįstančių do
ros nei jos pamatų,'^taip Ir ne
laimingieji vaikai kriminalis
tai. 

Iš... vaikų, einančių \ Dievo 
Apveizdos mokyklą atsirado 
vienas, kuris namieje ir gat
vėje pateko po įtekme visai 
priešinga mokyklai ir panieki»-
nęs jos mokslą ėmė vykinti 
neprigulmingą dorą. J i s va
ginėjo nuo motinos, jis vogius 
pinigus praleido blogiems tik
slams. J i s linko prie krimina
listu. Lietuviu gvdvtoju viso-
je Amerikoje yra daug mažiau 
negu vaikų Dievo Apveizdos 
mokykloje. Retas lietuvis A-
merikoje apsiimtų guldyti gal
va, kad iš lietuviu gvdvtoju ne-
ats i ras daugiau kaip vienas 
ašmuo linkstantis prie krimi
naliu dalvku. Žvirbliai čirška. 
Kar ta is gydytojus bdna sun
kiau išteisinti negu vaikus. 

Apsvars tė visą atsitikima 
matome: 1-o kad vien tik už
muštasis buvo lietuvių parapi
jinės mokyklos vaikas, 2-o kad 
užimišėjai buvo viešosios mo
kyklos vaikai, o-ia kad jie visi 
buvo patekę po įtekme pažiū
rų neskelbiamų nei parapijinė
se, nei viešose mokyklose. 4-a 
kad nuošimtis vaikų 'krimina
listų iš parapij inių mokyklų y-
ra mažesnis negu nuošimtis 
kriminalistų iš gerbiamų medi
cinos tarnų. Suėmus tą visą 
aiškiai pasirodo, jog iš Videi
kučio mirt ies tik tamsybę my
lintieji apuokai tegali daryti 
apkaltinimą liftu v ių mokyk
loms Amerikoje. 

norėjo tapt i kunigais. Juodu 

praneštų šią žinią jųdviejų 
gimdytojams. 

Kunigas-Urba p i rma aplan
kė Rasinius. Šitame name bu
vo d a u ^ godumo. Namas bu
vo puikiai i š ta isytas : minkšti 
divoriai dengė gr indis ; langai 
buvo puikiai uždengti brangais 
šydais, per kuriuos buvo mato
mas didelis sodnas. Buvo tai 
puikus namas. 

Ponia Rasimienė buvo augš-
t.a, daili moteriškė, - nors ap-
vylimo riaukšlės buvo matyt i 
ant jos kaktos. J i , įleidusi sve
tį, atsisėdo supančioje kėdėje, 
ir kalbėjo apie puikų orą, ku
ri šj diena suteikė. Bet kuni
gui LTrbai oras mažai terū
pėjo ir progai pasitaikius, pra
bilo: . ' 

" P o n i a Rasimienė, atėjau su 
svarbiu reikalu. Šis reikalą:: 
liečiasi Edvardo ateities., J i s 
yra prakilnių idėjų vaikinas, 
ir — " . 

k ' ( ) , ta ip Tėveli! Visais at
žvilgiais j is vyresnis už sa
vo tėvą. Nežinau ką darvčiau 
be jo — jis mano didžiausia 
l inksmybė!" 

Kunigas Lrba pamąstė va
landėlę. * 

4 i Ar tu galėtum jį paaukoti, 
jei — 

"Žinoma, kad negalėčiau! 
Kam jus tą ir primenat, Tė
ve l i ! ?" 

' ' Bet a r nepaaiikotumei .}o 

*! »et Dievui ? Tamistos sunūs 
trokšta kunigu t a p t i " . 

Motinos veidas nubalo. Pe r 
valandėlę j i ne žodžio neištarė 
— sėdėjo kaip marmoro sto-
vyla. Paskui pakėlusi galvą iš
didžiai lyg balsiai a t s akė : " Ę d 
vardo užduotis y ra būti su ma
nim. J i s y r a mano vienintelė 
paguoda, Aš jį užauginau ir 
dabar, kuomet j is užaugo, nie
kas jo neatskirs nuo manęs. 
Dievas nori, kad mano sunūs 
išpilddytų savo užduotį pasi-k 

likdamas su savo motina. Tik
rai, tamis ta kaipo kunigas, ga
li matyl i šitą t iesą" . 

4 Bet kas bus su jūsų sūnaus 
užduotimi link savo T ė v o . — 
savo Dangiškojo T ė v o ? " . u ž 
klausė kunigas maloniai, bet 
r imtai . 

Ponios Rasimienės pi rš ta i 
sukinėjo žiedus. 

" A š — aš manau, tai bešir
diška: ateiti čionai ir erzinti 
mane su re l ig i ją" j i protes ta
vo. "Tikėj i inas buvo įsteigtas 
išgydyti širdies žaizdas, o ne 
suteikti jas . įbristus -praleido 
savo gyvenimą paguosdamas 
žmones — tu, kaipo J o tar 
nas, turėtumei tą patį dary
t i " . 

Kunigo Urbos antakiai su
si raukė. Šitos moteriškės idėja 
apie katalikišką nuolaidumą 
jį erzino. Krikščionija be kry
žiaus! Šitas, matomai , buvo 
jos tikėjimas. Kunigas paleng
va pakra tė galvą. 

Neatneš taikos, bet k a r d ą " , 
jis ta rė i špalengvo". J e i kuris 
nori eit paskui Mane, lai ima 
kryžių ir seka Mane*. Tas , ku
ris myli tėvą ar motiną la
biau už Mane, nėra Manęs ver
t a s " . 

Ponia Rasimienė pasikėlė iš
didžiai. 

"At le iski te man, Tėve l i " , ji 
šaltai i š t a r ė : " m a n o galva 
skauda nuo tamistos žodžių. 
S u d i e v ! " 

"Sud iev , Ponia Rasimienė. ' 
Algirdo gatve einant, kve

pėjo alyvų žiedai. Vienoje 
biednesnėje gatvėje kunigas 
Urba pasisuko, ir sustojo pr ie 

(Pabaiga ant 4 pusi.) 

Yra geresnių priemonių ko
voti su nezaliežninkais. Pir
miausiai reikia žinoti, kad ne-
zaliežninkija neteisėtai savi-
nasi Kr is taus suteiktus tik
riems kunigams įgaliojimus. 
Tegul žmonės supranta skir-
t iuuą^tarp asmens, lošiančio 
Keistučio rolę ant scenos .te
atre ir ta rp t ikro Keistučio. 
Tada jie supras ir skirtumą 
tarp v nezaliežninkų dvasiškio, 
apsimetančio kunigu ir t a rp 
t ikro kunigo. Kada iš lietu
vi) ta rpo Išnyks tamsybė, m--, 

Nežaliežninkija yra šašas atskirianti lošimo nuo tikry-
ant lietuvių kūno Amerikoje, bės, tada išnyks nezaliežninkai 
Bet neprotingai v daro, - kurie Į Nepagirdami boikotuojan-
peranksti nukrapšto šašus, nes čių, mes ne verčiame katalikus (riešo pažeidimas sugadinęs jai 

UŽ KOJOS RIEŠĄ $250. 

Choristė Miss Elysee Dale 
buvo apskundžiusi Moir HoteI 
kompaniją ir kabareto direk
torių Joseph Smith, reikalau
dama 10,000 dol. atlyginimo. 

Repeticijos metu Miss Dale 
nelygiai laikiusi vieną koją. 
Tad direktorius Smith į jos 
koją spyręs ir p a ž e i d ę riešą. 
Mergina 'skundėsi, jo^ tasai 

GERB. "DRAUGO" SKAITYTOJAMS. 
SVARBUS P R A N E Š I M A S . 

žaizda didinasi ir sveikata ne- : 0 j t į pas nezaliežninkus pirkt i 
grįžta; kartais prisimeta už- Sau reikalingų daigtų. Kiek 
degi irias. vienas" žmogui tur i laisvę 

Iš kaikurių vietų mes gan- pirkti kur jam geriau ir turi 
name žinių, kad lietuviai ima laisvę pirkti pas savuosius, 
boikotuoti nezaliežninkus arba Kada žmogus niekeno never-
jų pri tarėjus. Mes nei vie
nam nepri tar iame boikotuoti 
kokią nors žmonių rūšį, arba 

čiamas laikosi taisyklės " S a 
vas pas savjuosius", t a d a mes 
jį pagiriame, t ik nepa'giriame 
boikoto. 

visą jos karijerą, nes toliaus 
kabaretuose negalėjusi šokti. 

Dabar pasibaigė byla prieš, 
augštesniojo teismo teisėją 
David. Prisiekusieji teisėjai 
priteisė merginai atlyginimo 
tik $250.. 

PIRKITE KARfcS TAUPY-
N e ŽENKLELIUS (W.g.S.). 

Pradėjus 1919 metais "Draugo'? Administracija dienraš
čio skaitytojams, kurie atnaujina ui dienraštį prenumeratą ar
ba naujai jį užsisako, įveda naują pakvitavimui metodą, apie 
ką čia paaiškinsime. Ta nauja skaitytojų pakvitavimo meto
dą Administracijai sutaupys daug laiko ir. nemažai pinigų, ku
rie šiandie išleidžiami krasaženkliams siunčiant skaitytojams 
pakvitavimus. Nuo to^ atlikęs laikas bus panaudotas svarbes
niems darbams, gi pinigai — paties dienraščio pagerinimui. 

Čia apeina tik tuos skaitytojus, kuriems "Draugas" siun
čiamas per pačtą. Nauja.metodą ve kokia: - * 

Kiekvienas skaitytojas, kurs gauna "Draugą" per pačtą. 
ant dienraščio atranda prilipintą spalvuotos poperos ruoželį, 
ntit kurio yra padėtas skaitytojo vardas, pavardė ir adresas. Be 
šito ten dar yra padėti ypatingi ženklai, kurie ligšiol buvo 
reikalingi tik vienai Admmistracijai. Tie ženklai yra, pav., 
tokie: 4—3—8; 2—26—9; 7—15—9; 1—22—20 ir t. t. 

Ką tos skaitlinės reiškia? Jos reiškia: pirmosios paeilinį 
raėnesį, antrosios mėnesio dienas, gi trečiosios — metus. Ir 
raip: 4—3—8 (reiškia: balandžio 3 diena 1918 metai): 
2—2G—9 (reiškia: vasario 26 d. 1919 m.); 7—15—9: (reiškia-
liepos 15 d. 1919 m.). 1—22—20 (reiškia: Sausio 22 diena 
1920) ir t. t. 

Taigi nuo šiol šitais ant adresų ženklais skaitytojai bu* 
pakvituojami už užsimokėjimą už laikraštį. 

Kas, pav., atnaujins už dienraštį prenumeratą visiem* 
^metams pradėjus sausio 2 d., 1919 m., tasai gaus laikrašti ir 
šalę adreso bus pažymėta: 1—2—20, Tas reiks, kad jis pa 
kvituojamas ligi: sausio 2 d., .1920 metų. Kas atnaujins arba 
užsisakys dienraštį su vasario 10 diena, 1919 m. ir užsimokės 
pusei metų, ant adreso atras: 8—10—9, taigi: Rugpjūčio 
10 d., 1919 m. 

Šitie ženklai bus skaitytojams ne tik aiškus pakvitavimas, 
bet dar jie nurodys, kada baigiasi prenumerata. Tai puikus 
bus parankumas ne tik Administracijai, bet ir.patiems skai
tytojams. 

Kitokie posenovei pakvitavimai bus siunčiami tik tiems 
skaitytojams, katrie būtinai tokių reikalaus. 

Kartais tuose ant adresų pakvitavimuose gali pasitaikyti 
klaidų. Tad gerb. skaitytojai yra prašomi pranešti mums apie 
užtėmytas klaidas, ar kokius neaiškuiniui. Tada mas pataisy
sime arba,per dienraštį paaiškinsime. 
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LEGENDOS IR PASAKOJIMAI 
APIE 

KŪDIKĖLĮ JĖZŲ 
A I R I J A . 

' I š visų ne tur t ing iaus ias" . 

i Vi J'M atsako Jam, "No"— 
.Ii.- bavo ]»oiiu ir poniu vaikai: 
i> .Jis, iš visu neturtingiausias, 
d'iniė gyvuliu tvartelyje 

Senė Xanny K<>\ IMIVO baisiai pikta. Dažnai ir užyda-
vo savo anūką, mažuli Karoli. Mušdavo .jį, kuomet būdavo 

i t a t s igrebdavn- nuo vardinančio ją reumatizmo. Net nejaut
rus jurninkai Tile gatvės, Dubline, kur gyveno Nanny, gė
dindavo ja už jos žiauru apsiėjimą su mažuliu Karalių. 

Kaml i - niekada nesiskųsdavo ir nekeldavo riksmo, ka
da ji senė kliukindavo, .lis laivo drąsus vaikinukas. J o Įgim
t a drąsa .buvo st iprinama Dievo malone, kurią jis įgydavo 
per sakramentus ir maldą. " K a d a Jėzus arti mus, viskas 
eina gerai, ir nėra nieko sunkaus; tur t ingiausias yra tas, ku
ris yra Jėzui mielas" . š ta i ką jautė Karolis savo širdyje, 
nors j i- , man rodo-, negalėjo to gražiai išreikšti savo žo-
i v • • ztais. 

Karolio tėvas, o senė s N'annos sunūs, apsivedė būdamas 
da visai jauna-. Jo pati mirė, gimus Karoliui. J i ėjo silp
nyn ir nekuri laiką sunkiai kentėjo, o jos vyras neturėjo pi
nigu nupirkt i jai maisto ir kokią nors stiprinančiu, dalyku, 
kur ie palaikytu jos gyvastį. J i s neturėjo darbo. Kiek turė
jo pinigu, tai juos sutaupė, pardavinėdama- baltas peles ir 
žiurkes, kuriu daugybę laikydavo kletkose, tame paėiame 
kambaryje , kuriame patys gyveno. (iyvenimas prismirdu
siame ore >u tiek gyvulėliu pagelbėjo užbaigti nelaimingą 
motiną. <> Karolio tėvą, tai ištikruju toks gyvenimas pirmą 
b*iko užmušė. J i s gavo šiltinę (lirą), o stoka gryno oro, ge
ro mai-to vaistu ir priežiūros užbaigė ji. J i s mirė, kuo
met Karolis turėjo dvyliką metu. 

( ivva- Imdamas jis mylėjo savo sūnų ir buvo jam geras, 
nes jis niekada, neužmiršo savo tikybiniu priedermiu. Mir
damas pasišaukė savo sūnų, Karoli ir išreikalavo nuo jo, kad 
jis ištikimai vaikščiotu išpažinties ir prie Šv. Komunijos, 
kad niekada neapleistų Šv. Mišių nedėliomis ir šventomis die-
dienomis ir kad nepamestų niekada dievobaimingai meldę
sis prie Panelės švenčiausios. 

Maža.- Karoli< prižadėjo tai daryt i , ir, nežiūrint visų 
sunkenybių-ir pagundų, jis vyriškai savo prižadus pildė, (ie-
riausioji ir Brangiausioji mūsų Motina palaiko visus jų ken
tėjimuose iv priešinybėse, o ypač, kurie prašo jos pagelbos. 

N'anny buvo bjauri ir pikta pasenusi moteris. J i jau se
mti vi.-u- -ąžinė- šnabždėjimus paskandino degtinėje. Jei 
kar ta is -ąžinė.- perspėjimai pasigarsindavo labjau, kad ji jų 
baisa išgir-davo, tuomet, apglėbus velnią, prispauzdavo ji ar
čiau prie savo širdie- ir laikydavo, kolei, galutinai nustodavo 
girdėju- ta balsą ir pradėdavo klausyti vien tik piktosios. 
Karolis paėmė peles j* -avo globą ir nešiojo jąs ant gatvių, 
bandydama- parduoti . l»uvo ta pramonė nenienkiausia. Dau
gybe vaikų mėgdavo žiūrėti, kaip maži gyvuliukai bėga aug-
štvn laipteliais, žaidžia kavonę ir ieškojimą ir daro daug ki
tu gražiu žaidimu, kuria juos Karolis išmokino. J i e papra-
štai iŠ.-ipraŠydnvo centu nu.» savo auklių, ar tėvu ir duodavo 
iuos Karoliui ir ii- butu iš to užsilaikęs neblogiausia, jei ne 

i . . . . 

jo močiutė. P.et -enė Nanny at imdavo nuo jo visus pinigus 
ir dažniau.-ia juos .pragerdavo. » 

Jis butų galėjęs pasilikti iš to, ką per dieną surinko; kas 
ten galėjo ir žinoti, kiek jis surinko; bet jis prižadėjo tėvui 
apsieiti gražiai su močiute—gi tėvas nepramatė, kokios to 
viso bu- pasekmės—be to jis jokiu būdu neapsiėmė meluoti, 
arba ką nors pasaulyje apgaut i , net, nors jis matė, kad jo mo
čiutė pinigu- prageria, o jis pats badauja ir vaikščioja nusi-
sjjannaliavęs. Girtuokliavimas yra toks beširdis, toks apsi
leidėlis: ji< išrauja gražiausius jausmus, Dievo giliai susody-
tus mus širdyse, jis sugraužia išsiilgimą Dievo ir meilę net 
savo artymiausių giminių. 

Kada Nanny sirgdavo, Karolis būdavo ta ip geras, kad 
apsieidavo -u ja, kaip gailestingoji sesuo. Žinoma, nebuvo 
jis tobula.-. Dabar ir kada ji siųsdavo i karčemą, kuri buvo 
gatvės gale. kad tenai išmestų ant degtinės tuos skatikėlius, 
kuriuos ji< taip -unkiai uždirbo, jis tenai, stovėdamas prieš 
duris ' 'Raudonojo [auto , ' ištardavo nekartą baisius žodžius, 
savo "įniršimi-, kam taip turi būti. 

Tuippnt, neka r t ą jis prisižiūrėdavo i savo vienmečius, 
gražiai aprėdytus vaikus. Vienas ypatingai atkreipė Į save 
io a tvda. J i matvdavo dažnai. J i s vaikščiojo su savo nio-
tina, arba draugais, linksmai čiauškėdamas, dažnai žaizdavo 
ir vėl sustodavo; eidavo į saldumynų ir knygų krautuves. 
Tamsios, piktos mintis atbėgdavo į Karolio širdį. Jos sukel
davo negarsų murmėjimą prieš Dievą, kam jį sutvėrė vargšu. 

Vieną ypač žiemą senė Nanny darė jam baisias kanky
nes. J i pradėjo leisti ant degtinės visus pinigus, iš kur tik
tai jų sugriebdavo, ir Karoliui pradėjo vis dažniau t rukt i 
maisto. J a m buvo jau ne naujiena turėti pietums tik vien 
sausos duonos gabalą, o apie pusryčius ir vakarienę galėjo 
t ik sapnuoti. Ir dabar jis buvo linksmas ir kantrus labjau, 
ka ip visada: jis, mat, rengėsi prie dirmavonės. I r Tėvas 
Sautvellis, kuris jį mokino ir rengė, dasiprotėdamas daug iš 
Carol io gyvenimo dalykų, apie kuriuos vaikas tyli, mokė jį 
i r drauge su kitais vaikais ir dar daug ko pamokindavo jį, 
ki tus vaikus paleidęs. Be to jis jam pasakydavo nevieną 
padrąsinant i žodi ir Šelpdavo jį, kaip galėdamas. 

Kas yra apsiaustas mylinčių draugų ir giminių, tas ne
labai supranta, ką yra verti užuojautos žodžiai tokiai sielai, 
kuri kasdieninėje kovoje yra vienui viena, nematant i iš nie
ku r pagelbos. 

Vieną dieną Karolis po ilgo vaikščiojimo grįžo namo; 
buvo tą dieną labai šalta ir snigo taip, kad maža kas drįso 
išeiti iŠ namų. fr Karolis nenorėjo savo mažų peliukių ju
dinti iš jų šilto lizdelio, kad jos, ką nors parodytų. Bet štai 
j is sut inka juokingą, seną mažiuką poną ant Tile gatvės, kur 

^nepapras ta s buvo daiktas sutikti ką nors švariau ir t inka-
Ihiau ap>irėdžiusį. 

" 0 ! tai tu esi baltų peliukių v a i k a s ' ' ta rė j is , stabdy
damas Karolį. 

" T a i p , Tamsta , ' 1 a tsakė Karolis, prisimindamas, kad jis 
matė tą poną bažnyčioje ir viename name kitome miesto ga
le, kur gvvena turt ingi žmonės. 

:4 Gerai, o kur tu gyveni, kur y r a tavo tėvas i r motina t " 
Karolis pagalvojo, kad tas senas, ponas a r t ik neperdaug 

įdomauja, bet būdamas pats kuklus ir mandagus, liuosai ėmė 
atsakinėt i : 

44Aš gyvenu namuose num. 17, t amis ta ; mano tėvas ir 
motina vra m i r ė . " 

" A r tik tu vienas g y v e n i / užklausė senas, ponas. 
" N o , tamista; aš gyventi su savo sena močiu te ." 
" K a s jos vardas ir p a v a r d ė ? " buvo tolymesnis klausi

mas. v # 
" N a n n y F o x , " atsakė Karolis, vis labjau ir labjau ste

b ė d a m a s i , ir tiesą sakant, šiek tiek suerzintas tais greitais 
klausimais. 

" O kiek tu per dieną uždirbi? 
" K a r t a i s devinis centus, kar ta is šilingą, bet niekada 

daugiau to. Kar ta i s aš nieko neparduodu ir nei cento per 
diena neuždi rbu ." 

i. 

" T a i niekada tokiu būdu neprasigyvensi , ' tarė senas 
ponas. " I r kiek tu duodi savo senai močiu te i?" 

"Visa , ką g a u n u , " atsakė aštriai Karolis, nes jį jau pra
dėjo pagauti p iktumas, kad čia t rauk ia jį už liežuvio išsipa
sakoti visus savo reikalus. * ' 

' " V i s a ! Tai netikėtina! Nemeluok, v a i k e " tarė senas 
ponas. 

" L a b a i gerai, tamista. Kam man uždavinėji visus tuos 
klausimus, kurių žinojimas tamistai visai nereikalings, jei 
nemanai man tikėti ?" 

Senam ponui patiko tas staigus blykstelėjimas Karolio 
užpykinto. J i s nusijuokė į baltą šilkinę skepetą, kuri buvo 
apsukta, apie jo kaklą ir ausis, ir jis t ik ta i iš tarė: 

" Š t a i šeši-penai tau, va ike . " 
" A š nenoriu tamistos šešių p e n ų " atsakė Karolis. 
"Kodė l nenori jų imti? J u g imi pinigus nuo kitų žmo

nių! 
i. 

" T a i p . bet tai už baltas peliukes, arba už jų žaislus, ku
riuos jos r o d o , " tarė vaikas. O jei daleisčiau, kad man mo
kėtum už tuos klausimus, į kuriuos šiandien atsakiau, tai ga
lėtum, tamista, ateiti ryto ir vėl aš į juos a t sakyč iau ." 

Karolis buvo jau gerai įpykęs. J i s nekentė seno pono, 
ir geriaus jam buvo eiti namo.be peno, negu imti iš jo pinigą. 

" L a b a i gerai , ' ta rė senas ponas ir nuėjo savais keliais. 
Jei Karolis butų atsigrįžęs atgal, jis butų pamatęs seną 
žmogų dar stovint ant gatvės vidurio ir žiūrint į jį; o jei_ jis 
butų sekęs paskui, butų galėjęs girdėti jį kalbantį i save: 

" P u i k u s va ik inukas : aš visiškai tikiu į tai, ką Tėvas 
Sautvellis apie ji sakė: dar daugiau, ten visko yra, kaip aš 
apie jį sužinojau nuo jo kaimynų. Daugiau jis kenčia, kaip 
kas nors gali suprasti . Baisi s enė ! " pridūrė jis, smarkiau 
mosykuodamas su lazda ore. Ta baisioji senė buvo Karolio 
močiutė. J i s daugelio Tile gtdvės gyventojų klausinėjo tą 
dieną ir daug nuo jų sužinojo apie Karolį, kokią jis kenčia 
neteisybę: ir jis įgijo apie Karolį dar geresnę nuomonę, ka ip 
buvo turėjęs, matvdamas ji bažnyčioje. 

Paliksime dabar Karoli, kuri sutiko durvse Nannv ir 
tuojaus apmušė savo kriukiu, kad pormažai parnešė pinigų. 
J i s vargšas verkia, drebėdamas šaltame name,/ je i galima, 
buvo tą lūšną vadinti namu. Eikime paskui seną poną. 
J i s gyveno, kai p jau sakyta, geresnėje miesto dalyje, didelia
me name, gražiame sode, šalę kelio. J a u buvo tamsu, kada 
jis sugrįžo namon. Šilta, šviesi salė, į kurią jis inėjo pasirodė 
jam kai]> rojus, palyginant su Tile gatvės namais. Ponas Ka
rolis Felton buvo geras senelis, geros širdies, pilnas Dievo ir 
a r t y m o m e i l ė s . J o k l a u s i m u i n e b v t v o ho t i k s l o i r t io i š g r y n o 
žingeidumo: bet jo paslapties dar aš neišduosiu. 

Nusimetęs viršutinius drabužius ir padėjęs šiokius to
kius daiktelius savo vietose, jis tuojaus nuėjo į salionėlį, ku
riame rado savo pačią, moterį pilną gerumo ir malonumo ir 
Oną, jų dukterį, t ikrą gerų tėvų vaikelį. Tenai buvo ta ippat 
mažas vaikas apie trylikos nfe'tų, nors rodėsi daug jaunesnis. 
J i s įsikraustęs į geriausią kambario kėdę, skaitė. 

"Vė la suvėlavai, tėveli, ' tarė Ona, slinkdama kėdę ar
tyn ugnies ponui Karoliui. " Š t a i jau šešta valanda, o mes 
visą popietį laukėme su arba ta ; o šiandien po pietų baisiai 
bjaurus oras. 

" K u r b u v a i ? " užklausė ponia Felton, padavus arbatą 
vyrui. 

" A n t Tile gatvės. Teiravausi apie tą mažą vaiką, bal
tų pelių pardavėją, apie kurį -mes visi turėjome įvairių įsi-
vaizdinimu. 

4. 

" O ! aš labai džiaugiuosi, t ėve l i , " tarė Ona. " A š manau, 
kad jis yra mažulis šventasis, kaip mums i š rodė ." 

"Beve ik taip, beveik t a i p ! " atsakė ponas Karolis. I r 
čia apsakė joms visą, ką t iktai sužinojo apie Karoliuką. 

1. S. V. militariniai atstovai tarptautinėje armisticŲos komisijoje. 2. Anglų kariuomenė 
maršuoja vokiečių1 miesto Cologne gatvėmis; čia matoma garsi to miesto katalikų ka

tedra. 3. Anglijos moterys prie militariniij darbų. 

PRANEŠIMAS CHI-
CAGIEČIAMS. 

Ateinanti nedV-ldienj vasario 9, su
sirinkimai visose dalyse Šios šalies, 
pagerbimui pulkininko Roosevelt. 
Kongresas tą atlaikys taip pat su-
plianuotą tokie pagerbimui susirinki
mai atlaikyti tūkstančiuose miestu, 
kad atiduoti tam tikrą pagarbą mūsų 
buvusiam prezidentui. 

šitas plianas jau senai sumanytas, 
bet del labai svarbiu priežasčių nega
lėjo jvykti. Buvo rengiamas turėti 
sausio 25, bet paskui tapo atidėtas 
ant vasario 9-tos. 

Visu kliasu piliečiai, nežiūrint-j jų 

J i s y ra vienvardis su tavim, Karol iuk, ' jis pridūrė, 
kveipdamasis prie savo mažo anūko. Bet vaikėzas nei ne-
šyptėlėjo. J i s žvilgterėjo pusiau niekinančiu žvilgsniu ir vėl 
toliau sau skaitė. 

Šis vaikas buvo su.savo tėvukais an t ras mėnesis, nuo to 
laiko, kaip jo tėvo pulkas buvo paskir tas į Indijas ir jo mo
tina drauge iškeliavo. Namieje jis buvo beveik visą laiką pa
liktas pa ts sau be jokio darbo: Motina jį pagadino, maža 
kiek juo užsiimdama. J o tėvas niekada nebuvo namieje; gi 
motina la ikydama jį silpnu nesiuntė mokyklon; jis turėjo na
minį mokytoją, kuris jį šio to mokino tr is valandas prieš 
pietus. Likusį laiką Karol iukas praleisdavo su t a rn r : s , ku
rie pripildė jo galvą puikybe i r kvailystėmis. To viso pa
sekmė buvo, kad vaikas pasidarė nemalonus, nepakenčiamas 
ir laikė sau už pažeminimą, kad pasakė, jogei gatvinis vai
kas y r a jo vienvardis. 

" R y t e vaikščiojau ir dalinau korteles pavargėliams, kad 
gautų anglių. Po pietų sutvarkėme jų išvažiojimą, o paskui 
rengiausi prh? koncerto, kuris bus rytoj mokykloje ." 

Buvo jau laikas ruoštis pietų, taigi jie daugiau jau ne
kalbėjo apie Karoliukus, nors jų visos mintys buvo juodu. 
Ponas Karolis negalėjo išmesti iš galvos to tai]) skirtingo jų
dviejų apsiėjimo su savo tėvukais. 

" I r tu buk tokiam skir tumui t a rp j ų , " tarė garsiai pie
tų viduryje, kad net visi nustebo. 

" T a r p ko s k i r t u m a s ? " užklausė juokdamosi Ona. 
" T a r p tavo motinos ir to netur t ingo vaiko močiutės, 

atsakė jis karštai . " I r paga lvok"—bet staiga, prisiminęs 
tarnus, nutilo. 

Ant rytojaus žemė visur baltavo, pr idengta storu sniego 
sluogsniu.* Karol iukas išsiskubino su savo peliukėmis, nes j ̂ E E S p f į ė ^ f u v a T o ^ S S ^ 
buvo šviesu, graži diena ir j is tikėjosi ta dieną gerai pelnyti, Mx

le^u Komitetu nedėidienj Auditorium 
a v . . , v v • • i • . i • • v T»- i • t * ! šitas susirinkimas vra rengiamas v»«-

aug žmonių vaikščiojo pirkmedami ir sio ir to Kalėdoms, j nas iš didžiausiu chicagoj išvisu mie-
J i s atėjo į augštesniąja miesto dalį; j i daugiau buvo p a - ! s t u P * ? " * 1 " 1 " * " Roosevelt buvo dau-

w*», * n . fd *• * ' .•' ° . i giausia mylimas. Chicaga visuomet, 
naši į sodžių, negu į miestą, savo skyrium pasta tyta is na- jam atidavė prigulinčia pagarba. 
mais dideliuose soduose su plačiais keliais, medžiais apso-1 ^įonais 1903 metuose jis buvo nomi 

. . . . f vJ . J i nuotas 1 prezidentus. Chicaga buvo 
(lytais, lenai j is pamate būrį vaikų, darančių iš sniego zmo- j ta vieta kur 1912 coiiseum jis buvo 
gų. Kada jie pabaigė savo darbą, pradėjo mėtyti sniegų gru-
muliais į pypkę, kurią įdėjo į jo burną. 

Karolis, nieko blogo nemanydamas, kaip vaikas mylįs 
žaislus, pasidarė sniego kulką ir metė ją. Kulka pataikė Į 
pypkę ir išmušė jį iš burnos. 

" B r a v o ! " suriko vaikų dauguma, stebėdamiesi rankos 
nutaisytu u. Bet venas iš jų atsiskyręs priėjo pr ie Karolio 
ir ta rė jam iš augšto: "Ša lyn ! Kokią tiesą turi mesti į mus 
sniego žmogų, tu purvinas, mažas v e r š i ? " 

Nei Nannės kriukio kir tys, nei miegas ant grynos, šaltom 
aslos nedarė jam tiek kančių ir nesurinko tiek akyse ašarų, 
kiek tiek žiaurus žodžiai, kuriuos jam pasakė Karolis Felton. 
Š i o p a s i e l g i m e , m a t ė i r j o ž o d ž i u * i š g i r d o i r ,jo t ė v u k a s , k u r i s 
netikėtai tenai atsidūrė. 

"Gėda , neg ražu ! " suriko ki tas vaikas ir jis, dasivijęs 
Karolį Fox'ą, prašė grįžti ir dalyvauti žaidimuose. Bet jis 
buvo perdaug giliai užgautas ir nubėgo sau. 

J tą tarpą, kada jis buvo besukąs pro kampą į kitą ke
lią, susidūrė su tuo mažu senu ponu, su kuriuo turėjo pasi- j 
kalbėjimą vakar vakare. 

" O , mano vaikeli! mudu vėl susitikova. Aš norėjau ta
ve matyt i . Už poryt bus Kalėdos. Aš noriu, kad, i r aš ir tu 
užmirštuva tą nesusipratimą, kuris vakar t a r p mudviejų iš
kilo. Po Mišių ateik man palinkėti linksmų Kalėdų. Aš 
gyvenu Feltono name, bet jei aš tave nesutikčiau išėjęs- iš 
bažnyčios a rba tu užmirštum, tai štai tau užrašytas ant šioŠ 
poperos adresas . ' ' 

Padavęs Karoliui poperą, greitai nuėjo. 
Karolis Felton sveikas ir linksmas inėjo į užkandžių vie- , 

+« rr«^«; ^,4.4u ±« i • . . . . . . c . * . iš visu Pulkininko draugu jis buvo 
14. įeiuų suriko revuKą ir steoejosi .10 sausais ir t rumpais! mylimiausias. 

atsakymais į viską, ką j i s sakė. Galutinai j is pats savyje ta- ' 
r ė : " Ę , ką čia paisyti , j is toks stebėtinas senas k r i u k i s . " 

Vakare jis nuėjo į koncertą mokykloje. P i rma dalimi 
jis labai gėrėjosi. J i s labai svarbiu daiktu laikė tai, kad iš
eidavo kur drauge su Ponu Karoliu, nes visi šį senelį mylėjo 
ir didžiai gerbė. 

Antroje programos dalyje stovėjo Kalėdiniai giedojimai, 
kuriuos turėjo at l ikt i keturi .mokyklos vaikai kiekvienas im
damas vis skirt ingą dalį. Tai y r a gana senas angliškas gie
dojimas, mažių žinomas už kitus,, bet daugiau turįs pamoki
nančių dalykų. 

nominuotas ant progrosivisko tikieto \ 
prezidentus, šiame mieste Jis visuo
met galėjo pasitikėti daugiausia bal
su. Nutarta kad neimti nei jokiu mo
kesčiu už įėjimą tiktai palaikyti se-
dynas komiteto nariams ir ju drau
gams, jie užims, platforma ir "box 
sodynes. Komisija suside-da i£ s< Kan
čių nariu: r 

Harold L. Ickeš. Cnarman 
Judue John M. O'Connor, Sekretorius 

JOdgar A. Bancroft m 
Buvusis Gubernatorius K. F. Dunnrt, 

Sudžia Kenesavv IK. Landis. 
H. H. Merrick. 

I^aVerne W. Noyes 
James M. Stepin 

Kitas komitetas kuris rūpinsis pa
gaminti rezoliucijas, susideda iš se
kančiu nariu: 

K d s a r A. B a n c r o f t , C h a i r m a n 
Mrs. J o s e p h T. Bowen, 

State's Attorney Maclay Hoyne 
Donald R. Richbery. 

John C. Shaffer 
Del finansų išrinkta* sekantis ko

mitetas: 
Frederick W. Upham, Chairman 

Samue4 Insull 
I^aVerne W. Noyes 
Roger C. Sullivan 

VVilliain Wri&ley Jr. 
Gubernatorius Henry J. Allen iš 

Kansąs tapo pavadintas kaipo vienas 
iš kalbėtojų šiame susirinkime kuris 
atsibus vasario 9 Auditorium Teatre 
ateinanti nedeldieni po pietų, šitas 
pranešimas buvo padarytas panėdeli, 
per Harold L. Ickes, Pfrmsedi Komi
teto del surengimo šito susirinkimo. 

Gubernatorius Allen b îvo vienas iŠ 
velionio Pulkininko Rooseyelto ge
riausiu arčiausiu draugu. Jis visuo
met buvo jo geriausias patarėjas xr 
artimiausias draugas per paskutinius 
aštuonis ar dešimts metu. Jis ganv 
tankiai atgilankvdamo Ovster Bav ir 
iš 

• 

i 

• 

.... 

• . 

l kaipo geriausias kalbėtojas šioj visoj 
| pasaulyj. Surengimo Komitetas džiau
giasi kad jiems pasisekė Ji gauti. Gu
bernatorius Allen Atsisakė iš daugu
mos vietų kalbėti ta diena vien del 
to kad dalyvauti Chicagoj. 

Gubersatorius nesenai sugrįžo iš 
Prancūzijos kur jis darbavosi prie 
Raudonojo Kryžiaus. Jis aplanke Ka
pa veliono Quentin Roosevelt. Jis 
pas Pulkininką ir jo žmona viešejost 
ilga laika New Yorke. 

Susirinkimas prasidės lygiai 2:15 pu 
pietų. Nei jokios įžangos nebus. 

(Toliaus bus) 
PIRKITE KARUS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

• • . » 

Tėvukas pastebėjęs tą niekinimo pilną apsiėjimą i r ne
galėdamas to pakęst i .vaikuose, nuo kurių reikalavo daugiau 
kuklumo i r pagarbos, įsakė jam. tuojaus iš kambario išsi-l 
kraustyt i . ' ' -M 

" Š i t a s vaikas y ra ištikrųjų nepakenčiamas su savo di
dybe i r pu ikybe , ' ' t a rė senas Felton. " J i s y r a neišauklėtas, o 
ta ippat i r be susipratimo.*9 

Taip, labai to ga i l a , " tarė ponia Felton. 
Vienatinis anūkas ir j au paaugėjęs. Bet manau vis mes 

iš jo ką-nors padarysime, kaip atiduosime į mokyklą i r ka ip 
jis tenai gaus daug kirčių savo pu ikybe i . " ' į-

" O ką gera tu visą dieną d a r e i ? " užklausė ponas Karolis 
savo dukters . 

Trumpu laiku išeis iš " D r a u g o " spaustuvės, kelių gerb. kunigų rūpesčiu, visiškai 
nauja, maldaknyge 

RAMYBE JUMS 
J i t iks visiems: ir vyrams ir moterims ir Tret ininkams ir Maldos Apaštalys

tės Nariams, ir Marijos Vaikeliams ir kt. Jon tapo surinkti paaiškinimai ir gra
žiausios maldos iš " Š a l t i n i o " , "Sve ika Mar i j a" , " P u l k i m ant kel ių", "Maldų 
Knyge lės" , " P a m a l d ų Vadovė l io" . i r k i tų dvasiškų knygų lietuviškų ir nelietu
viškų. Bus tai didžiausia ir parankiaus ia maldaknygė lietuvių kalboje, su vir 
šum 900 puslapių dydžio. Nepaisant ant didelių iŠkaščių jos išleidimui, kaina 
skir ta labai maža. Tą knygą bus galima gauti visokiuose apdaruose, nuo prastų 
iki puikiausių. Su užsakymais kreipkitės 

"Draugas" Publ. Co, 1800 W. 46th St, Chicago, III. 
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DVI MOTINI, 
(Pabaiga nuo 2 pusi.) 

kė sumiš kiekvieno* tautos iarbininkai ir mūsų tėvynė 
Prancūzijos žemę, kad kariauti 
su nuožmiu priešu, Edvarde 
Rasimo motina glaudė sav( 

prasto namelio. Pabeldus jam s u n u p r į e širdies it plieniniai 
duris, atidarė jas mažutė, kabliais. Bet veltui, pirma 
garbanuotais plaukais mer-1 rekrutavimas atplėšė jį nu< 
gaitė. Kunigas vos Inėjo, kaip jos. Ši motina, nenorėjo ati 
Štai viens po kitam penki vai- duoti savo sūnaus J>ievui, bu 
ku&ai pribėgę apkabino jį ir j vo priversta atiduoti jį valsti 
sveikino žodžiais: "Tegul bus j a i . 
pagarbintas Jėzus Kr i s tus ! " j Praslinkus trims mėnesiam: 

Ponia Libienė, išgirdus vai- karės lauke, jiedu pasitiko -
kų šauksmus, nusišluostė ran- j Kunigas Libinas ir Edvardą: 
kas į perjuostę, ir su visokiais Kasimas. Edvardas sužeista: 
atsiprašymais, pasveikino ku-' i^pliojo link apkasu, kuome 
nį<rą. i jį patėmijo kunigas Libinas 

"Tėvelis visai išvargęs. Nepaisydamas pavojingi] kul 
Gersite arbatos, ar ne f Onute, kų kunigas daėjo link užgauti 
nubėgk į krautuvę ir parnešk. žmogaus. J is šuktelėjo. Edyar 
svarą cukraus. Maryte, midui-j do akys atsidarė. Pažinimą: 
kink kėdę. Tėveli, prašau, atsi- buvo abyšališkas. Kunigas Li 
sėskite prie stalo." binas, skausmų apimta širdi 

Kunigas Urba atsisėdo prie 'nu, uždėjęs jį ant savo pečių. 
stalo pilnai užganėdintas, ši
čia buvo prastas namas, bet 
turįs naminį, malonų skonį. 
Jame viešpatavo meilė, sutiki
mas ir vienybė. 

"Atėjau su reikalu apie Jo
nuką", pradėjo kunigas. 

" A r jis vėl prasikalto, Te
vel i?" greitai užklausė moti
na. 

• 

" O jus motinos!"' prasijuo
kė kunigas: " j e i jūsų sunųs 
butų tikri aniolėliai, tai jus 
norėtumėt, kad jie butų anio-
liškesni. Juozapa, tu tuivja. 
sunkių kovų savo gyvenimo, 
ar ne? Dabar atėjau paprašy
ti paskutinės ir sunkiausios 
aukos ' \ 

44Ko taip, Tėveli?" 
"Tavo sūnaus, Juozapa . ' 
" J o n o . " ' 
"Ta ip . Dievas jį šaukia, do

nas nori tapti kunigu 

įai I , uziaucianciai uz-
\ 

mirs-

daėio iki ąpvkasu, kur nelai-
mingas kareivis gyveno iki 
paskutinės išpažinties. 

" A r turi kokią žinią nusiųs
ti -
klausė kunigas. 

" Kam.'" sumurmėjo 
'antis kareivis. 

"Motinai, Eduk.' 
"Ne apie tai mislinu. Neži

nau kodėl, mislvt apie ją ne
galiu. Mano mintys lekia prie 
Tėvo, mano Dangiškojo Tėvo, 
Kuriam senai turėjau tarnauti. 
Jonai, man reikėjo būti kuni
gu., taip kaip tu esi. Bet ji. 

prieitų prie tikro gerbūvio, 
>rie gerovės. 

Mato jie, kad ta L. D. S. 
•rganizacija, kuria atstovau-
a, nėra dar pilnai stipri ir 
lidelė, neišaugus iki to, ko
dai reikėtų būti, kad didu-
na darbininkų - krikščionių, 
euriems tikrai reikėtų rūpin
ies savo būvio pagerinimu, 
lar prie šios organizacijos ne
priklauso. Inteligentai ir-gi, 
rodos, nutolę, lyg nenorėtų su 
larbininkais skaityties, arba 
kaip paprastai sako, "nieko ne 
iaro iš mūsų". 

Ta viską regint, vilties ne-
mstojo. Jie pasiryžo auginti, 
ą, neatsižvelgiant į jokias 

kliūtis savo sveikomis minti
mis, sveiku protavimu, pasi
remiant ant praktikos ir ženg
ti nustatytu krikščionių de
mokratišku keliu, žengti pir
myn prie tikro darbininkų 
gerbūvio. 

Pirmiausiai susirinkime bu
vo išduoti raportai iš kuopų, 
kas jose veikiama. Išskirus 
48-tą ir 58-tą kuopą, nuo ku
rių nieko nebuvo girdėti, vi
sos gražiai veikia, žengia pir
myn, kiek aplinkybės paveli
ja. 

Dabar pasaulis greitai kei-
ėiasi, mainosi; kad žinoti, kas 
jame darosi reikia daugiaus į 
jį atydos atkreipti, ypatingai 
darbininkams. Štai jų di-
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mano motina, man neleido. Ir džiausi neprieteliai bolševikai, 
diibar a> turiu mirti uopradė- apsimetę skraistę darbininkų 
,ięs gyvenimo darbo—ir aš bi- liuosavimo, veda pasaulį atgal 
i a u. Jonai, aš bijau. į pirmuosius amžius, kuomet 

Ir tą naktį, kuomet kunigas I mažai pasaulis buvo civilizuo-
Libinas klūpojo prie negyvos Į tas. Kapitalistai nesiliauja 
Tonuos savo jaunu dienų drau- spaude darbininkų. Taikos 
iro. jis pakėlė akis ant žvaigž-1 konferencija Versalėse svars 

S s 
m m 

s 

Motinos akis plačiai atsida- dėto dangaus, kurią naktis už-i to darbininkų reikalus. Atsi-
rė, bet tuoj užsimerkė ašarose, tiesė senovišku meilingumu i žvelgiant į visatai , išnešta pa-
Jinai atsisėdo ant kėdės, už- ant karės lauko. Jo širdis gar-j į d a v i m a s , kad kuopos lai-
dengė perjuostę akis ir prade-! šiai tvaksėjo, kuomet jis karš-l^ytu savo susirinkimus, tan-
jo verkti. I tai dėkavojo Dievui, kad jo k i a u * k a d išdėtų daugiaus 

Kunigo akyse taip-gi buvo motina buvo Juozapa Libie- I i l i k o pašvęsti apsvarstymui, 
** I I I " * * * ! ! " - ! ? 

matyti ašaros. J is atsikėlė ir nė, dabar atsiskyrusi, bot dva-
jaukiai paglostė jos petį: siškai—prie jo šalies meldžiasi 

" A š nemaniau, kad ši žinia už ji, kuomet pavojus užeina • 
bus taip jums skaudi", jis drąsina jį ištikimai tarnauti 
liūdnai p ra ta rė . " Žinau, kad Dievui ir tautai. Buvo tai uoli 
dabar bus sunku paaukoti Jo- j moteriškė, kuri kaip ^Marija 
ną, ypač dabar, kuomet jis ga-i įkvėpė, leido ir ragino savo sa
lėtų gauti darbą ir jums pa-j nu išpildyti Dangiškojo Tėvo | k u m o r ^ i « s tarpe savęs 
lengvinti." valią. j Apskritys pasiuntė Centrui 

" N e dėlto, ne dėlto, tėveli", 
atsakė verkianti motina: **tai 

apkalbę j imui darbininkų rei
kalų. Taip-pat pageidauta, 
kad kuopos skelbtų savo su
sirinkimus laikraščiuose, taip 
kaa* butų nariams galima lan-
kyties pas vienus ir kitus, už
mezgant stipresnius draugiš-

ne gailestis mane virkdina. 1 , j - j ( * £ ! £ * I i I m 
Pamislyk — pamislyk apie tai! 
Mano kūdikis — mano vaike-! 

•• l is! pamatyti jį stovintį prie L. D. S. Apskritys. 

reikalavimų, kad į darbininkų 
konferencijų Berne, Šveicaru 
joje, kuri prasidėjo vasario 2 
d., įgaliotų Kazį Pakštų, Juo
zų Šaliuna, kun. J . Dobužį ir 
A. Vilimavičių, atstovauti 
L. D. S. ir visus krikščionis-
demokratus. Taip-pat, kad 

Dievo altoriaus ir laikantį pi r-1 Nedėlioję, sausio 26 d. Die-
#-mas Mišias. O, Tėveli, tas ma- vo Apveizdos pa r. viename 

ne virkdina, kaij>-«kaip mažų | mokyklos kambaryje susirin- j 3 į e galėtų ir kitose vietose, pa
vaiką, nė kas kitas, kaip links- ko būrelis darbininku, S n > £ a l reikalb, atstovauti krikščio 
mybė ir dėkingumą: važiavo iš įvairių Chicagos ir j nis demokratus. Tas pakels lie-

apielinkės kolonijų, atstovau-! tuvius pasaulio akyse. 
Vieniuoliką metų praslinko darni L. D. S. kuopas. Jie y-' Apskritys turi kelis organi-

nuo minėto atsitikimo. Iškylo ra darbininkai, kartu ir ide-' zatorius. Taigi kur* kuopos 
baisi karė Kuropoj, kuri šau-i alistai. Svarstė, gvildeno kaip reikalautų kalbėtojų arba kur 
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Mūsų Geriems Draugams Chicagos 
Vaikams ir Mergaitėms 
. Mes nemanome, kad yra vaikas ar mergaitė šiame dideliame mieste, kurie nebūty f erai 

apsipažinę su mūsų Butter-Nut Boy, tas mažas vaikelis,.kuris mus perstatė per ilgus laikus. 
Mes norime, kad jus jam padėtumėt pašvenčiant savo atliekamą laika mums už kurį mes 
jums užmokėsime. Ko mes jus prašysime, tai lengvai padaromas dalykas tiktai reikia savo 
jį padaryti, o tuomi galite gauti vieną iš siūlomų sumų pinigų. 

Norint, kad daugiausia Chicagos vaikų ir mergaičių pasinaudotų šia proga ir imtų da-
lyvumą šiame darbe, mes nutarėme priimti sekantį plianą, kurį ines norime, kad jus aty-
džiai perskaitytumėt, kad paskui nebūtų nei jokių nesusipratimų, ir kad žinotumėt, kas yra 
reikalaujama nuo JŪSŲ yir ką MES darysime išnešdami ta plianą. 

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

Norim gauti tokias informacijas, mes už tai jums užmokėsime už tokius listus ant, ku
rių bus surašyta vardai, tuos listus galima gauti pas savo grocerninką. 

Grocerninkas galės gauti tiek listų kiek jis norės. 

Jus turite labai atydžiai tuos listus išpildyti. 

Raštas, turi būti aiškus ir adresai pilni ir teisingi. 
i 

Informacijos kokias priduosite turi būti absoliutiškai tikros ir teisingos. 

Listai kurie nėra teisingi, negalės būti priimti, nes visi listai bus sučekiuoti, del patvir
tinimo jų teisingumo, taigi bukite labai atsargus išpildant šituos listus, ir prisilaikykite 
priduotų instrukcijų, nes mes norime, kad jus gautumėt vieną iš šitų dovanų, kūrinos mes 
siūlome. •• 

Štai kaip mes jums užmokėsime už jūsų darbą: 

Ui 4 listus, kurie turės daugiausia vardų Vartotojų mūsų duonos ar pirago $25.00. 
Už 20 listų, kurie turės sekantį didžiausią numerį vardų vartotojų duonos ir pirago $10.00. 
Už 30 listų, kurie turės sekantį didžiausią numerį vartotojų mūsų duonos ir pirago $5.00. 
Už 50 listų, kurie turės sekantį didžiausią vardų vartotojų mūsų duonos ir piragu $1.00. 

Pilnosios instrukcijos kaip pripildyti šituos listus bus galima rasti ant listo kuri gausite 
nuo savo grocerninko, pas kurį perkate. 

SCHUL2E BAKING COMPANY 
KEPĖJAI 

Butter-Nut, Victor Rye 
Dixie Rye duonų ir 
Schulze's Piragų 

a 

s 

& 
M 
M I 
S 

5 
* 

S 

s ••••••••••IMIMllllSiHaillllllllljIBllIllllUHIlIllllIllllIlllJ 
norėtų keletas veikėjų sutver- čio susirinkimus. Iš jų pusės 
ti L. D. S. kuopą ir reikalautų tildai raštininkė ateina. Kaip 

Prancūzijos valstiečiai, seneliai, moterys ir vaikai, linksmai pasikalba su amerikonišku 
kareiviu. Amerikoniškas kareivis viskuo indomauja. 

kalbėtojau* ar informacijų, 
tai lai kreipiasi į p. Juoz. Glo
bį, 617 W. 37-th S t , Chica-
go, 111., telefonas Drover 7058. 

Retai kuomet Apskritys pa
sirodė viešai, arba kokiu vie
šu veikimu. Pats šiuo kart 
neįstengdamas, nutarė kreip
tis į L. Vyčių 5 kuopą, kvie
čiant ją, kad Apskričiui su
loštų " Genovaitę " , kokius du 
kartu. Tikimasi, kad L. V. 5 
kp. neatsisakys. 

Nutarta ateityj laikyt savo 
susirinkimus pagal numerių 
kuopų, pradedant nuo ma
žiausio numerio iki didžiau
siam. 

Apskritys nutarė įsteigti 
dramatišką ratelį. Išrinkta 
tam komisija. 

Ateinančiam susirinkime 
bus kalbama ir referuojama 
apie užeigas ir krautuves, ku
rias reikėtų įsteigti, kuomet 
smuklės bus panaikintos. 

Ateinantis susirinkimas bus 
North Sidėje, Sv. Mykolo pa
rapijoje, vasario 23 d., 2 vai., 
po piet. Laikas netoli, reikia 
pasirūpinti apie Darbininkų 
Savaitę, užtai galima tikėties, 
kad Lietuvių Darbininkų Są
jungos nariai smarkiaus sujus 
veikti ir Apskričio susirinki
mai bus skaitlingi. • 

Apgailėtina, kad moterys 
nenori lankytįes į x\pskri-

butų, gražų, jeigu veikime 
moterys lenktyniautų su vy
rais! 

Darbininkas. 

ARGUMENTAS. 

SALIN SKAUSMAS! 
Buriamus sveika, darbe rasi sinafmns, 
nepaisant kaip sunkus ta* darbas bufli-

Kiekvieno prie<1erm« yra saugot save tino ligų. Turint ša>ti ir įiebflndent 
ji prašnlint, cali .ssivystyt i pavojinga lic». Meiikiau-is n ik sieroj i u; a* 
gali vėliaus būti labai* pavojineu, jeigu tuoj nebus prižiūrėtu*. 

P AIN - EXPELLER 
tai užtikrinanti n^tnino gyduole, kari turi rastis kiekvieno na
muose. Išgydymui šalčio" krutinėję, akuosimi iouose ir nuga
roje, rnmatiziiKj ir couralcij^, trumpai sakant visokius skaus
mus raumenyse ar sąnariuose Paiu-Ezpcller ira geriauses 
Neapsigauk pirkdamas pigius vaistą* didelėse bonkose. 
Reikalauk geriausiu. Kuoin«-t pirkti "Pain-Exr»eller, persi
tikrink ar yra iKARA. vaisbaženklis ant baksiuko. VISU 
KITOKIU NKIMK. 35 centai ir 05 centai už bonkutę. 
Gaunamos visose aptlekose ar-tiesiog Ls laboratorijos. 

- F . AD. RICHTER & CO„ 
74—80 Washington St 

Ncw York. 

r. , -

A. T. BIELSKIS BROS 
I 5 3 1 5 So. Ashland A ve., Chicago, 111. i 

Buvo trys vaikinai gatve-
karyje, smarkus, gražus ber
naičiai besikalbą ir linksmai 
bej uoka uja. Kondukto rius 
sustojo ties jais pasiimti bi
liete ir priėmęs suskambino 
del vieno, kito, bet kuomet 
ėjo prie trečio, konduktorius 
pamatė« žmogij, bėganti gat jjiiiJiHliiEl.iiiliEiiifiliHiHiiiEiillliilliiilHilttililliuziiicilimiiiiiiiiHiiliitiHtiutfiitMr 
ve ir mojanti, kad sustotų . ' ! 
Konduktorius patraukė skam
balą, sustabdydamas gatvekarį 
ir nuėjo padėti įlipti žmogui, 
jo pačiai, mažai mergaitei, į-
kelti kūdikį, krepšį ir tris ryše
lius. Kuomet visi susėdo, kon
duktorius vėl sugrįžo prie sa
vo darbo. " A r aš paėmiau jū
sų bilietus?' ' sakė vaikams, 
labai aštriai į juos žiūrėda
mas. ' "Taip taiuista," sakė 
abu vaiku vienbalsiai, "bet tre
čias ne žodžio. Konduktorius, 
pažiurėjas į juos minutą, nuė
jo sąu. Vaikinas, kurs konduk
toriui nieko nebuvo sakęs, p^-
kumščiojo kitą sale sėdinti ir 
nusijuokė. "Matai , aš nors sy
kį dykai pasivažinėsiu." 

" T a i yra vagystė," sakė 
jam draugas rimtai. 

E s 
E m m - Taisome, tepliejame ir darome = 
^ i 2 1 S 0 H I C naujus automibilius. Lietuviai kreip- \ 
^ M UUulUV k i t e 6 p r i e sayų įmon[ų Taippat turi = 

= me ant pardavimo Tirsero Limousine Karą. 
s 
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Siuomi pranešu gerbiamiems, kad apie Gruodžio-Dec 15 
d. atidarau MOTERIŠKŲ DRAPANŲ BtEBTUVC dirbame 
siutus, kotus, dreses ir sijonus moterims merginoms ir mer*?** 
tems ir be skirtumo dirbame nuo didžiausių iki mažiausiu dra 
panų taipgi senas drapanas valome, kvarbnojame, tąisom*- ii 
prosiname tad, gerbiami tautiečiai, reikalui esant, sirdinjjai 
kviečiu atsilankyti pas mane, o busite užganėdinti. 

M. POVILAITIS. 
1730 So. Union Ave., Kampas 17-tos.Gatvės tfmcago, BL 
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CICERO, ILL. 

Linksma žinelė. 

Linksinią žinely tur iu pra
nešti, kad gerh. prof. kun. 
P r . Bueys prisižadėjo Jiedėlio 
je, vasario Hi d., Šv. Antane 
par . svetainėje laikyti j)amo 
kas temoje: Kas tai y ra tiest 
i r kokiu būdu ją gal ima pa 
žinti. Kasgi nenori tiesos pa 
žinti. ' Nesiras nei. vieno. Tai 
iii vi>i atsi lankykime i šit( 
moksląvyrio pamokas. 

Reporteris. 
I 

CICERO. ILL. 

Lake st. ir 23-eios gatvės, Dar
vininiai Vartotojų Bendrovės 
bus metinis susirinkimas. Vi-
•i šėrininkai kviečiami neuž-
.niršti a ts i lankyti ir katr ie 
-iori įstoti į Bendrove, tegu af-
ulanko ir gaus informacijas 
»ei galės prisidėti prie šios dai 
>ininkų korporacijos. Kuf 
uis didesnė vienvbė, ten biu. 
v galybė ir negalės mus sve-
inii — privatiški išnaudoti 
u valgomais produktais . 
•Direkcijos sekretorius, 

M. Valuckas. 

Nedėlioję, vasario - d.. Šv. 
A n t a n o per-, s v e t a i n ė j e , 1,. V y 

ėių 14-tos kuopa turėjo Imliu 
Jaunimas , dailiai, padoriai 
pasilinksmino. Xe viso.-
draugijos sugeba tokius Imliu-
surengti. 

Dumsiškis. 

CICERO. ILL. 

OMAHA, NER. 

Kat. Vienybės susirinkimas. 
Kataliku Vienybės l i r a 

skyrius laikė savu mėnesini 
susirinkimą nedėlioję, vasari-
2 <i. šv. Antano par. svotai 
neje. Susirinkimas buvo gar 
skaitl ingas, susidedantis dau
giausiai iš kolonijos veikėju 
KeK tas nauju narių prisirašo 
liengiasi prie Kat. Spaudo-
Savaite.-. Išrinko komisiją i.: 

sekanėiu vpatu: 1>. Posanka. 
A. Yalaiirius, .1. Mikolainis, J. 
Šiioueris. Dabar reikia visu 

t i. 

pritariiii'*. Sekė raportai i> 
centro. 

Cierb. I'rui". kun. Pr. Buėy-
-at.-ilenkė ir pasakė prakalbė
to apie reikalingumą vienybės, lelis, M. Zaleckas, A. Špokas, 
tarpe katalikų. Visi klausė j - į [>() | ( } n | . : M. Pucelauskienė, 
interesingos kalbos. ( M. Tamulienė, A. Aliukonis, 

Tikima>i, kad vietinis Kat. P. Petrušaitis, K. Venskus, Pr . 
\"ienybė> skyrius išaugs i mil i Krikščiūnas, ig . Petrikas, A. 

Aukos Tautos Fondan. 

Nors lietuviai laisvamaniu 
i- soeijalistu lakrašciii ir kal-
ėtoju buvo klaidinami ir 
imsinami, vienok Dievo ir tė-
ynės, Lietuvos meilės iš jų 
rdžių nejstengė išplėšti, ka 

. tirodo gausios aukos Tautos 
c'ondan plaukiančios. Vietos 

i'tuviai nuo šio prakilnaus 
iarbo taipgi neatsiliko. Štai 
a, m.vlinčiu savo tėvvne lie-
u vi ų, vardai ir jų aukos: 
ranciškus Versiackas.. $25.0t) 

-tanislovas Butkus . . . . 15.00 
Ignas Pužauskis 15.00 
Ignacas .lasionis 10.00 
i nozas šukvs 10.00 
)nozas Matulevičių . . . . 10.00 
vazini. Strazdauskas . . 10.00 
Kazimieras Butkus . . . . 11.00 
vaziniieras Kazleika . . . . 6\00 
ntanas Hležinskas . . . . 5.25 

.Mykolas Pukėnas 5.00 
Jonas Bartkus 5.00 
rVliksns Petruėionis . . . . 5.00 
Antanas Aliukonis 5.00 
Antanas Balnis 3.00 

Po L' dol.: Juozas Yaškcle-
v iria. A. Lukošiūnas. M. Žv-

ketvergas. Dori ir katal ikai 
bus priimti . Tad gi jannime, 
nepraleiskite progos, ra&yki-
tės prie choro! Mes daug nu
veiksime. 

Reporteris. 

CICERO, ILL. 
\ 

Naujas diegas. 

Vasario 3 d. čionai susitvė
rė (lietuvių katal ikų) Teatra

l i škas Ratelis, f valdybų iš
r inkta: pirm. — K. Mikalaus
kas, yiec-pirm. — P. Jučai tė , 
rast. — P. Paškevičaitė, ižd. 
— J . Kubas, režisierium — J . 

Jvudirka. 
Viršminėtojo Teatrališko 

Ratelio tikslu bus, pakelti mū
sų scenos veikimą ant aukštes
nio laipsnio ir patiesti dramos 
pagrindų tokj, . kuris laikytu? 
ilgam laikui. 

Teatral iškas Batelis nepri-
gnlės nei nuo jokios kitos or
ganizacijos, bet veiks savaip 
atskirai, ta ip kad kiekvienam 
turinčiam gabumus ir mylin
čiam dramos, bei komedijos 
šakų, bus patogu datyvauti . 

Išmėginimui naujo T. Ra
telio spėkų bei energijos nu
tarta sulesti " A m e r i k a Pir tv-
je* (3-jų veiksmų komedija), 
T. Fondo naudai. 

Norintieji įstoti \ Teatrališ
ka Ratelį, kreip.kitės su pasi
tar imais pas r7. Kudirkų, vie
tini fotografų. 

Berželis. 

ehoras sudainavo tautiškų 
himnų ir programų užbaigė 
Amerikos himnu. 

Žmonių buvo pi lna svetai
nė. Gryno pelno liko suvir-
šum $50.00. Visas pelnas ri
ko paskir tas Tautos Fondan. 

Tų patį vakarų buvo pra
kalbos mūsų soeijalistu, bet 
nepavyko. Ka ip t ik pradėjo 
kalbėti, tuojaus atėjo polic-
monas ir liepė uždaryti bur
nų, nes, žinoma,, jų prakalbos, 
tai tik vienos pliovonės aut 
visko, kas y r a gera žmonėms. 
Poliemonas liepė žmonėms iš
siskirstyti ir uždarė svetainę. 
Paskui, norėdami atkeršyti ir 
užkenkti katal ikams, atėjo 
trys socijalistai ir du nupir
ko tikietus. Musipirkę tikie-
tus paklausė^ ar mes turim 
valdžios pavelijimų turėt i va
karų nedėlios vakare 
ir tuo jaus nubėgo po
licijom bet nieko nepešė; 
dar-gi vienų dolierj davė už
dirbti "vyčiams. 

Ten Buvęs. 

vaitės, p radedant vasario mė
nesiu. _ 

6. Išnešta pageidavimai, 
kad kiekvienas Chicagoje ap-
skritysv ir centras nusistatytų 
laikų laikymui savo susirinki
mų, paskelbtu, laikraščiuose, 
ir netaikytų kar tu laikyti -su
sirinkimus, kad nepakenktų 
vieni kitiems. * 

7. Pirmininkas, M. Mažeika, 
uždarė susirinkimų su malda. 

Pirm. M. Mažeika, 
. Rast. P. Zdaniais. 

DIDŽIAUSIOS BAŽNYČIOS 
PASAULYJE. 

PROTOKOLAS. * 

BRADDOCK, PA. 

žiniskų šio< kolonijos pajėgą. 
To čia katalikams ir reikia 

N'eviakas, M. Uždavinys, J . 
Balkis, M. Musneckis, B. Siin-

kuomet nori gaspadoriauti , kev'čia 
visokie mūsų tautos priešai, 
bolševikiškieji ••lementai. 

Pr. 

M.ELR0SE PARK, ILL. 

Kitos smulkiai. 
Viso Kalėdiniu Tautos Fon-

lan suaukota ir i Centrą iš-
j siustą $164.75. 

T. F . 116 skyr. ižd. 

Krank ir Ja-
iuivo geležiu 

Vasario - d. 
mos svetainėje 
kelių unijos vakaras, sureng
tas karŠapinių darbininkų. 
Vakaras buvo gana puikus. 
Matyt, kad darbininkai yra 
gerai >usiorganizavę. Buvo 
daug ir šiaip žmonių, (teisti
ną, \:\ų\ panašiai darbininkai 
susiorganizuotų ir kitose dirb
tuvė- ; , ne> tada galėtų ir mo
kestį gere>nj iškovoti. 

Vasario S d. merginu ir mo-
terių šv . Onos draugija ren
gia J-.alių Igno Vaičiulio sve
tainėje, prit* Lake St. ir 'IX 
gatvė-. Nepamirškite atsi
lankyti . 

• P. M. Vytis. 

N E W P H I L A D E L P H I A , PA. 

MELROSE PARK. ILL. 

Labdaringa Saj. H kuopa. 
Kimia prakalbas, kurios i-
vyk> nedėlioję, f> d. vasario, 
191M m., l.'M) vai. po pietų, ita
lų bažnytinėje svetainėje. 

Bn> garsus kalbėtojas iŠ 
Cbi'-agos. Visi neužmirškite 
a ts i lankyt iw ne> išgirsite daug 
naudingu dalvkų. Kviečia. 

Valdyba. 

MELROSE PARK, ILL. 

Pranešimas. 

Ketverge, l o d . vasario, 1019 
m., 7:30 vai. vakare, F rank ir 
J a m e s svetainėje, kampa? 

Veikimas didėja. 
Pastaruoju laiku jaunimas 

suskato prie didosnloVeikimo. 
Labai malonus apsireiškimas. 

Daug5 gelbsti p. A. Kazlaus
kas ir kun. J . Duriekas. 

Vyčiai rengia parapijos 
naudai vakarą, kuris atsibus 
22 vasario, š. ni. Programas 
i vai rus, susidės iš lošimų, lo-
šimėliu, dekleniaciiu ir dainų. 

Mažai kų gali pamatyti iš 
uusų miestuko laikraščiuose. 
Rodos, kad čia nei jokio veiki
mo nėra, bet pasirodo, kad 
daug, veikiama nors ir nedide
lio būrelio lietuvių. 

Lietuvių čia randasi apie 
SU šeimynų, o pavienių ir arti 
tiek. Dar randasi ir bolševi
kų iš to mažo skaitliaus. 

Pora metų atgal snorganiza-
vom parapijų ir pusėtinai už
silaiko; ne blogiausiame padė
jime randasi keletas draugijų, 
k. t.: Šv. Petro ir Povylo pa-
šėlpinė draugija, kuri paauko
jo į Tautos Fondų $250.00 iš 
kasos. Taip-gi yra kuopos: S. 
L. R. K. A. ir Moterių Sąjun
gos. Visos gražiai gyvuoja. 
Taip-gi turime ir L. Vyčių 56 
k p., kuri labai puikiai gyvuo
ja ir dirba nenuilstančiai Sa
bui tautos ir mūsų pačių. 
Pirmiau neturėjom bažnyti
nio choro. Vyčiai pradėjo Juo
ki r.ties dainuoti, per pasidar
bavimų vargiu., J . Senulio, kn 
ris avtažinėja iš Homestead, 
Pa. Dabar pusėtinai jau pa
gieda. Taip-gi vyčiai buvo 
surengę vakarų 31 d. grūo-
d p o , nuo kupft) liko pelno apie 
$50.00. Tuos pinigus paaukojo 
j Tautos Fon<fų. 26 sausio, šių 
metų, surengė vakarų, kuriu 

dėlės užuojautos, 'nes pirmas šį 
metą vakaras, o visi ištroško 
teatrų ir, dainų. 

N'.Avpilčs Lietuvių Choras 
rengia šoinuniška vakarėli 
nedėlioję, 9 d. vasario, bažny
tinėje svetainėje, po mišparų, 
su tikslu, kad susip/ižinus ir su 
sidraugavus naujiems naria*ns 
tai]) savęs, mat.šis choras vos 
tik susitvėrė. Bus įleidžiami 
nariai, choristų draugai ir 
draugės. Bus įvairios lietu
viškos žaislės ir kiloki margu
mynai. 

Šio choro susirinkime p. A. 
Kazlauskas paaukojo 1 dol. 
ant choro reikalų, už kų jam 
išreikšta širdingų ačių. Tai 
didžiausias jaunimo mylėtojas, 
ii- tėvynainis. 

Kas nori prisirašyti prie šio 
choro, lai kreipiasi prie choro 
v&ldybos, arba ateina į susi-

« ^ 
r inkinius kurie būna kas 

rikimasj nuo parapi.jonų di» užprašė "Bi ru tės* ' chorą iš 
Pi t tsburgho, kuris atlošė vei
kalą "Nepadėjus nėr ko kas-
u". 

Pįrmialisia mūsų vyčių cho
ras pasirodė ant scenos ir su
dainavo Vyčių himnų, paskui 
44 Birutės v cJ»oi«as "Pasve ik i 
nimo dainų" , "Lie tuvia i s mes 
esame g i m ę " , "Karve lė l į " , 
"Revoliucijos h imnų". .Mar
ei konaitė, solo padainavo, 
" A u š t aušrelė", kuri puikiai 
išėjo ir publika jų apdovanojo 
dideliu mnkų plojimu. ,Pas
kui buvo lošimas, kuris pui
kiai pavyko ir publikų užga
nėdino. Paskui buvo monolo
gas "Žydas ir ka imynas" , ku
ris prijuokino publikų. Po to 
solo, p-lė Juzevičiutė padaina
vo, " K u r ir mano mamą" . 
Choras " L ė k k sakalė l i" , " L a i 
gyvuoj L ie tuva" , " K u r giria 
žal iuoja" , "Saule lė r audona" , 
"Pasė j au k a n a p e " . Maišytas 

L. R. Katalikų Vienybės 
Centro susirinkimo, laikyto 
sausio 28 d., 1919 m., Dievo 
Apveizdos par. svetainėje. 

L Pirmininkas Matas Ma
žeika at idarė susirinkimų su 
malda. 

2. Protokolas iš praeito su
sirinkimo (sausio 14 d., 1919 
m.) perskaitytas ir vienbalsiai 
priimtas. 

3. Kalbėta kaip Chicagoje 
iki "kovos 4 d., 1919 m., surin
kus virš $50.000. Išnešta se* 
kanti rezoliucija: Matant di
deli reikalingumų ir t rukumą 
pinigų del jHi t iškų reikalų 
per šiuos svarbi i mnsų tau
tai laikus. Katalikų Vienybės 
Centras savo nepaprastame 
susirinkime, sausio 28 d., 191H 
m., Dievo Apveizdos par. sve
tainėje vienbalsiai išnešė pa
geidavimų, kad Tautos Fondo 
slcyriai kiekvienoje Chicagos 
ir apielinkės kolonijoje reng
tųsi su įtemptomis jėgomis 
prie Lietuvių Dienos, kovo 4 
d., 1919 m., jų iškilmingiau
siai apvaikščiotų su rinkimu 
aukų pasikviečiant talkon au
kavusius Kelėdinin Tautos 
Fondan nemažiau* $5.00, idant 
pasitarus kaip išgavus aukų 
ypatingai iš tų, kurie dar nė
ra aukoję Tautos Fondan. 

. 4. Nutar ta neinažiaus kaip 
1000 egz. konstitucijos at
spausdinti su minkštais, pi
giais apdarais . (Galutina 
skaitlių spauzdinti nuspręsti 
pavesta valdybai. 

5. Svars ty ta apie. Kat. Spau
dos Savaitę. Išneštas pagei
davimas, kad kiekviena kolo
nija uoliai rengtus prie tos sa-

Šv. Petro, Ryme, talpina 
savyje žmonių . . . . 54,000 

Katedra, Midialane . . ,37,000 
Šv. Povylo, Ryme . . . . 32,000 
Š v . P o v y l o , L.on<ik>ne . . 2 5 . 0 0 0 
Šv.Petronelėsv Bolognoj 24,000 
Katedra, Florencijoj . . 24,000 
Katedra, Antwerpene . . 24,000 
Šv. Sofijos, Konstantino

polyje . . . 23,000 
Šv. Jono^ Laterane . . . . 22,900 
Notre Dame, Paryžiuje 21,000 
Katedra, Pisaje 13,000 
Šv. Stepono, Vi«nnoje 12,400 
Šv. Domininko, Bologno-

je 12,000 
Šv. Petro, Bolognoje . . 11,400 
Katedra, Viennoje .. 11,00 
Šv. Morkaus, Venecijoje 7,500 

Pr . 

PUSPADŽIAMS SKŪRA. 
Mes siūlome geriausio aržuolo sku 

ros padams šmotel ius nuo 20c Ik 
35c už pora, geriausio aržuolo tkure 
les nuo 70c iki $1.00 už svarą, vinį; 
yHtSi guminiai apcacal, plaktuką 
apeacams peilis, guzikai Ir kitokio 
reikalingos tulšis už labai žemas ka 
nas, ateikite ir persitikrinkite. 

Leather & Finding Store 
K. Kaplan & Sons 

4608 So. Ashland A ve. 
Telefonas Tards 8404 

Dr. M. T. Strikol 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1758 W. 47th St., Chtcogo, III. 
Ofiso Telefonas Boulevard 160 

S — i m m m «•')• m » * '"» 

V. W, RUTKAUSKAS, 
* A D V O K A T A S 

Veda Bilas Visuose Teismuos* 
Ofisas Didmiesty]: 

« • W . W A S H I N G T O N S T R E E T 
Kambaris *0ft 

Tel. Central 6478 
Ofisas ant Bridgeporto 

ĮSOS S<>. MORGAN STRKE7I 
Tel. Yards 7St 

Gyvenimas, 812 W. SSrd St 
Tel Yards 4«81 

* .«, 

w 

Dr. LEONAM C. BORLAND 
G><lytoja.s ir Utiirargit* 
2(fW SO. STATE STR 

Kampas Adams gatvėe. 
Adynos nuo 1 iki 4 po pietų 
Pėtnyčiomis nuo 1 iki 7 vak 

Nedėliomis nuo 10 iki 12 iš ryto 

P A I E Š K O V I E T O S 
Jaunas Vargonininkas paieškau 

vietos, galiu vesti chorą jeigu kam 
iŠ gprbemu klebonu bučia reikalin
gas. Meldžiu kreiptis sekančiu ant
rašu 

S. R. 
814 l i ineoln Ave., Rockford, III. 

Puikus pianas $500 vertes parsi
duoda už 82 50 tiktai 8 mėnesiai kaip 
vartotas. Atsišaukite tuojaus 

3337 So. Morgau Str. 
2-ros lubos iš priešnkio. 

ĮTalefonas Boulevard 7179 
DR. P. ŽILVITIS 

DAKTARAS 
m 

CHIIU U G A s 

• . » » » » » » » » » » . 

VYRIŠKŲ DRAPANŲ 
BARGENAS 

Naujamadiniai , daryti ant už
sakymo siutai ir overkotai, ver
tės nuo $30 iki $50. dabar par
siduoda po $15. ir $25. 

Naujai daryti gatavi nuo $15 
iki $35 siutai ir overko.tai, nuo 
$7.50 iki $18. v 

Pi lnas pasirinkimas kailinių 
pamuštų overkotų. 

Visai mažai vartoti siutai ir 
overkotai vertės nuo $25 iki 
$35. Dabar $5 ir augščiau. Ke
linės nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų 
siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va
lizos ir kuporai. 

ATDARA KASDIENA 
Nedėl iomis ir vakarais . 

S. GORDON, 
1415.S. Halstcd St., Chicago, 111. 

IMIlUIflMIlIUIIIIIiMlllilHIMISIIHIUMtH 
| JOSF.PH 0 WOLON 

Lietuvis Advokatas 
« S t SO. LA SALI E STREKT 

Gyvenimo Tel Humboldt 97 
5 Vakarais 2911 W ?*u«i 9tT9%* 
S Tel. Rockwel l 8989 
S CHICA.GO, ILL. į 
"lHllll«lllHllill!IHIfHI||li»H»MIIIIII»i«v 

ALEX. MASALSKIS 
GRABORII'S 

Lietuvis gra-
borius. Atlie
ka v i s o k i a s 
laidotuves k^ 
pigiausiai. Tu 
rlu savo karą 
bonus ir auto
mobilius. 

Taipgi didės 
nę dalj gra'". 
patvs dirhu"-

8307 AUBURN A V I . 
Telephonas Drover 4118 

IIIIIIIIIII11II1IIII1IIIIIIIIIIIII11I1III1IIIII1BIII 
mUA. 933 So. Ashland BĮ v Chlcago 

Telefonas Haymarket 2544 

0R.A.A.R0TH, 
Husas gydytojas Ir cbirurgas 

Sperijalistas Moteriškų, Vyrifikv 
Vaikų ir visu ehroni&kų ligų ^ 

•flsas: 3354 So. Halsted St., Ckicago 
Telefonas Drover 96 98 

V A L A N D O S : 1 0 — 1 1 r y t o 2 — S p o 
pietų 7—8 vak. Nedėl iomis 10—18 d 

iiHiiiuiiiiniiiiiimiimiHiiiiiiiiiiiiniini 

» — ! • » • » » • I » » • • • M 

Dr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

OHiriAGO. IliLTNOIS 

Telefonas Yards 503J. 
Valandos:—8 iki 11 is ryto; 
5 po pietų iki 8 vak. Nedėl io
mis nuo 6 iki 8 vai. vakar*. 

1 J r — — » » — Į « # — — — J Į j Į I 

! Dr. G. M. GLASER ] 
PRAKTIKUOJA 28 METAI 

Gyvenimas ir ofisas 

H14» So. Morgan St.. Kertė 83 Si. 
CH1CAGO, ILL. 

Specijalžstas 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chronišku Ligų 
OFISO VALANDOS 

Iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
, T nuo S iki 8:30 vak Nedėlios 

vakarais ofisas uždaryta* 
i Telefonas Yards AKI 
J * 

f 

»« 

5e3s 
1SSUED VY THB 

UNITED STATES 
GOVERNMENT 

: ĮL_1^, , . , rz 
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ERNEST WEINER 
DRY QOODS 

1800 W. 47th kamp. Wood Sts 
Mes duodame dvigubas stempit-

Ketvergąis ir Subatomis. 
Didel iame pasirinkime gaunami. 

Visokie materijolai, vaikams drabu 
>iai, Slebės Ir jakutės. 

Oi A K. RUTKAUSKAS 
Tel efInas McKialey 6784 

j GTDO VISOKIAS LIGAS 

I «457 Soutb Western Donlevard 
Kampas W. 85-tos gatvea 

« • • • • • • • • — • • • . • n • < 

PLUNKSNOS. 
DIlIlIlIlIlIHIlIlIlIlHllllilIlIlIlIlIlIlSItliin 

J 
Nusipirkite labai gražią, knygelę vardu : 

Pražudytas Gyvenimas 
f 

arba 
# Girtuoklio Išpažintis 

Šita knygelė vos tik išėjo iš spaudos. "Draugo" Bend
ravęs laida. Turi 59 puslapius. 

Kaina t ik » 20c. 
"Pražudyaas Gyvenimas" tinka mūsų knygynams. Dau-

dclį jų įmautiems nuleidžiamas žymus nuošimtis. A . 
"Pražudytas Gyvenimas" viena iš gražiausių apysakų. 

. Paimta iš suamių gyvenimo. Kas kartą ją pradeda skaityti, 
nepames neperskaitęs ligi pabaigos.' Taip yra užimanti. Ap
rašyta toks vaizdas, kurs dažnai sutinkamas ir tarp lietuvių 
palinkusių prie grtavimo, gi paskui nusprendžiusių pataisyti 
savo klaidingą gyvenimą. 

šita knygelė ypač rekomenduojama mušą gerb, kle
bonams. Nes tai puiki lietuviams dovana prie kalėdo-
jimo. 
- Reikalaukite tuojaus. Nes abribuotas skaitlius atspaus

dinta. 
Adresuokite: * 

4'DEAUGĄS" PUBUŠHIN& CO., 
1800 WEST 46-th STEBĖT, 

CHICAGO, ILL. 

FARMAS PARDUODAME. 
Apielinkcj m'cr.to L'cct^v-**'*, --•' 

didžiausioj ir gericiuis^oj l^itiuvių ūki 
ninkų Kolonijoj Amerikoj , kurią, mes 
apgyvenome su 438 lietuviais ūkinin
kais, kurie turi 3 - ukiSkas draugijas, 
turi kunigą /r l ietuviškas kapines. 
Mos turime toj puikioj kolonijoj dau-
gol gerų pigių ūkių ant pardavimo, 
kurių laukai l igųs su daug upelių ir 
žuvingų ežerų. Keliai žviravoti, lie
tuviškais ūkininkais apgyventi. Že
mi' molis su juodžemiu ir smielze-
miu, maišyta, derlingiausia del vi
sokių javų, daržovių, sodų, pievų n 
ganyklų. Anglai farmeriai kraustos 
laukan iš mūsų. lietuvių kolonijos pa
vesdami savo puikias ukes mums, 
kurias m e s apgyvendiname lietuviais 
ūkininkais. Mes turime daug' gerų ir 
pigių ūkių ant pardavimo. Mažų ir 
didelių su budiukais, sodais, užsėtais 
laukais, su gyvuliais ir padarais. Duo
dame ant lengviausių išmokesčių gy
vulius, padarus, mašinas if ukes. Ir 
mažai turinti pinigų gali eiti ir gy
venti, mes prigelbėsime ir pamokin
sime kaip ja reikia apdirbti ir duo
dame rodą kokių, būdu iš ūkės diau-
giausia padaryti pelno. Neklauskite 
nei vienas, nepirkite niekur ūkės kaip 
tik pas mus, mes tave apgyvendinsi
me tarpe lietuvių ūkininkų, kur tave 
ir tavo šeimyną bus amžinas l inks
mus it- geras gyvenimas. KUrie per
ka farmą tiems gelžkelio kaštus su
grąžiname, kurie prisius l ietuvius kos-
tumerius ūkių pirkti už kožną duo- -

sime po $25 dovanų. Prisiųkite už 
6 centus štampų, gausite ūkių Ka-
taliogą ir Kolonijos žemlapį. Adresas: 

A. K I E D I S &. CO. 
Peoples State Bank Building. 

Scottville, Mkfc. . 

Mokykis Kirpimo Ir Designlng 
Vyri.-kų ir Moteriškų Aprėdalų 

Mūsų sistema ir ypatiškas mokini
mas paadrys jus žinovu į trumpą 
laiką. 

Mes turime didjlausiua ir geriau
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skjTius, kur mes suteiksime praktift 
ką patyl imą, kuomet jųs mokysitės 

Elektra varomos mašinos mūsų s iu
vimo skyriuose. 

Jųs esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku — «ieną ir vakarais ir gauti specljallš-

ai pigią kainą. 
Petrenos daromos pagal Jūsų mH-

rą — bile stailės arba dyd*io, ir bl 
le amdu knygos 

MASTER DESIGNING SCHOOI 
JT. F. Krasnicka. PoMAtfnis 

118 N. La Salle gat., prieš City Hali 
At«iSaukit «»nt * *o %"f*t', 

Tsl. Tyroręar T l i t 

Dr. C. Z, Vezelis \ 
UtEmVVTB PBITClBTJtl 

Talandos: nuo 9 ryto Iki 9 vak 
Nedėl iomis pagal sutarimą 
Nedėl iomis pagal sutarimą 

N 47U 80. 

S mm*m fC*«^ 

JO. ŠSTOJASD A V U U l J 
i r t t « 4 M O M 4 a į 

Dr. A. R. Biumentiial B. 0. 
AKIŲ bPE( U \ L i S T A S 

Patartmaa Dykai 
Ofuso valandos: nuo 9 IŠ ryto iki 
it vai. vakare. Nedėl iomis 9 iki 12 
•649 s: Ashland Ave. kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4817 
Telefonas Boulevard «4S7# 

DR. LEO AVVOTIN 
Gydytojas, Chirargas, 

AkoBerM 
1920 So. Halsted Mt., OhJcago-

Kalba lietuviškai, latviškai 
ir rusiškai. x 

Valandos: 19—13 rytą; t — 9 
vakare. Tel. Ganai 4167 

DR. M. HERZMAN 
Ifi H U S U O S 

Gerai l ietuviams žinomas per 29 
metų kaipo patyręs gydytojam, chi
rurgas Ir AKUŠERIS. 

Ofisas Ir Labaratorija: l t l l W. 
I8th S t., netoli Flsk et. 

VALANDOS: Nuo 1 9 — U platų 
tr 6—8 vai. vakarais. Telefonas 
Caaal 8119. 

GYVENIMAS: 8411 8o. Halsted 
Street. 

VALANDOS: S—9 ryto Ūktai. 

file:///LiSTAS
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CHICAGOJE. IŠ CHICAGOS LIETUVI) 

KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. PLĖŠIKAI PAMĖTĖ $1.500. 

Penktadienis, vasario 7 d. 
Šv. Romualdas. 

šeštadienis, vasario 8 d. 
Šv. Jonas Matietis. 

TURKIJA TURI BUT PA
NAIKINTA NUO ŽEM 

LAPIO. 

. 

Taip tvir t ina Chicagos uni-
versiteto prezidentas J u d 

son. 

Turkijos imperija jau nyksta 
pasaulio /.einlapyje. Armėnijoj 
steigiama respublika: Kons
tantinopolis ir Dnrdaneliai >u-
ta rp tau t inami ; «lali^ Smirnos 
sugrąžinama (Jraikijai; Pales 
linoje įkuriama žvdu valstv 
bė; Persija yra laisva ir ne
priklausoma; pakyla dar dvi 
a r t rys atskirios arabu valsty
bes. Turkijai nelieka nieko. 

Toki vaizdą altiniuose rv 
tuose nupiešia Chica.yfos uni
versiteto prezidentas Judson. 

J isai tuose artimuose ry
tuose išbuvo apie 7 mėne>iu>, 
kaipo Amerikos-Persu pašei 
pos komisijos direktorius. 
J a m buvo ten pavedusi kokią 
tai slapta mi<ii;i ir mušu vv-
riausybė. 

Judson suiiiyžo Chieagon, 
kur jį pasitiko jo šeimyna ir 
daugelis studentu. 

Baisus stovis Turkijoje. 

Judson trumpai pažymėjo: 
Turkijoje nebeliko nei vie-

no armėno. Arba visi išžudyti 
arba išmirę. Apie ()(M).(M)0 ar
mėnu užsil&o pasislėpusiu kai 
nynuose ir apie '2 milijonu 
Rusijoje. 

Šiandie negyvuoja nei Kn 
sija. Tenai yra tik viena a-
narchija. 

Judson paskui pasikalbėji
mo metu išsireiškė, joge i ii 
j i s esąs priešingas ateivystei 
šion šalin padarius taiką. 

.Neramieji gaivalai jokiu* 
būdu neturėtu but įleidžiami 
šion Šalin. 

Po \Vestern Indiana gele
žinkelio tiltu, bo to je gat\;ėje, 
du plėšiku Hilnikė automobi
liu važiuojantį Polio llorne. 
J i s krepšy j turėjo $1,500. Ve 
žė pinigus Henry llust šalin
imu, o.'įf) K. .T> gal., mainvti 
eekius. 

Plėšiku atėmė pinigus ir 
ėmė bėgli, gi llorne juodu vy
ties. P>et nenutvėrė. 

Paskui llorne nusivedė j»o-
liemonh po iilui parodyti, kur 
jis buvo užpultas. Ten jiems 
bevaikšėiojailt purvyne atras
ta visi jo pinigai. Plėšikai bėg
dami pinigus pametė. 

Pasilinksminę iki soties, vi-
si išsiskirstė į namus. •-

Svietiškis. 
• • • • • -

IŠ NORTH SIDES. 

Šiomis dienomis man prirta-
vė 20 dol. aukų del Labdarin
gos Sąjungos, kad aš pasiųs
čiau Centro kasininkui, per 
Labdaringos Sąjungos (J kuo-
IX'-

Aukojo įios ypatos : 
O.. Kavaliauskienė > . . . 10.00 r a m e piknike 

-
> • 

IŠ NORTH SIDE. 
— < 

. Visoms North Sules draugi
joms š'iuomi pranešu, kad 25 
d. gegužės, šiu melą, L. i). S. 
20 -kp. rengia pikniką, Berg-
mans G rovė darže, Riverside, 
Iii. Todėl nei jokia draugija 
ta dieną Tai nerengia jokiu pa
silinksminimu, o dalyvauja 

Vladisl. Kavaliauskas . . 5.00 
Brig. Kasparaviėiutė . . 5.00 

ATĖMĖ $1,200 NUO PA
SIUNTINIO. 

Ties Ashland ir •*!(» gal . plė
šikas užpuolė, 1S metų Krauk 
Uoga n kurs krepšy j nešė #1,-
200, prigulinėiu Central Manu-
Ineturing Distriet bankai. 

Plėšikas ats tatė revolveri i 
vaikiną ir liepė mesti krepšį. 
Vaikinas tai padarė. Tuomet 
• lėšil 

Viso $20.00 

Šiuos pinigus, kurie man 
buvo paduoti, aš pasiunčiau 
Labdaringos Sąjungos kasi
ninkui, prof. kun. P. Bucini. 
Visi lietuviai privalo sekti ŠĮ 
gražų pavyzdį, ne> tautai rei
kia prieglaudos. Aukojusiems 
larru širdinga aėiu. 

A. Nausėda. 

CHICAGIEČIAI VYČIAI. 
TĖMYKIT. 

Lietuvos Vyeių Chicagos 
Apskrieio choras rengia links
mą vakarėlį, kuris atsibus va-

Piknikas yra rengiamas, 
kad atiduoti tą, ką esame par-
sižadėję, ty. įstoti į garbės 
kuopas L. i). S. namo fondo 
su $109.00. Mes tą norime at
siekti, todėl prašali visus north 
sidieėius p i r k t i * mūsų tikie-
tus, su kuriais bus "galima in-
eiti į daržą. 

Taip-gi' meldžiu visų %L. ]). 
S. 20 kuopos narių, kad atsi-
lankvtumėt į ši mėnesini susi-
rinkimą ir pasiimtumėt j>o se
riją tvkietų del pardavinėjimo. 

L. 1). S. 20 kp. mėnesinis su 
sirinkimas atsibus i) d. vasa 
rio, tuojau po pamaldų. 

A. Nausėda. 

\į****** 

1 

Geresni Biscuits Padaryti Geresniu Budų 
• 

S A 

oda 
-

REG. h> U.S. B; PAT. OFF. 
. 

IŠ NORTH SIDES. 
plėšikas pakrūme kreiki, na-1 • .>.» i .r, , 

. ' ' - ' . I sarto 22 d., Sv. J u r g 
-įleido pietų šonan ir daugelis praeivių matė, kaip jis bėgda-
ma< pinigu 
i kišenius. 

is krepšio (l<»jo<i 

gto parapi
jos svetainėj. Apart puikios 

i muzikos, d a r g i bus įvairiu 
| pamaiginimų, k. t.: solų, due-
ilų, kvartetu ir kitokių muzi-

rairaliau> krepšį pametė i r j . 1 v . ,.' x-r . .." .. 
j kos šmotelių. Norintieji pa
s i l inksmint i t r gražiai laiką 
[praleisti , rengkitės iš anksto. 

dingo tarpe Chieago: 
Junetion geležinkeliij vagonų. 

Niekas Įiiktadario nei nesi 
vi i(». 

PRISIPAŽINO. 

Antrą vakarėlį choras ren
gia kovos 4 d., Lžgavėnių va
kare. Mark AVbite Square 
parkuėio svetainėj. Visiems 
bus veltui įžanga, kas gaus 
tam t ikins tikietus nuo cho
ro narių, L. V. Cli. A. t 'h. ko 

iiaus prisipažino policijai, jog | v o ;»u (\ rengia didelį koneer-
\\< nužiKlę.v >;ivu moterį (Vlią U}% j c l i r į s atsibus Sv. Ju rg io 

i'uvęs kareivis Art Inu llaen 
•I, 524 \ 'o . A-hl;ind ave. 

s\Urs laikoma- kalėjime, paga i 

PRIRODĖ ESĄS NEKAL
TAS. 

Policija vis dar nesuseka 
žmogžudžio, kurs aną naktį 
pietinėj miesto dalvj nužudė 
J o h n H. Peterson. 

Auburn Park ligoninėj su
sektas keliomis kulipkoims 
sužeistas Mattheu C'armody. 
Teėiau šis prirodė, jog jis ne 
tur įs nieko bendra su Peter 
šono nužudymu. 

Carmody buvo pašautas, 
kuomet jis su kitais sėbrą i-
norėjo pavogti automobijių 
ties \Vallaee ir .*»f) gatvėmis-

PANAIKINTA POLICMO 
NĖS VIETA. 

Aurora, III., miestelyj per
kelis metus buvo viena polie-
monė. Poliemonavo mergina 
Phill ips. 

Policijos komisijonieriai «la-
bar tą poliemonės vietą panai
kino. Pasakė, jog policmonė 
neturi k a veikti. 

ii uiii'iinai sii/.enięs jo-
motiną. .Motinu taippat, sako
ma, nepagysianti. 

SUAREŠTUOTAS INTARIA 
MAS VAIKAS. 

Policnona- suart Štavo 15 
metu vaiką (hes te r Mikulskį, 
14t)H N'oble gat., kuomet va. 
! '̂;!- negalėjo paaiškinti, km 
j»s ga \ " s tuos visus produktu^, 
kokilis -u savimi nešė>. 

<ii va.'kas n«*šės: 15 svjfVn 
kavos, 4 tuzinus kiaušinių, pu. 
se kumpio, 4 blešines kornn. 

bažnytinėje svet. Koncertas 
susidės ir parinktų gražių vei-
ivalu, pritaikintų gavėnios lai-
isiii. 

Choro Vajdyba. 

*r pajus, 2 svaru sl\ vų ir » 
svarus tlešrų. 

Spėjama, jo.u jis tai vi>a bus 
išvilkes iš kokios nors irroser-
nė<. 

APIPLĖŠĖ SALIUNĄ. 

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS. 

Vasario 2 d. L. Vyčiu 4-ta 
uopa buvo surengus gražų 

karėli. Programą išpildyti 
bi o pakviesti L. N'včiu vS-tos 
kue MS artistai , kurie sulošė 
tiiveiksmį dramos vaizdelį iš 
liaudies gyvenimo '*Katriu-
ė " . Lošime dalyvavo sekau-

m 

ėios ypatos: Jokūbas , ūkinin
kas J . Puodžiūnas, Katr iu 
tė, jo duktė — P. Žiliūtė, Sta
sys, Jokūbo kaimynas — A. 

i Liška, Jonas, jo sunūs — St. 
IPiktužis, Rožė — Ona Janu
šauskaitė, Darata — Adelė 

i !>obeliutė, Pranas, našlaitis — 
Alp. V. Stankus, Ickus, žyde
lis J . Stulginskas.* Lošime 
pasižymėjo p-lė O. Janušaus
kaitė. Jos art ist iški gabumai 

Rengkimės i vakariene, ku-
rią rengia Moterių Sąjungos 
4 kuopa ir L. 1). S. 20 kuopa. 
Vakarienė ivvks, "vasario 2.S <i.. 
Sv. Mykolo parapijos svetainė
je. Vakarienė bus labai iškil
minga, nes dalyvaus visos ga 
besnės sąjungietės, kurios iš 
pildys gražų prograink. Tai]) 
gi dalį programo išpildys ir 
L„ I). S. nariai. Šis vakaras 
rengiamas su tikslu duoti pro
ga pažinti, kas naudinga pa
tiems žmonėms, nes bus aiški
nama apie Moterių Sąjungą ir 
jos naudingumą, podraug bus 
aiškinama Ir apie L. i) . S., jos 
reikalus ir kokią rolę lošia 

' tarpe pasaulio darbininkų. Iš 
kalno visiems patariu nusi
pirkti tikietus, kad rengėjai ži
notų ant kiek reikės pagamin
ti vakarienės. Tikietai gail
ina gauti pas sąjungietės ir 
pas J J. D. S. narius. A. N. 

L. R. K. Labdaringos Sąjun
gos Centro Valdyba: 

««**« 

Geras, minkštas pyragėlis su geru ir maistingu skoniu, 
—kurie pilnai reikalinki kaipo iš gero soda eracker, 
—rūšies kurios jus visuomet ieškosite, 
—Crispo Soda Crackers — pamėginkite vieną pakelį šiandieną,, 
—išmėginę tiktai žinosite. 

Žiūrėkite į vardą, — prašykite Crispo Soda Crackers, 

Tuip-pat Crispo Crackers, bUciiils, coofcies, £<M>-
dies, tulbils, Visokios niš ies , padaryti tferal, i*- ' 
kepti gerai, supakuoti, gerai, geriausioj pasaulio 
kepykloj. - .. * 

Jeigu tavo krautu vninkas neturi, tuo jaus prisiųsk mums jo vardą, te-
lefonucjant Haymarket 5160. 

Sawyer Biscuit Company 
Chieago N e w York 
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Telefonas Pul lman 80 
DR. W. A. MAJOR 

GVDVTOJAS IK 
( I I H t U K i A S 

Ofisai 11719 Mkbigan A\.-. 
Adynos 8:80 iki 9 iSryto — 1 
Iki 2 po piety — «:30 iki 8:30 
vakare Nedėliotais nuo 10 

Iki t l iSryto. 

i 

BABGENAS. 

Apsiginklavę plėšikai vaka
re im'-jo .Joscj)li Bernardo sa 
liunan, \\HKl Bliu- Islaml ave. 

Septynis kostunierius }\v su
ginė rusin ir uždarė. 

Paskui atėmė nuo Bernardo 
:J0 dol., nuo jo bartenderio 71 galima matyti iš kiekvieno sa-
dol. ir iš registerio 800 dol. i r | k i m o i r judėjimo. Kitos pa

nelės irgi lošė gana gerai. Iš 
vyrų gerai lesė p. St. P ik tu : 

į se . jo . 

SUVAŽINĖJO VAIKĄ. 

MERGINA TEISIAMA UŽ 
SAVO MYLIMOJO NU

ŽUDYMĄ. 

Ties .';."> gat. Ilalsted gatvė
je gazo kompanijos sunkus 
automobilius suvažinėjo o me
tu vaiką Josepli Savvatzske 
( ?), kurs tuojaus mirė gydy
tojo Mitebell ofise. 

Ties Wentwortli ir 44 gar. 
automobilius suvažinėjo kitą 
7 metu vaiką, Zumonie Jero-

teisme prasi- m i n o > 

ž i s o kiti tai gal nebuvo tin
kamai prisirengę bei nemokė
jo gerai rolių. 

Pabaigoje lošimo valstiečiai 
ir valstietės užtraukė linksimą 
dainelę, kuri skambėjo gana 
gražiai. 

Kriminaliam 
dėjo byla merginos Nellie Bur-
ke, 23 metą, kuri kaltinama už PALEIDŽIAMI PRASIŽEN-
savo mylimojo Frank Skinner GELIAI. 
nužudymą. 

Skinner buvo pašautas spa- ' Chicagos detektivų virši-
lių 5 d. Nellie Burke jį nu- ninkas Mooney praneša , jog 
gabeno ligoninėn. Tenai j is tomis dienomis iš kalėjimų jaunimo, kuris dar c ė r a pri-

Pradžioje vakaro sudainuo
j a Amerikos himnas, prie iš
skleistų ant scenos vėliavų: 
Amerikos ir Lietuvos, kurias 
laikė lietuvaitės tautiškuose 
rūbuose. Pabaigoje sudainuo
ta Lietuvos himnas, pr i ta r iant 
benui. 

Publikos buvo pilna svetai
nė, daugiausia cia augusio 

mirė. Prieš mirsiant Skinner bus paroliuota apie 250 viso-
pasakė, jog Burke jį peršovu- kios rūšies prasižengėlių. J i e 
si. visi pasklis po miestų. 
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augęs prie ramaus užsilaiky
mo ir reikalauja poliemono pa-
gelbos. .v* i 

•i 
i 

Dva, vad. kun. I. Albevičiua, 
717 W. 18th St., Chieago, 111. 

Pirm. A. Nausėda, 1G58 Waba.:-
sia Ave.. Chieago, 111. 

Viee-pirm. F. V'cryga, 4539 So. 
Marshfield Ave., Chieago, 111. 

Nut. rast. Jonas Purtokas, 4437 
So. Fairfield Ave., Chieago, 111. 

Pin. rast. Alex Dargi s, 72 (» \V. 
18th St., Chieago, UI. 

Jžd. prof. kun. Pr. Buerg, 2C34 
\V. Maniuette Rd., Cliįeago, 111. 

Iždo Globėjai: 
Kun. J. Albavičiufl, 717VV. 18th 

St., Chieago, 111. 
Juoz. Rupšis, 4430, So. Maj)le-

\vood Ave., Chieago, UI. 

Direktoriai: 
Prof. kun. Pr. Bucys, 2634 W. 

Marąuettc Rd., Chieago, 111. 
Kun. Ign. Albavieius, *717 W. 

18th St., Chieago, UI. 
Kun. F. Kudirka, 1044 Waban-

sia Ave., (,-hicugo, 111. 
Alcx Dargis, 7̂ G \V. 18th fii., 

Chieago, 111. 
\n t . Nausėda, 1 Gf»8 Wabansia 

Ave., Chieago, UI. 
Juoz. Rupšis, 4430 So. Maple-

\vood Ave., Chieago, 111. 
Kun. M. Krušas, 3230 Auburn 

Ave., Chieago, 111, 
Fr. Veryga, 4539 So. Marshfield 

Ave., Chieago, 111. 
Jonas Petraitis, 4358 So. Wash-

tena\v Ave., Chieago, 111. 
Juoz. J. Eliąs, 4600 So. Wood 

St., Chicagoj • 111. 
Boleslovas Sckleekis, 3427 Au

burn Ave., Chieago, 111. 
Anastazas Valančius, 1442 So. 

49tį Ave., Cicero,' Jll. 
r ~ •• '4. 

Ant pardavimo 8 akeriai 
žemės kurie galima pirkti ant 
lengvu mėnesinių išmokesčių. 
Labai parankioj vietoj netoli 
gatvekariu linijos ir depot's. 
Gera vieta del auginimo vištų 
ir daržovių nes netoli nuo 
miesto ir didelių dirbtuvių 
Burnsįde, Pullman ir West 
Pullman. 

Del platesniu žinių kreipki
tės sekančiu adresu: 

• 

F. M. JOGMJNAS, 
11212 Michigan Ave., 

Roselande 
Telefonas Pullman 439. 

Nusipirk Naują Knygą 

"Marijos Mėnuo" 
arba 

APMĄSTYMAI KIEKVIENAI MĖNESIO DIENAI 

apie 

MARIJOS GYVENIMĄ, DORYBES IR GARBC. 

Surinko kun. M. I. D—as. 

Kaina tiktai 50 centų 
Užsakymus su pinigais adresuokite: 

SACRED HEART RECTORY, 

P. O. Box 73, 

SIVER OREEK, PA. 
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• 1!1 PRARL QUBBN KONCBRTINA 

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuvė—viena iš didžiausių Chicagoje 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 

Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso darbams yra naujau
sios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, sliubi-
nius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais ir 
koncertinių geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų isdir-
byseių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. Dir
bame visokius ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir 
muzikališkus instFumentus atsakančiai. Kurie prisius trijų 
centų krasaženkij gaus kataliogą veltui. 

Steponas P. Kazlawski 
4632 So. ASHLAND AVE., CHICAGO, ILL. 

TelefonaB: DROVER 7309 
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