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Amerikos Lietuviai Darbuojasi Organizuoti Kariuomenę 
Vokiečių bolševikai 

naudoja artileriją 
Prancūzijos premjeras Clem-

enceau sveikstąs 
GAL PAVYKS LIETUVIAMS KARDINOLO GIBBONSO 

SUORGANIZUOTI KA- j AUKSINIS JUBILIE-
RIUOMENĘ. JUS. 

Butu ji pasiųsta Lietuvon Suvažiavo daugelis dvasiškijos 
prieš bolševikus. ir šiaip žymių žmonių. 

AŠTRIOS PRIEMONĖS SU-
MANOMOS PRIEŠ VO

KIETIJĄ. 

Pittsburgh, Pa., vas. 21. 
ržvakar čia įvyko Amerikos Į 
Lietuviu Tarybos suvažiavi- i 
mas. Spvažiavimas paantrino I 
peticija šalies vyriausybei j 
leisti Amerikos lietuviams iš, 
savo tarpo čia suorganizuoti 
30,000 kariuomene ir šitą pa-j 
siusti Lietuvon kovoti prieš i 
rusu bolševikus. 

Jei vyriausybė sutiks su tuo 
prašymu ir pripažins paduo
tus jai Amerikos Lietuviu Tn- f c ' i rybos pienus, tuomet lietuviu, 
kariuomenė bus pasiųsta pa-
gelhon 80,000 lietuvių armijai, • 
kuri Lietuvoje kovoja prješ 
bolševikus ir sulaiko anų 
briovimnsi. 

Taryba, be to, karės depar
tamento paklausė parduoti* 
Lietuvai dalį amerikoniško-
amunicijos, sukrautos Euro
poje.' 

Taippat įgalia vo savo ai-
stovusParyžiuje. idant jie kur-j 
štai pasidarbuotu, kad taikos 
konferencija pripažintu Lietu
vai nepriklausomybę. 

CLEMENCEAU PASVEIK- -
SIĄS. 

Washington, vas. 20.—Kata
likų dvasiškija ir pasauliniai 
žmonės suvažiavo ėia šiandie 
pagerbti Jo Eminenciją kardi-j 
uolą Gibbonsą, kurs pamini. 
savo f)0 metų vyskupavimo i 
>ukaktuves, arba auksini vv.v 
kupavimo jubiliejų. j 

šventąjį Tėvą reprezentuoja 
specijalis iš Rymo pasiunti
nys, arkivyskupas Cerretti. 
Jis nesenai atvažiavo Amcri-
fc;>n ir atvežė kardinolui ju
biliatui Apaštališkojo Sosto 
palaiminimą. 

Kaip dvasiškiai, taip pa-j 
sauliniai pažymėtini žmonės j 
susirinkę iš visos šiaurinės A-
merikos. Pažymima dar tas, 
jog- tokio iškilmingo paminė
jimo Amerikoje nėra buvę per 
kokius trisdešimts metų. 

Tarpe suvažiavusiu buvo 
Bostono kardinolas OVonnell. 
Kanados kardinolas Bcgin, 
šv. Tėvo atstovas Suv. Valsti
jose, Arkivyskupas Bonzano. 
Visa eilė arkivyskupų, vysku
pų ir pralotų. 

Iš pasaulinių žmonių buvo 
šalies vyriausybės atstovai ir 
žymiausieji šalies veikėjai. 

Anarchistai šaltai pasakojo 
apie pasikėsinimą. 

Paryžius, vas. 21.—Keli gy
dytojai darbuojasi aplink pa
žeistą užvakar su viena revol-
rio kulipka prancūzų premje
rą Clemenceau. 

3ie praneša, kad premjeras 
sveikstąs. Bet kulipka dar ne
išimta iš peties. Kol tas ne
bus padaryta, gydytojai įsa
kė premjerui ilsėties, neužsi
imti jokiais šalies ir taikos 
reikalais. 

Del to pašovimo vakar tai
kos konferencijos taryba ne
turėjo susirinkimo. Be pirmi
ninko nebuvo kas. pradėti. 

Anarchistas Cottin, prancn-
zas, šaltai išpasakojo, kaip jis 
vienas sugalvojo nužudyti 
premjerą. Prie to žygio jis pa 
dėjęs pienus daryti tuo jaus po 
Italijos karaliaus apsilanky
mo Paryžiuje. 

/ • 

BOLŠEVIKŲ SMARKAVI-
MAS VOKIETIJOJ. 

Su anuotomis bombarduoja 
miestus. 

ATKELIAUJA ANGLIJOS 
AMBASADORIUS. 

Copenhagen, vas. 21.— Vo
kiečių bolševikai labai smar
kauja VVestfalijoj. Tenai jie 
turi įsigiję ir armotų. 

.Miestą Rotterop jie bombar
duoja su anuotomis, anot gau
tų čia žinių iš Muensterio. 

Rotteropą nuo volševikų gi
na vieni civiliai žmonės. Jiems 
pasiųsta pagelba iš Muenste
rio. 

Gal bus uždrausta konskripci-
ja Vokietijai. 

Paryžius, vas. 21.— Taikos 
konferencijoje viešpatauja op
timizmas. Manoma, jog kol'su-
gryž čionai prezidentas Wil-
sonas, su taikos reikalais jau 
tiek bus pasivaryta pirmyn, 
kad paskui veikiai bus gali
ma ^onferencijon pakviesti 
Vokietijos atstovus ir jiems 
padiktuoti taikos sąlygas. 

Jei taip viskas gerai sektųsi, 
tai taikos konferencija turėtų 
pasibaigti balandžio pabaigo
je arba gegužės pradžioje. 

Armisticijos sąlygų klausimas 

Šiandie visų penkių didžiu
lių valstybių atstovai darbuo
jasi armisticijos sąlygų rei
kale. Už kelių dienų tas sąly
gas Foch paduos Vokietijai. 

Tos sąlygos bus galutinos. 
Jos bus visas pamatas taikai. 
Tas sąlygas Vokietija turės 
išpildyti, jei nenorės, kad tal
kininkai pertrauktų armisticf 
ją ir atnaujintų užpuolimą 
prieš Vokietiją, Talkininkų 
tam tikron komisijos prižiūrės, 
kad sąlygos butų pilnai pildy-
tinos. Kuomet vokiečiai jas iš
pildys, tuomet bus atvims ke
lias taikom 

Gal bus panaikinta konskrip-
ciją. • 
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Taikos konferencijos atsto
vai daug galvoja apie vokiečiu 
militarinę ateitį. Yra sumany
mas, kad taikos sutartimi už
drausti Vokietijai konskripei-
ją kadi r per sekančius dešimts 
metų. 

Tuomet butų užduotas di
džiausias smūgis vokiečių mi-
litarizmui. Per dešimts metų 
jo ten nepaliktų nei pėdšakio. 

Gal Vokietija lamentuotų 
ir nusiskųstų tuomi, jog be 
utilitarinės konskripcijos ją 
užbaniukintų jos priešininkai. 

Bet tam tikslui butų ir prie
monė. Jei kartais kas norėtų 
Vokietiją bereikalingai skriau 
sti, to neleistų daryti tautų 
sąjunga. 
Butų geras daiktas prancū

zams ir italams. 

Paminėtas taikos sutartyje 
toksai jiosmas butų laimingas 

HllllllimillNIIItlUIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIII 

VOKIEČIAI VEIKIA LIETU
VOJE? 

BASEL, Šveicarija, vas. 20. 
— Vokiečių kariuomenė Lie
tuvoje padarė dideli siurprizą 
bolševikams. Paėmė nuo jų 
miestą Muravjovo, netoli Šiau
lių, praeitą šeštadienį, anot 
gautų žinių ir Liepojos. 

(Ta žinia labai neaiški, nes 
Lietuvoje vokiečių • nėra. Ne
gi jie butų sugryžę. Matyt, 
čia kalbama apie lietuvių ka
riuomenės laimėjimus). 
lltllIllIIIlIlIlIMIIIIIIIIIIIIIIISIIIIIIIIIIIIIIIIIl 
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ITALIJA ATSISAKO TAR
TIES SU SERBIJA. 

POINDEXTER KRITIKUO
JA TAUTŲ SĄJUNGĄ. 

Senatorius sako, Amerika ne
teksianti savitumo. 

Mažai gyventojų Mikę 
Petrograde 

HUSO PASAKOJIMAS APIE 
BOLŠEVIKUS. 

Bolševikai — žmogžudžių ir 
anarchistų gaujos. 

Nepriima Wilsono pasiujymo. 

Paryžius, vas. 20. — Tarpe 
Serbijos ir Italijos yra pakilę 
nesutikimai už Dalmatiją, ku
rią savinasi italai ir jugosla-
viai. 

Nesenai jugo-slavių atstovai 
buvo nusiskundė taikos kon
ferencijoje. Prezidentas YVilso-
nas patarė italams su jugo-sla-
viais patiems susitaikinti. 

Bet Italija atsisako tarties 
su Serbija, kuri reprezentuoja 
jugo-slavius. Italijos atstovai 

Washington, vas. 20. — Va
kar senate senatorius Poin-
dexter, republikonas, pirmuti
nis kalbėjo apie steigiamą tau- J 
tų sąjungą, kurios karštu pa-i 
rėmėju yra prezidentas Wilso-* Washington, vas. 20.— Aną 
nas. dieną senato teisdarystės sub-

komitetui apie bolševikizmą 
liudijo rusas, Teodore Kristo-
fovič, buvęs Rusijos žemdir
bystės departamento narys. 

Kristofovič pasakojo, jog 
pirmiau Petrogradas skaitė 
arti 3 milijonų gyventojų. 
Šiandie neliko jų nei trečiosios 
dalies. 

Gyventojus išdalies išskerdė 
galvažudžiai bolševikai. Daug 
žmonių mirė nuo bado. Kiti 
nežinia kur išsidangino. 

Senatorius perkratinėjo an
dai paskelbtos tautų sąjungos 
konstitucijos posmus. Pasa
kė, jog ta konstitucija nesu
tinka su šios šalies idealais. 
Ta konstitucija atima teises iš 
kongreso rųpinties savo šalies 
teikalais. Sulig tos konstitu
cijos ne kongresas nustato sa
vo šaliai armijos normą, bet 
pašalinės valstybės. Taigi 
tautų sąjungos konstitucija y-
ra priešinga S. Valstijų kon
stitucijai. 

Kas svarbiausia, kati tautu 
sąjunga grūmoja Monrue dok
trinai, kuri Amerikai didžiai 
brane-intina. f 

Taigi 
* 

kongrese prasidėjo 
pirmieji šūviai prieš tautų są
junga ir prezidentą. Bet kas 
iš to, kad jie tušti, kaip tuš-
čios yra visos kalbos, atkrei-

taikos konferencijoje tvirtina, I P i a m o s P r i e š P™*i«entą Wi1-
kad konferencija išrys 
klausimą. 

ta 

DEPORTUOJAMAS ITALAS 

Chieagoje ^suareštuotas An
gelo Faggio, itališko indus-
trijalistų laikraščio redakto-
rius. Jis pavestas immigraei-
jos inspektoriui ir bus depor
tuotas. 

šoną. 

kaip pustrečio milijardo rrib-
lių. 

Ir didžiumą iš tų 10 mili
jardų rublių bolševikai išplėšė 
prievarta, su ginklais nuo tur
tingesnių žmonių. 

Kareiviai gerai apmokami. 
Liudininkas pasakojo subko-

įnitetni, kad kuomet vyrai ir 
Taikos konferencijai paduota j moterys ant šaligatvių Petro-

Bolševikai paglemžę viso
kios nišies maistą taip, kad 
ligoninėse ligonių dažnai ne
turima kuo maitinti. 

Kuras Petrograde yra re
tenybė. Nes kuomet bolševi
kai gavo viršenybę, darbinin
kai atsisako kasti anglis. Tad 
daug žmonių mirė nuo šalčio. 

Šiandie Rusijoje seka ne
pertraukiama kova. Ir jei Ru
sija bus apleista kitų šalių ir 
bolševikizmas nebus" sutruškin 
tas, vargiai ten įvyks tvarka 
per sekančius 20 metų. 

-

Bolševikai — tik dalis visos 
priežasties. 

Buvęs čekų-slovakų armijos 
pulkininkas, S. Hurban, liudy
damas pažymėjo, jog už da-Paskutiniam 1918 metų pus 

mečiui Petrogrado bolševikų | bartinį stovį Rusijoje reikia 
sovietas, ketvirtoji Rusijos dfl- j kaltinti ne vienus 'bolševikus, 
lis, pagamino biudžetą 10 mi- j Bolševikai yra tik dalis visos 
Ii jardų rublių. | priežasties. 

Pirmiau bolševikų už tokį 
pat laikotarpį visos Rusijon 
biudžetas^ nebuvo di4,esnK ^ k o ' d i d ž i a u s i u s persekioji-

RUSAI ATSISAKO SUSIEI
TI SU BOLŠEVIKAIS. 

Per ilgus šimtmečiug Rusi
jos gyventojai kentė vargus, 

formalis atsakymas. 

— New York, vas. 20.—Tre
čiam karės laivyno distrikte 
susekta grafteriai. Suareštuo
ta keliolika žmonių. 

daiktas prancūzams ir ita
lams. Nes kaip Prancūzija, 
taip Italija nepasitiki vokie
čiais, kurie po taikos išnaujo 
gali imti ginkluoties. 
Ir kuomet vokiečiai ginkluo

tųsi, tuomet ir anom šalim 
prisieitų visas laikas palaikyti 
skaitlingas kariuomenes. 

grade išbadėję prašo praeivių 
išmaldos, susi mylėjimo, ir 
kuomet didžiuma tų žmonių 
miršta badu, bolševikų raudo
noji gvardija gerai apmoka
ma ir kuogeriausiai maitina
ma. 

Washington, vas. 20. — Si-
berijos, Archangelsko ir pieti
nės Rusijos valdžios per savo 
pasiuntinius Paryžiuje padavė 
taikos konferencijai formai į 
atsakymą, kad jos atsisaką 
siųsti atstovus į salą Prince 
konferencijon su bolševikais. 

Apie tai čia gavo oficialių 
žinių tą rusų valdžių ambasa
dorius Bacbmetjev. 

Tos trys valdžios savo atsa-
kyme pažymi, jog mielai su
tinkančios su talkininkų pas- Sharon, Pa., vas. 21. — Ja-
tangomis Rusijos sutvarkymo m e s ^ k i n , ^republikonų par 
reikale. Bet nenorinčios su 

mus. Toksai stovis turėjo kuo
met nors pasibaigti ir paga
minti ką tokio nepaprasto. Pa
gamino jis Rusijai anarchiją. 

Kaizerizmo vaikas. 

Laikraštininkas Herman -
Bernstein užgynė, kad rusų 
bolševikų didžiuma butų žy
dai. Bet jis ir neprirodė, katf 
tarpe bolševikų vadų nebūtų 
didžiumos žydų. 

Tik jis pažymėjo, jog bolše-
vikizmo propaganda skiepija
ma ir amerikonuose. Taippat 
pasakė, kad bolševikizmas 
esąs kaizerizmo vaikas. 

GEN. PERSHING NENORĮS 
MAIŠYTIES POLITI-

KON. 

NEBUS LAISVĖS BONDSŲ. 

Jis yra užimtas tik militari-
niais reikalais. 

tijos lyderis Grenvillėj, laišku 

PIRKITE KARĖS TAUPY 
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). palaikytojais. 

paklausė generolo Pershingo. 
sieiti ir tarties su bolševikais, a r & tikrai manąs but kandi-
kaipo išdavikais ir anarchijos 

BOLŠEVIKAI APGINKLUO 
JA BURŽUJUS. 

K 

Londonas, vas. 21.— Vakar 
Amerikon iškeliavo Anglijos 
ambasadorius, lordas Dearing. 

Copenhagen, vas.2t. — Visi 
vokiečiai buržujai apimti bai
mės Rnhr distrikte, Vokieti
joje-

Pranešama, jog tenai pakilę 
bolševikai (spartakai) su prie
varta buržujus apginkluoja ir 
juos stato prieš valdžios ka
riuomenės šautuvus. 

Muhlheime bolševikai i veikė 
valdžios kariuomenę. 

datas į S. Valstijų preziden
tus, apie ką dažnai šioj šalyj 
buvo kalbama. 

Brackin gavo nuo gen. Per 
shingo atsakyme. Gen. pažy 
m b jog jis esąs sujungtas tik 
su savo militarinėmis pareigo
mis. Su politika jis neturįs 
nieko bendra. 

PILSUDSKIS ATSISAKĘS 
VADOVAUTI LENKAMS. 

Vokiečių revoUueijas aukų laidotuvės Berlyne. 

Varšava, vas. 20. — Žino
mas lenkų diktatorius Pilsud
skis, kurs pirmutinis atgimu 
šioj Lenkijoj veikė, kaipo mi-
litarinis *vadas, išreiškė nore 
'atsisakyti nuo visokio len
kams vadovavimo. 

Pirmiau buvo kalbama, kad 
(jis yra vienas iš kandidatų Į 
j lenkų prezidentus. 

Washington, vas. 20.—Kon
greso komitetas vietoje bond-
sų ateinantį balandžio mėne
sį nutarė išleisti valdiškas 
notas, pribrendančias per vie
nus ligi penkių metų. 

Bet tos notos visvien vadin
sis Pergalės Laisvės Paskola. 
Notos busiančios keturių rų-
v • 

siu. 

VOKIETIJAI REIKALAU
JAMA GEDULYBE. 

Weimar, vas. 20. — Steigia
masis vokiečių susirinkimas 
apverstas telegramomis 
protestais prieš naujas sąly
gas, kurias priėmė vokiečių 
komisija. 

Vienoj telegramoj iš Berly
no reikalaujama, kad susirin
kimas paskirtų tautai gėduly-
bės laikotarpį. 

BELFASTE PASIBAIGĖ 
STREIKAS. 

Belfast, Airija, vas. 20. — 
Čionai pasibaigė generalis 
streikas, kuris pasitęsė apie 
mėnesį. Darbininkai laimėjo 
trumpesnes darbo valandas. 
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Kariuomenė yra brangus 
daigtas. Beveik visose viešpa
tijose prieš 1914 m., ji viena 
suvartodavo apie trečdalį vi 

KULTŪRA IR PINIGAS. 
Mudu su kun. Lapeliu be

su išlaidų. Ir mus kariuomenė j v e i k «w%m«j<>va už tai, kiek 
tol šlubuos, kol neparupinshne; Plūgas yra naudingas kult* 
jai lesų. 

inas apie namus. 

I^IETVYIV KATAL1KV DIENRAŠTIS 

"DRAUGAS" 
Etna kasdiena išskyrus nedėldienius. 

r ai. Aš pasakiau, kai kapitalas 
'kultūroje reiškia sį-tą, bet su-

Visi tie dalykai neįvyksta ą a t o j a dvasinės įiegos. Kuni-
taip lengvai kaip vaikų žaidi- g a s Lapelis tvirtina, kad pini

gas pirmyneigos darbe yra 
pasisekimo sąlyga, netik prisi
dedanti prie kitų dės»ių,kaip 
pliusas, bet padauginanti j y 
išnašumų, kaip multiplikato
rius aritmetikoje. Gerbiamasis 
Visų Šventų parapijos klebo
nas savo tvirtinimus prirodo 

Archangelsko Ek
spedicija. 

Laikraštininkui tankiai būva 1 P R E N U M E R A T O S KAINA: 
i i c t a m s $5.00 t , 
pusei Metų $3.00 kartu, ypač karės laikais. Zmo 
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JUO Naujų Metu. Norint permainyti JO V a l d ž i ų , d a r O S t a m b i ų K i a i -
l įdre^a visada reikia prisiųsti ;r senas , , ., « ,• • , . . 
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j *lSk*- mintis, tai valdžios uždaviniai 
"DRAUGAS" PUBLIS^ING CO. pasunkėtų..Sunkinti karės ki
lt 800 W. 46th St., Chicago, III., ku uždavinius valdžiai yra vis 

Telefonas McKinley 0114 
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Amerika ir Lietu
vių kariuomene. 
Kaikurie nu ŝ skaitytojai y-

ra susirūpina, kodėl lietuvių 
kariuomenės organizavimas ei
na taip lėtai. Vienas k.tas ban
do rugoti ant karės sekreto
riaus, p. Baker, kad iki šiol 
neduoda ofieijaiio leidimo 01 
ganizuoti lietuviu kariuomenę 
Amerikoje. 

Nevisada galima kitus kaJ-

Ar mudu skirdavosi? 

Mudviejų pažiūrose nedaug 
yra skirtumo. Mano pasakymą, 
kad kapitalas kultūrai šį-tų 
reiškia, galima imti plačiau ir 

tiek ką lengvinti darbą prie- Į giauriau. Lietuviai tankiai 
šui. Dėlto laikraštininkuipri- j menkniekį vadina šis-tas. Taip 
seina tylėti. j imant išeina, kad pinigas tėra 

Taip mes tylėjome apie A-' tik menkniekis kultūrai, 
merikos ir kitų talkininkų žy- Bet aš žodį šis-tas imu ta 
gius apie Archangelską. Iš pačia prasme kaip lotyniškai 
siuntimo kareivių į tą tuščią aliąuid, kuris nereiškia menk-
ir neapsakomą šaltą kraštą niekį, o vieną iš didesmo ar 
nematėme nei garbės nei nau- mažesnio skaičiaus panašių 
dos Amerikai. Kaikurie mums daigtų. Kunigas Lapelis taip-
artymi žmonės ir šiandien te-'gį n0sako, kad vien pinigas 
bėra Rusijos šiauriuose tarp sudaro visą kultūrą. Todėl 
Amerikos kareiv 
niuose laiškuose 
rėme savo mine 
didinus nuliūdimo. Dabar peijs p įn įgU i pripažįsta dau-
Prezidentas liepė Amerikos g i a u reikšmės kultūros darbe, 
kariuomenei grįžti iš Archan- 0 a j m ažiau. 

LABDARYBĖS REIKA 
LUOSE. 

Laiškas $ šalies. 

apkarpo juos—tas užveda kul
tūrą ant savo galvos. Į)elto 
senovėje rymiečiai barzdotus 
žmones skaitė bekulturiais, o | 
kurie statėsi apšviestesniais, Brangus.kunige r*r. Bučy! 
tie skusdavo barzdas. Tat vi- Kada tik skaitau dienraš-
sa būdavo tik žmogaus kūno tyje "Drauge" apie L. R.-K. 

Labdaringos Sąj. veikimą, a-
pie našlaičių globojimą, kurį 

aimanavimo. Jis ją spaudė sa-f daryti, kaip tik pražūti bega-
vo aštriaisiais padais be jokio j linėse gilomose, amžinai. 

kultūra. 
Taip pat galima paleisti va-

iią savo jausmams augti ir pa
sirodyti kaip jiems tinka, ir 
galima valdyti tuos jausmus 
protu, valia ir kitomis augš-
tesnėmis jiegomis. Bekulturis 
žmogus nemoka suvaldyti sa
vęs: pamatęs gardų kąsnį sie
kia jo. Kultūros žmogus mo
ka susivaldyti, dažniausiai pa
siskirsto laiką valgiui, darbui 
pasilsiui ir t. t. 

rengiat, dirbat ir tokį didelį 

jauslumo iki jai nulėpstant. 
Tik štai atėjo sniego priešas 

galiūnas, drūčiai apsišarvojęs 
ir susitaręs su visomis gamtos 
jiegomis. Tam sniego priešui 
pirmiausiai pagelbėjo saulu
tė. Ji pradėjo žerti savo ugnį 
su raudonosiomis gargažimis 
stačiai sniegui ant galyos. 

Taip veikdama ji įvarė snie
gą į tokį piktumą, kad jis net 

• \ 

pasišventina dedat, kad kaip ^ 0 ^ Į ^ , t o t i 
nors jvykdinti tą prakunta ^ if ^ ^ b e 6 i b a l , t e u m S ) 
i c f a i < v n r v t u l / v i n i i r\v%-yfr\ui U T O T I I 

Kas tik tiek tezinio, kiek jo 
akys mato arba ausys • girdi, 
tas yra gamtinis žmogus be 
kultūros. Kas yra perėjęs 
žmonių sutvarkytą žinių tink
lą, tas yra kultūros žmogus. 

Civilizacija. 

Kaimuose toli nuo kitų žmo
nių gyvenant galima apseiti su 
mažu kuomi, šiltuose kraštuo
se beveik galima pasitenkinti 
vienomis jramtos dovanomis 

įstaigą, malonu darosi. Esu 
kadaisia gyvenęs Chicago je. 
Pažįstu gerai Chicagos lietu
vius ir kokį naudingą darbą 

apsiputojo. To negana, jštai ir 
lytus bei griausmas su per
kūnija pradėjo sniegą-novinti, 

j - i. i v xr J - L T keturi vejai, be perstoiimo 
dirbate.v Kad suprastų lietu- r . *,:, . , , 

, ' , . , . ,- , 'vienas po kitam pasrvaduoua-
viai - katalikai svarbumą tos • m 

įstaigos, visai kitaip* remtų. 
Bet dabar dauguma yra atša-| lę ir šaltai žiuri, bet kada lie
ka našlaičiai, tada nėra kam 
jų žiūrėti. Kaip aš džiaugiuo
si, kada pamatau vardus au 
kojusių busiančiai na 

Visų sąjungiečių, praspirtas 
bandė nors dar kartą at
sigrįžti ir pažvelgti į savo 
puošniuosius, augštai iškeltus, 
žalumynais apdabintus rū
mus, kuriuos buvo užkariavęs 
žiaurumu, ir privertęs galve
les žemyn nulenkti. Visa kas 
žalia dabar džiaugėsi laisve; 
jau nebeliko vergijos. Sniegui 
gaila buvo tų Lietuvos siipil-
tųjų kalnų ir žaliųjų siūbuo
jančių eglelių. Jis matė jas 
svyruojant linksmai, jam at-

• 

rodė, kad jos viena kitą apsi-
kabindamos glamonėjosi, bu
čiavosi o jam keršijo bei džiau 
gėsi jo nelaime ir silpnybė. ^ 
Jis norėjo tarytum atsisveikin
ti, norėjo dar kartą maloniai 
prabilti į Lietuvos gamtiškas 
grožybes, bet nebegalėjo. Iš
vydęs saulę sukliko ir suriko 
ne savo balsu, paskui amžinai 

• 

mi jį vargšą lamijo be pasigai: 
Įėjimo. 

• . . . 
Tai karei beeinant tarp snie

go ir galingo, malonaus pa
vasario su sąjungiečiais, upės 
ir upeliai; gardžiai kvatojo Klktffo patvinę. Jiems taipgi buvo I žuvo banguojančių jūrių gily-siaicių ^ * 1« I 

globojimo įstaigai. Man ro- pakakę šaltais kailiniais dė- M O 

dosi, kad nėra prakilnesnio ^ t l I r i i e R u k i l ° i^iputė, iš 
darbo, kaip dirbti našlaičių s k i e t e . j į e traukė sniegą į 
labui. j save' už kojų, už rankų, už 

Brangus Tėve t Aš būda- s k v e r n u ' N a b a ^ 8 P a m a t « s a -
mas liguistas ir mažai teuždirb yo a m ž m a (!W V l s i «*° 
damas prisiunčiu ant Tamstos' P n e š a i sąjungiečiai dirbo iš
ranku čekį 10 dol. del Labda- SJ-iU0S?' ^ausidami energingo 
rybės ir toliau kiek galėda- pavasario paliepimo. 

gelsko, todėl galime išreikšti 
savo širdingą džiaugsmą. 

Todėl reikia įsižiūrėti \ 
kultūrą ir pinigą ir į jųdviejų 
santikius. 

Kultūra. 

Nelengvas bus tas grįžimas 
Kareiviai stovi Archangelske, 
veidais atsikreipę į pietus, kur 
bolševikų kariuomenė. Užpa-| Yra du skirtingi iš vienos 
kalvj<* mųs kareivių yra dide- lotynų kalbos paimti žodžiai, 

je arti kits kito. Ten reikia ir 
pačiam naudotis kitų pagamin
tais daigtais: pvzd. gatvėmis, 
žiburiais, ir pačiam daryti ką 
nors naudinga kitiems, pv. 
mokesčius mokėti. 

Žmonės veikiai patėmijo, 
kad miestų gyventojai ir savo 
kūną švariau užlaiko negu so
diečiai, ir savo protą aprūpi-

\jams ir go, dešinėje laikydamas si-
kad nenuilstų pakol nebus pa- dabrinį kardą. Sniegas, išyy-
statytas prieglaudos namas. 

Viso labg vėlindamas, 

S. Rodavicia. 
130 Wooster A ve., 

•Akron, Ohio. 
1 

Prierašas. - Kad žmogus 
pareini iš darbo pailsęs ir mi

tinti, jei kas nors mums ne- j 1̂  įfžSalusi Bieloji jura. Per i kuriuodu beveik tą patį reiš-į^i gausesnėmis žiniomis. 
jsiseka. Bandykime patys s to - . l e d m 5 n e g a i į 1)rįeįti laivai, nei' kia, bet vieną labiau meffstti\del tuos žmones, kuriuose uu-

vieuos tautos, kitą kitos. Kur j *o daugiau, kultūros ėmė va-
vokiečiai mėgsta s a ^ i A'W-|dinti panašiais miestiečiam 

ti 1 Amerikos karės Sekreto I p r i d u o t į m u f i kareiviams pa-
naus vietą. Jis mato, kad ka-j g d b o g K o l t i e l e d a i s u l i r p s 
rei esant lietuviai neorganiza- j t o l t u r ė s m u g ^ r a i l i k t i s K u . 
vo kariuomenės, o pradeda ją 
organizuoti Amerikos karei 
pasibaigus. Jug tas negali pa
tikti Amerikai. 

Suvienytose Valstijose kur 
nekur iškyla neramumų. Iš jų 
tarpo girdėtis balsų, reikalau
jančių sugriauti dabartinę A-
tnerikos ūkės tvarką ir jos vie
toje pastatyti naują. Tos per
vartos daugiausiai reikalauja 
bolševikai, iš lietuvių atsiran
da didesnis nuošimtis bolševi
kų negu iš airių, arba vietinių 
amerikiečių. Šitiems labai 
lengva įtarti lietuvius, kad 
kariuomenę organizuojame ne 
Lietuvai ginti, o revoliucijai 
daryti Suvienytose Valstijose. 
• Mes lietuviai gerai žinome, 
kad šitie įtarimai yra netei 

sijos Šiauliuose. Dar mažiau
siai trys mėnesiai truks, kol 
jie galės sulipti į laivus ir ke
liauti atgal į Ameriką. 
Tuom tarpu jiems reikia pri

duoti maisto, rūbų ir kitokių 
reikmenų. Laivais to negalima 
padaryti. Laivai prieina tik i-
ki miesto Kola, o iš tenai iki 
Archangelsku! sunki kelionė. 
Iš vyriausybės pranešimų ga
lima suprasti, kad tenai jau 

tu r, ten prancūzai beveik vi
suomet vartoja žodį civiliza-
tion. Anglų raštininkai varto
ja abu žodžiu. N. Th. Buckle 
raŠe History of Civilization of 
England, o Tylor parašė Pri-
mitive Culture. Dabar anglų 
kalboje tas žodis culture labai 
retai vartojamas. 

Daugelis raštininkų nori pa
silaikyti abu tuodu žodžiu, pa
darant skirtumą reikšmėje, tik 
ue visi vienaip tą reikšmę su

yra geležinkelis, bet kad jis y- j skirsto. Nuobodu butų perkra 
ra apgriuvęs. Tam geležinke
liui sutaisyti Anglija siunčia 
2.400 vyrų, o Amerika dvi 
kompaniji arba 500 vyrų. 

Pernai išilgai Michigano kar
tais negalėjo paeiti traukiniai 
per sniegus. Vakarinis Bielo-

singi. Bet" atsargus' amerikie- j s i o s J u r o 6 krantas, vadinamas 
&ai laukia, kol mes duosim*'Murmansku, yra nelygina-
prirodymų, jog mųs organi- m a i blogesnis už Michigano! J 
zuojama kariu 
būti suvartota vietinės pei--
zuojama kariuomenė negalės krantus. Žiemos laiku ten ir 

gėle; 
versmės tikslams. ™- Užteks, kad pasiųstieji 

tinėti visas įvairias pažiūras. 
Išdėsiu tik tą, kuri man rodo
si patogiausia. 

Ant lauko auga žolių ir ne
šė j amų, bet žmogui maža nau
da iš to ką pati gamta užaugi
na. Iš daugelio augmenų žmo-| 
gus išsirenka sau naudingiau
sią, sakysim, kviečįus ir jais 
apsėja visą lauką. Iš ilgo laiko 
žmogus gauna patirti, kad var-

eležinkeliui turi tut i neleng- f*18 trukdo kviečiu auguna, 
dėlto įsgrebsto varputj ir su
degina. Taip pat pašalina iš 
lauko visokių kitokių kvie-Karės Departamento Sekre-' k»wi™i t a i P sutvarkys ta ge-

torius nenori mus įžeisti iš- " ^ į k a d ^lėt i j Arehan- k c n k g l n i l l ^ ^ 
roilržH*™** t» nriiwUnmi rai gelsko kariuomenei pristatyti • • "v ^4 

I reikšdamas tų pmodymų iei- ~ rpik-mpm, W,e t o s ; l a s ' n8&imlx '^ogn& supranta, 

I kalavimą. Jis turi teisę tikėtis, m a l s t o i r reikmenų. Apie tos bul_ 
™L*A mA. ^Qt.- t , ,^ r,,.;,.„K- kariuomenes parvežimą pnes d _ , . / . _̂  . 

kad mes patys tuos prirodj- . v J v u vių, ir avižų su dobilais. Del-
«%«» n^ofv . !n , f l Av.~SfQ; «r. geniai pasibaigiant negali bu- , % . ; ,. 
mus prrstat\sime. Augstai ap- . ^ & & to žm'ogus dalina savo žemę \ 
iviesta tauta visuomet moka 1 n e i b* laukus ir juos apsėjaįvairiomis 
suprasti, ko gali reikalauti Nuo to dienos, kaip Prezi- sėklomis taip daug, kaįp jam 
tas, prie ko ji kreipiasi su dentas paliepė atšaukti Ameri- r e i k i a T a i _ g i gk i r t u m a s tarp 
prašymu.Nedaro mums skriau- kos kareivius iš Archangelsko, 6 a v a į m į augančių žolių pievoje 
dos tas, kas su mumis apseina, prasideda kįtoki santikiai tarp įr ±ai.p žmogaus protu bei 
kaip u aujštai ;.pš'.ie£ta tau Amerikos ir Rusijos. Siberijo- d a r b u gutva^ytofi ^ ė s rodo 
1^ i e ^ ^ ^ i k a , turbūt, neturi sa- B^ltum t a r p g a m t o § i r k u l . 

Į Jei mes n tpatenkinsime vie- v o kariuomenes. Tai-gi paHo- t u r o s , Kas be žmogaus priai, 
nu prašymų siuntimu į Wash- vrus amerikiečiams kariauti dejim0 atsiranda, tas >T?a 
ingtoną, jei-gu mes ten prista- Archangelsko fronte, pasiUau- ganitoe vaisius^ k& smogus U-. 
tysime ir prirodymų,, kad mųs i a tikroji karė tarp bolševikas- nun^m į r darbu pasigamina, 
kariuomenė negalės būti su k o s Rusijos ir tarp Suvienytų fcat ^ ^$^9. 
vartota vietinės, t. y. ameriki- Valstijų, j Kultūra gali būti netiktai 
nės, revoliucijos tikslams, tai Tas pasiliovimas dar ue- laukuose ir dįrvoję, bet ir pa
mes greitu laiku gausime ne reiškia nei taikos, nei sutar- čiame žmoguje. Kas nelio^a 
vien leidimą tą kariuomenę or- tįes, bet prirengia sąlygas ki- plaukus, kaip jie užauga, tas 
ganizuoti, bet dar ir gerų ins- tiems gal daug svarbesniems palieka pilna, vajia. gamtai j truktorių. politikos žingsniams. • Kas sušukųojje, suima a*te ii , m t y , 

Civis lotyniškai reiškė miesto, 
ypač Rymo gyventoja, civilis 
reiškė panaši] į miestietį. Iš to 
pasidarė žodis civilkuoti, t. y. 
daryti žniogų panašiu miestie
čiams. 

Nors vergai gyveno miestuo
se, tečiaus stabmeldžiai ry
miečiai vergų nevadino civtv-, 
nes tie neturėjo teisių. Rymo 
piliečio teises turėjo tiktai 
liuosieji nepavergtų tautų žmo 
nės, o iš pavergtųjų tautų tik 
reti, labai išlavinti ir turtingi 
asmenys, gaudavo piliečių tei
ses. Jie galėdavo vadintis .-ei-
ves. Tai-gi civilizacija reiškė 
suteikimą žmonėms piliečio 
teisių. Visa tų piliečių šeimy
na buvo viena civilizuota ar
ba kultūringa šeimyna. 

Valdydamas a&vo jausmus 
ir apsėjimą protu žmogus gali 
tą valdymą kreipti į įvairias 
šalie. Jei-gu jis rūpinasi tik 
save arba savo nuosavybę to
bulinti žmogiško proto, valios 
ir darbo pastangomis, tai to 
negalima vadinti civilizacija, 
nes jis tuomet visai nežiūri ki
tų savo draugų piliečių. Tokis 
tobulinimas savęs arba nuosa
vybės tikrai ir teisingai vadi
nasi kultūra. 

v Kada žmogus, tobulindamas 
save ar savo nuosavybę, žiuri 
padaryti naudos draugams pi
liečiams, arba ir santikius tarp 

iv, '.vargęs, o randi šitokį laišką, 
tai tuo šviesiau pasidaro a- 8 e vunyse. 
kims. Kiek yra gražių sielų ir j tiejiegis sniegas, netekęs 
gerų širdžių tarp lįefnviu Ą- garbės ir galybės, šiurpulių 
merikoje, nieks negali apsa j amžinai veriamas nebežinojo 
kyti. Pradėjome ištikrųjų 
rengti auklėtnainį našlaičiams 
ir štai atsiliepia kilnių jaus
mų žmonės iš visur. Mes dirb-

bėse. 
Jos jį prarijo tarp lengvai, 

kaip žmogus prarija išsirpu
sią uogą, kaip gandras šaltą, 
gyvą varlelę. 

Kaip sniegas be jausmų, be 
širdies, be meilės nuėjo pra-
žutin be vilties, taip dabar 
atsitiko šioje karėje Europos 

Tas pavasaris, tartum didy-' didžiuliams. Jie žuvo pasaulio 
s Lietuvos Vytautas, sėdėjo bangose. Mažos tautelės, lyg 

ant tūkstantinio širmojo žir- pavasario eglaitės, džiaugiasi 
išgelbėtos iš pavergimo žie
mos 

Prigiję naujos tautų Šaknys, 
ėmė augti, bujoti ir leisti la
pelius. Veikiai pasirodys auk
siniai kultūros pumpurėliai, 
ir medumi penės protingas 
Lietuvos biteles. 

Tegul žydi Lietuvoj sesučių 
darželiai. 

Tegul myli amžinai bernai-

dės savo priešus, baisiai nusi
minė, persigando ir anivziual 
nebeteko vilties; ypatingai, ka
da pamatė upes, jūres, ežerus 
ir visokius šilelius sukilusius 
prieš jį. Sudrebėjo ir pastyro 
žiemos ponas išvydęs, kad jau 
artinasi valanda, kada jisai 
turės amžinai pražūti tamsio-

-čia i laukei yj. 
Birutės Kalnas. 

r 

nei kur besidėti, j o jausmai 
nusilpnėjo, jo galybė tapo su
trinta, jo skaistumas ir gražu
mas virto niekais. Nebėra kam 

sime nežiūrėdami kliūčių, kiti jį mylėti. Niekas jo nežiūri, 
mums padės ir nelaimingi vai 
kučiai pasidžiaugs. 

Kun. Pr. Bučys. • 

galutinai'niekas nebeliko jam - * 1 

BALTOJO KUNIGAIKŠČIO 
PRAŽŪTIS. 

• 

Išaušus pavasariui ir sau
lutei pradėjus kaitinti žemę 
neišpasakytais grožybės ir 
skaistumo spinduliais, pase
nęs ir surūdijęs sniegas, ne
noromis vilkosi nuo kalnų ir 
kalnelių į pakalnių duobes, u-
pes ir ežerus. Jisai slinkda 
mas grioveliais ir vagomis 
brazdėjo lyg koksai senelis kai 
liniais. 

Jam buvo gaila apleis 
mūsų tėvynės .didžkalniįis, * 
dar gailiau jau augančius ka 
mynus kadugius ir kainui 
kes žaliąsias egleles. » 

Jam buvo linksma atsimii 
ti savo žiemą; jisai didžia vo. 
kaip koksai karalius savo ru 
muose, gyvendamas, iš lauk 
būdamas apsiginklavęs stipri, 
ir ištikimiausia kariuomene 
Jis manė sau visuomet karą 
liausiąs. Jis neišpasakytai di 

faaeuįų pagerinti, tai tat yra; džiavosi nuo pat to laiko, įcuo 
civilizacija, **es tat pagerina j met jis užkariavo įvairius pa 

-

GERB. " 0 
SVARBUS PRANEŠIMAS. 

'i 

beatirą- įmonių sugyvenimą. 

tJmUousiioi 

Iš to suprantame, kad žodis 
kultūra turi' platesnę reikš
mę. Jis apima visas žmogaus 
proto ir valios pastangas pa
sekmingai tobulinančias gam
tos duotąsias mums dovaįae. 

(Tgea ant 3 pmL) 

šaulio kalnus o ypatingai Lie 
tuvos milžinų pilkalnius. 

Visi gyvieji sutvėrimai žie
mos laiku nieko negalėjo ma
tyti kaip tik sidabro žvilgu-
čįais mirgantį baltąjį sniegą. 
O jis tuomi begalo didžiavosi 

į lyg pasaulio galiūnas plotą že
mės užkariavęs. 

Turėdamas galę sniegas ne-
£*&ė pageltouftvosios žolelės 

Pradėjus 1919 metais "Draugo" Administracija dienraš-
iio skaitytojams, kurie atnaujina už dienraštį prenumerata ar-
oa naujai jį užsisako, įveda naują pakvitavimai metodą, apie 
<ą Čia paaiškinsime. Ta nauja skaitytojų pakvitavimo meto 
ia Administracijai sutaupys daug laiko ir nemažai pinigų, ku-
ie šiandie išleidžiami krasaženkliams siunčiant skaitytojam* 
pakvitavimus. Nuo to atlikęs laikas Ims panaudotas svarbes
nėms darbams, gi pinigai — paties dienraščio pagerinimui 

Cia apeina tik tuos skaitytojus, kuriems "Draugas" siun 
amas per paetą. Nauja metodą ve kokia: 

Kiekvienas skaitytojas, kurs gauna "Draugą" per pačtą. 
ut dienraščio atranda prilipintą spalvuotos poperos ruoželį. 
at kurio yra padėtas skaitytojo vardas, pavardė ir adresas. B* 
įto ten dar. yra padėti ypatingi ženklai, kurie ligšiol buvo 
įkalingi tik vienai Administracijai. Tie ženklai yra, pav 
•tae: 4r-3r-&; 2—26—9; 7—15—9; 1—22—20 ir t. t < 

Ką tos skaitlinės reiškia T Jos reiškia: pirmosios paeilinj 
. <&e8į, antrosios mėnesio dienas, gi trečiosios — metus. Ir 

ip: 4—3—8 (reiškia: balandžio 3 (įiena 1918 metai); 
-26—9 (reiškia: vasario 26 d. 1919 m.); 7—15—9: (reiškia 

epos 15 d. 1919 m.). 1—22—20 (reiškia: Sausio 22 diena 
*20) ir t. t 

taigi ano šiol šitais ant adresų ženklais skaitytoja] tatt 
^kvituojami už užsimokėjimą už laikraštį. 

Kas, pav., atnaujins už dienraštį prenumeratą visiemt 
letams pradėjus sausio 2 d.. 1919 m., tasai gaut laikraštį it 
ai e adreso bus pažymėta: 1—2—20. Tas reiks, kad Jis pa 
cituojamas Ugi: sausio 2 d., 1920 metų. Kas atnaujins aro* 
isisakys dienraštį su vasario 10 diena, 1919 m. ir užsimokės 
•usei metų, ant adreso atras: 8—10—9, taigi: Rugpjūčio 
'0 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 akai 
<ytojams. 

Kitokie posenovei pakvitavimai bus siunčiami tik tiem* 
įkaity tojams, katrie būtinai tokių reikalaus. 

Kartais tuose ant adresų pakvitavimuose gali pasitaikyti 
klaidų. Tad gerb. skaitytojai yra prašomi pranešti mums apie 
užtėmytas klaidas, ar kalaus neaiškumus. Tada 
sime arfea per dienraštį paaiškinsima. 

• ^ 
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(Tąsa įmo 2'pusi.) 
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Civilizacija yra žmogaus dar
bas tobulinantis savyje tas do
rybes, kurios palengv?na su
gyvenimą su kitais, ir tobuli
nimas pačių santikių ta rp 
žmonių. N T 

Imkim pavyzdžių. Kad žmo
gus perkratinėja savo sąžinę, 
atmeta pagundas, stiprina ge
ruosius jausmus, — tai tat 
yra kultūra. Kad žmogus mo
kina kūdikį apseiti ant gatvės 
arba namuose, tai yra civili
zacija. Kad kitas įkuria sau 
vienas arba su kitais prieglau
dą našlaičiams arba vaikams, 
tai yra civilizacija. 

Pinigas. 

Gamtos daigtai, prie kurių 
žmogus nėra nei kiek pridėjęs 
savo darbo, dažniausiai buvo 
nebrangus, kaip ana oras, ar
ba vanduo upėje, ežere ir iš
lytas. Kol geležį surandi jau 
gana daug reikia pridėti dar
bo, tlelto geležies brangenybė 
yra žymi. Auksas retesnis už 
geležį, dėlto daugiau darbo 
.'Fiunka jį surasti, dėlto jis 
brangesnis. Deimantai dar re-

j tesni ir brangesni už auksų. 

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

Pinigo reikalas kultūrai. 

Gamta neverpia siūlų, neau
džia drobių, nesiuva marški
ni!. Tie visi daigtai vra kultu-
ros padarai. Tečiaus marški
naičiai pravartu ir kūdikiui, 
dar nepajiegiančiam aprūpin
ti savo reikalų. Tai-gi nedirbęs 
kūdikis naudojasi kitų, daž
niausiai savo gimdytojų, už
dirbtaisiais daigtais. Motina 
galėtų gauti p ;niga parduoda 

• < 

• 

I 

• 

sKaitant. ftangeiis nhiversite* 
tą baigusių sakys, kad aš pro
to netekau taip mažai skait-
liuodamas, b£t aš į mokslo iš
laidas nededu nei alaus, nei ci
garų, noį kitų brangesnių pa
silinksminimų, tuštinančių stu
dentų kišenins. 

Ne pinigas daro kultūrą. 

Nors taip aiškiai matyti pi
nigo reikalas žmogui einan
čiam mokslus, nors neišėjęs 
mokslų mažai gali prisidėti 
prie kultūros, bet ne pinigas 
padaro nei mokslų nei kultū
rą. Jei pinigas butų mokslo ir 
kultūros priežastis, tai kur yra 
pinigo, butų lengva pasidaryti 
mokslo ir kultūros. Tečiaus 
taip nėra. Ne vienas žioplys 
turi dešimt syk tiek pinigų, 
Įdek kitas suvartojo mokslus 
beeidamas, o vis-gi liekasi 
žioplas. 

Kas nori mokslą įgyti, tam 
negana yra praleisti studentui 
paskirtą sumą pinigų. Jam 
dar reikia vargti ir mokintis. 
Prie mokslo reikia trijų daig-
tų: a) reikia turėti protų, l)) 
reikia dirbti protu ir e) reikia 
turėti iš ko gyventi. Kapitalas 
neduoda žmogui gabumų. Jis 
taip-gi neužstoja sunkių ir il
gų pastangų visu mokslo me
tu. J is tik aprūpina kūno rei
kalus tuomi laika, kada protas 
mokinasi, kad valia įsitempu
si traukia žmogų prie to sun
kaus darbo, atitraukdama nuo 
kitų lengvesnių ir pelningesnių 
užsiėmimu. 

Iš trijų sąlygų, reikalingi} 
mokslui, pinigas arba kapita
las yra mažiausia. Augštesnės 
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Ar pėsčias einu, ar važiuoju, 
Ar dirbu ką rimtai, —• 

G?esmelę Vilčiai aš dainuoju, 
J ją-tikiu šventai... 

. į I 

Kada gyvenimo verpetai 
Snkjla širdyje, 

Žiūrėk, kaip greit prabėga metai 
Jei viltis tavoje! 

J inai yra tas didis Vadas 
Žmonijos prie Buities. 

Be jos žūtų šventasis Pradas 
Visų mųs ateities!.. 

Roseland. UI., gr. 15, 1918. Vaidevutis. 

ŽMONIĮJ MULKINTOJI! 
KLAUSIME, 

kultūros rūšys dar labian ap-
seina be kapitalo. Ypač vidu
jinio arba dvasinio išsilavini-
mo kultūra. 

Atsižadėjimas kapitalo. 
Daugelis kultūros veikėjų 

daugiausiai naudos padarė, 
nia pieną, drobe ir kitus maž- I m d a kapitalo atsižadėjo. Kas 
možius. Gavusi'pinigą ji ture- \ ?a™ į d i r b t o j o kapitalo atsi-
tų kapitalą. 'Bet ji tų daigtų 
neparduoda tik sunaudoja sa
vo kūdikiui. Tat jos kūdikis 
gyvena jos kapitalu. 

Kudik'U. susirgus dar. la-
biaus pasirodo jo gyvybės 
priegubnė nuo svetimo kapi
talo. Jei tėvas nešauktų gvdv-
tojo, kūdikis mirtų. Bet šauk
damas gvdvtoja tėvas t iu: 
$uoti savo uždirbta dolerį ar
ba daugiau. 

Kapitalas ir mokslas. 

Sunku žmogui dirbti ranko
mis,* bet dar sunkiau, dirbti 
šmeginimis. Dėlto taip daug 
vaikų visai nenori mokintis, 
nors netingi po medžius kars
tytis. Naujus išradimus, page-
rina:ilius errvenimą, dainiau-
siai padaro tik tas, kas yra su
žinojęs jau buvusius tos pa
čios srvties išradimus. Žmonių 
giminė yra gana sena ir kiek
vienoje srytyje yra %daug min
tijusi, ieškojusi ir radusi. To 
del norint pakilti į dabartinio 
mokslo viršūnę kokioje nors 
šakoje reikia daug lavinti sa
vo protą ir ilgai sugaišti, kol 
viską sužinosi, kas jau pirma 
buvo padaryta nors siaurame 
specijališkume. 

Kol žmonės mažiau turėjo 
išradimų ir žinių, tol greičiau 
jas galima buvo apimti. Da
bar negalima yra pasiekti in
teligentijos lygmalą greičiau 
kaip j penkiolika metų sun
kaus nuolatinio darbo. 

Per tuos penkiolika metų 
vis-gi reikia ir valgyti ir apsi
rengti ir šiltame kambaryje 
žiema gyventi ir užmokėti mo
kytojams, kad jie turėtų ką 
Valgyti. Vidutiniško universi-

I tetą baigiančio žmogaus mok
slas yra suvartojęs maždaug 
3,000 kapitalo labai spuliai 

žada, tas jį paveda visuome
nei. Tada visuomenė įgija jie-
gų suteikti gabiems savo na
riams vartoti gabumus kultū
rai ir civilizacijai ant naudos. 

Didieji kapitalo centralizato-
riai pralobo patys ir dažniau
siai sudarė savo vaikams tik 
sąlygas plačiai palėbauti.' 

Europos kultūrą ir civiliza
ciją padarė iš didelės dalies 
benediktinai, atsižadėdami tur
to. 

Kun. Pr. Bučys. 
% 

STUDENTAI NENORI 
MANKŠTIMOSI. 

Northwestern universiteto 
viena dalis studentų nesutin
ka su militariniu mankštimo-
si. Militarines pamokas jie no
ri turėti tik teorijoje, bet ne 
praktikoje. 

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

VIENĄ DIENĄ STREIKUO
SIĄ PIENO IŠVEŽIO-

TOJAI. 

Pieno išvežiotojų unija nu
tarė išeiti generalin streikan 
rinkimų dienoje, balandžio 1 
dieną, kad paremti darbo par
tijos tikėtą. 

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

— Londonas, vas. 19. — An
glijos vyriausybė 4 centais 
sumažino mėsos kainą vienam 
svarui. Daug mėsos pristato
ma iš Amerikos. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS ('V.S.S.). 

Nevadinu jų neprigulmin-
gais arba nezaliežninkais dėl
to, kad... nuo ko-gi jie nepri
guli f Nuo Šv. Tėvo? Svki 
sako, kad priklauso, kitą sy
kį, kad ne. Nepriklauso nuo 
airio vyskupo, bet giriasi pri
klausą nuo lenko Hoduro, 
prancūzo Villato, italo Carfo-
ros, arba nežinia kokio kuni
gaikščio de Laudes—Berghes 
et de Roche ir kitų kitokių 
svetimtaučių. Jei pripažiritu-
mėm jiems neprigulmingųjų 
vardą, tai gal tik dėlto, kad 
P r iė jųjų nepriguli nei moks
las, nei šventinimai nei dora. 
Jųjų popežius i r dievaitis yra 
tas humbugas, tamsuolių iš
naudotojų patronas. 

Ir tas humbugas jiems pa
prastai sekasi išpradiių. 

Štai bambizas atsibeldė į 
kokią nors parapiją ir sutvė
rė "nezaliežnąją parapiją' ' . 
Klebonas, žinoma, tuoj per
spėja žmones, aiškina katali
kų tikėjimo mokslą, Bažny* 
čios surėdymą, Istoriją, bet 
ką tu čia padarysi, kad bū
dami tamsus suprasti negali, o 
būdami įnirtę, suprasti neno
ri. 

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

Tėmijame iš laikraščių, jog 
nezaliežninkai niekuomet ne-
pabuva ilgai vienoje vietoje. 
Bet delko? 
Klebonas, aiškindamas Kris

taus mokslą, gal but pertikri
no tūlą nuošimtį, jog jie kly
do ir jie sugrįžta atgal prie 
Bažnyčios ir prie parapijos. 
Mulkintoją išveja patys jo 
parąpijonai, kuomet persitik
rina, jog jųjų " k u n i g a s " ne
turi arba mokslo, arba šven
tinimų arba doros. 

Svarbu tat, kad lygiai kle
bonai, kaip ir žmonės žinotų 
kuodaugiausia apie mulkinto
jo gyvenimą: mokslą ir šven
tinimus. Tuomet, atsilankius 
ar apsigyvenus kokioje para
pijoje vienam, antram, ar ke
lintam mulkintojui, visi tuo-

Geresni Bisčuits Padaryti Geresniu Budų 

4+4C^*\f\ CARAMEL ribPOl-UIICHBAR 
R E G . ^ U.S. I PAT. OFF. 
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VISKAS KĄ TIK GALIMA NORĖTI IŠ GERAI IŠKEPTŲ 
, piratų. 
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ninkus, kaip antai: kas juos 
pažino Lietuvoje, ar yra ėję 
bent kokias mokyklas, kaip 
elgėsi, kuomet atvažiavo į A-
meriką, kur čia dirbo, kuo
met pradėjo mokintis, pradė
dami eiti į bambizus, kur mo
kinosi, kaip jųjų pirmieji ar
ba krikšto vardai, ktiomet ir 
kur pradėjo skelbtis esą kuni
gais. Reikėtų pririnkti, fak-* 
tų apie jųjų dorišką pasielgi
mą prieš pradėsiant ir pradė
jus apsimesti kunigais. 

Ypač svarbu butų sužinoti 
faktų apie bambizų "moks
lą". Žmonės, bambizų pase
kėjai, yra paprastai tamsiausi 
iš visos kolonijos. Tankiai 
nemokėdami net skaityti, už
siganėdina bile popergaliu,* 
kurį jiems mulkintojas paki
ša po nose. Ypač-gi moterys, 
jei pamato, jog mulkintojas 
arnotą užsideda neiš virkščiai, 
jog vaikščioja stacijas su "a t -
siduksėjimais' ,, tai ir skaito 
jį geriausiu kunigu. Negalė
damos paskaityt daugiau, 
kaip mišių maldas ir porą — 
trejetą litanijų, kajp-gi jos ga
lės persitikrinti ir prirodyti, 
j°£ jtjjij mulkintojas nesu
pranta, ką skaito mišiole ri
tuale arba kaneijonale. 

PH rodykime tad faktais, 
jog mūsų mulkintojai yra be- b u d u > £į k a s n o r s p r i r o d v _ 
moksliais, idant mūsų sukly- ^ j o g m 6 metūh < ] r a u f f e m 
dusioms moterėlėms nereiktų ^ ^ ^ v ^ 1 9 1 ? m e t u 
mokyties lotyniškai, norint su- " k u n i g l l » barberiavo ar sta-
gauti savo mulkintojus. Tuo-1 l i o r i a V o a r d i r b o k i t a k o k į 
met jos lieps savo vyrams juos d a r b a > t u o m e t b u t ų a i ^ j o g 

—viskas gerai sumaišyta, sutaisyta ir gerai paga
minta. 

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

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

Lunch Bar. 

Taip pat Crispo biscultct,, cookies, goodies, tld-
bits, visokios rųšies — viskas gerai padaryta, ge
rai supakuota geriausioj pasaulio kepykloj. 

Jeigu jusu krautuvininkas neturi, prisiųskite 
mums jo vardą arba -telefonuokite mums, Hay-
market 5160. 
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SAWYER BISCUIT COMPANY 
Chicago l New York 
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DRAUGAS NELAIMĖJE! 
Mainieriai, mechanikai, audėjai, fabrikos ir siap visokie 
darbininkai, dirbanti viduj ir lauke, yra amžini draugai 

• 

vyti lauk. 
Kaip tai padarysime? 
Manding tas nesunku, jei 

visi prie darbo prisidėsime, 
kurie ką nors apie mulkinto
jus žinome. 

Vienas tokis rašė iš West-
ville, 111., kitam į Cambridge, 
Mass., jog Cambridge 'iškio 
brolis, kuris tuomet "rovė 
prancūziškąją" su Strazdu 
Westvillėje " j au buvo apie 
porą sykiij ant mišių ir ma
tyt, kad su laiku persiims ir 
išsimokins". 

Laiškas buvo rašytas "V-
IV mėn. X V I I ' ' reiškia, penk
tą dieną balandžio mėnesio, 
septinioliktais metais. Buvo 
tai didysis Ketvergas, kuomet 
mulkintojas "įsirovęs prancū
ziškos" su kitu rašė laišką 
trečiam į Cambridge ir piršo 
jam Marytę. Prie tos progos 
prašyčiau . Cambridge'iečių, 

jau žinotų kas per vienas-jis Westville'iečių, Daytone'iečių 
yra ir kur yra ką daręs. Tuo- i r kitų kolonijų lietuvių-ka-
met' ir klebonui ir žmonėms 
nereikėtų vėl ieškoti faktų, 
gaišinti laiką ir per tai vėl 
duoti jam progą pasimeške-
rioti narrjoje vietoje. . Ginčy-
ties su tokiais butų nereika
lingas ir pažeminantis, daig-
tas. Iš kitos-gi pusės mes ži
nome, jog visi mūsų mulkinto
jai, apsimetantieji tautiškais 
kunigais, yra tamsuoliai, arba 
be šventinimų arba be doros, 
arba tankiausia šiupinys, su 
darytas iš visų tų trijų daly
kų, ty. nešventintas ir nedo
ras tamsuolis. 

Ar nebūtų tad gera, kad 
mes surinktume kuodaugiau 
sia faktų apie mūsų nežaliež* 

talikų pranešti,kaip buvo var
das to, katras pas jus bambi-
zavo. O gal kas turi fotogra
fiją? 

Toliaus vienas mulkintojas 
rašo: " O mes išvarysime ge
rą biznį su studentais. Pra
dėsim mokyti į kunigus ir ma
žiausia lupsime po, kokius 
$500.00 (o į 4 mėnesius gali
ma lengvai išmokyti). Taigi 
jei Westville'iškis mulkinto
jas jau buvo, anot kito tokio 
laiško, laikęs mišias apie porą 

jojo mokslas labai menkas. 
Tokiu pat būdu galėsime 

prirodyti bemokslumą ir kitų 
bambizų. 

Je i mūsų katalikiškoji vi
suomenė tam sumanymui pri
tartų* ir man padėtų, prisiun-
čiant affidavitus, iš laikraščių 
iškarpas ir šiaip jau faktusN 

bet ne savo asmeniškas nuo
mones, apie bambizus, tai ap-
siimčia sutaisyti iš jųjų bro
šiūrą, sudaryti nekaipo ro-
gues' gallery taip, kad, atsi-
baladojus bile bambizui, tuo-
jąus turėtumėm po ranka jojo 
gyvenimo fotografiją ir galė
tumėm tuojau pažinti, kaip 
tas naujas avies kailiu apsivil
kęs žmonių mulkintojas i&tik-
rųjų turėtų atrodyti. 

Tariu širdingą ačių visiems, 
kurie prie užmanytojo darbo 
kokiu nors būdu prisidės. 

Kun. V. K. Taškunas, 
1534 So. West St., 

Rockf ord, -111. 

VYNAS IR CIGARETAI YRA 
KALTI. 

PAIN-EXPELLER 
Jau suvirs penkios-dešimtyg metu 
kaip iita piuki gyduole yra var-
tuojama BU geriausioms pasek
mėms, išgydymui rumatismo, 
skausmu krutinėję, tonose ir rau
menyse, neuralgijos, strenu die
gimą, šalčio ir kosulio 

Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus didelėse bonkose. Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi 
Pain-Expeller, persitikrink ar yra IKARĄ, vaisbaženklis ant baksiuko. 35 centai ir 65 centai ui 
^ bonkutę. Gaunamos visose aptiekose, ar tiesiog is labortorijos. ^ 

P. AD. RICHTBR A CO., 74-80 VVashington St.. New York, N. Y. / 

Dr. Samuel Sher, 3919 West 
Adams gat., aną dieną vakare 
su žmona parėjo namo ir at
rado įsilaužusį vidun vagilių 
James Corbley. 

Policijos nuovadoje vagilius 
už savo sugavimą apkaltino 
vyną ir cigaretus. Gydytojo 
namuose jis rado vyno. Išgėrė 
ir dar užrūkė cigaretų. Po to 

Sustok Vagie! 
THE " J u m b o " gazo degintojas kaip -tionais 

yra parodomas ant viršaus, yra tikras vagis 
gazo mieste Chicagos. Jeigu tu turi vieną iš jų, 
tai tuojaus numesk! J is padidina jūsų gazo bi- \ 
las ir tuomi mes gauname daugybę nusiskundi
mų. 
SAKYMAI KAD " J U M B O " DUODA DAU
GIAU ŠVIESOS NEIŠVARTOJANT DAUGIAU 

GAZO YRA NETEISINGI. 

Vartokite mantlė degintojus, o gausite daugiau šviesos, 
o mažiau gazo išdegs. Deginant penkias valandas j dieną 
per mėnesį l a iko # " Jumbo" išdegins jums už $2,30 gazo; o 
"Junior ' r mantle degintas per tą patį laiką išdegina jums 
už 39c. arba $1.91 mažiau, ir duoda daugiau šviesos. 

• Mes parduodame "Junior Mantle ' ' 
šviesas tiktai po 15c, (tas daug ma
žiau negu vienas " J u m b o , , kainuoja) 
arba mainome vieną dykai už " Jum-
bo", mušu main ofise arba sekančiose 

š i ta yra 
"Jumbo" 

Gazo J>tfrin 
lojas 

pamiršo, kur jis apsiverčia. 
kartų,kuomet laiškas buvo ra- Tuo tarpu gydytojas parėjo ir 
sytas, ir jei jam užteko ketu- jį atrado. 
rių mėnesių mokslo, tai reiš
kia, jog apie pabaigą 1916 m. 

Vagilius pripažino, jog vy
nas i r cigaretai daug žmonių 

turėjo kur nors dirbti. Tokiu i pražudo, 

WKST SIDE 3643 lrving Park Blvd. 
2142 West Mrdlson St. * 0 8 W e s t Narth A v c 
1700 West 12tli St. SOUTH SIDE. . 
1641 Mitaaukee Ave. 
3221 Ogdcn Ave. 
4033 West Madison St. 

KORTH SIDE 
3071 Lincoln Avc. 

731 \Yest C3rd St. 
3478 Archer Ave. 
103-5 East 35th St. 
9051 Commcrcial St. 

Šita Yra 
"JUMIOR MANTLE" 

11025 Mieliigan A v c 

The Peoples Gas Light & Coke Ck>., 
Michlgan Ave. ir Adams Str., 

Telefonas Wabasli 6000 
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LEGENDOS IR PASAKOJIMAI 
APIE 

KUDIKELJ JĖZŲ -

(Tąsa). 
ra. 

I . M M , — P — ssssasmam 
o ataros birėjo per veidus ant mažos garbhrootos gakrel^s. 

-Palytėjimas To, kuris gydė aklus, kurčius ir raupuotus 
yra taip galingas dabar, kaip buvo tada, kad tiktai mesjpą-
sitikėtume Juo "mųs gyyenime visuomet šviesi saulelė švies-
tų, tarnaujant savo Viešpačiui./' 

Tėvas atsistojo, ir, imdamas kepurę, tarė: 

K*H> mm •:«.« » " *"» 

• V f ^ j p paklausė, žinodamas, |*ad nepildyti jos valios 
yra pavojinga ant gatvės, nes tuojaus galį pradėti taip rėkti, 
spiegti, kad visi, pjaaivįai susispies apie karietą. 

^Iškelk man lauk, Petrai", buvo jos kitas įsakymas 
tarnui. . ^J 

"Negaliu, panaite'r1 atsakė Petras pilnas . neramumo. 
Ponas griovas pasakė, kad panaitė turi likti karietoje. Jis 

PejfatĄw», *M#rio 21 ttlfl 

"Taigi eime, mano vaikeli, aš eisiu su tavim." 
Taip kaip jis buvo savo suskretusiuose darbininko dra- .su ponia tupjąus sugrįš", 

bužiuose, leido savo mažam sūneliui vesti save į bažnyčią, at-i " Je i manęs, kaip bematant, neiškelsi, aš taip suspiegsiu 
Praėjo jau nemaža laiko, o vaikai reguieriškai, kas pas-' siklaupė tenai drauge su Steponu ir Aloizu prieš altorių ir garsiai, kaip tiktaį aš galiu", atsakė mergiščia, rausdama iš 

kirtas vakaras, labai gražiai rinkosi. Stepukas ypatingai kada jie tenai meldėsi da kartą atėjo balsas: piktumo. 
pasirodė uolus; jo motiną tos vakarinės pamokos sujudino.j "Eikite prie manęs visi, kurie esate pavargę ir apsun- Petras jau žinojo į ką panašus jos garsus spiegimas; jis 
J i leido Tėvui Grigaliui pakrikštyti Stepuką, o taippat ir kinti, o aš jums palengvinsiu." v I taippat gerai žinojo, kad ji lengvai gali savo žodžius išpil-

Paskutinė kliūtis subyrėjo vargšo žmogelio dusioje. Jįs dyti, .tąįgi i^kėjė ją ant gatvės ir nubėgo jieškoti ponios pa
liejo džiaugsmo ar atgailos ašaras. Jis leido savo mažiems s akyti, kas atsitiko. Oriovienė atėjo tuojaus prie savo ma-
vaikuoiams vesti jį pas Tėvą Grigalių ir jis pats prašė, kad ŽOS dukters ir rado ją bežiurinėjančią i daiktus per langą, 
butų priimtas į Gerojo Ganytojo pulką. j "Eikš, mano brangi, tėvas jau "pas karietą; žinai jis ne-

Tuojaus' tėvas gavo gerą vietą su nemaža alga, o moti-' mėgsta laukti. Tėtė važiuoja ant stoties sutikti savo brolį; 
engėsi prie Kalėdų ,šveneiu. J i atsiėmė visus drabužius,'*4įkš, mano miela.'* 

mažesnįjį jo brolį, kuris gavo vardą Aloizas. J i pamatė, 
kaip malonus pasidarė Steponas po kunigo įtekme ir kaip 
drąsiai jis kenčia bjaurų tėvo upą ir uoliai padeda jai va
lyti kambarius, kuriuose jie gyveno ir atlikti jos nekuriuos 
kitus triūsus. 

Buvo jau arti Kalėdos. Nors Stepuko tėvas da vis ne
dirbo ir jis gaudavo nuo gerųjų vienuolių vieną gerą paval
gymą, bet jo' širdis buvo pilna džiaugsmo, nes jis buvo ski
riamas dalyvauti Kalėdų procesijoje ant garbės Kūdikėlio 
Išganytojaus. 

Jo senas draugas, Jokūbas Tamsonas, taippat buvo skir
tas prie procesijos. Jokūbo prakilni širdis darėsi da pra
kilnesnė nuo gautų maloniu. Draugiškumo ryšiai tarp jo 
ir Stepuko da labjau sustiprėjo. Juo^u rengiami buvo pri
imti per Kelėdas krikštą ir atlikti savo pirmąją išpažintį. 
Po Kalėdų juodu manė apleisti pikto ir nemandagaus moky
tojo mokyklą ir vaikščioti į gerųjų .Tėvų mokyklą, kuri 
jiems buvo duodama visiškai dovanai. 

Dabar juodu mokinosi apie Švenčiausią Komuniją, apie 
neapsakcmą Mieliausio Jėzaus, esančio Šveneiausiame Sak
ramente, meilę. Vaikai rijo kiekvieną žodį. Galop jų širdy
se pirmą kartą pasigirdo balsas: "Kadome Draugą visur 
esantį, tą patį šiendien, ryto ir amžinai.*' 

Kasdien drauge jie ateidavo pasįnelsti mažoje bažnytė
lėje, prašyti Jėzaus, ko jie labjausia troško ir pasakyti Jam, 
kad jie labai Jį myli. 

Stepukas pasidarė mažas apaštalas; jis mokino savo bro
liuką Aloizą vi sako, ko jis pats išmoko. Jis vedėsi jį į baž
nyčią kasdien, jei tik buvo gražus oras. 

Vieną rytą, nedėlią prieš pačias Kalėdas, Stepukas tarp 

na rengėsi 
kuriuos buvo užstačius ir viskas susidarė taip gerai, kad jie <<A§. ft0iriu ^ i t i i r n u ą įp į r k t į tą malonią, mažą porcele-
visi švarus pasirodė per Kalėdų Mišias. ^ ^ lėliukę", atsakė Agnietė. "Žiūrėk, mama, tą su mė-

Nors jie dėkavojo Dievui už visas Jo geradėjystes, uz l y n a i s p a r e dais , su- balta skepečiuke ir ilgais plaukais. Ei-
gerą maistą, kuris užstojo jiems sausą duoną, bet svarbiau- k i m e j v i d ų - mfmSL> įr nUpirk ją." 
siu jų džiaugsmu buvo, kad jie galėjo klūpoti prie "Betlė-j "Nėra laiko, mano brangi", atsakė motina, kuri tikė
jaus stainelės" ir mąstyti, kad Jeaus gimė tvartelyje, kaipo'jo s i^ kad n u p i r k u s iėje, Agnietė reikalaus nupirkti del lėlės 
neturtingiausias vaikelis, pasaulio atmestas, o kurių yra 
dabrir jų Išganytojas ir prietelius. 

Nuo to laiko ta šeimyna tarpo. Tėvas visuomet turėjo 
darbą. Jis buvę- taip pastovus ir gabus, kad pasiliko dirb
tuvės užveizda, kurioje jis dirbo ir nepraleido nei vieno va
karo, kad nebūtų klupščias meldęsis su didžiausiu dėkin
gumu "prie To, kuris davė pergalę." 

Motinai nereikėjo bėgioti, jieškant kur nors uždarbių. 
Ir be to į kelis metus dasidirbo tiek turto, kad apleido tam
sius užkaborius, ir įsigijo sau namelį su nedideliu sodeliu, 
kur jie lengviau atsikvėpė ir laimingai gyveno, kaimynų ger
biami. 

Stepukas ir Aloizas abudu apturėjo malonę pašaukimo į 
kunigystę. Aloizas pasiliko misijonorium tarp Japonijos 
raupuočių ir mirė kentėtojo mirtimi: jis buvo užmuštas tų, 

kėdutes, stalelius, septynias ar aštuonias sukneles aprėdyti. 
* * Eik šen!' \ tarė tėvas nekantraudamas. *' Aš- niekados dau
giau Agnietės .neimsiu su savim į karietą. Netikus mergiš
čia ji darytų gėdą net kaminakrėčiui!" L ' . " 

Agnietė tyčia puolė ant purvino šaligatvio ir pradėjo 
i I garsiai rėkti. * 

"Imk karietą ir važiuok ant stoties", tarė griovienė sa
vo vyrui. "Aš, nupirksiu Agnietei lėlę ir parvažiuosiu, pa
ėmus vežėją. Apie mus susirinks visas miestas, jei ji nesus
tos rėkus. 

Kada Petras surado vežėją, griovas nuvažiavo. Motina 
įsivedė Agnietę į kr.autuvę ir nupirko jai lėlę. Ta lėlė bu
vo viena iš maloniausių ir gražiausių, kokias tiktai, kada ga
lėjai matyti. Jos plaukai buvo ilgi, geltoni, akįs mėlynos, 
maža nosis, pusiau atdara, panaši į rožę, burną rodė dvi ei Ii 

Steponas darbavosi Londone. Jis mirė, atlikęs.daug ^ t ų dantukų. J i galėjo sėsti, klaupti, atsistoti, judinti ran-
sunkių darbų. Jis darbavosi tarp didžiausių vargšų, v i sų , k a s \ r ko&* lY. buvo Parėdyta Į mėlyna* ir baltas drapanas, 
apleistų, neturinčių tikėjimo ir varginamų girtuoklystės.I .Agniete visu keliu iki namų nieką nedarė, tiktai bucia-

rytmetinių mokyklos pamokų ir pietų atlėkė pas Jokūbą iri Daugybę jis privedė prie išpažinimo tikėjimo, daug išplėšė iš. v o l r niy*aVO savo lėlę. 
vos galėdamas atsikvėpti nuo patroškinu), su vargu pratarė: | girtybės nagų.v % "Mama, ar tu myli mano mažą lėliukę? Kaip ją va-

"Jokūbai, aš nerandu savo broliuko, ką man darvtif" Jokūbas Tamsonas, kurio tėvui netikėtai teko didelis &*M Mama, ar manai, kad yra tobula lėlės meilė?" 
Gal jis nuėjo namon be tavęs, arba su kitu "vaikuf' turtas, įsteigė prieglaudą vaikams. Jis suprato gerai vai-1 K a d a parvažiavo namon, Agnietė nulėkė į vaikų kąmba-

kuriems kaip aniolas tarnavo. 

Ui 

<•-

Kur tu jį palikai?" 
"Prie pat durų laiptų namo N. 19. Aš nubėgau pa

klausti motinos, ar turime pareiti pietų namon, ar duos atsi
nešti čia." 

"F iu t ' švilptelėjo Jokūbas, truputį nusigandęs. "Te
nai yra labai daug pavojingų perėjūnų, o Aloizas, žinai, ne
pasėdi penkių minutų ant vietos.*" 

" O beje", sušuko jis staiga su pilnu vilties veidu. ."Ar 
dirstelėjai į bažnyčią — ką?" 

"Ugi, ne. Visiškai užsižioplinau" — atsakė Stepukas. 
'Ęiva; nuėję pažiūrėsime". 

Bažnyčia buvo tamsi. Jos langai iš vienos pusės buvo 
užtepti, o iš antros augšto namo užtemti. Iš karto, vaikai 
įėję nieko negalėjo įžiūrėti, bet po valandėlės jie išgirdo kū
dikio balsią, kalbančio: 

" A r Tu čia, mano Jėzau?" 
Juodu išgirdo lengvą baladojiiną ir eidami ant galų 

pirštų, užlipo prie vargonų; nuo tenai pamatė Aloizą, sėdintį 
ant altoriaus ir baladojantį palengva į mažas auksines eibo-
rijos dureles. Juodu pamatė, kad Tėvas Grigalius išėjo iš 
klausyklos; ir jis ir juodu buvo pasirengę eiti prie Alojzo, bet 
tuom tarpu atsiliepė malonus, meilingas balsas, skambantis, 
kaip dangiška muzika: 

"Taip, mano mažas vaikeli, Aš čia. O ko tu nuo Ma
nęs nori?" 

"Brangiausias Jėzau, aš noriu, kad tėvelis gautų dar
bą, kad jis nepasigertų ir nemuštų daugiau mamos ir Ste
puko. Ar padarysi tai, Geriausias Jėzau? Ir ar niekad ne
užmiršti Tėvo Grigaliaus? Ar padarysi, kad mama atsi
griebtų ir nustotą verkusi? Geriausias Jėzau, aš Tave my
liu labai, labai, net labjau kaip savo tėvą, motiną ir Ste
puką." 

"Brangus vaikeli, eik namon ir pasakyk tėvui, kad aš 
noriu, kad jis mane mylėtų' vėla suskambėjo balsas lš-
ganytojaus, kuris taip labai myli mažus vaikelius. "Pasa
kyk jam, kad jis Mane mylėtų, o aš busiu visuomet jo ge
riausiu draugu". 

"O, dėkui Tau, dėkui Tau, Geriausias Jėzau!" sušuko 
linksmai mažas kūdikis, "(reriausias, Brangiausias Jėzau, 
pasilik sveikas." ) 

A Dabar jis nusikraustė nuo altoriaus ant kėdės, kurią 
buvo prisistatęs ir leidosi greitai per bažnyčią. Tik dabar 
jis pamatė brolį ir kunigą, drauge su Jokūbu, klūpančius ir 
garbinančius savo Viešpatį. 

"Eikš, Stcpuk", tarė jis, "eikš greitai ir pasakyk tė
vui." 

"Eik, namo vaikeli", tarė Tėvas Grigalius, kuomet Ste
pukas į jį žiurėjo, "eik, o Dievas jums palaimins." 

Jo akįs buvo pilnos ašarų; jo širdis *— pilna dėkingumo 
ir meilės, nes tai buvo tie mažuliai, kuriuos jis surinko ap
linkui save į būrį vardan To, kuris pasakė; "Leiskite vai
keliams eiti prie manęs ir nedrauskite jįems, nes tokių yra 
Dangaus karalystė." x 

Du.mažu broliuku lėkė greitai namon. Nusigandimas 
perbėgo per Stepono galvą, nes gal jo tėvas dabar yra kur 
girtavimo vietoje. Bet ne, jis buvo namieje, susitraukęs 
prie menkos ugnies, kurią motina sukūrė, kad atliktų skal-
bimą, kurį buvo gavus. 

"Tėvuli", tarė Aloizas, meilingai glostydamas tėvo vei* 
dus, "Jėzus atsiuntė mus pasakyti tau, kad mylėtum J į . " 

Jis pabučiavo tėvą kelis kartus įr tarė: 
"Tu Jį mylėsi, tėveli, ar netiesa? Tada Jis bus tavo 

prįeteliu ir duos tau kokį nors darbą; mes busime taip lai
mingi visi drauge. Eikš dabar, eime drauge ir pasakyk 
Jam, kad mylėsi Jį drauge su manim. Eime, tėve V ~~ 

kų būdą ir mokėjo pagauti jų širdis taip, kad jie patįs liuosa H parodyti savo turtą savo senai auklei, kuri su ja buvo nuo 
valia ateidavo į jo prieglaudą ir pasiduodavo aštriai draus- P"* Jo s užgimimo, kuri taippat buvo ir griovienės auklė. Val
inei. Jis buvo nenuilstantis pasakotojas apie savo senus &*& ^ P a d ė j o savo lėlę ant stalo ir dažnai paimdama bu-
draugus, Stepuką, Tėvą Grigalių, stebėtiną Aloizo istoriją ir 
Jėzaus Švenčiausiame Altoriaus Sakramente malonumą. 

iimųmmwmm*mmwnn 
KETYfRTAS 

OIOELIS 
Rengia 

PR-STŽS VISŲ ŠVENTŲ 
NED. VASARIO 23, 1919 M. 

fiv. Jurgio parapjos svet. 
32-ias PI. ir Auburn Av<. 

Pradžia 5 v. v. įžanga 2.">c. Ypat l 

Lietuv ia i i r l i e tuvai tės nepa
mirškite š io pu ikaus ir didel io 4to 
Baliaus, nes df-stė Visų Šventų 
surengia šį balių viena iš pui
kiausių balių, kokis atsibuvo kada 
nors šioje apelinkėje. Bus pui
kiausia muzika, kuri gros visokius 
lietuviškus ir angliškus šokius. 
Todėl visi, kas tik sveikas, atsi
lankykite ir savo draugams tri 
draugėms patarkite atsilankyt"; 
ant šio iškilmingo baliaus. 

Kviečia visus, KOMITETAS. 
gHHHHHll>iHllllllllfUllimmiilllHt»IHH 

PRANEŠIMAS. 
Dievo Apveizdos parapijos 

Lietuviams. 
Daug šios kolionijos Lietu

vių parėję iš darbo eina ant 
kampų ar kur kitur pirkti 
"Draugą" bet ant nelaimėr 
kaip kada negauna, na žmo
gus su nemalonumu perleidžia 
vakarą, nes be laikraščio per
leisti diena tai ir yra nemalo
nų. 

0, kam nemalonumą kentėti, 
praneškit man o aš pristatysiu 
kasdieną į narnos, ir nereika
lauja kad iška-no mokėtumet. 
Galėsite mokėti kas mėnesį ar 
savaite. 

JUOZAS MOZERIS. 
1817 S. Union Av. <Hrca£0. 111. 

FRANCIJA. 

Mano mažoji lėlė. 
Atmink, mielas brolau, Kalėdų valandose, 
Vargas, lyg sniegas, sutirps, jei Jis tik šyptels; 
Ir nors Jis tavo žiemos takus išklotų gėlėmis, 
Tarp tų visų grožybių atmink Jo erškėčius. 

T 

Agnietė Le Roy de Marcourt buvo labai išpaikinta, su
gadinta mergaitės Man liūdna tai sakyti, bet ką darysi, 
kad tai yra tikra tiesa. Griovas Le Roy de Marcourt buvo 
labai turtingas ir Agnietė gaudavo visų, ko tiktai j i geizda-
vo. Be to ji neturėjo nei brolių, nei seserų, kurie butų ga
lėję jai kame nors prieštarauti. Tarnai jai nesipriešino ir 
ji augo, laikydama save už mažų karalienę, kurios kiekvie
no užsimanymo turi klausytį ir tai da labai greitai, ne bet 
kaip. Kunigas Varambonas,' kurio parapijoje griovas ture- paguldysime į lovų, kurioje miegojo tavo mažas jurinin 
jo savo rūmus, ateidavo jų mokyti katekizmo ir kitų daly- kas," 
kų. Jis jai dažnai rimtai ir aštriai isrodydavo jos savymei-
lc. Jis jai pasakė stačiai: "Kokia nauda, kad pripildai 
sidabrinius indus maloniomis kvietkyno gėlėmis, kad pasta
tytum ant altoriaus, kad savo savymeilu ir blogu upu troš
kini gėlėse kurias Dievas pasodino tavo širdyje. Tuščias 
darbas tavo, kų žibini keturias dešimts, ar penkias dešLults 
vaškinių žvakių ant kūdikėlio Jėzaus garbės, jei Jo nemyli 

ciavo. 
"Nounou, ar ji ne lepunėlė? A r t u jų myli? Aš ma

nau, kad ji yra maloniausia iš visų, kokias tiktai mačiau. 
Aš jų myliu/" 

"Aš manau, kad ji tavęs nemylėtų, jei galėtų", atsakė 
sausai auklė. "Imi jų suterštais pirštais ir bučiuoji tau
kuotomis lupomis, tuojaus po valgio, o tu, purvina mer-
giečia." ' ' 

Auklė dažnai subardavo Agnietę. J i matė, kaip mer
gaitė yra išpaikinta, ir manė, kad jos priedermė yra pasa
kyti jai stačiai, kų mato joje netinkamo ir nemalonaus, tuo 
labjau, kad ji matė sayo įtekmę ant Agnietės ir patyrė, kad 
ji sunkiai užmiršta josios priekaištus. 

"Šioks čia daiktas ,^ murmėjo Agnietė, pasiputus ir im
dama lėlę vėl bučiuoti, staiga suriko:( 

"Oi, Nounau, aš sutepiau jų uogomis. Kų dabar da
rysiu V9 

"Tuojaus sustok rėkus", tarė auklė aštriai. "Eik pas 
liiudvikų ir duok nuplauti savo burnų ir rankas, tuomet aš 
tau pagelbėsiu padaryti kitus kokius drabužius ir mes jų 

savo širdyje ir neturi troškimo sekti Jo gražų pavyzdį. At
simink, kad Jėzus pats pasakė, kalbėdamas apie neturtėlius: 
"Kų padarysite vienam iš tų mažutėlių mano brolių, busite 
Man padarę". 

Nors tie žodžiai Agnietę sujudino, bet ji juos greitai 
pamiršo. Tarpais ji būdavo tokiame upė, kad galėjo imti 
savo mažų piniginę ir visų, kas tenai yra atiduoti kunigui, 
savo mokytojui, ir prašyti jo, kad jis jos aukos neatmestų; 
pusei valndos praslinkus, ji jau vėl galėjo būti viskų užmir
šus ir taip įsipainiojus savais pamėgimais, kad jai nei gal
voje, kad yra koki ten pasaulyje neturtėliai, nors dideliuose 
miestuose, kuriuose radosi viskas tiktai žėri ir linksminasi, 
yra labai, labai daug vargo ir kentėjimo nuo neturto. 

Vienų dienų ji išvažiavo drauge sii savo tėvu ir inotina 
į vienų didelę krautuvę vadinamų "Grands Magasins du 
Louvre". Tenai galima buvo rasti visokių naujausių daly
kų — skrybėlių, mučiukių, drabužių ir k. Buvo tenai už
vestas skyrius daiktų, tinkamų vien vaikams. Daugiausia 
buvo tenai įvairiausios rųšies lėlių, parėdytų puikiomis dra
panomis. , 

Griovienė įėjo į krautuvę nusipirkti audeklo pavargė
liams ir šį tų sau, o Agnietę paliko karietoje, nes nenorėjo, 
kad ji krautuvėje trukdytų savo begaliniais klausinėjįnaais 

"Imk ir mane drauge, mama", tarė ji. Aš prižadu bū
tį gera, jei nori". 

"}ie, ne", atsakė tėvas nekantriai. "A»4 karffc 3* pa
siėmiau tave drauge į krautuvę ir tu tenai buvai visįikąį nie
kai.. Aš pasakiau sau, kad tu daugiau neulį į vidų, kąd iš
moktum, kaip reikia gražiai užsilaikyti." 

Agnietė susiraukė ir pasipūtė, bet nedrįso kų noris savo 
tėvui sakyti, kuomet jis buvo su ja piktu ir ji žinojo, kad 
tai tikra teisybė, kų jįe pasakė. 

Kaip tiktai jos tėvas ir motina išnyko j a i i i aįių, ji krfi* 
pėsi pwe tarno, kuris stovėjo, prie karietos durių. 

Ne kas kita, tik Dievo malonė palietę to žmogaus, širdį "Pasakyk Antanui, teapsįsuka aplinkui i r valiuoja te-
IX yajų$£o įį,vįa4 jis ^ o . j W ^ j P K į ^ y a e pįįe Jgn}t#«>5, Jį/k "m s t o V i W f i ' V t * p ji. 

" J i privalo turėti ploščių, skrybėlę, mufų ir skrandu
tę" , tarė Agnietė, nes ryto eis ji su manim ir Liudviku pa
sivaikščioti, o kada pavasaryje išvažiuosime į Chautlly, tenai 
ji išmoks joti ant mano arkliuko. 

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

Kada ji atsiklaupė prieš mažę. Kūdikėlio Jėzaus alto
rėlį sukalbėti savo vakarines maldas, auklė paliepė jai mels
tis, kad pasidarytų mažiau savimeilinga ir daugiau mąsty
tų apie kitus, artinantės Kalėdų šventėms. Agnietė, jaus
dama šiek tiek kaltybių ant savo sųžinės, meldėsi daug rim
čiau, kaip tai darydavo kitais vakarais. 

Ąpleiskime ant valandėlės Agnietę. Tesidžiaugia ji sau 
nauju savo gaišiu., Tuom t^rpu distelsime mes į kitokių vie
tų ir žmones. 

Štai kita maža mergaitė, tų pačių beveik metų, kaip Ag
nietė— tai yra devynių metų — bet koks nepaprastas skir
tumas tarp jų. * 
> Neturtėlė mažutė Magdalena Ledere, taip vadinosi kita 
mergaitė. J i buvo išblyškusi, menkutė, apsirėdymas jos 
menkas ir tas pats suplyšęs, nors buvo žiemos metas; netu
rėjo ji šiltesnio apsiautalo, kuris jų butų gynęs nuo žny-
bančio vėjo. J i sekė savo akim griovįenę ir Agnietę, kaip 
josdyi išlipo iš samdytos karietos, abi drauge įėjo per augštus 
geležinius vartelius, toliaus matė, kaip josdvi ir pranyko ge
rai apšviestoje salėje su storais divonais, su žaliuojančiais 
paparčiais, su baltomis stovylomis, J i įnųstė jau tada, ar 
galėjo ta turtinga mergaitė būti kada nors nelaiminga, ar 
ji išliejo kada nors vįeųų ašarų. J i gerai žinojo, kad tai pui
kiai aprėdytai mergaitei nereikia del duonos kąsnelio aplak
styti pusę Paryžiaus nuirusiomis kojomis *r skaudančiomis 
nuo šalčįo rankomis. 

I4kgdaįenos tėvas sirgo džiova ir jau buvo kone marina
mas iv . Iiiudviko lig>oninėje. Jos motina paslydo ant gat
vės $r nusilaužė kojų, Jiems visiems butų reikėję mirti ba
du, jei ne 'iįv. f^argaritos klebonas. Jis lankė juos beveik 
k*»$4$ k W$m*h #«4 turėtų nore šį tų valgyti. Mat, Pa-
ryįiaųs Viešp $ęl|4inp $į»r#8, vienatinė vaidilos įstaiga šeU 
.pė^tįeįurtėliue,.^^ ir savo neturtų prirody-
| avo ,o jų, įeškotį neba^4^|avo. 

,. 

VYRIŠKŲ DRAPANŲ 
BARGENAS • 

• 
Naujamadinlai, daryti ani -i/ 

sakymo tnutai ir orerkotai. *ei 
tės nuo $30 iki $50, dahn» i»>y 
siduoda po SI5. ir $2* 

Naujai daryti gatavi nu. #i 
iki $35 siutai ir ov«»rk«>tH 
$7.50 iki S1'8 

Pilnas pasirinki•'»*** **«•«»• 
pamušti; overkotu. / 

Visai mažai vartoti aiuta i 
overkotai vertės nuo $25 Ik-
$35. Dabar $5 ir augšliau. K e 
linės nuo $1.50 iki $4.50. Vaiku 
siutai nuo $3.00 Iki (7 50 VA 
lizos ir kuporai 

i h' 

J * 
j 

ATDARA R\M)IKN» 
•«Jolionii.>- tr vakarą*. 

S. GORDON 
»416 e» t l a i M . o x « hM->'.«.. • 
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ERNEST WEINER 
1800 VV 47tb kamp VVood 8t> 

Aies ' duodame dvigui-
•Hvergais ir Sufc»atotM'* 
Dideliame pasirinkit*" •$ ••••«.•• 

Visokie materijolal, v e i k m e *> .»• 
•lai. iUbės lr J*kutA«> 

.r 

Pluksnos 
55c 

PLUNKSNOS. 
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FARMAS PARDUODAME. 
Apielmkej miesto bcottvule, Mich. 

didžiausioj ir geriausioj Lietuviu Ūki
ninkų Kolonijoj Amerikoj, kurią mes 
apgyvenome su 488 lietuviais ūkinin
kais, kurie turi 3 ūkiškas draugijas, 
turi kunigą, ir lietuviškas kapines. 
Mes turime toj puikioj kolonijoj dau
gel gerų pigių ūkių ant pardavimo, 
kurių laukai ligųs su daug upelių ir 
žuvingų ežerų. Keliai žviravoti, lie
tuviškais ūkininkais apgyventi. Že
mė molis su juodžemiu ir smielže-
miu, maišyta, derlingiausia del vi
sokių javų, daržovių, sodų, pievų n 
ganyklų. Anglai farmeriai kraustės 
laukan iš mūsų lietuvių kolonijos pa
vesdami savo puikias ūkės mums, 
kurias mes apgyvendiname lietuviais 
ūkininkais. Mes turime daug gerų ir 
pigių ūkių ant pardavimo. Mažų ir 
didelių su budlnkals, sodais, užsėtais 
laukais, su gyvuliais ir padarais. Duo
dame ant lengviausių išmokesčių gy
vulius, padarus, mašinas lr ukes. ir 
mažai turinti pinigų gali eiti ir gy
venti, mes prigelbėaime ir pamokin
sime k^P ją reikia apdirbti ir duo
dame rodą kokių būdu iŠ ūkės diąų-
giausia- padaryti pslno. N«U*ųaklte 

?iei vteaaa, nepirkite niekur ukėa kaip 
Ik pas mus, mea tave apgyvendinsi

me tarpe lietuvių ūkininkų, kur tave 
lr tavo šeimyną bus amžina* links
mus lr geras gyvenimas. TCurte p«e-
ka farmą tiems gelžkelio kaštus su
grąžiname, kurie .prisius lietuvius kos- • 
tumerius ūkių pirkti u i kotką duo
sime po 416 doyaąų. PrislųHite u* 
4 oenttts štampų, gausite ųklų Ka-

A* JPOUJP *• 00. 
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Lietuviai 
CICERO, ILL. 

Nedėlioj, vasario 26 d. Ka
talikų Vienybės II skyrius lai
kys susirinkimą Šv.Antano pa
rapijos svetainėje, 4 vai. po 
pietų. 

Kviečiame narius ir atsto
vus šin susirinkimam 

Valdyba. 

MELROSE PARK. ILL. 

>> nose' kažin koks' Mažas (tur-
buti ant proto) prirašė visai 
nebūtų dalykų. J i s rašo; kad 
vargonininkas kaibėjo. Bet 
vargonininkas visai nekalbėjo, 
tik augscians minėtos y pa tos. 
Tadgi "Mažas ' ' klausė nose, 
bet ne ausimis. 

Ten buvęs. 

CLEVELAND, OHIO. 

Pas mus visokių vakarų bu
vo, bet dar nebuvo tokio/ ko
kį rengia Lietuvių R. K. pa
rapijos choras. Tai šokių ir 
žaislių bus vakaras. Atsibus 
vasario 22 d., Ignaco Vaičiu
lio svetainėje, prie Lake St. ir 
21 gatvės. Pradžia 7:30 vai. 
vakre. 

Gerbiamoji vietos ir apie-
linkės lietuvių visuomenė, 
šiuomi kviečiame į šį vakarę, 
nes savo atsilankymu sustip
rinsite šį chorą, kuris toliau 
patarnaus lietuviams. Vist 
žinote, kad šis choras dar nė
ra metai kaip bažnyčioje pra
dėjo giedoti, na, ir negalima 
greitu laiku norėti, kad gerai 
viską išpildytų. Bet visgi baž
nyčioje yra jmrapijonams 
linksmiau negu kad pirma. 25 kuopos. Mat tųdviejų idė-
Nors nedidelis būrelis ypatų Įjinhj draugijų nariai remia 
darbuojasi, bet kuomet visuo-j v:eni kitų surengtus vakarus, 
menė parems, tai vaisiai jų ' Joks elgimasis tųdviejų 

Vasario 16 d. Clevelando 
Lietuvių Teatrališko choro 
draugijos rupesniu buvo pa
rengtas puikus vakarėlis Goo
drich House. Tos pačios 
draugijos artistai - mėgėjai 
lošė gana juokingų komedija. 
— Kurčias Žentas. Lošimas 
nusisekė visais žvilgsniais. Po 
IcŠimui ant pijano gražų mu
zikos šmotelį išpildė p-lė Gri
gaitė. Nors jauna mergaitė, 
bet gana gerai prasilavinus. 
Paskui, skambinant ant pijano 
p-leJL Grigviutei, klasiškų šokį 
pašoko p-lė Karužiutė. Ant 
galo choras padainavo. keletą 
dainelių, kurios taip-gi gra-
ziai įsejo. Publikai ypač pa
tiko daina Suktinis. Publikos 
buvo pilna svetainė. Dau
giausia matėsi narių L. Vyčių 

darbo bus gražus 
Valdyba. 

I ii 

HARVEY, ILL. 

draugijų yra labai pagirtinas, 
nes neveltui yra sakoma: 

Kur vienybė, ten ir galybė". 
Tame vakare buvo dalinami 

! plekatai L. Vyčių 25 kp. ren-
matyti: giamo dėžučių ir ryšulių va-
iš šios; karo, kuris atsibus vasario 26 

lietai kada truku 
laikraščiuose žinučių 
lietuvių kolonijos. O juk čia j d. Jaitės svetainėje. 
irgi >'ra nemažai lietuvių, ro- Patar t ina. clevelaiKliečiams 

M. &ai&uvie»ė, pajuokdama 
socijalistų intrigas, kurie nie
kindami 4«ros principus nori 
tr skverbiasi vadovaut visuo
menei. Paskui kalbėjo p. Ą. 
Brusokas, Šv. Juozapo drau | 
gijos raštininkas, ragindamas 
visus kiek galint remt savąja, 
spaudą, o ypatingai ragmo vi
sus flv. Juozapo draugijos na
rius, kad paimtų dienraštį 
"Draugą" draugijai už orga
ną, taip-gi, kad nei vienas ne
liktų ne užsisakęs bent vieną 
katalikišką laikraštį. 

Visi kalbėtojai gražiai api
budino katalikiškos spaudos 
svarbą ir visų kalbos labai pu
blikai patiko, kuri kiekvienam 
dėkoja dideliu delnų plojimu. 
Galiaus prabilo vientinis mųs 
gerb. klebonas, kun. Dr. A. 
Maliauskas, apipasakodamas 
spaudos praeitį, kaip ta spau
da prfkeripia liaudį geron ar 
blogon pusėn, prirodydamas 
daug pavyzdžių, kur . bloga 
spauda yra padarius daug 
blogo, arba kur gera spauda 
nupuolusią liaudį pakreipia i 
gerą pusę. Jo kalba labai pa
tiko publikai. Per "'visą tą 
vakarą daug išparduota nau
dingų ir gero turinio knyge
lių. Daugumas pasižadėjo 
užsisakyti bent vieną katali
kišką laikraštį. 

I-*ai būna garbė Sheboyga-
niečiams už tokį naudingą 
darbą, o ypatingai vyčių kuo
pai, kuri tą darbą pradėjo. 

Vakare buvęs. 

CICERO, ILL. 

dos, apie (>0 šeimynių ir du 
kartu tiek pavemiu. 

Nedėlioj, sausio 12 d., š. nu, 
čionaitiniai lietuviai katalikai 
surengė prakalbas. Kalbėto
jais buvo L. Vyčio redakto
rius M. Zujus; L. Vyčių Cent
ro iždininkas, Povylas Baltu
tis, ir Chicagos Ileights klebo
nas, kun. A. P. Baltutis. 

Kalbėtojai aiškino, kaip ga
lima išgauti Lietuvai laisve ir 
apie Tautos Fondą. Paskui 
buvo renkamos aukas Lietu
vos laisvei išgauti. Aukojo se
kantieji : 

Po $10.00 dol.: Šlajus Povy
las, Vilt rakis, P. Pi Ii pas, pliuš
kąs Klemensas. 

Po $5.00 dol.: Sleckis J . Zol-
pis J.Norvaišienė, Milašius, P. 
Vaitkus, Augustinas Kaz., 
Juška A., Kazanauskas Kaz., 
Telvikas Kaz., Gricius D., 
Vaitkus J., Miciukas J., Iii ni
kus J., Verenaitis J., Zdaknis 
P., Žolpienė P., Hlajutė O., 
Bernotas J., Gernotienė E., Jo
simas V., Bernotas Ant., Baš-
kis Ad., Sadauskis Vincentas, 
$6.00. 

Po $2.00 dol.: Viedelauskis 
Kaz., Jonis Antanas, Jurgaitis 
Jonas. 

Po $1.00 dol.: Šeputis V., 
Šlajus VI., Šlajus Vinc, 8ia-
jus Fel., Hlajus St., Zolpiutė 
O., Zolpiutė Z. Zolpiutė Juz., 
Pilipaitė O., Abromavičia P., 
Saveikis St., Kusgis St., Pet
kus Juoz., Viedelauskis St., 
Maka minkąs Kaz., Norvica 
Kaz., Pa?lūlski St., Zumis Fi\ 
Butkus J., Kaikus J., Daukšas 
Aut. 

Po 50c: Macikas Alex, Ma-
cikas Juoz, Zeonavičia J., 
Norbutas Juoz. 

I prakalbas atėjo ir keli 
bolševikai. Bet kaip paprastas 
is jų, kaip iš ožio, nei vilnų 
nei pieno. Nei jie aukoja Lie
tuvos laisvei, n#į je prakalbų 
kiauiaii geiai. ^.ya "Nauji*-

kuoskaitlingiausiai atsilanky-
(i i naujos rųšies pramogėlę, 
mv vyčiai visuomet atsilan
kiusius patenkina. 

Kareivis. 

CLEVELAND, OHIO. 

Vasario -6 d., ty. nedėlioj, 
Lietuvos Vyčių 25 kuopa ren
giu indomų — dėžučių ir ry
šulių vakarų, kuris įvyks Jai
tės svetainėje. Visokių va
karų Olevelande buvo sureng
ta, bet panašaus, kokį dabar 
vyčiai rengia, dar nebuvo. 
Galime tikėties, kad vakaras 
bus indomus, nes vyčiai vi-
suomet išgalvoja kokias nors 
indomybes. 

Tat nedėlios vakare valio 
visi L. Vyčių rengiaman va
karan, kas nori linksmini pra
leisti laikų. 

S. 

SHEBOYGAN, WIS. 

Vasario 9 d. buvo surengtas 
vakaras išplatinimui katali
kiškos spaudos. Minėto va
karo vedė jum buvo p. J . Aus-
trevičius, kuris pirmiausiai 
prabilo apie spaudos galybę, 
kaip katalikų spauda kelia su-
sipratiman visuomenę, ragino 
remt katalikiška spaudų, o 
mest visus laisvamaniškus 
šlamštus, kurie tik neša pra
gaištį mūsų liaudžiai. Po jo 
kalbėjo p. J . Stauskas apie 
spaudos svarba, ypatingai a-
pie bloga spauda, kuri tik 
tamsina visaoinenę, nieko ge
ro nesuteikdama, 'vien palik
dama blogas pasekiųes. Pas
kui kalbėjo p-nia V". Rutkaus> 
kienė. J i savo kalboje, ypa^ 
tingai kreipėsi į vyrus ir ra
gino pamest lankymų smuklių, 
o užsirašyti gerus katalikiš
kus laikraščius, kuriuos skąi-
t^dajpi apsišvįes, bus naudin-
4 ir n u ir visuomenei. 

Po tos kalbos* kaitėjo p-iŪ4 

šviesos spinduliai. 
Dar neužmiršom brangių 

misijų, kurias gerb. tėvas Ka
zimieras laikė keli metai at
gal, taip-gi gerb. J)j. kun. Ma-
liaitsko konferencijų,* kurie 
daugeliui svyruojantiems tikė-

* 

jiine suteikė tvirtybe. , Pas
kutiniu laiku daug turėjom 
naudingu prakalbu, sakytų ke
lių gerb. kunigų bei svietiškių 
inteligentų. 

Nedėlioję, vasario 16 d. čia 
laikė paskaitų gerb. prot'., kun. 
Pr. Budys, apie " K a s yra tie
sa ir kaip ja galima pažinti". 
Klausytojų buvo pilna erdva 
svetainė. Paskaitų visi išklau
sė su dideliu įtempimu. Pa
baigus paskaitų, pasigirdo 
triukšmingas rankų plojimas, 
kaipo padėka už tokių naudin
gų paskaitų. 

Po paskaitų gerb. prof. kun. 
Bučys mandagiai paprašė pu
blikos, kad duotų klausimus, 
jei kam kas neaįšku buvo. Čia 
publika tikėjosi aštrių užme
timų iš ^usės "pažangiųjų" 
ir "darbininkų užtarėjų", ku
rių svetainėje buvo nemažai. 
Bet nei ' vienas nepasirodė, 
kuomet gerb. prelegentas lau
kė ant estrados keliolika mi
nui ų. 

Užmetimams uepasirodant, 
vietinis 8v. Ant, parapj klebo
nas, kun. H. Vaičiūnas, nuo 
savęs taipgi prielankiai prašė, 
kad pasitaikius progai pasi
naudotų naudingomis diskusi
jomis dėlei kokių nors neaiš
kumų, ypatingai iš socijali^tu, 
bedievių pusės, kurie labai 
mėgsta katalikus užpuldinėti, 
žodžiais ir savo spauda. Bet 
čia nepasirodė nei vienas so
či julišlas. Rodos v į si buvo su
lindę kaip žvirbliai į žagarus, 
pamatę vanagų. 

N t w a d u s u&netimų tiesos 
prirodymui iš socijalistų pu
sės, kas tik norėjo, galėjo iŠ* 
reikšti visokius abejojimus, 
kuliuos prof., kun. Bučys iš
aiškino pilnoje šviesoje. Bu
vo keli rimti užmetimai ir iš 
inteligentų pusės. Inteligen
tų rimti klausimai buvo išriš
ti rimtai įr aiškiai. Po viskam, 
publika įšfeis&r^tė p i l w pa-

'JLJH.2. 

tenkinta, parsinesdama .į savo 
namelius brangių įspūdžių ir 
pasimojdnimų. 

Misijos. 

Ant galo kun. U. Vaičiūnas 
pr/mešė, kad trumpoje ateity
je bus parengtos paskaitos ki-r 
toje temoje, iš kurių -publika 
taipgr turės brangių pasimo-
kinimų. Čia turės laiko ir mū
sų soči jai istai prisirengt su sa
vo užmetimais, jei čia jų yiV 
Patamsėję, girdėti, šnabžda, 
bet ant šviesos ne išeina, nors 
ir daug sykių buvo duota 
.jiems laiko iškalno prisireng
ti. » 

• 

Taip-gi kun. Vaičiūnas pra
nešė, kad Šv. Antano parapi
jos bažnyčioje prasidės misi
jos pirmų nedėldjenį gavėnios 
ir tęsis iki antram nedėldie-
niui, t y. kovo 16' d. Čia vėl ture 
sim progos išgirsti pamokini
mų, peikia tikėtis, kad ne
vienam sergančiam socijahz 
mo bei bedievybės liga, Misi
jos sugrąžins pražudytą svei
katų. S. 

• 

ROSELAND. ILL. 
• -. 

Lietuvos Vyčių 8-ta kuopa 
laikė paprastų mėnesinį susi
rinkimų vasario 17 d. Susi
rinkimas buvo gana skaitlin
gas ir nemažai svarbių dalykų 
nutarta. Vienas iš svarbiau
sių .— permainyta Lietuvos 
Vyčių 8-tos kuopos žaislių 
ir susirinkimų vakarai. Pir
miau buvo laikoma panedėlių 
vakarais, dabar bus laikoma 
uiarninkų vakarais ir jau m-
Visų Šventų parapijos svetai
nėj, bet Palmer Park svetai
nėj, prie 111-to/i ir Indiana 
A ve. (vienas 'blokas į rytus 
nuo Miehigun / e.), kur yra 
parankesnė svetain* kaip žai-
slėms, taip ir susirinkimams. 

Nutarta pirmų šeiminiškų 
vakarų sureugti/utarninke, va : 
sario 27) d., PJISi m., minėtoj 
Palmer Parke svetainėj, kaipo 

|inkurtuves, supažindinimui vi
sų su ta nauja vieta. Taip* 
gi nutarta užkviesti visas kuo
pas dalyvauti tame vakarė
l į 

Buvo tarta, kaslink atsibu
siančio 8-tos kuopos vakaro, 2 
d. kovo. Išrinkta darbininkai 
ir nutarta turėti skrajojančių 
krapų. J . Makaris paaukojo 
pirmų dovanų, kuri labai yra 
puiki, už kų visi širdingai ta
riamų ačių. Antrų dovanų 
nutarta nupirkti. * Taipgi na
ta rta patalpinti Lietuvos Vy
čių 8 kuopos paveikslų į or
ganų "Vyt į " . 

Taipgi nutarta suorganizuo
ti Lietuvos Vyčių jaunuome
nės skyrių. Išrinkta kaipo 
organizatoriai: Alf. F . Stan
kus ir K. J. Karečka, kurie 
stengsis tų taip prakilnų dar-

|bų vesti kleb. P . Lapeliui ir 
Šv. Kaz. seserims pritariant, 
nes tas darbas, tai yra vienas 
iš prakilniausių. Tat lai gy
vuoja jaunamečių skyrius, lai 
auga ir didėja mūsų tarpe. 

Baublys. 

Pranešimas. 

Lietuvos Vyčių 8-ta kuopa 
perkėlė savo susirinkimus į 
Palmer Park svetainę, vietoj 
panedėliais, susirinkimai bus 
laikomi utarninkais minėtoj 
Palmer Park svetaine.. Vietoj 
Indiana gatvių (vienas blokas 
į rytus nuo Michigan gatvės)-

Kviečiame visas Lietuvos 
Vyčių kuopas dalyvanti mūsų 
pirmam šeiminiškam vakarė; 
lyj, vasario 25 d., 1919 m., 
kaipo įkurtuvėse. Įžanga vel
tui visiems. Bus puiki mu
zika. Tajįpgi bus ir Įvairus 
programas. 

Laukiame sįcailluigo atsį-
iaiikyipo. Valdyba. 

Vaikams ir Mergaitėms 
Ar esi kuomet mėginės valgyti su sviestu užteptą Butter-

v Nut duonos, kuomet sugrįžai iš mokyklos. 

Jeigu ne, \a,i nežinai kaip / tas yra gardu. 

Vieną riekę suvalgęs nori ir kitos — negali susilaikyti, 
« 

įes skonis duonos yra nepaprastas. x 

Mes praleidome tiek metų pagerinimui šitos duonos, kad 
ja padarius, skania ir užganėdinus visus, užtat mes žinome 
kaip jus jaučiatės kuomet suvalgote pirmąją riekutę. 

Paprašyk savo motinos, kad ji tau nupirktų bakanuka 
nuo grocerninko ir padėtų ant stalo. Juo daugiau valgai, 
juo daugiau -nori — ir kiekvienas trupinis yra geras. Kiek
vienas trupinis sudrutina tave ir priduoda tau daugiau svei
katos. , , 

Įgaukite paprotį valgyti. 

BUTTER-NUT DUONĄ 
..*^Q\ Padirbta švariausioj kepykloj 

visoj Valstičoj per 

SCHULZE BAKING COMPANY 
VAIKŲ IR MERGAIČIŲ ATYDAI! —Paprašyki t savo groser-

niiiko kad jis tau duotu pilnas informacijas kaip tu gali užsidirb
ti $50.00 arba viena iš šito mažesniu sumų savo atliekame lai
ke. Lengvai, ir linksmai. Pasiskubinkite, ir pradėkite, darbą 
ŠIANDIENA — juo greičiau tuo geriau, šitas koutostas užsida
ro Gegužio Inma. 

ALEX MASALSKIS 
I GRABORirS 

Lietuvis gra-
beriua. Atlie
ka v i s o k i a s 
l*jMo*tt*e» ko 
pigiausiai. Tu
riu savo karą-
boons Ir mntn 
mobilius. 

Taipgi AhUm 
ae dalj &•*• 
itatya dirbau.* 

Pbone Drover 4139 LJ 
IlllIUtlIlIlIllIlIllSSIilUJIIilHUIIililIlIlIUlt 
Hesid. 981 So. Ashland BĮ v. ChJcagr 

Telefonas Haymarket t B 44 

0M.U0TH, 
Rusas gydytojas tr chirurgas 

Specijalistas Moterifikų, VyriSkv 
Valkų ir vis v chronišku Ilgu 

f tsss: 3354 So Halsted St.. Chtea*-
Telefonas Drover 1493 

, VALANDOS: 10—11 ryto J—I po 
ftetu 7—8 rak Nedėliomis 14—19 d 

i!ii?Hftiiiiiiiiiiiiiiiiiiiif!iiiimiiiiiHmm 

Dr. M. Stupnicki 
9109 So Morgan Str*** 

GHICAGO. n,Lnro?» 

1 

— 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiHJiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimitiiiiii^ 

SPECiALIS 
§ 

VALYMO IŠPARDAVIMAS. 
TRIJŲ SUBDIVIZIJŲ. 

Kur randasi Namai. Mokyklos, Biznio Vietos ir arti | 
prie didelių fabrikų. 
35 MINUTOS IS MIESTO. 

- ' 

, 
;>0 pėdu lotai po $200 kiekviena.^, $20 iftkalno, o likusius po S 

$5 j mėnewį. IMznlavi lotai ant Archer Avc, Cra\vford ir 47-tos r: 
gatvės. rirmais metais nupirkus nereikės mokėti, nei procento 5 
nei jokiu taksu. š 

KKEU1TO $10. 
Ant jusi.1 pirkinio, jeigu atsineši šitij. pagarsinimą i musg ofisJj. 

X« «lėlioj inryto nuo 0 iki 6 vakare. 
_ 

4970 Archer Ave. arba 5143 Archer Ave. arba 
6315 So. Kedzie Ave. 

• . • 

Klauskite Mr. J. M. /.ewari. s«l( - Mgr. 
į tlalima susikalbėti lietuviškai. 

I WM. D. MURDOCK & CO. 
^ 17 N. La Salle Str., Telefonas Franklin 253 5 
PjmiiiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiimiiiiiiuiiuiiiiiiiuitimiHimfiiifiiniiiinniiiiiniHiiiHiiiiK 

i . i n m • i • _ • • i — . 

Paieškau moteriškos j namus prie I 8ž»*» • * • • » • • • » » » » - • * • » ••«•»!{ 
vaiku. vienas 5 meti;, antras 10 į fTalsfonas Boulevard 717» 

mėnesių. Meldžiu atsišaukti nuo ry-1 J D R . P . Ž I L V I T I S 
to Iki 3 vai. po piety. 

Juozas Šimkus, i 
1817 Kuble St., Chicago, IU. 

• r y - i | I I 
i f 

Paieškau draugu ir pažįstamų, pa
einančių iš Kauno gub., Telšių pav. 
Aš dabar sugrįžau iš Prancūzijos ir j 
norėčiau susižinoti KU draugais. Mel- I 
džiu atsiliepti ant šokančio adreso: 

Private Leo Katarski 
i' 

Genoral Hospital 36 
Detroit Mich. 

DAKTARAS 
ER 

CHIRURGAS 
SS16 South Halstcd Gatvf 

CHICAGO, II.L. 

Tdof c 
Valandos:—JT iki 11 15 ryto; 
b po pietų iki 8 vak. Nedėlio
mis nao I lkl t vai. 

• • - • m 
SSP-VMSIHBB^MBMSJSMB* 

Dr. G. M. GLASER 
PRAKTIKUOJA 28 7IETAI 

Gyvenimas ir ofisas 
3149 S. Morgan S t Kertė 32 St. 

CHICAGO, ILL. 
Specijalistas " 

Moterišku, Vyriškkų ir \ aikų 
Taipgi Chronišku L,igų , 

OFISO VALAKDOS: 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 3 iki 8:30 vak. Nedėlios 

vakarais ofisas uždarytas. 
Telefonas Yards 687. i 

Dr A E. RUTKAUSKĄ* 
Telefinas Uo.Kl?.l«y S7la 

rtYPO VTPOKTAS LIfc.%» 
«4S7 South Wftstero BotuVras^ 

Kampa« W. »6-fvi «r»tr*s 

— • 

-r 

Dr. M. T. Strikol 
LIETUVIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
175S XV. 47tli St., Chicago, 111. 
Ofiso Telefonas Boulevard 1C0 

^5^^^ 
» — ^ 

• • 
V. W. RUTKAUSKAS! 

ADVOKATAS 

* -

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiestyj: t 

«» W. \VASDIWGTON STRKKT 
KambftJris 609 

Tel. Central 5478 
Ofisas ant Bridgeporto 

1208 SO. MORGAN STREi:i 
TeL Yards 719 

Gyvenimas ^12 W. S.Hrd St 
Tel. Yards 46*1 

• » • • • • m tmm •m tm m m •*$ 

Tel. Drover 7042 Į 

Dr. C. Z V eželis 
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto^iki, 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą 

4712 SO. ASHLAND AVENUE 
arti 47-tos Gatvės. 

a i ' i s 

Mokykis Kirpimo ir Detslgning 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų 

Mūsų sistema Ir ypati&kas mokini 
mas paadrya jus žinovu 1 trumpa 
laika,. 

Mes turime dldjiauslas tr geriau 
aius klrpimo-designing Ir sluvlm* 
skyrius, kur mes suteiksi ote praktls 
ką patyrimą, kuomet jus mokysite* 

Elektra varomos mašinos mušu da
rinio skyriuose. 

Jus esate užkviečtami aplankyt] lt 
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku — 
dieną ir vakarais Ir gauti spodj&M* 
ttai pigią kalną. 

Petrenos daromos pagal Just) mis 
r« — bile stailės afbe dydiio *r v 
le amdų knygos. 

UASTER DKFIGN1NG 8CHOOI 
f. F. Kraenicfca, Perdetmii 

118 N. La Salle gat., prieš City Hali 
AtsiSauV't *nt 4-to aogštc 

iUlt9IHnilUUUi!i:iUl(H2aiIii!il.lftlaUli. 
I JOSEPH G. V70L0N ft 

s Lietuvis A d v o k a t u 

^iniiHii!iiiiiiiiiiimiiiiii»tuiii!iiiiiiiiinj. 
i DR. S. NAIKELIS 
ZZ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
= 4712 So. Ashland Ave. = 
^ Vai. 9—11 a. m. 5—6 p. m. £j 
S . Nedėliomis 10—12 a. m. S 
=: Phone Drover 7042 = 
5 Cicero office 5 
~ 4847 W. 14th St. = 
5 Vai. 1— i p. m. Ned. pagal sut. a 

Phone Cioetx> »9 = 
Rezidencijų 3336 W. 06th St. S 

Phone Proepect 8585 S 
iiiiiiiiiiiiiiiimiimiiiiHiiiiitfliiiumiiit? 

NAUJAS DRAUGO KELIAU
JANTIS AGENTAS. 

Pranešame plačiai kataliku 
visuomenei kad 25 d. Lapkri
čio Įgaliojome p. A. Petkevičių 
atstovauti "Draugo" reikalus. 
Jam pavedame priiminėti pre
numeratas, steigti agentūras, 
pardavinėti Serus ir knygas ir 
kolektuoti užsilikusias skolas, 

"Draugo" Adm. 

Ii 

n i t SO. LA SAULE STREBT 
- Oyvanlmo Tel. Humboldt 97 
S Vakarai* 1911 W. I2nd Htraat 
2 Tel. Rockirall CHfl 
S CHICAGO, ILL. t 
TiUIlIlIlIlIflIllIllIlIIltlIlHlIlIIlIltlIfBIflIt' 

Telefpnaa Pullman 80 
DR. W. A. MAJOR 

GVDYTOJAS IR 
CHIRURGAS ' 

Oftaaa 11719 Michigan Ave. 
AdynoB 8:30 iki 9 Išryto — 1 
Iki 2 po pietij — 6:80 iki 8:39 
vakare. Nedėliomis nuo 19 

iki 11 išryto 
H" • • • » • • » • • • ~m • » » » » • • • m>mm% 

Of. k. R. Bį«n59ntftal I . D. 
AKIU SPECIJALISTAfe 

Paiartmaa Dykai 
O CIBO valandos: nuo 9 19 ryto lkl 
9 vai. vakare. Nedėliomis 9 iki 1J 
1649 8. AsbJ*nd Ave. kamn. 47 8* 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 948? 

PUSPADŽIAMS SKŪRA. 
Mes siūlome seriauslo aržuolo sku-

ros padams Šmotelius nuo 20c Iki 
85c už porą, geriausio aržuolo skure 
les nuo 70c Iki $1.90 ui svarą, vinis, 
ylas, guminiai apeacai, plaktukai, 
apeacams peilis, gusikai Ir kitokios 
reikalingos tuleis už labai žemos kal-
^ ^ ateikite Ir persitikrinkite. 

» — 

^Leather & Tinding Store 
K. ĮCtpiftU A Sons 

4008 So. Ashland Ave. 
Telefonas Įfcrds 8494 

ANT PARDAVIMO. 
Parsiduoda namae greit Ir pigiai 

ant 2 pagyveninfų ir 18 priešakio Sto
ras. Pardavimo • priežastis, turiu 2 
namus ir biznį, tai negaliu apsidirbti. 
Atsišaukite šiuo adresu; 

Ooa TamcHuaieaė, 
1448 So. 49 Ava.. 

Cicero, įU. 

* • 

DR. LEO AVVOTuN 7 
Gydytojas, Oklrurgaa, 

1990 So. Hsusted St., Oktcssja, 
Kalba lietuviškai, latvlSkaJ 

Ir rusiSkal 
Valandos: 19—18 rytą; 9—9 , 
vakare Tel. Caoel 419? \ 

DR.M.HERZMAN 
U RUflUOt 

I 
Gerai lietuviams žinomas per 19 
metu kaipo patyręs gydytojas, okd 
rusvas ir AKUdERIA 

Ofisas ir Labaratorlja: 1998 W 
I8th St,. netoli Flak S t 

TALAND08: Nito 19—19 pletU 
tr •—8 vaL Ta karais Vsle«M9ss9 
Ganai 8119. 

OTVENIMAB: 8419 to . m i 9 9 j t 
Street 

•AI^aJTDOSJ: 8-^-9 ryto t U * * 

file:///VASDIWGTON
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CHICAGOJE. 
KATALIKIŠKOS ŠVENTĖS. 

Penktadienis, vasario 21 d. 
Sv. Feliksas. 

Šeštadienis, vasario 22 d, 
Šv. Petro Bo£n. Antiochijoje. 

POLICMONAS PRIVERS 
TAS REZIGNUOTI. 

NIEKAS NETIKI VOGEL'IO 
PASAKOJIMAMS. 

R CHICAGOS UETOVIĮĮ 
KOLONUI). 

• P I • • ! I • . ! • • • • • • • — — — — 

IŠ NORTH SIDĖS. 

Civilės tarnybos komisija 
|Misprendė prašalinti iŠ tarny
bos policmona James J. Mc-

4 Guire nž girtavimą. 
PoHemonns komisijai imsis-

,lamdė, jog jis turįs kelias nau-
"jas uniformas. Ir todėl tas 
tfeiksia mesti lauk, jei jam pri-
tsietsia išsi traukti iŠ tarnybos. 

Komisija leido jam poliemo-
hauti liiri >nu>io ! d. ateijian-

*eiu metu, kad sudėvėti savo 
uniformas. 

Poliemonas policijoje išlai 
navęs 27 metus. 

PLĖŠIKAI PAĖMĖ $4,000. 

Trys automobiliniai plėšikai 
dienos metu ties Morgan ir 
Van Buren gat. apiplėšė Mars-
hall Ventilated Mattress Co. 
prezidentą Binsberg ir viee-
^prezidentą (lenge. 

Jiedu nuvažiavo automobi
liu i viena vidumiestvi hanka 
i r pasiėmė $4.000 — darbinin
kams algų. 

Važiuojant atgal juodu už
puolė plėšikai ir atėmė pinigu< 

IEŠKOMAS PABĖGCS 
KALINYS. 

. Iš Chester kalėjimo pabėgo 
kalinys Josepli Sehrankel. Už
vakar jis apiplėšė saliuną po 
jram. 32(>5 So. Halsted gat. 
Paėmė $100. Turėjęs su savi
mi net tris revolverius, anot 
bartenderio liudijimo. 
Policija tvirtina, jog Scbran-

kel esąs apimtas manijos ko
voti s n poliemonais. 

Britlgepolte policija jo pa
ieško. Poliemonai visur vaik
ščioja poromis. 

PRANEŠIMAS. 

Kuri. A. Skrypko, Šv. Kry
žiaus parapijos klebonas, ir 
kiin. M. Krušas, šv. Jurgio 
par. klebonas, išvažiavo i Ar-
kansaso valstiją, !.ur užtruks 
apie porą savaičių. Parapijų 
reikalus tuomtarpu veda asis
tentai. 

Pranešimas 
Kadangi Subatoį, 

vas. 22 d., 1919, pri
puola tegališka šven
tė,- Washingtono gi
mimo diena, iš tos 
priežasties Universal 
State Bankas nebus 
atdaras per visą die
ną, bet bus atdaras 
vakare, nuo 6 iki 
8:30 vai. Todėl mel
džiame visu kostume
liu turėti tą atminty
je ir atsilankyti va
kare su reikalais. 

VALDYBA. 
i 

•foseph J. Elias, P r e z , 
' W. .\r. Antoniscn, vlee-prez. 

John I. Bagdziuiias, 
Vkre-Pre». ir K esterius 

U n i v e r s a l 
State Bank 
32S2 So. Halsted St., 

Chieago, n . 

Prokuratorija pareikalausianti 
mirties bausmės. 

Yalstijinio prokuroro asis
tentas Duval pabaigė tyrinė
ti žmogžudį Vogei, kurs andai 
mr/ndė de tekt i va Hosna vie
nam saliūne. Asistentas Duval 
sako, jog jis netikįs žmogžu
džio pasakojimams. Sako, jo 
pasakojimai yra sugalvoti, 
kad apsisaugoti mirties bau
smės. Jo pasakojimuose nesi
mato jokio pamato. 

Hosna buvo geras žmogus. 

Advokatas Duval pasakė; 
" A š esu patenkintas tuo, 

kad detektivas llosna buvo 
doras vyras. Žmogžudis jį vi-
>ai šaltai nužudė. Bus padė
tos visos pastangos, kad Vo
gei j nubausti mirtimi, ko jis 
yra ir vertas. Kuomet jis bus 
teisiamas — gi tas bus pasku
binta — prokuratorija reika
laus, kad jis butu pakartas" . 

Vogei meluoją. 

Toliams advokatas Duval pa
sakojo, jog nėra jokių liudi
ninku, kad Vogei butų davinė
jęs $150 Hosnai arba tuos pi
nigus butu atidavęs detektivui 
Smith'ni. 

Detektivas Smith savo lindi-
dijime užgina, kad jis butų 
nors matos kokius pinigus, ko
kius Vogei mini. Reiškia, Vo
gi'! meluoja, kad išsisukti nuo 
kartuvių. 

Porterio liudijimas. 

Koronerio teisme salinno 
porteris, \Villiam Pitts, taip 
liudijo: 

"Hosna ir Vogei Kyano sa
li une susiejo apie 4:30 šešta
dienio vakare. Jiedu išgėrė po 
penkiolika ar dvidešimts deg
tinės stiklelių. Jiedu paskui 
visas laikas kits kitų vadino 
Įvairiai- vardais. Atrodė, jog 
jiedu nusivilks savo koatus ir 
oersiims. Karta jiedu savo r*x-
volveriu padėjo į užbarį, pas 
kili ir vėl pasiėmė. 

"Tai buvo nuolatinė (regu-
liarė) girtuoklių partija. Kuo
met Vogei ir Hosna nesi pešė, 
tai jiedu mėtydavo nikelius \ 
pijana ir šokdavo. 

"Mačiau, kaip Hosna su 
kumšėia kirto veidan Vogely-
iui ir paskui su revolveriu į 
galvų. J is jį pavadino "tool 
])igeon". 

"Buvo buriamasi už pini
gus. Aš girdėjau Hosna sa
kant: " A š nereikalauju tavo 
pinigų". (Ji Vogei tnojaus at
kirto: " A š taippat nereika
lauju jų" . 

Detektivas Hosna palaido
tas. 

Koronerio teismas nuspren
dė žmogžudį Vogei į paduoti 
kriminaliu teisman už žmogžu
dyste. 

Moterių Sąjungos 4 kuopa, 
ir L. Darbininkų Sąjungos 20 
kuopa rengia šeiminišką va
karėlį nedėlioję, 23 d, vasario, 
1919 m., Šv. Mykolo parap. 
svetainėje, 1644 Wabansia 
A ve. Pradžia 7 vai. vakare 
Bus įvairus , programas suda
rytas iš dialogų, solų, eilių, 
skambinimo ant pijano ir kal
bų. Taip-gi sųjungietės pa
gamins gardžių užkandžių. 

Todėl kas tik gyvas pra
šom nepamiršti atsilankyti į 
šį vakarėli. 

Kviečia visiiSj 
Mot. Saj. 4 kp. i r L.D.S. 20 kp. 

! • • 
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DAINŲ MYLĖTOJAMS 

KONCERTAS 
-RENGIAMAS-

D I E V O A P V E I Z D 0 5 P A R A P I J O S BAŽNYTINIO V A R D U L . VYČIŲ 4 K U O P O S C H O R O 

NEDELIOJ, VASARIO-FEBRUARY 23d. 1919 
DIEVO APVEIZDOS PĄRAP. SVET., lStoi IR UNION A VE. PRADŽIA: 8 VAL. VAK. ĮŽANGA PRIEINAMA 

Tokio Koncerto dar nebuvo Chicagoj. tai bus rinkinys žymiausių ir svetimtaučių kompozicijų. .ĮEISI* I»RAIjEfSt, TAI AMŽINAI 
G \ J T J £ S 1 K S I . Apart puikaus išlavinto choro, kuris per pastaruosius metus Žymiai padidėjo dainuos žymiausi solistai ir soUftės. TOKf 
KONCERTAI* TAI RETENYBE. 

Sėdvne pasirūpink iSanksIo, kad nereikėtų stovėti. Nusipirk tikietg. išanksto. tai rasi vietą ir vėliau atėjės. 
Širdingai visus kviečia METITVOS VY£Il?.4-f<M KUOPOS CHORAS. 

: • 

Iš NORTH SIDES. 

II 

KATALIKŲ VIENYBĖ, I žas skaitlius. Turi ir veikė-
į ju geroka būreli. Ant kiek 
| teko patirti, ten nėra tokio 

L. R.-Katalikų Vienybės | atminėsimo 4inkui* Kataliku 
Centro mėnesiniai susirinki
mai atsibnna antra utarninko 
vakarą kiekvieno mėnesio, 

Vienybės, kai]) vįrš paminėto
se kolonijose. Reikėtų su
prasti kiekviena prakilnų dnr-

Dievo Apvemtos par. svetai- |b a , kuris neša nauda mūsų 

SUAREŠTAVO UŽ PLATI
NIMĄ BOLŠEVIKIŠ

KŲ RAŠTŲ. 

Policija suareštavo Arthur 
Oaede, 19 metų, ir Fred. Clau-
sen, 17 metų, kuomet jiedu da
lino žmonėms b.Jevikiška, li
teratūrą. 

Abudu vaikinu buvo pasių
sta teisdarystės departamento 
ofisan. Po išklausinėjimo jie
du išnaujo pavesta policijai. 

Pastaroji juodu užrekordavo 
kaipo prasižengusiu už dalini
mą lapelių be leidimo. 

Nedėlioj, 16* d. vasario, 8v. 
Mykolo parapijos klebonas, 
km*. F. Kudirka, pranešė, kad 
po sumai įvyks parapijos su
sirinkimas. Kvietė visus pa
rapijomis susirinkti į svetai
ne, kad pasitarus apie para
pijos reikalus. . Žmonių prisi
rinko pilna svetainė. Iš to bu
vo matytis, kad kožnas para-
pi jonas supranta parapijos 
reikalus ir rūpinasi jais sykiu 
su gerb. klebonu, su kuriuo 
visi parapijonai gyvena gra
žiai ir dideliame sutikime. 

Nutarta surengti bazaras 
parapijos naudai. Bazare pa
tarė visoms draugijoms turė
ti savo atskiras būdas. 

Kiek žinau, jau kaikurios 
draugijos bazarui paaukojo 
dovanas, k. t.: draugija Šv. 
Juozapo grojamą mašiną 60 
dol. vertės, draugija Šv. Ceci
lijos paaukojo siuvamą maši
ną 'M) dol. vertės. Taipgi ir 
kitos draugijos, manau, paau
kos po kokį daigtą. 

Pageidauta, kad kiekviena 
draugija padarytu, nors po 
1,(HK) dol., tai butų pusėtina 
suma, kadangi draugijų yra 
šešios. Nėra abejonės, kad 
kožna draugija savo tiksią at
sieks. 

Draugijų atstovai sykiu su 
)arapijos komitetu tarsįs ka-
a bazaras turės įvykti ir 

kaip jame dalyvaus draugijos. 
Bavaras tęsis ištisą savaitę, 
kiekvieną vakarą. 

Nutarta surengti parapijinį 
išvažiavimą 18 d. gegužio, š. 
m. Taip-gi nutarta surengti 
vakarienę rudenyj, parapijos 
naudai. Iš viso to matosi pa
rapijai šviesi ateitis. 

Pajūris. 
* • • • 

nėję (IS-tos ir Fnion Ave.), 
Chicrtgo, UI. 

Jau yra du skyriai Katali
kų Vienybės susitvėrę. Pir
mas skyrius yra Dievo Ap-
veizdos parapijoje. Ten žmo
nės su didžiausiu entuzijazmu 
dirbo prie gavimo pirmo nu
merio. Dabar kaž-kodel at
šalo. Kad vėl tas entuzijaz-
mas užliepsnotų ir užimtų 
pirmą vietą veikime. 

• 

— 

IŠ BRIDGEPORTO. 

PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.). 

e 
Nedėlioj, vasario 16 d., š. 

m., L. Vyčių 16 kuopa suren
gė pasilinksminimo vakarą su 
programų. Programą išpildė 
4-tos L. Vyčių kuopas nana* 
sulošdami veikalą: " J o n o Šir
d is" . Suloštas buvo neblo 
giausiai. Visi artistai savo 
roles atliko gerai. Po progra-
mui visi gražiai linksminosi. 
Jau buvo minėta, jog šis va
karas yra rengiamas parapi
jos naudai. Manoma, kad pei • 
no nuo šio vakaro, paliks ne
mažiau, kaip $200. Taigi 
šiuom tariame širdingą ačių, 
*4-tai L. Vyčių kuopai už iš
pildymą programo. Taip-gi 
širdingai ačių publikai už 
skaitlingą atsilankymą. 

Prie progos pranešu, kad 
L. Vyčių 16 kuopa susirinki
mus laiko kas seredos vaka
rą. Patartina, kiekvienam 
jaunikaičiui ar mergaitei pri
sirašyti prie kuopos. 

Vik. 

bažnyčiai, tautai ir mums vi
siems, besuprantama, kodėl 
tas laisvamanių vedamas Su
sivienijimas Lietuviškų Drau
gijų -turi pasisekimą tarp te
nykščių katalikų. Oi katali
kiška įstaiga, kaip. Katalikų 
Vienybė, kuri rūpinasi visais 
mūsų tautos reikalais, neturi 
pas juos užuojautos. Bet ži
nau, kad townofleikiečiai ne
norės atsilikti nuo kitų kolo
nijų lietuvių ir, pažinę vertę 
ir naudą Katalikų Vienybės, 
sutvers skyrių pas save. 

se. 

Antras skyrius randasi Šv. 
.Antano parapijoje (Cicero, 
111.). Nors jis turi antrą nu-1 Ką-gi sakyti apie Nekalto 
merį,- bet veikime užima pi r - jpras . Panelės Švenč. (Brigb-
mą vietą. Su cicer iečiai s nė- j ton Park) parapiją? Kiek 
ra baikų. J ie tai pavyzdis vi- ten pas juos dvasios, kiek ten 
suose prakilniuose darbuose. ; veiklumo, bet Kataliku Vie-

nybės skyriaus visgi neturi. 
Tai stebėtina. Galime "be-
čytis", kad ilgai be jo nebus. 
Na, ir pažiūrėsite. O jus, 
brightonparkiečiai, nesnaus-
kitę nei šitame darbe. 

Labai retai tenka susidurti 
su Roselando ir West Pullma-
no veikėjais. Nežinia kaip 

B 

DRAUGYSTE ŠV. KAZIMIERO 
VYRŲ IR MOTERŲ 

iš West'Side 
« 

TEATRĄ IR BALIU 
^ 

SUBATOJ, VASARIO-FEBR. 22d., 1919 
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 

2244 West 23rd Place. 
Bus sulošta komedija "Daina be galo" . Maloniai 

ečiame visus atsilankyti ir gražiai pasilinksminti. 
Pradžia 7 vai. vakare. 

KVIEČIA KOMITETAS. 

-. 
* i — 

Trečiojo skyriaus dar nėra. 
Nekurios kolonijos norėtų 
lenktyniuoti ir jį gauti. Bet 
ligšiol tas lenktyniavimas te
buvo tik žodžiu. 

'i •t,T , 

. . 

Šv. Mykolo parapija (North 
Side), nors per vargą, bet 
žengia prie sutvėrimo sky-' ten atsineša linkui Kat. Vie 
riaus. Nekartą iš nortbsidie-1 nybės. ; Bet nuo kitų koloni-
čių gražių daibų džiaugė, ju vistiek neatsiliks. J tai 
mes. (Jalinie tikėties, kati ten ] visi tikime 
Katalikų Vienybės skyrius su
sitvers ir jo augimu ir veiki
mu galėsime džiaugties. 

Su nekuriais Aušros Vartų 
par. (VVest Sidę) veikėjais, te
ko pasikalbėti. ~ Jie išreiškė 
niorus sutverti Katalikų Vie-
nybės skyrių. Keturios drau 
gijos priklauso prie Centro. 
Iš trijų draugijų gali susitla-
ryti skyrius. Yra viltis, kad O kaip su lietuvių kolonijo 
jie savo norus išpildys ir su. mis po kitus Illinois valstijos 

Nereikia užmiršti, kad So. 
Cbicagoje yra lietuvių para
pija. Ten irgi žmonės supran 
ta prakilnius, naudingus dar
bus. Taip jie, be abejonės, su
pranta ir Katalikų Vienybę. 
Bet koks jų atsinešimas į ją 
yra, tai nežinia. Tą ateitis 
parodys. 

KONCERTAS ir BALIUS 
= s RENGAIA.MS 

NEKILTO PRASIDĖJIMO SV, MARUOS PANOS PARAP. 
SUBATOJ, VASARIO-FEBR. 22d., 1919 

J. J. ELIAS SVETAINĖJ, 4600 ir Wood Gatvių 
• 

Pradžia 6 vai. vak. įžanga 35c ir augščiau. 

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

Tai-gi kas tik gyvas malonėkite atsilankyti ant to 
mūsų puikaus vakaro, nes bus vienas iš gražiausių kon
certų. Po koncertui bus šokiai iki vėlumai, prie puikios 
orkestros, po vadovvste p. P. Atkočaičio. 

. 
-

-• 

Visus kviečia PARAPIJOS KOMITETAS. 

. . 

tvers skyrių. Westsidiečiai y 
ra papratę daugiaus dirbti 
negu kalbėti. I r pamatysi
te... 

Kas-gi galėtų būti sn Sv. 
Jurgio parap. (Bridgepprte) f 
Ten ir Centras susitvėrė. Ten 
užgimė Katalikų Vienybė. Iš 
tos parapijos daugiausia' 
draugijų prie Katalikų Vieny 
bės priklauso. Bet stebėtina 
kad ten skyriaus dar nėra. 
Nekartą tos kolonijos veikėjai 
bei veikėjos džiugino Centre 
susirinkimus su linksmomis 
žinelėmis, buk štai jie tverk 
skyrių^ gerbiamas klebonas 
tam prijaučia ir bematant bu 
siąs didžiausias skyrius. Leng 
va buvo l tai įtikėti prisime
nant kolonijos didumą, jos in
teligentiją ir garbingą praei 
tį. Bet ligšiol tas dar tik sva 
jonės. Bet vilties nenustoja
me, nes žinome, kad ką brid 
geportiečiai pasako, tai tą ii 
įvykdina. Tiktai kaip prii 
ko perdaug pamažu eina. Bet 
kas pamažu dygsta, tai išai 
gą stiprus. -

miestus. Katalikų Vienybės 
skyriai yra reikalingi kiekvie
noje šios valstijos lietuvių ko
lonijoje. Reikia katalikams su
sivienyti ir sudaryti tokią stip
rią pajėgą, iš kurios butų di
delė nauda mūsų tautai ir 
bažnyčiai, kartu ir patiems. 

Jokiu būdu negalima už
miršti Šv. Kryžiaus parap 
(Town of Lake). Ten žmo 

Inrų daug ir draugi ju. nema 

L. Vyčių Chieagos Apskri
tys pastarame susirinkime, 
laikytame vasario 9 d., 1919 
m. Visų Šventų par. (Rose-
lande) mokyklos kambariuose, 
išnešė pageidavimą, kad L. 
Vyčių kuopos įstotų į Katali
kų Vienybę. Tai pirmas Cbi-
cagoj organizacijos Apskri
tys padarė tokį žingsnį. 
I d ė j a su idoja r i šas i . A r ne
ate is t a s la ikas , kuome t vis i 
Chieagos organizacijų apskri
čiai ir Centrai veiks išvien. 

Tai tokios žinelės iš Kata
likų Vienybės Raštinės. Karts 
nuo karto pasidalinsime viso
kiomis žinelėmis, surištomis 
su Katalikų Vienybe. Kat. 
Vienybės visais reikalais, 
kreiptis reikia žemiau paduo
tu adresui - , 

Katalikų Vienybės Raštinė, 
1447 So. 50th Ave., 

Cicero, DL 

Padaryk Sutartį Šendieną! 
Tel. Canal 2655 

VAITKEVIČIAUS VIETOJE 

Chas. J* Pansirna 
Fotogrofistas 

m W. 18th Street :•: Chieago, DL 
Pranešu visiems savo kostumeriams ir draugams 

jog aš persikėliau į Vaitkevičiaus buvusia studiją. Ma
no galerija ištaisyta pagal naujausios mados ir tikiuosi 
kad darbas bus atliktas geriau ir greičiau kaip senojoje 
studijoje. Taip-gi iš tos priežasties duodu visiems pasi
naudoti su žemesnioms kainoms paveikslų. 

Meldžiu visus atsilankyti persitikrinti, o aš iš savo 
pusės stengsiuosi užganėdinti kiekvieną. 

1ŠK1KPK I R S r? f / \ nK>K. 

$1.50 VERTĖS KUPONAS $1.50 
šitas kuponas geras prie kiekvieno dvylikos paveiksiu, geras del 

vienos ypatos ir dei vestuvių, geras nuo vasario K d., 191S* m. Iki 23 
d. kovo, 1919 m. 

M e l d ž i u u i s i s a K y t i iŠ a n k s t o y p a t š š k a i arba. t e l e f o n u o d a m i C a 
n a l 2 6 5 5 . 

Vaitkevičiaus vietoje 
CHAS. P. PANSIRNA, FOTOORAFISTAS. 

K* 

< -

636 W. I8th STREET, CHICAGO, ILLINOIS. 

V 

Gerb. Bridgeporto ir Dievo Apveiidos parapijos skaitytojms 

SVARBUS PRANEŠIMAS! 
Nuo 9 dienos Sausio (January) šių matų oficijališkai įga

liojome agentauti ir atstovauti Draugo reikalus: 
Bri4r«porte p. JONĄ J. LUOAS, 3913 S. Halsted St. 

Dievo Apveisdos parapijoje p. J. MOZERIS, 1817 Union Av. 
Visais "Draugo" reikalais kreipkitės prie juodviej*. 

• * • * * * - • 
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