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Eberto 9 _ 

Miesto gatvėse veikia 
artilerija 

Vilnius stipriai ginamas nuo 
bolševikų 

EBERTO-SCHEIDEMANNO EBERTO VALDŽIA IMA 
VIRŠŲ BERLYNE. . 

$ 

VALDŽIA NUVERSTA? 

Paryžius, sausio 10.— Nau
jausios žinios pareina, jog E-
berto-Scheidemanno valdžia 
Berlyne bolševikai pagalinus 
nuvertė ir miestą paėmę savo 
rankosna po kruviniausiu mu
sių gatvėse. 

Proklemuota nauja bolševi
kų valdžia, kurion ineina vie
ni spartakai, Lenino ir Troc
kio artimiausieji sėbrai. 

Bolševikai, sakoma, tik tuo
met laimėję, kuomet dalis E-
berto valdžios kariuomenės pe
rėjusi bolševiku pusėn. 

Bet apie tą bolševiku laimė
jimą nėra tikru žinių. 

S. V. kariuomenė tvarkysian
ti Berlyną. 

LENKAI STIPRIAI GINA 
VILNIŲ. « 

sausio 10.— Iš 
pranešama, jog 

Londonas, 
^Amsterdamo 
amerikoniška kariuomenė bu 
sianti pasiusta Berlynan su 
tvarkyti ten soeijalistus. 

Berlynas, sausio 10.—Vakar 
vokiečių kariuomenė, palanki 
Eberto valdžiai, inėjo Berly
nan ir atmušė atgal bolševi
kus nuo valdžios ofisų. 

Kariuomenė atvvko iš Pots-
damo. 

Įvyko susirėmimai \Volffo 
biuro ofisuose, kur žuvo ketu-

1Š Copenhageno praneša niauri valdžios kareiviai 
jog Berlyne šaudomasi su ar
tilerija (anuotomis). Šoviniai 
ardo buvusios kaizerių sosti
nės mūrus. 

PASKELBTA KARŽ VO 
KIEČIŲ BOLŠEVI-

' KAMS. 

Bus kovojama ligi pabaigos. 

Londonas, sausio 10.— Va-
^ k a r vokiečių valdžios pirmi

ninkas Ebert paskelbė viešai 
karę prieš bolševikus ne tik 
vienam Berlyne, bet ir visoj 
Vokietijoj, anot pranešimo iš 
Berlyno. 

"Dabar mes turime priimti 
kovę, kokion stoti mes buvo
me priversti", kalbėjo Ebert. 

"Bolševikai (spartakų gru
pė) pareikalavo, kad jiems pa
siduotu kanclierio rūmai i de-
šimtį minučių ir tada jie iš
niekino baltąją vėliavą šau
dymais. J ie buvo atmušti. Da
bar mes privalome stoti apgi-
niman revoliucijinės valdžios 
ir tvarkos." 

MĖTOMOS GRANATOS | 
MINIAS. 

Daug žmonių užmušta ir 
sužeista. 

Londonas, sausio 10.— Aną 
dieną ties kanclierio rūmais 
10,000 žmonių' minion buvo 
mėtomos rankinės granatos. 
Daugelis žmonių užmušta ir 
•sužeista. Taip čia pranešama 
iš Botterdamo. 

Eberto valdžia, kaip prane
šama, paskelbusi ultimatumą, 
kad ji su bolševikais nesto
sianti į jokias tarybas, kol 
nebus nuginkluoti visi žmo
nės, išėmus kareivius, vel
kančius valdžios pusėje. 

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

Bolševikai išmušta iš Tięr-
garten ir pašalinių gatvių. 

Skaitlinga valdžios kariuo
menė yra laukiama čionai. 

Kuomet šita depeša buvo 
siunčiama, valdžios kareiviai 
atėmė nuo bolševikų visą eilę 
valdiškų bustų, kuriuos jie 
buvo užgrobė. 

Po smarkaus mūšio bolše
vikai išmesti laukan iš valdiš
kos spaustuvės ofisu. 

Eberto valdžia' išnaujo pra
dėjo kontroliuoti geležinke
lius. 

Bet miesto gatvėse mūšiai 
vis dar seka. 

Keletas šūvių paleista į Da
nijos Raudonojo Kryžiaus 
bustą. 

Po smarkaus mūšio val
džios kareiviai užėmė bolševi
kų organo " Raudonoji Vėlia
va ' namus. Bolševikai tenai 
buvo užsibarikadavę poperos 
volais.vBet tas jiems mažai, 
ką gelbėjo. 

Vakar vakare jau tiek tvar
kos buvo pravesta, kad prie
miesčiuose pradėjo bėgioti 
traukiniai. 

VARSA VA, sausio 9. — 
Lenkų kariuomenės priešaki
nės sargybos Vilniaus apylin
kėse sumušė bolševikų kariuo
menės priešakines sargybas. 

Bolševikai tad bijosi briau-
ties arčiaus Vilniaus. Laukia 
sau pagelbos. 

Pačiame Vilniuje keli bolše
vikų agentai, pamatę savo ka
riuomenės nepasisekimą, pa
sidarė galą. 

Vokiečiai vis dar Vilniuje. 
Atviriai jie nieko neveikia 
prieš bolševikus. Manoma, jog 
jie turi norą. pavesti lenkams 
visus savo ginklus ir amuni
ciją ir per Lenkiją keliauti 
Vokietijon. 

Lenkų kariuomenės aplink 
Vilnių priskaitoma apie 120-
000 vyrų. 

(Seniau pažymėjome, kad 
iš Varšavos telegramas apie 
Vilnių reikia priimti atsargiai. 
Šitoje telegramoje sakoma, 
kad Vilnių nuo bolševikų gi
nanti lenkų kariuomenė. Kiek 
žinoma, Vilniuje nebuvo ir 
nėra lenkų kariuomenės. Vil
nių gina ne kitkas, kaip lie
tuviai. Žinoma, galėjo prie 
jų prisidėti ir lenkai. Taigi 
toji " l enkų" kariuomenė, ku
ri pasekmingai gina Vilnių, ar 
tik nebus lietuvių kariuome
nė. Kitaip juk ir but negali. 
Lenkai juk visas laikas savi-
nasi lietuvius ir jų nuveiktus 
darbus). . 

APKALTINTI PENKI S0-
CIJALISTAI, 

BOtšEVIKIZMAS PLEČIA
SI VOKIETIJOJE. 

• 

Londonas, sausio 9. — Bol-
Chikgoj^ p a s i b a i g ė ' ū k i m a s paskelbtas Mann-
ių speijalistų — Vic- h o i m e i r Oberhausene. Vie

nur ir kitur jsteigta bolševikų 

Sunaikinta 1,200 bažnyčių 
Prancūzijoje 

< 

— AVashington, sausio 9 . — 
Šiaurinėj Rusijoj Suv. Valsti
jos turi savo 12,941 oficierių 
ir kareivių. 

« 

CERKVĖS PAKEISTA 
TEATRAIS. 

Nuo bolševikų atimta kai-
kurie laikraščiai ir tuo jaus 
pradėta juos išleidinėti. 

VOKIEČIAI PRAŠO SKU 
BINTIES SU TAIKA. 

Geisingforsas, sausio 9. įU-
Petrogrado bolševikų sovietas 
nusprendė, kad su sausio 1 d. 
visi vietos ir provineijos laik
raščiai bus išleidžiami valsty
bės lėšomis. 

Taippat 21 cerkvė bus pa
keista ^krutamųjų paveikslų 
teatrais ir svetainėmis bolše
vikiškai propagandai. 

Bolševikų valdžia paskelbė, 
gyventojams , mokesčius, ku
rių reiksią. surinkti apie 20 

j milijardų rublių. Iš tos su-
* * i m t t 1 * V I i * a * 1 

Vakar 
byla penkių sp 
tor L. Berger, Adolf Germer, 
J . Louis Engdahl, Irwin St. 
John Tucker ir \Villiam F. 
Kruse. J ie visi yra vadai A-
merįkos soeijalistų partijoje. 
Germer yra ttįs partijos sekre
torius. Berger gi pernai iš
rinktas konįresmanu Wis-
consino. . 

Visi jie mno kaltinami už 
suokalbiavimąi prieš vyriausy
bę karės metu. Ir visus juos 
prisiekusieji teisėjai atrado 
kaltais. 

Teisėjas Landis paskirs 
jiems bausmę tomis dienomis. 
Gali but nubausti kiekvienas 
po 20 metų kalėjimo ir po 
$10,000 pabaudos. 

Visi jie neprisipažino esą 
kalti. Tame jie mato kapita
listų plutokratų suokalbiavi-
mą. Elektas kongresmanas 
pažymėjo, kad to apkaltinimo 
nebuvo galima laukti civili
zuotoj šalyj. Bet tas įvyko, 
kas galėjo įvykti kibą tik to
kioj Japonijoj ar kur kitur. 
Pasakė jis, kad plutokratija 
tokiuo savo pasielgimu kasa 
duobę po savimi. 

RUSŲ BUVCS CARAS 
ESĄS GYVAS. 

Archangelsk, sausio 9.~Did-
kunigaikštis Kirilą praeito 
lapkričio 18 d. gavęs laišką 
nuo buvusio cat/o duktės Tat
janos. Laiške pranešta, jog 
buvusioji earienė su visomis 
dukterimis esanti gyva ir bu
vęs caras-Nikolai Romanov 
nesušaudvtas. 

Bolševikų oficieras, kurs tu
rėjo prižiūrėti buvusio caro 
nugalabinimą, sakoma laiške, 
visai nepaisęs, ką jo kareiviai 
žudo. Vietoje caro nugala
bintas kitas žmogus. 

Už buvusį carą savo gyvy
bę paaukojo grafas T., rašo 

valdžia. 
Nuremburgc bolševikai' pa

grobė savo rankosna visus lai
kraščius. Municho gatvėse 
nepaliauja demonstracijos. 

Hamburgas ir Frankfortas 
stipriai laikosi prie Eberto 
valdžios. 

Laikraštis Germania rašo, 
jog šiandie Berlyne yra t ikrą 
bepročių* įstaiga. 

Iš Berlyną pranešama, jog 
bolševikai tenai paėmę visą ge
ležinkelių sistemą. Eberto 
valdžios kariuomenė geležin
kelių stotyse pasiduodanti bol
ševikams. 

Taippat pranešama, kad 
bolševikai Berlyne įsteigę 
naują valdžią, kurios prieša
kyje stovi Liebknecht. 

Karės ofisas bolševikų ran
kose. J ie pagrobė dideles pi-
nigų sumas. 

Pradėjus pirmadieniu Ber
lyne žuvo suvirs 300 žmonių. 
Keli šimtai žmonių sužeista. 

Dusseldorffe paskelbta bol
ševikų respublika. 

Berne (Šveicarija) gauta 
naujausios "žinios, kad Eberto 
valdžia įveikusi "bolševikus. 

Šalyįj nuostolių — 13 milijardų nuostolių ir už vieną milijar-
fia •••*•* .„„c.; m G « ^ i ̂ a dolierių sunaikinta arba iš-Paryžius, sausio 10.— feuv.: p . . . 

vežta visokios rnsies masine-

ILLINOIS SENATAS BAL 
SUOJA PRIEŠ SVAI-

GALUS. 

Springfield, sausio 9. — Illi
nois valstijos senata-s vakar 
didžiuma balsų priėmė kon
greso pravestą pataisymą ša
lies konstitucijoje, sulig kurio 
visose Suv. Valstijose turi 
but uždrausta gaminti ir par
davinėti visokios rūšies svai
galus. 

Pataisymas dabar paduotas 
žemesniajam legislaturos bu
tui. Kuomet Illinois legisla-
tura priims pataisymą, tuo
met bu*\ 22 valstijos tai pada-

Valstijų inžinierius majoras 
George B. Ford, Raudonojo 
Kryžiaus naminės pagelbos 
skyriaus pirmininkas, apkelia
vo ir apžiurėjo visas sunaikin
tas karės vietas Prancūzijoje. 
Dabar jis paskelbia, kad ka
rės metu vokiečiai prancū
zams padarę 13 milijardų nuo
stolių. Ir tuqs nuostolius jie 
turės atlyginti. 

Majoras Ford visai kitaip 
žiuri į nuostolių didumą Pran
cūzijoje, kaip kad prancūzų 
parlamento specijalis komite
tas. Tasai komitetas, anot 
Fordo, peraugštai apkainavo 
nuostolius. Fordas juos ap
karpė. Ir kaipo pašalinis žmo
gus padėjo tikrus nuostolius. 

Bet tai dar ne viskas ir ne
galutinas apkainavimas. Ma
joro Fordo apkainavimas tai 
tik jo nuomonė. Per nuterio-
tas vietas pereis visokios ko
misijos, kaip naminės, taip 
tarptautinės. I r tos pagaliaus 
apspręs, kaip daug bus kalta 
Vokietija: prancūzams už šiau
rinės Prancūzijos nuteriojimą. 
Tie apkainavimų raportai, į d į į į ^ : 

rijų. 
Sunaikinti Prancūzijos plo-% 

tai savo didumu yra Jygųs 
Suv. Valstijų 'I valstijom 
Connecticut ir Rhode Island. 
Pusė milijono namų sugadin
ta, iš kurių pusė pilnai su
griauta. Šiandie namų kaina 
yra pustrečio karto didesnė, 
kaip pirm karės. Tad jų su
naikinimo nuostoliai siekia 6 
milijardus dol. 

Atstatydinti sunaikintas 
dirbtuves, įvairias darbo įstai
gas ir geležinkelius lėšuoS" 2 
milijardu. Tik vienas Prancū
zijos geležinkelis Xord Rail-
road neteko 1,731 tilto if 338 
stočių. 

abejonės, bus paduoti taikos 
kongresui. Šitas galutinai ap
tars tuos nuostolius ir nus-
kirs prancūzams atlyginimą, 
kurį turės užmokėti vokiečiai. 

Belguos nuostoliai 3 milijar
dai 

Tasai pat majoras Ford ap
žiurėjo ir sunaikintą Belgiją. 
J is tvirtina, kad Belgijai vo
kiečiai padarę du milijardu 

- - — 

Sunaikinta 1,200 bažnyčių. 

Prancūzijoje sunaikinta 1.-
2Q0 bažnyčių, 500 mokyklų, 
1,000 visokių darbaviečių ir 
500 viešųjų bustų. 

Suvirs 1,000 miestų nuken
tėjo 80 nuoš. sunaikinimo. Bet 
miestai Noyon, Ilam, Soissons, 
Dormans, Peronne, Bapaume, 
Rheims ir Verdun nukentėjo 

Abelnai imant du milijonu 
gyventojų neteko savo man
tos. Medvilnės ir vilnos in
dustrijos panešė 6,500,^)00 dol. 
nuostolių. Linų industrijos 
500,000 dol. 
Iš 210 cukraus dirbtuvių 140 

sunaikinta, inėmus mašineri
jas vertės 25 milijonus dol. 
Nukentėjo ir bravarai pana
šiam laipsnyj. 

Tatjana. Po to caras pabėgo riusios. Išviso reikia 36 val-
ir niekas šiandie nežino, ka- stijų. 

mos 4 milijardai užkrauti tik 
ant vienos Maskvos gyvento-

Londonas, sausio 10.— Vo
kiečiai ir vėl talkininkų pra
šo, kad jie pasiskubintų, su 
taika. Vokiečiams taika labai 
reikalinga. Nes tuomet pasi
baigtų suvaržymas pačios Vo
kietijos ir jos reikalų. 

Pall Mali Gazette praneša, 
jog taikos sutarties pirmuti
nė pradžia, taip sakant, įžan
ga, rasi bus parašais patvir
tinta vasario' mėn. pabaigoje. 

Talkininkų šalyse nuomo-
niaujama, jog Vokietija neap
sieis be talkininkų kariuome
nės ekspedicijos. 

me jis yra. 

NORfcTA NUŽUDYTI ČEKŲ 
. PREMJERAS. 

Basle, sausio 10.—čia pra
nerta, kad Pragoję koks pik-
tadaris pasikėsino nužudyti 
čekų premjerą Kramarz. Aš
tuoni iš revolverio šūviai pa
leista. Bet nepataikinta. 

KONFERENCIJOJE BUVO 
VIENAS WILSONAS. 

Paryžius, sausio 10.—Užva
kar Prancūzijos užsienių rei
kalų ofise buvo sušaukta talki
ninkų premjerų konferencija. 
Konferencijoje Suv. Valstijas 
reprezentavo tik vienas prez. 
Wilsonas. 

Stnr. Valstijų mnrininkų korpuso merginos marininkės. Jos turi stovyklą Washing-
tont. 

UNIJOS APSAUGOJA ŠALĮ 
NUO BOLŠEVIKU. 

P •• -II I M I I i — M 

Tomis dienomis Chicagoje 
prieš federali teisėją Alschu-
ler pasibaigė liudininkų iš
klausinėjimai reikale užmo
kesčių padidinimo gyvulių 
skerclyklų darbininkams 
(stockyarduose). Dabar tik 
argumentuoja abiejų pusių ad
vokatai. 

ir jie taukia teisėjo nuspren-
d imo , \ t 

Advokatas Heney aiškino. 
kaip darbas daug prisidėjo 
prie laimėjimo šios karės. 

'*Šitą karę laimėjo industri-
jalė demokratija. Demokrati
nė vyriausybė su industrijale 
autokratija yra aršesnė už. ti
krą autokratiją". 

Dar pažymėjo, jog per pas
taruosius 25 metus Vokietijos 
autokratinė vyriausybė darbo 
žmonėms daugiau būvį page
rino, kaip Amerika. 60 nuoš. Užvakar kalbėjo advokatas 

Heney," gindamas darbininkų j Amerikos visų turtų kontro-
reikalus. Tarp kitko jis pažy-jliuoja tik 2 nuoš. žmonių. 65 
mėjo, jog. suorganizuoti Ame
rikos darbininkai, ty. darbi
ninkų unijos, tai vienatinė šiai 
šaliai apsauga prieš Jjolševi-
kizmą. 

Advokatas Heney pasakė, 
kad susiorganizavę darbinin
kai apdraudžia sau būvį ir 
darbo sąlygas ir todėl jie sa
vo tarpau neleidžia skverbties 
tokiai baisiai betvarkei, apie 
leokią šiandie girdime Rusijo
je ir kitur. 

"Nėra abejonės mano min
tyje", kalbėjo advokatas He
ney, " k a d darbdaviai ir darbi 
ninkai šiandie yra artimiau
siai surišti, kaip kituomet. Ir 
š'andie tarpe jų didesnis susi-
l >ndravimas, kaip kada nors. 

"Manau, skerdyklų įstaigų 
savininkai nesipriešins padi
dinti užmokestį darbininkams 

nuošimčiai žmonių Amerikoje 
nieko neturi, jie yra padieniai 
darbininkai. O juk turėtų but 
kitaip. 

WILSONAS NORFVADIN. 
TIES PREMJERU. 

Taip rašo laikraštis Temps. 

Paryžius, sausio 10.—Laik
raštis Temps praneša, kad 
Prancūzijos premjeras CTe-
menceau sušaukė susirinkimą 
vyriausios talkininkų karės 
tarybos. Bus aptarti kai-kurie 
svarbesni klausimai pirm tai
kos konferencijos. 

Tas pat laikraštis praneša, 
jog prezidentas WrlsonM 
prancūzų premjerui oficijalįai 
pranešęs, kad jis, ty. preziden
tas, taikos konferencijos metu 
butų vadinamas ne preziden
tu, bet Suv. Valstijų premjeru. 

file:///Volffo
file:///Villiam


' 
DRAUGAS 

M H H M 
t » 

"DRAUGAS" 
UTHl 'ANI AN' DAILT FRIKXD 

Published Daily Except Sumlay* by 
DRAUGAS P l l U IvHING OO., Inc., 
1900 W. 46th St., Chicago IHiiioLs. 

TKRMS OF SUBSCRIPTION: 
One Year $5.00 
Sbc Months $3.00 
Thuraday's Edition $2.00 

Ai NEVTS-STANDS 2c A COPT 
Advcrttslng ratcs on appllcatlon 

Lietuva ir Bolše
vikai. 

LIETI VII. KATALIKŲ DIENRAŠTIS 
M 

" DRAUGAS 
Eina kasdiena išskyrus nedėldientro. 

PRENUMERATOS KAINA: 
tfetams $5.00 
P įsai metų $3.00 

Prenumerata mokasi iškalno. Lai-
a.'S skutosi nuo užsirašymo dienos 

N^ujų Metų. Norint permai-
į v:sada reikia prisiųsti ir 

.-. i'lnlgai geriitusia sių-

' į ' togufuoti į laišką. 

"0RAUGAS" PUBLISHING C0. 
1800 W. 46th St., Chicago, III. 

Telephone McKinley 6114 

— 

Lietuvių Priedermes 
: Amerikoje. 

Kaikuriems visai nesenai 
rodėsi, kad bolševizmas negali 
prigyti Lietuvoje. Taip rašė 
ir Vai. Šlaitinis viduryje lap
kričio. Praėjo pusantro mėne
sio ir bolševikai apnikoVilnių. 
Su jais į mųs sostinę turbūt 
atvyko ir Kapsukas. Tai-gi 
kyla klausimas ar daug savo 
rūšies žmonių jisai ras ir Vil
niuje ir šiaip Lietuvoje,ar il
gai palaikys valdžią, gavęs ją 
su pagelba Kusijos bolševiku? 

Bolševizmas yra nesąžinin
go tamsaus nekulturiško or
ganizuoto ištvirkimo dangsty-
masis soči jai izmo obalsiais. 

j Tai-gi norint žinoti ar daug ir 
V: *.;n krasoje ar exprese ° . 

arba jdedant pinigus j kaip ilgai bus bolševikų Lle-
tuvojc, reikia ištirti, kiek mu
myse yra tamsaus ir nesąžinin
go nekulturiškumo ? 

Jo yra, beabejonės, mažiau 
negu Rusijoje ir daugiau ne
gu Vokietijoje. Tai-gi Vokie
tijai bolševizmu persirgus, 
mes tebesirgsime toliaus. Ru
sijoje bolševizmo yra tiek 
daug, kad nežinia ar ji per
si rgs tą ligą. Lietuva veikiau
siai išgys iii bolševizmo, bet'ne
labai greitai. 

Didžioji bolševizmo jiega y-
ra miestai. Lietuvoje ją yra 
nedaug. Tat padaro, kad bol
ševizmu mes trumpiau sirgsi-

! me. Bet mes sirgsime sunkiai. 
, Kįada mųs tėvynę spaude j Amerikoje maždaug kas ket-
žiaurųs biurokratai, daugelis j virtas lietuvis yra soeijalistas, 
lietįvių rado laisvę Ameriko- i 0 socijalizme * nebolševikiška 
je. Kada svetimą išnaudoja- pakraipa pasirodė tik nese-
moje Lietuvoje nebuvo uždar- j n a i . j į kaikurių ženklą numa-
bio, daugelis vyrą Amerikoje j a u , kad ji vra silpnesnė už 
pelnėsi pinigą ir ne vienas jų j bolševikišką pakraipą, nors kol 
parsįuntė saviesiems. Šim- k as užima geresnes pozicijas 
tai dūkstančių dolierių pa re i -h r turi daugiau šviesių bei iš
davė kasmet iš Suvienytų Vai-1 a u k l ė tų žmonių. Nelaimė, kad 
stijų į Lietuvą, daugindami j tamsuolių susirinkime šviesuo-
tokra būdu jos žmonių turtą | l i a i t a m p a ^ba l suo t i . Tas 
ir gerovę. Tai-gi turime už „ a t s a t s į t iktų, jei mųs socija-
ką jaylėti Suvienytas Valsti-l l i s t a i p a d a r y t u s a v o visatinį 
**įj seimą ir pastatytų klausimą 
( Mųs čionai yra apie puse a r b u t i bolševikams ar ne. 
mihjono. Visi turime širdin- Į Bolševikai laimėtų. Šviesuoliai 

soeijalištai išvystų, kad nesą
žiningų bolševikų kenksmingos 
klaidos dauguomenei labiaus 
patinka už giliau apmintytas 
ir nuoseklesnes pažiūras. 
Patys soeijalištai tą pripažin
t a jei jie gilokai įžiūrėtų į 
psichologines priežastis, tei
kiančias narių jų kuopoms. 

Lietuvoje ketvirta dalis gy
ventojų nebus soeijalištai, bet 
ton -liks kokia aštunta ar de
šimta dalis asmenų apimtų to
mis pačiomis priežastimis, ko
kios Amerikoje sudaro lietuvių 
socijalizmą. Jei bolševikai iš-

j pjaus dvarininkus, jų žemes j iriijoms. J is ir pasakė. J o s , 1 . . . , v . . 
.. v, . . . padalius bežemiams ir maza-

s. andien užtatai tylomis įam : . . . 

Vyskupas Matulevičius ir 
• • 

(Tąsa iš " D r a u g o " 5 num. ) ' g i tėvas generolas buvo senas 
Prie projekto reikėjo vys

kupu paliudijimą, ypač iš tos 
vyskupijos, kur buvo atnauji
namoji vienuolija. Tuom tik
slu Marijonų novicijus per Ka
lėdas 1909 m. važinėjo į Sei
nus. Prelatas Antanavičius 
neparodė didelio prielankumo, 
bet paliudijimą išsiuntė per 
prelatą S. Hollaką, Namiesčio 
kleboną, kuris tą laišką per
davė tiesiog Vokietijos kra-
sai. ' 

Nauji įstatai su kaikurioinis 
permainomis tapo užtvirtinti 
lapkrityje, 1910 m. 

Tuomtarpu prie Marijonų 
prisidėjo du jauni, mokslą nė
ję \Trukai : Jurgis Košys iš 
Baseinių pavieto ir kitas iš 
Marijampolės apielinkės. Šitas 
antrasis turėjo keistą pažiūrą 
į vienuoliją: jis norėjo grei
čiaus ir daugiaus susirinkti 
pinigų, kad išmokėjus skolas ir 
pasistačius triobą ant savo 
žemės. Patyręs, kad vienuoli
ja yra netiems tikslams, jis 
veildai atsitraukė iš jos.' Ko
šys pasirodė gana gabus ir 
dabar jau baigia vidutinius 
mokslus Šveicarijoje. 

Iš kunigų vienas iš pirmu
tinių prie Marijonų prisidėjo 

i r nesveikas, tai atsėjo rūpin
tis, kad jam mirus Marijam
polė netektų svetimiems. Tais 
reikalais vienas Marijonas va
žinėjo į Marijampolę ir į Sei
nus1 per Kalėdas 1910 m. I r 
rodėsi, kad viskas aprūpinta. 

Panedėlyje po Verbos 1911 
m. kun. Senkauskas mirė. Vie
nas Marijonas atvažiavo į Ma
rijampolę i r į Seinus prašyti, 
kad klebonu taptų paskirtas 
Marijonas. Vyskupas, A. Ka
rosas, žadėjo paskirti D-rą To
toraitį. Marijonų delegatas 
įprašė kun. A. Uogento, kad 
valdytų parapiją iki kol To
toraitis užbaigs novicijatą. 
Tat turėjo įvykti už trijų, /ke
turių mėnesių. 

Nežinia kas per tą laiką 
pasidarė, tik vyskupas štai ir 
bepaskiriąs į Marijampolę ka
nauninką Pranciškų Au^us-
taitį. Tuom laiku rusų biuro
kratija buvo gana smarkiai 
susirūpinusi Marijonais. Kun. 
Senkausko testamentas, rejen-
to- Kociello rašytas, pripažįs
tantis, kad nebašninkas buvo 
kaltas kun. Matulevičiui 6,000 
rublių, tapo sulaužytas. Tuos 
Marijonų pinigus paėmė rusų 
valdžia. Nabašninkas, nea-

Jonas Totoraitis, filosofijos! bejodamas, kad Marijonas bus 
daktaras, autorius istoriškų ir j i ° įpėdiniu Marijampolės kle-
šiaip jau veikalų, buvęs '•ftal- M ^ r t M * D U V 0 užrašęs visą 

I . ROOSEVGLT BKV8 
IIE-

-ssE&zsmm 
Penktadienis, sausio 10 1919 
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Pulkininkas Roose vąlt. savo 
kalbose nekartą yra prielan
kiai išsitaręs už Lietuvos ne
priklausomybę, taip-gi ne-
sykį ir savo rastuose užsiminė 
kad Lietuvių tauta turi tapti 
laisva. Dabar, kada jis, Visų 
Amerikiečių apgailestaujamas, 
urnai pasimirė i r mes, lietu
viai, netekę esame vieno iš 
savo draugų ir ramsčių. Žing-
eidaus, be abejonės, "mūsų vi
suomenė pastaru p. lioose-
Velto laišku, kurį jis Pildo
majam Tarybų Komitetui 
prieš pat savo mirtį prisiuntė. 
Todėl čion talpiname kaip mū
sų laišką, kurį nabašninkui į-
teikėme drauge su memoran
dumu, taip ir jo atsakymą: 

December Second, 
Nineteen Eighteen 

m m KALSTYK LAIMOSm KOMSmOCI-
JOS PAMATINIAI DĖSNIAI. 

» ' I I I 

Iki įteigiamasis (Kuria- dėtį tvirtina laikinai vykdąs 
masis) Seimas bus nusprendęs aukščiausios vyriausybės funk-
Lietuvos valdymo formą ir 
konstituciją, Lietuvos Valsty
bės Taryba, reikšdama suve
rene Lietuvos galią (suprema 
protestas), steigia laikinąją 
Lietuvos Valstybės Vyriausy
bę šitais Laikinosios Konstitu
cijos pamatais: , 

1. Bendroji dalis. 

1. Vyriausius laikinuosius 
Valstybės organus sudaro: a) 
Valstybės Taryba ir b) Vals
tybės Tarybos Prezidiumas 
(III , § 9) su Ministerių Kapi-
netu. 

2. Vyriausiosios Valdžios 
būklė yra Lietuvos Valstybės 
sostinė—Vilnius. 

3j Įstatymų iniciatyvos teisė 
priklauso Valstybės Tarybai 
ir Ministerių Kabinetui. 

«• F 

gai sutarti padėti Amerikai 
atsiekti jos idealus. Suvieny
tos -Valstijos kariavo su Vo-
•kietija. Lietuviai širdingai 
prisidėjo prie tos karės ir pas
kolų bondsus pirkdami, ir j 
kariuomenę stodami ir parem
dami Suvienytų Valstijų dva
sią. 
, Karė jau pasibaigė. Dabar 

mųs prezidentas rengia taika, 
ir tai,tokią, kad ji butų visam 
pasauliui ir ilgiems metams. 
Tai-gi mųs priedermė yra da
bar paremti jį. Berengiant tą 
taiką Wilsonui atsėjo pasa
kyti skaudų žodį kaikurioms 

t in io" redaktorius. I r jis sa
vo novicijatą atliko Peterbur
ge gyvendamas lyg svečias pas 
kun. Matulevičių, kuris tuo
met buvo Akademijos vice-
rektorium. 

Dar buvo prisidėjęs kaipo 
kandidatas vienas gamtps 
skyriaus studentas Peterbur
go universitete. Bet tasai, be-
!ankydįmias pedagogijos kur
sus, pamylo vieną rusę mergi
ną, atsitraukė nuo Marijonų, 
vedė savo mylimąją ir yra 
gamtos mokintojom aštuntoje 
gimnazijoje Petrograde. 

Vasara 1910 m. Marijonai 
norėjo gyventi sau vieni, del-1 įžadus. Daugiau Marijonų ta 
to Pohulankoje ant Dauguvos. da nebuvo, neskaitant kandi 

vienuolijos turtą savo įpėdi 
niui. Tat visa teko kun, Au-
gustaičiui. 

Vyskupas neskyrė Marijono 
į . Marijampolę, veikiausiai, 
dėlto, kad bijojosi užtraukti 
biurokratu persekiojimą ant 
savęs ir ant vienuolijos. Bet 
Marijonams pasidarė aišku, 
kad Rusijoje negalima susi
daryti neišdraskomo lizdo. 

_ . . • , - . . , „jį •. . . • . . 

Vasara 1911 metų mažytė 
Marijonų Kapitula susirinko 
Gelgaudiškio bažnyčios zakri
stijoje, po pietų, kada bažny
čia buvo visai tuščia. Joje 
dalyvavo trys kunigai, padarę. 

Dear Colonel: 
We beg leave to submit to 

you herewith our brief state-
ment as to Lithuahia's Case 
i'or lndependence. 

The future fate and kappi-
uess of the Lithuaniąn nation 
undoubtedly depends upon the 
aotion and disposition of the 
Peaoe Conference, and as the 
United States can be counted 
as an unfailing and staunch 
friend and advocate of the 
rights of the oppressed natio-
uaiities, v e place our hopes in 
the good will and sympathy of 

Hon. Theodore Roosevelt. *» v i s i Laikinosios Konsti-
. Ovster Bay, L. L, N. Y. t u c i J ° s Pamatiniai dėsniai pri

imami 2-3 balsų; jie galį buti 
papildomi arba pakeičiami, tik 
y2 Valstybės Tarybos narių 
to pareikalavus, ir papildymą 
arba, pakeitimą 2-3 balsų priė
mus. 

II. Valstybės Taryba, 
5. Valstybės Taryba svarsto 

ir sprendžia laikinuosius įsta
tymus ir sutartis su kitomis 
valstybėmis. 

6. Valstybės Tarybos priim
tieji laikinųjų įstatymų ir su
tarčių su kitomis valstybėmis 
sumanymai yra Valstybės Ta
rybos Prezidiumo skelbiami. 

cijas Valstybės Tarybos Pre
zidiumas (III . § 9). 

17. Ministerių kabinetas iš-
vieno (solidariai) dirba ir iš-
vieno atsako. 

18. Valstybės Tarybai išreiš
kus nepasikėjimą Ministerių 
Kabinetu, šis atsistatydina. 

19. Ministerių Kabinetui 
atstovauja ministeris pirmi
ninkas arba jį pavaduojąs vie
nas kuris ministeris. 

20. Inėję į Ministerių Kabi
netą Valstybės Tarybos nariai 
nenustoja buvę Valstybės Ta
rybos nariais. 

2JL Ministerių Kabinetas ir 
atskiri minisieriai, Valstybės 
Tarybai ir jos komisijoms pa
reikalavus, turi duoti žinių ir 
paaiškinimų. 

_ 

its delegates to said conferen- 7. Valstybės Tarybai pri 

ūarbfl apsunkina, Tai-gi lie- žemiains pavestinai, tai bo*lŠe-
3 * / \. viku Lietuvoie jrali pasidaryti tuvi), priederme vra persiimti i *. L. , .- T . "v i . 

*«~^*A™*~ ; ̂ .>i„;~ ;„ , ; • aetoli tiek kaip Amerikoje. Jei prezitiento idealais ir visomis» 
jėge^mis prisidėti, kad juos. tai 
įvykinus. 

Tie idealai yra gražus. Am
žinoji taika, demokratija, tau
tų brolybė. Už juos reikia 
stoti del jų gražumo, del mei
lės Suvienytų Valstijų, del sa
vo naudos. 

Taikos konferencija neužii-
gto prasidės. Paprastai po di
džių karių sunkios būva ta
rybos taikos konferencijose. 
Gal kartais ir šitoje taip buti. 
Je i kartais kas nors padary
tų Suvienytoms Valstijoms 
sunkenybių tos konferencijos 
laiku, tai visi lietuviai, Ame-

ip Amerikoj 
jie tų žemių nedovanos, 
greit neteks jiegii. 

Jei padalinę žemes nuosavy
bėn bolše viliai įkurs mokyk
las, tai jų/ pačių bolševizmas 
ims silpnėti. Jei jie mažai rū
pinsis apšvieta, o daugiaus 
remsis teroru, tai pradžioje tu
rės daug pasisekimo. Ilgai-
niu įvairios lietuvių pakrai
pos susivienys prieš juos ir 
nuvers jų valdžią. Tas bus 
sunkoka padaryti, nes Lietu
vos bolševikai visuomet rem
sis Rusijos bolševikais. Jie 
gerai supranta dalykus, dėlto 
jie nenori neprigulmingos 

kranto netoli Dvinsko nusi
samdę namelius ir įtaisė juose 
koplyčią. Ten gyveno keturi 
kunigai ir du nekunigai kan
didatai, r 

f Pohulankos vasarnamius 
nuvažiuoja gana daug svečių 
iš didžiųjų miestų, ypač iš 
Petrogrado. Tie svečiai pa
stebėjo Marijonų pamokslus. 
Gydytojai ėmė vaikščioti į pa
maldas. Netrukę žmonės ėmė 
organizuoti paskaitas, kuriose 
dažniausiai prelegentai buvo 
Marijonai. 

Per dvyliką mėnesių Mari
jonai įgijo du patyrimu: kaip 
gyvenasi slaptai vienuolijai 
svetimoje nors kunigij įstai
goje ir kaip gyvenasi savo 
samdytame name. Tuodu pri
tyrimai verste vertė rūpintis 
savo pastoviu namu. Kadan-

. . 
— j — 

datų. Ta kapitula turėjo at
likti du dalykų: išrinkti ge
nerolą ir nuspręsti, kur įsi
kurs savas kongregacijos na
mas. 

Generolu 2 trečdaliais balsų 
tapo išrinktas kun. Jurgis Ma
tulevičius. Trečdalis, nėbal-
savusis už jį tai buvo vienas 
jo paties balsas. Antras klau
simas tapo išrištas vienbal
siai. . Visi trys Marijonai su
tarė įkurti savo namą pris
paustųjų prieglaudoje Šveica
rijos respublikoje, būtent Fri
burge prie tenykščio univer
siteto. Tas Marijonų namas 
neturėjo garsintis kaipo vie
nuolija; bet kaipo Maison 
Lithuanienne d ' Edutes (ty. 
Lietuviškas studentų namas). 

(Daugiau bus). ' 

ce. However sinall nations us-
ually have very few frienas 
and many greedy neighbors, 
therefore our work is hard and. 
uphill labor. Your great influ-
ence and ,knowledga. if inter-
national affairs and your 
kindness to Lithuania in the 
past give us the audacity to 
invoke your- assistauce in the 
momentous present. Any assis-
tance that you can render to 
us now in our cause will be 
fully appi eciated by the whole 
Tithuariian Nation. 

Very respectfully yours, 
Executive Committe of the 
LITHUANIĄN NATIONAL 

COUNCIL, 
T. Narushevich, Chairman, 
J . Žilius, Secreįary. 

• • 
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rikos ir Europos, turėtume i L i e t u v o s > ° t i k bolševikiškos 
stoti išvien su visais ameri- ! federacijos ^ bolševikiška Ro-
kiečiais nežiūrėdami aukų nei 
sunkenybių didumo. 

NUO REDAKCIJOS. 
— — — 

Straipsniai apie T. Boose 
veltą J . Hertlingą į vakarykš
tį " D r a u g o " numerį pate£< 
|>er nesusipratimą! 

sija*, kad Rusijai lengviau bu
tų kištis į Lietuvos dalykus. 

Socijalistiškas principas rei
kalauja, kad valdžia remtus: 
ant daugumos. Lietuvoje bol
ševikai bus mažuma, bet jie 
remsis ant Rusijos. Tai bus 
šventvagiškas savojo principe 
iškreipimas, bet šventvagysčių 

jie senai nebijo: Jei jie jų bi-
jotus, tai nebūtų ėję Vilnių už
imti su 'svetimų šautuvų, ar-
piotų ir pinigų jiega. 

Katras lietuvis brangina 
šviesą, tvarką, pirmyneigą ir 
dorą, tas turi tuos dalykus 
stiprinti savyje ir aplink save. 
Tai geriausias būdas susilpny-
tjj bolševizmą ir greičiau jį 
išveisti iš mus tarpo. 

?=?~ 

«< M B • jau nėra. 
Gavome žįnių iš Clevelando, 

kad tenai laisvamaniškas laik
raštis " D i r v a ' ' pagąliaus už
vertė kojas po... sunkios ne
pagydomos ligos. 

Amerikos lietuvių, liberaių 
srovė neteko vieno savo orga

no. Nes " D i r v a " pastaraisiais 
laikai* liberalizmu taip buvo 
persiėmusį, kad .išdrįso remti 
nezaležninkiją, kurstyti lietu
vių katalikų visuomenę, griau
ti tikėjimą, kovoti prieš Baž
nyčią. "Di rvo je" daug užuo
jautos buvo atradę Strazdai, 
Mikalauskai, Šliupai ir kiti 
mūsų tautos priešininkai. 

Reiškia, mūsų liberalų spau
d a ne tik ima smukti, bet ir 
griūti. Kaipgi kitaip. Juk ta 
spauda'pasfatyta ant smiltinių 
pamatų, paremta egoistiniais 
ieškiniais, be jokio prakilnes
nio tikslo. 

Katras dabar liberalų l a & 
rastis paseks ** Dirvą "T 

maasm 

December 31, 1918. 
Gentiemen: 

I thank you for your very 
kind letter. As you probably 
know, I have done and am 
doing all in my power for the 
Lithuanians, but of course you 
realize I have no iiifluence 
\vhotever where governmental 
action is reąuired. 

Faithfully yours, ' ; 
T. Roosevelt, 

Mr. T. Narushevich, Cįmij^man 
Mr. Jonas žilius, Secretary, 
703M5Ui S t , N. W. ,' 

• 

RSD. ATSAKYMAI. 

CkMkų, Tėvui (Chicago 
Heights, lŲ,).r Žinutė peissena. 
Netilps. 

Ji. Liutkui (Chipago, UI.). ICa-
da bus Velykos ,19?0 ra., tanyita 
galite rasti kožnoje maldaknygę- mį. 

dentu. 
j 

10. Tam Prezidiumui pri
klauso vykdomoji valdžia, ku
rią jis vykdo per Ministerių 
Kabinetą, atsakomą prieš Val
stybės Tarybą. 

11. Tas Prezidiumas Valsty
bės Tarybos vardu: a) skelbia 
su savo parašu laikinuosius 
įstatymus ir sutaria su kitomis 
valstybėmis; b) kviečia mini-
sterį pirnOTiiiką, paveda jam 
sudaryti Ministerių Kabinetą 
ir patvirtina jau sudarytą; 
c) atstovauja valstybei f Č). 
skiria pasiuntinius ir priima; 
akredituojamus svetimųjų val
stybių pasiuntinius; d) skiria 
aukštesniuosius kariuomenės 
ir cĮvįlįnius Valstybės valdi-
uiųlcu8; e) laiko gavo žinioj 
kariuomenę Lietuvos nepri
klausomybei bei josios žemių 
neliečiamybei ginti ir skiria 
vyriausiąjį kariuomenės vadą. 

12. Visi to Prezidiumo skel
biami aktai turi Imti minis-
terio pirmininko arpą atitin
kamo ministerio paradu žymi-

piliečių teisės. 

22. Visi valstybės piliečiai, 
vis tiek kurios butų lyties, tau
tybės, tikybos ir luomo, yra 
lygus prieš įstatymus. Luomų 
privilegijų nėra. 

23. Laiduojama (garantuo
jama) asmens, buto ir nuosa
vybės neliečiamybė, tikybos, 
spaudos, žodžio, susirinkimų ir 
draugijų laisvė, jeigu tik tik-

islas ir vykdomieji įrankiai 
nėra priešingi valstybės įsta
tymams. Ginkluotų asmenų su
sirinkimai draudžiami. 

24. Srityse, kuriose Lietu
vos Valstybės, nėra išleistų 
naujų įstatymų, laikinai palie
ka tie, kurie yrą buvę prieš ka
rą, kiejt jie neprieštarauja 
Laikinosios Konstitucijos pa
matiniams dėsniams. 

25. Karo metu, taip piat 
valstybei gręsiančiam sukili
mui ar riaušėms neprileisti yra 
taikinami1 ypatingi įstatai, ku
riais laikinai suvaržomos pi-

klauso interpeliacijos ir pa
klausimų teisė. 

8. Valstybės Tarvbos sesijas 
skiria pati Valstybės Taryba, 
arba šaukia Valstybės Tary
bos Prezidiumas savo iniciaty
va arba pareikalavus 1-Š Val
stybės Tarybos narių. liečiu laisvės garantijos. 

m . Valstybės Tarybos Prezi- V I Steigiamasis 
diumo laikinoji kompetencija. 

9. Ligi neįkurus atskiro aug-
ščiausio vyriausybės organo, 
jo kompetencija pavedama 
Valstybės Tarybos Prezidiu
mui, kurį sudaro tam reikalui 
prezidentas ir du vice-prezi-

26. Laikinoji Valdžia nusta
to ir skelbia įstatymą Steigia
majam Seimui rinkti. 

27. Steigiamasis Seimas yra 
renkamas visuotiniojo, lygiojo, 
tiesiojo ir slaptojo balsavimo 
pamatais. 

28. Steigiamojo ^Seimo narių 
rinkimams pasibaigus, Seimas 
renkasi Vilniuje Laikinosios 
Vyriausybės paskirtą dieną. 

29. Steigiamasis Seimas pra
deda savo darbą 2-3 atstovų 
susirinkus. 

Valstybės Tarybos Prez. 
A. Smetona, 

» J. Šautos, 
• 

• • 

Ministeris Pmnininkas. 
A. Valdemaras. 

Iš TARYBOS PILDOMOJO 
KOMITETO. 

•"*3K£ii*** *vĘįmn • 

3m*s*mmįĘ*a*pKX3ĘBga SKAITYSI?* 
"Dl 

* M" 

t» 

JC. 

Stuobriui (Waterburyj, Gann.), 
M. M. <Tt>wn of I/ąke, Chicągp-
je), T. F. 32 sk. Valdybai (Brid-
geporte, Clucagoje). — Kores
pondencijas gavome. AčM Tilps 
sekaiądiupsc '"* Draugo'*' numeriuo
se. 

lipi. Bobbiųui (Plj^delpkia, 
j^#,)" J. J, Bamanausjęo adre«o 
nm••neutrime. -Apie tai raums 
buvo pranešta korespondento. 

13. To Pręzidiunio parąįa 
sudaro visų trijų jo narįy pa-
sirašvmas. ' •. 

H, Tp Prezįdįuttio žinioj 
y r į Lietuvos Valstybės ant
spaudas. 

IV. Ministerių kabinetas. 

lč . Alinis tepą Kab inę^ p;K 
daro juiųisteris junjtunįnki9įs. 
, 16, Ministerių Kąbinoto su-

Washington, D. C. 
Sausio 7,1919. 

Pastaruoju laiku teko girdie
ti iš Pressos kad daugelyje ko
lonijų lietuviai išnešė Rezoliu
cijas ir protestus prieš pastan
gas lenkų ir bolševikų užimti 
Lietuvą. Tarybų Pildantysis 
Komitetas, W*Msjįmjtouę, šįup-
tni kreipiasi prie ^ r f t a i į o * 
visuomenės su prašymu, kt*d 
kopijos tokių rezojiucįjų'įjį oro 
testų butu prisiųstos ir lįorai-
tetnį antrašu: 

Executive Conuiutte of the 
Lithuaniąn National Council, 

703 15th St., N. W. 
\\rashįngton, D. C. 

Su pagarba; 
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DRKOBRS 

Klausimai ir Atsakymai. 
. įdavė jas . gražiai ir aiškiai 
perrašyti tam tikriems amat-
ninkams, o savo rankraščius 
numetė, nes tie gražumu rai-

Apie Dievo buvimą. 

1. Klausimas. Kuomi remia-
ai visi tikėjimai, kurie tiki i 

x 9 ' Į dzin negalėjo lyginties su amat 
i , Afsakytiias. Dievo buvimą ninku perrašytaisiais. Todėl 

prirenki žmogaus protas, aty- pačiu apaštalų ranka rašytu 
džiai įsižiūrėdamas i gamta, i raštu neturime. 
grjehios faktus ir į paties j Tegaus tat nieko nereiškia 

NE VISI SOCIJALISTAI 
VIENODI. • 

jm< 

Senai žinia, kad pasaulio so-
c '^ ' izmas dalinasi į daugybe 
šakų. Rusijoje prieš kare ir 
karės metu buvo net kelios so
cijalistų partijos. Kevoliuei-
jai įvykus ten labiausiai apsi-

zmogaus 

. 

kai mok 
prirodymai buvo atspausti «> jau šiandien nei pats savo " " 

i v i v . • • i « . ' I v O S l •Dfauge" 1!>!7 metais. To-j rankraščio neturiu, nei kitas: 
ei dabar mes nenorime jų negalėtų jo gauti, nors užtatai 

atkartoti. Netikentieji i Die- žadėtų didžiausią laimę visam į 

mieji 
norį įvykinti visa soeija-

izmo programą susyk, antrie
ji pradžioje pasitenkina ma-

v ą " lietuvių laikraščiai vieni iŠ pasauliui. Nors mano rankraš-
reiškė savo piktumą, kiti mitv-į <'"> jau nėra, bet veikalėlis yra * *' . 1 . w \ m • * • n Kia mažiau. Iš to ir vi 
Įėjo, bet,nei vienas nedrįso kri- ( vis-gi mano. Taip pat ir E v a n g k i r t n m a g 

tiknoti. Nepadarė to nei "Lie-" ffelijos yra apaštalų veikalai, v 

žesne dalimi. Rusiškai bolše 
reiškia daugiau, o menše reiš-

ardn 

vės Fondą, kiti tą fondą išnie
kina. Už tatai "Nauj ienos" 
juos vadina žmonėmis be sąži
nės ir be gėdos. 

Ištiesų daug žmonių be są
žinės ir be gėdos prisidėjo 
prie lietuvių socijalistų. Kai-
kuriose lietuvių kolonijose kas 
naktį vogė lentas iš statomo 
namo, tas buvo didžiausias ir 
pagirtas soeijalistų veikėjas. 

žmo-, , . Vv . ,. . i m c reiske dvi sroves, viena kilai l m • i J - • i i v 
s sąstatą. Trvs gamtiš- mokslui. As atspauzdmau 1D18 . v. , ' • ly ., . Tai-gi baugu darėsi, kad zn 

,.:, . ' * ; . i i i r 44 v • i x^ *„>> pnesingo>s, butent bolševikai . i v7 . . ; 
vsliški Dievo buvimo m. veikalėli "Apie Apšvietę", f ° 9 . . .. nes be sąžines ir gėdos ne* 

. . . . v._ v . A __ ir menševikai. Pirmieii e** ,« I . ,. , . 

tnva 
'P 

kurios 
fjietnviu Seime 

redaktorius 
Ne\v Yoike 

; 

Vasisakė netikįs i Dievą. 

Apie Kristų. 

P Klausimas. Ar Erodo lai
ku gyvenimo istorijoje yra ap
rašytas Jėzaus gimimas, jo 
gyvenimas ir mirimas? 

atsakymas. Tamista, mato
mai, nori patirti bendrą šalti
nį, iš kurio galima sužinoti Pa
rodo ir Kristaus gvvenimą. 
Tokis noras istorijos moksle 

4. Klausimas. Kokia,kalba 
apaštalai rašė Evangelijas ar
ba gromatas ir į kokias kalbas 
tapo išversti jų pirmieji raš-

nors apaštalai savo rankraš- Vokietijoje gana senai prieš 
ėių nedėjo į muzėjus, kad juos kare iš pačių soeijaldemokra-
ten kas sergėtu. tų tarpo buvo kilę balsų, kad 

ne viskas yra tiesa, kas Mark
so parašyta. Tie balsai reika
lavo reformos socijalizmo pro-
grame. Karei užėjus social
demokratų partija Vokietijoje 
skilo. Diduma, atstovo Schei-
demann'o vedama, stojo iš
vien su Šitomis partijomis -gin
ti tėvynę. Mažuma, atstovo 
Liebkneehto vedama, nežiure-

a i ? 

Atsakymas. Vienas šv. Ma-
teušas rašė Evangeliją nauja 
žydiška arba aramajiška kalba. 
Visos kitos Evangelijos, laiš
kai ir šiaip jau Naujo Į s t a t y - j o Vokietijos reikalų ir nepai-
mo knvgos vra rašytos grekų sė jos pavojų. Revoliucijai 

buvo retas, nes kas rūpinasi k a l ] ) a K a d a n g i apaštalai bu- įvykus ir socijalistams Vokie-
vienu asmenim ir jį aprašo, t a s ' ž v d a i > t a | i r g r e k i ško je E- tijos valdžią paėmus,, toji raa-
nesirupnia kitu ir jo neapra-1 v a n g e U j ų kalboje yra daug žy- žuma dar kartą suskilo. * Iš 
šo. Erodas, vadinamas Didysis, ( l i * k m m L Mažiausia jų vra Švr neprigulmingų socijalistų par-

.išžudęs Betlėjaus vaikelius, a- ] u k o e v a n g e l y 0 j e > n e s j i s g e . tijos atsitraukė Liebknechtas, 
,Įpie 7 metams praslinkus mirė, ' r i a u u ? ^ mok^0 g r ekiškai . Rožė Luxemburg ir kiti. J ie 

žuvo ir Jėzus I l g a i n i u v i s o s Evangelijos Spartako vardą įtraukė į sa-

valdytų visą lietuvių socija-
lizmą. Dabar numanu, kad 
tas pavojus praėjo pro lietu
viu socijalistus. Didžiausias 
jų laikraštis ima kovoti su 
tais, kurie būdami galvijai, va
dinasi socijalistais. 

Greičių greičiausiai dores-
nieji ir apšviestesnieji socija-
Ustai laimės tą kovą.. Išmetę 
iš savo tarpo purvus, jie pasi
darys galingesni i r dėlto bus 
mums pavojingesni priešai. 
Bet mes civilizacijos reikalus 
branginame labiau už savo pa
togumą. Tegul socijalistai 
bus mums pavojingesni, bile 
tik butų mažiau chamu lietu
vių tarpe. 

Tuomtarpu Išganytojas gyve-

I 

no Egipte kaipo mažas nežino-
^ į f ias bernaitis. M^rusįo kara-
p i iaus garbintojai, rašiusieji jo 
' gyvenimą, nesirūpino Jėsum, 

o Betlėjaus skerdynių nulieji
mas nebūtu padauginęs Erodo 
garbės. 

Teeiaus yra veikalas tos rū
šies, kokios Tamista nori ži
noti, būtent kalbantis apie E-
rodą ir apie Kristų. Tą veikalą 
grekiškai parašė žydas Juoza
pas Flavijus, garbindamas sa
vo tautą jis parašė du veikalu. 
1) Apie Žydų Senovę 2) Apie 
Žvdu kare. 

2. Klausimas. I kiek laiko po 
Jėzaus mirtie- apaštalai apra-
ė Jėzaus gyvenimą? 

Atsakymas- Pirmutinis Je-
us gyvenimo aprašymas ta

po sustatytas prieš Erodui 
jaunesniajam (Didžiojo Erodo 
sūnui) išvaikant apaštalus iš 
Palest. Tas Erodas Jerozoli-
mą užvaldė 41 metais po Jė
zaus gimimo, o ateinančiais 
metais apaštalai jau buvo iš
siskirstę visur. Apaštalas Ma-
teušas nauja žydų kalba, kuri 

-•"•vadinosi aramajiška, parašė 
Jėzaus gyvenimą tebebūdamas 
Palestinoje, tai yra, ne vėliaus 
kaip 4'- metais. J is ant savo 

• veikalo nepadėjo parašymo 
metų, kaip tat daroma dabar 
aut knygų, todėl negalima įsa
kmiai pasakyti, kokiais metais 

.• tapo sustatyta pirmoji Evan-
gelija arba pirmasis Jėzaus 
gyvenimo aprašymas, bet ži
nia, kad tat įvyko ne vėliau 
kaip aštuntais metais po Jė
zaus numirimo. 

3. Klausimas. Ar šiandien 
galima kur rasti apaštalų ran
ka rašytus raštus ? 

'Atsakymas. Knygų sustaty-
tojai, kuriems tiesa labiaus ru-
p r už savo garbę, nesirūpina 
saugoti nuo pražūties savo r-an 
kraščius. Mųs laikais raštinin
kai paduoda savo rankraščius 
į spaustuvę; spaustuvei knygą 
išleidus jie sudegina arba nu
meta rankraštį, kad nesipainio
tų. Apaštalų laikais spaustu
vių nebuvo, bet buvo asmenų, 

xluoną valgiusių iš perrašinėji
mo svetimų raštų. Tai-gi ir a-
paštalai, sustatę. evangelijas,) 

j su kitomis Naujo įstatymo į vo pasivadinimo sakinį. Bet 
knygomis tapo išverstos į vi-1 ir juose jau matyt nesutikimų. 
sas pasaulio kalbas. Seniausi Liebknechtas nori, kad Spar-
vertimai buvo lotyniškas ir sy- j takai dalyvautų steigiamajam 
riškas. Juodu atsirado daug Vokietijos seime, Luxemburg 
šimtų metų pirma negu užgi- nenori. 
nė ispanų, prancūzų ir italų Lietuviai socijalistai neturi 

taip didelių dalykų savo ran
kose kaip rusai ir vokiečiai. 
Bet ir lietuviai socijalistai 
pykstasi už mažesnius daigtus. 
"Kele iv i s" grubi joniškai nie 

kalbos. Jose dabar yra daug 
Šv. Rašto vertimų senų ir nau
jų. Į anglų kalbą Šv. Raštą 
vertė šv- Bedas. Prieš Wickle-
t'ą jau visas Šv. Raštas buvo 
arfglU kalboje. Taip-pat semi k i n a , . N a u j i e n a s „ „ t o s k u ) . 
ir daug buvo katalikiškų Sv A ,*,__. ,_.Tul 
Rašto vertimų į vokiečių k*d-
bą. Spaudą išradę vokiečiai 
pirmiausiai atspauzdino loty
nišką Šv. Raštą, bet netrukę 
t y. 1466 m. atsispauzdino ir 
vokišką katalikišką šv. Rašto 
vertima. Tat buvo 60 metų 

turiškai kaltina aną. 
Vieni lietuviai socijalistai 

renka aukas į Lietuvos Lais-

Rašto vertimai. Vyskupas 
Giedraitis išvertė Naują Įsta
tymą, vyskupas Baranauskas 

prieš Liuterio atskalą. Lietu- &mąjį o prelatas Skvireckas ir 
vių kalboje yra keli katalikiš- Seną ir Naują Įstatymą, 
ki ir keli protestantiški Šv. Kun. Pr. Bučys. 

LAIŠKAS "DRAUGO" RED. 
Friburgas, 18-XI-1918 m. 

Gerbiamas Redaktoriau! 
Meldžiu suteikti kunigui 

Šupšinskui sekančią žinią: 
Žinomas niusų tautietis, Dr. V. 
Gaigalaitis iš Mažosios Lietu
vos ir tarpininkas tarp lietu
vių Didžiosios Lietuvos ir ki
tų šalių prisiuntė man laišką 
— rašytą iš Coadjuten (Ma
žoji Lietuva) 5 sept , 1918 m., 
į Kreishauptmaną (apskričio 
viršininką), klausdamas — 
a r kun. Šupšinskio iš Ame
rikos tėvas Juozas, motina 
Ona iŠ Pauliukonių; sesers: 
Marijona, Ona ir Magdalena, 
brolis Liudvikas; taip-gi puse-
serė Mikalina — Stankievic 
yra dar gyvi ir ar kaip pir-
miaus gyvena kartu sodžiuje 
Tabarauskuose, Raudėnų gmi
nos, Kalvarijos apskr. Gavo 
atsakymą, 1 spalio, 1918 m., 
kad visi gyvena kartu Taba
rauskuose. 

Kun. A. Vilimavičius. 

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

Nesiųskite Nei 
• 

šis praktiškas ir gražus paauksuotas laikrodėlis kuria turi 21 "jewels" ir nėra nei perdidelis nei mažas; pa
rankus kiekvienam. Mes prisiusime jums be jokio cento. Jus ištirsite, kad jis yra gražus ir geras kiekvie
nam turčti. Iškirpkite šita kuponą ir prisiųskite mums. Kodel-gi Jus turite mokėti daugiau už laikrodėlj 
ir gauti mažesnę vertės dalyką. Nekuria kra utuvninkai nori $18.00 ir $20.00 už laikrodi, kuris negali susi 
lyginti su šituo. Nelaukite ilgai, bet iškirpkite šitą kuponą dabar, nes tęsis tiktai 20 dienų. 

21 Jevvels. 

Musų Didelis Pasiūlymas Su Šituo Laikrodėliu 
Mes neaiškinsime detališkai šita laikrodį užtad, kad jis turi perdaug gerų pusių ir tas užimtu perdaug laiko 
ir vietos, taipgi mes tik nekuriuos dalykus pažymėsime. Šis laikrodis turi labai gražius viršelius, 21 *'Jewer' 
eina punktuališkai. Mes jį gvarantuojame ant 20 metų. šis laikrodis yra žinomas po visas Suvienytas Val
stijas, Kanadą ir Europą. Beveik kiekvienas tau pasakys ir patars jį nusipirkti. Paklausk bile ko kiek kai
nuoja 21 "Jearels" laikrodis kuris yra gvarantuojamas ant 20 metų. 
Jie tau pasakys, kad mažiausia $25.00. Jus galite auo musų jį nu
sipirkti tiktai už $13.95 kartu su 19 kitų reialingų dalykų. 1. Nau
ją skustuvą. 2. Skustuvui Diržą. 8. Plaukams kirpti mašinėle. 4. 
Fountaln Plunksna. 5. Lenciūgėlis ir raktams rlnktuė. «. Kaklary
šiui špilka. 7. Pypkė. 8. Kombinacija Skutimui setas. 9. Plaukams 
šepetys. 10. Metalinė cigaretams dėžutė. 11. Mašnelė pinigams ku
rie nežinodami negali atidaryti. 12. Tabakui mašnelė. 13. Laikro
džiui lenciūgėlis. 14. Clgaretteholdej*. 15. Kombinacija kenutel ati
daryti, paišeliui pagaląsti peilis. 16. žiedas. 17. Kombinacija rak
tams rinkele, buteliui atidaryti, cigarams nupjauti? screw driver. 
18. Skurinis maišelis pinigams ir kitiems reikalingiems popieroms^ 
laikyti. 19. Laisvės Stovyla. Šie visi dalykai yra labai reikalingi. 
Kiekvienas kuris užsisakys tą laikrodį gaus tuos dalykus. Nesių
skite nei vieno cento tiktai įdėkite su užsakymu šitą kuponą, kaip 
gausite šituos visus dalykus tuomet užmokėsite $13.95. Jeigu busi
te neužsiganėdinę, tai galite sugrąžinti atgalios, o mes priimsimą. 
Taigi tik nepamirškit prisiųsti kuponą. < 
L'XIOX NOVKLTY CO.t Dept. 22, 671 X. Carpenter St. Chicago, 111. 

KUPOXAS GERAS TIKTAI 
AXT SO DIENŲ. 

Union Novelty Co., Dept 22, 
• 7 i 'X. Carpenter 8t.» 

Chicago, 111. 
Gerbiamieji:—Malonėkite prisiųsti vie 
ną 21 "Jev/el" paauksuotą laikrodėlį 
kurį jus pardavinėjate už žemą kalnji 
su 19 kitu reikalingiausiu dalykų ku
riuos duodate dykai su šituo kuponu. 
Kaip gausiu dalykus tuomet užmokė
siu $13.95. Jeigu man.nepatiks aš tu
riu teisę sugrąžinti atgalios, o pinigai 
bus man sugrąžinti 

VARDAS 

ADRESAS 

T AVO silpnos strėnos ir vėl%tave kankina ir be abejonės, kad priežastis yra silp
ni inkstai, kurie yra peršaldyti ar turi didelį karštį, arba esi persidirbęs. 
Jeigu tu turi skaudėjimą strėnose ir negali nieko pakelti nuo žemės. Jeigu 

turi gal vos. skaudėjimą, tau galvoje, svaigsta, esi nusilpęs, nuvargęs ir nerviškas ir 
ir tavo inkstai dirba labai nereguliariškai. Neatideliok — yra didelis pavojus gauti 
dropsy, gravel ar Brights ligas. Tą pavojų galima prašalinti labai lengvai pri
žiūrint savo inkstus išlaiko. Pradėk vartoti Doans Kidney Pilis. Tūkstančiai 
išsigelbėjo save nuo pavojingų ligų į laiką pradėdami vartoti Doans. 

Skaitykite ką šitie žmones sako: 
• 

• 

Visiškai išsigydė. 

Adam Trafas, grudų pirklys, 
208 Ninth St.t S. E. Little Falls. 
Minn./ sako: "Man strėnose 
tiesiai durdavo taip, kad aš ne-
galėdau visai pasilenkti. Jeigu 
aš pasilenkdavau tai negalėda
vau visai atsitiesti. Mano drau
gai man patarė vartoti Doans 
Kidney Pilis, aš pamėginau 
vieną dėžutę ir pasirodė kaip 
tik tas vaistas, kurio aš ieško
jau. Išvartojus man kelias dė
žutes dabar jaučiuosi visai svei
kas." 

Turėjo nuolatini skaudėjimą. 

Mrs. A n na Ustrusk, 71b Park 
St.., Ripon, "Wis., sako: "Mano 
strėnas nuolatal niMi skaudoaa.-
vo ir tankiai pradėdavo skau
dėti šlaunis. Mano galvoje la
bai užė ir skaudėjo, aš jaučiau
si nusilpus ir neturėjau noro 
dirbti. Aš visuomet jaučiausi 
nuvargus irnegalėjau savo na
minio darbo atlikti. Teko man 
skaityti apie Do'ans Kidney 
Pilis ir pamėginau vieną. Nuo 
to laiko kaip pradėjau jas var

poti mano skaudėjimai strėnose 
ir galvoje nustojo ir-jaučiuosi 

• Visiškai sveika ir patariu kieK.-
vienam jas vartoti". 

Doans visuomet jam pagelbsti. 

A. Siden savininkas kriaučių 
šapos, 17 Slxth Ave., W. Du 
luth, Minn., sako: "Mano in#t»-# 
taibuvo labai silpni ir dirbda
vo nereguliariai, o ypačiai kuo
met aš pagaudavau šaltį. Do-
ons Kidney Pilis sustiprino ma
no inkstus ir prašalino visu* 
mano vargus ir kentėjimus." 
(Stj'.toiutsntas priduotas spalio 
10, 1912). 

Spalio 9, 1917 ponas Siden, 
sako: "Aš dabar tiek manau a- . 
pie Doans Kidney Pilis kiek aš 
maniau keletą metų atgalios, 
jos visuomet man būna pirmu
tinė pagelba," 

Jautieji silpnas. 

Mrs. F. Holl, 418 Oak St., Sa-
ginaw, Mlch., sako: "Aš vi
suomet turėjau skaudėjimą 
strėnose. Aš visuomet jau
čiausi nusilpus. Pradėjus skai
tyti apie Doans Kidney Pilis 
nutariau pamėginti jas ir šian
dieną džiaugiuosi, kad galiu 
tvirtai sakyti, kad Jos man pa
gelbėjo." 

Viršum priduotas statemejitas 
buvo prisiųstas spalio 12, 1914 
m., o liepos 18, 1918 Mrs. Holl 
sako: "Nuo to laiko kaip pra
dėjau vartoti Doans Kidney 
Pilis aš. galiu jas visur reko
menduoti kiekvienam, kuris tu
ri silpnais inkstus, nes jie mane 
pagelbėjo." 

Tvirtas vaistas. 

F. Macevicz, kalvis, 14 State 
St., West Hammond, Ind., sa
ko: "Aš buvau varginamas su 
silpnais inkstais ir man labai 
skaudėdavo strėnas, taipt kad 
aš negalėdavau pasilenkti ?r 
per nekurį laiką dirbti. Aš 
suvartojau keturias dėžutes Do
ans Kidney Pilis ir jos mane 
išgydė." 

Mr. Macevicz viršmlnėta stn-
tementą pridavė birželio mėh. 
1918, o liepos 14, 1917 sako: 
"Mano strėnos dabar jau tvir
tos ir'' aš jaučiuosi geram sto
vy j ir dirbu kiekvieną dieną, 
Doans Kidney yra tai tvirtas 
vaistas." 

Doants ja pagydė. , 

Ą 
Mrs. John Dobrzanski, 2554 

Thomas St... Chicago, sano; 
"Per nekurį laiką aš kentėjau 
nuo skaudėjimo sternose, kuris 
mane n u ola tai kankino, mano 
inkstai dirbo labai neregulia
riai. Man galva taip pat bai
siai skaudėjo ir aš silpdavau, ir 
labai nerviška buvau. Pama
čius pagarsinimą Doans Kid
ney PilĮs nutariau pamėginti ir 
rezultatai pasirodė labai geri n-
nuo to laiko visuomet jas var
toju it^ rekomenduoju kiekvie
nam jas vartoti. Doans mane 
išgydė." 

/ 

D0AN 
Kidney Pilis 
Gaunamos kiekvienoj vaistinyčioj 60 centų už dėžutę, Foster-Millburn Co., 

Buffalo, N. Y. Mirs. 
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DR, LEO AVVOTIN 
Gydytojas, Chirurgas, 

Akušeris 
1920 So. Hals'ted St., Chicago. 

Kalba lietuviškai, latviškai 
ir' rusiškai. 

Valandos: 10—12 rytą; 6—9 
vakare. Tel. Canal 4367 

K • • • - • • • • • • • - » 

Resid. 933 So. Ashland Blv., Chicago 
Telefonas Haymarket 2544 

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

Specijalistas Moteriškų, Vyrišką 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 So. Halsted St., Chicago 
Telefonas Drover 9693 

VALANDOS: 10—11 ryto 2—3 po 
pietų 7—8 vak. Nedėliomis 10—12 d. 

SALIN SKAUSMAS! 
Buriamas sveika, darbe rasi funagomą, 

. nepaisant kaip sunkas tas darbas botų. 
Kiekvieno prie.lenne yra saugot save tmo lfga. Turint šalti ir nebandant 
ji pr.'iėfilint, trali išsivystjt i pavojing* Uitą. MenkiauMS niksterajimas 
gali vėliaus būti labai pavojingu, jeigu tuoj nebus prižiūrėtas. 

P AIN - EXPEIXER 
tai užtikrinanti namine gyduole, kurt tart rastis kiekvieno na-

'tnuose. Išgydymui šal-M.i kratinėje, skausmu inuoae ir nuga
roje, ramatizina ir neuralgija, trumpai sakant visokias skaus
mus raumenyse ar sanarinose Pain-Expeller ira gerianaes. 
Neapsigauk pirkdamas pigias vaistus didelėse bonkose. 
Reikalauk geriausiu. Kun.u^t pirksi Pain-Ezneller, persi
tikrink -tr yra IKARĄ. Vfysl.HŽenklis ant bakaluko. VISU 
KITOKIU NKIMK. 85 centai ir 65 centai už bnnkutę. 
Gaunamos visose aptiekose ar tiesiog is laboratorijos. ^ 

F. AD. RICHTER & CO., 
74—60 Wasalagtoa St., 

New York. 



y 

m> 

•f" 

TIKĖJIMO TIESA APIE PRAGAEĄ 
IŠAIŠKINTA PAVYZDŽIAIS IŠ 

BAŽNYČIOS ISTORIJOS. 

Parašė Kun. Pr. Schouppe, 

Iš lenkiško vertė Kun. Pel Martišius. 
—— 

— • » — — » I I ' 

PUIŠIU 
S ±^ ... IHU.',,gĮI 

t^nktadtenis, a W o 10 1019 
- • ^ - t * . 

sroerfcty amžiniems kentėjimams, kad sunku ** -

(Tąsa,). 
Taip-pat šauks ir prakeiktieji, tik dai 

daug graudžiau: Oi! kaip greitai praėjo nuo
dėmingas džiaugsmas, kurio dėlei pražudžiau 
amžinos laimės vainiką! 

Ezavas,sugrįžęs iš medžioklės nuvargęs 
pamatė Jokubą beverdant sriuba ir pardavė 
jam pirmgimio teises už to valgio lėkštę. Pa
ėmęs duona ir sriubos lėkštę, sako šv. Raštas, 
valgė ir gėrė, paskui nuėjo, visai nesirūpin
damas apie tai, kad pardavė pirmgimybės tei
ses. Bet kuomet atėjo laikas gauti paveldėji
mą, kuomet pamatė, kad jo brolis gauna di
džiausiąja dalį, jam-gi beliko tik maža dalelė, 
tuomet nusiminė ir sušuko didžiu balsu. Pas
kui bereikalo ieškodamas budo, kuriuo galima 
butij pataisyti savo likimą, pradėjo neapsako
mai gailėties ir nusiminusiu balsu sukauti, tie 
dejavimai buvo panašus žvėrių riksmui: Irri-
guit clamore magno (Gim. XXV, XXVII. 34). 
Kaip-gi dejuos prakeiktieji, pamatę, kad par
davė daugi] dar už mažiau, negu už sriubos 
lėkštę, pamatę,' kad neteko už juos dangiškųjų 
turtų, kad už vieną nieką įgijo amžinus ken
tėjimus f! 

Pranašas Jeremiją, apreikšdamas žydų 
karaliui Sedeeijui, kas jo laukia, vardan Dievo 
tarė jam: 

—Štai gyvenimas, o štai mirtis: jeigu 
sergėsi mano žodžius, liksi ramus ant sosto; 
jeigu-gi sumyniosi juos kojomis, atiduosiu ta
ve į Babilonu karaliaus raukas. (Jer. XXII, 
XXXII). 

Bet Sedeeijus neatkreipė atidos j tuos per
sergėjimus ir neužilgo tapo nubaustas. Nabu- Beeidamas pamatė jį ateinant pasitiktų. 
kodonozoras, Babilonu karalius, apgalėjo žydų| — Neik toliaus, atsiliepė, aš jau numiriau 
valstybę ir liepė išlupti Sedeeijui akis, apkalti ir esmi prakeiktas. 
geležiniais pančiais ir įmesti kalėjimam Dide- — Kap tai, paklausė kunigas, ar-gi nege-

suprati, ar dar yra žmonių ant žemės. 
Tie žodžiai atmena, mums tai, ką sako 

Kristus Evangelijoje; Įeikite per augštus var
tus, nes platųs-vartai ir platus yra kelias, kurs 
veda prapultin, ir .daug yra, kurie pęr anuos 
įeina. Kaip-gi angšti vartai ir siauras yra ke
lias, vedąs į gyvertimą, ir mažai yra randan
čiųjų jį. (Mat VII> 13 ir 14). 

Kad apsisaugojus pragaro, reikia saugo-
ties kelio į jį, sunaikinti prakeikimo priežastį, 
kuri yra nusidėjimas visokiuose paveiksluose. 
Visoki paklydimai, vieną kartą vieni, kitą kar
tą kiti, traukia žmones prapultim Daug yra 
tokių, kurie miršta nuodėmėse dėlto, kad ne
galėjo priimti sakramentų; vel tarp tų, kurie 
juos priima, maža yra tokių, kurie atvirai ap-
siskundė save per išpažintį. 

Paragvajaus metraščiai iš 1640 m. pasako
ja apie šį atsitikimą. "Ėmimo į dangų" ap
skrityje numirė viena moteriškė. Paliko ji 20 
metų sūnų. Tam jaunikaičiui apsireiškė miru
sioji motina baisiausiame padėjime. Pasakė 
jam, kad yra prakeikta užtatai, kad neatvirai 
išpažino savo nusidėjimus per išpažintį, ir kad 
daugelis tapo prakeikti už savo kalčių slėpimą 
per išpažintį. O tu, tarė, naudokis iš nelaimin
gosios savo motinos paveikslo. • 

Tėvas Nieremberg'as kalba dar apie kita 
prakeiktąjį, kuris apreiškė savo prakeikimo 
priežastį. Vienas jaunikaitis gyveno iš pažiū
ros krikščioniškai, bet turėjo vieną priešą, ku
rio neapkentė, o artindamasis prie šventų sak
ramentų laikė savo širdyje neapykantos ir ker
što jausmus, kuriuos Kristus liepia išmesti. 
Numiręs apsireiškė savo tėvui ir pasakė jam, 
kad yra prakeiktas užtatai, kad neatleido savo 
priešui. Paskui sušuko iš neapsakomai dide
lio skausmo: 

— Oi! Jeigu visos dangaus žvaigždės per
simainytų į ugnies liežuvius, dar neįstengtų iš
reikšti, kokias dideles kančias turiu kęsti. 

Pasiklausykime dar to paties rašytojo. 
Vienas nelaimingasai, mėgstąs paleistuvingas 
mintis, apsirgo ir priėmė paskutinius šv. sak
ramentus. Ant rytojaus kunigas, kurisj vaka
rykščiu! klausė jo išpažinties, tėjo jo atlankytų. 

» • • « • • 

Ponas J. L. Shemiot, Lietuvis Parda
vėjas No. 14 kuris pas mus dirbo per 
6 metus dabar ir vel sugrišo ir su mie
lu noriu visiems patarnaus kuogeriausia. 

MM\ 
MALS™ mm sis 

liai gailėjosi' tasai karalius, atsiminės pranašo 
Jeremijos žodžius. Tai vienok tik silpnas pa

rai išpažinai savo nuodėmesf 
— Taip, gerai atlikau išpažintį; bet pas

veiksiąs pavėlinto gailesčio ir baisaus nusimi-\kui velnias perstatė man nuodėmingas link-
nimo, graužiančio prakeiktuosius. smybes ir paklausė, ar, jeigu pasveikčiau, vel 

Ten jie gailisi, kad praleido laiką tuščiuo- P™ h sugrįžščiau. Aš sutikau su pagunda, o 
sese pasilinksminimuose ir kad užmiršo apie toje valandoje užėjo mirtis! 
išganymą. Viena valanda„.saljp jie, butų niums Tai pasakęs, atskleidė savo drabužį, nąro-
suteikusita ko dabar negali sugrąžinti visa am- d ė deginančią jį ugnį ir išnyko. 
žinybę. . Dar skaitome Tėvo Nieremberg'o raštuo-

Tevaš Noremberg'as pasakoja, kad vienas se, kad viena garsi ir dideliai dievobaiminga 
Dievo tarnas, atsitolinęs ant maldos į tokią 
vietą, kur niekas neateidavo, išgirdo užkimu
sius vaitojimus. Paklausė, kas čia vaitoja ir 
*ko reikia. Tuokart verksmingas balsas atsakė 
jam: 

* —* Esate prakeiktieji. Težino žmonės, kad 
pragare raudo jame pražudyto laiko, brangaus 
laiko, kurį ant žemės praleidome ant vienų tuš
tybių ir piktadėjybių. Oi! viena valanda bu
tų suteikusi mums tai, ko dabar visa amžinybe 
negali jau atlyginti! 

Vilt 
Išganinga Baimė Pragaro. 

Keikia bijoties pragaro del to, kad galime 
į jį įpulti. Lengva yra patekti pragaran, ii 
labai didis yra prakeiktųjų "skaitlius. Šventoji 
Teresa lygina prakeiktuosius su žvaigždutė
mis sniego, krintančio žiemą ant žemės ūkano
toje dienoje. 

Dievo tarnas Antanas Pereyra regėjo kar 

SUBATOJ 

Krautuvė Atdara 
KIEKVIENĄ SO'ATOS VAKARĄ 

Didelis 1 Dienos Išpardavimas 

Šilkinio Plušo Kotų 
25 M pt $17J§ 
Su Dideliais Kailiniais Kalnieriais 

$ 32 Kotai po » 2 2 i § 
Didelis New Yorko Pirkinis 

SUBATOJ, Sausio l l - ta , mes tarėsime vieną t* didžiausia išpardavimu šio meto — 
kuriame mes puikuosime puikius šilkinio plušo Kotus, su dideliais Keramie ar
ba Kit Ooney kaileliu kalaieriais, už žemiausia kaina! Mes buvome laimingi nu

pirkti visa stocka nuo Supcrior Garmėtų Co., 1233 Broathvay, Ncw York už specijalę 
kainą. Dviejose grupėse: * 

. 
G R U P E 1 Labai -gražus žieminiai . G R U P E 2 Nepaprastai gražus Ko-
• Kotai geros rųSies, §11- • tai šilkinio plušo apre-
kinlo plušo su šilkiniu kerami ar kit dyti su gražiais klt coney kaileliu 
coney kaileliu kalnierium, su dirže- kalnierium, su dirželiu 38 coliu ilgio, 
llU* ?! !&*$* i l 8 r l?' m e r P l , č i u ?]**£ mergaitėms didžio nuo 16 iki 20 mė
nuo 16 iki 20 metų, moterims 36 Iki AMt . . ... * - » 
46 pasirinkimui po t u- moterims didžio nuo 35 iki 46 po 

.45 
T i k r a $25 

vertės 

Subatoj Tiktai 
Rcguliarc kaina $25 
šilkinio plušo Kotai 
po $17.45 ir $32.00 
su kailiniais kalnic-
riais po $22.78. 

ŽIUBEKIT VYRAI! SUBATOJ TIKTAI 
T 

8-

Klein liros., yra pirmutiniai numušti kalnas ant Overkotų. 
pirkdami i i Ohioago Clothtng House. Situs namas yra vi
siems žinomas del styliaus, rūšies ir gero darbo, jiems pri
truko pinigu tr jie buvo priversti parduoti pigiau šituos 
Overkotus, kurių niekas negalėjo pirkti už tą kainą nuo 
1917 metų. 

970 Kotą Žemiu Kainos 
#*' "r. 

Labai gražus double Ir single breasted militariško styliaus. 
suvirs 20 styliu pasirinkimui su išverčiamais keimeriais 
Chesterfield modelio. Visi parsiduos Subatoj po |12.88 

MOTERIS! Pasakykite vynus, kad jie atsilankytu 
' » • • 

-
• 

v 

Aštuonioliktam šimtui metų 
besibaigiant buvo 22 milijonai 
žmonių kalbančių angliškai, 
dabar jau, yra apie 100 milijo-

moteriškė meldė Dievo, kad leistų jai pažinti, 
ko Jo Dieviškoji Didenybė labjausia neapken
čia moteryse. Augščiausiasai Viešpats ste
buklingu būdu tikėjosi jos išklausyti. Atvėrė 
jos akyse amžiną prapultį. Ten ji pamatė bai
siai kankinamą moteriškę. Pažino, kad tai yra 
jos draugė, kuri neseniai numirė. Nusistebėjo, nų, ty. beveik penkis syk dau-
o drauge ir nusiminė, nes ji manė, kad toji \ giau. 
draugė negyveno nuodėmingai. Tuokart nelai- Vokiečių kalba ne taip greit 
mingoji atsiliepė: I plinta. 1800 buvo 35 milijonai 

- liesa pildžiau visus prisakymus bet mokm6ių ^ D a b a r j a ū 7 0 
carnavau tuštybei. Apimta pageidimo patiktu' .... . , 
, i • Zxi • • ? • * i i J milijonų įą vartoja namieje. 
be baimes puosiausi visokiomis to laiko mados 
nepritinkančiomis drapanomis, kad atkreipti į 
save kitų atidą ir tokiu būdu nevieno širdyje 
dursčiau paleistuvingus jausmus. Oil kad krik-

p 

šč.onės moterįs žinotiį, kaip nepatinka Dievui Rusiškai šnekėjo 30-milijonų 
neužsilaikymas aprėduose! 

O toje pat valandoje pervėrė ją dvi ugnies 
vilyči, ir nugrimzdo į katilą, pilną verdančio 
aliejaus. 

tą prakeiktųjų dūšias, nužengiančias į praga-i *<***•• ^minikonas Tomas iš Kantim-
rą. Jos krito ten tartum grudai, beriami ant P r o P ^ ^ , kad Brukseleje gyveno nelai-
maluno girnų, arba akmens, metami į didelį ^ a s n u ? l d ^ e l i s ; jis paleistuvavo ir pildė 
kalkių pečių. Vieną dieną Dievas parodė ^ l t u s Prasižengimus iš paleistuvybes paeinan-
daugeliui žmonių, kad dusios krinta į pragarą C T - / " ' T ^ ,d r a .U g a ' f1? knn?? ^ " f * 
taip, kaip rudenyje, vėjui papūtus, krinta n U 0 Į Paleistuvaudavo ir kuriam viską pnsipazmda-
medžių pageltonavę lapai. 

Vieną kartą garsus jezavita Antanas Bai 
dinucei, kurį žmonės skaitė šventu (mirė jis 

kasdien, t. y. dusyk tiek. 
Prancūzų buvo 34 milijonai, 

o dabar yra 46 milijonai. 

1717 m.), sakė pamokslą lauke, nes bažnyčioje 
netilpo visi žmonės, kurie norėjo klausyti jo 
pamokslo. 

— Broliai, tarė jis, kalbėdamas apie pra
garą, norite žinoti, kaip daug yra tų, kurie ei
na į pragarą? Žiūrėkite į šį medį. 

Visi sužiuro į čia-pat stovintį medį, lapais 
apaugusį. Susykiu pakilo smarkus vėjas, pa
judino medžio šakas, ir nubiro tiek daug lapų, 
kad tik menka jų dalelė beliko ant medžio, taip 
kad juos galima buvo paskaityti. 

— Štai,x atsiliepė Dievo tarnas, kiek yra 
dusių einančių j prakeikimą, o kiek į išganymą. 
Užtatai rūpinkitės, kad ir jiįs būtumėte pasku
tiniųjų tarpe! 

Tėvas Nieremberg'as pasakoja apie vieną 
vyskupą, kuriam, Dievui leidus, pasirodė ne
laimingas prakeiktasis, kuris neseniai buvo 
miręs.* Prakeiktasis paklausė vyskupo: 

-»- Ar dar yra žmonių ant žemės? 
Vyskupas dideliai nusistebėjo del tokio 

'užklausimo. Prakeiktasis - tarė: 
— Nuo to taiko, kuomet patekau į tą Uud-

*ną gyvenimą, pribuvo į jį tiek daug dūšių, pa-

vo. Urna mirtis perkirto jo nedorą gyvenimą. 
Po palaidojimo nuliūdęs draugas atėjo į na-
bašnink6 kambarį ir kuomet vienas bebūdamas 
mąstė, išgirdo iš po žemės vaitojimus. Išpra-
džios persigando, bet, nežinodamas ką bedary
ti, išdrįso paklausti: 

— Kas čia taip vaitoja? 
— Tai aš, tavo draugas, kurį ką-tik paly

dėjai į kapus. Mano dūšia palaidota pragare! 
Paskui su baisiu riksmu pridūrė: 
— Bėda man! pragaras mane prarijo, o 

urvas užvėrė savo nasrus ties manim!.. 
Enrikas Grenadietis pasakoja apie vieną 

jauną merginą, kuri tapo prakeikta vien tik už 
tuštybę ir norą kitiems patikti. Gyveno dorai, 
bet viso jos pasielgimo tikslas buvo noras, kad 
visi šlovintų jos gražumą. Apsirgo ir šventus 
sakramentus priėmusi numirė. Kuomet jos iš
pažinčių klausytojas meldėsi už jos dūšią, ap
sireiškė jam ir pasakė, kad yra prakeikta už 
tuštybę. 

— Troškau tiktai žmonėms patikti, tarė ji; 
tasai troškimas stūmė mane į daugelį nusidė
jimų ir neleido man vertai priimti šv. sakra
mentus, o pagalios įtraukė mane į amžinas 
kančias. 

(Vtųąim bus). 

prieš šimtą metų, o šitam am
žiui prasidedant jau 68 mili
jonai, t. y. daugiau negu du
syk. 

Sulyginamai mažai plinta 
ispanų kalba. Apie 30 milijo
nų jų buvo pirm šimto metų, 
o apie 44 milijonai yra dabar. 

Italų buvo ,18 milijonų, o da
bar yra 32 milijonai. 

Portugalų buvo 8 milijonai, 
o dabar yra 13 milijonų. 

"Tik lietuvių kalba nei eina 
mažyn, nei auga. Vis tebėra 3 
milijonai, kaip buvę. Bet ir 
mus kalbai dabar yra geriau 
negu pirm šimto metų, Tada 
beveik visi lietuviai patys sa
vo kalbą niekindavo, vieni 
virsdavo gudais, lfiti lenkais, 
kiti vokiečiais. Šiandien virti
mas gudais ir lenkais jau pasi
liovė, vokiečiais Mažojoj Lie
tuvoje įmonės taip-gi ne taip 
greit virsta, kaip seniaus. Gal 
ir tas ištautėjimas pasiliaus. 
Tada ims augti iry lietuviškai 
kalbančių, skaičius. 

Telefonas Boulevard 717» 
DR. R ŽILVITIS 

DAKTARAS 
IR 

CHIRURGAS 
South Ualstod Gatvė 
OHICAGO, ILL. 

KETURI SPECIJ ALIŠKU-
3VIAI ŠIOS DIENOS. • 

Garsaus Swiss sudėjimo 
laikrodis. 

Tikras Extra flat 
moderniški laikro
džiai, 14 karat auk
sinis, turintis 12 ru-
bies TIKTAI 110.00. 
i.abai pulkus sidaD-
inls, labai reikalin

gas, užsisuka kas 
.atuonios d i e n o s , 
titkai % 10. Geriau
sias laikrodis, kuris 
puikiai rodo laiką 

nakt| aroa tamsume. 
Radiant Luminaus 1S nikelio tiktai 

$6.50. DYKAI labai gražus lenciūgė
lis, gvar ant uotas ant 20 metų su už
sakymu, jeigu likirpęs prisiusi Sį pa-
g-arsinim* su bile iš vienu is tu trijų 
laikrodžių. Labai gražus moteriški 
branzelitinial laikrodžiai rlsoklų rų-
alų TIKTAI $6.00. 

Jeigu po apl aiky m ui vieno ii šitų 
branzalietų nepatiktų, jūsų pinigą* 
bus sugražinami atgalios. 

B. F. Novclty Oo., 
116 Nassau St. Dept. O. 

,New York, U. S. 

.78 
Tikras $32 

Kotas 

DIDELIS PIRKINYS 

$20 Vertes po $12.88 
Žiurekįte nepaprastai geros rūšies materijblo; 

meltons, tweeds, cheviots, niggerheads, lygus ir 
tamsus oxfords, juodi kersey ir kitu spalvų. Ant 
šito išpardavimo Subatoj 

Tokios geros 
rūšies už taip 
žemas kainas 
turėsite lauk
ti ilgai kaip 
kad gausite 
Subatoj! . 

.88 
Regularė 

$20 Vortės 
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Mokykis Kirpimo ir Dcsigning 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdą h; 

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

Mes turime dicljiausiua ir geriau
sius kirplmo-deslgning ir siuvimo 
skyrius, kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą, kuomet jųs mokysitės 

Elektra varomos mašinos mūsų siu
vimo skyriuose. 

Jųs esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti mūsų mokyklą bile laiku — 
dieną ir vakarais ir gauti specijališ-
kai pigią kainą. 

Petrenos daromos pagal Jušų mie-
rą — bile ptailėa arba dydžio, ir bi
le amdų knygos. 

MASTER DESIGNING SCHOOL 
J. F. Krasnicka, Perdėtinis 

113 N. La Salle gat., prieš City Hali 
Atsišauki t ant 4-to augšto 

LIBERTY BONOS 
MES PERKAM 

UŽ CASH. 
4517 SO. ASHLAND AVE. 

Dr A. R. Blumenthal B D. 
AKIŲ SPECIJALISTAS 

Patarimas Dykai 
Ofiso valandos: nuo 9 i i ryto iki 
9 vai. vakare. Nedėliomis 9 iki ir 
4049 S. Ashland Ave. kamp. 47 St. 

^Telefonas Yards 4817 
Telefonas Boulevard 0487 

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

:•: 

V. W. RUTKAUSKAS, 
ADVOKATAS " 

Veda Bilas Visuose Teismuose 
Ofisas Didmiestyj: 

6» W . WASBXKG<F02r S T R E E T 
Kambaris 009 

T<tf. Central 6471 
Ofisas aat Bridgeporto 

5208 SO. MORGAN STREET 
- Tol. Yards 780 

Gyvenimas, 813 W. SSrd St 
Tel. Yards 4681 

' » • » • • • • • • » » mįg 

PARDUOK SAVO "JUOTĮ" 
(ŠLAMŠTUS) UŽ RAUDO
NOJO KRYŽIAUS KUPO

NUS. 

niDZlAUSIA ĮĮETUlflSK* KRAUTUVĖ CHlCAGOdE 

P£A«ft. QUB8N KONCtokri?»A 

NEMOKĖK PINIGUS BEREIKALO 
Alusų kraut uuvė — viena ii didžiausių Ohicagoje. 
Parduodame už žemiausią kainą, kur kitur taip negausi. 
Mašinėlių Ia škams drukuoti ir ofiso darbams yra nau
jausios madot. Užlaikom visokius laikrodžius, žiedus, gliu-
binius ir dei naminius; gramafonus lietuviškais rekordais 
ir koncertini; geriausių, armonikų rusiškų ir pnisižkų iš-
dirbyseių. JJalalaikų, gitarų ir smuikų, kokių, tik reikia. 
Dirbame vi* 3kius ženklus draugystėms, taisome laikro
džius ir maikališkus intrumentus atsakančiai. Kurie 
prisius trijų centų krasaženklį, gaus kataliogą veltui 

Steoonas P. Kazlawski 
2 S0. i SHLAND AVIS., CHICAGO, ILL. 

Telefonas: DBOVEB 7309 



Penktadienis, sausio 10 1919 D R A U G A S 
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• •' Rengiamas 
...SUSIVIENIJIMO LIET. R.-K. • • • 

PULASKI SVETAINĖJE, įsu g.t. ir AsMa-j Ave. 
Koncertą ves garsiausias Lietuvių muzikas ir dirigentas p. A. iPocius. ' 

v' ' S * ' 

- Koncertą pamargins gražios dekleraacijos ir prakalbos. Po programo šokiai. 
Visas grvnas pelnos nuo to koncerto eis Labdarybei po globa Šv. Antano. 

• — • • 

Nedelioj, 12 d. Sausio-January 1919 Inžanga: 25c, 35c ir 50c 
te= 3E » - * » i :.T" L_do 
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Lietuviai Amerikoje. 
: : 

Y 
WESTVILLE, ILL. j F. Vaivada, D. Matukaiciutė, 

; M. Zubiutė, J. Andruskevi 
Sausio 5 d. kun. L. S. Brig- čius ir A. Onošiauskienė. Visi 

manas, atvažiavęs darbuotis šitie lošėjai labai " gerai nu-
lYestvilIėn, laikė pirmas \ps 
parapijos bažnyčioje iškil
mingas šv. mišias. Prie šv. 
mišių'tarnavo arkidiakonu vir
tinis klebonas kun. A. Deks-
ni, diakonu — kun. Jul. Ka-
zakas, subdiakonu kl. Pr. Ju-

lošė. P. Piragienė geriausiai 
lošė. Po teatro buvo šokiai. 

J. P. 

CLEVELAND, OHIO. 
-

Gruodžio 8 d. Šv. Kazimiere 
f 

tė ir E. Tamošunaitė padai
navo duetą: "Žyd gėlės". -

Tą dieną pas mūsų gerb. 
kleboną kųn. Petraitį sve-
čiuosna* atvyko kumŠvagždys, 
kuris pasakė lftbąi gražią pra
kalbą: pirmiausia mums, vai
kams, ir gražią; pamokinda
mas; o paskui visiems žmo
nėms. Ilgai atminsim tokią 
gražią prakalbą ir, rodos, kad 
niekad negirdėjom tokių gra
žių pamokinimų. Paskui bu
vo dar deklemacijų. 

Vakaro vedėja buvo Barbo
ra Morkevičiutė. Ant galo 

ras. Laike šv. mišią pamoksle ura ugi jos paprastame susirin- v a į i c a m s dalijo saldainius.. Tuov 

kun. A. Deksnis. Po kime apart kitų svarstymų f vakaras pasibaigė. 
misi u solemizantas suteikė at- buvo pakeltas kluasimas kas 
Šliaukiusiems palaiminimą. • link paaukojimo aukos Lietu • 

mirė jaunas*vyras — Pranas 
Ruzgys. 

Pėtnyčioje, sausio 3 d. mir
tinai apdegė ir tą dieną mirė 
maža mergaitė Apolonija 
Gausaitė, duktė Juozo ir Apo
lonijos *Gaųeų. Pamokinimas, 
kad butų žmonės atsargesni 
su mažais vaikais. 

— • 

gv. Vardo V. J, draugijos 
susirinkimas. 

Galima spėt., kad tie lietu- ' vos la.syes re.kalam.s JDrau- ^ Bas K&M&3 

via., k u n , protu, paveržė is- Rija iS,,zdo paaukojo 500 dol. . g P r « n c u z i j o s £ * £ kad 
gverėliai, visokie mulkintojau nana. sudėjo kitaa oOO dol, j f t 2 1 R k g Ge_ 

Pėtnyeioj, sausio 3 d. susi
rinko įurelią vyrų Šv. Anta
no par. s^tairiėje. Gerb. 
klebonas, kuu. H. J. Vaičiū
nas, aiškino plačiai apie lietu
vių veikimą ir Švenč. Vardo 
V. Jėzaus dr:ją. Prie 'minė
tos dr-jos pristojo šešiolika 
narių. Tikimasi, kad ji iš
augo j stiprią draugiją. 

Pr. 
bei pragaro kamščiai, netru- dar ir su kaupu. Bet to ne-
kus pravers savo akis, susi- gana, kadangi tada buvo pa
pras ir grįš prie savo tikro- prastas susirinkimas, tai ma-
sios, rūpestingiausios moti--žai atsilankė narių. Todėl li-

l I 

nos Katalikų Bažnyčios ir 
darbuosis savo sielų išgani-
mui bei savo brangios tėvynės 
labui. 

Po pamaldų Tautos Fondj 
skyrius laikė susirinkimą ir 
priiminėjo aukas. Susirinki-
man atsilai\kęs prabilo kl. Pr. 

ko išrinktas komitetas, kuris 
įgaliotas pereiti per dr-jos Šv. 
Kazimiero narius, ir kurie dar 
nėra aukoję Lietuvos laisvės 
reikalams, kad savo auką — 
paaukotų. 

Komitetas savo darbą dirbo 
kiek galėdamas. Bet sunku 
buvo atsilankyti pas visus 

daitis padėjo galvą už pasau
lio demokratiją. Buvo doras 
vaikinas; mylėjo tėvelius, bro
lį ir seserį. Tėvai labai nu
liūdo gavę tokią žinią. Ka-

. 

Juras, ragindamas visus įsto
ti į Lietuvos globėjų bei gel- narius ir iškolektuoti auką. 
bėtojų — kareivių^ eiles. Dar Daugumas pažadėjo atsilan-
kalbėjo naujasai kun. L. S. kyti į metinį susirinkimą ir 
Brigmanas; jisai ragino prie tenai atnešti auką. 
vienybės, kuriai žydint tik 
tegalima tikėtis vaisių. 

Parapi jonas. 

* * * 

. AMSTERDAM, N. 7 . 

TEATRAS IR BALIUS 
Liet. Vyčiu 24-tos Kuopos 

*mm*+ 

I SAUSIO-ilANUARY 12 D., 1919 
. 

M. MELDAŽIO SVETAINĖJ 
2242-44 W, 2$rd P U c e , ^ 

PRADŽIA 7:00 V A U V A K A R E 
**. • " 

• 

Scenoje s tatoma 3 veiksmų vaizdelis 

-NAUJAS : " 
ir komedija 

"MAMOS NEDASUPTA" 
Vakaro pelnas skiriamas "Vyčio" i,;>anstuyės įsteigimui. 

v i • ' < 
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Kviečiamo kuoskaitl ingiausiai atsi lankyti ant viršminėto vakaro, 
b,us žingeidu pamatyti veikalus, kurie yra pirmu kartu statomi sceno
je. Labai pamokinanti ir juokingi. 

Kviečįa visus nuoširdžiai. LIETL'VIV VYČIŲ 24 Kl 'OPA. 

= 

ALEX. MASALSKIS 
GRABORTUS 

Lietuvis gra-
borius. Atlie
ka v i s o k i a s 
laidotuves ko-
pigiausiai. Tu
riu savo kara-
bonus ir auto
mobilius. 

Taipgi dides
nę dalį graDų 
patys dirbame. 

3307 AUBURN AVE. 
Telephonas Drover 4130 

•- — =rr BES 

V3. 

Clivyjci in^. krikštynos. 
Prancišką ir Veroniką 6ą-

t p gardys apdovanojo gražia 
riuomenėn pastojo liuosnoriu. i r s v* e i k a mergaite, kuri dje-
Visiems atholiečiams gaila to« 
kio doro vaikino. Sausio 4 d. 
už jo dusią atsibuvo šv.*mi-
ŠIOS. 

Puščiutė. 
•» - T - —— 

> 4 ^ > » 0f » 

r 

BRO, ILĮ.. 

, * * * " « « nd»imė. 
Vienas vargas tiems lietu-

noje Naujų Metų tapo pą 
krikštyta vardais: Genovaitė 
Prancigka. Krikštynose besi-j 
linksmindami, svečiai ir* be-
šnekučjnoĄami apie Lfctuvos 
ateitį, Juozapo Jankūno su-
maniniu, sumetė kiek aukų del 
išgavimo Lietuvai neprigul-
mybės. Aukojo sakančios yjpa-
t os : J . 

j 
Bapolas Fornionockas ir Ot 

• — •r** 

PŪKUS BAXNIS BALUS 
PAH|£NQTA» 

iB-SiESROŽASCAyOS PAŽEiPUĮS P»Ht IB MQ ERŲ 

Ned., Sau*iQ-J*Hi 12 1919 
ŠV. JURGIO P A R A P I J O S S V E T A I N Ė J 

: Prie 3 3 - r o . PI»ce ' ir Auburn Avenuc 

P n u U i a 6 l £ l . vakare. Jianga 25c Ypatai. 
u i i -- I 

viškiems socijalistams. Jj^ 
jau vistiek skelbsis kankinti- Sačiufeė (kum§i) 2 dqU, Ant. 

Todėl, kas dar nėra paau
kojus Lietuvos laisvės reika
lams ir kurie dar neatidavė! mai

v
s; ^ ištaro jie kenčmjn Mar, Ghenaviciai 1.50 dol 

• 

MELEOSE P ARK, ILL. 

Nors pa^ mus nedidelio 
jusirinkima, kuris įvyks sąu-
,io 12 d. ir atnešti savo duok- l ^ u v i ^ i socijahstai dabar leckai, JC. yilkehs, J. Jankų-

Šitas balius bus vienas iš puikiausių ir kas nors nau
jo. Visi tie, liurie žingeidaujate sūlinoti kokis tas ba
lius bus, tai visi atsilankykite, o - nesigailėsite. Nebe 
pirmą kartą ši draugja rengia vakarą, taigi daug apie 
tai rašyti nereikia, nes jau jus žinote kokius puikius va
karus ji visuomet rengia. Taigi, visi kas tik gyvas #nt 
Šio vakaro. 

" • • 

Visus nuoširdžiai dvie&a KOMTETAS. 
1 

' • • • • • • • • • Į t 
,. 

A. A. ŠLAKIS, 
Lietuvis Advokatas 

LAV7YER 
Ofisas mieste: 

13-tų lubų — l iamnaris 1S03 
iVssot'iation uidg, 
19 So. LaSaUc Si. 

Chicago, 111. 
Toi*>fon?vS Randolph 2898 

Utarninko ir Pėtnyčios vaka-
tti.it- nuo 7 iki 9 vai. 

8255. So. Halsted Street, 
Tel. Yards 6492 Tel. Yards 6492 

j j ^ 

ttH!UIIIIIIIIIIIIIII!I(IUI|IIIIIi!ll!l!tllHlllltl 
JOSEPHtJ V70L0N = 

Lietuvis Advoka'us ;: 
S 29 SO. LA SALLC .STREET " 

Gyvenimo Te!. Humboldt 97 . J; 
S Vakarais 2911 "UT- 22 n d Street JT 

Tel. RockweU (^999 
CHICAGO, ILL. i 

IfiiiiiisiiiiiiiiiiifaisiiiiaiiiiiiniEiisiiiiiiiiii 
• 

—" 
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įDr. M. Stupnicki 
3109 So. Morgan Street 

OHIOAGO, O A I N O I S 
Valandos:—8 iki 12 18 ryto; 
6 po pietų iki 8 vak Nedėl io-

Tclcfonas Yards 5032. 
mis nup 5 iki 8 vai vakare 

S » « — • • • » » » • » - « . - y - • » - - » . ; . ; 

-

skaitlius randasi lietuviu, bet j c Lietuvai. Mušą troškimas, s u s i s P i e tė apie kokią L. L. F. nas, 2tf. ir *(. Janiūnai. Smųl 
ir tie darbuojasi savo ateities k a cf (iaVarytume iki 1,500 dok 2"r* k u oP^- Na» i r D U V 0 su" k i * 1^5* V i s o la-^° $11-75-
gerovei. Netik turi visokiu Todėl kurie nariai'dar ne m a n S klierikalams — suprask ^atn kūdikiui linkime ge-
draugijij, bet ir krautuvę vai- paaukojote Lietuvos laisvės katalikams — kokį "pre^en- ros sveikatos, visiems auko-
gornų daigtą, kuri yra visiems reikalams, prašome, vardu ^r- tą'*, suteigti gruodžio ^6-teJ, jusiems tariame širdingą aČių.. 
ant naudos ir kuri neduoda j o s gv . Kazimiero atsilankyti ^ e t n e P a v yko. Ką-gr tuomet r Pinigai, $11.75 tapoperduo-

- privatiškiems biznieriams taip .susirinkiman ir priduoti a.u- ^i^.be doros Įkaitins, jeigu'ne ta vietiniam Tautos Fondo 65 
išnaudoti mūsų žmones. Ke- ka# "" j išsvajotus <*k^erikaius,^ Sau- skyriftUB sekretoriui. 

I. I. A. C. 

Pakvitavimas. 
. \Šiuomi liudiju, kao! pmįgus 
U dol.. 75c., surinktus Pjan : 

ciško ir Veronikos Šatą tJuk-
• 

linti metai kaip krautuve gy
vuoja ir turi didelę intekmę 
ne \-ien savo žmonėse, bet ir 
svetimtaučiuose, kurie remia 
ją. Taigi netik šėrininkai, 
bet visi lietuviai turėtų ją 

-*^:\ 

remti ir prie*jos prisidėti. 

ATH^l. MASS. 

Autai . inkimo KomiteUs. s i o 2 : r o j d ' k U o ^ e ^j* mie 

sto, kur ten tarp .lenkų, su
rengė prakalbas. Bet* ir te
nai savo piiovonių negalėjo 

(Ea«o Ę » . FuS&utė. 12 u ž b ^ L ff^**??. JK 
metų amžiaus). pr^ajba. 4el . " i^ce tou** ' 

policija kolektorius suaresta-
Šita Darbininkų Vartotojų1 Gruodžio 28 d. mūsų vaiirtj, vo ir, prakalbas uždarė. £įe-

Bendrovės krautuvė rengia 11 blaivininkų dr-ja surengė eg- sį^k* socijalijitam^ \v gana. 
d. sausio vakarą, Frank ir laite pobažnytinėj salėj. Bu- ^ c i c i l i k ų ^ 
James svetainėje, prie 23-čios vo gražiai papuošta eglaitė. • 2 ^ Mn_ 
ir Park St , gražų koncertą ir Daug buvo deklemacųu ir k a d u s 
balių. Bus net du chorai: damų. Mažas • bern.ūkas f . C l e v e ! a n d 
Vienas ' iš Brighton Parko niertij, padainavo solo: "Si 
(Chicagos), L. Vyčių 36 kp. &avo pačia išėjau grybauti 

— . — « — S mmmemmm 
Pboue Boulevara. 160 

Gydytoja* M? (ttonifgaf 

Dr. M. L Striko! 
Valandos:: 11 a n . to t p . m. 
piet. 7 to 9 p. m. 

NedcUomfc 10 ryto iki 2 po 
pietų. 

1757 W. 47-th S t 
CHICAGO, ILL. 

BczM. 1007 S. Oaklcy Boul., 
P h o n ė 8ee ley 420 

— U L U 

ters krikštynose del Lietuvos 
laisvės, priėmiau. 

Tautos Fondo skyriaus ižd. 
Jurgis aask&. 

* T » . 

choras.^ Vakaras bus puikus. Daina visiems labai patiko. ^ ^ ^ Q a l b a m f c a s 

,(xal velnių pritrūkot Nema
nau, kad jis develande vel
nių 

gauti? 
Proletaras. 

V * V + 4 « T I K J *^#*** 

Svečiai ankščiau atsiiankiu- Turėjo atkartoti antrą kartą. 
šieji bus pavaišinU gardžiais Paskui buvo perstatytas frirni- ™.^.9 kl*™ «* J . J^ 
valgomais produktais iš tos &£ veikalėlis: "Ne salffii-
krautuvės. Visus kviečia ne- nėse meilė". Lošime dalyvą-
pamiišti ir iš toliau atsilan- vo E. Puščiutė — Adelės rolė-
kyti, nes bus įtikrinti, ką je, S. Monkevi&utė — Juozo 
mums duoda bendrovės ir ko- rolėj ir A. Višniauskaitė — 
kią naudą ir kodėl mes jas tu- rMr<5 rolėj. Pąsfcui buvo daug 
rime remti. Po'koncertui bus deklemacijų. Visds i mergaitės 
Šokiai. j gražiai padeklemavo., Marijt>-

Direkcijos sekr. P. V.^. !n» Braškaitė solo padainavo: Sausio 5 d. apsivedę Ed, Kraš-
'''įfykiai Nemunėlis teka".! tayičia su JĮeva Žakienė. 

- r - * . 

Vestuvės. 

Gruodžio 31 d; apsivedė $ . 
Tumavičia ąi B. Geidulaite. 

BOCKFORD, ILL. Gražiai padainavo. Ona 2e- Sliubus ėmė Sv. Antano baž-
mcntaitė, 9 metų. apsitaisius Ąyeioje.' Lai Dievas laimina 
lietuviškai, padeklemavo ei- jų^gyvenimą. Pas mus buvo labai puikus 

vakaras .subatoj, sausio 4 d. i les: "Lietuvos giesmė". Ma-
Buvo labai gralių dainų, dek- žųjų choras padainavo keletą 
lemacijų ir sulošti du juokin-jdaineHų; 4tPer giruj, gh'elęT 

'gi teatrai. Lošėjai buvo: P.;įr <4Sudiev Lietuvą". Pa^- pelį dažnai aplanko. NTedė-
Pirugienė, J. SteiM>navičius,tkui dvi mergaitė*, E. Pusčiu-1 lioj#, gruodžio 20 d., vakaro 

Mirtis. 
Tpji nelaboji mirtis šj kam-

mmwm 
SVEIKATOS SEKRETAS YRA 
TAME, KAD U£IuAJJxYTUM£ 
VIRšKIHiLMĄ OfijRAJMĖ NOB-
MALIŠKUME LĘ RĘQULIABl8-

£&m PAĖJIME. 
ViBąKINlMAS TĄI SyĄB-

.>IALWAS PAMATAS OBGA-
iN'IZMO. TODĖL ^JEIGU VTRS-
KINIMAS NETVARKOJE, JEI
GU jtJMS SKAUDA G^LLyA IR 
JAUČIATĖS NESMAGIAI, NE
TURITE ,APETITfS—TAI JUMB 
REIKIA BŪTINAI SUVALGYSI 

[( PIRM EISIANT GULTI TRIS 

gir ios išvalo Qrgaiuziii4 tikrai 
ir greitai pęr vieną naktį. 

Partola reikia visados turel i kiekvienuose namuose, dėlto p a r i t i n k i 
te gauti iš anksto, tubjaua . , į t : ' . • . 

Turime laiškus tūkstančių žmonis , k^rle patvirtiną, kad r*arto|ą . sai -
dainės sugrąžino j iems sveikatą, normatišką padėjimą {t; gerą up&. • • « * « ' 
norį gali užeiU ir pažiūrėti. Mielu noru jums laiškus parodysime, ncp ra
šiusieji juos davė m u m s leidimą. ^ ' , . , « - « -

DOVANAI. 
Gražus ir naudingas daiktai , kiek

v i e n a m ' k 4 1 8 atsiųs orderį ir pinigus 
sykiu su šituo Pfcgąrjljjimu. Laiškus 
ir pinigus siųskite j 

APTEKA PARTOSA, 
16a geoond Ave., 

PUSPADŽIAMS SKUBA. 
Mes siūlome geriausio aržuolo sku-

ros padams šmotel ius nuo 20c iki 
35c už pora. geriausio aržuolo skure-
les nuo 70c Iki $1.00 už «varą, vinis, 
ylas, guminiai apcac&i, plaktukai, 
apeacams peilis, guzikai ir kitokios 
reikalingos tulšis už labai žemas kai
nas, ateikite ir persitikrinkite. 

Leather & Finding Store 
K. KftTilar & Sons 

4608 So. Ashland Ava 
Telefonas Tardf S494 

Dr. G M. GLASER 

DR. M. HERZMAN 
14 R U S U O S 

Gerai l ietuviams, ž inomas per 20 
metu kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir AKUŠKRI8.k 

Ofisas ir Labaratorija: 102 i W. 
ISth St., netoli Fisk St> 

VALANDOS: Nuo 10—12 piejtų 
Ir 6—S vai. vakarais . Telefonas 
Canal l l l t > , ' » 

GYVENIMAS: 1^12 So.* Halsted 
Street. ^ . 
• V A L A N D 6 » : I — t ryto tlktaL 

*P<Sp' 

PRAKTIKUOJA 26 METAI 
Gyvenimas ir ofisas 

3149 So. Morgan St.. Kertė 
• * * CHICAGO, I L i . 

Specjjalistas 
Moteriškų, Vyriokų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų , 
OFISO VALANDOS 

Iki 9 Tj'to, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:?0 vak. Nejjtelios'V 

^ vakarais ofisas uždarytas 
s Telefonas Yards «8T. 

• mmįP 
T — 

v 

S 
IIIIIIUIIIIIIllllIUIIIIUlIHllilIHUI^IUfU 

TeJ. Drover 7042 

Dr. C. Z Vezetis 
LĘPTUVIS DEJnTKTAS 

Valandos: nuo $ ryto iki t vak 
Nedėliomis pagal sutarimą 
Nedėliomis pagal sutarimą 

4Tia SO. ASHLAWD A V E W t B 
arti 17-tos Gatvėa 

; < • « • • , - » , „ - , . 
J 

• * r '4 

SS »*» •>»* • » 8 

Dr. A. K. RUTKAUSKAS 
Telefinas McKinlcy 5TC4 

GYDO VISOKIAS LIGAS 
S457 South AVcstcrn Boulevard 

Kampas tV. 35-tos gatves 

KiekvtpnuoKO namuose turi būti 
i^attola šuldainos, kurios kainuoja 
$d.Q0. ICiis nori turėti už kartą. 6 dė
žutes — .'-rali gauti ja« už $5.00. 

(156) 

DKY 0 U 0 U 6 
180a W. ittkkmp- Wood Sta. 

Mes duodama dvigubas stempu 
Ketvergais ir tfubatbinla '-''*' 

Dideliame pautrin^me gaunami 
Visokie materijolai, vaikams drabu
žiai, ftlebės ir jakutėe. » -^W 

luiiiuiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiuffiiii 

PIRKIT1 KARtS TAUPY 

yį»m<m » ^ » » » » » » ^ ^ < • V 

K 

Telefonaa Pul lman C0 
PR. W. A. MAJOR 

o y D Y T O J A s m 
IT CHIRURGAS 

Ofisas 1171D Michigan Ave. 
Adynps 8:30 ikį 9 išryto — 1 
iki 2 po piety — 4.J0 iki 8,* 30' 
vakare. Nedėl iomis nuo 1© 

iki 11 išryto. 

mm 
mmm 

Gydytojas Ir Chirurgas 
2os sor. s?ĄTB ant. 

Kampas Adama gatvės. 
Adynos nuo 1 iki 4 po p i e t y 
Fėtns*cten*U» nwe a iki 7 vak* 

NedAlFomis nuo 10 iki 1? iš ryto. V 3 I 

Stocks ir Bonds Perkami ir Patduo- ' 
darni ve iklos darbas. Andrevrs &>Oo., — r -r -^ w-~ • - -i , i ĮĮĮMĮH HM UITI UVUH, qoųrCWI M VU.| 

New York, H, Y. fefp. L. 4.|MO ŽĘNKLlMIia (W.S.S.).Uea so. u u u , sa, .ždeta tMp «, 
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Į CHICAGOJE. 
Gerb. Brldgepcrto ir Dievo Apvcisdos parapijos skaitytojms 

S V M S S U S PRAWEŠ!iViAS! 
>T. „ ,. e • , - , v. . . . . . .« . . Mėnesinis susirinkimas. 
lino 0 d:c::os Saus: o (uamiary) sni motn oucijališsai ugi-

••Vauti ir iits'ovauti b.anf.o reikalus: < Kataliku Vienybės Cen 
Erių £01 ur;c p. J JONĄ J. LUCAS, .826 W. 33 pi. 

ievo Apve -doj parapijoje p. J . MOZERIS, 1C25 Union Ave. 
| Visais"*'Draugo" reikalais kreipkitės prie juodviejn. 

IŠ CHICAGOS LIETUVIU 
KOLONIJp. 

KATALIKŲ VIENYBfc. 

IŠ MOKSLEIVIŲ SU
SIRINKIMO 

* ir prrrengimg, tokios. -skanios, I £3i 
puikios vakarienė*. 

Al. Panavas. 

PANAIKINO PRIVILEGI-
RIUOTŲ AUTOMO

BILIU SURAŠĄ. 

Automobiliniu 'reikalu tvi>-
mo pirmini ūkaujantis teisėjas 

sfotdk pareikalavo policijos 
* viršininko, idant jis panaikin
ti) surašą numeriu automobi-

KARES MĖTŲ DORA 
NUPUOLĖ. 

Taip sako teisėjas (ienuuil, 
j kurs pei>kratFnėja bylas na-
i miniu (soimymi) reikalu teis-
j m e. 

Teisėjas kasdien, turi išduo-
| ti *po keliolika ' ' v a r ą p t į " 

,. , o l . * T I nevedusioms motinoms (mer-
hu, kuriems ( nieagoie buvo! . . _ VJ . . 

finoms), kurios areštuoja prileista neprisitaikinti prie mie
sto parėdymu. 

Teisėjas Steik pagrūmojo 
sakydamas, kad jei tasai su
rašąs nebus panaikintas, tuo
met jis nebausias nei vieno 
suareštuoto automobilisto už 
pergreitjj važiavimą, už per-
ilgR laiką automobiliaus lai
kymą vienoj vietoj vidumie.-
ty j , už nesustojimą prava
žiuojant skersai bulvarus ir 
tt. 

Policijos Viršininkas po ši
to surašą panaikino. Sako, 
nėra 

gaudinėtojus vyrus. Kasdien 
jis girdi prigautų merginų nu
siskundimus; mato jų ašaras. 

Pakalbino kokią žioplą mer
gelę bernelis, ir tai dar ka
reivėlis. Pasižadėjo jis ją ves
ti. Leidosi skaudžiai suvilioti 
ir šiandie mergelė skundžiasi 
ant savo likimo. 

Užvakar teisėjas, tuomet 
jam prisiėjo išduoti net 20 

*-ro 
menociins susirinkimas atsi-
bir* utarninkc, sausio 14, 
7:30 Vai. vakare, Dievo Ap-
velzdos paf. svetainėje. Kvite-

CMeagos ii' apielinkės mok
sleivių susirinkimas įyyko 
gruodžio 28 d.', "1918 m., Die-̂  
vo A])veizdos parapijinėje 
svetainėje. I susirinkime su
važiavo nemažas. būrelis i 
Uioksleiviu. su t a r i a daug 
svarbiu ir naujų dalyką, fiimg 
kalbėta apie? L. R. K. S. A. ir 
organo "Moksleivio" reika
lus. Kadangi'^ąį darbas yra 

I š WEST SIDES. 

čir.mi katalikai veikėjai, sky 
riu ir draugijų atstovai kuo-' nelengvas, vtai dėlei geresnių 
'•kaitlingiausiai atsilankyti, pasekmių veikime paaiškėjo, 
ues reikalų yra daugybės ir kad butų svarbu padaryti 
visi svarbus. ? 

Valdyba. 

I š DIEVO APV. PAR. 
4 <«. 

. 

. j 

\varantų' nevedusioms jau
noms motinoms, neiškentęs už 
tą stovį apkaltino karę, ka
reivių uniformą, prie kurios 

karės, negali but privi- neišmanėlės mergaitės • limpa 
legijų automobilistams. Visi lig k a į p m u g ė s p r i o m e d a u s , uy 

pildyti miesto pa- a n t ^ m o t inas , kurios ne-

(Aukotoįu surašo tąsa) 
O. Seštoknnskai to ' . . . . $25.00 
K. Naudulaitiš . . : *. 25.00 
Gost. Breiva . . . .\. 25.00 

25.00 
25.00 

Juozapas Šniukotas 25.00 
Tz. liekis 

n.... . * \ . . , . . . 

Antanas Baršėius 
Ona Daunaitė 

• • • * * * 

f ' 
Antanas Bislys > 
Stanislovas Šimulis 
Antanas Strazdas 
Ona Ambrožienė 
Stanislava Jukštaitė ». 
Kazimieras Raudonis . . 
Petras Varakulis 
Pranciškus Lapinskis . . 
Juozapas Jankauskas . . 

25.00 
.00 

25.90 
25.00 
22.00 
21.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 

vieno turi 
rėdvmus. 

Tais privi legiruotais buvo 
armijos ir laivyno oficierai, 
Raudonojo Kryžiaus valdinin
kui, Laisvės Paskolų ir kiti 
karės darbininkai. 

TARIAMASI PRAPLA
TINTI HALSTED 

GATVC. 

•Miesto tarybos gatvių 

prižiūri savo dukterių. 
Motinos gali teifdnties, kad 

jų dukterys kasdien išeina iš 
namu i darbus ir todėl sunku 
joms patirti, ar jų dukterys 
tikrai dirba, ar gal kur val-
i . 

ko
mitetas vietinių pagerinimų 
tarvbai padavė reikalavimą 

Sr A *• 

pagaminti bilių Halsted gar. 
praplatinimui. 

Gatvė turėtų but praplatin-'namo, ar jo 

klojasi . 
Teisėjas Gemimil nepriima 

tokio pasiteisinimo. Nes gera 
motina visuomet stengsis ir 
turės progos patirti, ar jų 
dukterys yra doros, koks jų 
pasielgimas. ' 

(leros motinos kasdien pri
žiūrės, ar jų dukterys po dar
bo paskirtuoju laiku pareina 

kartais kur ne-
ta pradėjus Fulton gat. ir bai- ' užeina, ar sn kuo nesivalkioja. 
gus upės šaka. Abiem šalini 
nuo kiekvieno šaligatvio turė-

but įimta gatvėn po tris 
pėdas. Taigi gatvė šešias p<"'-

f da.s butų platesnė. 

J I S 15, J INAI 13 METŲ. 

Columbus Junetion, Iowa 
valstijoj, policija suareštavo 
Earl Moble, 15 m., ir Gladys 
Higginbotbam, 13 metų. Abu
du pabėgo, kad, niekam ne
trukdant, "apsivest i" . 

Tai dar pirmas, anot poli
cijos tvirtinimo, atsitikimas 
Chicagoje, kad vaikai apsive-
dimo tikslais apleistų tėvų na
mus, mokvklą ir dumtu kur 
akvs -veda. 

To visa jiedu išmoko nuo 
didesnių. Nes nėra tos dienos, 
kad laikraščiai nepraneštų a-
pie jaunų porų pabėgimus ir 
slaptus apsivedimus. Čia vai
kai laikraščius su visu godir-
mu skaito ir iš jų išmoksta la
bai daug blogų daiktų. 

Suareštuotoji Iowa valstijoj 
" p o r a " parvežama Cliicagon 
ir bus atiduota tėvams. 

"M-* 
Kazįmieras Joiiikig 20.00 

20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
2p.00 
2&00 
20.00 
15.00 
15.00 
15.0P 
15.00 

St. Jociutė 
Povyląs Lipenas 
Vincas Petruškevi&a . . 
Juozapas Nausėdas 
Jonas Vardauekis '*,.. 
Juozapas Lingevičius 
Ona Kunišauslpitė 
Antanas Lelingas 
Anelė Sasnauskaitė 
Elzbieta Bencvičiutė . . 
Petras Mockus 
V. Giraitis . . . . 

. • • • 

. 

. . . . 

Cbicagos moksleivių centreli, 
apie kurį galėtų sukties visi 
moksleiviai, priklausantieji 
prie minėtos organizacijos. 
Tad-'gi ir sutvėrėme Chicagos 
i 4 M . " Apskritį. Apskrrtys rū
pinsis, kad visi šios apielin
kės moksleiviai, lankantieji 
augštėsnes mokyklas, priklau
sytų prie mūsų brangios or
ganizacijos ir visi vienybėje 
veiktų tėvynės labui. Taip
gi svarstyta budai, kajp bu
tų galima finansiškai šelpti 

j "Moksleivį" Nutarta, kad 
kiekvieną kuopa surengtų va-J 
karą "Moksleivio" naudai. 
Taip-gi Chicagos moksleivių 
Apskritys surengs gegužinę, 
nuo kurios pelnas bus skiria
mas organo * * Moksleivio'' 
naudai.. Mes iskalno tikimės, 
kad mus chieagiečiai parems 
atsilankimu į mūsų gegužinę 
(pikniką). 

Prie to, vardan moksleivių, 
tariu nuoširdų acių gerb. kle
bonui, Ig. AJbavietui už prie
lankumą moksleiviams ir su
teikimą kambario laikyti susi
rinkimus^ 

A. Prnlla 

Lietuves Vyeių 24-tos kp. 
veikimą nors laikraščiuose ir 
retn.i gabiua jiatėnnii, • l)ct 
delfp "kad yra užsiėmus dar
bais, h- ištiknvjų taip ir yra. 

&tn.i giT.odžio VA cl, (ai yra 
šortus "baigiant ir Naujų' Me
tų laukiant, buvo surengus la
bai gražų šeiminiška vakarą. 
Jaunimo susirinko gana skait-
lingas būrys. Visą laiką šok-| 
ta lietuviški šokiai ir žaista 
tautiškos žaislės. 

Pažaidus kiek, jaunimas su
sėdo prie. vakarienės. Laike 
•vakarienės buvo , pakviesti: 
kun. F . , Sarafinas, kun. kle-

fbonas F. Markauskas, kad pa
kalbėtų į susirinkusius. . Ar 
būdu gerb. kunigai savose 
kalbose ragino jaunimą dar-
buoties tautai ir Bažnyčiai 
gražiai nupiešdami vyčių idė
jas. Vienu žodžiu sakant, 
viskas kuopuikiausiai pavyko. 

Taip kaip augščiau minė
jau, jog vietos vyčiai veikia 
be paliovos. Htai, dabar ren
gia labai puikų vakarą," su 
gražiu programų, kuris atsi
bus 12 d. sausio. Pelnas šio 
vakaro sluriamas " V v č i o " 

PUIKU SPEKTAKLI 
RENOIA 

naudai.' 
Todėl kviečiame visus vy

čius atsilankyti į šį vakarą, 
I nes bus labai gražus persta-
I tymas, iš kurio ir patys * ga
lėsite pasilinkksminti kuopui
kiausiai. 

. . . . 15.00 
Dargelaitė Mar i jona ' . . 15.00 
Jurgis Zakaitia . . . r 10.00 
M. Izokoniutė 15.00. 
Stefanija Šatkauskienė.. 13.00 
Marijona Liubiniutė . . 12.00 
Jieva Kųktaitė 12.00 
Pr. Mockus 12.00 

Po 10 dol.: A. Razminas, B. 
Leškauskaitė, E. Jatužiutė, (J erų motinų yra. Bet jų ma-

ža .lalis. Didžiuma motinų »r-1 P a n k a n s k a i > . J... Gercltamka*. 
ha nepa..o savo dukter .g^el- .^ . A - s t l . a u s k a i t ė > P . 2 e f a i | i 
p r aon , arba dar .r b a u g i a * ; ' ų Krofivti A . OedvUas. A. 
kuomet jų duktė™ p a k a l t a * ! C r j g i n & j UpAaa> j B ( k i n o . 

ras, A. Ifansteldiusr J . Abro
maitis, P. Ruikis, M. Masilio-
njs, V. Petrošius, J . Jievaišas, 
O. Žibaite, K. Kalamis, M.Mje-
::es, A. Bingvilas, Juodeliai, J.] 
Kairis, JįL Lapinskas, J . Ku-
lieša,- K. Bajoriunas, J . Dąu-
?ioras, J . Puzaras, J . Jankaus
kas, B. Mickevičius, K. Vasi
liauskas, O. Augaitė, M. Au-
ginčienė, J . Januška, V. Juo-

koks šelmis ir dar* kur kokion 
pramogon išsiveda. 

Tai svarbi merginų doroje 
nupuolimo priežastis. 

Bet yra dar svarbesnė ir 
pati svarbiausioji. Pačių mo
tinų nekrikščioniškas gyveni
mas, nepažinojimas Išganyto-" 
jo mokslo ir atkakliai besipla
tinąs netikėjimas. * ^ 

Krikščioniškoj šeimynoj iš
auginta mergelė nesiduos su
vedžioti išdykėliams. Be tė
vų žinios ir leidimo su jais ne~ 
sivalkios.- Tokioms merginoms 
paskui nereikia apraudoti sa-
vo paklydimus ir imti "wa-
rantus". 

REIKALAUJA PERSI
SKYRIMO. 

BUS DAUG DARBO. 
< : 

Pranešama, jog Chicagoje 
i neužilgo prasidėsią darbai 

prie statymo Union Terminai 
geležinkelio stoties. 

Tai stočiai susivienijusios 
-geležinkelių kompanijos yra J 
paskyrusios 50 milijonų. 

SUtALO ŽUVININKAS. 
i * 

AVaukegane vienoj žuklavi-
mo trobelėj atrastas sušalęs 
žuvininkas William Swantpn. 

Karės laivyno man 
kapitonas Mark Allison Smith 
buvo karėje. Prancūzijoje bu
vo sužeistas. Dabar jis gydo 

delis, P. Grakauskas, E. Moc-
\ kaitė, A. Kukutis, A. Jazuko-
nisf L V. PanasevicH, B. Na-
nartoius, O. Nugaraitė, J . 
Braunis, V: Smuksta, K. Dap-
kaitė, M. Petrokoniutė, P. Jo
ciene, L. Vilkieki, F . Bartni-
kas, A. Norkus, A. Paukštaitė, 
M. Ratškus. V. Steponavičia, 
E. Radiče, B. Žukauskas, KL 

T««nmU»irii Morkus, A. Banaitė, J . J&n-
čauskas, M. Panįauskas, Pov. 
Giedraitis*, J . Giedraitis, C. 
Lapikienė, A. Giedraitienė, V. 

TOWN OP LAKE. 
-—c—*_-' 

, 

i 
* Â  X ^ ' 

LIETUVOS VYČIU 36-ta KUOPA 
g-ag -ju».<t-r •irsaf-

Nėd., Sausio-Jan. 12,1919 
k. . ' i - . • . 

SCHOOL HALL'EJE, 
prie W. 48 ir Honore gatvių 

Bus vaidinta 

.i Grafas Kaimiečio Bernu" 
Graži, juokinga, 6-ių aktų komedija su 

dainomis ir šokiais. 

Pradžia 5:30 vai. po piet Durys atsidarys 4:30 po piet 

Po spektakliui šokiai ir skrajojanti krasa su 
dovanomis. 

Bilietai 35c, 50c, 75c ir $1.00 Muzika 
P. Pathočaiiio 

t / 
= 

BAXINIS BALIUS 
PARENGTAS 

Dr-stes Leb. Gvar. D L K. Vytauto 
l -ma DIVIZIJA K.UTEIiH ' ,1NT IIRIDGEPORTO 

Nėdelioj, Sausio-Junuary 12,1919 
M. M I C K E V I Č I A U S S V E T A I N Ė J 

? * 3208-10-12 So. Morgan Str., -

• 

Naujų Metų vnkare, 1 d. 
sausio, 1919 m., ftavis Square 
Park svetainėj, L. Vyčių 13 
kp. buvo surengus šeiminiš-
ką vakarėlį. Svečiai galėjo 
dalyvauti tik su užprašymu. 
Vakare dalyvavo 300 ypatų. 
Apie 8 vali vedėjas pranešė, 
kad prasidės programas. Visi 
nutilo ir laukė. Visųpirnia pr" 
kalbą pasakė moksleivis J . 
gkrypka, paskui skambino ant 
pijano^ plė Z/Milaševičiutė; 
paskui dainavo solo p-lė Kuš-

^eikaitė; po jos dainavo da
tą p-lės: V. Volteraitė ir Z. 
Putrementaitė. Programas 
publikai patiko, ką liuilijo di
delis delnų plojimas. .Paskui 
buvo šokis, susidedantis, iš 12 
mergaičių. Pirmas šokis b u - | 
vo: Ladies English.. Court 
Dance. Antras — Minuet 
Dance. Tie šokiai taip "patiko 
publikai, kad pabaigus šokt 
visi delnais plojo ir šaukė" 
"Atkartot , atkartot antrą j 
kartą". Tuos šokius šoko se
kančios vytės: B. Sauraitė, 
A. Martinkaitė, M. Jocaitė, 
Z. Jurgavičiutė, Ž. Mestaus-
kaitė, B. Ritzgaitė, A. Bra
zauskaitė, J . Gedminaitė, J . 
Martinkaitė. P Q programo 
prasidėjo vėl šokiai ir žais-

įlės. *Paskui kuopos pirminin
kas svečius paprašė eiti prie 
vakarienės. Vakarienė buvo 
antroje svetainėje. *Visi po
romis leidosi eiti. Susėdus 

es Navai Sta- Varnas, B. Taiiaišienė, A-
tion ligoninėje. t S t a n k u a ? y . F . Andriulis, J . ^ m ^ m ^ m ^ m ^ 

Tuo' tarpu jo žmona, Mrs. Simanauskas J . Blunkus M. t r m i s šimtams svečių, prasiolė-
Marie ^Jrace Smith, kuri vi- Bartušaitė A. Freitikitė j , jo vakarienė. Laikę vakarienės 
sas laikas gyveno Chicagoje, Kudirka, I . Naujalis O. Krai P a s a k e prakalbas: p. J . Kau-
teisme reikalauja persiskyri-1 k o n i n i Z W Monfcaiti Si M*- P»s iš Washington ir gerb. 

kun. B. Urba. Angliškai—pra
kalbą pasakė parkuČio svetai
nės užveizdaj Po vakarienės 

l visi ėjo šokti ir žaisti. Va-| 

I Ą O s u k a p i t o n u . . 

Paieškau savo draugo Antęno Zup-
kaus. paeinančio iš Kauno gub:, Pa
nevėžio pav., Kamisalos pafap., Nau-
verodos kaimo. Glrfl^jau, k*d gy
veno Oro«klyn, N. V., bet dabar ne
žinau kur jia gyvena. J!s pa t s a r 
kas apie jį žinote, meldžiu atsišaukti 
sekančiu adresu: 

» Rapolap Karpavičia, 
253 Milv.aukee Ave., JCenosha, Wi». 

ANT PARDAV13IO 
18 VI. ar t i U'aUaee,. dklelto. oamas 
$250 casli, k i tas a n t i š m o k ė j o $2200 
McDonncU, 26S0 W. 38 St. 

koniutė-, St. Monkaitė, St. Ma
tas, T.. Naumąvicaitė, Fr . Za-
kaitė, A. Ruikis, I. Mikšis, V. 
Stankevičius, I . t Backauskas, 
V. Staškunaitė, A. Cibulskaitė, 
M, Žigas, A. Pudzevičius, j ! l k a r a s P a t i ^ ° į s i ems . ^ Prie,j a S E į C S S E : 
Simanenas 7 dol. 

(Baugiau DUS). 

S K A I T Y K I T E 
"DRAV0A" 

progos turiu priminti, 5 kad 
prie L. Vyčių 13 kp. priklau
so gabiausias jaunimas, di
džiuma jų inteligentai. ; Rei
kia ištarti ačių šeimininkėms, 

I u i tokį didelį pasidąrbąvirii%' 

Elzbieta Atiussvičiutė 
mirę sausio 8 d., 1919 m., 11 
vai. ryto, 6 metų 
mos. Kanadoj. 

Laido'uvės atsibus subatoj 
sausio 11 d., 1919 m., iš šv. 
Kryžiaus bažnyčios 8:30 vai. 
išryto j šv. Kazimiero kapi
nes. 

Velionės kūnas randasi po 
nųm. 4640 So. Marshfield Av., 
paliko dideliame nuliūdime tė
vus Izidorių ir Elzbietą Anu
sevičius i r seserį Zofiją 8 me
tų amžiaus. 

Visu gimines i r pažįstami 
yra nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse. 

Pasiliekame su nuliūdimu 
Tėvai Izidorius ir Elzbieta 

E • Anusevičiai 
Sesuo Zdfija Anusevičiute. 

• 
PRADŽIA 5:30 VAL. VAKARE. 

; 

Nuoširdžiai užprašome visus atsillankyti kuoskaitlingiausiai ant 
mušu. taip gražaus parengto bailaus, o mes užtikriname, kad visi bu-
site užgančdinti. • 

Kviečia visus KOMITETAS. 

Dideles Ristynes 
Ned., Sausio-Jan. 12,1919 

*m~mmmammwm**m^mmmmmmmmm^+m~~*im*mmm^mmmmi*B im<* •••• 

PaicSkau savo brolio Jono Vąiii 
vaus, paeinančio iš Kauno g., Ra%ei 
-\\ų pav., Žvingių par*4 Biknvėnu. sod / 
17 metų kaip aleidb Lietuvą. P£s 
-utiniais laikais nieko apie jį, ne
girdėjau, jis* pa ts a r kas apie jį ai
žote, tnalonėkite pranešti sekančii 
įdresu. 

t Juzoas Vaitkus, 
• 524 S. Marshfield Av., Chicago, 111 

Paieškau savo tetos Barboros Auk-
<orikes, ji dabar yra vedus, jos pa-
ardės po vyrai nežinau. J i paeina 

S 'Kauno Gubern. Raseinių Pav 
rnnensu Parap. Aufibikavo Sodos 
''nriu labai svarbu reikalą, ji pati 
irba kas apie ja žinoti) meldžiu at
sišaukti sekančių adresu. 

/ Ona Gedniintatte 
po vyrui Dimšklene 

•«06 S; Wells Str. Chicago, m . 

ANT PARDAVTMO — BARGENAS 
i pagyvenimų ant baaemanto medinis 
namas. 6 pagyvenimų visados už-
t-anduotas atneša randus j metus $800 
Netoli mažo parko. Lietuvių ir len
kų apgyvento j vietoj, 44S0 So. Her-
mitage Ave.. Savininkas 139 N. Clark 
Room 615, Telefonas 5886' Randolph. 

ir 
ANT PARDAVIMO 

bučernė ir grocernė, Uetuvių apgy-
ventoj vietoj. Norint galima nupirk
ti su namu a r be namo. Aš esu gy
venęs cianais 7 metus, ir bizni gali
ma gerai išvaryti. Priežastis .parda
vimo, išvažiuoju kitur. Atsišaukite 

Andrew IvaSkevka, 
4543 So. Marshfield Ave., 

Chicago, 111. 

liavoAp'eizdossvet. 
Uijus 18-tos ir Union Ave. 
radžia 2 vai. po plotų 

Risis keletas gerrsnių 
etuviškų risUkų, ta rpe 

kurių ir mūsų du ffaliu-
ai: JUOZAPAS BANCE-

/ICICS su ANTANU AČU. 
viti ristikai: Antanas 
^aladinskas su F r a n k 
.uszka; B. J a r a s su 

. uozapu Piešnium, 4 po-
a D. Dudinskis su Lcvec-
iu ir .5 pora Oto Propot-
likas su P . Kaktavi -

čium. 
Imtinės labai įvairios ir 

domios. 
•Ristynes padailins gra

uš koncertas, t a rp kito 
<co Uetuvia dainorius Po-

ylas JStogis dainuos solo. 
Grynaa pelnas nuo tų 

. istynių eis Lietuvos lais-
/es išgavimo Fondan. 

Lietuviai Ir lietuvaites 
ttsilank> kitę, o labai, gra
nai ir maloniai keletą 
valandų laiko praleisite. 
J u a . y p a č , kad savo atsi-
ankymu ir brangiąją Tė
vynę sušelpsite. 

įžangos tikietai po' 50c 
ir $1.00. 

Durjs at idarytos 1 vai. 
po pietų. II 

United States Food AdministratJoa Ucense No. §0901 

BANK 
pardavėjai ir daug 
įtrautuvių parduoda ta 
pačią kavą po Sfto. 

C0FFEE 
GERIAUSIS 
SVIESTAS 

68^ 
Kicsuclų Sviestai 
Labai geras po 

32c 
OOOOA 

soiygtocsu 
benCkokla. 
H Vjį 

a*m* 

53c 
Geriausias Storage Sviestas, svaras u i 

1510 WEST 8H>£ 
1044 W.Chicago av 
1373 Mihvaukee av 
3054 Mil waukee av 
i 046 Milwaukee a« 

ANT PARDAVIMO , 
2000 W. 38 gatvė, 7 ir & kambarių, 
štimu šildomi namai $2200 a n t leng
vų išlygų. McDonnell, 2030 VV. SS 2612 W North s^ 
gatvė. Atdara nuo l» iki 9 kasdK4aa, I 

Nedėhomis. 

1086 Bloe Isiand av 
1217 S. Halsted st. ' ^ ^ ^ B l 
1822 S. Halsted s t SOUTH 6IDE * 
1818 W. 120i s t 30S2Weathworth a 
2109 W. 22nd st 2427 8. Halsted a t 
>«S0 U Msdinnn «t *72» S Ashland av 

5 5 © 
iroRTH sn>a 

408 W JMvlstoo ai 
720 W. North av 
2*40 Unoom av 
3413N O a r k f t 
S244 Indiana a* 




