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METAI-VOL. IV. No. 31 

Anglijoje organizuojama 
piliečių gvardija 

• 

Airijoje yra laukiama revo
liucija 

RYTOJ LAUKIAMAS GE- ANGLIJOJE BUS ORGANI-

SINN-FEINERIAI PASPRU 
DO IŠ KALĖJIMO. 

' 
Anglija pasiruošusi numalšin 

ti airių sukilimą. 
•• - • 

Londonas, ™a * Ts vas. 5. Iš Lin-

NERALIS STREIKAS 
ANGLIJOJE. 

ZUOJAMA PILIEČIŲ 
GVARDIJA. 

Streiką finansuoja rusų 
bolševikai. 

Ta gvardija veiks visu streiko 
metu. 

Londonas, vas. 5. — čionai 
ofieijaliai pranešta, jog Ang
lijos vyriausybė kuoveikiaus 
imsis visokiu priemonių prieš 
streikininkus visose savo salo
se. 

Laikraštis Daily Express 
praneša, jog streikus kelta an
glų socijalistų organizacijos, 
kurias finansais aprupina ne
žinomi žmonės. Tie nežinomi 
žmonės yra ne kas kitas, kaip 
tik rusu bolševikai. 

Streiku visas tikslas — sn-
parližiuoti visą Anglijos in
dustriją ir pakelti šalyje tokią 
anarchiją,kokia šiandie gyvuo
ja Rusijoje. To atsiek imui 
socijalistai darbuojasi pri
steigti sovietų. 

Londono streikininkų vadas 
\Yatson slaptam streikininku 
susirinkime pranešė, jog stei
giama taryba arba sovietas iŠ 
penkiolikos žmonių, kuris pa
skelbs ii- vadovaus dideliam 
darbininku streikui, kurs turi 
prasidėti šitą ketvirtadieni. 
Streikas tuo tarpu svarbiau
siai bus atkreipta* prieš uni
jų lyderius, kurie nesiskaito 
su darbininku norais. 

i. 

Sakoma, jog prie streiko 
prisidėsią ir geležinkeliečiai. 

Tasai sovietas busiąs eent-
ralis. Visur kitur veiksią lo
kaliai sovietai. Anot Watso-
no pranešimo, sudaryta pie
nai su prievarta paimti unijų 
lvderiu ofisus. 

Londonas, vas. G.—Anot lai
kraščio Mail, Anglijoje suma
nyta organizuoti piliečių l01^ 
gvardija, kuri darbininkų strei 

colno kalėjimo pabėgo sinn-
feinerių vadai, profesorius 
Edward de Valerą, Milroy ir 
MeGarrv. 
• Lincolno kalėjimas yra ry

tinėj Anglijoj. 
Prof. de Valerą buvo sua

reštuotas praeitą pavasarį, 
kuomet anglų vyriausybė su-
sek'ė airių suokalbį, vokiečių 
paremiamą. 

J)e Valerą praeitais Angli
jos parlamentan rinkimais bu-
buvo išrinktas atstovu. Gi 
praeitą mėnesį sinn-feinerių 
parlamentas jį paskyrė Airi
jos atstovu taikos konferenei-

iiiiiimiiiiiiiiuiiimiiiiiMiiiiiiiiiimiimi 
BOLŠEVIKAI LIETUVOJE. 

OOPENHAGEN, vas. 5.—Iš 
Vilniaus čia pranešta, jog ru
sų bolševikai Lietuvoje pa-
žangiuofą, ypač Dvinsko šo
ne. 

mergę. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiKiiiiiiiiHiiiHiiimmiir 

KARĖ ATSIEJO 450 
MILIJARDU, 

BOLŠEVIKAI NUKANKINO 
PRAVOSLAVŲ VYSKUPĄ. 

Pririšo prie kojų akmenį ir 
įmetė upėn. 

Vladivostokas, vas. 5.—Bol-
ševikai kankino ir nužudė To-

Bolševikai jau paėmę Vilk- bolsko pravoslavų cerkvės vy-

— 

LONDONAS, vas. 6.—DaUy 
Tęlegraph išrodinėja. jog šita 
karė Europoje žmonijai atsiė
jusi $200,000,000,000, gi su ka
re surišti kitokie nuostoliai — 
$250,000,000,000. 

Straipsnio autorius sako, jog 
milžiniškos pinigų sumos iš-

r> 

eikvota šalių išnaikinimui. 
Taippat užtraukta milžiniškos 
skolos. 

Per keturis karės metus dvi 

sianeius airius. pendavusios visokius žmonių 
Nėra jokia paslaptis, jog ' gyvenimui reikalingus išdirbi'-

Anglija Airijon sutraukė daug m u s # visur buvo gaminama 

Su jo pabėgimu dabar Airi-
ko metu visur palaikvs reika-l'i°Je ^ūkiama revoliucija, 
lingą tvarką ir rūpinsis gv-| A n # h . " 0 s vyriausybė lėčiau 
ventojų labu. Vyriausybė su Pasirengusi numalšinti sukil- Į trečdalys pasaulio buvo sus 
tuo sumanymu sutinka. To
kios piliečių gvardijos strei
kų metu pasekmingai veikia 
Šveicarijoj, Olandijoj ir Aus
tralijoj. 

Suorganizuota tokia pilie
čių gvardija, suprantama, dau
gel vietose užims tų pačių 
streikuojančių darbininkų vie
tas. Nes jos pareigos bus ne 
tik miestuose palaikyti tvarką, 
liet gyventojams pristatyti 
maisto, šviesos, saugoti svar
besnes dirbtuves, įvairias vie
šąsias įstaigas ir tt. 

Anglijos vyriausybė skelbia, 
jogei anglų kariuomenė pasek
mingai demobilizuojama. Per 
vieną savaitę, pasibaigusią 
sausio 30 dieną, buvo demobi
lizuota apie 2.")0,(X)0 kareivių. 

kariuomenės, armotų, kulka 
svaidžių ir net tanki). 

Yra žinių, jog Airijoje suki
nėjasi ir išvien su sinn-feme
riais darbuojasi Amerikos in-
dustrijalistų vadai. 

Dubline jau susterikavo kra-
sos klerkos ant geležinkelių. 

Kaip rytoj ten laukiamas 
generalis streikas už 40 darbo 
valandas savaitėje. 

WILSONAS PRAŠO PASI
SKUBINTI SU TAIKA. 

Ypač norima užbaigti Tautų 
Sąjungos reikalą. 

PALIUOSUOSIĄ SINN-
FEINERIUS. 

Londonas, vas. 5. — Cent
ral News iš Dublino gavo de-
pešą, jogei ateinantį pirmadie
nį busią paliuosuoti visi sinn-
feineriai, kurie internuoti An
glijoje. 

KARĖS STOVIS CHILE 
RESPUBLIKOJ. 

Santiago. vas. 5. — Cbile 
respublikoj paskelbta karės 
stovis, kaipo priemonė prieš 
bolševikų veikimą. 

Bolševikai agitatoriai kurs
to gyventojus pakeisti dabar
tine vvriausvbe. 

AMERIKOS MAISTAS 
VIENNOJE. 

Geneva, vas.5.—Austrijos so-
stinėn Viennnon atvažiavo pir
masis amerikoniškas tradkinis 
su maistu. Gyventojų minios 
su didžiausiu džiaugsmu pasi 
tiko traukinį. • 

Paryžius, vas. 6.—Amerikos 
Demobilizacija ir toliaus seka ir Anglijos atstovai, prašomi 
su tokiuo pat spartumu. 

Be to vyriausybė darbuojasi 
kad visi paleisti rš tarnybos jektų komitetas pasiskubintų 
kareiviai kuoveikiaus gautų su savo darbais. Prezidentas 

prezidento Wilsono, darbuoja
si, kad Tautų Sąjungos pro-

darbus. 
Anglijos industrija pastarai-

Wilsonas pirm iškeliausiant į 
Ameriką nori pabaigti visus 

anglių Jmamasi tad priemo
nių tai visa kuoveikiaus sut-
varkvti. 

STREIKAS PLEČIASI 
ANGLIJOJ. 

šiais laikais daug kenčia ne reikalus su Tautų Sąjungos 
tiek dei streikų, kiek del stokos sumanymu ir padaryti kai-ku-

rias taikos sąlygas. 
Tauhj Sąjungai yra du pro

jektu. Vienas projektas yra 
prielankus visoms mažesnėms 
tautoms, gi kitas pirmoje vie
toje stato tik penkias didžiu
les valstybes. 

Mažųjų tautų atstovai dar
buojasi už sau prielankų pro-
jektą. 
Amerikos atstovai džiaugiasi, 

kad Tautų Sąjungos projek
tai nepaliečia Monroe doktri
nos. 

tik naikinanti karės medžiaga 
žudyti žmones ir naikinti pa
gamintus žmonių turtus. 

Bet moraliu žvilgsniu karė 
taippat pasekminga. Sutraški
no ji ant visuomet Prūsų uti
litarizmą. Kuomet dar paims 
galas socijalistus bolševikus, 
tuomet ant Europos griuvėsių 
pražydės naiyas pasaulis. Tuo
met milijardai dolierių bus 
išleidžiami kulturiniems dar
bams. 

Bet ar tuomet žmonija jau
sis patenkinta ir laiminga, tai 
jau kitas klausimas. 

skupą Germogeną, anot gau
tų čia žinių privatiniu laišku. 

Kuomet Rusijoje pradėjo 
plėsties bolševikizmas, vysku
pas baisiai pasmerkdavo visor 
kį bolševikų veikimą. Už tai 
bolševikai uždraudė jam šaky-
ti pamokslus. 

Bet to uždraudimo jis nepa
klausė ir dar smarkiau ėmė 
išrodinėti bjauriuosius bolše
vikų darbus. 

Tuomet šitie jį suareštavo 
ir išvežė į Jekaterinburgą. 

Prieš bolševikus už vyskupo 
suareštavimą pakilo Tobolsko 
gyventojai. J ie pasiuntė de
legaciją i Jekaterinburgą rei
kalaudami paliuosuoti vysku-
PM 

Tuo metu čekai-slovakai 
pradėjo smarkiau veikti Sibe-
rijoje. Kad patenkinti Tobol
sko gyventojus ir atitraukti 
juos nuo čekų-slovakų, bolše-

Suv. Valstijos veikia prieš 
bolševikiznuį 

SENATAS IMA VEIKTI 
PRIEŠ BOLŠEVI-

KIZMĄ. 

Propagandos komitetas šiandie 
pradės tardymus. 

Washington, vas. 6.— Nors 
4fkhii palengva, bet sistematiš-
fcai šioj šalyj platinama bol
ševikiška propaganda. Tas gy
vai parupo kaip administrati-
vei, taip legislativei šalies ša-
koms. 

Užvakar tas klausimas buvo 

STEIGIAMASIS SUSIRIN
KIMAS VOKIETIJOJE. 

_ 

Weimar'an persikėlė ir visa 
Berlyno valdžia. 

Nevažinėja nei gatvekariai 
Londone. 

Londonas, vas. 5. — Kaip 
čionai, taip visoj Anglijoj 
streikas plečiasi vis labjaus, 

Kalbama, jog sustreikuosią 
čia darbininkai prie elektros 
gaminimo. 

Darbininkai reikalauja 40 
valandų darbo savaitėje. Bet 
apie jų tuos reikalavimus ne
norimą nei klausyti. 

Tūkstančiai gyventojų vieš
bučiuose ir valgyklose turi ap
sieiti be jokių reikalingiausių 
patarnavimų. Nėra kam pa
duoti ant stalų valgio. Kitur-
nėra kam gaminti valgių. 

Virtuvių darbininkai reika
lauja trumpesnių darbo valan
dų ir daugiau užmokesties. 

Viešbučių savininkai nu
sprendė rekrutuoti naujus 
darbininkus. \ 

Londone visokia viešoji ko
munikacija kuone, visai susto
jusi. Retai kur važiuoja gat
vekariai. 

Berlynas, vas. 6. — Šiandie 
Weimar'e prasideda steigia
masis Vokietijos susirinkimas. 
Tame atstovų susirinkime bus 
nustatyta busimajai Vokieti
jai pastovi valdžia, bus nusta
tyta šaliai valdimosi forma ir 
padaryta šalies konstitucija. 

Tad tolimesnis Vokietijos 
likimas ir ateitis p r i g i s nuo 
šito susirinkimo. 

Nesenai Weimar'e smarkiai 
savo galvas buvo pakėlę bol
ševikai, kurie turėjo intaką 
soviete. Bet šiandie bolševikai 
aprimo, kuomet pamatė, jog 
jie neturi prielankumo visuo
menėje. . 

v i kai paliuosavo vyskupą ir 
pasiuntė ji atgal į Tobolską 
raudonosios gvardijos priežiū
roje. 

Kelionėje raudonoji- gvardi
ja nusprendė verčiau vyskupą, 
nužudyti, ne kaip paliuosuoti. 
Tad pirmiausia tas senyvas 
žmogus buvo baisiai apmuštas 
ir ant jo užkrauta sunki naš
ta amunicijos. 

Vyskupas vilko tą našulį 
kiek galėjo. Gi kuomet iš 
nuovargio suklupo, raudonoji 
gvardija pririšo jam prie ko
jų didoką akmenį ir gyvą įme
tė upėn. 

Tobolsko gyventojai paskui 
ištraukė iš upės vyskupo lavo
ną ir palaidojo. 

svar 
neto susirinkime. Nieko galu
tino nenutarta. Tik nutarta a-
pie visą stovį pranešti pačiam 
S. V. prezidentui. 

Bolše vi kizmo klausimas y-
pač pakilo, kuomet praeitą sa
vaitę čionai radikaliai gaiva
lai atlaikė susirinkimą ir vie
šai gyrė rusų bolševikus, gė
rėjosi jų veikiamais darbai 
ir kitakuom. 

Ima veikti senatas. 

Po šito bolševikizmo propa
gandos klausimas pakelta se
nate. Daugelis senatorių kal
bėjo. Paaiškėjo, jog kai-kurie 
senatoriai turi plačių informa
cijų apie besiplatinantį bolše-
vikizmą šioj šalyj. 

Paaiškėjo, kad bolševikiz-
mą platina ir tie visi, katrie 
yra šiandie prisidengę nekal
tuoju "pacifizmu". 

Taippat sužinota, jog tos 
propagandos svarbiausias tik
slas — sugriauti dabartinę ša
lies valdymo formą ir\ šalyje 
pravesti anarcbiją. 

pravesti Icuogiliausius tardy
mus. Patirti, kaip plačiai įsi
šaknijęs čia bolševikizmas, kas 
jį platina, kojviais tikslais ir 
tt. 

Propagandos komitetas nus
prendė kaip šiandie pradėti 
tardymus. Bus pašaukti iš
klausinėjimui kai-kurie, taip 
vadinami, pacifistai. Paskui 
bug šaukiami radikalai. 

Priemonės prie? bolševikizmą. 

Kiek teko patirti, propagan-
stomas savaitiniam kabi- <*°s komitetas yra apgalvojęs 

dvi aštri priemoni, jei paaiš
kės tikrai, jog šioj šalyj bolš^-
vikizmas platinamas. 

Pirmiausia, komitetas pie
nuoja, kad iš šalies visi sve
timšaliai agitatoriai kuovei
kiaus butų deportuoti. 

Paskui — sustabdyti leidi
mą visų tų laikraščių, kurie 
platina šalies išdavystę, kurie 
kursto žmones kitus prieš ki
tus. 

• 

— _ — 
PIRKITE KARĖS TAUPY
MO ŽENKLELIUS (V7.S.S.) 

Į Weimar nusikraustė ir vi
sa Berlyno valdžia. Socijalis
tai ministeriai tik posėdžiauja 
buvusiuose kaizerio rūmuose 
ir tariasi, kaip čia jiems pa
vyks tam susirinkime. 

\Veimar'an pasiųsta 1,000 
kareivių iš Alpinio korpusoT 

Šitie kareiviai mieste užims 
policijos vietas ir saugos susi
rinkimą. Kareiviai veiks iš
vien su Wj&imar,o garnizonu, 
kurs paliko ištikimas val
džiai. / 

Autorizuoja tyrinėjimus. 

Senatas po tų \ isų kalbų pa
darė rezoliuciją, kuriąja auto
rizavo propagandos komitetą 

Bus ir daugiau priemonių. 

Geriausia prieš bolševikiz
mą priemonė tečiau gamina
mas priešimmigracijinis bi-
lius, sulig kurio po karės per 
sekančitrs ke&vig-"'metus šion 
šalin neturėtų but įleidžiami 
jokie ateiviai. 

Taippat gaminamas bilius, 
kad visus internuotus svetim
šalius priešininkus po taikos 
padarymo deportuoti į jų 
gimtines šalis. 

Kaip vyriausybė, taip sena
tas šiandie imsis smarkiau 
veikti prieš bolševikus ir jų 
šalininkus. Nes jei tasai klau
simas veikiai nebus išrištas, 
paskui gali but *vėlu. Ša
lies tvarkos priešininkai ne
miega. 

Naskvos bolševikai paskelbia 
mobilizaciją 

Kanados kariuomenė, kuriai vadovauja gen. Currie, maršuoja Vokietijon. Pašaliais ke
lio stovi vokiečių kareiviai su vaikais. 

BOLŠEVIKAI ŠAUKIA KA
REIVIAUTI VISUS 

VYRUS. 

Jie vesią karę prieš savo prie
šininkus. 

Gelsingforsas, vas. 6.— Cen-
tralis bolševikų sovietas Mas
kvoje paskelbė parėdymą, su
lig kurio šaukiami priversti
nai kareiviauti visi 29—413 me
tų amžiaus vyrai. 

Parėdyme sakoma, kad jei 
kitos rusų partijos atsisako 
tarties su bolševikais ir nesu
tinka stoti talkininkų suma-
nyton konferencijon saloje 
Princes (Prinkipo), tad bolše-

jvikai vesią karę ligi pergalės. 
Žinoma, tai paprastas rusų 

bolševikų trukšmavimas. 
Kuomet talkininkai buvo 

sumanę konferenciją rusų po
litiškoms partijoms ir buvo 
pasiuntę pakvietimą bolševi
ke galvos Maskvoje pranešė, 
jog jie to pakvietimo negavę 
ir nežiną kas daryti su ta 
konferencija. 

Gi šiandie pasirodo, jog jie 
už tą konferenciją galvas 
guldo. Nes tik toje konferenci
joje matė sau šiokį-tokį lai
mėjimą. Tuo tarpu konferenci
ja nuėjo niekais. Su tuo nu
ėjo vėjaisN ir paskutinė bol
ševikų viltis. 

Bolševikai perdaug "bliu-
fuoja". Kartą jie skelbia, jog 
jie sutinką vesti tarybas su 
talkininkais, nors apie jokias 
tarybas nėra kalbų. Tai vėl 
sako, jog jie veikiai padary
sią " su t a r t į " su talkininkais. 
Gi dabar vėl jie "mobilizuo
j a " kariuomenę. 

Kas čia jiems tikės. 

TtVAS NUŽUDĖ KŪDIKĮ. 

Albany, N. Y., vas. 5. — Čia 
teisme E. B. Lawton, 25 me
tų vyras, prisipažino, jog jis 
nužudęs savo 2 mėnesių kū
dikį. 

Kūdikis naktį verkęs ir ne
davęs jam miegoti. - Tad jis 
pakilęs iš lovos, užmušęs kū
dikį ir vėl atsigulęs. 
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Detroito Nuotikis. 

garbė lietuviams, kaipo tautai. 
Šios karės metu tiek darbavos 
mės, kad pakeltume savo var
dą svetimtaučių spaudoje. 
Tuom tarpu neišnyko tamsus 
asmenys, kurie savo apjaki-
mu, įtūžimu ir netaktu griau-
ja kitų sunkiai pastatytą tau
tos garbės triobą. 

Kodėl apie tai nemintijo abi 
susipykusios pusės? Kodėl 
nepaieškojo civilizuotų prie
monių susipykimui prašalinti! 

Vilniaus Univer
sitetas. 

Geras daigtas yra rūpintis 
augštuoju mokslu, tik reikia 
tą daryti gerai ir pritinkančiu 
laiku. D-ras Šliupas suskato 
rūpintis Vilniaus universitetu, 
.sudarė to universiteto draugų 
draugiją . ir padarė šiek-tiek 
triukšmo tarp lietuvių Ameri
koje. Naudos iš to nematyt. 

Iš paprastos enciklopedijas 
išimtomis žinutėmis pasipuošė 
brošiūrėlė, išdedanti to uni
versiteto istoriją. Bet ne visos 
žinios iš enciklopedijos tilpo į 
liberalo brošiūrėlę. Jug jis 
negalėjo parašyti, kad Vil
niaus Universitetas tapo įkur
tas daugiausiai kunigo Oziaus 
rūpesčiu. Tas kunigas tapo 
Variui jos vyskupu ir kardino-

Vasario 2 d. Šv. Jurgio baž- i u. 
Snyčioje Detroite įvyko negrą-! Liberalas - tautininkas nega-
Izus daigtas. Pamaldų pra- ; Įėjo pažymėti taip-gi, jog Vil-
Idžioje, kunigui bešlakstant niaus universiteto įsikūrimas 
fenones švęstu vandeniu ir pri-; buvo didelis smūgis Krioka-
Iriartinus netoli duriu, viena j vos universitetui. Šliupas, tie-
Imoteriška prišoko prie jo ir. įsa, pasakė, kad karalius Ste-
inradėjo draskyti. Paskui j aponas Batory nepavelijo Vil-
fcuoiė prie kunigo keli jauni, niaus universitete išguldinėti 
•vyrai, išvilko kunigą iš baž-j jurisprudencijos ir medicinos, 
fcycios ir nustūmė :iuo laiptų.! bet nepasakė, jog tat buvo 
•Atvykusi policija numalšino, padą ryta vienatinio tuomet 
jHriaiisę, kunigas atlaikė sumą. j lenkų universiteto užtarėjams 

Jau prieš pamaldas buvo iš-; reikalaujant. Medicinos stoką 
Rlalinti plakatai, kviečiantieji p . šliupas aiškina visai kito-
fbnones į parapijo? susirinki-i kia priežastim: Medicine 
Jbą. Susirinkimas įvyko be j w a s n o t to the taste oi the Jes-
|kunigo. Susirinkime buvojuits", rašo jis. Matyt, kad 

laug įniršimo prieš kunigą, j daktaras Šliupas, arba nežino, 
Taikurie net buvo bepaduoda kad A. Kircher buvo jezui-

įįmmanymą kunigą užmušti, j tas,arba nežino, ką reiškia 
lenas išreiškė įsitikinimą, Kircher medicinos istorijoje. 

DRAUGAS 
111 U. 
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LIETUVIŲ ATEITIS, 

tad kaikurie, dalyvavusieji su Lietuvių liberalų-tautininkų 
Įvirinkime, ant rytojaus busią v adas, besirūpindamas karti 

Lalėjime. I kunigus ir vienuoles - mokinto-
Mųs korespondentas už šitą jas, neturėjo kada skaityti 

teiktiną atsitikimą kaltina pa- j veikalą "Scrutinium physico-
įpijos komitetus ir kaiku-jmedicuin contagiosae luis". 

iuos vyčius. Jis sako, kad Nezaležninkų ex-vyskupo Mic-
ie komitetai yra giminės tarp kevičiaus leib-medikas nesi-
javęs ir geri pažįstami. Spė-'rūpina tokiais niekniekiais, 
jaraa, kad maištininkai, bea-j'kaip limpančių ligų gamtinis 
•ejonės, kaltina kunigą. 

Kaltininką netaip lengva iš-
ir medikalis ištyrimas. Tuos 
mažmožius Dr. Šliupas palie 

isti, kaip rodosi. Dažniau- ka jėzuitams ir paskui drąsiai 
»ai susipykimuose buvo kai- j tvirtina, buk "medecine was 
tos abi pusės. Nedėlioję, 2! not to the taste of the Je-
rasario Detroito lietuvių ku 
ligas nepadarė nei vieno blo-
fo daigto. Negirdėjome, kad 

suits". Tokį apsėjimą lotyniš
kai gal kas pavadintų "sancta 
simplicitas", o lietuviškai tat 

butų ką blogą padaręs pir-1 yra liberališkai-tautiškas me-
lau. 
Jei-gu Grabnyčių riaušės 

dicinos istorijos nemokėjimas 
Mes nei nesitikėjome, kad 

rotų iškilusios be prirengimo,; d-ras Šliupas žinotų kaip Jas 
sakytume kunigas kaltas, 'P a r Sohott, jėzuitas, pastiunė-

neįtiko žmonėms. Betjjo mediciną pirmyn XVII 
pog riaušės buvo organizuotos 
tiaušininkų šalinirikai parapi

jos susirinkime pasakė, jog 
loteriškas asmuo tyčia buvo 

šimtmetyje. Galėtume tik pa
geidauti, kad gydytojas žino
tų, kas kraujo cirkulaciją atra
do XVII ąmžyje. Tas,be abejo, 

Itrma laiko parengtas, kad gerbė jėzuitus daugiau negu 
įkabintų kunigą, idant pas- Šliupas, nės buvo katalikų 

tui galima butų jį kaltinti už kunigas, William Harvey. 
rasimą moteriškos ii* nutei 
iti mušusius kunigą. Kuo-

Vilniaus universitetas turė
jo daug kenksmingų priešų, 

jaunų vyrų, paprastai per bet baugu, kad neprotingi už-
pmą būvančių kitur, buvo!tarėjai nepakenktų jam dau-

sėdusi drauge bažnyčioje • giau. D-ras Šliupas iš meilės 
netoli vietoa, parengtos skan-! pasmaugė "Aušrą". D-ro 

IUJL Plakatai pirma laiko 
tvo atspausdinti. Tai-gi nė-
abejonės, kad Detroito riau-
buvo pirma laiko apgalvo-
ir surengtos. 

Šliupo mokinė, " Vienybė Lie
tuvninkų*', skelbia, kad žmo
nės žudą kitus is meilės. Bau
gu, kad D-ro Šliupo rengia
moji Vilniaus Universiteto 

Pirma laiko apgalvoti ir draugų draugija nepadarytų 
rengti riaušes galima ir taip pat tam universitetui 

kaltą ir prieš nekaltą Žmonelės, gražiu tikslu ma-
įigą. Negalint susekti as- sinami, sumes kiek pinigų 

iio kaltininko, lieka ne-'Vilniaus Universitetui, kaip 

Lietuvių jaunimas yra kas 
kart geriau auklėjamas. Ma
žai iki šiol buvo galima ma
tyti' jo brangus vaisius, bet 
jau dabar daug galima paste
bėti. Vaikai pradeda supras
ti reikalingumą savo kalbos ir 
ją kas kart labiau brangina, 
lankydami lietuvių katalikiš
kas mokyklas. ' Turbūt rupi 
jiems tėvvnė ir jos likimas. 
Jiems kas kart yra aiškiau 
suprantamos tikėjimo tiesos. 
Jųjų dvasia linksta daugiau 
prie doros. Tėvynės meilė de
ga karščiau jųjų širdyse, nes 
tankiai yra primenama jiems 
Lietuvos grožybės ir jos skir
tingumas nuo kitų šalių. 

Daugiausia pasidarbavo lie
tuvių jaunimui a. a, gerb. An
tanas Staniukynas. Jisai, per-
matęs jaunimo brangumą, pa
sišventė jo labui. Gana sun
kiai atsiėjo jam ir daug nu
vargo pakol pastatė Šv. Ka
zimiero Vienuolyną. Potam, 
važinėdamas po visus kraštus, 
rinko aukas jo užlaikymui, 
kad tokiu būdu palaikyti se
seris, kurios užsiimtų vaikų 
mokinimu. Savo dideliais ga
bumais jisai šelpė jaunimą vi
sokiais budais, kad iš jo butų 
didžiausia nauda Dievui ir. tė
vynei. Visi jo užsiėmimai 
buvo vienas platus kelias į 
geresnę lietuvių ateitį. Todėl, 
lai a. a. Antanas Staniukynas 
pasilieka mūsų omenyje visa-

% « * * . - , „Pi. 
naši, kad tą jo idealą kuono-
plačiausia išplėtoti. Jos sa
vo pasišventimais nuolatos 
gaivina lietuvių kalbą ir tėvy
nės meilę. Vaikai, kurie tam
pa po jų priežiūra, visi daug 
maž įgija Dievo baimę ir tė
vynės meilę. Didelė yra vil
tis iš jaunimo, kuris lankosi 
lietuviškose mokyklose. 

Dideliai truko iki koliai se
serų mokytojų. Manoma, kad 
doros, jaunos mergaitės jau 
dabar supras reikalą pasišven
timo, kadangi taip arti priėjo 
tėvynės likimas. Dauguma 
manė, kad Šv. Kazimiero se
serys, kaip įstoja į vienuoly
ną, nustoja tėvynės meilės, 
bet dabar tas pasirodo netie
sa. Jos dar labiau myli tėvy
nę ir jai ištikimiau tarnauja. 
Nors turi jos ir daug kitų už
siėmimų, bet-gi nemažiau jos 
pasišvenčia savo doru gyveni
mu del tėvynės labo už nar
siausią kareivį. 

Rengiamasi didinti Šv. Ka
zimiero Seserų Vienuolyną. 
Buvo užtektinai vietos iki šio-
liai, bet jau dabar to negali
ma pasakyti. Kas kart dau
ginasi seserų, nes mato jos, 
kad tokiu būdu galima geriau 
sia Dievui tarnauti ir tėvynės 
labui pasidarbuoti, idant su-
laukus geresnės lietuvių atei
ties. / 

Manoma, kad žmonės, pa
matę kokius brangius vaisiui 
jisai žada lietuvių ateičiai, ne

pasigailės ir toliau jį šelpti sa* 
vo aukomis. Žmonės gailestin
gais pasirodė tam darbui Uu 
šioliai. Bet dabar, kada prisi
artino tėvynės likimas, rodos, 
kad jie dar daugiau atkreips 
atydos, į tokius reikalingus rei
kalus. 

Didelė yra viltis lietuvių a-
teities. Senesnieji nuilsta 
dirbę ir netenka jiegos nuola-
tai darbuotis, bet jaunimas, 

Kas ramiai protauja* tas taip 
nedaro. 

Beligijų viešpatavimas viso
se tautose ir visais laikais pa
rodo, kad religija yra dalis 
žmogaus prigimties. Ką mok
slas pripažino to jis neatme
ta. Bet religijų priešingumas, 

mintyti, kad ji yra gamtos pa-
dąraa, 

Gamta neturi jiegos permai-
uyti savo dėsnius. J i veikia su
lig tų dėsnių, vadinamų gam
tos teisėmis. Jei kokioje reli
gijoje yra dalykų pereinančių 

jų klaidos ir iš to pasidariusi gamtos dėsnius ir teises, tai stebuklus. 
įvairybė, parodo, kad žmogaus žinia, kad ta religija nėra įš 
prigimtis nepaįiegia pagamin- gamtos. Kadangi anapus gam-
ti sau geros religijos. 

Išrodo lyg nesąmonė: pri
gimtis verčia žmogų turėti 
religiją ir prigimtis nepajiegia 

kuris yra gerai auklėjamas j o s p a g a m į n t i . Taip yra, Ku 
rengiasi tuos svarbius reikalus d i k i o p r i g m i t i s verčia jį pene 

sumetė badaujančiai Lietuvai 
1916 m. Prie tų pinigų prikiš 
savo globą liberalai-tautinin-
kai ir nuklampins kur nors 
taip, kad tie pinigai savo tik
slo ilgai nepasieks. Jeigu 
negalime nusiųsti į Lietuvą pi. 
nigų badaujantiems, tai dar 
iabiaus negąlįjna nuj^ojti ui«U 
vemtetuį. Jei ue^aluna jjiiuV 
gų išsiųsti, kur, žadama, tai 
kam juos vilioti ii žmonių ki
šenių? 

Šliupas jau paliovė tą daręs 
ir išvažiavo į Europą, bfct jo 
mažesnieji mokiniai dar nesi
liauja triufceiną kęlę, atsitrauk
dami jiegas nuo naudinges
nių dalykų. 

atlikti. Jisai žada mums ra 
mybę, bet prašo už tai gero iš
auklėjimo. Jeigu jį gerai iš-
auklėsime, sulauksime geresnę 
ateitį ir gyvensime ramybėje. 

Reikalinga yra, kad jauni
mas butų auklėtas lietuvių ka
talikiškose mokyklose, idant 
lietuviai sulauktų geresnę a-
teitį. Kitur jie negali įgyti 
tų aukštų dorybių, kad pakel
ti lietuvių tautą į augštesių 
stovį. Dvasia, kuri viešpatau
ja kitose mokyklose yra daug 
skirtinga nuo tos, kuri yra 
reikalaujama del geresnes lie
tuvių ateities. 

Reikalinga yra, kad jauni
mas palaikytų katalikišką dva
sią visame savo gyvenime — 
tai yra tuos brangius įpročius, 
kurie yra vartojami katalikiš
kose mokyklose. Tą patvirti
na generolas Fock. Jisai tu
rėjo svarbiausią darbą laike 
karės; visos jo valandos buvo 
daug rūpesčių užimtos; jis 
milijonus kareivių po savo 
valdžia turėjo prižiūrėti, bet 
vienok apsirinko vieną valan
dą, kurioje paliko visus kitus 
reikalus ir ėjo į bažnyčią ap
lankyti Jėzų Šv. Sakramente 
ir padėkoti Su tverto jui už vi
sas geradėjystes. Lai jo ir 
daug kitų panašių pavyzdžiai 
būva mums tiesus kelias į ge
resnę ateiti. 

Gyvenimo Sargas. 

RELIGIJy SENUMAS IR 

(Pabaiga). 
Sulig gamtos mokslo įpro

čių, žiūrinčio į faktus ir atme
tančio svajones, išeina, kad 
žmogaus prigimtyje yra reli
gijos šaknis. Žmogus gali bū
ti be rankos ir be kojos, be 
ausies ir be akies, bet jis yra 
nelaimingas žmogus, netekęs 
vieno savo prigimties dalyko. 
Taip pat gal būtį žmogus ir be 
religijos, bet tokio žmogaus 
prigimtis yra nepilna. Taip iš
eina žiūrint į faktus gamtos 
mokslo akimis ir darant, iš jų 
išvedimus sulig to mokslo įpro
čių arba metodų. 

Religijų Priešgynumas. 

Tikinčiam žnioguį priro-
džius religijos reikaliugumą 
šaltais gamtininkų ir istorikų 
budais, atsiranda pagunda ap
sistoti. Bet tiesa verčia eiti to
liau. 

Tose religijose yra begalės 
prieštaravimų. Ką vienos gi
ria, tą kitos peikia. Abejos tik 
negali būti teisingos. Vienos 
sako, kad yra daug dievų,kitos 
sako, kad- yra* tik vienas Die
vas. Jei ne antrosios tai pir 
mųtinės,beabejo^lysta. Beveik atskirti tikrą religiją, nuo lie

tis, bet kūdikio prigimtis ne-
pajiegia pasigaminti sau peną. 
Motina duoda kudikui reika
lingo pieno ir šiaip maisto. 

Savo prigimtį laužytų kūdi
kis, kuris bandytų pats sau 
pasigaminti duonos, pasisiūti 
rūbų, pasistatyti triobą. Nors 
rie visi daigtai būtinai reika
lingi kūdikio prigimčiai, te-
čiaus ta jo prigimtis yra taip 
apribota, kad pati sau pasiga
minti nepajiegia viso ko rei
kia. 

Kai kam gali išrodyti lyg 
žmogaus vertybės pažeminimas 
tas jo prilyginimas prie kūdi
kio. Dar didesnis pažeminimas 
yra išvesti žmogų iš beždžio
nės, tečiaus nelabai kas pur
tosi nuo to. Kurie neprisipa
žįsta beždžionės vaikais, tie 
vadovaujasi mokslo žvilgi 
niais, o ną garbės jausmais. 

Tai-gi reikia pripažinti, kad 
prigimtis gamina žmogui rei
kalų, kurių jis savo jiegomis 
negali patenkinti. Bet tie rei-
lai nelieka neaprupinti. 

Religija yra žmogaus santi-
kių sutvarkymas su Dievu. 
Tame dalyke suseina du asme
niu: žmogus ir Dievas. Jei 
žmogus neturi užtektinai jiegų 
ir priemonių, kad religiją su
tvarkytų, tai Dievas jų turi 
užtektinai. 

Šitą tiesą pažinę, gauname 
daug naudingos šviesos,nes su
prantame, kad yra religijų, ki
lusių iš žmonių bandymo tvar
kyti savo 8antikius su Dievu. 
Kadangi tat buvo uždavinys 
didesnis negu žmogaus jiegos, 
dėlto jis liko blogai atliktas su 
klaidomis ir su nedorybėmis. 
Iš to suprantame kad daug ir 
klaidingų religijų pasidarė 
vien delto,kad žmonės dirbo ne 
savo darbą. Jie gamino sau re
ligijas, kuomet reikėjo tik pri
imti tą, kurią Dievas pagami
no. 

Tai-gi dvejopų yra religijų: 
vienas žmonės pramanė, kitas 
Dievas apreiškė. Žmonių pa
gamintosios yra viena lutai 
priešingos, visuomet klaidin
gos, daigtai s nedoros. Dievo 
apreiškime yra tiktai dora ir 
tiesa. Kadangi tiesa negali bū
ti tiesai priešinga, todėl visi 
Dievo apreiškimai sueina į vie
ną bendrą pamokinimą. Dėlto 
tikroji religija tegali būti tik 
viena. 

Tikros religijos lenkias. 
Nelengvas daigtas surasti 

tikrą religiją tokioje didelėje 
religijų krūvoje, bet galimas. 
Žinant, kad žmogaus prigimtis 
nepajiegia pagaminti tikros re
ligijos, žinant kad tįkra religi
ja gali būti tik ta,kurią Dievas 
pagamino, jau yra priemonė-

tos yra tiktai Dievas, todėl ži
nia, kad tokia religija yra iš 
Dievo. Gamtos dėsnių pervir$i-
jimas trumpu vardu vadinasi 
stebuklas. Tai-gi tikroji religi
ja turi būti paremta stebuklu, 
perviršijančiu gamtos dėsnius. 

Jei to nėra, tai nėra ženklo, 

kad religija yra iš Dievo, ir 
kad ji yra tikra. 

Kas kita yra kalbėti apie 
stebuklus,, o kas kita juos pri
rodyti. Daug yra religijų, pasa
kojančių apie save įvairių ste
buklų. Tiktai viena tikroji re
ligija tegali prirodyti savo 

*> 

Tikros religijos ieškojimas 
susideda iš dviejų klausimi!: 
1-o ar j i pati sako apie save, 
kad iš'Dievo ir2-ro ar ji tą sa
vo pasakymą prirodė stebuk
lais, išlaikančiais istorišką kri* 
tiką ? Jei vieno iš tųdviejų da
lykų nėra, tai nėra ženklo, jog 
religija yra gera. 

Kun. Fr. Bučys. 

KUN. P. KAENDERS, 

AW MERGELE 
Trijų veiksmų drama. 
.. > Vertė 

KUN. V. KULIKAUSKAS. 
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nėra tos nedorybės, kor% ne-
nutaisinfcų vieną ar kįta religį-
ja. Beveik nėra tos klaidos, 
kurios nepriėmė per tiesą vie
na ar kita religija. He išmintimi 
p jausmais protaujantieji kar
štuoliai, nepratę prie ramių ty
rinėjimų, paniekina visas reli
gijas dėlto, kad mato jų pne-
Siiigųmus. Paniekinę jas jie pa
niekina dalį* savo prigkntSes-

tiaros* Tikroje religijoje furi 
Imti dievybės ženklų. 

Ym Dievas ir gamta, Dį*vas 
turi galybės daryti įtekmę ant 
gamtos. Tą mes matėme, priim
dinėdami, jog Dievas yra 
(žiur. "Draugas" 1917 me
tų. ) Jeigu kokioje religijoje 
nėra atgąmtinių ženklų, tai to
je religijoje nėra ženklo, kad 
ji yra tikra, nės vįs galima 

(Poniškų namų salė — Elzbietos Prato Brocigoje). 
Girdėti tolumoje giedojimas "Miserere". 

LORETA. (Jeina su p. Biancozi). Prašau sėsti, ponia; Mo
tina Angelė tuo jaus čia bus. (išeina). • 

PONIA BIANCOZI. Sulinkus del senatvės, o da labiau del 
mano nedorybių sunkios naštos, atėjau Čia, kad atsiteis-
čiau už savo neteisybes. Girdžiu iškilmingą giedojimą, 
Miserere ir tarp balsų, maldingi) giesmininkių yra vienas, 
kurį aš nuskriaudžiau — o taip baisiai nuskriaudžiau. 
Tai mano meilė prie pinigų,' tai mano nepasotinamas go
dumas taip padarė. Tai tas pats geidulys, kuris nukė
lė Judą Iskarijotą nuo jo augšto sosto ir panardino nesi

baigiančiose kančiose. O, ką aš padariau? Aš. viena 
iš garbingiausių ponių (šiaurės Italijos) užtraukiau gė
dą ir pažeminimą ant garbaus savo protėvių vardo. Aš 
taip žemai nupuoliau, kad nesusigėdau kreivai prisiekti 
prieš savo giminaitę, kad prisisavinčiau josios pinigus; 
del nusiminimo senai bučiau padarius galą sau ir savo 
iškrypusiam gyvenimui, jei ne tas antgamtinis balsas, 
kuris man nuolat kalbėjo: "Kaip aš gyvas, sako, Vieš
pats netrokšta nusidėjėlių mirties, bet kad atsiverstų ir 
gyventų". Pasitikėdama Dievo šventu gailestingumu, 
atėjau čia daryti atgailą už mano kaltybes. Aš pulsiu 
Angelei į kojas, aš melsiu jos atleidimo. Paskui išpa-
žinšiu savo kaltybes ir. kolei gyva busiu, darysiu atgai
lą. (Giedojimas sustoja ir vienuolės ineina. Angelė pa
skutinė. Ponia Biancozi krinta jai į kojas. Štai, Motin 
Angelė, vargšė atgailestaujanti nusidėjėlė prie tavo 
kojų). 

ANGE.U5. O žmona, ką darai? (Ima, kelia). Dievo mielašir-
dystė begalinė. (Pažįsta savo tetą). O Dieve, tai mano 
teta, ponia Biancozi. Kelkis greitai, mano brangi tetu
te; man džiaugsmas, kad tave matau. Kas do reikalai 
Čia tave atvedė? 

P. BIANCOZI. Angelė, aš tave baisiai nuskriaudžiau, bet 
jau supratau savo didžiausią kvailybę. Tai mano go-
dulystė, tai savymeilė pastūmė mane kreiva prisiega api
plėšti tave. Ar atleisi man? Ar dovanosi? 

ANGELĖ. Nekalbėk man apie tai, brangioji tetute; aš ne
turiu ką tau atleisti. Aš nesijaučiu niekuomet įžeista ir 
Dievas draudžia tai. 

P. BIANCOZI. Tavo malonumas da labiau rodo mano nedo
rybes sunkumą, bet aš pasirengus priimti visokią atgai
lą, kokią tik man uždėtų Angelė, aš pardaviau tavo ir sa
vo turtą ir štai visi pinigai, kuriuos aš už tai gavau. 
(Duoda Angelei pinigus). Imk ir daryk su jais, kas tau 
patinka. Dabar einu į Šv. Afros bažnyčią susitaikinti su 
Dievu per gerą išpažintį. Po to sugryžšiu ir maldausiu 
mane priimti į jųs Kongregaciją. 

ANGELĖ. Mes su džiaugsmu J u s priimsime. 
P. BIANCOZI. Tu nesuprasi, kaip šie tavq žodžiai daro ma

ne laimingą. Melskis už mane, Angelė, ir jųs, malo
nios Seselės, melskitės už mane. 

ANGELĖ ir SESERS. Mes noriai melsimės už Tamistą. 
P. BIANCOZI. Aš eisiu ir pulsiu į kojas Dievo tarno ir ieš

kosiu išpažintyje ramybės. (Išeina). 
ANGELĖ. Eik ramybėįe, Dievas tebūva su tavim. Dabar, 

brangios Sesers, klausykit mano žodžių, kuriuos turja 
įums pasakyti Dievo vardu. Mes turim padaryti dides
nį ryšį tarp seserų ir sudaryti iš jų vieną dvasinį kūną. 
Tuo tikslu mes šaukimės Šventosios Dvasios apšvietimo. 
Pirmiausia išrinkim vardą mųs draugijai. 

KUNIGAIKŠTIENĖ LUKRECIJA. Man rodos, Motin An
gelė, kad mųs draugija turi priimti Tamistog vardą ir 
biiei mūsų bendra motina. Tai, rodos, taip trokšta visos 
sesers. 

SESERS. Taip lai buva* Motin Angelė* Taip turi būti. Tu 
esi įsteigėja, šios Kongregacijos, te ji nešioja tavo 

^ vardą ir tu buk mųs pirmoji perdėtinė. 
iNGfiLĖ. Dievai įsteigė šią. Kongregaciją ir Jam vienam ts-

būva garbė. Ne man, Viešpatie, ne man, bet Tava var
dui tebūva garbė. Daugiausia, priimu perdėtinės vietą 
kurią, nežiūrint į mano nevertumą, man pavedate, bet 
jųs, mano dukters, privalote būti pavestos globai ko'nors 
galingesnio ir šventesnio, jųs privalote imti vardą Uršu 
Uedių, $v. Uršulės Duktwų. 

SESERS. Uršulietės, arba Sv. Uršulės Ihikfrers. 
ANGELĖ. Dukters tos garbingo* Svantoaios, kuri savo na-
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(Tąsa nuo 2 pusi.) 
mokymais ir pavyzdžiu pašventė daug kitų. Jums pra
nešu, kad ji man apsireiškė didžioje šviesybėje su ken
tėtojos ženklais. 

KUN. LUKKECIJA. Dieve padėk, po jos globa, gražiai auk
lėti jaunuomene, platinti tikėjimą ir naikinti nedorybes 
ir klaidas. 

ANGELĖ. Ir mes, kaip jos, pelnykimės Dangų minčių ir šir
džių skaistumu prie Katalikų Bažnyčios prisirisimu, ir 
teisingu, uoliu savo prižadų ir priedermių pildymu. 
Klausykite sesers ir, po Dievo akių, išpažinkite, kad jųs 
tikite į visą, ką Šv. Kat. Bažnyčia mokina. 

SESERS. (Pakeičiamos tiesia ranką). Mes tikime ir išsiža
dame ant visados velnio darbų ir jo puikybės. 

ANGELĖ. Ar žadate liuosuoti savo širdis nuo visokio prisi
rišimo prie žemės turtų ir sekti mųs mieliausiąjį Išga
nytoją, kuris neturėjo ant žemės net kur savo galvą pri
glausti* 

SESERS. (Pakeldamos tiesią ranką). Žadame. 
ANGELĖ. Ar žadate, skaistybės apžadą, ar užlaikysite savo 

dusią ir kūną skaisčiais, nesuteptais? 
SESERS. (Pakeld. ranką). Žadame kuoiškilmingiausiai. 
ANGELĖ. Ar žadate pilniausią paklusnybę jųs pardėtinėms 

visame, kas tik teisinga* ir dora f 
SESERS. (Pakeld. ranką). Prižadame tai. 
ANGELĖ. Kelkitės, Šv. Uršulės Dukters, (jos keliasi) ir dirb

kite šventą darbą, kurį pradėjote. Stiprindamos Dievo 
malonės, eikime, kur tik musDievo garbė, ir žmonių gerovė 
šauks. Savo mokymu ir gražiu pavyzdžiu užkariaukime 
visų širdis Dievui ir Jo Šventai Bažnyčiai. 
(Giesmė "Veni Sponsa Christi, ar kokia kita tinkama). 

Uždanga. 
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(Ta pati salė. Angelė ant sofos. Sesers aplinkui 
grabnyčiomis degančiomis). 

KUN. LUKRECIJA. Tikiuosi jautiesi geriau, Motin Angelė. 
Duos Dievas liksiesi su mumis da ilgus, ilgus metus. 

ANGELĖ. Neapsigaudinėkite, brangios dukters. Jau mano 
kelionės galas čia jau, nebeužilgo jus apleisiu. Pirmiau 
negu mirsiu, trokštu išreikšti mano karščiausią norą, kad 

J: Mockus 
Lukrecija užimtų po manim perdėtinės vietą. Ar jųs 
noriai priimsite ją už savo vadovę t 

SESERS. Kuoširdingiausiai priimame. 
ANGELĖ. Dėkui jums, sesers. (Lukrecijai). Lukrecija, Ur-

šulietės dabar daugiau, kai}) visada reikalaus Tamistos 
patarties ir pavyzdžio., Rodyk joms ir toliaus savo g*> 
rum-į, kaip iki šiolei tai darei... Apsieik su jomis, kaip 
su savo vaikeliais, o Dievas laimins tave ir mųs Drau
giją. Buk rami; šią naktį tokiuosi sutikti mūsų Vieš
patį. Aš palikau jums, Šv. Uršulės Dukters, savo pas
kutinius patarimus, kurie palyti jus visas. Kunigaikš
tienė Lukrecija jums juosius perskaitys, aš nepajiegiu tai 
padaryti. Klausykite atydžiai, 

LUKRECIJA. (Skaito). Angelė, neverta Jėzaus Kristaus 
tarnaitė, savo mylimomis Dukterinis ir Seserims Šv. Ur
šulės Draugijos. Pirmoji patartis, kurią aš jums, sese
rs, noriu duoti — rūpinkitės ingyti kuodaugiausiai nu
sižeminimo. Niekada nesididžiuokite savo užpelnais ir 
talentais, nes, ką turite, ko nebūtumėte gavusios nuo Die
vo? Rūpestingai užlaikykite jus apžadus neturto, skais
tybės ir paklusnybės. Bukite prielankios kitiems ir 
mandagios su visais. Gyvenkite gražiausiame sutikime, 
sudarydamos vieną širdį ir vieną dūšią. Mylėkitės tarp 
savęs, ir nukęskite vieną kitos silpnybės. Sudiev, Sese
rys, sudiev! Melsiuosi už jus. 

SESERS. Motin Angelė, mes užlaikysime tavo nurodymus 
iki savo mirties kuotikriausiai. 

* ANGELĖ. Dėkavoju už prisižaclėjimus ir laiminu jus (Sesers 
klaupia). Vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. 

SESERS. Amen. 
ANGELĖ. Kaip ilgai da, Viešpatie, laikysi mane toli nuo sa

vęs? Kas duos mano dusiai karvelėlio sparnus lėkti pas 
mylimąjj; sugriauk, Viešpatie, tą kūno kalėjimą ir pri
imk mano dūšią, kuri ilgstasi Tavęs. (Rami muzika). 
Štai, Sesers,. matau atsivėrusį dangų ir Aniolų šviesius 
pulkus, ({eina Aniolai keli, jei galima). Dabar leisk, 
Viešpatie, tavo tarnaitei eiti ramybėje, laimink tą mer
gelių pulkelį. Lai jis auga ir Tau garbę neša. Į tavo 
rankas, Viešpatie, pavedu dūšią mano. (Miršta). 

LUKRECIJA. J au mirė Angelė, mūsų motina, mirė. (Sesers 
verkia). 

ANIOLAI. (Gieda). In paradisum deducant te Augeli in tuo 
adventu suscipiant te martyres, et perducant te in civita-
tem sanctam Jeruzalem. Chorus Angelorum te susci-
piat, et cum Lazaro ąuondam paupere aeternam habeas 
reąuiem. 

Uždanga. 
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Gerbiamoji Redakcija. Vasario 16 d,, vietinis para-
—_. I p į j o s choras, po vadovyste p. 

Kartu su šiuo laišku siun-ju r ,... :*• 
„._ t YA . . I B. Lauraičio, rengia gražų va-

_ 

ciame pluoštą apgarsinimų, 
kuriuos meldžiame išplatinti 
tarpe lietuvių draugijų ir 
iiaip visuomenės veikėjų. Zi

karą Polek Zwiąssek svetainė
je, prie Ashland Ave. • Vaka
ro pelnas yra skiriamas para-

* 

nias Lietuvon siunčiame po se- \ pijos naudai. 
novei. Lietuviai, karės be-, K i ek sužinojau, tai šitas va-
laisviai, jau beveik visi pa- karas bus su programų ir šo-
liuosuoti, tat meldžiame jiems kiais. Programą išpildys pa^ 
laiškų, o taip-pat ir pinigų t y i choristai. Kadangi 'vaka-
pirkbnui maisto, daugiau n e - | r a į . y r a r e n g i a m a s parapijos 

f * * 

f 

besiųsti. Su pagarba, 
Jurgis Savickis. 

Xuo red.: Minimų, apgarsinimų 
redakcija dar negavo. 

naudai,, prašome visus parem
ti, nes tai nauda mums pa-
tiems. 

-
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PHILADELPHIA, PA. 
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Sausio 26 d. įvyko susirin

kimas Labdaringos Sąjungos, 
Šv, Vincento. Visi nariai bu
vo atsilankę susirinliiman. Su
rinkimą atidarė gerb. dvasiš
kas vadovas, kun. J . J . Kau-
lakis. 

Paskui buvo renkama valdy
ba šiems metams. Valdyboji 
įnėjo: kun. J . J . Kaulakis, 
dvas. vadovas, pirmininkas — 
J. Grigaitis, vice-pirm. — J , 
Pranckunas, iždininkas — J . 
Sulevičia ir komisijon del lan
kymo arba ištyrimo pagelbos 
reikalaujančių — p-lė K. But-
kiutė, ponios: Pranckunienė ir 
P.. Augaitienė. Našlaičių na
mo prižiūrėjimo komisijon: 
p-nia A. Pranckunienė ir J . 
Poškienė. Direktoriais liko: 
K. Miklas, J . Poškienė ir K. 
Butkiutė, fin. rast. — p-lė O. 
Unguraitė, protokolų rast. — 
J. Gricius. Kadangi draugija 
užsiėmė labai svarbiu darbu, 
tai-gi ir susirinkimas buvo ia-
bai ilgas. Draugija paėmė na
mą del našlaičių. Tas namas li
ko atidarytas sausio 12 d. ir 
jau yra patalpinta keletas vai
kelių. Name ant tūlo laikė 
apsiėmė patarnauti p-lė O. 
Unguraitė ir p-lė M. Alitaitė. 
Tame mielaširdingame darbe 
daugiausiai triūso padėjo mū
sų gerbiamas klebonas, kun. J . 
J . Kaulakis. Kada laike tos 
baisios epidemijos išmirė daug 
tėvų ir motinų, gi vaikučiai 
paliko be jokios globos, tai vie
nus paėmė miestas, kitus taip 
kokie žmonės. Mūsų gerb. kle-
honas yra niielaširdingas- ant 
našlaičių ir labai atjautė jų li
kimą. Taigi paliovus siausti 
tai epidemijai, gerb. klebonas 
sušaukė Šv. Vincento draugi
jos narius ir šiaip parapijo
mis, kati pasitarti, kokiu būdu 
galėtų gelbėti tuos apleistus 
našlaičius. Klebonas padavė 
savo sumanymą, kad geriau
sias būdas globojimui našlai
čių, tai paimti namą,visu6 naš
laičius ten patalpinti, taip-gi 
duoti jiems tinkamų priežiūrą, 
kad galėtų užaugti tikrais ka
talikais. Klebono sumanymas 
liko paremtas ir atsirado ge
ros valios žmonių, kurie pra
dėjo gausiai aukoti tam tikslui, 
išrinkta komisija del suieškoji
mo namo iš : J . Pranckuno, J . 
Grigaičio ir K. Miklaso. Ta 
komisija paėmė namą. ^Jera-
širdžiai žmonės paaukojo: vie
ni lovas, kiti krėslus, dar ki
ti kitokių daigtų, kokių tik rei
kėjo. Gi gerb. klebonas, kun. 
J . J . Kaulakis paaukojo di
džiausią auką, tai yra visą na
mą. ' Taigi galima suprasti, 
kaip gerb. klebonas užjaučia 
našlaičius., Be to dar gerb. 
klebonas labai daug pasidarba
vo ir kitokiuose reikaluose, su
rištuose su našlaičiais. Jo 
nuopelnai yra labai dideli ir 
niekad netižmirštini. 

Taigi gerb. klebonui ir vi
siems aukojusioms ir rėmė
jams to prakilnaus darbo, 
vardan našlaičių, tariu ačių. 
Mielašįrdingas Dievas visiems 
už tai atlygins. 

Vystanti šakale. 

puikų namą, į kurį surinkai 
mus apleistus ir išsklaidytus 
po visas miesto dalis* kur mū
sų tikėjimas ir mūsų tėvelių 
kalba butų mumyse žuvus. Pa
talpinai mus po cavo globa; 
dabar mes jaučiamės kaip ma
mytės nameliuose. Mūsų čia 
niekas neskriaudžiu, mes ka1.-
bam poterėlius savo gimtoje 
kalboje, taip kaip mamytė mus 
kad mokino. Čia mes neuž
mirštam savo brangaus tikėji
mo; čia mes išmoksim mylėti 
savo kalbą. Ačių užtai tėveli, 
mūsų brangus globėjau, M)ČS 
niekados neužmiršim ir vadin-
sim jus tėvu našlaičių. O kaip 
prakilni ta širdis, kuri užjau
čia varguose našlaičius. 

Kiekvieną rytą ir vakarėlį 
melsimės prie Dievo už mūsų 
globėją, už mūsų tėvelį, kad 
Dievas suteiktų gerą sveikatą 
ilgai darbuoties ant šios že--
melės, kad neapleistų mušu 
našlaitėlių. 

Gyvuok, tėveli, ilgiausius 
metelius! 

Našlaitė. 

CLEVELAND. OHIO. 

Keletas metų atgal €levelan-
do lietuvių kolonija buvo vie
ną iš ramiausių ir darbščiau
sių. Bet neilgai tas ramumas 
bujojo. Suuodę šitą ramią ko
loniją visokie pabaldos: Straz
dai, Mickui ir kiti jiems pa
našus atsibaladojo ir pradėjo 
ramius lietuvius vesti ift do
ros kelio ir traukti prie ne-
zaliežuinkystės ir bedievystės, 
Bet pasitrankę t:o nezatiež-
ninkai ir pamatę, kad Cleve-
lando lietuviuose mažai tega
li rasti nesusipratusių lietu* 
vių, kažkur išsidangino. Tiems 
prasišalinus, atsibaladojo koks 
tai Bužyhskas, kurs pasivadi
nęs kunigu ėmė sukti lizdą ir 
klaidinti žmones. Esant Sv. 

stumeriai pradėjo neiti pas tą 
bučerių. Pajutęs tai bučeris 
paliovė draugauti su Strazdu, 
bet biznio vistiek jau nepa
taisė. Greitu laiku uždarė bu-
čemę ir užsidėjo mažesnį ir 
ne taip pelningą biznelį. 

Dabar girdėt, kad katalikai 
boikotuoja jau i r tą bučerį, 
kuris savo svetainę užleido 
Bužynskui klaidinti katalikus 
ir vesti iš tloros kelio. Ar ne
patiks toks pat likimas ir tą 
bučerį, kokis patiko aną, už
laikiusį Strazdą. Pagyven
sim, pamatysim/ 

Clevelando lietuviai katab-
kai nėra tokie, kad juos ga
lėtų už nosių vedžioti viso
kie svieto perėjūnai. J ie turi 
vieną savo katalikų bažnyčią 
ir jos laikosi. 

Hamiltonietis. 

CICERO, ILL. 
. 

Spaudos Savaitės reikalais. 

Surengimui Spaudos savai
tės čionai susitvėrė komisija, 
kuri šiandien atsišaukia į vi
sas vietines katalikiškas drau
gijas, pageidaudama, kad vi
sos katalikiškos dr-jos savo 
sekančiuose susirinkimuose iš
rinktų, po tris atstovus ar at
stoves, kurie lankytųsi į kiek
vieną Spaudos Savaitės komi
sijos susirinkimą, kur bus iš
dirbtas Spaudos Savaitei pro-

0 

gramas, sulig paduotų nuro
dymų dr-jų atstoviu 

Tikimasi, kad dr-jos neatsi
sakys prisiųsti pagedaujamus 
atstovus į komisijos susirinki
mus. 

Spaudos Savaitės Komisija. 
s> 

P. S. Spaudos Savaitės ko
misijos susirinkimai atsibus 
kožną pėtnyčią, 7:30 vai. va
kare, AK Antano parapijos 
svetainėje. 

S. 8. K. 

ATOHIC 
AUULI .-Jt-JV 

Po ralgiui neužmirSk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO-
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti vieną. Parduodame 
pas visus aptlekorius. 

PUSPAOŽIAMS SKŪRA. 
siūlome geriausio aržu oi o sk li

ros padams šmotelius nuo 20c ik) 
35c už pora, geriausio aržu oi o skure 
les nuo 70c iki $1.00 už svarą, vinis, 
ylas, guminiai apcacai, plaktukai, 
apėacams peilis, guzikai ir kitokios 
reikalingos tulšis už labai žemas kal
nas, ateikite ir persitikrinkite. 

Leather & Pinding Store 
E . Kaplan & Sons 

4608 So. Ashland Ave. 
Telefonas Yards 8404 

Dr. M. T. Striko! 
LIETUVIS 

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

• 

V.W. RUTKAUSKAS, 
ADVOKATAS 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiesty j : 

SS W. WASHINGTON STREET 
Kambaris 808 

Tel. Central 5478 
O Tisas ant Brldgeporto 

8308 8 0 . MORGA2I STRKE1 
Tel Yards 7 Be 

Gyvenimas, 812 W. 38*d St 
Tel. Yards 4681 

H—— » * mm 

Dr. LtONARD C. BORLAND 
G>d>tojae ir Chirurgu* 
20P SO. STATE STR. 

Kampas Adams gatvės. 
Adynos nuo 1 iki 4 po ptetv 
Pėtnyciomia nuo 1 iki 7 vak 

tfedėliomis nuo 10 Iki 1? iš ryto 

Į { » » » mmmm»mm m m mm m.m tmmmmmmm *.įįj 

Telefonas Boulevard 7179 
DR. P. ŽILVITIS 

DAKTARAS 

—— — 

BARGENAS. 

PHILADELPHIA, PA. 

Ant pardavimo 8 akeriai 
žemės kurie galima pirkti ant 

Jurgio parapijoj netvarkai,-lengvu mėnesiniu išmokesčiUv 
tas nezaliežninkas atidarė *a-Į Labai p a r a n ] Q 0 j y ^ j n e t o Į į 
vo kirkužę netoli Šy. Jurgio 
parapijos bažnyčios, tuio sen
bernio - bučerio vadinamoje 
" Žvaigždės" svetainėje, prie 
Hamilton Ava . Sako, kad 
visi nezaliežninkai yra gudnis 
ir visi glaudžiasi prie bečerių, 
mat dabartiniais laikais pra
gyvenimas yra brangus* Sa
vo laiku ir nežaliežninkas 
Strazdas buvo prisiglaudęs 
prie bučerainko. Bet žmo
nės - katalikai, buvusieji ko 

gatvekariu linijos ir depot's. 
Gera vieta del auginimo vištų 
ir daržovių nes netoli nuo 
miesto ir didelių dirbtuvių 
Burnside, Pullman ir West 
Pullman. *, 

Del platesniu žinių kreipki 
tes sekančiu adresu: 

F . M. JOGMINAS, 
11212 Michigan Ave., 

Roselande 
Telefonas Pullman 439. . 

CHIRURGAS 
1815 South Halsted Gatvė 

CHICAGO, llili . 
r.~ • • • i m*^9Ė 
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JOSKPH 0. WOLON 

Lietuvis Advokatai 
£ 19 SO. LA SALLK STBKEnr 
~* Gyvenimo Tel. Humboldt 97 

Vakarais 2911 W 22nd Street 
- Tel. Roekwell 6999 
k CHICAGO. ILL. 
Tlllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllli 
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Vakaro Pokylis 
paprastai esti linksmi. Visi geria, 
valgo, dainuoja ir praleidžia laika 
bai linksniai ir gerai tarpe savųjų 

ŽMONIŲ LIETUVIŲ 
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Padėkonė gerb. klebonui, kun. 
J . J. Kaulakiui. 

Brangus tėveli! Mes apleisti 
našlaičiai širdingįaueį ačių ta
riame už tokia užuojauta, už 
tokia brangią dovana, kokią 
(Jei mųsų paaukojai ty. tokį 
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B êt aut rytojaus- jiems tankiai esti 
nelinksma, skauda galvą, burnoje 
riiksta, nėra apetito, darosi silpna ir 
nesinori eiti į darbe.. . 

O vis tai dėlto, kad viduriai buvo 
perdaug apsunkintu valgiais; todėl 
jie pasidarė nešvarus, o iš to atsira
do visi anie nesmagumai. 

Kada tiktai viduriai esti nešvarus,' 
reikia pirm eisiant gulti suvalgyti 3 
saidanius 

PARTOLA 
Jie veikia tikrai ir greitai, per nak
tį išvalo vidiurus ir kraują. 
•'. Partola turi būti kiekvienuose na
muose. Viena dėžute šitų saldainių 
kaštuoja dolierį, o šešios dėžutės tik-
tai «p0»uu.">. 

Užsakymus siųskite tiesiog į 
Apteka Partosa, 160 «*- -nd Ave., 

Dept .L.4 . (143) 

Jus Galite Sulaikyti 
Plauku Slinkimą. 

Dermafugra sulaiko plaukų 
slinkimą, prašalina pleiskanas, 
niežėjimą, odos galvos, auginu, 
plaukus priduodama jiem* 
reikalinga maistą. 

Dermafuga padarys kad jū
sų plaukai bus tankus, švel
nus ir skaistus. 

Oda jūsų galvoje bus tyra, 
pleiskanos išnyks ant visados 
ir plaukai neslinks daugiaus! 

Reikalaujant prisiusime jum 
pačta suvis dykai icoančyiv.u? 
satnpelj. 

Prisiųskite 10c. stampomis 
persiuntimo lėšų, gausi išban
dymui dėžute Demafugos ir 
brošiūrą. 
ARGIL SPIX i.vi/ni;s co. 

Ik»x 37, Philadcipliia, Pa. 

s 

III 

M » » » » » » W » » » ' • » * • ' • • * ' • •• • • < 

ALBX. MASALSKIS 
GUABORllS 

Lietuvii gra-
borius. Atlle-
k a v i s o k i a s 
laldotuTei ko 
pigiausiai. Tu
rto savo kara-
bonus ir aato-
raoblliuH. 

Taipgi didee-
nę dalį grabų 
patys dirbame 

3307 AUBTJRN AV*. 
Tv»j«phro»ji Oro^ar e i • > 

— — m 
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Resid. 938 So. Ashland BĮ v. Chicago 

Telefonas Haymarket 2544 

DR.A.A.R0TH, 
Rusas gydytojas ir chirurgas 

Specijalistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

•fisas: 8354 So. Halsted St . Chicago 
Telefonas Drover 9698 

VALANDOS: 10—11 ryto t—t pe 
plotų 7—8 vak. Nodėliomis 10-—1S d. 

tiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiitiiiiiuiiiir 
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DreM.Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

CHICAGO, ILLniOH 

Telefonai Tardė BOSI. 
Valandos:—8 iki 11 iš ryto; 
b po pietų iki 8 vak, Nedėlio-
mla nno i lkl 8 vaL vakarą, 

į { » « « M » » » » — » 1 W » • » • » • • • • • • • Į 
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Dr. G. M. GLASER 
PRAKUKUOJA 28 METAI 

Gyvenimas ir ofisas 
S14i So. Morgan St.. Kertė SS St. 

CHICAGO, UJU. 
• Spccijalistas 

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų 

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

vakarais ofisas uždarytas 
Telefonas Yards 697. 

, _- . . . i'J U 
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Dr A. K. RUTKAUSKAS ' 
Teistinas McKiniey 5744 

GYDO VISOKIAS LIG.43 
J457 South We»tem Beulerard 

Kampas W. 85-tos gMtvha 

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų 

Mūsų sistema ir ypatiškas mokini
mas paadrys jus žiaovu i trumpe 
laiką. 

Mes turime didjiausius ir geriau
sius kirpimo-desigmiag , ir siuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą, kuomet jųs mokysitės 

Elektra varomos mašinos mūsų šla
vimo skyriuose. 

Jųs esate užkviečiami aplankyti Ii 
oamatyti mūsų mokyklą bile laiku — 
iieną ir vakarais ir gauti spedjalli-
kai pigie kainą. 

Petrenos daromos pagal Jūsų mie-
rą — bile stailės arba dydžio ir M 
p amdų knygos 

MASTER DESIGNING SCHOOL 
JT. P. Krasnicka. P»»r«lėtiaJs 

118 N. La Salle gat., prieš City Hali 
At*f?auVtt m-t d~+*% «r!fftto 

ISSE EE 

PEARL QUEEN 
K O N C E R T I N O S 

Dr. A. R. Blumenthal 8. B. 
AKIŲ SPECIJAUSTAS 

Patarimas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 i i ryte lkl 
9 vai. vakare. Nedėliomls 9 iki 12 
464* S. Ashland A v e kamp. 47 St. 

Telefonas Yards 4317 
Telefonas Boulevard 6487 

DR. LEO AW0TJN 
Gydytojas, 

" — * 

Dabar yra patvirtintos ir varto
jamos daugumos lietuvių, kurie gra-
jlja koncertiną ir au«Stai rekomen
duojama kaipo geriausia koncertiną 
padaryta, Suvienytose Valstijose A-
merike. Mes galime jas parūpinti 
augsto arba žemo teno. 

Reikalaukite katalogo, kurį išsiun
čiame dykai. 

GEORGI & VITAK MUSIG CO. 
1540 W. 47th St., Chicago, m. 

S K A I T Y K I T E 
"3K*U<»A" 

l»bo So. Halsted St., Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviikal 

ir rusiškai. 
Valandos: 1*—12 rytą: 8—8 
vakare. Tel. Canal 4887 

įjĮtm m mm m m*mm » • m m • > » » » » ^ • • • • • 

DR. M. HERZMAN 
I i BUŠUOS 

Gėrei lietuviams žinomas per 88 
metų kaipo patyręs gydytojas, cltt-
rurgas ir AKUŠERIS. 

Ofisas ir Labaratorija; 1888 W. 
181U St , netoli Fisk St. 

VALANPOS: Nuo 18—18 pietų 
Ir «—S vai. vefcsrale Telefonas 
Canal 8118. 

GYVENIMAS. 8418 So. Halsted 
Street. 

VALAND08: 8—9 ryto tikisi. 



CHICAGOJE. 
K A T A L I K I Š K O S ŠVENTĖS. (BUVCS K A R E I V I S KALTI-

NAMAS SAVO ŽMONOS 
Ketvir tadienis , vasario 6 d. 

Šv. Teofilius. 
Penktadienis , vasar io 7 d. 

i v . Romualdas. 

NUŽUDYME. 

IMA NAGAN KRAUTUVI
NINKUS. 

Foderalo grand jnry vakar 
pradėjo tyrinėjimus, kodėl gro 
šerniukai plėšia nuo žmonių 
posenovei aiigštas kainas už 
valgomus produktus , kuomet *«vianjo. Po to j inai susipaži-

Suarestnotas AfHhur Ė . 
Haensel, paliuosuotas iš tarny
bos kareivis, kurs kal t inamas 

« 

nužudyme savo žmonos, ir su
žeidime savo uošvės Mrs. Ju -
lia Lenarėak. 

Kaimynai pasakoja, jog 
nužudyta Mrs. Celia Haensel 
perniai buvus susižiedavusi 
su Leo. Seislek, kurs dar ka-

Iš CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONUI. 

IS ' ' D R A U G O ' ' BENDRO 
V * S ŠŽRININKŲ SU

SIRINKIMO. 

šitie šiandie yra pigesni ir pa
tys groserninkai pigiau per
ka. 

Vaka r teisman buvo pašauk
ta 45 groserninkai. Šiandie 
bus pašaukta jų daugiau. 

Grand ju ry tikslas susekti iš
naudotojus ir pa t raukt i atsa
komybėn. Bus sužinota, a r 
groserninkai patys vieni iš
naudoja vartotojus, ar gal kie-
no liepiami ta ip daryt i . 

Suv. Valstijų dis tr ikto pro
kuroras Dickinson darbuojasi 
būtinai susekti išnaudotojus ir 
juos nubausti . 

REGISTRACIJOS P A S E K 
MĖS. 

Užvakar Chieagoje įvyko 
piliečiu registracija. Išnaujo 
užsiregistravo 1*4,1(50 VYTU ir 
49,631 moteris. 

Taigi šiandie Chieagoje iš
viso bus apie 700 tūkstančiai 
užsiregistravusiu pilieėiu vyru 
i r moterim J ie visi turės tei
sę balsuoti ateinančiais kandi
datų skyrimais (pr imary) ir 
r inkimais . 

Kandidatu skvrimas ivvks 
šio vasario 2."> diena, (ii patv< 
l inkimai — balandžio 1 diena. 

Šiandie Chieagoje politiko-? 
kampanija visam savo karštu
me. Kandidatai į miesto ma
jo ras kasdien plėšia savo 
smailus liežiuvius. - Giriasi 
darbininkams, ka jie s-era pa
darytų, kuomet butu išrinkti i 
tą svarbią valdviete. Pažada 
j ie tiesiog aukso kalnus. 

I r ta ip daroma kas kiekvie
ni r inkimai. Bet dažniausiai 
tie visi jų pažadėjimai ir pa
lieka tik pažadėjimais. 

Tad Ckieagos piliečiai turi 
pa tys apsvarstyt i , kokius kan
didatus skirti i miesto majo-
r n s ir kokius išrinkti . Kiek
vieno pilieėio priedermė rinkti 
tokį žmogų majoru, nuo kurio 
pasit ikima su lauk t i -ne vienų 
pažadėjimų, bet ko nors gera. 

imsi $u Ar thur Haensel ir su 
šituo apsivedusi per praei tas 
Kalėda?. 

Haensel tuo tarpu tarnavo 
kariuomenėje. Andai jis buvo 
paliuosuotas. 

Haensel namuose policija 
a t rado kareivių laiškų ir at
viručių, prisiųstu nužudytai 
(Vliai. Iš lo sprendžiama, jog 
j inai turėjo rvšin su kitais vv 
rais. 

Haensel ginasi. J i s sako, jog 
nieko neturįs su ta žmogžu
dyste. Sako, turbūt , jo žmona 
nužudęs vienas iš jos buvusių 
"mvl imuj i f ' . 

Bet prieš jį aiškiai liudija 
Stanley Seislek, 14 metų, Leo 
Seislek brolis. Sakosi jis bu
vęs tuo metu Haenseno na
muose, kuomet ivvkes šaudv-
mas. Haensen penkis šūvius 
iŠ revolverio paleidęs į savo 
moterį ir jos motinų. 

Bet nežinia, kokiais reika
lais į tuos namus buvo nuėjės 
tas vaikas. 

Suprantama, tas viskas iš 
siaiškins paskiau. 

MĖGINO P A B Ė G T I ; SU
IMTAS. 

DU SUŽEISTA. * 

Lonis Daum, 3209 Elston 
ave., važiavo Kedzie avė. au
tomobiliu ir nesustojo, kai]) 
y r a parėdyta , ties Jaekson 
boul vardu. 

To pasekmėje jo automobi
l ius susidaužė su kitu, boul-
vardu važiuojančiu, automobi
liu. Tuo ki tu automobiliu va
žiavo advokatas Cvrus L. O ar-
net t su savo žmona. 

Pastaruoju abudu sužeista 
ir paimta ligoninėn. (Ji Daum 
suareštuotas. 

LANDIS P A S K E L B S SAVO 
IŠTARMC. 

Federalis teisėjas Landi s 
išklausė paskutiniu argumen-
tų socijalisto Bergerio ir kitą 
4-rių jo draugų bylos atnau
j inimo reikale. 

Po to teisėjas pranešė, jog 
įjis gavo ištarmę paskelbs atei
nantį antradienį. 

Suprantama, jei jis neleis 
bylos atnaujinti , tuomet Ber-
geriui ir kitiems socijalistams 
bus nuski r ta bausmė. Nes 
juos teismas a t rado kaltais. 

Theodore Clark, 14 metu, 
.•>U»9 So. Vernon ave., patarna
vo vienoj grosernėj. už ką jam 
buvo mokama 2 dolieriu sa
vaitėje. 

Aną dieną vaikas parsinešo 
savo " p ė d ę ' namo. Motina 
paėmė nuo jo pinigus. 

Už tatai vaikas nusprendė 
pabėgti iš Chicagos. Bet jis 
tai .padarė ne pėsčias, tik iš
važiavo su savo darbdavio 
groserniiiko vežimu su vienu 
arkliu. 

Policija jj suėmė miestelyj 
Ifarvey, per kur nežinia kur 
jis važiavo. Tuo jaus su veži
mu jis pr is ta tytas Chicagon. 

Sausio 29 d., 1919 m., įvyko 
" D r a u g o " Bendrovės šėrinin-
ku metinis susirinkimas, š v . 
Kryžiaus parapijos mokyklo-' 
je, pr ie 46-tos ir Wood gatvių, 
Cbieago, Tllinois, 7:30 vai. va
kare. 

Susirinkimas buvo skaitl in
gas. 143 šėrininkai atsi lankė, 
kurie reprezentavo 2320 šėrų. 

" D r a u g o " Bendrovės pir
mininkas, gerb. kun. M. K n i 
sas, su malda a t idarė susirin
kimą ir pasekmingai jį vedė 
ištisą vakarą. 

Raportai išduoti iš praei tų 
1918 metų: Vyriausybės, Di
rektorių ir Adminis t ra tor iaus 
veikimo parodė, kad " D r a u 
g o " Bendrovės reikalai eina 
geron pusėn ir y ra viltis, kad 
trumpoje ateityje šėrininkai 
gaus dividendus už p i rk tus 
" D r a u g o " Bendrovės šėrus. 

Šiais 1919 metais, vedimui 
" D r a u g o " Bendrovės reikalų, 

« 

liko išrinkti sekantieji Direk
tor ia i : kun. I. Albavičius, pro
fesorius, kun. P . Bueys, kun. 
F . Kudi rka , kun. M. Kruša*, 
adv. V. Rutkauskas i r p . F . 
Strelčiiunas. 

" D r a u g o ' ' Bendrovės Di
rektoriai iš savo ta rpo išrinko 
sekančias ypatas valdybon 
1919 metams: pirmininkas —• 
kun. M. Krušas , iždininkas — 
kun. O. Albaviėius, sekretorių 
— adv. V. Rutkauskas . 

Valdyba i r Direktoriai pa
sižadėjo dėti geriausias pas
tangas pasekmingam vedimui 
reikalų " D r a u g o " Bendrovės, 
pasitikėdami, kad visi šėrinin
kai ir' prieteliai " D r a u g o " 
jiems gelbės tame sunkiame 
darbe, kiekvienas kuomi tik 
išgalėdamas. 

V. Rutkauskas , sekret. 
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ANTANO RADZEVIČIAUS 1 
VARGONŲ KOMPANIJA 

DirbSjąi.ir statytojai 

Elektriškų, 
Tubular-
Pneumatšikų 
ir Mechaniškų 

VARGONŲ 
DEL— 

Bažflyčiujeatrij irRezidencijij f 
Taip-gl ' taisom, 
derinam ir per
ti irbam vargonus. 
Dedam elektros 
motorus ir visokį 
darbtj. reikalingą, 
p r i e vargonų. 
Dirbtuvė aprū
pinta naujausio
mis ir geriausio
mis mašinomis ir 
specijalistais dar
bininkais. Pienus 
Ir specifikacijas 
siunčiame veltui. 

Bell System 

f K i r 177 New YorkAve.,^*' | L 

Aiškus kalbėjimas gerai nus ta ty tame tone vi
suomet užt ikr ina gerą girdėjimą, per telefo
ną k i tam gale linijos. 

Niekados nerėkite. 

Kalbėkite išreto. 

Kalbėkite tiesiai į trubele, o ne ku r nors ' per 
šalį. 

Kuomet kalbate greitai i r rėkiate , tuomet nie
kados aiškiai nesigirdi. 

Telefonas y ra tai meelianiškas išradimas, kur is 
t iktai gali registruotis su ypat iška metodą 
vartotojo. 

Norint gauti gerus rezultatus, tur i būti atsar
giai ir švelniai var tojamas. 

GHICAGO T E L E P H O N E COlilPANY 

r i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i iK." 

Nepamirškite, kad tat įvyks 
vasario 2?> d. Pradžia 7:30 
vakare. 

Kp. Koresp. ' * 

IŠ NORTH SIDE. 

Iš rubsiuvių darbininkų 
judėjimo. 

n» 

BRIOHTON PARKO IR A 
P I E L I N K Ė S L I E T U V I Ų 

DOMAI. 

SALIUNAI A T N A U J I N A 
" L A I S N E S " . 

Cbieagoje saliunų 
sumažėjo ligi 3,932. 
naujino " l a i s n e s " . 

skaitl ius 
&itie at-

Vadinasi, 
nusprendė lai k y ties ligi pasku
tinės valandos. Saliunanrs a-
teis paskutinis galas birželio 
30 d., š. m., taigi už penkių 
mėnesių. 

S T R E I K U O J A 700 DAR-
i BININKŲ. 

Excelsior Motor Manufactu-
r ing and Supply kompanijos 
ištaigose praeitą pirmadienį 
sustreikavo apie 700 darbinin
ku. 

Streikininkai reikalauja 48 
valandų darbo savaitėje vieto
je 54 valandų su sena užmo
kesti rai. 

ŽAIDĖ SU DEGTUKAIS , 
MIRĖ. 

Joseph PrizitoviČ, 4 metų, 
2640 West 24 gat., žaidė su 
degtukais. Pasekmėje baisiai 
apdegė ir mirė Šv. Antano li
goninėje. 

P I R K I T E K A R Ė S TAUPY
MO ŽENKLELIUS (W.S.S.) . 

Vasario 23 d. Nekalto Prasi
e j i m o Šv. Panos Marijos pa
ra >ijos svetainėje Lietuvos 
Yy< ;ų 36 kuopa rengia šeimi-
nišką vakarėlį, kurio pelną 
skiria L. Vyėių 36 kp. arba 
bažnytiniai eliorui. Vakarėlis 
bus labai gražus ir indomus. 
Bus vakarienė, laike kurios 
bus kalbos, dainos, solai ir de-
klemaeijos. Pa t a r t i na įžangos 
t i kietus iš anksto nusipirkt i , 
kati butų žinoma ant kiek as
menų pagaminti vaka
rienę. Tikietus galuna gauti 
pas visus choristus bei L. Vy
rių 36 k p. narius. 

Brightonparkiečiai i r brigh-
tonparkietes! Susirenkame 
mes kas nedėlią į savo bažny
čią i r malonu, kuomet laike pa
maldų žavėja mus choras savo 
švelniomis meliodijomis. Bet 
tur ime žinoti tą, kad, jeigu no
rime turėti gerą chorą, kuris 
gražiai pagiedotų, tai privalo
me jį paremti pinigiškai, kad 
turėtų už ką nusipirkt i gaidų. 

Mes ikišiol mažai at jautėme 
chorą ir choristus, kurie pa
švenčia netik savo brangų lai
ką mokinimuisi, bet dar sude
da i r pinigų nupirkimui gai
dų. I š t o mes tur ime naudą, 
nes kas NŠventadienis bažnyčio
j e mums gražiai pagieda. 

Taigi šis vakarėlis i r y ra 
rengiamas su tikslu paremti 
mūsų chorą. 

Mūsų gabus vargonininkas, 
p. St. Žilius, rengia ką nors 
naujo tam vakarėliui . Kas at
silankys, tas galės pamaty t i i r 
pasigerėti . 

Didesnių rūbų siuvimo įstai-
ka ip tai Har t Shaffner 

Mark Co. darbininkai buvo su
siorganizavę į unijas. Da
bar ta kompanija sutrumpino 
darbininkams darbo valandas 
iki 44 vai. savaitėje ir pakėlė 
mokestį 10 nuošimčių tiems 
darbininkams, kurie dirba nuo 
štukų. Kurie di rba valan
domis, tiems pakėlė 2 dol. 50c. 
į savaitę. 

Dabar zvilgtcrėkim į tų 
rūbų siuvimo įstaigų darbinin-

I kus, kurie buvo nesusior
ganizavę. Kada išgirdo, 
kad organizuotieji darbi
ninkai gavo didesnį mo
kestį ir trumpesnes darbo va
landas, tuojau suskato organi-
zuoties i r reikalauti pakėlimo 
algų. Nekurie darbdaviai , pa
matę, kad darbininkai ne juo
kais reikalauja pakėlimo mo-
kesties, sausio 19 d. paskelbė 
44 vai. darbo savaitėje, bet ne 
nuo dabar , tik nuo balandžio 

v PATEŠKO V I E T O S 
Jaunas Vargonininkas paieškau 

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

814 
S. It. 

Lincoln Ave., RtK'kfortl, III. 

—r-
Puikus pianas $,r>00 vertes parsi

duoda už $250 tiktai S mėnesiai kaip 
vartotas. Atsišaukite tuojaus ; 

3337 So. Morgan Str. 
2-ros lubos iš priešakio. 

DIDŽIAUSIAS KANKI
NIMAS. 

•»« •»»» • » » • » — — i 

T«I. Drortr TMI 

Dr. C. Z V eželis 
LIETUVIS DEHTISTAi 

Tai and os: nuo 9 ryto lai 9 rak. 
Nedaliomis pagal sutarimą. 
Nedaliomis pagal sutarimą 

4711 SO. ASHLAND AVKNC9 
arti 47-tos Gatves. 

F. P. BRADCHULIS" 
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law 
105 W Monroe, Cor. Clark St. 
Room 207, Tel. Central 220 

OkflCAGO, ILLINOIS 
Gyv.: SI 12 So. Halsted Street 

Telefonas Yards 2300 
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28 d., ty. t r is mėnesius darbi- siųskite 
n inkai dar turi dirbti 48 vai. 
Bet darbininkai su tokiu pa
sini ijimu nesutiko ir kaikurio-
se dirbtuvėse buvo pakilo 
streikai. Pamatę darbdaviai , 
kad darbininkai ne juokais 
reikalauja išpildymo pastaty
tų tolygų, nusileido. Taigi 
dabar visose rūbų siuvimo į-
staigose darbininkai dirba ne 
48, bet 44 valandas savaitėje. 

Bet tai da r ne viskas. Dir
bantiems nlio štukų darbinin
kams kompanijos pakėlė al
gas 10 nuošiinčių, gi savaiti-
niems ne. Todėl dabar darbi
ninkai reikalauja, kad butų 
pakelta mokel t is ir savaiti
niams darbininkams i r kad 
kompanijos. pripažintų unijų. 
J e igu kompanijos su tuo ne
sutiks, tai , be abejonės, pakils 
streikai. 

Pa t a r t i na visiems lietu
viams spiesties į unijų, nes 
vienybėje viską gal ima nu
veikti. Rubsiuvis. 

Miegas y ra tai pasilsys, ku
ris kiekvienam žmogui yra ab
soliutiškai reikalingas. Nėra 
didesnės kankinės kaip nemie
goti naktį. Bet nemiegojimo 
priežastis tankiai paeina nuo 
nesveikų vidurių, ir tokiuose 
atsitikimuose Tr iners Ameri
can Kli*ir of Bitters VVine vra 
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geriausias vaistas. J i s išvalo 
v idums ir prašal ina visus ne
smagumus. Visose vaistiny-
ėiose $1.10. Reumatizmas, ne
uralgija, lumbago, išsisukimą*, 
ir skaudančios muskulos yre 
prašal inamos vartojant Tri
ners Linimenta, kuris yra grei
čiausia pagelba reikale. Čio-
nais ta i tiktai vienas iš tūks
tančio laiškų, kuriuos mes kas
dieną aplaikbme. " W a y m a r t , 
Pa. Gruodžio 16, 1918. Pr i -

1 buteli T r ine r ' s \ A -
nimento. ,7is man daug pa
gelbėjo, Jess ie Scubi ts" . Vi
sose vaistinvčiose 85c. ir f>;le. 
per pačtą 45c ir 75e. Josepli 
Tr iuer Campeny, 1333-4/] 80. 
Ashland Ave., Chieago, 111. 
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Telefonas Pullman 60 
DR. W. A. M A J O B 

GYDYTOJAS BR 
Clf l l t l RGAS 

Ofisas 1171t Michigan Ave. 
A<Jynoa 8:30 iki 9 išryto — 1 
iki I po pietų — 6:30 iki 8:30 
vakare. Nekėliomis nuo l t 

iki 11 taryto. 
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L I E T U V I A I 
kur'e Įdomaujate nke. skaitykite Ir 
platinkite vieninteli akės laikrašti 
"AMERIKOS ŪKININKĄ". 

Kreipkitės sekančiu adresą: 
A M E R I K O S Ū K I N I N K A S 

P. O. Box 96, 
HART. MICHIGAN. 
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Nusipirk Naują Knygą 
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os Mėnuo" 
APMĄSTYMAI K I E K V I E N A I MĖNESIO D I E N A I 

apie -

M A R I J O S GYVENIMĄ, DORYBES IR GARBĘ. 

Surinko kun. M. I. D—as. 
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Kaina tiktai 50 centų 
Užsakymus su pinigais adresuoki te : 

SACRED H E A R T RECTORY, 

P . O. Box 73, 

S IVER CREEK, PA. 
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B/^^SIM VARPAI 

ATMINČIAI VARPAI 
McShanne Bell Foundrr Co. 

Baltimore. Md.. U. 8. A. 
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DJ02IĄĮJSM Į lETUVlSKA KRAUTUVE CHICAGOJE 

PBARL QUBEN K0NC6RTINA 

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

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

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

Telefonas: DROVER 7309 
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