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nori pasisavint Lietuvą 

t V 

ft 

vakaru 
grūmoja 

ežinia, kas šiandie veikiasi 
Vilniuje 

LENKAI NENORI NIEKO 
SVETIMO. 

Jiems rupi tik vieną Lietuvą 
pasisavinti. 

BOLŠEVIKAI GALI UŽ
KRĖSTI TALKININ-. 

KŲ KAREIVIUS. / 

Varšava, sausiu 4.—Lenkijos 
ministerių pirmininkas, And-
reas MoraČevski, pranešė, jog 
jis sutinkąs, kad uostas Dan-
zig butų pakeistas tarptauti
niu uostu. 

Pabrėždamas savo valdžios 
programą jis sakė: 

Ilgiau negalima glamonėties 
su bolševikizmu. 

Londonas, sausio 3. — Nau
jausios depešos iš įvairių vie
tų liudija,-kad Vokietijai grū
moja bolševikizmas. Bolševi
kų šiandie svarbiausias tiks
las Vokietijoje pasigaminti 
stiprią atsispyrimo vietą ir-iš 

VILNIAUS LIKIMAS NE
ŽINOMAS. 

Nežinia, ar bolševikai inėjo 
Vilniun. 

Valšava, sausio, 3. — Lietu
vos sostinės Vilniaus likimas 
nežinomas. Apturėta žinios, 
kad visoj Vilniaus gubernijoj 
bolševikų agentai varo karštą 
propagandą su tikslu: patrauk
ti savo pusėn Lietuvos vals
tiečius. Dabar tas daroma 
gražumu. Socijalistai bolše
vikai valstiečiams meluoja, 
pažada aukso kalnus. Gi pas-

ITALIJOJE DIDELĖS IŠ-
KILMYBĖS. 

čionai vieši prezidentas 
VVilsonas. 

Rymas, sausio 3. — Šiandie 
pirm pietų čionai atkeliauja 
prezidentas "VVilsonas. Visas 
miestas kuopuošniausiai pa
dabintas. Visur pirmoj vie
toj matosi S. Valstijų vėlia
vos. 

Prancūzijos - Italijos rube-
žių prezidents Wilsonas vakar 

ČEKAI EINA ANT 
VIENNOS. 

Budapestan inėjo prancūzai. 

pravažiavo mieste Modane. 
kui tie patvs valstiečiai bolše- Tenai jis apleido prancūzų 
vikizman bus verčiami prie- specijalį traukinį ir inėjo ita- ? * £ ^ * ^ J * ^ ^ 

Londonas, sausio 4. —čekų 
kariuomenė inėjo Pressbur-
gan. Šitas miestas yra už 30 
mylių nuo Austrijos sostinės. 

Čekai besibriaudami sunai
kino visokią komunikaciją tar
pe Viennos ir Ungarijos sosti
nės Budapešto. 

Tuo tarpu Budapestan inejo 
pora tūkstančių prancūzų ka
reivių, anot pranešimo iš Zu-
richo. Dalis prancūzų karei-

Berlyno valdžia •-• ne valdžia 
Vokietija bus federatyve šalis 

NĖRA TVARKOS, NEGALI
MA GAUTI PAGELBOS. 

tenai mėginti pasiekti upės 
'Trokštu matyti Lenkiją,! Rhine liniją, kur stovi talki-

apgyventą vienais lenkais. Ne-1 ninku armijos, taigi ir ameri-
sutinku duoti specij*lę auto- koniška. Žinoma, bolševikai 
nomiją ir mokyklas žydams, neatakuos tų armijų. Bet 

"idėjomis" ir sukelti didelius 
bet pasitikiu, jog jiems b u f ^ .gali anas užkrėsti savo 
duotos pilietybės teisės, jei jie 
perkeis savo pilietines prie
dermes. 

"Mes buvome, apiplėšti rusų 
ir vokiečių. Pastarieji dėjo 
pastangas sunaikinti) mūsų 
industrija ir prekyvietes. Tal
kininkai tegu aptarsjtas sun-
kenvbes. 

• 

" I š teritorijų mes reikalau
jame, kas mums priguli etno
grafiškai. Mes nenorime to, 
kas yra vokiečių arba ukrainų. 

nesmagumus. 
Tai tik daleidimas, kurs to

li gražu nelengvas daiktas 
įkūnyti. Visgi šiandie jau aiš
kiai suprantama, kad toles-
niai su bolševikais švelniai 
apsieiti ir jų veikimus tole
ruoti butų didžiausias prasi
žengimas prieš žmoniją. Jei 
ilgai į bolševikų bjaurius.dar
bus pro pirštus bus žiūrima, 
tuomet vakarinė Europa gali 

Bet manau, jog šitam supra- j atsidurti baisian pavojum 
time Lietuva yra mūsų JJ 

PADEREVSKIS VARSA 
VOJE. 

Žuvo 25 žmonės iškilmybėse. 

Varšava, sausio 4.— Čionai 
iškilmingai pasitiktas ir pri
imtas lenkų patrijotas, muzi
kas Paderevskis, kurs atkelia
vo iš Poseno. Miesto gatvėmis 
į viešbutį Bristol, kur jis įs
teigė savo kvatierą, jį nulydė
jo kariuomenė, nes bijotasi 
bolševikų pasikėsinimo. 

Pasakojama, kad Paderevs-
kio atkeliavimas padarys tai, 
jog lenkų ministerijoje turė
sią įvykti svarbios atmainos. 

Iškilmvbių metu vienas na-
mų balkonas sulūžo ir užmušė 
25 žmones. 

VOKIEČIAI SUTRAUKIA 
KARIUOMENĘ PRIEŠ 

LENKUS. 

Basei, Šveicarija, sausio 4. 
Į rubežių tarpe TPoseno ir 
Prūsijos vokiečiai sutraukia 
ūkelis korpusus kariuomenės. 

Anot Frankforto laikraščių, 
Vokietija nusprendžiusi ginti 
savo teises pru> Poseno. 

— New York, sausio 3. — 
.Žinomas operų giesmininkas 
Caruso paaugštintas kapitonu 
vietos atsargos policijoje. 

/f 

Iš Estonijos, Lietuvos, Li
vonijos, Rytų Prūsijos, vokie
čių Lenkijos, austrų Lenkijos 
ir Ukrainos pranešama, kad 
bolševikai veikia su visu pašė
limu. Pasiskirstę jie į gaujas 
kai-kur jau terorizuoja gyven
tojus. Paskui save palieka 
tik žmonių kraują ir namų 
nuodėgulius. . 

Iš Copenhageno gauta žinių, 
kad maršalas Foch Berlyno 
valdžiai pasiuntęs perspėjimą, 
idant ia valdžia nepavestų 
Vokietijos valdymo bolševi
kams, ty. radikaliems vokie
čių socijalistams. Nes tuo
met talkininkai pertrauktų vi
sas šiandie vedamas tarybas 
su Vokietija. 

varta, masinėmis skerdynė
mis. 

Vilniun, kiek žinoma, jau 
atsikraustė gaujos galvažu
džių - plėšikų. Tai priešaki
nės bolševikų kariuomenės 
sargybos. Gyventojai iš arti
mesnių apylinkių buvo subėgę 
Vilniun T)abar turi krausty-
ties iš Vilniaus. 

Vokiečiai negali mieste Vil
niuje palaikyti reikiamos tvar
kos. Nes jie ten turi vos 5,000 
kariuomenės. Tad negali pa
sipriešinti ir bolševikams. 

lų karališkan traukinin. 
Su prezidentu keliauja ir jo 

duktė Margaret. Modane pre
zidentą pasitiko S. V. Amba 

kur internuotas vokiečiu field 
maršalas von Mackensen.' 

Iš Budapešto pranešaba, 
kad tarpe rumunų ir magija-

, ,rų įvvkę susikirtimai, 
sadonus Page, Italijos amba
sadorius Suv. Valstijose gra
fas Maechi de Cellere ir Udį-
ne princas. Jie visi draugau
ja prezidentui kelionėje Ry
man. Udine princas atstovau
ja italų karalių. 

Pakeliuje kai-kuriuose mie-

MOTERYS KVIEČIAMOS 
UŽLEISTI DARBUS 

VYRAMS. 

TtJftl BŪT SULAIKYTI 
BOLŠEVIKAI! 

Londonas, sausio 4.—Angli
jos admiralitetas pradėjo 

New York, sausio 4.—Karės 
metu daugel vietose vyrų dar-

;bus užėmė moterys. Šiandie 
stuose traukinis sustoja. Gy- s u g r y ž t a vyrai iš kareiviavi-
ventojų krikštavimas neapsa- m a Didžiuma moterių nenori 
komas. 

Šiandie po pietų įvyks Čia 
oficijalis prezidento priėmi
mas. Paskui Wilsonas konfe-
ruos su augščiausiais Italijos 
valdininkais. 

Rytoj prezidentas apsilan-

apleisti užimtų darbų. Dauge
liui buvusių kareivių prisieini 
pasitenkinti "Hile kokiais ant
raeiliais darbais, duodančiais 
mažai uždarbio. 

VYomen's Christian Tempe-
rance unijos pirmininkė pas-

Taip tvirtina protingi vokie
čiai. 

Londonas, sausio 4.—Bava
rijos, Wuerttembergijos, Ba
deno ir Hesse valdžios aną die
ną turėjo konferenciją Stutt-
garte. Nutarta ateityje uoliai 
pasidarbuoti federalės Vokie
tijos reikalais, pasiremiant 
revoliucijiniais principais. 

Berlyno laikraštis Vossische 
Zeitung rašo, jog vokiečiams 
yra gėda šiandie prašyti tal
kininkų, kad jie jiems su
minkštintų laikinos santaikos 
sąlygas ir sulig sutarties pri
statytų reikalingo maisto, ku
rio neturima- Negali to pa
daryti talkininkai, nes, saKb, 
neturime mes tvarkos, neturi
me nei tinkamos, pastovios 
valdžios. Dabartinė Berlyne 
valdžia — tai tik vienos par
tijos norėjimas iŠsiaugštinti. 
Tokia valdžia veda šalį pra
gaištin. 
Toliaus tas pat laikraštis pa

žymi, kad priešininkas (talki
ninkai) pirmiausia nori ma

tyti tvarką Vokietijoje ir, tik 
paskui su ana skaityties. Kad 
pravesti šalyj tvarką, reika
linga kuoveikiaus sušaukti 
steigiamąjį susirinkimą. Tik 
po susitvarkymo mes turėsi
me teisės pareikalauti duonos. 

VOKIETIJA BUS KONFE 
DERATIVĖ VALSTYBĖ. 

Pirmoje vietoje stovės Bava
rija. 

Geneva, sausio 3.—Čekų-
slovakų respublikos preziden
tas Masaryk, anot pranešimo 
iš Viennos, Pragoję esąs pa
skelbęs, jog prezidentas Wil-
sonas ir premjeru Lloyd Geor
ge ir Clemenceau sutikę įsteig
ti naują vokiečių konfeder-ael? 
jinę valstybę su Bavarija prie
šakyje. Tečiau nuo tos valsty
bės busią atskirta Posen, ^ 
lesia ir Rbine provincijos." 

Tan plenan ineina dar — 
atskirti nuo L^ngarijos visas 
žemes su gyventojais, kaiban-
čiais ungariškai. Iš tų žemių 
busią įsteigta Dunojaus kon
federacija ir pavesta čekų* 
slovakų priežiūrai. 

ATIDĖTAS GALVAŽUDŽIO 
PAKORIMAS. 

smarkiai veikti, kad sulaikyti 
v'is- M i. * t> u iV kys pas Šventąjį Tėvą. Pa- kelbe i visas Amerikos mote 
bolševiku briovimąsi Pabalti- / *? . \ . , . , v . . ... jos provincijose. 

NUBAUSTAS UŽ MEILĖS 
BRANGINIMĄ. 

Milės City, Mont., sausio 4. 
—Vietos teisme Alex Tunan-
der nubaustas $500 pabauda 

tirs popežiau^ darbus ir ide 
alus, surištus su pasauline tai
ka. 

TURKAI SUDEGINĘ 2,000 
MERGINŲ. 

ris darbininkes karštą atsilie
pimą, idant jos, patrijotiniais 
jausmais vadovaujamos, visus 
svarbiuosius darbus užleistų 
vyrams. Nes vyrams reikalingi 
geresni uždarbiai. Jie turi vi
sokių priedermių. Jie turi už

praeitą mėnesį augšČiausias 
Illinois valstijos teismas, pir-

ŠALČIAI. 
San Francisco/ Gal., sausio 

4.—California valstijoj oras 

4'JUODASIS P0PEŽIUS" 
APSIGYVENS RYME. 

Paryžius, sausio 4.^šiandie, laikyti šeimynas, 
už maištą. Jis atrastas kaltas labai daug visi laikraščiai ra-
už pasakymą, jog jokiuo būdu šo apie armėnų skerdynes, ku-
neitų kareiviauti, nes jam jo rias karės metu atliko turkai. 
mergina yra rašiusi to neda-1 B e k i t k o laikraštis Petit E y m a S | s a u s i o 2. - Jėzui tų 
ryti pažymėdama, kad jei jis p a r i s i e n s p a l l z d i n a d a r tokią draugijos vyriausias perdėti-
eisiąs kariauti prieš kaizeri, ž i n i ą ; ^ o l a s ) ^ v a d i n a m a s 

daugiau jo nemylėsianti. & popežium. šiandie 
Tunander merginos meilę' o n n n * . , J Zx**Z- ~„ i ™ \r 

augščiau pastatė tvž Šios žalies * 2>m R r a e n * meT^- t f t s p e r d ė t l n , S ** k u n - V ' 
meilę. 

^ BOLŠEVIKAI TIKRAI 
PAĖMĘ RYGĄ. 

Pirmiausia bus svarstomas 
Rusijos klausimas. 

Copenhagen, sausio 4. — 
Anglų kariuomenė išsodinta 
Rygoje, Liepojoje ir Vindavo-
je , anot pranešimų iš Stock-
holmo. 

Iš .Berlyno depeša patvirti
na, kad bolševikai ''paėmę** 
nuo vokiečių Rygą. 

Čioriai patirta, kad taikos 
konferencijoje talkininkų at
stovai pirmiausia aptarsią Bu-
sijos klausimą, ne&iiš ten pa
keliamos visokios neramybės. 

Manydami, kad tos merginos Ledochovskis. 
yra prarijusios daugelį bran- Sužinota, kad jis, kaipo 

Paryžius, sausio 3. — gių akmenėlių, turkai mergi- naujos Lenkijos pilietis, iš-
2,000 prancūzų kareivių mar- nas sudegino ir jų pelenus naujo sugryžta apsigyventi 
šuoja į Budapeštą. 

mininkaujant vyriausiam tei- žymiai,atšalo ^ k t i m i s a p -
sireiškia stambi šalna. Prisi-sėjui Dunčan, nusprendė, kad 

Chicagos galvažudžio Earl 
l)ear apeliacija nepriimta,-ir 
kad jis turi but pakartas va
sario 7 d., š. m. 

Dabar tas pat teisėjas Dun
čan galvažudžio advokatui lei
do paduoti apeliaciją augš-
čiausian Suv. Valstijų teis
man. 

Dear, žinomas automobi
linis banditas, nužudė Dr. Do-
ane šoferį "VVolfe, kurs nedavė 
jam pavogti automobiliaus. 

Kriminalis teismas Chicago-
je jau senai jį atrado kaltu 
pirmam laipsnyj ir jis senai 
turėjo but pakartas. Bet ape
liacijos štai ką daro. 

O juk nesenai tas pat gal-
važudis su kitais trimis tokiais 
sėbrais buvo pabėgęs iš kalė
jimo ir-vos suimtas po išieš
kojimų visoj šalyj. Dabar a-
peliacija prasitęs ilgą laiką. 

bijoma, kad tas nepakenktų 
daržų vaisiams. 

5 DOL. DIENOJE — MA-
ŽIAUSIA MOKESTIS. 

Detroit, Mich.; sausio 3 — 
Fordo automobilių kompani
jos valdyba paskelbė, kad vi
siems savo darbininkams, ku
rių yra 28,000, dienoje mažiau
sia mokės 6 dol. nž aštuonias 
darbo valandas. 

NEW YORKAS NETURI 
PIENO. 

Tai "Pershing Squaren New Yorko mkste. Tokiiio vardu pavadintas vienas skveras 
(pledus) priešais Grand Central Terminai stotį. U.%; ;;į.. 

New York, sausio 3. — Čia 
sustreikavo Dairymen's Lea-
gue, kad gauti daugiau mokėti 
už pieną. Kai-kuriose miesto 
dalyse visai negalima gauti 
pieno. 

Denver, Colo., sausio 4wr 
Čia ir visose apylinkėse 
vidutinė temperatūra, nuo _" 
ligi 35 laipsnių augščiau (K 
Abelnai imant, kas metai šituo 
laiku yra toksai oras. 

Apie šaltį pranešama iš A« 
marillo, Tex. ir iš Arizona 
valstijos. Tenai šaltis siekiąs 
0. 

Topeka, Kans., sausio 4.-
Kaikuriose Kansas valstijos 
dalyse siautė dideli snieg< 
pustymai — pūgos. Vakaruose 
nuo Ellis sniege sustoję trau:-
kiniai. 

Duluth, Minu, sausio 4.— 
Čionai termometras rodo 13 
laipsnių žemiau 0. Bet kitur 
šaltis siekia apie 20 laipsi 
žemiau 0. 

Tampa, Fla., sausio 4 . - 1 ^ 
visų valstijos vietų praneša
ma apie žymiai atšalusį orą. 
Naktimis pasirodo šalnos. 
Daug nukentėjo daržovės. 

Saskatchewan, Canada, sau
sio 4.—Čia vakar užregistruo
ta 32 laipsniu šalčio žemiau 0. 

Williston, N. D., sausio 4— 
Čia šaltis siekia 26 laipsnius 
žemiau 0. Dideli Salclai siau
čia visame Mississippi klonyj 
šiaurių pusėje. 

PIRKITE KARĖS TAI 
MO 2EKLEUUS (W. 
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Šviesi Kuopa. 
i* Chicago je yra visokių žino-
inių ir visokių draugijų. Pa-
jčiaimr niųs viešojo gyvenimo 
tanSsigalyje grudžiasi draugi
jos s* šventųjų vardais ap-

jseinanėios taip, kad užsipel-
Jnytų • bedievių pagyrimų ir 
ItuoniL" išniekinančios savo 
(šventuosius vardus. Bet yra 
jChicagoje šviesaus proto ir 
IgerosT.širdies žmonių, suda

rančių- augštos rųšies draugi
jas, gerbiančias savo vardų ir 

* 
M-

Siutini žygiu atseina panri 
I e -

Įnėti Šeštųjų Labdaringos Sų-
flungos kuopy. .Jos sėdyba yra 

flNortb Sidėje, i>rie VVabansia 
Save., Sv. Mykolo parapijoje, 

oji. kuopa | Šv. Antano Lab-
?daringają Sąjungą įstojo kai-
įjpo Garbės Narys, aukodama 
pavargėliu reikalams iš savo 
(iždo šimtą dolierių. Tų auką 
m padarė dar 1918 m., l>et da-

• 
ar tat pagarsinama viešai. 

Protinga ir darbšti yra tos 
tuopas valdyba. Jos pirminin-
[as Antanas Nausėda 29 gruo-

|fdžio<jtapo antriems metams iš
trinktas visos Sąjungos pirmi-
įninku. Su juom išvien eina 

ĮBkuopos sekretorius — S. Bislis 
fcr iždininkas. 

Kiti kuopos nariai taipgi 
(supranta reikalą šelpti n<*lai-

ningųs tautiečius ir auklėti 
paliktus našlaičius. Valdy-

tbai ir nariams sutariant leug-
jvai ir naudingai eina kuopos 
darbas. Iš jos dar tikimės ir 
[augiau naudingų darbu. 

Iš keliolikos kuopų priklau-
Įsaneių prie Sąjungos atsiras, 
Įbeabejonės, ir daugiau pana-

ių, l>et kol kas naujausio pa-
isižyincjiino s])indnliai šviečia 
[is Sesjosios kuopos. 

slaptoji Diplomatija 
ir Slaptos Dr-jos. 
Tarp kilniausių busiančios 

laikos paragrafų žada būti pa-
jnaikiiiimas slaptosios diplo-
Įmatijos.- To panaikinimo rei
kalas išeina iš demokratijos, 

lei visa tauta turi valdžią, 
|tai visa tauta turi žinoti, ką 
įjos valdininkai daro; dėlto jie 
.neturi nieko daryti slapčia 
įimo visuomenės. Tat aišku. 

Ikišinl toli netaip visfcas 
I buvo. Viešpatijos su viešpati
jomis tlarydavo sutartis, o 

įsuoniėnė netik nežinodavo 

kas sutaria, b*f nui to, g*£ ąu-
tartis yra negaudavo $tffe€-

vo nt vien karalijos, bvf ir ras* 
publikos. Sutartys nekartų už
dėdavo ant yisos viešpatijos 
gyventojų daug sunkenybių 
arba paduodavo svetimiems 
didelę dalį viešpatijos turto. 
Visos priešsutartinės derybos 
taipgi budayo slaptos. 

Dabar žadama tų panaikin
ti. Dieve duok, kad prižadas 
taptų ištesėtas. Visos didžio
sios tarptautinės nedorybės pa
sidarė slaptosios diplomatijos 
tamsybėje. Kaip dienai išau
šus sodžiuose vagys emu gul
tą, taip gal tarptautiniai pa
saulio nedorėliai liautųsi vei
kę, jei slaptoji diplomatija iš 
nyktų. ' 

Bet yra viena begalo di
delė kliūtis. Tai slaptosios 
draugijos. .Jos s lapia susiren
ka, niekam nežinant susitaria 
ir beslėpdamos savo tikslus, 
prikalbina jiems tarnauti vi
sai tiems tikslams neprijau-
čiančius žmones. Taip kelioli
ka slapčia susitariančių sve
timtaučiu užraugdavo neramv-
l>ės raugą tarp keliu tūkstan
čių lietuvių tai}), kad peštynės 
pasidarydavo parapijoje. Taip 
keli !>edieviai, slapčia susitar
dami katalikiškoje draugijo
je, du ir# tris šimtus vyrų va
džiodavo ir vadžioja už no
sies. Tat yra slaptoji" diplo
matija mažame gyvenimo 
kampelyje. 

Ko) viešpatijos turėdavo 
savo slapt|l kanceliarijų ir į 
jas neįsileisdavo svetimtaučių, 
tol slaptosios tarptautinės 
draugijos negaudavo patirti 
ir sunaudoti kaikurių žinių. 
Tokiu būdu tų slaptu draugi
jų kenksmingumas būdavo 
mažesnis. Jos slėpdavo savo 

Karte su 
Katalikyste. 

\imm 
m m 

sausio 
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Aštuonioliktame šiiute me
tų Lietuva buvo smarkiai su
sivienijusi su lenkais ir drau
ge su jais nettjpo politiškos 
laisvės. Ta nelaimė pasidarė 
ne viao iš kaimynų n#*a*inin-
go gojiitumo, btt taip-gi iš to, 
kad abiejų susivienijusių tau
tų dvasia buvo nusmukusi vi
sose srytyse. ' 

Stambiausias ir giliausias 
lenkų literatūros5^ i storikas-
mokslininkas StaiH&lavr/'' br, 
Tarnowski sako, kad viduryje 
aštuoniolikto šimtmečio lenkų 
raštija buvo nukritusi iki pa
čiam dugnui. Lietuvių raštijos 
tais laikais prieš Duonelaitį, 
ir Drazdauskų nebuvo visai. 

Dvasios sunykimas tautoje 
niekuomet nesidaro tik vieno
je srytyje, o visuomet įžeidžia 
visas srytis, vienas užgauda
mas giliau, kitas neteip giliai. 
Tai-gi ir bažnytinis gyvenimas 
Lenkijoje bei Lietuvoje poli
tiškos laisvės pribuvimo lai-

įsėjįnu augštinančių savo 
ventubsius globėjus. , - JiiMua i V priemones nuo kitą. 

JJcftl slėpdavo savuosius uuo 
j " - "" 

Jei dabar taps panaikinta 
slaptoji diplomatija tautoms, 
o nebus panaikinta slaptybė 
tarptautinėms draugijoms, tai 
tos draugijos užvaldys tautas 
ir tautos Vergaus pačios neži
nodamos kam, tik jausdamos, 
kad jiegų netenka. Susidarys 
slapta pasaulio išnaudotoją 
organizacija, ant durų padės 

' 

labai gražų parašą ir trauks 
syvus iš darbininką, tautų ir 
viešųjų organizacijų. Kad to 
nebūtų reikia panaikinti ne-
vien slaptą diplomatiją, bet 
ir slaptąsias draugijas. . 

Bot kartais pati geriausia 
draugija turi slėptis. Jug 
slėpėsi krikščionys per ?AH) 
metu, slėpėsi lietuviai j>cr 40 
metu skaitydami laikraščius. 
Ir daug kitokių pavyzdžių ga 
įima surasti: 

nv 
tie 

slaptų draugiją gerumą, bet 
rodo, kad reikia pasauliui 
laisvės ir teisvbės. Jei Kvino 
cezariai butų pakentė tikėji
mą i vieną Dievų, jei .Rusija 
neimtą skriaudusi pavergtąją 
tautu, tai neturėtume pavyz
džio slaptų ir gerų draugiją. 
T a i g i reikia taip sutvarkinti 
pasaulį, kad tautoms ir nuo
monėms butų pilna laisvė, 
kad teisybė viešpatautų ja
me, kad nebūtų slaptų drau
giją. Tada bus galima taip-gi 
panaikinti ir slaptąją diplo
matijų. 

• 

Jei neįvyks čia minėtieji da
lykai, tai pasaulio demokra
tiškumas bus ne demokratiš
kas, o tik muilas žiopliams ant 
akiu. 

ku buvo taip labai sunykęs, 
kaip niekuomet nei pirmiaus, 
nei paskiaus. 

Bažnytiniame gyvenime yra 
trvs stambiosios šaknvs, duo-
dančios jam ir stiprybe ir gy
vybę. Jos yra: 1) įtikėjimas 
į Kristaus mokslą ir Jo skelb 
tus doros principus, 2) dvasi
nio patarnavimo organizacija 
parapijose ir vyskupijose, 3) 
mokslas. Pirmųjų šaknį vadin
kime tiesiog tikėjimu, antrųjų 
dvasiniu patarnavimu: trečio
sios vardas v ra užtektinai 
trumpas ir aiškus. 

Anais nelaimingaisiais lai
kais pirm 150 metų teologiško 
mokslo Lietuvoje nebuvo, nors 
turėjome universitetų, porų 
seminarijų ir daug kolegiių« 
Nuodugnaus,* bešališko ir sis-
tematiško tyrinėjimo metodų 
mus mokyklos nežinojo, dėlto 

jos buvo nevaisingos, 
Dvasinis patarnavimas pa

rapijose ir vyskupijose, nors 
nevisai buvo dezorganizuotas, 
bet išrodė lyg surūdijusi 
gergždžianti mašinerija. Ji 
judėjo, bet mažai tegamino 
savo tikslui naudingų dalykų. 
Dėlto tikėjiniinės pirmyn eigos 
nebuvo nei Lietuvoje, nei Len
kijoje. 

šiaij) taip žibėjo tikėjimo 
ugnis žmonių širdyse. Tai bu
vo ir stipriausia ir gyviausia 
bažnytinio gyvenimo šaknis. 
Suvargus anom dviem nei šitą 
negalėjo būti visai stipri bei 
sveika, tečiaus vis-gi buvo. 

Lietuva teko Rusijai, kuo
met šioje viešpatavo Katarina 
Antroji. Ji buvo akyla ir bai
siai nekentė katalikystės. Ji 

visi pavyzdžiai n e r o d o ^ v o i a b a i ^M .u s u žinomuo
ju bedievių vadu Voltair'u. 
Tas taip-gi buvo gana akylas 
ir baisiai nekentė Bažnyčios. 
Katarina nuolat rašinėdavo 
Jaiškns Voltair'ui ir >įs jai. 

Tai-gi "Rusijoje bu\m kam 
suprasti vargingų Katalikų 
Bažnyčios spingsojimą tada, 
kada patekome po rusais. Ru
sija mintijo, kad jai bus nau
da išnaikinus katalikystę Lie
tuvoje, nes tikėjosi, kad tuo
met ta užgriebtoji šalis vei
klaus surusės. Rusjjos politi
kams rodėsi, kad reikia protin
gai spustelėti vienatinę gyvą 
Bažnytinio gyvenimo šaknį, 
būtent tikėjimą, ir visa kata-
likystė Lietuvoje išnyks. 

Rusų politika smarkiai ap
galvojo pienų užgesinti mūsų 
tikėjimų. Jioms pasisekė visas 
Lietuvos Bažjnyčias perorgani
zuoti taip, kad centras butu 
Peterburge ir to centro viršū
nėje pastatė blogiau negu ne

aiškų asmeių Stanislovų lk>-
husz-Siestrzenciewicz'ių. 

Taįp prirengus dalykų* i*Qr 
dėsi, kad katalikystės gyveni
mas turi žlugti Lietuvoje. Te
čiaus vietoje žlugimo pasiro
dė ko\-a. Kų tik tvyksantįs 
katalikų tikėjimo žibur/lis ne
sidavė užpusti sugalvotomis 
priemonėmis. Rusų politika 
griebėsi kaskart smarkesnių 
prienonių. Tos priemonės bu
vo kaskart mažiau apgalvo
tos, kaskart žiauresnės. Ma
žas tikėjimo žiburėlis atsigavo 
ir Įsikūrė didoka karšta ugni
mi. Per šimtų metų su vir
šum Rusijos politikai nepras
tojo vilties tų ugnį užgesinti ir 
per šimtų metų ji ėjo didyn. 

Ant galo Japonų karė paro-
tlė riusi jai, «kad politiški jos 
pamatai klaidingi, ir kad'stip
rybė yra veikiau išvaizdoje ne
gu tikrybėje. Tuo laiku kaiku-
rie Rusijos ministrai suprato, 
jog ir kova su tikslu panai
kinti katalikystę viešpatijoje 
yra l>ergždfcias, viešpatijai 
kenksmingas darbas. Tada ta
po sustatytas manifestas apie 
sąžinės laisvę ir apgarsintas 
17 (30) balandžio, 1905 metų. 

Tų dienų , užsibaigė šimto 
metų karės tarp Rusijos*poli
tikų ir katalikvstės. Mes lai-
mėjome. Negana kų priešui ne 
pasisekė mus sunaikinti, bet 
mus pačių tikėjimas šimterio
pai buvo didesnis, šviesesnis 
ir stipresniu negu tos karės 
pradžioje. Nuo* tada pirmutinė 
ir gyviausioji Bažnyčios- gy
venimo šaknis, gali sakytis, 
esant sveika ir aprūpinta. 

Bet visoms jiegpms įsitrau
kus į kovų už tikėjimą Lietu
vos Bažnyčja neturėjo nei 
laiko, nei ištekinius taisyti ki
tas dvi savo šaknis. Parapi
jiniame dūšių aptarnavime 
tebeViešpatavo iš aštuoniolik
to šimtmečio užsjjikę įpročiai 
nevisuomet tiksįągi, kartais 
sunkus kunigams,.' mažai nau
dingi žmonėms. Mokslo vieto
je buvo moHnimas ir moki-

m PARVfiVJE? 
Iki atvažiuos iš Lietuvos 

tikri Lietuvos atstovai, dabar 
yra Paryžiuje Amerikos lietu
viu atstovas, adv. M. Majaus
kas, kun. Adomas Vilimavi-
čitts, irasįnierius Ernestas UaU 
vanauskas (nuo 3-jų metij gy
vena Paryžiuje); Juozas Sa-
liunas (Amerikos kareivis); 
p. Pautienius ir keli kiti lie
tuviai. Viso darbo pradžia 
yra ši: 

1) Stengiasi, kad Lietuva 
tuoj butų pripažinta neprigul-
minga visų alijantų valdžių; 
kad butų pripažinta laikinoji 
Lietuvos valdžia ir kad butų 
leista turėti savo atstovus pas 
alijantų valdžias ir taikos ta-
rvbose. 

w 

2) Yra leidžiamas mėnesinis 
laikraštis kariu: lietuvių, lat
vių ir estų — "Revue Balti-
cįue'', pruiicu/zų kalboje. 

3) Atidaromas paaiškinimo 
biuras ir spaudos biuras. 

4) Rengiamas prancuzų-lie-
luvių komitetas Lietuvos rei
kalams ginti, kuriame bus žy
mus prancūzų veikėjai ir par
lamento atstovai. 

5) Rengiama paskaitos apie 
LietUvų ir apie pradžią vasa
rio mėn., 1919 m., rengiamas 

IR 
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Reikia fsęrų mokyklų. 
• i • • • • • • » • Hjllll _» 

Ne visi lietuviai vienodai 
žiuri į mokyklos uždavinius. 
Yra tokių nuomonių žmonių, 
kad jeįgu jiems butų pavesta 

ko gyvenimui pamato, nenu
rodys idealo, kuriam verta bu
tų pašvęsti visas pajėgas ir 
gyvybę, Liberalai varosi už tai, 
kad visos mokyklos butų val-

. . A . . . džios rankoaa ir kad joaa na
r s a s ^Lietuvos mokyklas trar- i&mlo^ijama* tikytoo* 
kyti, tai tauta susilauktų nu, m o ^ Z Jų badiaviskoa mo-
laimi, sveikų piliečių, bet 
dvasios vergų ir paliegėlių. 
_ 4 . Lietuviai soeijalistai ga
tavi net prieš gamtos tvarka 
ranka kelti: jie priešingi tani, 
kad pirmaisiais vaikų auklėto
jais butų jų tėvai; dar nepa
einančius kūdikius jie atimtų 
iš motinų ir valstijos vaikiny-
čiose juos. augintų ir auklėtų 
socijaiistų -dvasioje, o kitaip 
sakant, pagoniškoje dvasioje 
garbinimo pilvo^ reikalų, ko
vos už būvį, dvasioje pliko 
materijalizmo ir vaikezukų 
kovos prieš Sutvertojų, dva
sioje palaidumo, dvasioje var
žymo, priespaudos ir persekio-

kyklos auklėtų tik geidulių 
vergus ir gamintų tautai, 
greitų susilpnėjimų ir galuti
nų pražuvimų. Gi jų nutoli
mas nuo krikščioniškos doros 
mokslo priveistų tautai iš vie
nos puses beširdžių išnaudoto
jų, kapitalistų, iš antros pusės 
minias alkanų skriaudžiamų 
žmonių. To pasekmės butų 
nuolatinės socijalės neramy
bės, kruvinos revoliucijos, o 
drauge su jomis sutrukdymas 
tikros, sveikos pažangos. 

Laisvus ir sveikus piliečius 
gali išauklėti tik sveika, pa
žangi krikščioniška mokykla. 

jimo kitaip manančių žmonių. į Jį netik skiepins vaiko širdin 
Tokia žemutė ''bedvasė dva
sia" negali išauklėti laisvų pi
liečių. Ji veda prie dvasios 
vergijos, prie įsisiūbavimo že
mųjų geidulių, prie puvinio 
visuomenės ir tautos. <£ 

Ne 1 Soeijalistai neišauklės 
tautai laisvu piliečių. Jie gali 
per tūlą laiką auginti gerus 

lietuvių muzikos ir giedojimo Reproduktorius (veislininkus)', 
koncertas. —čia kalbame apie žmones— 

Kada susitvarkvs visas dar- b e t i r t a i , a b a i **&$*> ™>s vi-
bas, tada galima bus pranešti 'šokios laisvos meilės ir gim-
daugiaus lietuvių visuomenei. d > i n u kontroliavimai grei 

o 
o. — 

— Londonas, sausio 
Vietos laikraščiai išreiškia ne
pasitenkinimą, kad S. V. didi
na karė.s laivyną. 

mmasis. 
Kas suprato 190.5 metų nau

dų Lietuvos Bažnyčiai, tas 
turėjo imti mintyti apie aprū
pinimų dviejų Bažnyčios šak
nų, likusių silpnomis. Petor-
burginės Katalikų Akademijos 
profesoriai lietuviai tų supra
to greičiaus negu į tris metus. 
Kun. Matulevičius persiėmė 
tuoini ir tam tikslui pavedė sa
vo gyvenimą. 

Ką jis darė tam tikslui, pa
matysime kitame straipsnyje, 

g I 
kurio vardas bus: "Vyskupas 
Mhtulevičius ir Marijonai,^ 

r 

Kun. Pr. Bučys. 

BUS LAIMINGAS. 

Meldžiu visų lietuvių redakci
ją siųsti savo laikraščius, nors 
po vienų egzempliorių mano 
antrašu, nes jie Vra reikalingi 
netik veikėjams, bet ir taip 
jau Paryžiuje^ gyvenantiems 
lietuviams ir kareiviams, To-
liaus bus pranešta tikras biu
ro antrašas. h'. 

Kun. Adomas VUimavičįus. 

WASHINGTQNO SU
LĖTINAI. 

'-y . 

tai priveltą tautų prie supu
vimo ir išsigimimo. 

2. JSreišaugins sveikų laisvų 
piliečių nei laisvamaniai-libe-
ralai. Laisvanianiško-libera-
lizmo dvasia auklėja egois
tus, sauineilius, skriaudikus, 
ištižėlius proto ir doros. Lais
vamanis liberalas neduos vai-

K.iek metų praėjo, 
Praėjo urnai. — 
Viens laime turėjo. 
Kitam tik vargai. — 

Šį Naują Metelį 
Abudu sutinka, 
Vienam švieč* žvaigždelė, 
Kitam viltis menka. 

Viskuom valdo Dievas, 
Likimais visų. 
Jis tikras yr* Tėvas, 
Vargdienių žmonių. 

Jei Dievą mylėsi, 
Jam viltį sudėsi; 
Bus metas laimingas, 
lTž triūsą teisingas. 

Pranas. 

Valstybės Departamentas 2b* 
d. gruodžio pranešė Lietuviu 
Egzckutyviam Komitetui, Wa-
sliingtone, gavęs iš Lietuvos 
žydų kablegramą, kurioje jie 
nusiskundžia, kad padėjimas 
mokyklų Lietuvoje aMnai e-
sąs kritiškas. Žydai guodžiasi 
neturi lėšų ir jei nesulauks pa 
gelbos iš Amerikos, mokyklas 
Marijampolyj ir kituose Lietu
vos miestuose turės uždaryti. 
Panašiai, beabejo, bus ir su 
Lietuvos mokyklomis. 

Gruodžio 26 d. gauta per 
(Secre.tary oi' State) Valsiy-
IH-S Sekretorią kablegramą p. 
Pakšto, adresuota Lithuauian 
National Council, kurioje pra
nešama, kad Dunaburgas ir 
Švenčionis paimti rusų bolše
vikų.' Vilnius diHejįanrH^pavo-

H jujA. Lietuvos rėdaš krausto
si iš Vilniaus. Ginklu lietu-
viams vokiečiai neparduoda. 
Lietuvių l edas keletą kartų 
kreipėsi ir vėl kreipėsi prie A-
merikos, šaukdamiesi pagel-
bos. 

Paryžiaus lietuviai kable
gramą iš 22 d. gruodžio, adre
suota kun. J. Jakaičiui, į Wor-
cesterį praneša, kad Lietuvių 
Informacijos Biuras Paryžiu
je susideda iš sekančią, dau-

* * 
giausia Paryžiuje jau nuo ge
liai apsigyvenusių lietuvių: 
kun. A. Vilimavičius, inžinie
riaus Galvanausko, p-lės Pouy-
reau \ prijaučiančios lietuvių 
judėjimui prancūzės) knygį 
ninko p. Pautieniaus (ilgus 
metus gyvenančio Paryžiu
je) ir .provizoriaus Platakio. 
jaukiasi piniginė* pagolbos. 

Lietuvos vaM£iaį paėįiiata 
uiti su pas veik ilumtį: 

= 

ir kals jo protan dėsnius tei
singumo, meilės, brolybės, ly
gybės — žodžiu sakant visus 
Kristaus paskelbtus obalslus 
— bet taip-pat ir pratins jį 
nuo mažystės * tuos obalsius 
taikinti ir vykinti gyrertiman. 
Krikščioniška mokykla bus 
auklėtoja tikrosios demokra
tijos t. y. žmonių valdžios. Ki
tus gali valdyti tik tas, kurs 
patsai moka valdyties, kurs 
supranta gyveninių, kurs gei
dulių ponas, kurs toli žiuri, 
augštai siekia, kurs nesikapsto 
visai tarp žemės dulkių. To-
kiuo yra šviesus, doras, tvir
tas, pažangus krikščionis. To
kių piliečių, tokių demokratų 
ir Lietuvai reikia, ir tik krik
ščioniška mokykla tokius galės 
išauklėti. 

Demokratą*. 
i' v u ̂ jsr m-m 
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GERB. "0RAU60" SKAITYTOJAMS. 
SVARBUS PRANEŠIMAS. 

Pradėjus 1919 metais "Draugo" Administraeijav aiemras-
čio skaitytojams, kurie atnaujina už dienraštį prenumerata, ar
ba naujai jį užsisako, įveda naują pakvitavimai met«d%, apie 
ką Čia paaiškinsime. Ta nauja skaitytojų pakvitavime meto
dą Administracijai sutaupys daug laiko ir nemažai pinigų, ku
rio šiandie išleidžiami krasaženkliams siunčiant skaitytojams 
pakvitavimus. Nuo to atlikęs laikas bus panaudotas svarbes
niems darbams, gi pinigai — paties dienraščio pagerinimui. 

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

Kiekvienas skaitytojas, kurs gauna "Draugą" per pa etą, 
ant dienraščio atranda prilipintą spalvuotos psperos rnolelį, 
ant kurio yra padėtas skaitytojo vardas, pavardė ir adresas. »e 
šito ten dar yra padėti ypatingi ženklai, kuria lifftti buvo 
reikalingi tik vienai Administracijai. Tie ženklai yra, pav., 
tokie: 4-^3—8; 2—26—9; 7-45—9; 1—22—26 ir t. t. 

Ką tos skaitlinės reiškia? Jos reiškia: pirmąsias paeiliui 
mėnesį, antrosios mėnesio dienas, gi trečiosios — metas. Ir 
taip: 4—3—8 (reiškia: balandžio 3 dicaa 1&1& matai); 
2—26—9 (reiškia: vasario 26 d. 1919 m.); 7—15—$: (reiškia: 
liepos 15 d. 1919 m.). 1—22—20 (reiškia: Sausio 28 diena 
1920) ir »t. t- ; 

Taigi nuo šiol šitais ant adresų ženklais skaitytojai bus 
pakvituojami už užsimokėjimą uz laikrašti. 

Kas, pav., atnaujins už dienraštį prenumeratą visiems 
metams pradėjus sausio 2 d., 1919 m., lasai gaus laikraštį ir 
šalę adreso bus pažymėta: 1—2—20. Tas reikš, "kad' jis pa
kvituojamas ligi: sausio 2 d, 1920 metų. Kaa atnaujina arba 
užsisakys dienraštį su vasario 10 diena, 1919 m. ir užsimokės 
pusei metų, ant adreso atras: 8—10—9, taigi: Rugpjūčio 
10 d., 1919 m. '> 

Šitie ženklai bus skaitytojams ne tik aiškus'pakvitavimas, 
bet dar jfc nurodys, kada baigiasi prenumerata. Tai puikus 
bus parankumas ne tik Admimatracijai, bet ir patiems akai-
tytojams. 
'/ Kitokie posenovei pakvitavimai' bus siunčiami tik tiems 
skaitytojams, katrie būtinai tokių reikalaus.* 

Kartais tuose ant adresų pakvitavimuose gali pasitaikyti 
klaidų. Tad gerb, skaitytojai yra prašomi pranešti mums apie 
užtemytas klaidas, ar kokius neaiškumus. Tada mes pataisy
sime arba per dicairašlj paaiškinsime.. 

• 

l 
kad ten visos Lietuvos dalys 
susiliejo ir'Visos lietuvių par
tijos dirba vienybėje. 

I>agįrdę, kad Lietuvai, grasia 
pavojus iš pusės i-u.su bolSovi-
kų, taipgi ir iš pusės leufeų, 

piamės į Yal; 

tamėntų, į Karės Departamen
tų ir į Jritas interesuotas įstai
gas ir asmeniškais paaiškini
mais ir memorandujatej pra
šydami pagelbos. 

Kikuty vis K< 
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PRAGARAS? 
TIKiJIMO TIESA APIE PRAGARĄ 

IŠAIŠKINTA PAVYZDŽIAIS IŠ 
BAŽNYČIOS ISTORIJOS. 

Parašė Kutu Pr. Schouppe, 
Iš lenkiško vertė Kun. Pel Martišius. 

(Tąsa.). 
dėjo mirti, tuomet sukapojo jį gyvą. Tiesa, 
tasai nelaimingasis padarė baisia piktadary
bę, bet jis užmušė tik mirštamąjį kunigaikštį. 
Užtatai klausiu, kokia bausmė turi būti ski
riama tam, kuris kįla prieš karalių Karalių. 

Pagal kai-knrių rašytoji], bedievis ir pa
leistuvis ciesorius Zenone mhv baisia mirtimi. 
Naktį balandžio 9 d., 491 m. nuo persivalgymo 
taip labai apalpo, kad paskaitė jį ivž numirusį 
ir amai palaidojo karalių grabuose. Ten atsi

peikėjęs šaukė savo tarnus ir sargus, bet nie
kas neatsiliepė. Pasijuto, kad yra uždarytas 
tamsybėje drauge su numirėliais. Paikdamas 

riraalr* v i s l r n . kflS t i k D a s i D a i -misiminimo draskė viską, kas tik pasipai 
niojo, ir daužė galva į sienas. Taip besidau
žydamas numirė. Koks baisus turėjo būti to 
gyvo palaidoto ciesoriaus padėjimas! O vie
nok ar toksai yra prakeiktujiypadėjimas?!.. 

Pragaras yra duobė viso pasaulio nedory
bių sumetimui! Jame yra tartum, sukrauta: 
paleistuvystė, keiksmai, puikybė, neteisybė ir 
visos nuodėmės, kurios yra tartum dusių su
puvimas. Prie tų dvasios nešvarumų reikia 
dar pridėti kuobjauriausias kūno dvokimas, 
bjauresnis už visokį dvokimą. Šventasai Bo
naventūra sako: jeigu vieno prakeiktojo kū
nas pasiliktų ant žemės nepridengtas, tai jau 
to pakaktų, kad ant žemės niekas gyventi ne
galėtų : pagadintų orą ant visos žemės taip-pat, 
kaip paliktas kokioj* nors trioboj' lavonas 
pagadina orą visoj' trioboj'. 

** Vienas žmogus Lijone įėjo į rūsį (skiepą) 
kuriame buvo neseniai palaidotas, bet jau su
vis pasileidęs nuo supuvimo lavonas. Įėjęs 
ten, tuojaus krito negyvas. Dvokiantieji ga
rai apėmė jį taip smarkiai, kad ant vietos už
troško. 

Sulpicijus Severas Šv. Martyno gyveni
me pasakoja apie šį atsitikimą. Gyvenimo pa
baigoje pasirodė tam šventajam velnias gun
dytų jį. Melagystės dvasia apsireiškė jam su 
karaliaus iškilme, su auksiniu vainiku ant gal
vos ir sakėsi esąs: garbės karalius, Kristus, 
Dievo Sunūs. Šventysai vyskupas, pažinęs 
gundytoją po tais žmonių didenybės paveik-
sais, pavarė jį šalin su paniekinimu. Sugėdin
ta piktoji dvasia tuojaus išnyko, bet atkeršy
dama taip pagadino orą kambaryje, kad jau 
negalima buvo daugiaus jame begyventi. 

Jezavitai dar šv. Ignaco laikuose buvo ap
sigyvenę prie Marijos Panos bažnyčios Lorete. 
Velnias, pavydėdamas, kad jie»veda dusias do
ros keliu, pradėjo juos užpuldinėti. Dievas lei
do jam regimai juos užpuldinėti Piktos dvt-

e^ios užpuolė ant viso namo. Tai gąsdino vie
nuolius, tai mušė, tai visokiais budais prikal
binėjo pamesti vienuolyną. Vienas iš jų veid
mainių gundytojų, vienuolio atstumtas ir pri
verstas, prasišalinti iš jo kambario, išeidamas 
tarė: "Ta ip! mano patarimai tau nepatinka; 
pažiūrėsiu, ar mano kvapas bus tau malones
nis / ' Tai taręs, atvėrė baisius nasrus ir kvė
pi"? vienuoliui į burną tokiu bjauriu dvokimu, 
kad Dievo tarnui pasirodė, jog ant vietos teks 
užtrokšti. Pasmirdęs tąja pragaro siera kam
barys ilgai neleido jame niekam gyventi. 

Kitas pragaro kankinimas yra baisi vel
nių ir prakeiktųjų žmonių draugija. Pasitaiko 
tokie nelaimingi nusidėjėliai, kurie, manydami, 
kad jau tikrai eina į pragarą, ramina save, s a - |P i m a . v i e t a * 

siu ten patsai vienas!ffyy0Ii^inysy ° kydaifii: "aš nebusi 

turite savo palinksminimą. Bėda jums, kurie 
esate pasotinti, nes aiksite!" (Lnk. VI, 24 
ir 25), 

Amžiname urve visai nėra šviesos, rašo Šv. 
Teresa (Jos gyvenimas, persk. 32); yra ten 
tiktai kuodidiiausias tamsumas, o vienok nors 
nei jokia šviesa ten nešviečia, kiekvienas mato 
tai, kas akiai yra baisiausia! Tarp daiktų ku
rie labjausia kankina prakeiktojo akis, bai
siausiai kankina velniai, kurie pasirodo visa
me savo bjaurume. 

Šventasai Bernardas pasakoja apie vieną 
vienuolį, kuris būdamas savo kambaryje, su-
sykiu taip baisiai pradėjo saukti, kad susibėgo 
visi vienuoliai. Atrado jį nesavėje ir kalbant 
tuos liūdnus žodžius: , 

— "Tebūnie prakeikta diena, kurioje įsto
jau jį vienuolyną!" 

Persigandę^ ir sujudinti tokiu keikimu, ku
rio priežasties nežinojo, broliai klausinėjo jo, 
drąsino jį, įkalbinėjo jam vilties Dievuje. Tuo
jaus nusiraminęs tarė: 

"Ne, ne, tai ne gyvenimą vienuolyne 
turiu keikti. Priešingai, palaiminta toji diena, 
kurioje tapau vknuolht! Mano broliai, nesi
stebėkite, matydami mane taip persigandusi 
Pasirodė man du baisiu velniu. Pamatęs, ko
kie jie bjaurus, apalpau. Kas per baisenybės! 
Oi! geriaus kentėti visus kentėjimus, miegu dar 
kartą ką panašaus regėti! 

Vienas šventas kunigas, išvarydamas vel
nią iš apsėstojo, paklausė piktosios dvasios, 
kokias kančias kenčia pragare. Velnias atsakė: 

— Amžiną ugnį, amžiną prakeikimą, am
žiną pasiutimą ir baisų nusiminimą, kad jau 
niekuomet nerelgesiu savo Sutvertojaus. 

— Ką padarytumei, kad galėtumei regėti 
Dievąf 

— Kad Jį galėčiau regėti nors trumpą va
landėlę, sutikčiau kentėti kančias per 10,000 
metų. Bet tuščias geidimas! Amžinai kentė
siu kančias, o Jo niekuomet neregėsiu! 

Tokiose-pat aplinkybėse paklausė velnio 
efczorcista: kas jį labjausia kankina pragare? 
Atsakė neapsakomai nusiminusiu balsu: 

— Visuomet, visuomet! niekuomet, niekuo
met!.. 

Vieną kartą viena šventoji durnojo apie 
pragarą, o apsvarstydama kančių amžinybę, 
tuodu baisiu: visuomet ir niekuomet jokru bū
du negalėjo sutikti, kad maloningasai Dievas 
taip skaudžiai baustų. / 

— Viešpatie, tarė ji, atsiduodu Tavo teis
mams, bet nesiek taip toli Tavo teisybės aš
trumu. 

Išgirdo atsakymą: 
— Ar supranti, kas tai yra nuodėme f Avw-

sidėti, lai vist tek, ką pasakyti Dievui: netar
nausiu Tau! niekinu Tavo teisę, tyčiojuosiu iš 
Tavo grūmojimų! 

— Suprantu, Viešpatie, lad nuodėmė pa
žeidžia Tavo Didybę. 

— užtatai, paseikėk, jei gali, to pažei
dimo didumą. 

— Viešpatie! tasai pažeidimas yra begalo 
didis. 

— Užtatai, ar nerseikia bausti jį amžina 
bausme f! Kad toji bausmė negali būti begali
nė didumu, reikia, kad ji truktų be galo. Už
tatai Dievo teisybė reikalauja tos amžinos 
bausmės, reikalauja to bausaus: visuomet, ir 
dar baisesnio: niekuomet. Patįs prakeiktieji 
turės atiduoti garbę tai teisybei ir kentėdami 
sušukti: '{Teisus esi, Viešpatie, ir teisus Tavo 
teismai!" (Ps . 118). 

Šv. Jonas Damaskietis, aprašydamas šv. 
Juozapato gyvenimą, sako, kad tasai jaunas 
kunigaikštis vieną dieną, kentėdamas didžias 
pagundas, su ašaromis meldęs Dievo, kad Ta
sai išgelbėtų jį nuo pagundų. Dievas išklau
sė jo meldimo. Dvasios pagavime tapo nuves-1\ 
tas į tamsią, bjaurią ,visokių baisių regyklų 

Ten buvo pilnas sieros ir ugnies 
joje buvo paskandinta daugybė 
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Kiekvieną Utarninką ir Ketvergą HALSTF1) & 201h STS. 

žiema jau čia! Pirkite žieminius apatinius 
^usu sampeliniu apatiniu skyriuje. Ne

paprastai geros rųšies del viso meto. 

Extra Didelis Išpardavimas Prasidės Panedelyj, Sausio 6 d. 
33-čias 
METINIS 

Chicagos šeimininkes čionais yra 33-čias metinis žaliu Tikietu Išpardavimas, per kuri jus galite sutaupyti pinigu 
jeigu jus tiktai pasinaudosite proga? Mes jau seniai prirengėme viską ir iš to didžnojames — sekti paskui minia prie 
šitų išpardavimu ir atšipinkite kad kiekvienas žalias tiMetas reiškia ddeli taupumą. / 

ŽALIU TIKIETU IŠPARDAVIMAS 
Smulkus Cukrus 

Gerialsios rųšies smul
kus cukrus, panedelyj 
tiktai svaras Qc 
po 

5 svarai kiekvienam. 

Scouring Powderis 
Swifts Sunbright scou-
ring powderis 3 1 1 C 
kenutės už 

Laundry Muilas 
Klein Bros,, geriausias 
Laudry Muilas 2 1 C 
B Šmotai u* ' 

Staline Druska 
Augštos rųSies stalinė 
druska specijalial Rn 
maišelis 

Snyders Tomato 
Catsup 

Panedelyj tiktai dide-
dclis butelis 2 1 C 
tiktai 

Panedeli Sausio 6 mes pradedame mušu Dideli Išpardavimą 
12,000 ŠMOTU VYRU, MOTERIŲ IR VAIKU 

Sampeliti Žieminiu Apatinių 
NUO 1-3 IKI 1-2 ŽEMIAU REGULA RES KAINOS. 

Visa cil6 roailman.s sampc-Uų nuo J. V. Farwell Co., ir MarsliaH Field Co., (\vholc\sale) tikriau
sias sutaupinimn -! Ateikite ir nusipirkite visus apatinius, kuriu jums tiktai reikės per šitą. 

^ visą žiema, — jie visi yra geriausios rūšies. -
3&į« 

48c IKI 04c APATINIAI PO 29e 
Moterių 48 Jersey Ribbed marškinia '. 
Moterių 50 Flaneliniai marškiniu! 
Moterių 45 Jersey Ribbed Kelnes 34-86 . . . 
Moterių 48 Ploni marškiniai po 
Moterių 64c vidutinio storio marškiniai 

55c IKI 75c APATINIAI PO 3»c 
Vaikų 58c vilnuoti marškiniai specijalial po 
Vaikų 58c vilnuoti marškiniai specijalial po 
Mergaičių 64e eJrsey Kibbcd marškiniai ir kelnes 
Moterių 75c ploni marškiniai po 
Mergaičių 64 kremu vi marškiniai ir kelines po 

Hope Muslinas 
Tikras Hope ar Daisy 
baltintas muslinas. Jar
das pločio 1 9 V 9 C 
tiktai 9T/¥m 

10 jardų kiekvienam 

Lovoms Paklodes. 
Gatavos paklodes 81x 
90 colių be siūles, ge
ros rųšies $ 1 . 4 2 
tiktai 

4 kievienąm 

75c IKI 98c APATINIAI PO 54c 
Moterių 98c. aeri Ribbed apatiniai 
Moterių 88c Jersey Ribbed kelnes 
specijalial po 
Vaikų 98c vidutinio storio Union 
Siutai po 
Mergaičių 88c Ribbed Siutai ant 
šito išpardavimo 1 
Vaiku 85c Vclastl<< marškiniai ir 
kelinės po A 

49C 
81.00 IKI $1.38 APATINIAI PO 79c 

Moterių $1.25 Ribbed Union Siu
tai ant šio išpardavimo 
Moterių $1.18 pulkus marškiniai ir 
kelinės po 
Vaikų $1.38 Union Siutai, speci/a-
lia kaina pa 
Mergaičių $1.25 Union Siutai balti 
ant šio išpardavimo po 
Vyrų $1.38 Jcrsoy Ribbed apati
niai po 

79C 
$1.25 IKI $1.50. APATINIAI MARŠKINIAI 

Vyrų $1.48 žieminiai Union Siu
tai 90 
Valkų $1.50 Unoln Siutai visokios 
rųšies specijalial po 
Mergaičių $1.50 Union Siutai balti 
Ir krcinavi po 
Moterų $1,50 Union Siutai pasirin
kimui po 

99C 
$1.75 IKI $2.50 APATINIAI 

Vyrų $2.00 Velastic Union 
Siutai specijalial po 
Vyrų $2.25 Fiat Fleece Uni
on Siutai ant šio išpardavimo 
Moterių $2.38 augštos rųšies 
Union Siutai 
Moterių $2,20 maišytos vil
nos apatiniai po *> 
Moterių $1.50 Union Siutai, 
pasirinkimui po 

Karpetams šliuo-
tos 

4 siūtos storos karpe
tams šluotos pa- 3 9 c 
dirbtos 1S kronų ^ ^ ^ 

Vyru Darbiniai 
Marškinai 

Tikri Amoskeag mėli
ui marškiniai, regulia
ri kaina $1.25 7 A n 
o dabar * ™ 

Panedelyj tiktai 

Vyru Pirštines 
Storos Jersey megztos 
ir vilnones pirštinės, 
Šiltos ir šiltu pamušalu 
vertės 65c Q Q A 
dabar °*C 

Moterių PanČiakos 
Juodos šilkinės pančia-
kos d u bei tavai s kul
nais biskutį sugadintos 
reguliarė kaina 1 Re 
35c. dabar pora 

Mezgimui Siūlai 
Elgin maid mezgimui 
siūlai bole 91 / .A 
titkal * / * C 

Skepetaites 
Moterių baltos cambric 
nosinaitės 3 I A A 
už , v w 

Vyru Pančiakos 
Engineers ir firemanų 
pančiakos Bear rųšies 
25c vertės 12VaC 

langams Užlaidos 
(shades) 

Iš lininės materijos 
gvarantuotos 36 colių, 
7 pėdų ilgio / O p 
tiktai ™ w 

Vaiku Knicker 
Kelnes 

Mėlinos. vilnos, juodos 
ir drižiuotos didžio iki tos, reguliarė 
16 metų 7 Q Q 98, O dabar 
tiktai pa 

Voile Jekutes 
Moterių ir mergaičių 
jekutės, gražiai aftavo-

kaina 
49c 

tiktai 

pora 

Sveteriniai Kotai | Veltiniai šliperiai 
Moterių oKtal, lygus 
su skepetiniais kalnie-

, Citrate Magnesia 
Moterių ir vyrų velti- ° 
nial šliperiai prie na- Į šviežiai sutaisyta spe-

19c riais, su dirželiais, re- mų su pilkais padais; cijaliai 
guliarė kaina CO QQ visokio didžio. 5 9 c PO 
f o.ou uiiOtir > poru 

L ŽIŪRĖKIT, KAD GAUTUMĖT ŽALIA TIKIETU. KIEKVIENAS ŽENKLINA TAU DIDELI TAUPUMĄ! 
= / 

KAMA ANT REIKALIN
GIAUSIU DALYKŲ »• 

NEPAKILO. 
Per paskutinius kelis metus 

kainos dvigubai pakilo. Kainos 
ypačiai ant visokių vaistų baisiai 
pakilo bet mūsų kainos ant vi
siems žinomo Nerve-Elixir 

.PARTOGLORY 

Liūdnas., nusiraminimas! Jį galima prilyginti 
nusiraminimui piktadėjo, kurs džiaugiasi, ma 
tydamas, kad jį pasmerkė apkalti drauge su 
kitais kaliniais.—Pagalios dar galima supra 
sti, kad kalinys atranda sau šiokį-tokį nusira-

* minimą tokių-pat, kaip jis, draugijoje. Bet 
pragare nei to nebus. Ten prakeiktieji yra 
budeliai vieni kitiems. Ten, sako šv. įDomas, 
nelaimės draugai netik nepalengvins/prakeik
tojo likimo, bet dar jį apsunkins." jfeuppl. 2. 
86, a. L). Net būti draugijoje tų, kurie ant 
žemės buvo geriausi sėbrai, prakeiktajam yra 
baisus dalykas. Skaitytų jie save laimingais, 
jeigu turėtų draugais liūtus, tigrus ir kitus 
žvėris, o ne savo gimines, brolius arba gim 
dytojus. 

Gal nori matyti pragaro neturtą, plikumą 
jame tų, kurių visa laimė ir dievaitis buvo lig 
laikiniai daiktai! Užtatai atsiminki Evange
lijos didžturtį. Begyvendamas buvo papratęs 

. valgyti skanius valgius, paduodamus sidabro 
induose, ir gerti brangius vynus iš aukso tau 
rių, puikiai rėdytis; pragarevgi pasijuto di
džiausiame varge. Tasai, kuris pirmiaus pa
vydėjo Lozoriui trupinių nuo savo stalo, da
bar patsai turi elgetauti. Dabar meldžia jau 
ne gardumynų, bet tik vandens lašo, ir, akai-

n t y tų save laimingu, jeigu butų jam leista nu
laižyti tą lašą net nuo raupuotojo piršto. Bet 
įr to lašo jam neduota! jL\r nepasakė jums Iš
ganytojas: "Bėda jums turtingiesiems, nes 

nelaimingųjų. Tarp baisių kaukimų ir šauk 
smų išgirdo balsą iš dangaus: 

— "Čia nuodėmė gauna bausmę, čia trum
pa linksmybė baudžiama amžina bausme." 

Tasai regėjimas pastiprino jį ir leido per
galėti visus priešo užpuolimus. 

Sv. Tomas sako, kad prakeiktieji labjau
sia gailėsis del to, kad už vieną nieką tapo 
prakeikti, kuomet labai lengvai galėjo įgyti 
amžiną laim'! 

Jonatas tapo pasmerktas myriop užtatai, 
kad valgė truputį medaus, kurį jo tėvas Sau
lius buvo uždraudęs jam valgyti. Savo nelai
mėje šaukė j is: v 

— Ragaudamas praragąvau galu lazdelės, 
kuri buvo mano rankoje, medaus truputį, o štai 
dabar mirštu. (I Kar. XIV, 43). 

Dar graudžiau raudos prakeiktieji, kuo
met pamatys, kad už vieną medaus korį, už 
vieną greit pasibaigsiančią linksmybę yra pa
smerkti į amžiną pragarą! 

Skitai, apgulę karalių Lizimaką, užtvenkė 
visus šaltinius, kad neįtekėtų į miestą nei laše
lis vandens. Lizimakas netekęs vandens ir di-
dei ištroškęs atsidavė į priešų rankas. Priešai 
dovanojo jam tik gyvybę, o viską kitą atėmė. 
Tuokart padavė jam šalto vandens puodelį 
troškimui užgesintų. O kuomet išgėrė, tarė: 

—• "Oi, kaip greitai praėjo nusiramini
mas, dėlei kurio netekau ir sosto ir laisvės!" 

(Daugiau bus). 

nepakilo, nes mes žinome, kad jis 
yra reikalingiausias kiekvienam 
žmogui savo namuose turėti, jis 

(sutvirtina nervas. 
Faktas yra, kad Partoglory pri

duoda maisto kūnui ir sustiprina 
visą organizmą ir subudavoja mu
skulus ir nervas 

!j8$C 
i . 
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Jeigu jautiesi nuilsęs ir neturi 
energijos, tau būtinai renkia Par-
toglory. V Didelis butelis kainuoja 
$1.00; 6 buteliai kainuoja tilktai 
$5.00. Užsisakykite tuojaus adre
suodami 

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Ave., 

New York, N. Y., Dept. L 4. 
' (G 15). 

The Roseland State 
Savings Bank 

1115-to Gatve ir Michigan 
Ave. Ohicitgo, 111. 

Kapitalas ir Perviršius 
$250.000.00 Visas Turtas su
virs $1.600.000.00 $1.00 atida
rys jums savings accounto 
pradekite dabar 
Atdara Seredos vakarais nuo 

7 iki 8 

Niekas negali susilyginti.. 
Box 1 Kimberly, Wis., balandžio 1917 

Aš kentėjau per kokius 3 ar 4 me
tus nuo nerviškumo,, o tas pasitaiky
davo apie 2 ar 8 kartus į mėnej. 
taip, kad kartais kąsdavau sau liežu
vi; Vienas iš mano draugu man pa
tarė vartoU Nervino ir po išvartoj;-
mui 7 butelių, jaučiuosi visai sveika. 
Aš visuomet juos turiu namie, kuo
met tiktai man prireikia. 

M. J. Simons. 
Mrs. J. Gutekuast of Banat, Mich., 

taip pati sako: 
Mr. H. L. VVrigrht, of Coyle, Okla. , , 

sako Pastor Koenigs Nervine yra, tar 
geriausias vaistas nuo nerviškumo, 
kurios pagydė mano vaikutį. Aš tu
rėjau keletį gydytojų, t>et niekas ne
pagelbėjo. , t 

Labai pulki knyga apie Ne 
wų Ligas ir sampelinis bi 
tellukas siunčiamas kiek 

rlenam Neturtingi ligoniai taip p* 
gauna vaistus dykai Sutaisyti per Re 
Father Koenig, Fort Wayne tnd m 
1878 m. ir dabar per 
KOENIG MED. CO., Chicago, DX 

62 W. Lake St., arti Dcarborn 
Parduoda Aptickosc $1 bonka 6 u i $5 

DYKAI 

PEARL QUEEN 
K0NCERTIN0S 

Nusipirkite labai gražią knygelę vardu: 

Pražudytas Gyvenimas 
arba 

Girtuoklio Išpažintis 
Šita knygelė vos tik išėjo iš spaudos. "Draugo" Bend

rovės laida. Turi 59 puslapius. . 
Kaina tik 7 20c. 

"Pražudyaas Gyvenimas" tinka mūsų knygynams. Dau-
delį jų imantiems nuleidžiamas žymus nuošimtis. 

"Pražudytas Gyvenimas" viena iš gražiausių apysakų. 
Paimta iš suomių gyvenimo. Kas kartą ją pradeda skaityti, 
nepames neperskaitęs ligi pabaigos. Taip yra užimanti. Ap
rašyta toks vaizdas, kurs dažnai sutinkamas ir tarp lietuviij 
palinkusių prie grtavimo, gi paskui nusprendžiusių pataisyti 
savo klaidingą gyvenimą. 

šita knygelė ypač rekomenduojama mūsų gerb, kle
bonams. Nes tai puiki lietuviams dovana prie kalėdo
jimo. :;• 

Reikalaukite tuojaus. Nes abribuotas skaitlius atspaus
dinta. ' * 

Adresuokite: 
a DRAUGAS" PUBLISHING CO., 

1800 WEST 46-th STREET, 
CHICAGO, ILL. 

Dabar yra patnrtmtoa ir tarto 
jamoe daugumos lietuvių, kuria gra 
Jija koncertlna ir augStal rekomen
duojama kaipo geriausia koncertine 
padaryta Suvienytose Valstijose • • 
merlkoje. Mes galime jas parūpin
ti augšto arba šamo tono. 

Reikalaukite katalogo, kuri Iš
siunčiame dykai. 

Georgi & Vltak Muslc Co. 
1640 W. 47th St* 

H. L. PEARSON & CO. 
AUKSORIAI IR OPTIKAI 

11340 MICHIGAN AVENUE. 

Telefonas Pullman 1541 
Pirkite savo Kalėdų dovanas čionais 

mes viską g va rantuojame. 

m 

Stocks Ir Boads Perkami Ir Parduo
dami veiklus darbas. Andrews 4fc Co., 
108 So. La S«lle S t , uMcta 1000 m. 

AR TURITE SKOLININKĄ? 
Mes gali pi e ifikolektuotl del jusu visokias' ne-
atgraunamas skolas, notas ir visokius berafttil-
kus skolų iajieškojimus tiesiai ant nuošimčių; 

^ n u o Privatinių ypatų, biznierių, kompanijų Ir 
'•>'"-"* kitų, kurie nenori geruoju atsilyginti. Ne

paisome kokia skola yra ir už ka, bile tik 
V. teisingai reikalaujama. mes iškolektuoslme 

nežiūrint kur ir kokiam mieste jųs gyvenate, 
nei kur jūsų skolininkai randasi. Mūsų bu 
das pasiekia skolininkus visur, nes tam tiks
lui turime korespondentus, kolektorius ir ad
vokatus visose dalise Suvienytų Valstijų ir Ka
nadoje. Pamėginimas ir mūsų rodą jums nie
ko nekažtuos. Reikale kreipkitės pas mus 
ypatlSkai ar laiškais ant sekančio antrašo; 

Interstate Legal Service Agency 8114 S.Halsted st. Dcpt.fC, Ohicagtt, HL 
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(Pabaiga iš 302 num.). 
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Bet darbas dar neužbaig
tas. Darbo Departamentas tu
ri dar šį pranešimą darbinin
kams. "Mes neturėsime ramy
bės pakol taika bus neužbaig-

'ta. Išdirbinio proeessas turi ei
ti ir eiti, reikia turėti pakan
kamai maisto, anglių, ir dra
bužių, kad užtektų visam svie
tui." 

• 

Visuose šiuose didžiuose 
darbo daivkuose, suteikiant vi-
sam svietui kviečių, statant 
didelį laivyną, prikasant tūk
stančiams dirbtuvių ir didžia
jai armijai bei laivynui ang
lių, Amerikos darbdavai abel-
nai stovėjo tvirtai su darbi
ninkais. 

Tokie vyrai kaip Vanderlip, 
Sch\vab; pamatė ir sakė, jog 
atėjo laikas, kuomet darbi
ninkas, ar tai jis dirbtų ran
komis ar smegenimis, yra tik
tai žmogus, su kuriuo reikia 
skaitytis. 

Vyrai, kurie veikia smege
nimis atliko pi liftu savo dali, 
kaip ir tie, kure liejo prakai
tą. Žinoma buvo keletas darb
davių, kurie atsisakė veikti 
top linkmėn ir kurie užsimer
kė prieš laiko reikalavimus. 
Pav. buvo toksai vyras, kuris 
pasirįžo geriau sudeginti savo 
dirbtuvę, neg leisti tautai ar 
darbininkams kišties kur nors 
į jo dalykus. Taip-pat buvo 
didelė dirbtuvė Naujojoj Ang
lijoj, kuri savo autokratiška 
tvarka privertė valdžią sau-
valiai pasielgti. Bet tokie 
darbdaviai pasitaiko taip re
tai, kaip ir atkaklus agitato
rius. Senoviškas pramoninis 
typas, kuris tik savo reikalus 
težiūrėjo, neveizint ko pasau
lis nuo jo reikalauja, atgyve
no savo dienas ir daugiau jau 
negrįžš. 

KARĖS DARBININKĖS 
GRĮŽTA NAMON. 

r 

Washingtone išlengva demo
bilizuojama 100,000 armija. 

Moterų, karės darbininkių 
demobilizacija eina tikrai de
mokratišku keliu. 

Maža mergaitė, dirbanti 
valdžios ofise tolymoje mezgi
mo dirbtuvėje yra po tąja pa
čia karės departamento prie
žiūra. Kontraktai naikinami 
ar užlaikomi, kad karės dar
bininkėms suteikti progos gy
venti. Iš kiekvienos valstijos 
vyrai ir moterys, kurie atsto
vauja valdžią telegrafuoja į 
Washingtoną apie industrijom 
stovį jų apielinkėje, taip kaa 
ją tinkamai apsaugoti. Didžio
sios moterų organizacijos, ku
rios pradžioje 1917 metų pra
dėjo ieškoti moterų karės 
darbams, dabar veikia kiton 
pusėn ir stengias pasiekti dau
giau kai dešimt milijonų savo 
narių, idant suteikti pripaži
nimą tai pačiai karės darbinin
kei grįžtančiai i į savo gerai 
atliktojo darbo} Joms yra sten
giamos suteiKi teisotą atlygi
nimą patariant, kad butu iš
laiko pranešama apie jų atlei
dimą ir mokama viršum algos, 
kada ji palieka valdžios darbą. 
Dabar tais dalykais rūpinas 
kongresas tuo laiku kuomet 
kiti svieto dalj-kai laukia. } 
kongresą yra ineštas bilius, 
kad suteikti važinėjimo sąly
gas, tokias pat kaip ir palei
džiamiems kareiviams, 100,-
000 moterų armijai, kurios at
keliavo Washingtonan iš visų 
Amerikos dalių, kad patar
nauti savo saliai. 

• Dėdė Šamas oficijaliai ir 
Apatiškai prisipažino esąs sko
lingas dviem milijonams su 

viršum moterų, dirbusių karė*, 
darbuose ir ,milijonams kitų, 
kurie panorėjo padėti išdirb
ti karės dalykus. Tokie vyrai 
kaip Bernardas Barueh, kure 
nesenai pasiūlė užmokėti ke
lionę iš savo kišenės visoms 
.aoterims, apleidžiančioms ka 
rės' industrijos biurą, kuru 
jis yra nariu, yra užtikrinimu, 
jog visuomenė ankščiau ar vė
liau pripažintų ir reikalauti 
ypatingos užuojautos mus 

toterims. karės darbininkėm 
Darbo Departamento paski 

'iniais devyniais mėnesiais g< 
ai sutvarkyta visoj šaly, nu 

•Vi nerija pasiekti karės darb 
linkus pripažino .moterims ly 
gybę kokia joms priklauso pa 
ral jų skaičiaus. 

Armijos ir laivyno kare 
eikmenų išdirbinio sekciji 

'v asd i eiliniuose susirinkimuos* 
moterys turi tas pačias teise? 

'vaip ir vyrai Suv. Valstiji 
ryvontojai. Grūmojau tieji nesi 
ikimai nerimo industrijoj ka 

me dirba beveik 150,000 mo 
terų buvo paimti domon taip 
pat, kaip ir panašus pade ji 
!uas vienų vyrų darbuose 
Nėrinių (mezginių) dirbtuvė 
se, kuriuose dirbama valdžiom 
darbai duodama dvi savaiti 
darbo po pabaigimui karės 
kontraktų. Visos nėrinių dirb 
tuvės buvo tvarkomos, žiūrini 
:š trijų pusių, pamažinti ka 
rės išlaidas nepadarant suiru 
čių dirbtuvėse ir išsisaugok 
nuo industrijalių nesutikimų. 

Daugely valstijų, net ten. 
kur karės reikmenų dirbimo 
buvo dauguma, perkėlimas 
moterų iš karės į ramiųjų lai
kų darbus yra vedamas pa
čioje valstijoje ar netoli nuo 
valstijos, nesikreipiant į Wa-
shingtoną. Ohio valstijoj, kur 
beveik kiekvienas industrijos 
užkampis pripildytas dirbtu
vėmis, dirbančiomis karės da
lykus, permainymas iš vienos 
industrijos į kitą laike praė
jusių dviejų savaičių labai 
spėriai ėjo ir tik viena tele
grama tebuvo siųsta į Wash-
ingtoną del pagelbos. 
Kaikuriose vietose kvotėjai iš 

Samdymo Biuro moterų sky
riaus buvo pasiųsti į didžią
sias dirbtuves, iš kurių mote
ris atleidžiamos nuo darbo. Ki 
tose vietose buvo dar daugiau 
suirmTo tarp darbdavių ii 
biuro. Moterys kvotėjos prieš 
jų atleidimą išgaudavo dar 
bininkių surašą, su aprašymu 
ką jos moka: "Tada*1 sako 
viena' moterėlė, "besidarbuo
jant, telefonuojant į įvairiai 
tolymesnes vietas ir t.t. mum: 
greitai pasiseka surasti vie 
tą toms moterims. Tai sun
kus darbas, bet apsimoka, nes 
dabar kaip mes žinome, nėra 
nei vienos moteries darbinin
kės Ohio valstijoj be darbo ir 
be maisto". 

Panašus pranešimai ateina 
-r jš kitų valstijų. Virginijoj 
kur Sarrdyroo Biuras skaito-

II ' • ! I • » ! • i • • • • rr~*r 
fle&tadttiiis, sausie * 

roas buvo, kaipo vyrams ištai
ga, kadangi tūkstančių vyrų 
reikalavo \ Norfolk, Hopevveil 
ir1 kitus karės centrus, pasi
rodė, jog ten yra labai 
tlaug progos ir motorinis. Vie 
na didelė karės reikmrnų dir
bimui ; staiga visus savo už 
darbius paskyrė padidinimui 
dirbtuvės. Šnekant su savi
ninku praėjusią savaitę pasi
rodė, jog jis tik ir nori, kad 
moterys jam butų siunčiamos. 
"Mano naujoji dirbtuvė vos 
tik užbaigta", jis aiškino. 
"Ačių pasisekimui aš galiu 
pradėti viską iš naujo. Aš 
turiu dirbtuve, kuri yrą mo
demiška iš visų pusių, neiš-
skyriant nei parankumų mo
terims. Aš galiu tuojau pri
imti 500 moterių". 

(Pabaiga bus.) 

L I E T U V I A I . -
turi* |doi'iHu1at.» tik© skaitykit-
! alinkite rlenlnttt) ukte '%»***•* 
vMERIKOS ŪKININKĄ" 
Kreipkite •ekančln *d*-*-

iMERIKOS ŪKININKĄ? 
P. O Boi 96. 

«ART MICHTGAN 

Mechanikai 
Mos dirbamo naujus ir 

senus, taipgi taisome viso
kius muzikaliskuH instru
mentus, Gramafonus tai
some by kokios išdirbystės. 
Visolti darbą grvarantuojam. 

Taipgi mes turime Didelę 
Krautuvę Mupikališjcų Ins
trumentų: Victor Victrolas 
ir Rekordus. šimtu Šim
tais Lietuviškų aųmarių, 
koki tik ant svieto randasi 
dideliam pasirinkime. 

Kur Laikote savo us 

EAGLE 
Mu*ic House 
1240S.HaIstedSt. 
honi Dinir 6737 ClflC*60 

CICERO, ILL. 
Pranešimas. 

Nors keliais žodžiais noriu pra
tęsti CICEROS LIETUVIAMS, 

kad nuo Naujų Metų paimu savo 
nuosavybėn visiems žinoma ŠAL
TIS & CO. koljardą, esanti ant 
kampo 49th Ct. ir 16-tos gatvės. 
CICERO, ILL. Paimdamas į savo 
rankas minėtą joljardą permai
niau ir firmos vardą, užvardin
damas ją GRANT WORKS COAL 
VARD. Po nauju vardu ir po ma
no priežiūra noriu, kad šis kol ja r 
das butų žmonėms prieinama — 
geros anglįs. žema kaina, ir ge
riausias patarnavimas. Anglių 
pervežėjams sutartis užtikrinta. 
Mano pranešimo teisingumo per 
sitikrinimui, kaip anglių ėmėj-.i. 
taip auglių pervežėjai, kreipkitės 
į GRANT WORKS COAL 
YARDS kampas 49th Ct ir 16th 
St., Cicero, IU., o busite tikri, kad 
mano žodis' yra teisingas. Teisy
bė padarys jus nuolatiniais maro 
kostumeriais 

Del Cieeros lietuvių gero veli
jantis, 

JONAS KAIKARIS, 
Savininkas. 

i: isti • s \ a r * 

VAN SIPMA BROS. 
Laikrodininkai, Auk

sininkai Ir Optikai 
Pilname pasirinkime laikro-
dė iai. telk rodžiai r auksi

niai daiktai 

11110 MICHiGAN AVERUE 
R O S E * A N O , I L L . 

Vinkli pataisymai pas raus fptcljiHDnati 

Dabar vra geriausias laikas ^perkelti pinigus/ UŽ PINIGUS PADĖTUS PIRM 
15 d. -Sausio (January) 1919 m. I CENTRAL MANUFACTURING DISTBICT 
BANK (A State Bank) GAUSITE 3% procentą NUO 1 Sausio (JTanuary). SU
VIENYTŲ VALSTIJŲ VALDŽIA, PAČfTU BANKAI, MIESTAS CHICAOO IR 
DIDŽIAUSIOS KORPORACIJOS LAIKO SAVO PINIGUS ŠIAME BANKE. 
Dėlto neatitŠeKokite pradėjimą dėti pinigus į šią STIPRIAUSIĄ VALSTYBINĘ 
BANKĄ ant Bridgeporto su TURTU virš $5,000,000,00. Nelaikikite sunkiai uždirb
tus pinigus namie, prie biznierių ant palaikimo arba kitose nesaugiose vetose, kur 
kas valanda jie gali žūti, bet ATNEŠKITE \ CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK, KUR PINIGAI BUS VISIŠKAI SAUGIAI, gausite 3% pro
centą ir suma ant PAREIKALAVIMO. ' 

Norintis perkelti pinigus į ŠIĄ BANKĄ, atneškite bankinę knygelę, o mes per-
kelsim jūsų pinigus su procentais ir išduoshn mūsų bankos knygelę. 

Perkalki t iš nesaugių vietų arba pradėkite'dėti pinigus į ŠIĄ STIPRIAUSIĄ 
BANKĄjo busite užganėdinti. 

CENTRAL • " E S T BANK 
1112 W. 35th St., netoli Morgan St, Chicago, III. 

Valandos: 9 ryto iki 3 po pietų kas dieną. Suba-
tomis 9 ryto iki 1 po p. VAKARAIS: SEREDOMIS 
ir SUKATOMIS nuo (i iki 8 vai. 

S. L. FABIJONAS, Liet. Skyr. Ved. 
A. PETRATIS, Real Estate ii* Insurance Sk.Ved. 

A STATE BANK y Jnsur 
mm 

mmm 

ATONIC 
l£J&TJ&i£JLK£VJ2± 

Po valgiui neužmlrSk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO 
NIC. Prašalina visus nesmagumus 
suvirškinimo, o tas reiškia, kad rei
kia pamėginti viena. Parduodama 
pas visus aptiek orius 

I— MIII • l l l g a — H M 

ase 

AMERIKOS LIE. MOKYKLA 
Mokinama angliškos lt lletovis 

kos kalba, siitemtikos, knyvedys 
stės, stenografijos, typewriting, pirk 
lybos, teisių, Suv Valstijų Istorijos 
abelnos istorijos, geografijos, pollti 
kinės ekonomijos, plllotyttės. dailia 
rafiystės. 

Mokinimo valandos, nuo I ryto Ik 
6 po pietų; vakare nuo 7:M lkl t:If 
•MM So. lakltfrt 8a , CUoago. DD 

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

DIDELIS BALIUS 
Draagyites Lietuvos Karaliaus Mindaūgip 
Nedelioj, Sausio-Jatiuary S, 1919 

APVEIZDOS DIEVO PARAP. 8VET., 
PRIE 18-tos GATVES IR UNION AVENUE 
PRADŽIA 4 VALANDĄ PO PIETŲ ^ 

Nuoširdžiai užkviečiame visus lietuvius ir H7JTuV«fites, > 
senus ir jaunos atsilankyti į sity milžinišką balių, kur 
galėsite linksmai laiką praleisti ir pasišokti prie vienos 
iš geriausin muzikų Chicago j . 

Kviečia visus DRAUGIJA. 

SW mm • • • • • • • • • • • • • » • » • • • • n ir T -t u r t i n i i i i m 

Y excnaoge kai 
LIBERTY BONUS 

tej ivjH priversti euate parduoti. oie« tuokame N 
• las, be komiso. 
flondau> galima siųsti regia KDTVARD į*. GAJUtTTF CX>. 

Bank era 
u-uota kruša 1 M S Q ^ J 
C-o Lltkuaman Deyi Atdara Nedctto*ą 10—12 dient» 

IU L BRANDUS 
DENTISTAS 

3261 S, Halsted SI., 
Ph»n» Boulerard 4250 CHICAGO 

U T I E Č i A I ! 
i — — — — i • 

Šiuomi pranešu gerbiamiems, kad apie Gruodžio-Dec. 15 
d. atidarau MOTERIŠKŲ DRAPAIfl? DIRBTUV? dirbame 
siutus, kotus, dreses ir sijonus moterims merginoms ir mergai
tėms ir be skirtumo dirbame nuo didžiausių iki mažiausių dra
panų taipgi senas drapanas valome, kvarbuojame, taisome ir 
prosiname tad, gerbiami tautiečiai, reikalui esant, širdingai 
kviečiu atsilankyti pas mane, o busite užganėdinti. 

M. POVILAITIS. 
1730 So. Union A ve., Kampas 17-tos Gatvės Chicago, HL 

•' t' 
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P-Jė L 6.'VAKAR 
PIANO MOKYTOJA 
— — . i i i 

4 5 1 5 S o . VVood 5 t . 
Oaoda iek«Ua« akambtniiKM, 
ptaaa pagal »afcartt 

IIHIIIIIHIIIIinillUIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIĮ 
I DR. A. R. LAURAITIS, | 

Lietuvis DentistaS7 į 
28TS W. 22nd STREET S 

j ilarshall Sąuare Theater Bldg.. ! 
į CHICAGO, IUL =* 
1iHmtitnntimiimiiiiitiiinnmntiHtH»7 

niniiiiiiiiiifBiiiiiiiiiiiiiiitfiiifiiiiiiiiHiiHiHffiiiilfffiriiii|MimiRtiHi 

~ Kur Tamsta Perkate? Kodėl ne pas mus? 
Tegul Kvorka padabina Jxswą 
namą. Pas mus galima ganti 
visokių naminių rakandų k. t : 
Rakandų, Pečių, Divonų, Sin 
varnų Mašinų, Pianų, Grafono 
lų. Viskas pas mos gaunama. 
Kuomet jum prireikės ko prie 

namo kreipkitės prie 

SiMPLOt UNIVERSAL 

Paul Kvorka 
1551-1553 Chicago A ve. 
Arti Ashland Ava, 

gitiiiimmitiminiiiiiiiiuiuiiituiUMiiiMHiiiiiiiiiimuHitHįjį 
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A*, ADOMAS A. KARALAUSKAS, 8EXAMČ1AI RAŠAU. 

I 

3 

AS labai sirgau per 8 motus, nusiabnejea pUralla bar*. Bto> 
pepsija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjlmas. Kraujo, Inkstu. 2fss> 
rų ir abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vtltlssk 
kad begyvensiu. Visur ieškojau sau pagelbos, neslfalĮ^j«Q v t e 
Amerikoj ir už rubežių, bet niekur negavau aavo sveikatai psu 

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistu, Bitterio, *wMijo 
tojo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai pe i 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėti. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbti. Inkstai etslgai u 
matUimas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių ri 
išnyko po užmušimui visų ilgų. Bėgiu t mėnesių Išgerdavau kai su 
raitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 8 mėn. savo paveiksi pa 
uiačiau tokį skirtumą kaip tarp dionos ir nakties. Dabar jaučiuos 
dmagial ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkoju Salutaras mylistn evs 
radėjui ir linkiu visiems savo draugams ir pažystamiems su tOkUlr 
atsitikimais patariu nuoširdžiai kreipties prie Salutaras: 

•'' SALUTARAS 
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenaa Prot 

1707 So. Halsted St., Telephone Canal 841T, CSUSMBJL m 
^uiUilllllMM»iltHMIMUICII(!IIIMr*UUJOeeiWMUIMMIIJIIIIi;i5lllllllillHI!IHIH!lHl|IIMMIIi;illll|.tMtf|imifirinilHII 

PRAKALBOS 
APIE LIETUVOS RjąPRIOULMVBĘ, Paren*tos * 

Tautrs Fondo 60 Skyr.MEDELI0S m-< *m 5-1919 
l ik . P. M.-fc Bažit. Snt., 44 Ir FalrfisM Nuo Brighlon Park Pradžia 6 vai. vak. 

Kalbėtoju yra užkviestas tik ka. sugrįžęs iŠ kariuomenės Suvienytų Valstijų žymus kalbė
tojas p. J. E. Karosas, kuiis turi labai daug svarbių žinių įuunu pranešti apie Lietuvos pa-
dėjinm. Taipgi bus ir daugiau geni kalbėtojų. Apart prakalbų uus ir kitokių pamarginimų: 
dainos, deklemacijos ir tt. V t 

Nuoširdžiai visus kviečiame, kurie myiite Tėvynę atsilankyti. ^ ' KOHFPETAS. 
^wg»wsjpwa«Mgj«y^iaBswg*gĮaM • i umaJ, '"itssi 
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OIDZlAUSU ĮIETŪVISK* KRAUTUVE CHICAGOJE 

f • 

S»«Atk QU8BN KONCBKT1NA 

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKAL0 
Musų krautuuvė — viena iš didžiausių Ohi«agoje. 
Parduodame už žemiausią kainą, kur Mtur taip negausi. 
Mašinėlių laiškams drukuoti ir ofiso dai'baaig yra nau
jausios mados. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, gliu-
biuius ir deimantinius; gramafonus lietuviškais rekordais 
ir koncertinų geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų iš-
dirbysčių. Balalaikų, gitarų ir smuikų, kokių tik reikia. 
Dirbame visokius ženklus draugystėms, taisome laikro
džius ir muzikališkus intrumenlus atsakančiai. Kurie 
prisius trijų centų krasaženklį, gaus kateliogą veltai. 

Steponas P. Kazlawski 
4632 SO. ASHLAND AVR, CHIGAGO, ILL. 

Telefonas; DROVEB 7309 



&*4jLtulit'uis, sausio 4 1919 DRSŪGSS 
Į - i • i .-mm*. 
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lietuviai Amerikoje. 
ROSELAND, ILL. kaitė. 

Po 2 ilol.: S. Kaminskaitė, 
J . (rronckas, K. Šulckus, B. 

\ 

V, 

.» 

Rosedandiečių aukos l ie tu-
TO» laisvės reikalams. Šc>» Iii tautas. -
aukos nurinkto* tapo per pra- p 0 -1.50 — P. -Žiliūtė. 
kalbas Visi) Šventų parapijos P o 1 d o l . A Bobeliutė, A. 
svetainėje gruodžio 15 d., 1918 F r a j e r a i t ė > S. Dargaitė, A. 
m. Reikia pažymėti; kad L. skleriutė, V. Drazdattskait:, 
Vyčių 8 kp. daugiausiai rėmė M ^ , i k a s Q D G i v i k a i t e > A . 
tą prakilnu reikalą, nes jie (j regoravieiutė, O. Biciuniutė, 
vieni abelnai visi nariai su- M M l l l i u t ė , . B . Sabonienė, V. 
aukojo 657.u0. Slptekieriė, P. Bublauskienė, 

, Aukos eina po skyrium to- A c > j j j a n u g a i l H k a ^ j . 
kioj tvarkoj: Česnauskas, M. Dambrauskie-
K i ^ P - L a P ^ ^ kleb. $200.00 n ^ p Labanauskas, O. Kri-
Leonas Narbutas . . . . loO.OO p i o n ė > G a u g y % J # Butkus, A. 
Kaz. Račkauskas . . . . 110.00 K n i . , t a uskas , j . Bražinskas, 
Jurgis Mockus . . . . . . HO.OO K . i n ( V v i v i e n 6 ( s e t l ^ 

Nevisi kol kas pinigus ati-

^^^^^^^^^^^^^ff'ff^^'p y • J M r = 

zikantų. 
Kas myli muziką, lai spie

čiasi krūvon ir iaąasi ua darr 
bo. Pre to, pargryž* iš Dėdės 
Šamo kariuomenės gerų mu
zikantų, tada galima bus ir 
ger$ bena sutverti. 

Taigi vienybėn ir prie dar
bo. x 

Muzikos Mylėtojas. 

HUDSON, N. Y. 

davė. Yra viltis, kad tie, ku
ri i* dar neatidavė, atiduos į 
Tautos Fonde. 

Visiems aukavusiems tariu 
širdingiausia aeių! 

Kun. P. Lapelis. 

L\ S. Šiose dienose siun

ti. J . Stonkus . . . . . . . . 100.00 
A. Likša 100:00 
J . Stančius 100.00 
P. Paznokas 100.00 
A. Puidokas 100.00 
J. Kvietinis 100.00 
Dr-ja Hv. Vinceno a Pau

lio , . 100.00 
Dr-ja £v. Petro ir Pau

lio .\ . 100.00 čiame Tautos Fondui 2500 
Kaz. Strumila 100.00 ^ 1 . Kiti kol kas pasiliks vie-
S t Piktužis 72.00 t l ] [° skyriaus kasoje, nes, be-
A. Jasiulevicia 50.00 abejonės, mplauks daugiau. 
Kaz. Paukštis 50.001 K u n - p Lapelis. 
J . Malakauskas 50.00 ~p 
P. Paldavičia 50.00 CHICf GO HEIGHTS, ILL. 
V. Šimaitis 50.00, 
J Stufkus 50.00 M u s l J kolonijos katalikiškas 
A. Jasiulis '.'.'.'.'.'.'.'.Y. 5(L00 Jaunimas • J»da, knita, dar-
Roz. NPaujokienė 50.00 ^uojasi, ypač kimba prie vei-

5 0 . 0 0 k l l I l ° v y č i a i . 

50.00 Patemijes " D r a u g e " pra-
P. Rusteikaitė 
O. Anuzaitė . 
J . Subatas • • • 
V, vSmilingis . 
M, Zakavičienė 
A. Malkevičius 

Gruodžio 15 d., praeitų me-
,tų, buvo susirinkimas lietuvių 
dr-jos Šv. Kazimiero*. Ap
svarsčius dr-jos reikalus, at
silankė St. Čepaitis ir pratarė 
kelete žodžių apie Lietuvos 
neprigulmybe, kad paaukoti 
kelis dolierius Lietuvos lais
vės reikalams. Visi su tuo 
sutiko ir aukojo sekantieji: 
Dr-ja &v. Kazimiero . . $50.00 
J. Navickas ' 20.00 

Po 10 dol.: J . Andruškevi-
čius, J . Pauža, M, Kantaus-
kiutė, Z. Gelažiniutė, V. Sumi
nąs. 

Po 5 dol.:' A. Bielskis, T. 
Gi igalaitis, A . ' Gaižutis, F. 
Geležinis, M. Stažas, O. Kri-
žiutė, S. Čepaitis, A. Pažėrą, 
,). Kča. 

Po 2 dol.: A. Digris, J . Gar-
baravičius, V. Krajauskis, J . 
Jokimčius, A. Gedeikis, J . Ka
zakevičius. 

Po 1 dol.: V. Melauskis, J , 
Jankauskas, M. Vaičiūnas, A. 
Sviegždienė, M. Gedeikis, S. 
Kubaitis. J . Barauskis 50c. 
Viso surinkta $203.50. Lė
šos nusiuntimui 13c. Viso nu-

VEIKIA I§VIEN SU APSI- , wimwiHiimiwiHiwiiwiMi 
GYNIMO TARYBOMIS. 

» • . m 

"tfiSgSF*1 VARPAI 
ATMINČIAI TAUPAI 

McShanno Bell Foundry Co. 
Baltimorc. Md.. U. S. A. 
|||»IIUIilillinMMUIMIIIUMl» 
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JURGIS ąNClllS 
Mirė gruodžio 5rX1918 ta-

Naturalizacijos biuras, prie 
Darbo departmento, veikia 
sutartyje su valstijų organi

zacijomis. 

Po karės, rekonstrukcijos 
darbą Darbo Departamento 
natūralizacijos biuras rengias 
veikti išvien su kitonus ofidija-
lėmis valstijos ^ganizacijo-

1 mis, kurios darbuojas del A-
merikanizacijos. Tas biurai po„ palaidotas 10 d. ^ruodiio. 
pradėjo specijalį darbą šalyj Velionio kūnas .gulėjo namuo-
padėti ateiviams laike socija se po num. 4021 Brigthon PI. 
lio ir industrijos sutvarkyme, H ten išlydėtas į Nekalto Pr. 
periodo. Per viešąsias mokyk- *v. Marijos bažnyčią į Sy. 
las ir per valstijų apsigininu Kazimiero kapines. Paėjo iš 
tarybas jis eis prie ateivn Suvalkų gub., Naumiesčio ap., 
kiekvienoje šios šalies dr-lyje. Lekėčių par. ir kaimo. 34 me-

Toks biuro veikimas i s vie- H amžiau* Amerikoje išgy
veno 6 metus. 

Paliko nuliūdime brolius 
no su valstijų apsigynimo ta 
rybomis buvo labai pa sekini n 
gas jau nuo balandžio mene- Vincentą, Antaną ir Pranciš-
sio, kuomet Tautiškoji Aps/ ^ Jaučius ir brolienė Katn-
gininio Taryba atsišaukė į vi- ** Jančiuvienę. 
sas valstijų organizacijas pri- ' Antanas Jaučius, 
srdėti prie biuro darbo, ve 
d a m o j e v i e š o s e m o k y k l o s e . V ė 
l i a u - p r e z i d e n t a s U ž t v i r t i n o L ^ i e š k a u savo tetos Barboros Auk-

^ . i . ,v sorlkes, ji dabar yra vedus, jos pa-
k o n g r e s o a k t a , kUVlUp l e i d ž i a - vardes po vyrai nežinau. Ji paeina 
M natūralizacijos biurui mo 
kinti ir lavinti svetimtaučiu?, 
norinčius palikti piliečiais. 
Kongresas taip-pat užgyrė 
išleidimą ir isplafrininnj <4Stu 
denb) Rankvedžio", lmriame 
randas visi patarimai ir nuro
dymai prirengimui piliečių 
p r i e j ų a t s r k o m y b i ų . P e r 
savo amerikanizacijos depart-
n i e i i t u s g o n e r a l i š k o j i TOotėnj 

25.00 iiešimą, kad mūsų vyčiai ren-
25.0v) '^iii vakanj del §v. Kazimiero 
25.00 draugijos, laukiau nekantrai 
25.00 t:>.; dienos, gi sulaukęs uuduli-

V. Jakavičia 25.00 uaa i>asižiurėti. Nuėjęs sve-
A., o i i a s 
J . Eriibergas 
Vai. Kvietkauska.> 

. . . ^5.08 tainėn jau radau beveik pilna 

. . . 25.001 f.nioiiiŲ. Atsisėdęs laukiu, ką 
. . . 25.00^10 mus vyčiai parodys. Man 
. , . 20.00 tn laukiant, štai pasirodo ant 

M. Riekus 25.00 sc\ nos nemažas būrelis gra-
Jm Puodžiūnas 

klinbų federacija veiks iš vier. 
siustą į Tautos Fondą $203.37. m b l u r a i s įr p ^ $ k m t i k g a . 

Visiems aukotojams ir a u . | l ? m a * f e d e r a l ė s v a i d ž i o s Vei-
kotojoms tariame ačių. 

Komitetas: 
J . Andruškevičius, 
F . Grigaladtis, 
St. Čepaitis. 

Jonas Xemajunas 
Ona Susnis 
J . Leleika 
Janl;evičien4'' 
K. Simėnes 

Po 10 dol. aukojo šie: Y. 
Stankevičia, J . Sdrazdauskas, 
J . Makaris, i i . Va^kevičiuto, 

25.00 zaus niusu jaunimo. Trfi buvo 
20.00 vyčių choras. Tiesa ir padai-
20.00: navo gražiai šias daineles: 
15.00 i - A n t tėvelio dvaro, ' ' u Ver-
15.00 da l)oba kukulius", "P jau t i 

link.-na" ir ant galo Lietuva 
Tėvynė mūsų. Daino* išėjo 
puikiai. Matyt, kad choras 

Vilkas, Plungė, J . Janulioni* i y r a g e r a i s lavintas vietinio 
S. Mikne\-ičiat P. JankevičiP- j v a r < o n i m t t k o p. A. Stansaus-
Bė, A. Zauneriunas, M. Rožu- ^.0 

kienė, A. Paliulis, V. Lukoše-
vičia, J . Samoška. F. Stase-
vičia. J . Stoškienė, P. Gečius, 
A\ Laucis, J . Dargis, J. Dar
gienė. M. Kukuraitis, P. Ged
vilas, J . Žukauskas, K. Eidie-
jus, M. Rutkauskas, J . Piva-
riunas, A. Jakutis, P. Miko-
laitis. 

Po ti dol. — K. Pakamanis. 
Po 5 dol.: A. Volbikaitė, A. 

T. Stankus, A. Jagminas, P. 
Povilionis, K. Gruzdys, M. 
Misiūnas, J . Stulginskas, P. 
Brazas, J . Motiejūnas, J . Pau
lauskai, V. Niekus, J . Šat
kauska i M. Šlikas, V. Rut
kauskas, A. Dasis, F . Čepu-
lėnas,- B. Bapšis, J . Klonis, A. 
Belinis, V. Navickas, J . Jure-
vičia, B. Liudkevičia, Genis, 
K. Jurevičia, J . Vilkienė, P. 
Adomėnas, J . Stočkus, \". 8a-
vičia, K. Žiiinskianė, J . Ku
činskas, J . Daukas, K. Kli 

*• 

Paskui gerb. klebonas kun. 
Baltutis paaiškino programą 
ir prasidėjo lošimas: "Ausis 
nuo ausies". Lošimas taipgi 
pavyko. Nors kaikurie lošė 
silpnokai, bet su laiku išsila
vins ir, galima tikėti, kad a-
teityje bus gabus artistai-me-
gėjai. 

Paskui mergaitės ^sulošė 
Geriausios Draugės". Gerai 

sulošė ir publiką neme'nkai 
prijuokino. 

-

Po viskam prasidėjo šokiai, 
kurie tęsėsi iki vėlumai. 

Ikišiol pas mus, jeigu rengi 
vakarą, tai reikia muzikautu^ 
samdyti lenkus arba kitokius. 
Rodėsi, kad čia lietuvių muzi
kantų nei nėra. Bet, kada pra
eitose Kalėdose užgirdau baž
nyčioje griežiant orkestre, 
tai pasirodė, kad yra ir lietu
viškų muzikantų, tik bėda, 

mavičia, .J. Liberis, K. Guzdis, kad jie nėra sutvarkyti. Kam 
A. Sinkevičių, A. Pivanunas, 
L. Pivariunas, K. Paulikas, F. 
Jonei kis, J . Smigerskis, J . 
Stalioni>. L >"alas. S. Poeius, 
J . Vainauskas, Y. Žiogas, V. 
Petkus, .). Sinianauskas. A. 
Kudaba, V. Rožiukas, E. Side-
rienė. A. Un'iunas. L. Aleksle-
juna.-, A. I mbraziunas, Y. 
Kineius, I. Simanavičius, B 
Simanavičius, K. Daupas, K. 
Sabovas, A. .luktonis, P. La
banauskienė, S. Markfviče. 

f Po :> dol.: N. Rirnsius, J . 
Periukaiftenė, (K .)anušau>-

nntms reikia duoties save iš
naudoti kitataučiams, kad mes 
galime savo muzikantus tu
rėti. Kitataučiai muzikantai 
lietuvišku, šokiu nemoka gro
ti, gi mušu vakaruose kaip tik 
ir pridera šokti lietuviškus šo
kius. Žiūrėkim kaip yra kitose 
k o l o n i j o s e . T e n v a k a r u o s e 
da ilgiausia i šokama lietuviški 
šokiai. Geistina butų, kad su
sitvertu čia lietuviškas benas, 
kinis galėtu puikiai gyvuoti. 
Tada niekas negalėtu pasaky
ti, kad mušu tarpe nėra niu-

CHICA60E 
BRIGHTON PARKO MOKS

LEIVIŲ DOMAI. 

Nors jauna kolonija, bet, 
ačių Dievui, supratime lenkia 
senas kolonijas Chicagoje. 
Matydamas gerb. klebonas, 
kun. A. Briška, kad šioje ko
lonijoj randasi nemažas būre
lis moksleivių, pasitaręs su 
Chicagos Apskr. Moksleivių 
pirms., p. A. Jovaišų, nutarė 
sutverti S. A. L. R. K. Moks
leivių kuopą. 

Pirmas susirinkimas atsi
bus sausio 5 d., š. m., N. P. Š. 
M. P. svetainėj, tuojaus po 
antrų mišių. 

Taigi, norintieji prigulėti 
prie moksleivių obalsio: Die
vas, ir Tėvynė, galės prisirašy 
ti. Prie moksleivių Su-mo 
gaii prigulėti moksleiviai, pa
baigę aštunta klesjj .parapijos 
mokyklos ir lankantieji augš-
tesnį mokslo šaką. 

Moksleivė* ir moksleiviai, 
kuodaugiausia meldžiu at
silankyti. 

V. Damašas. 

TOVVN OF LAKE. 

2\ Fondo susirinkimai. 
Nedėl ioję , sausio 5. d., 4 vai. 

po pietų , Šv. K r y ž i a u s parapijos 
sveainėje, T. F o n d o 39 skyrius 
la ikys susirinkimą. 

Visi nariai, y p a č laisvės Lietu
vai l inkė ja i būt inai turi atsi
lankyti del užbaigimo užsil ikusių 
reikalų. * l 

T. Fondo skyriaus Valdyba. 

k i m o . . t, . 
Nei viena Sav* Vai. val

džios šalia neprieina taipxarti 
prie svetimtaučių, karp natų* 
ralizacijos biuras, kt:iis pa ] -
rastais laikais pasiekia dau 
giau kai 1,000*000 a t e i t ų 
kas metai. Ypatfrigai pasieki
mas per viešąsias mokyklas 
yra pasekmingas, nes tai yra 
labiausiai natūrališkas ir pri
einamiausias kelias, koki ga
lima raati. Tų stisinešiina. pa
siekti labai lengva. Kaip tik 
svetimtautis išsiėma pirmasias 
poperas, jo ir jo moters var 
da r yra siunčįami į apylinkės 
viešąsias^OHokyklas. Potam iš 
mok>klų siunčia laiškus kai7^ 
vyrui, taip ir moterėi, ragi
nant juos eiti į mokykla, kame 
jie galės išmokti apie pama
tinius pilietybės reikalus. 

Biuras savo plačiu apšvie 
tos darbu užinteresavo įvairiu 
valstijų gubernatorius, kurie 
jo darbui pilnai pritarė. ̂ Ma
tydamas kas j au 'y ra padary
ta" ir kas dar turi būti atlikta 
kongresas Jeido vesti U} dai 
b<*j, kuris buve taip atsargiai 
ir pasekmingai valdžios sut-
varkvtas. 

LIETUVIŠKAS IŠRA-

iš. Kauno Gubern. Raseinių Par. 
Tenenių Parap. Aušbikavo Sodos. 
Tūrių labai svarbų reikalą, ji pati 
arba kas apie ja žinotų meldžiu at
sišaukti sekančių adresų. 

Ona Gedmlntaite 
po ryrui Dimskiene 

46U« S. Wells Str. Chicago, m . 

ALBX. MASALSKIS 
GRABORTUS 

ieturls grabo-
AUleka 

laido-
koplgian-

* * ! • —r 
h»ratoonii ir 

lutomobillus. 
TftlMP 4ld«-

i t daU gruu. 
>ati» dirbame 

3307 Aubum Ava. 
r^lppbona* DrovHr 41S* 

PUSPAD2IAMS SKŪRA. 
Mes siūlome geriausio aržuoiv 

•Kuros padams šmotelius nuo <SOc ik 
ibe už pora, geriausio aržu oi t> skt. 
reles nuo 70c iki $1.00 už sTai<< 
finis, ylas, guminiai apcacai plak 
,ukai, apeacams peilis, gusikai u 
&itokloe reikalingos tulšis už laba 
šernas kainas ateikite ir persiu k 

nklte 
i 

Leather & Finding Stora 
K. Kaplan & Sons 

4608 So. Ashland Ava 
etefena* lt arda 14*4 

Mokykla Kirpimo ir Designlng 
Vyriiku ir Moteriškų Aprfesj į . 

Mūsų sistema ir ypatiskas mokini
mas padarys jus žinovu j trumpą 

6 

i 

PaieSkau savo pusbrolio Pranciško 
Gaižausko, paeinančio 1S Kauno gub., 
Raseinių pav., Gaurės parap. Jis 
yra nevedės, Amerike jau seniai gy
vena, 8 metai kaip nuo jo negirdėjau 
nieko. Meldžiu atsisaukt! po sekan
čiu adresu: 

Ona Karbauskienė, 
45 54 S. VVestcrn Ave., Chicasro, 111. 

Reikalingas yra Spring Valley var
gonininkas nevedės, lietuvys, mokas 
vesti chorą, apie išlygas galima su
žinoti per laišką sekančių adresų: 

Kun. S. Bystrais 
St. Anns Church Spring VaUey, UI. 

VARGONININKAS 
Del tūlų priežasčių norėčiau 

permainyt vieta. Muzika baž
nytine ir pasauline pažįstu ge
rai. Turiu gerą išlavintą bal
są. Blaivus. Malonėkite at
sišaukti ant sekančio antrašo: 

J. Bud vytis, 
806 North 8th St., 

Springfield, ŪL 
c-o Rev. J. diuberkig. 

Šituo vai'du išdavėme naują f 
knygutę del išradėjų, sulaikanti 
20 paveikslu ir iliustraeijij, viso
kių išradėjų ir išradimų, su ap
rašais ir paveikslais miestų New 
Yorko ir Washiugtono. 

Tą brangią knygute, mes iš
siunčiame kiekvienam ant parei
kalavimo. 

DYKAI. 
J e i g u J j u s norite žinot kiek tur-

tą žmones pras igyveno ir kiek dar 
gal ima pras igyvent i su pagelba 
i šradimų .naudingų, tai rašykite 
tuojaus reikalaudami tos naudin
gos knygutės . K a i p o žinovai 
(ekspertai) patentų, bandome iš
radimus D Y K A I . Rašykite p a s : 

AMERICAN EUROPEAN 
PATĘNT OFFICES INC. 

(DS.) 
256 Broadway New York N. Y. 

Ant pardavimo didelis kuknioa pe
čius vertės $80.00 ir parlor setą* 
$130.00 labai mažai vartoti, turi būti 
parduoti iŠ priežasties ligos, atsišau
kite sekančiu adresu: 

4552 So. Western Ave., 
Chicago, UI. 

Ant pardavimo du lotai ant kam
po -Tai man Ave. ir 45-tb. pločio 8S 
per 125 ilgio. Turi būti parduoti del 
savininko ligos. Atsišaukite 

Jonas Kwiatkauskaa 
4620 S. RockwcU Str. Chicago, UI. 

SERGĖKITE SAVO AKIS. 

Smetanos gerai pritaikinti akiniai 
bus palengvinimu del Jūsų aktų. 
Kuomet tu kenti nuo galvos skau
dėjimo, kuomet raidės liejasi \ kro
va, kuomet skaitai ar siuvi ar ra
sai, tai tuomet yra ženklas, kad 
reikia Jums akinių. Mano 16 metų 
patyrimas priduos Jums geriausia 
patarnavimą už prieinamą kainą, 
net taip žemai net iki | 8 . t t . 

Egzaminas suteikiamas dykai. 
JOHN SMETANA 
Akių Specijalistaa 

1801 S. Ashland AVc Chicago 
•Tsmpas 18-tos gatvės. 

1-čios lubos virš Platfo aptiekos 
Kambarts 14, 13, įd, 17 ir 18. 

Tėmykite | mano parašą. 
Talandos: nuo 9 vai. Išryto iki t 
vml. vakarą. Nedėlloj ano f vai 
ryto lkl l t valandai dieną. 

F. P. BRACHULIS, 
Lietavia Adovakatas 

Attorney at Law 
105 W Monroe, Cor Clark St 
Room M.201, TeL Central 2»' 

CHICAGO, rLLlRTOIh 

Qyv.: Si 19 So. Halsted Stroes 
Telefc 

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo^deslgning ir siuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą, kuomet Jųs mokysitės. 

Elektra varomos masinos mūsų 
suvimo skyriuose. 

Jus esate užkvieciami aplankyti ir 
P** ^tvti nusų mokyklą bile laiku— 
aieną ir vakarais ir gauti specljališ-
kal pigią kalną. 

Petrenos daromos pagal Jūsų mie
tą — bile stailės arba dydžio, iš bi
le madų knygos. 

MASTEK DESIGNING SCHOOL 
J. F. ILasnicka, Perdėtiuls 

118 N. 1*. 8alle gat., prieš City Hali 
Atsigaukit ant 4-to augsto. 

Dr. G. M. GLASER 
PRAKTIKUOJA 26 METAI 

Gyvenimas ir offtsjB 
1149 S. Morgan St. Kerte SI St. 

CHICAGO, ILL. ' 
Specijalistas 

Moteriškų, V yrLškkų 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. 

> • » • — — 9 

I 
i 

JIUHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIUIIIIIIIIHIIII! 

§ VYRIŠKŲ DRAPANŲ 
BARGENAS 

Mauji neatimu, daryti ant ux 
S takymo siutai ir overko ta i r«i 

tėa nuo fSO iki $69, dabar p*/ 
f s l d u o d a po |16 ir $2-6. 

Nauji daryti gatavi nuo #i i 
•' lkl $S6 siutai ir overkotal, nu« 
į $7.69 iki |1S. 

S pilcr pasirinkimas kailiu p* 
jausti erkotų. 

•Įsai mažai vartoti siutai u 
g overkotal vertės nuo $95 iki 
"-į $95. Dabar $6 ir augščiau. Keli 
1 nat nuo fl.b9 lkl $4.99. Vaikv 

! siutai nuo $9.99 iki $7.69. Ta 
Įsos ir Kuporai 

ATDARA KASDlKUą 
9Jedel»omls Ir 

m 
8. OORDOH, 

1416 8. neisted St.. 

V. W. RUT 
ADVOKATAS 

KAUSKAS! 
v* 
99 W WA8HHTGTO« »TUMWn 

Te Centrai I4'» 
ftiidgeporu, 

SO. MORGĄ* HT1 E9 
TU Tards 799 

8 1 1 W . 8SXP * 
*» l TsuMr *SS 

r*-** • « ^ % 

Telefonas McKinley 0764 
Dr. A. K RUTKAUSKAS 

GYDO vTNOlglAS LIGA* 

I 

Telefonas Yards 687 

č4i— 
ytas. *4 

"' J 
•m* m mm i s> mm '* Jj 

flft. LEO AVVOTih i 
Akušeris 

199V ou UalsteO* au, u 
ajOa* lletuvlškju, utfvtak* 

tt raglįkmL 
tralando». 18—11 ryia, e-

r e i . KjtušMi 

DR.M.HERZMAN 
u e r a i l ie tu via.m» t i n o m a o pex S» 
metų kaipo patyręs gydytojai, cni 
r argas ir AKliŠEKIS. 

Ofisas ir Laoarotorija. iSlk 99 
lSth St., netoli Fisk S t 

VALANDOS: Nfcio 19—19 plstų 
ir 4—9 vakarsBs Telefonu 
Canal 9119. I 

GYVENIMAS: 9419 a HalsCM 
Street 

VALANDOS: 9—9 ryto tiktai. 

liUIrtttlttHrHIIIiirHIttlIiiiiiiiiimHtlMmi 
JOSEPH O. WOLO» 

Lietu VIB Ad vokaue 
29 SO. LA SALLE STREHT 

Gyvenimo TeL Humboldt $7 
Vakarais 2911 W. 22nd Street 

TeL RockweU 4999. 
CHICAGO, ILL. 

•<lfllMIUIIllllMiilllllllll«Ullll»fltlMMH*r 

desld. 611 8. Askland Btv. OhtsSsĮi 
Telefonas fiaymarket 1644 

OR. A. A. fiOTH, 
epecijaiiaaa Moo»risa^, vyriaa^. 

Vaikų u tūtų ciuoaisAi* ilgų 
'tisas; U&4 e>o. Malsted siu, osucagc 

Telefonas Drovez 9699 
VALANDOg- 19—11 ryto 9—9 po 

pietų, f—s vak. Nedelioms 19—12 A 

i-
•lefonas Boulevard 7179 

UL, r. sUJbvrjtUl 
m 

UMIMLMUA8 
a i d eamUk H8ist«i8 tiasve 

OMŽCAi.«A ILL. 

^Bl ^9k ^m^B 

^^1 B̂ BT ssr sM ^ H - ^Brf 

Oi. A. R. Huiuimi D. u. 
AKIC 8FKOUALISTA8 

Patarimas Dykai 
Ofiso valandos: nno 9 U ryto iki 
9 vai. vakare Nedėliomla 9 Iki U 
4649 8. Askland Ave. kamp. 49 81. 

Telefonas YarAs 4817 
Telefonas Boulevard 8687 

/Z 

D r . M . S tu i • 
u[9i;i 

3109 So. Morgan Street 
CHICAGO, ILLINOIS 

Valandos:—9.iki 13 iŠ ryte; 
S po pietų Iki 8 vak. Nedėlio-

Telefonas Yards 50S2. 
mis nuo 6 iki 8 vai. vakare. 

I . . . M M M M I > * « V . „ , , ^ . , r a 

i TeL Drover 7941 

Dr.CZ. Vezefa 
LIETUVIS DEVTISTAS 

V*i*Pffi: nuo 9 ryta iki 9 vak. 
Nedaliomis pagal sutarimą 
Nedėllomls pagal autagtaMt 

4711 SO. ASHLAND AVENtTB 

Celefonas Puilman 49 
DR. W. A. MAJO* 

GYDYTOJAS 1B 
CH1KLRGA8 

Ofisas 11718 Michlgan Avto. 
Adyaos 8:99 iki 9 išryto — . 
iki 2 po pietų — 4:99 iki 8:84 

Nedėliomis nno U 
iki 11 Išryto. 

^*l»lllllltUlllllltllil4lllllllliyiilHiHM491, 

A. A. ftLAKIS, 
LietuviB Advokatfts 

LAwrn 
Ofisas mii 

l l - t ų Inbų — 
Bldg. 

18 So. LaSaUe 84. 
Okloago, HL 

Telefonas Randolpk 9999 
Utamlnko Ir Pėtnyčloe 

rals nuo 7 iki 6 
8868 So. Halsted Street, 

TeL Yards 6491 
"iMIIUiUIIIUIIIUlIUII 

MSS PERKAM 

LIBERTY BONOS 
UŽ CASH. 

« 1 7 8 0 . ASBUJSD AVK 
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LIETUVA PAVOJUJE! 

— » 

Priešai veržiasi J jos širdį 
Vilnių 

GELBĖKIME JA! 
B ] 

Oirdžiame pranešimus iš Europos, kad priešai veržia
si į mūsų Tėvynę Lietuvę — iŠ vienos pusės bolševikai, o 
iš kitos lenkai impcrijalistai. Kas daryti! Ar mes galime 
rainiai žiūrėti, kad mušu priešai rengia mums vergiją, — o 
gal ir pražūti f O m*! Mos negalime apleisti savo Tėvy
nės ir visa to, kas, sulvg demokratijos principų, mums toi-

t sėtai priklauso. Mes už tai privalome netik morale ir ma
terijai? pagelbą savo Tėvynei nešti, bet ir savo galvas už 
jos likimą guldyti. 

Tatai, lietuviai ir lietuvaitės darvkiine, kas ka galime: 
koncentruokime visas savo jėgas-; dėkime gausias aukas, 
kad išgelbėjus savo Tėvynę nuo pražūties. 

Tam tikslui yra rengiama prakalbos, su pamargini-
mais, Nedėlioj 5 dieną Sausio, 8v. Jurgio parapijos svetai
nėje, 3-čią vai. *po pietų. Kalbės p. J. Karosas, "Dėdės 
Samo'? kareivis ir kiti. Tatai visi lietuviai, kurių širdyse, 
dar neužgeso Tėvynės meilės kibirkštis ir kuriems rupi jos 
likimas atsilankykite kuoskaitlingiausia; ypaė tie, kurie 
dar nėra davę gausios aukos savo Tėvynės gelbėjimui. 

T. F, 32 SKYfc. VALDYBA. 

EATRACJ 
IR BAL IUS ' §3 

* d '• • 

LIET. vYC'Įl 16 KP. stato scenoje 1 veiksmo komediją 
"NIEKO BE PRIEŽASTIES" 

Nedėlioj, SausSo-Jan. S 1919 

Iv. Jurgio Par. Svet, 32 PI, ir Aiiburn Av. 
Pradžia 7-ta valanda 

jfieko be priežastes yra vieno veiksmo juokinga komediją, užims 
tiktai trumpa laiką bet visiems bus įdomu pamatyti. Tikimės, kad 
bus interesinga senam, jaunam, ir mažam. Kiekvienas pamatęs ne
sigailės. Po programų seks pasilinksminimai iki vėlumos.. 

Kviečia visus nuoširdžiai, 

Liet. Vyčių 16-ta Kuopa. 

IŠ NOjĮTH SIDE. 
Primicijos. 

I 
ŠALTIS LAIKOSI. DVI MOTERYS IEŠKO 

VIENO VYRO 
B oro biuro pranešama, kad 

kaip šiandie šaltas oras turįs Henry Burke, gyvenusį po 
atslūgti. Vakar tikrai buvo num. 4918 So. Ashland ave. ir 
šalta. Kai-kuri^se miesto da- kitur, paieško -dvi jo pačios, 
lyse šaltis siekė 10 laipsniu I Jos spėja, kad jis gyvenąs 
žemiau 0. Ypač rečiau namais į mieste Jaeksonville, Fla., ir, 

turbūt, tenai bus jau vedęs 
trečią moterį. 

Mrs, Burke No. 1 gyvena 
po augščiau paminėtu, adresu. 
Turi 4 vaikus. Su Burke apsi
vedusi 1914 metais. 

KUN. L. S. BRIGMANAS. 
Westville's, I1L lietuvių Sv. 
Petro ir Povylo par. klebonas. 

Paminėtinos northsidiečiams 
praeitų 1918 m. KPalodų šven
tės, nes kun. Laurinas S. Brig-
manas įžengė į Kristaus vyny-
ną ir užgimimo dienoje Sv. 
Mykolo Ark. bažnyčioje laikė 
pirmas iškilmingas šv. mišias. 

Parapijonai, sužinoję apie 
šio kunigo šventiniams, su ne
kantrumu laukė iškilmių die
nos ir džiaugėsi, kad iš jų tar
po Dievas pasiskyrė į\ savo 
tarnyston. Kada organizavo
si šioji parapija ir kunigas 
Brigmanas darbavosi del jos 
i neidamas vėliaus net ir j pa
rapijos komitetą, rasi, nei ne
sitikėjo, kad vieną dieną tos 

Miss Clara Wagstaff yra j parapijos bažnyčioje laikys 
Mrs. Burke No. 2. Jinai su j šv. mišias. Nelengvai *J)asie-
jao apsivedė pirm trijų mėre-'kė tąjį garbingąjį tikslą. Bet 

'gavęs Dievo pašaukimą nepa-
abidvi kreipėsi naminių niekino jojo ir nūnai Dievo 

apstatytose vietose, kur smar
kus vėjas palaidai siaučia. 

&et tai>dar menkniekis. An
tai kai kuriose Canados ir 
Siaurinės Dakotos vietose šal
tis vakar siekė apie ?,0 laip
snių žemiau 0. Tai bent šalta. 
Nepratusiam žmogui tokiose 
vietose nelengva dūsuoti: 

Mieste šaligatviai daugiau
sia aptraukti Jeifu* begalo sli
dus. Daugelis žmonių apsi
daužė šonus, susižeidė. 

Daugel vietose nuo perdaug 
inkaitintų pečių x buvo pakilę 
gaisrai. Šalčiui siaučiant ne-! J^eksoiivillcįj , sake Mrs., atostogas grįždavo Chieagon 
galima prisitaikinti prie regu-iB o r k e> " n e s iS t o E a i n u o k a i - |Nor th Sidėn'ir daug darbuo-
liariškumo. Susivėlina ateiti \ k o k i o s i n o t e r s $*}*** Savesįdavosi del vaikučių. Jis mo-
miestan traukiniai. Ii; pačiam a tvimtę. Turbūt jis ir su a n a : ^ j 0 j > r j 0 j u prį0įtį? tat visad 
mieste gatvekariai nei šiaip,; JaU( n u s apsivedęs". ! būdavo laukiamas. Netik jis 
nei taip važinėja. j Burke šitom dviem pirmiau įmylėjo vaikučius, bet.taip-gi 

^Jau kalbama, kad miestui b l l V 0 tvirtinęs, jog jis dirbąs; įr jaunimą. Išdygus Nortb 
gali pritrukti anglių, nors j naktimis. Tuo būdu jis megi- Sidėa 5-tai L. Vyčių kuopai, 
pirmiau nebuvo atsidžiaugia- \no uždengti savo nedoruosius jįs atostogose stiprino vyčių 

faų. 
Jo 

reikalų teisman ir išėmė wa 
rantą Burkę suareštuoti. 

Jam laikant šv. mišias arki-
dijakono vietų užėmė vietinis 
'klebonas, gerb. ktm. F. Ku
dirka, dijakonu — kun. J. 
Kazakas; subdijakonu — Kaz. 
Gedvilas, viatoras. 

Laike šv. mišių iškilmėms 
pritaikintų gražų pamokslą 
pasakė misijonorius, kun. V. 
Kulikauskas. Kalbėdamas a-
pie Kristaus užgimimą, gyve
nimą, išrinkimą apaštalų ir 
kunigų pasiuntinystę, taip su
griaudino tikinčiųjų širdis, 
kad nevienas, matėsi, savo 
skruostus apvilgę ašaromis. Ir 
ištikro, labai mažai kas tesu
pranta kunigo pasiuntinystę. 
Nesuprasdami jos, nebrangi
na nei gyvojo žodžio, kurį 
skelbia Kristaus pasiuntiniai. 
Kunigas skelbia ne savo išsva
jotą mokslą, kaip kad daro 
visokie ten "is tai" , bet moks
lų To, kuris pasakė: "Aš es-
mi kelias, tiesa ir gyveni
mas". Bet visgi kaip galin* 
gas yra tasai žodis! Prana
šas Jeremijas prilygina Die
viškąjį žodj P r i e kūjo, kuris 
skaldo akmenis ir prie ug
nies, kuri džiovina pelkes ne
dorybių ir sudegina įsišakny-
jusius blogus papročius. Psal-
mistą sulygina jį su^ griaus
tiniu, kurig priverčia visus 
drebėti ir BU u ūdra, kuri len
kia išdidžias Libano cedras— 
žmonių puikybę ir atkaklumą 
dvasios. Apaštalas Jokūbas 
prilygina Dieviškąjį žodį vei
drodžiui, kuriame kiekvienas 
gali matyti savo sielos dėmes, 
bei nedorybes. Gyvenimas 
taipgi liudija, kad vienas žo
dis daro stebuklus, širdyse Sv. 
Augustino, Sv.' Antano,1 Sv. 
Pranciškaus ir kitu. Bet te

išėjo namon, gi kiti pasilikę 
pradėjo vaišintis užkandžiais, 
kalbėlėmis, dailiomis ir tt. Ve
dėju liko kun. F. Kudirka, ku
ris prie kiekvienos kalbos taip 
sugebėjo pridėti pagrąžinimų, 
jog sukėlė nepaprastą susirin
kusių tarpe upą. Kalbelių, 
linkėjimų buvo, rasi, apie ke-
tūriasdeŠimts. Laikotarpiais 
giedoriai linksmino lietuviško
mis meliodijomis. Visi buvo 
begalo patenkinti. Vienas 
veikėjas, kiek man teko gir-
cjėti, šiaip išsireiškė: "Vie
nuolikti metai kaip esu Ame
rikoje, daug esu dalyvavęs iš
kilmėse ir daug matęs, bet taip-
gerame upe jaučiuosi pirmu 
kartu". 

Lai gyvuoja naujas Kris
taus vynyno darbininkas, kun. 
L. S. Brigmanas, ilgiausius 
metus, darbuodamasis išpla
tinimui Dievo garbės, sielų iš-
ganimui ir žmonijos labui. 

Northsidietis. 

GRAFAS KAIMIEČIO 
BERNU. 

i 

Apveizda leido užimti tarno, i . . . . . . . . . , .; sai žodis, lvginai sejeio sėklai L/.veizdetoio, pasiuntinio bei . . . . . . . .Vj , 

6-žių aktų komedija su dai
nomis ir šokiais, dar nematyta 
Chieagoje,^us statoma sceno
je Lietuvos Vyčių 36-tos kuo
pos, nedėlios vakare, sausio 
12 d., 1919, Sebool Hali sve
tinėj, prie W. 48-tos ir Hono-
re gatvės. 

Ne tankiai atsieina pama
tyti gerą veikalą, gerai suloš
tą gabių artistų-mėgėjų. Liet. 
Vyčių 36 kp. artistai-mėgėjai 
deda visas pastangas, kad tik 
veikalas išeitų kuopuikiausiai. 
Po vaidinimui bus skrajojanti 
krasa su dovanomis. 

A P . 

Iškilmingas Suvienytų 
Northsides Draugijų 

Balius 
SU PROGRAMŲ 

Rengia Parapijos Naudai 

Nedėlioj, Sauilhhn. 5,1919 
SCH0ENH0FFEN SVETAINEI 

N Milwaukee ir Ashland Avenues 

Pradžia 4 vai. po piet Įžanga 35c Ypatai 

Kviečiame kuoslčaitlingrausiai atsilankyti ant virš-
minėto vakaro, nes bus galima paklausyti gražhj dainų, 
Šv. Mykolo Parapijos Choro, po vadovyste vietinio var
gonininko p. B. Lauraičio ir geros , puikios orkestros p. 
A. Budrio. 

Neatsilankiusieji graudinsis išgirdę kaip gražus, 
puikus, malonus buvo tas balius. 
puikus, malonus buvo tas balus. 

i! 

TAUTOS FONDO SKYRIUS SO. CIFAGO 
RENGIA DIDELES 

Sa'; ramentų teikėjo vietą, 
manau, Henry bus' p r adėjes eiti mokslą per 

ma dideliu anglių ištekliumi. 
Sveikatingumo komisijonie-

rins Dr. Pžobertson šalčiu pa
tenkintas. Jis tvirtina, kad 
šaltis pragaišys puse visokių 
užkrečiamųjų ligi}. Gal pada
rys galą ir influenzos epidemi
jai. 

darbus. 

PASIDARĖ GALĄ MOTERIS 

I 

DUOS BONUSUS DAR
BININKAMS. 

Gazo kompanija Cliicagoje 
savo darbininkams — metrų 
skaitytojams pažadėjo duoti 
bonusus nuo 5 ligi 15 dol. kas 
mėnesis už sąžiningą darbo 
atlikimą. 

dvasią, kuri labai buvo slo
pinama blogos valios žmonių. 
Tat L. Vyčių 5-tos kp. na
riai, dagirde, kad jau jų na
rys liko kunigu ant amžių ir 
atsiminę jo prielankumą, su 
didžiu uolumu rengėsi jį pa-̂  
gerbti pirmų šv. mišių iškil-

veikia, veikia ir išduoda vai-' 
sių tik tada, jeigu prirengta1 

yra dirva. Todėl tikintieji, 
matydami įžengiantį naują 
darbininką Kristaus vynynan, 
džiaugiasi, tuo tarpu bažny-
čios priešai dūksta. 

Primicijanto mišiosna buvo 
užklydę bažnyčion pažiūrėti 

GRAŽIAI PAMINĖJO KA
LĖDŲ ŠVENTES. 

Pono Petro Ninehauskio na
muose Kalėdų šventėse, besi
linksmindami svečiai nepa
miršo ir tėvynės Lietuvos lai
svės reikalams paaukoti keletą 
dolierių. Aukojimo mintį pa
davė Kazimiera Judeikienė. 

savo seno pažįstamo, kaip jis S v e č i a i t a m p r i t a r ė A u k o j o : 
iškilmingai laikys šv. mišias, 
keletas' paklydėlių. Ir galima 
tikėti, \&d grįžo namon užsi
mąstę ijei persiėmę kitokia 
dvasia. 

Po šv. mišių ir laiminimų 
solemnizantas vėl su procė-
cija grįžo^ klebonijon ir netru
kus susirinko visi svečiai iš-

Mrs. Mary Donovan, 1841 P A L I U 0 S U 0 T A N U 0 y ^ 
ra rk ave., atrasta negyva is 

j o naktie, Užsitroškino gazu.' Mpg> Li,j~Tlal 3 8 5 g 
/Bįo 5o metus, 'r,,,. .. 
<— Tį . . . ^H1 8 aye-> pahuosuota nuo sa-Jos sunūs kareiviauja. Se 
alau jinai buvo prasitariusi, 
fcg negalėsianti gyventi ilgai 
nematydama sūnaus. 

RANDOS PABRANG 
SlANčIOS. 

Chieago Real Estate Board 
pirmininkas paskelbė, kad su 
ateinančiu gegužės mėnesiu 
mieste pabrangsianČios sam
domų flatų randos apartamen-
tiniuose bustuose apie 15 nuo
šimčių. 

vo vyro. Teisėjas davė persi
skyrimą. 

Lillian teisme , pro ašaras 
pasakojo štai ką: 

"Po apsivedimo pirmąją sa
vaitę mudu nuėjome teatran. 

mėse. Išgabeno iš mokyklos puoštan kambarin pietautų, 
kambario vaikų sėdynes* iš- Atsisėdus už stalo primicijan-

I puošė jį įvairiais gražumynais, tui, suėję vyčiai - giedoriai, 
ir prinešė stalų. Tuo tarpu 'sudainavo "Ilgiausių Metų", 
seserys-vienuolės rengė-puošė L- Vyčių himną ir keletą ki-
didįjį altorių. Ir Kuclų die- tų dainelių. Tolesnei Pr. 
noje jau buvo galima numa- Paliulis padeklemavo "Vyčių 
nyti, kad laukiama ko tai ne- Linkėjimas" ir po to L. Vyčių 
paprasto... f 5-tos kuopos vardu tapo įteik-
' Atėjo ant galo ir iakilmių ta naujam kunigui puiki do-

diena. Apie 10 vai. žmonių j vana-
prisirinko pilna bažnyčia, mat Įspūdingų kalbų linkėjimų 
ir iš kitur atvažiavusių buvo j irgi buvo begalės. Gerb. kun. 
nemažai. Į prof. F. Bučys, — vedėjas, sa-

Primicijantas gražioje pro-»vo kalba apibudino iškilmių Tenai mano vyras viešai mane 
apkabino i r danu^ norėti pa-- cesijoj ėjo iš klebonijos. Visi dvasią primindamas, kad ir 
bučiuoti. Aš prieš tai užpro- mokyklos Vaikai ir mergaitės, visa gamta džiaugiasi ir pri-
testavau. Išėjus iš teatro už apsirėdę puikiai ir rankose sidengė baltu nekaltybės ru-
tei jis mane apmušė. Aš pašau- į nešini kvietkus, labai puošė bu. Tolesniai kalbėjo kleb. F. 
Kian poncmoną . I procesiją. ^ Taipgi buvo kele- Kudirka, kun. F. Serafinas, 

Šito argumento užteko per- tas klierikų, kurie ėmė da- kun. F. Meškauskas, kl. F. Ju-
siskyrimui. 'lyvumą iškilmingose mišiose. Į ras ir kiti. Po pietų, vieni 

Po $2.00 dol.: J. Stapankius 
Po $1.50.: P. Nimehauskas 
Po 1 dol.: K. Judeikienė, 

St. Girkšlantas, Fr. Stapan
kius, A. Nimchauskis, P. Vil-
kius, J. Noris ir Ona Munke-
vičienė 50e. 

Pinigai perduoti "Draugo" 
administracijai, kuri pasiųsti 
Tautos Fondan. 

P. Nimchauskas. 

IR KONCERTĄ 
po vadovyste varg. Jono Jakaičio 

N<d., Sausio-Ja n. 5 1919 
TAMOŠAUSKO SVET., 
8801 Commercial Avenue 

Įžanga^visiems veltui. Pradžia 2 vai. po piet. 

Tautos Fondo skyrius rengia dideles prakalbas, kuriose 
kalbės vieni iš geriausių kalbėtojų apie Lietuvos nepriguhny-
bc. Kviečiame visus vietos ir apielinkių koolnijų lietuvius 
kuoskaitlingiausiai atsilankyti. 

KVIEČIA KOMITETAS. . 
i 

Uaited Htatea Food 4dmlnteti*tlo» Licenae Wo 

VISUOMENIŠKI KURSAI. 

Prie Katalikų Vienybės vi-
sumeniškų kursų ratelis turės 
savo susirinkimą panedėlyje, 
sausio 6 d., vakare, Dievo Ap-
veizdos parap. svetainėje. Ku
rie katalikai, ir katalikės, nori 
išsilavinti visuomeniniuose 
dalykuose, pažinti plačiaus 
Lietuvos reikalus ir veikti, 
tai atsilankykite ir po to lan
kykite kiekvieną susirinkimą. 
Po šito susirinkimo, gal jau 
daugiaus kursistų nebus pri
imama. Raštininkas. 

" " • ( " • • • • • • • • • • • • • • • ^ • • ' • • ' • " . • " • . • ^ ~ 

PIRKITE KARES TAUPT 
MO iEKUBLIUB (W.S.S.). 

BANIv 
- • 4.1*1. . , 

MUttevėjai ir daug 
•uvutuTlg parduoda tą 
v*ači« kavą po 8 5 c 

GERIA L SIS 
SVIESTAS 

68-

COFFEE 

Geriausias Storage Sviestas, svaras už 
MTEST SIDE i»S« BĮ o* Island a\ I5t0 H 

«644 W.Chica«o a% 1917 S. Hal«<ted st. 
1878 B01waukee av. 1889 S. Halsted «t SOUTH SIDfi 
8054 Mllwaukce • • . 1818 W. įath s t 803aWenthworth a 
1045 MUwaokee • • . 8108 W. ISnd st 8a»? S Unbted st. 
M 1 9 W IVnrthnv > « * O W M » ( 1 | « w . f 47*» ft Ashland av 

59c 
• NORTH 8IDI 
«08 W JMTkrioa M 
780 W. North a« 
8840 Limiola m* 
MUm.Ctmthml 
« 8 4 4 ftHttofM* *• 

« 




