
L ♦

SECOND EDITION
r

• i f t i K

ANTROJI LAIDA
’5C

KAINA O CENTAI
PRICU ** CENTS

CHICAOO. ILLINOIS. KETVIRTADIENIS. VASARIO (EEB.) 6 D . 1919 M.
AS KECOXD-*XAM> MATTKR MAUCH 31. tilt, AT CHICAGO, HAJMOln CRDKR TUK AUT OT MAItCH 3. 101*,

METAI VOL. IV. No. 31

■ 4 r Anglijoje ima streikuoti "”*“XIBT0V“ ! KARĖ ATSIEJO 450
t

Vyriausybė veikia, bet 
nulio streikas

neai- MUJARDU.
SOCIJALI8TŲ KONFE

RENCIJA. Suv. Valstijos veikia prieš
I

4
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Atidaromas steigiamasis susi 
rinkimas Vokietijoj

WEIMAR YRA LAIKINA 
VOKIETIJOS SOSTINE.

Valdžia persikėlė steigiamojo 
susirinkimo metui.

SUSTREIKAVO 4.000 ME
CHANIKŲ KAREIVIŲ.

Streikininkams grumojama 
bausmėmis.

Londonas, vn*. G. — Dau
ginu knip -l.tNN) karališko* ar
mijos (uitiimiivimo korpuso 
im*cbanikų atsisakė pildyti sa
vo (Hireigns, kuomet jiems bu
vo isakvtn eiti prie užsiėmi
mų. Mechanikai tvirtina, jo- 
gri jų, kui|M> kareivių, tarnv- 
tai jau (Mtsilmigusi. ir todėl jie

Weimar. vas. G. Berlynu 
laidžia čionai laikinai per-i- 
kėlė iižvakar.kur išbus, gal. vi
su steigiamojo susirinkimo 
melu. Penki, kabineto narini 
ir pildomoji vnldžin su knm - 
lieriu Eta«rtu priešakyje ėio-j 
nai atkeliavo vasnrio 3 ilienų j 
ir tuojaus atidarė savo ofisu* turi Imt demobilizuojami, ar- 
ranmosc. ; |u jiem* turi bot oš darbų at-

Vakar sukeliavo daugelis' lyginama kaipo civiliam* dar- 
susirinkimo atstovų ir viso-' bininkam*.
kio* rųšie* valdininkų taip. Kad ne|irilci*ti ]>rio streiko 
kad šiandie miestu* suvažia- darbininkų spėkų gaminimo į- 
vuriai* jau perpildyta*.

Permalni yra intdigrntijo*. 
permažai |>aprastų darbinin
kų. Tnd kuomet prisiėjo val
džios Irngažu^ su oficijalini* 
ilokimientais i* geležinkelio 
vagonų perkelti j rumus. buvo 
daug vargo gauti darbininku.

Pienuojama koalicijihė vy
riausybė.

Nukeliavę minisleriai 
jau* turėjo jiosėdį.

Dalairtinė Elierto valdžia ži
no gerai ir su faktu sutinka, 
jog kuomet im* veikti- steigia
mas* susi rinkinio*, tuomet 
baigiasi jos valdymas. Tad 
nutarta, kad kuomet Inu ati
daryta* susirinkimą*, tuojau* 
pasidarbuoti sutverti koalici- 
jinį ministerių kabinetą iš vi
sų politikinių partijų-

Rocijalistųc centristų ir de
mokratų partijos turėjo savo 
Atskiriu* susirinkimu*. Sako
ma, kabinetan (naujon val
džion) ineis didžiuma atstovų 
ii tų partijų.

tuo-

t

Vokieėiai socialistai sako, jog 
jie jau nubaudę kaltininkus, iLONDONAS vas. 6-Dailv 

Telegraph išrodiuėja. jog šito 
karė Europoje žmonijai atsiė
jusi $200,000.000.000. gi su ka
re surišti kitokie nuostoliai — 
$250,000,000,000.

ii: u " i Straipsnio autorius sako, jog 
“ milžiniškos pinigų sumos iš- 

".'."i eikvota žalių išnaikinimui. 
* " '' Taippat užtraukta milžiniškos 

skolos.
Per keturi: karės metus dri 

trečdaly* pasaulio buvo sus
pendavusios visokius žmonių 
gyvenimui reikalingus išdirbi
ams. Visur buvo gaminama 
tik naikinanti karės medžiaga 
žudyti žmones ir naikinti pa
gamintus žmonių turtus.

Bet moralia žvilgsniu karė 
Uippat pasekminga. Sutraški
no ji ant visuomet Prašų mi- 
litarismų. Kuomet dar paims 
galas sodjalistus bolševikus, 
tuomet aat Europos griuvėsių 
pražydės na<as pasaalis Tuo
met milijardai dolierių bus 
išleidžiami kulturiniems dar-

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

Londonas, va*. G. — čia dar 
nesimato jokio ]>a gerėjimo. 
Daugeli.* darbininkų streikno-' 
ja ir žada dnr daugiau jų rtrei- j 
kuoti. Visi požeminiai gele
žinkeliai stovi tušti. I 
ma žmonių j dorini* ir iš dar-Į 
Imi pūškuoja |H-rti per < 
šlapumų. N<** pinu kelių dienų 
smarkiai šalo, gi • Intai r staigu 
atšilo. (mlijo ir viro* gatvės 
) Mišriu vo vandeniu. Pagalinu* 
ėmė snigti.

Gatvėse šiandie matoma 
kur-kas daugiau autoumbilių, 
I niekų, motorinių ir paprastų 
dviračių.

Gla*g>>wv daug darbininkų 
sugrįžtu itartain.

Vyriausylu* <inug veikia 
sterikų malšinime. Bet ofici- 
jaliai nesimaišo tarjiaii darbi
ninkų ir dnrhdnvių.

Aitrinai s|M-jamn. gni ta* 
streikų krizi* kaip nor* lai
mingai pareis. Stovį daug pa
gerino ta* faktas, kati vvriau- 
sylrė pripažino geležinkelių 
klerkų organizacijų.

Prisibijoma, idant ėia nesu
stotų važinėję viri lig vieno 
gatvekariai.

■

staigose. vyriausybė paskelbei 

(Mtėdymų, jog streikininkai 
Im* baudžiami už kontraktų 
Hulaužynių tose įstaigose. Prie 
spėkų įstaigų, priklauso gami
nimas elektros ir guzo.

Streikininkai Im* baudžiami 
G mėnesiais kalėjimo arba $2- 
300 pabaudos kiekviena*. Ar
iat abi Imusmi bu* uždedami.

Prie streiko, sakoma, prisi- 
dėrių ir geležinkeliečiai. Tuo- 
iiH*t visoj Anglijoj komunika
cija -paliktų suparaližiuota.

Daily Kgprees pažymi, jogei 
stovis Anglijoje nieko gera M- 
lemiaati*.

Ta gvardija veiks visu streiko 
metu.

Londonas, va*. G. — Buvo 
paskelbta, jog Anglijo* vy- 
rianevlk'* pnliuo*uo.-inn1i inter
nuotu* mnn-f«4neriu*. Bet u- 
fieialiiii <ial<nr toji žinia už
ginta.

Tivea. vyriausyta-- lmvo ma
niu* sinn-feinerius imliuosuoti. 
Bet prie dalmrtinių aplinky
bių negalima to padaryti.

Berne, vau. G. —čionai seka 
taqUantinė dartai ir sncijali*- 
lų konferencija. No visų šalių 
soeijalirt ni repn*z«*nt no ja m i.

r Vokiečiai MM-ijalistai atvyko 
dideliu buriu ir jie gina Vo
kietijo* reikalus, gino ir |ui

i čiu* savo šalie- buvusiu* mi- 
litnristns.

\ <>ki<M*ili MM*ij:ili-t:ii darinio 
jn-i taip, kad \'i>kietijui nerei
ktų mokėti karė- atlyginimo.

Buvusi* iic.M-nai Berlyne mi- 
litnrinis viršininku*. M**ijali 
ta- \Ve|s, gindama- vokai’ių 
poziciją konf<*n*neijoje. p:i*a 
kė:

j “Vokiečių soeijnlislai jau 
nutaiudė km ės kaltininkus, 
kaip lai princus ir karaliau, 
ntsaviiidaini juos nuo visokios 
šal.vjc valdžios. l»i<lesnės Imu*- 
įlies jiems nei nereikia”.

Toliau* W<*ls iMŽynn-jo, jog 
D. Britanija su saro blokiniu 
Vokietijoje nužudė "IMklMNI vo- 
kiečų moterių, vaikn ir stic- 
lių.

SENATAS IMA VEIKTI 
PRIEŠ BOLSEVI 

KIZMĄ.

BUVO 3,70X273 KAREI
VIAL

pravesti kuogilinuria* tardy
mu-. Patirti, kaip pinčiai įsi
šaknijęs ėia ta>|ševikizma*. ka< 
jj platina, kokiais tikslais ir 
tt.

ProjMigandna komitetas nus
prendė kaip šiandie pradėti 
tnnlymu'. Bus (miaukti iš- 
klntisinėjiniui kai kurie, taip 
vadinami, paeifi-lni. Pn»kui 
liti, šaukimui radikalai.

Priemonės priei bolievikizmų.
Kiek teko paliiti. pr»|>agnn-

• l<»s komitetą- yni apgalvojus 
•hi aštri prieinoni. jei paaiš
kės tikrai, jog šioj šalyj tailše- 
vikizma* (datinama*. 

Pinnintisin. komitetas plc. 
nnoja. knd iš šalies visi »ve- 
timšalini agitatoriai kuovei- 

| kinus Imtų de|mrtuoti.
Paskui — Mistatalyti leidi

mų visų lų laikraščių, kurie 
platina šalie* išdavystę, korio 
kursto žmones kitu* prieš ki
tus.

Bus ir dingimi priemonių.

Geriausia prieš tailševikic- 
tnų prictinaiė teciau gamioa- 
ina* (iriešimmigracijiau bi- 
lius. sulig kurio po karės per 
Mekančius keturi* metus “ 
šalin neturėtų Imt įleidžiami 

‘jokie ateiviai.
Taipimt gaminama* Gilins , ■ 

kad visus internuotus svetini- - 
šalin* priešininkus |»o taikos 
(indarymo deportuoti j jų 
gimtini** šalis.

Kaip vyriausybė, laip-sena- 
ta* šiandie imsis smarkiau 
veikti prieš bolševikas ir jų • 
šalininkas. Nes jei tarai klos- | 
simas veikiai nebus išrikta^ ] 
paskui gali hut vėlu, 
lies tvarkos priešininkai 
miega.
u-M-L

Maskvos bolševikai paskelbia

Propzgaudos komitetas šiandie 
pradės tardymus.

VVashington, va*, ti. Nor* 
lutaii laileiigvn. •*•! sistein.itiš
kili šioj šalyj pint inainii •*••• 
ševikiškn praiĮHiganda. Tas g? 
vai |K<rii|M> kaip adiaiiii-trali 
vei, tnip legi-l.itivci šalie- ša 
kartu*.

I'žvakat ta* klausima* bnv>> 
svarstoma* savaitiniam kabi 
neto susirinkime. Nieko galu
tino nviiiitnrtn. Tik nutarta n- 
pie visų stovį pranešti pačiam 
S. V. prezidentui.

Bolsevikizmu klniisimn* y- 
paė (inkilo, kuoim-t praeitą sa
vaitę čionai radikaliai gaiva
lai atlaikė susirinkimų ir vie
šai gyri* rasų Itolsevikn*. gė
rėjosi jų veikiamais darbai* 
ir kitukuom.

Ima veikti amatas,
Po šito liolšcvikizmo profai- 

gal*los klausima* pakelta se
nate. Daugelis senatorių kai 
liėjo. Paaiškėjo, jog kai-kurie 
senatoriai turi plačių informa
cijų n|>ic lieriplatinantj 'ta»l*«*- 
vikizmų šioj šalyj.

Paaiškėjo, kad lioIšrvikiK- 
mų plutina ir tie visi, katrie 
yra šiandie prisidengę nekal-1 
tuoju “imcifizmu”.

Taipimt sužinota, jog to*, 
projiagnndo- svarbiausia* tik-' 
slas — sugriauti tbdmrtinę ša-, 
lies valdymo formų ir šalyje

I
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Sami 1

iliaa.

Waahington. va*. G. — Va
kar karė* de|rartHiiH*nta* pas
kelbė, jog lapkričio lt <L kuo
met vakarų fronte įvyko ar- 
mirtieija. Suv. Valstijos išvi
ro. kaip Euro|*>j. tnip luunie. 
turėjo X7<CL273 kareiviu* ir o- 
fieieriu*.

šitame rkaitliiije buvo ir 
iiuirininkii korpii*a*. veikę* 
tuomet kbiro|K*je.

Londonas, va*. G.—Anot lai
kraščio Mail, Anglijoje suma
nyta organizuoti piliečių 
gvardija, kuri darbininkų atrei 
ko meta viaar palaikys raiką-

Ir toli... -k. 
kio* piliečių gvardijos •trai-|M1 to*t*uo I*1 

'kų meta paaekmingai veikia I
O!.^w I, “2S

Nuorganizuota tokia pilie
čių gvardija, suprantama, dan
gei vietose užims tų pačių

NUtūDYTA 300,000 RŪBŲ l>raverti anarchijų.
BAJORŲ. iuMrlmjt ^riažjtaum.

Senatas po tų visų kalbų pa-
' darė rezoliucijų, knriųja auto-. 
i rizavo propagandos komitetą 
I

■ < ORAS.

I

i

kad jei 
nt*i*ako 
ir nesu-

Ii jonu* dol. rusiškų tamknotų 
ir *u tai* ‘‘pinigai*’* pintiną 
savo propagandą.

VOKIEČIŲ BOLŠEVIKAI 
GRŪMOJA.

BOLŠEVIKAI ŠAUKIA KA
REIVIAUTI VISUS 

VYRUB.
Am>terdam, va*. G. Ber 

lyno vnldžin laikinai persikė
lusi j M’eimar. kur atidaroma 
*>teigiaiiiH*i* *u*irinkinui*.

Loadonao. va*. G. — Gen. 
Spiridoviė, slavių lyderi*, 
kur* čionai vieši, tvirtina, jog 
bolševikai nužudę 300,000 tu
mu bajoriško gimimo.

STEIGIAMASIS 8U8IRIN- 
KIMAS VOKIETIJOJE

Weimar'an persikėlė ir visa 
Berlyno valdžia.

Jie vesią karę priei mvo prie- 
šininku*.

Malu laikai* <laug kenčia no
Paryšiu, ras. 6.—Amerikos 

ir Anglijo* atstovai, prašomi 
prezidento \Vilsono, dari moja- 
m, kad Tautų Sąjungos pro
jektų komitetas pasiskubintų 
mi savo darbai*. Prezidentas 
\Vil*onas pirm iškeliausiant j 
Ameriką nori pabaigti visu* 
reikalus su Tautų Sujungti* 
sumanymu ir |>adnryti kni-ku- 
rin* taiko* sąlygas.

Tautų Sąjungai yra du pro
jektu. Vienas projektas yra

Berlynas, va*. G. - ftiandie;l^“kuLY^. 
M’eimnr’e prasideda steigia- 
nuiHz Vokietijos susirinkimas. 
Tame atstovų susirinkime bu* 
mudatyla busimąja! Vokieti
jai Įmstovi valdžia, bu* nusta
tyta šaliai vablimori forma ir 
jiudaryta šalies konstitucija.

Tad tolimesni* Vokietijos 
"likimas ir ateitis prigimė* nuo 

šito susirinkimo.
Neseiuii tVeimar’e smarkiai

• savo galva* buvo pakėlę bol
ševikai, kurie turėjo intaką 
soviete. Bet šiandie bolševikai

konnat paatatė, jog

tautom*, gi kita* pirmoje vie
toje stato tik frenkias didžiu
le* vabtylies.

Mažųjų tautų atstovai «iar- 
bnojasi už sau prielankų pro
jektų.

Amerikos atstovai džiaugiasi, 
kad Tautų Sąjungos projek
tai nepaliečia Monro* doktri
nos.

ir tariasi, kaip čia jiem* pa
vyks tara susirinkime.

lVeimar’an. (Muuųrta 1,000 
kareivių ii Alpinio

kareiviai kuoveikiau* gautų .........w.
. | Ji* Mjrmi, jog bolševikai 

Anglijo* industrija (teįdarai- Mt*paux<lina po 25 tni-)
_______ _______ _ I -•—-- • — 

rtMk^ojančių da^fakų^i^JH-trrikV.kiek^1 *<*«* 
tas. Nes jos pareigos bu* ne pnemo-tik miestui SJiSIl tvarkų, knoveikiaui *ut-

bet. gyventojam* ‘ pristatyti TaritP‘l* 
maisto, švie*o*, saugoti svar
besne* dirbtuve*. įvairia* vie
šąsias jetuigu* ir tt.

Anglijo* vyriausybė skelbia, 
jogei miglų kariuomenė |m*ek- 
mingai demobilizuojama. Per 
vienų savaitę, imrilmigusią 
sausio 3(1 dienų, bnvo demobi-(maža atmainii tempera I u roję.

VASARIO 6. 1919 M.
Chicago. — Aiandie dehe- 

siuota; rytoj ne|Mutovu* orą*Tad dnlmr bolševikai grumoja 
paimti Berlyną.

•
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OelsingforMs, va*. G.—ten 
Imli* bolševikų sovietą* lla*- 
kvoje paskelta* |mrėdymą. sii- 
lig kurio raukiami pri veisli
niu kareiviauti viri 29—43 m<- 
lų milžinu* vyrai.

Parėdyme mkomn. 
kitos ru*ų |>arlijo> 
tartie* mi bolševikai*
tinka stoti talkininkų narna- 
uyton konfereneijon saloje 
Prince- (Prinki|M>). tad bolše
vikai vėrių kan* l'k> pergalė*.

Žinoma, tai paprasta* rusų 
liolševikų tmkšmnvima*.

Kuomet talkininkai būro 
sumanę konferencija rusa po

Gi liaudie pasirodo, jog jie 
Į už lų konferencijų galva* 
guldo. Ne* tik tojo kėDfėTelicj- 
joje matė sau šiokj-tokį lai
mėjimą. Tilo tarpu konferenci
ja nuėjo niekai*. Su tuo nu- 
• jo vėjai* ir |m*kutinė Irol- 
ševikų vilti*.

Bolševikai |M*rdnng “bliu- 
fuoja”. Kartų jie skelbia, jog 
jie -minką vesti taryba* su 
talkininkais, nors apie jokias 
tarytai* nėra 
-ako. jog jie 
šių “sutartj” 
Gi dnlmr vėl 
ja” kariuomenę.

Kas ėia jiem* tikės.

kalbi). Tai vėl 
veikiai |wid*rv- 
»ii talkininkai*, 
jie “itmliilizno-

SAKO, YRA 500000 BE
DARBIŲ

Waahington, va*. <». — Ain. 
Darbo Federacijų* sekreto*
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2 DRAUGAS Ketvirtadieni*, vanario 6 1919

garta'< lietuviams, kai]>o tautai. 
Šios karė.* metu tiek dnrbavo- 

I mės, knd |iakeltūmo savo var
dų svetimtaučių spaudoje. 
Tuom tarpu neišnyko tamsų* 
asmenys, kurio savo apjaki-
mu. įtūžimu ir netaktu griau- *>'1* J® brangus

I1TIVU K.VI.UJkK IHIuMl.tSI'

DRAUGAS0 |
suomi kasiiftH i««%A>rus Ii'tii I<JHam-

rKICMt MKMAtUt KAlfeAi

aUMl «u«tk ......................................
!*?•*« u oš a U* UluitbG Uu-

• •a dtail'* *4mu tabu*AA) taše* d'»uu* 
•r •«*•» Notiją Alelių S»». petmo

aifrr'**) vtaad»« re'kiM |n.« tt» u 
«»•» •dferaaai l'iaifto* *um |
♦1 *>«»«• rA ant
vi•-***. t» lon»

ir įmetu

•DRftUfišS” PUBLISHING CO 
’ROO W. 16th St.. Chicayo, III.

Tntefhnn. MrKInlr* <1l«

Kas ramiai protauja, tas taip 
nedaro.

Religijų 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, 
jų klaidos ir iė to pasidariusi 
įvairyta’-, parodo, kad žmogaus 
prigimtis nc|>ajiegia pagamin
ti sau geros religijos.

Išrodo lyg nesąmonė: pri
gimtis verčia žmogų turėti 
religijų ir prigimti* nepajiegia 
jos pagaminti. Taip yra. Kū
dikio prigimtis verčia jį penė
ti*, liet kūdikio prigimtis ne- 
pnjiegin pnsigaminti sau |>eiių. 
Motina duoda kudikui reika
lingo pieno ir šiaip maisto.

Savo prigimtį laužytų kūdi
kis, kuris bandytų jmts sau 
liasigaminti duonos, pasisiūti 
rūbų, pasistatyti triolių. Nors 
tie visi daigtai būtinai reika
lingi kūdikio prigimčiai, tc- 
čiaus ta jo prigimtis yra taip 
apribota, kad pati sau )»asiga- 
minti uepajiegia x*iso ko rei- 

-kirtingu nuo tos, kuri yral^^ 
reikalaujama dėl geresnė* Iie- j ^ai kam gali išrūdyti lyg 
tuvių ateities.

Reikalinga yra, koii jauni- 
,nuis palaikytų katalikišką dva- 
jsių visame savo gyvenime — 
tai yra tuos brangiu* įpročius, 
kurie yra vartojami katalikiš
kose mokyklose. Tą patvirti
na generolas Foch. Jisai tu
ri* jo svarbiausių 'darbų laike 
karės; visos jo valandos buvo 
daug rūpesčių afimtos; jis 
milijonus kareivių po aavo 
valdžia turėjo prižiūrėti, bet 
vienok apsirinko vienų valan
dų, kurioje paliko visus kitu* 
reikalus ir ėjo į bažnyčių ap
lankyti Jesų Av. 8akramente 
ir padėkoti Butvdrtojui už vi
sas geradėjytiM. Lai jo ir 
daug kitų panašių pavyzdžiai 
hnva mums tiesu* kelia* j ge
resnę ateitį.

Gyvenimo 8*rgu.

LIETUVIŲ ATEITIS. inintyti, kad ji yra gamtos pa
daras.

Gamta neturi jiegos permai
nyti savo dėsnius. Ji veikia su
lig tų dėsnių, vadinamų gam
tos teisėmis. Jei kokioje reli
gijoje yra dalykų pereinančių 
gamtos dėsniu* ir teises, tai 
žinia, kad ta religija nėra iš 
gamtos. Kadangi anapus gam
tos yra tiktai Dievas, todėl ži
nia, kad tokia religija yra iš 
Dievo. Gamtos dėsnių pervirši
jimas trumpu vardu vadinasi 
stebuklas. Tai-gi tikroji religi
ja turi būti paremta stebuklu, 
perviršijančiu gamtos dėsnius.

Jei to nėra, tni nėra ženklo,

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

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

Tikros religijos ieškojimas 
susideda iš dviejų klausimų: 
1-o ar ji pati sako apie save, 
kad iš Dievo ir2-ro ar ji t# sa
vo pasakymų prirodė stebuk
lais, išlaikančiais istoriškų kri
tikų f Jei vieno iš tųdviejų da
lykų nėra, tai nėra ženklo, jog 
religija yra gera.

Kun. Pr. Bučys.

Lietuvių jaunimas yra kas pasigailės ir toliau jį šelpti^- 
kart geriau auklėjama*. Ma-' vo aukomis. Žmonės gailestin- 
žai iki šiol buvo galima ma- goi* pasirodė tiun darbui iki 

i vaisiu*, bet šiolini. Bet dalia r, kada priri
ja kitų sunkiui jiastatytų tau- j“u ‘Inbar dnug galima pašte- artino tėvynė* likimu*, rodo*.i 
tos gurinti triobą. Įhėti. Vaikai pradeda supras knd jie dar daugiau atkreips

n tylos į tokiu* reikalingus rel- 
Į krioš.

Didelė yra viltis lietuvių a- 
teities. Senesnieji nuilsta 
dirbę ir netenka jiego* nuola- 
tai įlarbuolis, bet jaunimas, 
kuris yra gerai auklėjamas 
rengiasi tuos svarbius reikalus 
atlikti. Jisai žada mnma ra
mybę. to4 prnšn nž tni gero iŠ- 
uuklėjimo. Jeigu j| gerai iš- 
nuklosime, sulauksim' geresnę 
ateitį ir gyvensime ramybėje.

I’oi kalinga yra, kad jauni
mas butų auklėtas lietinių ka
talikiškose mokyklose, idant 
lietuviai sulauktų geresnę a- 
teitį. Kitur jie negali įgyti 
tų aukštų dorybių, kud pakel
ti lietuvių tautų į nugštcsiiĮ 
stovį* ib’nsin, kuri viešpatau
ja kitose mokyklose yra daug 
skirtingu nuo tos, kuri

Kodėl njiie tai nemintijo abi »« rcikulingumų savo kalbu* ir 
susipykusio.* pu*.*! Kodėl k"rt brangina,

ie. | lankydami lietuvių katalikių i 
Turbut rupi 

Jiems tšvynė ir jos likimas, 
iems kas kart yra aiškiau 

suprantamo* tikėjimo tiesos. 
Jųjų dvasia linksta daugiau 
prie doros. Tėvynės meilė de-: 
ga karščiau jųjų širdyse, nesi

n<*]mieškojo civilizuotų prie- lankydami Im 
nionių susipykimui prašalinti ’ kas mokykla*.

Vilniaus Univer 
ritėtas.

Gorus 'įnirtas yra rūpinti* 
augštuuju mokslu, tik reiktail«nkiai yru primenama jiems 
tų dnrvti gerai ir pritinkančiu I Lietuvos grožvltia ir jos skir- 
laiku. D-ras šliupą* suskato tingumas nuo kitų šalių, 
tupinti- Vilniaus universitetu. Daugiausia pasidarbavo Iie- 
sudarė to universiteto draugų tuvių jaunimui u. a. gerb. An- 
dnuigijų ir jiadare šiek-tiek 
triukšmo taq> lietuvių Ameri
koje. Naudos iš to nematyt.

Iš paprastos enciklojiedijos 
išimtomis žinutėmis |msipuošė 
brošiūrėlė, išdednnti to uni
versiteto istorijų. Bet ne visos 
žinios iš enciklo|M*lijos tilpo į rinko nukils 
lilieralo brošiūrėlę. 
n«»galėjo |Hirnšyti, 
itiaii- Universitetus tapo jkur- mokinimu. Savo dideliais ga
ili- dnugiuu*iiii kunigo Džiaus bumais jisai šelpė jaunimų vi- 
rupesčiu. Tn* kunigas tujs> šokiai* budais, kad iš jo butų 
Varmijos vyskupu ir kardiuo-!didžiausia nauda Dievui ir tė

vynei. Visi jo užsiėmimai 
Liberalo* - tautininkas negu-1 buvo vienas platus kelias į 

Pamaldų pra- iėj«, pažymėti taipgi, jog Vii- (geresnę lietuvių ateitį. Todėl, 
kunigui l**šlakstunt niuus universiteto įsikūrimas l*i u. a. Antanas Staniukynas 

pasilieka musų omenyje visa
dos.

Av. Kazimiero seserys rūpi
nasi, kad tų jo idealų kuono- 
plačiausia išplėtoti. Jos sa
ro pasišventimais nuolatos 
gaivina lietuvių kalbų ir tėvy
nės meilę. Vaikai, kurie tam- 
pa po jų priežiūra, visi daug 
maž įgija Dievo baimę ir tė
vynė* meilę. Di<M* yra vii- 
ti* iš jaunimo, kuri* lankosi 
lietuviškose mokyklose.

Dideliai truko iki koliai se
serų mokytojų. Manoma, kad

i
tanas Staniukynas. Jisai. ]s*r- 
inatęs jaunimo brangumų, pa
sišventė jo labui. Gana sun
kiai atsiėjo jnm ir daug nu
vargo pakol pastatė Av. Ka
zimiero Vienuolynų. Putam, 
v*žinėdainn* jm» visu* kraštus, 

jo užlaikymui,
Jug ji* kad tokiu budu palaikyti se- 

kad Vii- ceris, kurio* užsiimtų vuikų

Detroito Nuotikis.
I
i 

Vasario 2 d. Av. Jurgio Imž- Iu.
| nyčioje De troite įvyko negra

žus daigtas.
| dBoje, I

žmones švęstu vandeniu ir pri- buvo didelis smūgis Krioka- 
Itiartinus netoli durių, meirn | vos unirorsitetul Aliupas, tie- 

moteriška prišoko prie jo ir.aa, 1iasakė, kad karalius Ste- 
pradėjo draskyti. Paskui ją ]>ona* Batory nepavelijo Vil- 

( puolė prie kunigo keli jauni niaus uuirersitete išguldinėti 
ž vyrai, išvilko kunigą iš haž- jurisprudencijos ir medicinos,.................I

į
I
I

(
nyčios ir nustūmė nuo iai]4ų. 
Atvykusi policija numalšino 
riauię, kunigas atlaikė sumų.

Jau prieš pamaldas buvo iš- 
rdaitoti plakatai, krirčiantieji 

J žmonc* j parapijos susirinki-, 
mų. Susirinkimą* įvyko be! 
kunigo. Susirinkime būvu 

. daug įniršimo prieš kunigų.

bot nepasakė, jog tat buvo 
jmilaryia vienatinio tuomet 
lenkų universiteto užtarėjams 
ivikolaųjant. Medicinos štokų 
p. Aliupas aiškina visai kito
kiu priežastim: Mcdicine 
uas not to the toste of the Jee- 
uils”, rašo jis. Matyt, kad 
■laidaru* Aliupas, arba nežino,

Kaikurie net buvo bcpnduodą kad A. Kircher buvo jezui-.doros. jauno* mergaitės jau 
BNMflVmia Ir ii v> ima įržinti&li a____ 1_ ___ *•__ 1_ _ _ _

KUN. P. KAENDERS,

DESENZANO MERGELE
Trijų veiksmų drama.

Vertė
KUN. V. KULIKAUSKAS.

Pabaiga.
VEIKSME III

Scena I.
(Poniškų namų salė — Elzbietos Prato Brocigujc). 

Girdėti tolumoje giedojimas “Miserere".
LORETA. (įeina su p. Biancozi). Prašau sėsti, ponia; Mo

tina Angelė tuo ja tu čia bus. (išeina}.
PONIA BIANCOZI. Sulinkus dėl senatvės, o da labiau dėl 

mano nedorybių sunkios naštos, atėjau čia, kad atsittis- 
Čiau už savo neteisybes. Girdžiu iškilmingų giedojimų, 
Miserere ir tarp balsų, maldingų giesmininkių yra viena*, 
kurį aš nuskriaudžiau — o taip baisiai nuskriaudžiau. 
Tai mano meilė prie pinigų, tai mano nepasotinamas go
damas taip padare. Tai tas pats geidulys, kuris nukė
lė Judų Iškąri jotų nuo jo augžto sosto ir panardino nesi
baigiančiose kančiose. O, kų aš padariau! Aš, viena 
ii garbingiausių ponių (šiaurės Italijos) u&uukiau gė
dų ir patanunimų ant garbaus savo protėvių vardo. Aš 
taip žemai nepuoliau, kad nestnigėdau kreivai prisiekti 
prieš savo giminaitę, kad prisisavinčiau joties pinigus; 
dėl nusiminimo senai bučiau padarius g»tų sau ir savu 
ilkrypuiam gyvenimui, jei ne tas antgamtinis balsas, 
kuris man nuolat kalbėjo: “Kaip ai gyvas, sako, Vieš
pats netrokšta nusidėjėlių mirties, bet kad atsiverstų ir 
gyventų”. Pasitik ėdama Dievo šventu gaileųUggumu, 
atėjau čia daryti atgailų ui mano kaltybes. Ai puiriu 
Angelei į kojas, aš melsiu jog atleidimo. Patinai išpa
šiosiu nvo kaitybes ir kolei gyva bariu, darysiu atgai
lų. (Giedojimas sustoja ir vienuolės ineina. Angelė pa
skutinė. Ponia Biancozi krinta jai į kojas. Atai, Motin 
Angelė, vargšė atgailestaujanti nusidėjėlė prie tavo 
*•»)-

ANGEUO. O žmona, kų darai! (įrita, kelia). Dievo mitiašir- 
dystė begalinė. (Pažįsta nvo tetų). O Dieve, tai mano 
teta, ponia Biancozi. Kelkis greitai, mano brangi tetu
te; man džiaugsmas, kad tave matau. Kas do reikalai 
čia tave atvedėt

BIANCOZI. Angelė, ai tave būriai uskriaa 
jau supratau' savo didžiausių kvailybę. Tri 
dulyrtė, tai aarymeilė pastūmė mana kreiva pr 
plėšti tave. Ar atleisi man! Ar dovanosit

ANGELE. Nekalbėk man apie tai. brangioji tetute; aš ne
turiu kų tau atleisti. Ai nerijančiu niekuomet įžeista ir 
Dievas draudžia tat

P. BIANCOZI. Tavo malonumas da labiau rodo mano nedo
rybes sunkumų, bet ai pasirengus priimti visokių atgai
lų, kokių tik man uždėtų Angelė, ai pardaviau tavo ir sa
vo turtų ir š|ai viri pinigai, kuriuos ai už tri gavau. 
(Duoda Angelei pinigus). Imk ir daryk su jai*, kas tau 
patinka. Dabar einu j Av. Afrus bažnyčių susitaikinti su 
DieVu per gerų išpažintį. Po to sugryžšiu ir maldausiu 
mane priimti į jų* Kongregaciją.

ANGELE. Mes ra džiaugsmu jus priimsime.
P. B1ANCOZL Tu nesuprasi, knip šie tavo žodžiai daro ma

ne laimingą. Melskis už mane. Angelė. ir jus, malo
nios Seselės, nn‘l*kii<> nž mane.

ANGELE ir SESERS. Mes noriai melsimės už Tomistų. 
P. BIANCOZI. Aš eisiu ir puiriu į kojas Dievo tarno ir ieš

kosiu išpažintyje ramybės. (Išeina).
ANGELE. Eik ramybėje, Dievas tebuvo ra tavim. Dabar, 

brangio* Sesers, klausykit mano žodžių, kuriuos turiu 
jutus pasakyti Dievo vardu. Me* turim padaryti dides
nį ryšį tarp seserų ir sudaryti iš jų vienų dvasinį kūnų. 
Tuo tikslu mes šaukimės šventosios Dvasios apšvietimo. 
Pirmiausia išnokini vardų mus draugijai.

KUNIGAIKŠTIENE LUKRECIJA. Man rodos. Motin An
gelė, kad mų* draugija turi priimti Tamistos vardų ir 
busi musų bendra motino. Tai, rodos, taip trokšta visos

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

. vardų ir tu buk mus pirmoji pridėtinė.
JlNGELE. Dievas įsteigė lių Kongregacijų ir Jam vienam te

buvo garbė. Ne man. Viešpatie, ne man, bei Tavo var
dui tebūva garbi

i žmogaus vertybės |mžeininima* 
tas jo prilyginimas prie kūdi
kio. Dnr didesnis pažeminimas 
yra išvesti žmogų iš beždžio
nės, tečiau* nelabai kas pur
tosi nuo to. Kurie neprisipa
žįsta beždžionės vaikais, tie 
vadovaujasi mokslo žvilgt 
niais, o ne 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 senti
kių sutvarkymas su Dievu. 
Tame dalyke suseina du asme
niu: žmogus ir Dievas. Jei 
unogwi neturi ux teini uju pegų 
ir priemonių, kad religijų su
tvarkytų, tai Dievas jų turi 
užtektinai.

Aitų tiesų pažinę, gauname 
daug naudingos švieeos.nes su
prantame, kad yra religijų, ki
lusių iš žmonių bandymo tvar
kyti savo santikius su Dievu. 
Kadangi tat buvo uždavinys 
didesnis nagu žmogaus jiegos. 
dėlto jis liko blogai atliktas su 
klaidomis ir su nedorybėmis. 
U to suprataame kad daug ir 
klaidingu religijų pasidarė 
vien deitojcad žmonės dirbo ne 
savo darbų. Jie gamino sau re
ligijas, kuomet reikėjo tik pri
imti tų, kurių Dievas pagami
no.

Tai-gi dvejopų yra religijų: 
vienas žmonės pramanė, kitas 
Dievas apreiškė. žmonių ]ut- 
ganiintosios yra viena kitai 
priešingos, ’risoomet klaidin
gos. daigiais nedoros. Dino 
apreiškime yra tiktai dora ir 
tiesa. Kadangi tiesa negali tol
ti tiesai priešinga, todėl visi 
Dievo apreiškimai sueina į vir
iu, bendrą pamokinimą. Dėlto 
tikroji religija tegali būti tik 
viena.

Tikros religijos ženklas

Nelengva* dnigtas surasti 
tikrų religijų tokioje didelėje 
religijų krūvoje, bet galimas. 
Žinant, kad žmogaus prigimtis 
nepajiegia pagaminti tikrus re
ligijos. žinant kad tikra religi
ja gali būti tik ta Aurių Dievas 
pagamino, jau yra priemonė , 
atskirti tikrų religijų nuo ne
tikros. Tikroje religijoje turi 
būti dieVyhds ženklų.

Yra Dievas ir gamta. Dievas 
turi galybės daryti įtekmę ant

RELIGIJŲ SENUMAS R 
tVAKYBt

sumanymų kunigų užmušti. 
Viena* išreiškė įsitikinimą, 
kad kaikurie, dalyvavusieji *u 
atrinkime, ant rytojaus busiu 
kalėjime.

Mus korespondentas už šitų 
peiktinų atsitikimų kaltina pa
rapijos komitetus ir kaiku- 
rmoa vyčiu*. Jis sako, kad 
tie komitetai yra giminės tarp krvičiaus leib-medikas nesi- 
savęs ir geri ]>ažįrinmL Spė-‘—' 
jums, kad maištininkai, beaJ 
bujonė*, kaltina kunigų.

Kaltininkų netuip lengva iš- 
rasti, kaip rodosi. Dožniau- 

^riai susipykimuose buvo kai- 
~ tos abi pusė.-. Nedėlioję, 2
' vasariu Detroito lietuvių ku- *uits”. Tokį npsėjiinų lutyniš- 
nigas nepadlirė nei vieno Irto-Hm i gal ka* imvndinlų “saueta 

|igo daigtu. Negirdėjome, kadriuiplirita*", o lietuviškai tat 
jis butų ką blogų |Kulurę* piryrn lihcrališkoi-tautiškas me- 
luiau.

Jei-gu Grabnyčių riaušes 
butų iškilusios Iie prirengimo, 
tai saki tume kunigu* kalta*, 
kml neįtiko žmuučms. Bet 
tog riaušės buvo organizuoto*. 
Rianšininl.n šalininkai parapi
jos susirinkime |msakė. jog 
moteriška- a*tnu<i tyčia buvo 
pirmu laiku purengtas. ku<l 
užkabintų kunigą, idant pa* 
kui galima Imtų jj kaltinti už kunigas. \Villiaui llnrvvy. 
mušimą moteriškos ir imtei 
sinti malusiu* kunigų. Kuo 
pu jaunų vyrų, jutpraetai per 
*umą būvančių kitur, buvo 
susėdu/i drauge lmžny«*joj.< giau. D-ras šliupas iš meilės 
netoli rietus, parengtos skan- pnsmanpr “Aušrų”. D-ro 
dalui. l’lakatni pirma laiko'Šliupo mokinė, “Vienybė Li*- 
buvo atsjiauzdinti. Tai-gi nė- tuminkų“, skelbia, kad žmo- 
ra abejonės, kad Detroito riau-. tu* indų kitus iė meilės. Bau- 
*ės buvo pirma laiko apgnlvo-;gu, knd D-ro Šliupo rengia

tusarlai nežino, kų reiškia 
K ircher medicinos istorijoje. 
Lietuvių liberalų-tautininką 
i udus. lM-*irupindamas karti 

i kunigu; ir vienuoles • mokinto
jas, neturėjo kada skaityti 

, veikalų “Scrutinium phytico- 
' lucdicum coutagiosae luis". 
Nezaležninkų ez-vyskupo Mic-

!

rūpina tokiais niekniekiais, 
knip limpančių ligų gamtini* 
ir medikalis ištyrimas. Tuo* 
mažmožius Dr. Aliupas |»ali<*- 
ku jėzuitams ir paskui drąsiai 
tvirtina, buk “tnedecine was 
not tu the tn*tc of the Je-

dabar supras reikalų pasišven
timo, kadangi taip arti priėjo 
tėvynės likimas. Dauguma 
manė, kad Av. Kazimiero se
serys, kaip įstoja į vienuoly
ną, nustoja tėvynės meilės, 
bet dabar ta* pasirodo netie
sa. Jos dar labiau myli tėvy
nę ir jai ištikimiau tarnauja. 
Noru turi jos ir daug kitų už
siėmimų, het-gi nemažiau jos 
pasišvenčia savo doru gyveni
mu dėl tėvynės labo nž nar
siausi# kareivį.

Rengiamasi didinti Av. Ka
zimieru Seserų Vienuolynų. 
Buvo užtektinai vietos iki siu
tini. liet jau tlahar to negali
ma pasakyti Kas kurt dau
ginusi seserų. nes mato jos. 
kiul tokiu budu galima geriau 
4a Dievui tarnauti ir tėvynė* 
labui imsidarhuoti. idant su
laukus geresnė* lietuviu atei
ties.

Mnn»nm. knd žmoni*. |>a- 
luatę kokius brangius vaisius 
jisai žada lietuvių ateiviai, ne-

I •
dicinu* istorijos nemokėjimą*.! 
M«*< nei nesitikėjome, kadi 
d-ras Aliupa- žinotų kaip .lus-j 
|M:r Si-liott. jėzuitas, pastūmė
jo medicinų pirmyn XVII; 
•i utmetyje. Galėtame tik pa- 
gviilnuti. kad gydytoju* žino
tą. k.i • kraujo cirkulneijn atra
do X\ II nmžyjr. Ta«.be al*-j«. 
gelia* jėzuitu* daugiau tn-gn 
Aliupas, ne* Imvo katalikų

Vilniau* universitetą* turė
jo daug la-nksmingrj priešų, 
bet bangu, kad neprotingi už
tari-jin nepakenktų jam dau-

sumetė badaujančiai Lietuvai 
191(5 tn. Prie tų pinigų prikiš 
savo globų liberalai-tantinin- 
kai ir nuklampins kur nors 
taip, knd tie pinigai savo tik
slo ilgai nepasieks. Jeigu 
negalimi' nusiųsti j Lietuvą pi
nigų tiadaujantiem*. tai dar 
labinus negalima nusiųsti uni
versitetui. Jei negalima pini
gų išsiųsti, kur Žadama, tai 
kam juos vilioti iš žmonių ki
šenių!

■ (Pabaiga).
8ulig gamtos mrinln įpro

čių, žiarinčio į fakto* ir atme
tančio *vajo<K*, iština, kad 
žmogaus prigiratyi* yra reli
gijos šaknis. 2mogn* gali bū
ti be rankos ir be kojos, be 
ausie* ir be akies, bet jis yra 
nelaimingas žmogus, netekę* 
vieno savo prigimtie* dalyko. 
Taip pat gal būti žmogus ir be 
religijos, bet tokio žmogaus 
prigimtis yra nepilna. Taip iš
eina žiūrint į faktus gamtos 
mokslo akimis ir danuit iš jų 
išvrdiuius sulig to mokslo įpro
čių arlm metodų.

Religijų Priešgynumas.
Tikinčiam žmogui, priro- 

džius rcligijo* reikalingumą 
šaltai* gamtininkų ir istorikų 
budais, atsiranda pagunda ap
sistoti. Bet tiesa verčia eiti to
liau. •

T<»«c religijose yra begalė* 
prieštaravimų. Kų vieno* gi
ria, tą kito* peikia. Abejos tik 
negali Imti t'-isingo*. Vienos 
sako, knd yra dnug dievųAitos 
sako, kad yra tik viann* Dir
vas. Jei ne antrosios tai pir- 
muthiė»,benbcjo,l4y*ta. Brvuik 
nėra to* nedorybė*, kurių ne
imtai siutų viena ar kita religi
ja. Beįeik nėra tos klaidos, 
kurio* nepriėmė per tiesų vie
na ar kits

P. bet
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ŽMONIŲ LIETUVIŲ
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ir vi. 
rėmė- 
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4
(Tn pati Milė.

J. 
liko: 

ir K.

7

Unguraitė ir p-lė M. Alitaitė.Į 
Tame mielaširdiiigaua* daria* 
daugiausiai triūso padėjo mū
šy gerbiamas klebonas, kun. J. 
J. Kaulaitis. Kada Įnikę tos

R

4
*„ *

tėvų ir motinų, gi vaikučiai

aus paėmė miestas, kitu* taip „Hrfninkrrtfe bedievystės, 
kokie žmonės. Musy gerb. kk- p.^itrafA-

............... ........... .................a...... -......... ..

Lietuviai Amerikoje.
PHILADELPHIA, PA.

Dr. M. T. Strikol 
lietuvis

GYDYTOJAS IR <K1RI KfsAh 
ITM W. 47lls Mm Htkngn Iii 
OflM TvlrfMt.au lUoulMnrd |G4

jos Ui kosi.
Hamiltonietis.
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Sauks. Savo mokymu ir gražiu (mvyadžiu užkariaukime Butkiutė, fili. rašt. — p-|ė O. *lnrbm»tn-
visų širdis Dievui ir Jo Šventai Bažnyčiai.
(Giesmė “Veni Sponsa Christi. nr kokia kita tinkama).

Uždanga.

na iš ramiausių ir dnrlifičiau- 
šių. Bet neilgai tas ramumos 
bujojo. Suuodė šitų numuko-!^* I’™**“' 
lonijų visokie juilaMoa: S t ra z- Btrtovw‘ ' k<MU"ilJ°* «u»nnkt- 
dai, Mickui ir kiti jiems pa-

Dr. M. Stupnicki
3109 So Morgus Street 

rmr.no. njjw<>«
TrlefovM Tarte SMZ 

VnUBdsr ~ b iL« n c no; 
L |Ml p iri u iltį * vak (
trla nar I !kl I vai vakar*.

ramiu* lietuviu- verti ii do- „ ,, . .
ros kelio ir traukti prie ne- miMjos susirinkimai atsibus 

i - neaklidL ik<Al* 7^» vaL va-

i • 1’
- *. *

* s

Ketvirtadieniu vasario 6 1019

Fo val<iu< e.nlnilrtk. k.4 crrt.a 
»!«• tamsa urs akllnul ,ra EITO 
N1C 1-ra*alina v>ua Matnanamu- 
•arirttiatme. o taa rsilkia. kad ra
kte iMunSrtnu «■>«*« Fardu.sUiua 
pa, viaua aptlakorlua

hairio* epidemijos išmirė daug atslbalatlojo ir pradėjo Spaudos Savaitei Komisija.

paliko be jokios globos, tai vie-

r
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(Tųsa nuo 2 pusi.) 
mokymais ir ;mvyzdiiu pašventė daug kily. Jums pra
nešu, kud ji inan apeiraškė didžioje šviesybėje su ken
tėtojos ženklais.

KUN. LUKRECIJA. Dieve )mdčk, po jos globs, gražini auk
lėti jaunuomenę, platinti tikėjimų ir naikinti nedorybes 
ir klaidus.

ANGELE. Ir mes, kaip jos, pelnykimės Dangų minčių ir šir- 
ilžiy skaistumu prie Katalikų Bažnyčios prisirišimu, ir 
teisingu, uoliu -savo prižadų ir priedermių pildymu. 
Klausykite sesers ir, po Dievo akių, išpažinkite, kad jų« 
tikite j visų, kų 6v. Kat. Bažnyčia mokina.

SESERS. (Bakeldamoa tiesių rankų), lies tikime ir išsiža
dame ant visados velnio tiarbų ir jo puikybės.

ANGELE. Ar žadate liuosuoti savo širdis nuo visokio prisi
risimo prie žemės turtų ir sekti mus mieliausiųjį liga- 
nytojų, kuris neturėjo ant žemės uet kur suvo galvų pri
glausti f

SESERS. (Pakeldamos tiesių rankų). Žadame.
ANGELE. Ar žadate, skaistybės apžadų, ar užlaikysime savo 

dūšių ir kūnų skaisčiais, nesuteptais!
SESERS. (Pakeld. rankų). Žadame kuoiškilmingiausiai. 
ANGELE. Ar žadate pilniausių paklusnybę jus pardėtinėm* 

visame, kas tik teisinga ir «k>ra!
SESERS. (Pakeld. rankų). Prižadame tai.
ANGELE. Kelkitės, Av. Uršulė* Dukters, (jos keliasi) ir dirb

kite šventų darbų, kurį pradėjote. Stiprindamos Dievo 
malonės, eikime, kur tik musDievo garbė, ir žmonių gerovė

Scena II.
| Angelė ant sofos. Sesers aplinkui su

grabnyčiomis degančiomis).
KUN. LUKRECIJA. Tikiuosi jautiesi geriau. Motin Angelė. 

Duos Dievas likaiesi su mumis da ilgus, ilgus metus.
ANGELE. Neapsigaudinėkitc, brangios dukters. Jau mano 
* kelionės galas čia jau, nelieužilgo jus apleisiu. l*irmiau 

negu mirsiu, trokštu išreikšti mano karščiausių norų, kad 
J. Mockua

Lukrecija užimtų po manim perdėtinės Metų. Ar jus 
noriai priimsite jų už savo vadovų!

SESER8. KuoBinfit^iŠRuiai priimame.
ANGELE. Dėkui jums, sesers. (Lukrecijai). Lukrecija, Ur- 

iulietės dabar daugiau, kaip visada reikalaus Tamistos 
patarties ir pavyzdžio. Rodyk joms ir toliau* savo ge
rumų, kaip iki Molei tai darei-. Apsieik su jomis, kaip 
au aavo vaikeliaia, • Dievas laimias tavo ir mus Drau
gijų. Buk rauti; lių naktį toltiuosi sutikti musų Vioo- 
patį. Ai palikau jums, 8v. Uršulės Dukters, aavo pas- 
nuniu* paiarunuB, nne pavyti jws oaas 
nene jLeUKrccijft jtnaF juokto* perFuiiys, art 
padaryti. Klausykite atydžiai,

LUKRECIJA. (Skaito). Angelė, neverta Jėsaus Kristaus 
tarnaitė, savo mylimomis Dukterims ir Seserims 6v. Ur- 
lulės Draugijos. Pirmoji patartis, kurių aš jums, sese
rs, noriu duoti’— rūpinkite- ingyti kuodaugiausiai nu
sižeminimo. Niekada nesididžiuokite savo užpelnais ir 
talentais, nes, kų turite, ko nebotumėte gavusios nuo Die
vo! Rūpestingai užlaikykite jus apžadus neturto, skais
tybės ir paklusnybės. Bukite prtelanlrios kitiems ir 
mandagios su visais. Gyvenkite gražiausiame sutikime, 
sudarydamos vienų iirdj ir višnu tMių. Mylėkitės tarp 
mvp, ir mkųskite vienų kitos sflpnyUa. Sudiev, 8eso- 
rys, sudiev! Mdatnosi už jaa

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

ANGELE. Dėkavoju už prisižadėjimna ir laiminu jus (Sesers 
klaupia). Vardan Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. 

8EBEB8. Amen.
ANGELE. Kaip ilgai da, Viešpatie, laikysi mane toli nuo sa

vęs! Kas duos mano dušui karvelėlio sparnus lėkti pas 
myiimųjj; sugriauk. Viešpatie, tų kūno kalėjimų ir pri
imk mano dūšių, kuri ilgėtasi Tavęs. (Rami muzika). 
Alai. Aeaens matau Htnivėru*) dangų ir Auiolų šviesiu* 
pulkus. (Įeina Aniolsi keli, jei galima). Dabar leisk.

, Viešpatie, tavo tarnaitei riti ramybėje, laimink tų mer
gelių pulkelį. Lai jis auga ir Tau garbę neša. Į tavo 
rankas. Viešpatie, pavedu dūšių mano. (Miršta).

LUKRECIJA. Jau mirė Angelė, musų motina, min". (tu-scr^ 
v<*rkia).

AN1OLA1. (Gieda), ln paradieum dedueant te Angeli in tuo 
adventu susripiant te martvres. et perdarant te tn ei rita- 
tem sonetam Jcruzalem. (’lioriis Angrioruni te susri- 
piat, et eurn Laauro ųnondaiu pauperi- actcrniim liabeas 
rcųuicm.

puiku namų, | km j surinkai 
I mus uplrirtus ir iš-klaidytus 
||io visas miesto dali-, kur niu- 
sii tikėjimas it musų tėvelių 
kull>a laitų mumyse žuvus, l’n 
talpinai mus |x* savo globa; 
dabar mes jau< ikiiht kaip ina 
mylės nameliuose. Musų ria 
niekas neskriaudžiu, mes k;.' 
balti |K>1 orelius savo gimtoje 
kallmj*’, taip kaip mamytė mus 
kad mokino, čia mes neuž
mirštam savo uiangaus tikėji- 

__j mo; čia mes išmoksim mylėti 
savo kuilių. Ariu nitai tėveli, 
mnsų brangus globėjau. Mo* 
niekados neužmiršim ir vadin 
-im ju* tėvu našlaičių. (1 kaip 
prakilni ta šinii*. kun užjan-| 
čia varguose našlaičius.

Kiekvienų rytų ir vaknieli 
iiielsimės prie Dievo ux mus.i 
gkilu-jų, už inu-ų tėvelį, kad 
Dievas siib-ikvj gerų sveikata 

- ant šio- že- 
IVnguraitč, protokolų rašt. —.mele.-, kad m.ipleistii mu-nj 
‘ J. Gricius. Kadangi draugija »nšteit<-lių.
užsiėmė laimi svarbiu liarbu. Gyvuok, tėu-li. ilginusiu* 
tai-gi ir susirinkimas buto ia- 
Imi ilgas. Draugijn paėmė na
mų dėl našlaičių. Tas namus Ii-i 
ko atiilarytas sausio 12 <L iri 
jau vra imtalpinta keletas vai- i 
kelių. Name ant tūlo Inikė 
apsiėmė patarnauti p-lė O. (jo lietuvių kolonija laivo vie-

Sausio 2<> d. įvvku susinu- 
kimus luilidariiigos Sųjungos, 
Av. Vincento. Visi nariai bu
vo aisilunkę susiriu! :man. Su
rinkimų athlnrė gerk dvasiš- 
kas vadovas, kun. J. J. Kait
inkis.

Paskui buvo renkama raldv - Į 
Im šiems nmtani*. Valdybun 
inėjo: kun. J. J. Kaulakia. 
dvas. vadovas, pirmininkas —
J. Grigaitis, vice-juniu • 
Pranekuua*. iždininkas — J. 
Sitlevičia ir komisijon dėl lan
kymo arlm ištyrimo pagvllios 
reikalaujančių — p-lė K. Būt- 
kiutė, ponios: Pranckonicnė ir 
P. Augaitienė. Našlaičių na
mo prižiūrėjimo komisijon: 
p-nia A. Praiickunicnė ir 
Poškienė. Direktoriais
K. Miklns. J. Poškienė

rtmneriai pradėjo neiti pas tų 
bnčerių. Pajutę* tai bučeri- 
paliovė draugauti su Strazdu, 
Is-t biznio vistiek jau nepa
taisė. Greitu laiku uždarė bu- 
čeruę ir užsidėjo maii-snį ir 
ne tnip |>eliiingų biznelj.

Dabar girdėt, kad kntulikui 
Isiikotuojii juu ir tų bučerį, 
kuris savo svetainę užleido 
Bužniskui klaidinti kataliku- 
ir vesti iš doros kelio. Ar ne- 

I patik* toks fmt likimas ir tų 
bučerį, koki* |iatiko anų, už
laikiusį Strazdų. Pagyven
sim, immatysim,

Cleielando lietuviai katali
kai nėra’ tokie, kad juos ga
lėtų už nosių vedžioti viso
kie svieto |»erėjunai. Jie turi 
vienų savo katalikų bažnyčių 
ir

FATONIC
MiiRW wiiinfff[nrME

PUSPAOŽIAMS SKŪRA.
Mm siūlom* *vn>u4o arlvuln *li 

ru* satema (moialio, nuo :•< iki 
ISc ui po*., rw.nmo arluolo akur, I 
laa ano 1*r ui *1.00 uk avar*. nni- ■ 
rtaa. (umlai*l apcacai. Uakiak.v 
apcaram* peili, cusikal Ir kitokie* 
raikaitnroa talH* ui labai ‘^naa ka>- 
aa*. .taiklia U paraltlkHakna.

Leather & Finding Stora 
K. Kaplan & Son»

4G08 So. Ashland Avė.
n»l«foaaa Tania 344*

Spaudos Savaitės reikalais.

Surengimui Spaudos savai
tė- čionai susitvėrė komisijii. 
kuri šiandien atsišaukia į vi-! 
-u- vietines kiitnlikiškn- drau
gijas. imgeidnudnmn. kad vi- j 
sos katalikiškos dr-jos savo 
sekančiuose susirinkimuose iš 
linktų ]n> tris atstovu* ar at
stoves. kurie lanki tusi j kiek- j 

! vienų Spaudos Savaitė* komi-1 
sijos susirinkimų, kur bu* iš-1 
dirbtas Spaudo* Savaitei pro
gramas, sulig ]mduotų nuro
dymų dr-jų atstovų.

Tikimasi, kad dr-jos neatsi-

. T**’. WMU*U Ii rasti nertjslpratusių lietu
tai epidemijai, gerb. klebonas i „įų, kažkur išsidangino. Tiems 
sušaukė fiv. Vincento draugi-; prasimu?, atrihnladojo koks 
jos narius ir šiaip Pąrapijo- lai Bnžynsku-. kurs pasivedi-;

i nęs kunigu ėmė sukti lizdų ir 
klaidinti žmoni*. Esant ftv. 
Jurgio parapijoj netvarkai, 
tas nezaliežnmka* atidarė sa
vo kirk ūžę* midi Av. Jurgio 
parapijoa bažnyčios, tūlo sen
bernio - biH-erio vadinamoje 
“žvaigždės" ."etninėje, prie 
Hamiiton Avė. Sako, kad 
visi nesaliežuinkai yra gudrų* 
ir visi glaudžiam prie bečrrių, 
mat, dabartiniai* laikais pra
gyvenimą* yra brangus. Sa
vo laiku ir nežaliežninkns 
Si ratilas Imvo pri*iginud**s 

Ta prie bučeniinko. Bet žmo 
Gcrn- nė* - katalikui, buvusieji ko- Telefonai Pullnum 439.

r.Rlinitii s

IJrlterl* rr«. 
bm<i Atlia- 
ka r f a e k 1 a e 
laM.** .nae I* 
plr>au-lal Tu
rtu ea*o karu
Ininii. tr auto 
tuoH! »•

Ta Iro" Ullr. 
•« Sau m-ib. 
|-al>, tirt*...

*307 AUBURN AVĖ.
T««*r5MMk» t»r»>v«sa 4114

iiiiiimniiinmiiniuntn»minmminM
K M* 4. »U no Asliland III*. ("kiauro

Telefoną* llanuarkat 3144

DR, A. A. ROTH,
Rtmaa rvdrtvjar lt *“3»»*«irf** 

•T»«ljabmU.a >V«trriUv. V»nfirv 
v»iii . tr vH’j rhrottiAfc 8 *»rM

»■ « h*inm hu <*h»~a.r» 
Irrrrrrt HH

UlAM-or, lt —n ryU 3-• po 
tart t 1-1 NaM.livru* 10—11 C

Gerbiamoji Redakcija.

Kartu »u šiuo laišku »iun- 
agR cijuvie plooMų apgnrainimų, 
‘ kuriuo* meldŽtauie išplatinti 

tarpe lietuvių draugijų D 
Šiaip vionomenėa raikau, ffl- 
uiaa Lietuvon Munčiamo po te- 

uetuvtak* dws ne-

Vasario !« d., vietinis para
pijos choras, po vadovyste p. 
B. Lauraičio, rengia gražų va
karų l’olek Zwiųaek svetainė- 
je. prie Ashland Avė. Vaka
ro pelnas yru skiriamas para
pijos naudai.

Kiek sužinojau, tai litas va- 
ir U-

V. W. RUTKAUSKAS, 
ADVOKATAS 

VuH» rMtas VlreoM Trtts o t* 
orios mSaiasOJ

SS W. WA*niK<m*N STHian
Ksinlaul- 

Tel CMitrrl MTI 
orus- an< mi*i*ri»vn.

•sos M>. MO4U..I“* STKK».-> 
T»l Tini "S*

Oro-auna., SIS W. UM M 
Ts! I«M. 4411

: Dr. G. M. GLASER
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nūs, kad pasitarti, kokiu budu 
gairių gelbėti tuos apleistus 
našlaičius. Klebonas padavė 
saro sumanymų, kad geriau
sius būdas globojimui našlai
čių, tai paimti namų.visus naš
laičius ten patalpinti, taip-gi 
duoti jiems tinkamų priežiūrų, 
kad galėtų užaugti tikrais ka
talikais. Klebono «»>«*>tw 
liko paremtas ir atsirado ge
ros valios žmonių, kurie pra
dėjo gausiai aukoti tam tikslu:. 
Išrinkta komisija dėl suieškoji
mo nnino iš: J. Pramdmno, J. 
Grigaičio ir K. Miktam.. 
komisija paėmė namų.
širdžiai žmonės paaukojo: vie-1 
ni lovas, kiti k red u*. dar ki-l 
Ii kitokių daigių, kokių tik iri-! 
kėjo. Gi gerb. (cIvImiiuu. kuu. 
J. J. Kaitinki.- {maukojo di- 
džiausiu aukų, tai yra viry nr. 
mų. Taigi gniinui suprasti, 
kaip gerb. kleboną* užjaučia 
našlaičius. Be lo dar geri*, 
k M tonai- labui daug {uisida rita
vo ir kilokiuose reikaluose, su
rištuose su nn-lničiais. Jo 
nuopelnai yra luitai dideli ir 
niekad neužmiršt i n i.

Taigi gerb. klrlmnui 
sietus aukojusiems ir 
jam* to praki įmins 
vardan našlaičių, tariu ašių. 
M iria širdinga- Dievas visiems 
už tai atlygius.

Vystanti Rakate.

Vakaro Pokylis 
fiuprnstai esti linksmi. Visi geria, 
vale**, dainuo.ūt ir findeidžin laikų 
bei linksmai ir gerai tarp'* savųjų

I
U-i aut tytojan. jietn* taukiai erti 
mliuksuia, skunda galvų, burnoj-1 
i ukšta, nėra nprti’o. darnai siljnin ir 
uesiiKiri riti į darbų.

O vis tni dvltn. kad viduriai buvo 
l*erdiiug ap^onkinli valgiai*: todri 
jie |*a«i<larč neš tani*, n iš tn al*ira- 
d<> risi anie ueruiagtutuii.

Kada tiktai viduriai erti nešvarus, 
reikia pirm risiant gulti suvalgyti 3 
saida įtins

PARTOLA
Jie veikia tikrai ir greitai, per nak* 
lį išvalo ridinrus ir-kraujų.

Partola turi būti kiekvienuose ne

r>

PEARL QUEEN 
KONCERTINOS I

Dr. A. R. fcenttul D. 0. 
AKU arini; VUkTAS 

Fatartma. tokai
Oho. ralaoSea: n'JO * I* ryu> Iki 
* rai vakar*. NvViimua » iki lt
KIK h. A^nand .t,r. Laa>,> <1 lu.

l Aldona* 1U4. 411T 
Trirtvuaa Uouleiara 444»

DR. LEO AW0TIN
<i,dytoĮa^t.Mntra»a, 

l»to Makurd M. (kkal 
Kalba IteįuriUai. laoUkal 

ir rsri*fr.M*.
Valandea: 1*—lt irta; •— 
rakate Tat danai 4341

«■

DR. M. HERZMAN
U KI KUO*

Oaral UatunaiD* B

TvlrfMt.au
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šv. Romualda;
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IMA h'AGAN KRAUTUVI 
NINKŪS.

I
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Iš “DRAUGO" BENDRO
VĖS ŽĖRININKŲ SU

SIRINKIMO.

KOLONUI!.

System

=

>

pirkt ils 
šėfUS. 
Miliniui 
reikalų.

Tair»rl
4«iiaaih ir l>cr- 
•Intam v»r*tmwk 

rl*ktr?*a 
iH«r<orun ir 
•Iaiim r**»ki»Hnur4 
f»ri* % a ryt hs u
iHtLtuvt- u|«ru- 
piBla fMUijaMltH 
uitu tr rrniuab.- 
unin marinomis s r 
MrmMI'MAin dar- 
iri D laka l«. Ilrtiun 
ir ^•rcirikRrljta 
pi tinstu tste veltui.

DirbtuveF 177 New YorkAve
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Katrirtadieus. vasario 6 1919

K CHIGA60S LKTUYiy
VARGONŲ KOMPANIJA

v-anc*.

Dirbėjai ir statytojai 
Elektriškų, 
Tubular- 
Pneumatšikų 
ir Mechaniškų

Siiiim 29 <1., 1919 m„ įvyko 
i "Draugo” Bendrovė* šėt inin- 
Iii metinis -ii-iiilikinia*, Šv. 
K ry ziiui- |iarapijro inokyklo- 
j**, pri** IClio ir W<un| gatvių, 
t'liimgu. Illinoi.*. 7:.Ht vai. va- 

, kun*.
Su'irinkimas buvo skaitlio 

i ;*U'. J 12 M-riiiiiikni atsilankė, 
■ kurie ivprezeiitavu 2320 šėrų. 
j "Draugu" Bendrovės pir* 
, mininka*. gerb. knn. M. Km- 
'-u-, u niuldu atidarė -u-iiin- 
kimų ir |<a-<*l;tningai jį v«*]ė 

li.’ti ų vakarų.
I<U|m>iIiii išduoti iš praeitų 

tftis iis*ių: Vyrinii*yiiės, Di- 
ivktoiių ii Administratoriau** 
veikimo parodė, knd "l>rnn- 
k*i" Bemlnivės reikalai einu 
L***roii pn-ėn ir yra viltis, knd 
tiiiiii|sij<* ateityje šėriniiikni 
gnu- ilivėlriidus už 
"Draugo" lb*tidrovė* 

šiai* 1919 Inetai*.
" Drnugo" Bendrovė* 
lik<> išrinkti sekantieji Direk 
tolini: kun. I. Allmvieins, pro- 
f<*soriu*. kun. P. Būrys, kun. 
I*. Kudirka, kliu. Al. Krušas, 
ndv. V. Rutknuskns ir p. F. 
Stn*lėiunns.

“Draugo” Bemlrovės Di
rektoriui iš savo turpu išrinko

Ml- 
Ju

Eed<-ni|ė g imikI jury vnknr 
pradėjo lyrinėjimu-. I.u-I- I vi > 
sentihkui plėšia imu žmonių 
puseuovei angelas kainas ui 
vplguuius produktu . kuomet 
šitie šiandie yra |iige-mi ir pa 
ty» gro->-niiul.'ui piginu p* > 
ka.
Vakar tei-tnim buvo parimi 

ta j.’i t ru—-iiuid..ti ši.imli 
Ims |iašaukta jų dauginu.
Grumi jury tikslu* susekti iš

naudotojus ir (ttilrnukli atsa 
koniyta'-n, Bu. sužinot.*, nr 
groseruinkiii |*nty- vėtii i* 
naudoju vaihHojiis, ai gal kū
no liepimui Inip dnty li.

Suv. Val-lijii <b tiil.lii |>t<> 
kuror.i- Di<-kin-*<n *li<il u--|n <| 
biitiniii -ii-.-i-ti išiumdotojii- 
jnro nubnu-ti.

REGISTRACIJOS PASEK 
MtS.

VARGONŲ
------  DfL

Baž9yčiq,Teatn| irRszidencijg
n Ai tiuli ll.<><-fi-4«l ir -n 

prn>*ita •

tlllllllVO

ji. buvo

|Ma|i«*ij I

Nitiiii-tiKilli Kiliuli

ll.irii-**!. judiiatfmitą- iš tnrny 
I.nuivi-. kur- I altintiliur 

iiužiidviiiv atu žmonos, u 
.vidiiiie uošvė Ali-
li.i taiiaiial.

Kaimynai |>aM*k«ija.
tini adytu \lt'rlia llii<*n-**l 
l>**rtiiai biivit- ti-iži«*«hivn*-i 
-u ta*<», Si'i-lek. kur-- dar kn- 
tvivianju. I*<i to jinai su-i|taži- 
iin<i
’ltun ,ip iv**!n*i j«*i 
Kab'**!n-.

įlieti- I tuo tmpu 
knriimiiM'iiėj**. \mbii 
|*tdiii«*-ii*«lii>.

Ibii*ri*-I n.iiiiii<>-<*

iiiiudo kiirrivių laiškų ir at 
v iručiu, pii-ių-tu nužudytai 
•'••liiii. Iš to iih-iiilžiiiiiui. j*»« 
jinai liiri-jo ryšių sti kitais vy 
•uis.

IIiu*iim*| ęitut-i. Jis «ak*>. jog 
i t,*l o neturįs -tl ta žinogža 

te. Sako, turbllt, ju žiuolių
I uužu'lę- »i**iin* iš ju- biivn-iu 
r'uiy liniųjų”.

I« t prieš jį aiškini liudij i 
Stallley N'i'lek. 14 luotų, tau 
Srislek brolis. Sakosi jis lai-, 
vę tini iiirtu llnen-em* nu

NEAVARK. 
N. J.

Aiškus kallmjitim* gerui nnstatytairs* tom- vi- 
suomet užtikrina geli, girdėjimų per telefo
nu kitam 'gale linijos.

Niekados nerėkite.
Kalbėkit** isretu.
Kalbėkite tiesiai j trobelę, o n* kur nors per 

žalį.
Kuomet kalbate urmtai Ir rėkiate, tuomet nie

kados uiikiai nesigirdi.
Telefonas yra tai mechaniškas išradimas. kuris 

tiktai gali retpatrnotis ru ypati&ka metodu 
vari oi uju.

Norint gauti geru- rezultatus, luri būti atsar
giai ir švelnini vartojama*

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

Xe|>miiirškit«*. kad tat įvyks 
vasario 23 <1. Pradžių 7:.'*<i 
vakare.

F. P. BRADCHULIS
Lietuvis Advokatas 

Attorney at Law

T«l. Drorar T«4>

Dr.C.Z. Vežeiis
i PAIEŠKO VIETOS

Jaunn, Vurari-ninii.kua foi.-Mcmi 
vIMas. Kaltu v^uo Hiatu h-itu kam 
it crrbrniu kl.Len.i l.nėlu rrikatln- 
K*u MeMKiii kniiiUa nrkuaCIu am. 
vata

It NORTH 8IDE.

Kaina tiktai 50 centų

DU SUŽEISTA.

I

šitie ai- 
Viidinu-i.

šamly- 
Auvin<

imsnsior- 
išgirdo, 

darbi
nio-

BRIGHTON PARKO IR A- 
PIELINKĖS LIETUVIŲ 

DOMAI.

2 AID t SU DEGTUKAIS.
MIRA.

MAGINO PABĖGTI; SU
IMTAS.

U rubsiuvių darbininku 
judėjimo.

.loaepli Prizitovic. 4 metų. 
264’1 Vest 24 gal- žaidė su 

j.h-gtukais. Pasekmėje laimiai 
ta—1__ • 1- ___■:

8A LIŪNAI ATNAUJINA 
"LAI8NE8”.

įvyk*.

mos. Ilaonsen
iš revolveriu įsileidęs j savo!M*kan**iu* yimtas '.vnldybon

Kp. Koresp.

A.

■■
i

Užvakar < ’liicagoj** 
į pili**ėių n*gis t racija. Išnaujo 

UŽsitegi-lravo 64.16h vyru ir 
49,tk!l moteris.

Taigi šiandie Cliirngoj** iš- 
viso bus apie 7(M> tukslnuėini 
Užsiregistravusių pilta'ių vyrų 
ir moterių. Jie visi turės tei
sę balsuoti ateinančiais kandi
datų skyrimais (priinnryi ir 
rinkimais.

Kandidatų skyrimas įvyks 
šio vasario 23 diliuj. Gi |mty* 
rinkimai — luilandžio t dienų.

šiafklie Cbieagnjr politiku* 
kani|Ntnija visam savo karštu
me. Kandidatui į miesto ma
jorus kasdien ph'-šią sav<» 

-MMailiis lū*žiiiviii*. Giriasi 
darbini'iknut-. kų ji** gera pa 
darytų, kuoimt butų išrinkti į 
tų svarbių vnldvieię. Pažada 
jie tiesiog aukso kalnus.

Ir taip daroma kn* kiekvie- 
Ini rinkimai. Bet dažniausiai 

tie visi jų pažadėjimai ir pa
liuku tik pažadėjimais.

Tad Cbicagoa pilta'iui turi 
patys apsvnrstyti. kokiu* kan
didatus skirti į miesto majo
rus ir kokius išrinkti. Kiek
vieno piliečio piiiib-rmė rinkti 
tokį žmogų majoru, mm kurio 
pasitikimu sulaukti ne vinių 
(Mįžndėjinių. Imt ko nors gera.

Ilgini* Ihiuin. 32H!t Klslon 
1W*.. Važiavo K«**lzie «Ve. rili

| iomoliiliu ir nesustojo, kaip 
yra |iar*'ily tn. ties .Inekoin 
boulvardu.

To |MM*kinėji* j„ autoiuobi- 
, Ibi* su*>iihiu.'<* su kitu, IriuI- 

vnrdu vužiiioituiriu. autoinohi. 
i Iiii. Tilo kitu automobiliu va- 
j žinvo advokatu- ('yru- ta tini 
l lieti *|| Mtvu ŽlIHiUil.

I*n*taruojit abudu -u.o*i>ta 
ir paimta limuiitėn Gi Daniu 
-uarršt nota-.

moterį ir jo* motinų.
Bet nežinia, kokiais reilui- 

lais į turo namus Imvo nuėjęs 
tas vaiku*.

Suprantama. ta.* viskas iš 
siaiškins paskiau.

Tlicodorc tl.-irk. 14 įimtų, 
"loti No. Varnon nvr„ | m f urna 
vo vienoj grosmėj. nž kų jam 
Imvo nioknitui 2 <lolieriu >a 
Vilitėj.*,

Alių dienų vaikus |«nr>inešė: 
avo •*|**.|ę" namo. Motina' 

|iaėmė mm jt» pinigus.
Vi tatai vaikas nii*prt*nd. 

|*al»'-gti iš t'hicngos. Bet jis 
lai |Nolai** ne |ė*sėin>, lik iš- 
važiavo su savo durlslavio 
gro ern'.iko vežimu su vienn 
arkliu.

Policija jį Mana* miestelyj 
llarvey. |mr kur nežinia knr 
ji* važiam. Tuojau* *u veži
mu jis pristatytas Chicagon.

1919 metams: pirmininkas — 
kun. M. Krušas, iždininkas — 
kun. O. Alltavičius, sekretorių 
— adv. V. Rutkauskas.

Valdyba ir Direktoriai pa
sižadėjo dėti geriausias pas
tangas iMisekmingam vedimui 
reikalų ••Draugo” Bendrovės, 
pasitikėriami. kad visi šėrinin- 
kai ir prisieitai ••Draugo” 
jiem* gvlls*s tume suokiame 
tlarls*. ki<4cvivnas kitarai tik 
išgalėilanuis.

V. Rutkauskai, įekret.

LIETUVIAI

Ciiiragoje saliuuų skaitliu 
sumažėjo ligi 3.9.'!2. 
naujinti "lai-tu*s”. 
nusprendė laikyt iv- ligi |>u-ku 
tinės valniidos. Saliutuinis a* 
teis pnskiilinis galas birželio 
IBI d- š. m., tairi ir/ jumkių 
mėnesių.

STREIKUOJA 700 DAR 
BININKŲ.

Ex«*el ior Alotor Mimiifaelii- 
ring aml Siipplv kompanijos 
įstaipe*** praeitų pirnmdieiii 

: -u-tieikavo apie 7<»t darbinin 
|kV.

>'lleil.itunkai rviknlntlja ■!•* 
I'valandų <larlM> Nivnitėjr virto 

j** 34 vahindų -u sena užiim- 
k«*1iiiii.

LANDIS PASKELBS SAVO 
IŠTARMĘ.

E<*d>*ra!i*> l**i-ėj«i- Ijin-li- 
išklniiH- |ia>kntiidų nrguiiH*ti 
tų MM'ijalirto Ik rgerio ir kitų 
4-rių jo draugų bylu- nttian 
jinirno reikale.

Po tu i«*i»ėja- pranešė, jog 
jis savo ištarmę paskelta atei.

• nantį untradieiiį. .—.^,—
Suprantama, jei ji« nei**# apdegė ir mirė šv. Antnno li-

Vasario d. Nekalto Prasi- 
«.*jimo šv. Panos Marijos po
ni >ijos svetainėje Lietuvos 
Vii i; 38 kuopa rengia Mmi- 
niėkų vakarėlį, kurio pelnų 
skiria U Vvėių 36 kp. arba 
lmžnytiniui ehorui. Vakarėlis 
bus laimi gražus ir indomus. 
Bus vakarienė, laike kurios 
Ims kaliais. įlainos, eolai ir «le- 
klenuieijos. Patartina įžangos 
1*ki<*1us iš anksto nusipirkti. 
kn>l Imtų žinoma nnt kiek as
menų fuigaiiiiiili vaka
rienę. Tikinus gulima gauti 
|w» visus eliorisitiK lw*i E Vy
rių .'Ui kp. narius.

Brigliton)iarki<<viai ir brigli- 
1>>ti|iarkii*t<*s! Nusirrnkaim* 
inv kas nedėlių į savo liažny- 
ėių ir malonu, kuomet laike |ia- 
nutldų žuvėja mus choras savo 
švelniomis meliotlijomis. Bet 
turime žinoti tų. kad. jeigu no
rime turėti getų chorų, kuri* 
gražini |mgi<*dotų. tni privalo- 
iuv jį |uin-mti pinigiMcai, knd 
turėtų už kų nusipirkti gaidų.

Ale* ikišiol mažai atjautėme 
chorų ir rhorisltis. kurie jm- 
švenčia nelik savo brangų lai
kų mokiniinuisi. Ia*t <lar sude
da ir pinigų nupirkimui gai
dų. Iš lo mes turime naudų, 
nes kas šventadienis bažnyčio- 
j<> mitins gražiai pagieda.

Taigi šis vakarėlis ir ym 
rengiamas su tikslu paremti 
musų chorų.

Ai tisų gabus vargonininkas,

Didesnių rūbų mūvimo ištai
gų. kaip tai Hart Sbaffner 
Mark Co. darbininkai buvo su
siorganizavę j unijas. Da
bar ta kompanija sutrumpino 
darbininkam^ darbo valandas 
iki 44 vaL savaitėje ir pakėlė 
mokestį 10 nuuMračių tiems 
įlarbininkanis. kurie dirba nno 
štukų. Kurie dirba valan
domis, tiems tuikėlė 2 <lol. 30r. 
j savaitę.

Dabar žvilglerčkini j tų 
rūbų siuvimo įstaigų darliinin- 
kns, kurie Imvo 
ganizavę. Knita 
ka<l organizuotieji
įlinkai gavo didesnį 
k rot j ir trumpesnes darbo va
landas, tuojau suskato organi- 
zuotiea ir reikalauti pakėlimo 
algų. Neknrie darbdaviai, pa
matę, kad darbininkai ne Jan
kais reikalauja iškėlimo mo- 
kesties, sausio 19 d. paskelta* 
44 vai. darbo savaitėje, bet ne 
nuo dabar, tik nuo balandžio 
28 <L, tjr. tris nmuraius darbi- 
ninkai dar turi dirbti 4R vai. 
liet darbininkai su tokiu pa- 
siulijimu uesutiko ir kaikurio- 
so dirbtuvė*,- Imvo |>ukilę 
streikai. Pamate dartalaviai. 
knd darbininkai ne juokais 
reikalauja išpildymo pastaty
tų sųlygų. nueiluMo. Taigi 
daliai visos*- rūbų siuvimo į- 
staigose darbininkai dirim ne 
48, bet 44 valandas savaitėj**.

Bet tai dar ne viskas. Dir- 
luinticm* nuo štukų darbinin
kams koni|iunijo. pakėlė nl- 
gns 10 nuošimčių, gi savaitė 
nioiii* m*. Todėl <lahur darbi
ninkai reikalauja, kad butų 
Įmkelta mokesti* ir savaiti
niams darbininkams ir kad 
kompanijos pri|mžintij unijų. 
Jeigu kompanijos su tuo ne
sutiks. tai. Ik* nltejoaės. pakils 
streikai.

Patartina v i-ietn* lietu
viams spiesi iro j unijų, nes 
vienytoje viskų galima 
veikti

DIDŽIAU8IA8 KANKI
NIMAS.

— ..
Miegas yra tat pasilsys, ku

ris kiekvienam žmogui yra al>- 
soliutUkai reikalingas. Nėra 
didesnės kankinės kaip nemie
goti naktį. Bet nemiegojimo 
priežastis taukiui paeina nuo 
nesveikų vidurių, ir tokiuose 
atsitikimuose Triners Arneri- 
mn Eli‘ir of Bitters Wits* yra 
geriausias vaisins. Jis išvalo 
viduriu* ir prašalina visus ne
smagumus. Visose vaistiiiv- 
riose fl.KI. Reumatizmas, ne
uralgija. lumbago, išsisukimas, 
ir skaudančios nmskulro yra 
prašalinamos ratuojant Tri- 
ners Liuiiurnta, kuris yra grei
čiausia pagellia reikale. Čio
nai* tai tiktai vienas iš tūks
tančio laiškų, kuriuos mes kas- 

* dienų aplaikome. “\Vaymart.
Pa. Gruodžio 16. 191 K. Pri- 
siitskitr t butelį Triner's ta- 
ninmiito. Jis tunu daug pa
gelbėjo. Ji-ssie Seulu t s*'. Vi- 
soae vaistinyčioM* 35c. ir tl3c. 
per i«**tų 45c ir 73c. .loseph 
Triner Camimuv, 1333-43 So. 
Asblnn*] Ave^ Chicago. III.

(Apg.)

Nusipirk Naują Knygą

Marijos Menuo”
maumui kixkvie*ai

l'I.Mikyniiui ru pinigai* adresuokite:
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