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ATIDĖTAS RUSIJOS SUSAUKIMAS
ATIDĖTAS TOLESNIAI 

DŪMOS SUSIRINKIMAS.
Londonas. — Anot aptu

rėti; žinių iš Petrogrado, 
Rusijos caras išleido uka- 
zą, kuriuomi tolesniai ati
dedama durnos ir valstybės 
tarybos sušaukimas, būtent 
į vasario 27 dieną. Sulyg 
seniau išleistojo ukazo du
rna turėjo siisirinkti sausio 
25 dieną š. m.

Tasai atidėjimas aiškina
ma tuomi, jogei pastarai- 
sioi laikais kabinete įvykū

lynuos atmainos. Nau
miųisteriai tokiu trumpu j įy visų kareivių, apie S0 J Baranovičių šone, Lietu-

jiku nesuspėję aptarti ir 
surengti i, daugelio , naujų
įstatymų,; - kuriuos • prisieis 
induoti durnai.

Tečiau žinovai tvirtina, 
jogei. tasai vyriausybės pa
siteisinimas —•; tai tik akių 
dūmimas visuomenei. Spėja
ma, kad durna negreit bus 
sušaukta. Visa valdžia pa
teko senobinių biurokratų 
rankosna, o juk šitie yrą di
džiausi durnos priešininkai.

Rą j/, durna tik tuomet 
bus įšaukiama, kuomet ca
ro s litui, ims grąsinti ne iš
laukinis, bet naminis prieši
ninkas —l revoliucija.

Be to dar pranešama, kad 
delei nesveikumo porai mė
nesių paleista pasilsėtų už
sienių reikalų ministeris Po- 
krovski ir prekybos ministe- 
nis Sakovskoi.

DIRBDMA DAUG NAR
DANČIŲ LAIVIŲ.

Londonas. — . “Times” 
atspausdino iš Vokietijos 
vieną necenzuruotą kokio 
tai neutralio žmogaus kores
pondenciją. Joje tvirtina
ma, jogei Vokietija gami
nanti suvirs 1,000 nardančių 
laivių. Tai esą mažos ir visai 
naujos konstrukcijos. Visa 
tai ruošiama prieš Angliją. 
Lavinamos ir toms laivėms 
įgulos. Lavinimas užimąs 12 
savaičių.

Dabartiniais laikais vo
kiečiai turį apie 300 veikian
čių nardančių laivių. Apie 

laivių yra žuvusių nuo
trės pradžios.
[Re to sakoma, kad vokie
ti nepaisą į jokius neutra-

lių valstybių reikalus ir 
nuostolius, kuomet jiems 
reikią kariauti, ginti savo 
gyvybę.

RUSAI į METUS PAĖMĘ 
428,000 KAREIVIU.

Londonas. — Central 
News depeša iš Petrogrado 
tvirtina, kad rusai praeitais 
1916 metais visuose karės 
šonuose paėmę nelaisvėn 
428,000 kareivių ir ofieierių.
Be to 525 armotas, 1,661 
kulkasvaidį ir 421 apkąsų kad vokiečiai bombarduoja
naortirą ir minų mėtyklę. Iš Į Moldavijos miestą Gons

nuošimčių yra paėmusios 1 vojet rusai netikėtu užpuo- 
gen. Brusilovo armijos. Ne- llimu' paėmę nuo vokiečių ši
laisvių tarpe esama dau
ginusiai austrų kareivių.

Nežinia kiek iš tų šimtų 
tūkstančių po karės sugrįš į 
savo namus.

KANADA TURI ATSIME
STI NUO KARĖS.

Ottawa, Ont. — Visoj Ka
nadoj didelę sensaciją pa
gimdė Lucien Cannon, kurs 
veda politikihę kampaniją 
prieš A. Sevigny, Dorches- 
terio apskrity j, kad šitas ne
būtų išnaujo išrinktas atsto
vu Kanados parlamentam 
Cannon susirinkime kalbė
damas išsitarė: “Ar mes sa
vo šalį valdome išimtinai 
Anglijos naudai? Gana 
mums Už Angliją guldyti 
savo galvas.”

ruošiamasTdidėlin
MUŠIN.

i i J . A i 1

Londonas. — Gauta žinios 
kad Vokietija vakariniam 
karės šonan, .Francijon, su
traukianti galybes kariuo
menės. Spėjama, kad jinai 
prisiruošianti didelin UŽ- 
puoliman. \

REIKALINGA DAR 
1,200,000 VYRŲ.

Londonas. — “Timeso” 
militarinis kritikas rašo, 
kad jei Anglija nori laimėti 
karę, tai privalo tuojaus ka
rės laukan pasiųsti dar 1,- 
200,000 kareivių Jaugiau.

‘ RUSAI GIRIASI 
LAIMĖJIMAIS.

Londonas. — Rusai ofi
cialiai praneša, kad van
dens srovės suardžiusios vi
sus vokiečių laikinai paga
mintus tiltus per Dunojų, 
rytinėj Rumunijoj ir todėl 
sutrukdytas vokiečiams vei
kimas. Tą progą naudoda
miesi rusai su rumunais vi
sam Rumunijos šone*varosi 
pirmyn.

Petrograde pripažįstama,

tų dvi lauko žvalgininkų 
sfovvkli. 17 vokiečių paimta 
nelaisvėn.

Arti Zborov, Galicijoje, 
vokiečiai-austrai antpuoliu 
mėgino paimti kaikurias ru
sų pozicijas • augštumose. 
Bet atblokšti atgal su dide
liais nuostoliais.

ANGLIJOS IR JOS TALKI
NINKIŲ TEISINGUMAS.
Berlynas. — Overseas 

News agentūros korespon
dentas paklausęs pas Vokie
tijos parlamento katalikų 
atstovų (centro partijos) ly
derį Mathias Erzberger, ką 
jis manąs apie paskelbtas 
nesenai talkininkų taikos iš
lygas. *

Erzberger atsakęs, kad jei 
{Anglija su savo talkininkė

Paveikslėlis parodo, liet urių budelę Chicagos talki
ninkų bazare, kuris tęsėsi n uo sausio 11 ti ienos iki sau
sio 20 dienos. Viduje budei ės matome musų tautiečius, 

1 kurie taip pasišventusiai dar bavosi per visl<>azaro laiką.

Mes, Rymo-Katalikai Lie
tuviai, priklaupę palei Jo 
Šventenybės Sostą, kaipo 
ištikimieji sūnus, išreiškia
me savo, prisirišimą prie 
Apaštališkojo Sosto ir savo 
dėkingumą ui visas Malo
nes, kokias Jo Šventenybė

mis statytų 
stvbėms teį 
mus, tai pi 
ja privalėtų^ 
mvbę Airijai

tralėms val- 
s reikalavi- 
pati Angli- 

oti neprigul-
dalį Škotijos

sugrąžinti F anėijai, Gib
raltarą Ispai ijai, Korsiką
Italijai ir t.t,' 
valėtų duotų 
visoms tati 
pastatyta v

i Rusija pri- 
Įneprigųlmybę

, ant kurių 
idžiulė caro

imperija. Jei Anglija to ne
nori padaryta^ taigi ir josi 
reikalavimai Uflgali būti pil

liant tokia 
prisieitų,į 

i, kad Suv. 
itų Texasą

domi. Pasu 
Anglijos lo$ 
pav., pareik<
Valstijos su j 
Meksikai. '

Vokia!
ger, gyvuoja tik viena nuo 
monė, Jei Anglija su taįki- 
ninkėmig mano, kad yra ga
lima taikinties tik sulyg jos 
sugalvotų išlygų, tai labai 
klįsta. Ir todėl tegu nelau-Į 
kia greitos karės pabaigos.

510,000 ŽMONIŲ 
BADUMI MIRĖ.

Rymas.—Tiek daug žmo
nių badumi mirė Sirijoj, 
anot čionai apturėtų žinių. 
Lebane dar esą pusė bėdos, 
bet Beiruto gyventojai 

* miršta badumi besivolioda- 

mi gatvėse. Palestinoje taip- 
pat siaučią badas.

DAUGIAU LAIVŲ 
NUSKANDINTA.

Buenos Aires.—Vokiečių 
skraiduolis-už puolikas vis

dai' siaučia pietiniam Atlan- 
tiko vandenyne. Čia gauta 
žinia,, kad dar 6 garlaiviai 
daugiau nuskandinta. An
glijos karės laivai tuo tarpu 
gaudo vėjus jūrėse. Spėja
ma, kad Anglijos ir jos tal
kininkių laivus skandina ke
li vokiečių skraiduoliai.

PETICIJOS INTEIKIMAS 
APAŠTALIŠKAM 

DELEGATUI.
Peticiją inteikėme apaš-
liškaan delegatui sausio 17

d., dėl persiuntimo Šv. Tė
vui. Apaštališkas delegatas 
peticiją pagyrė ir maloniai 
sutiko ją greitu laiku pa
siųsti Sv. Tėvui.

Apaštališkas delegatas 
įdomavo, kaip Amerikos lie
tuviai renka ir persiunčia 
Lietuvon aukas. Paaiškino
me delegatui, kad Amerikos 
lietuviai katalikai turi savo 
Tautos Fondą ir kad' Lietu
voje taip pat yra suorgani
zuoti lietuvių komitetai au
kų išdalinimui. Jo Malony
bė pagyrė darbą, kurį Ame
rikos lietuviai atlieka, šelp
dami per Tautos Fondą, 
kentančius brolius ir sese
ris tėvynėje, išreiškė užuo
jautą musų darbui, linkėda
mas kuogeriausių pasekmių.

Delegatas taippat prane
šė, kad politiškoji Amerikos 
lietuvių dekleraciją, kurio
je buvo išdėstyta Lietuvos 
dalių suvienijimo ir nepri- 
gulmybės reikalas, jau pa
siųsta Sv. Tėvui prieš sa
vaitę.

Kun. Jonas J. Jakaitis, 
Dr. J. J. Bielskis.

AMERIKOS LIETUVIŲ PE
TICIJA JO ŠVENTENYBEI 

POPIEŽIUI BENE
DIKTUI XV.

teikės parodyti Lietuvių 
tautos žvilgsniu.

Jūsų Šventenybe! Bais
nelaimė patiko musų myli-Į reikalu ir padrąsinti Jūsų 
mus brolius Lietuvoje, ir prakilniausia širdimi link 
tas mus todėl verčia glaus- nukentėjusios žmonijos, mes

ties arčiau Jūsų maloningo
sios širdies. Nuo to laiko, 
kuomet prasidėjo karė Eu
ropoje, musų šalyj įvyko 
daug baisių Rusų ir Vokie
čių armijų susirėmimų, nuo 
ko visur palikta tik vieni iš
naikinimai. Musų tėvai ir 
broliai prievarta paimti ka
reiviauti vienų ir kitų prie
šininkų armijose. Apleisti3, »£* ir Sto™
netari įrioglaudo, ir neiš- «** lalkyk

pasakytai daug kenčia nuo 
bado ir šalčio. Daug iš jų 
be laiko jau atrado sau ka
pus. Ypač nelaimė mažutė
liams trūkstant tinkamojo 
valgio, be kurio neįstengs 
pragyventi karės sunkumo.

Nors Lietuvos kentėjimai 
yra daug didesni už Belgv 
jos ir Lenkijos, kadangi 
priešininkų didžiulės armi
jos kelis kartus perėjo sker
sai ir išilgai Lietuvos lygu
mas ir po savimi viską su
naikino arba pagrobė, deja, 
pasaulis į tai mažai teatkrei- 
pia domos. Pasaulis šiandie 
šelpia sunaikintą Belgiją, 
Lenkiją ir kitas šalis, bet 
neištenkama to visa Lietu
vai. Daugelis pavienių įvai
rių tautų žmonių šelpia nu
kentėjusius Lietuvius. Bet
toji pašelpa siunčiama tie-|^ad pastarasis pasiųstų Jo 
siog Lenkų komitetui Vii- Šventenybe. Popežiui Be

niuje. Todėl pašelpa nepa
siekia nukentėjusių Lietu
vių ir jinai! (sunaudodama 
Lenkų mokyklų steigimui 
Lietuvoje su tikslu lenkinti 
musų taute-

Liūdnas tai faktas, kad 
Lietuva yra mažai žinoma 
pasauliui, jos vardas yra iš- 
briežtas iš Ęuropos žemla- 
pio, neturi savo atstovų di
džiulėse valstybėse ir prie 
Apaštališkojo Sosto. Todėl
nėra jokio budo kitaip gin-1knla' "a atsk,r' .,r. r<',ka'"'- 
ti Lietuvos teises nei pla- 81 atsk,r0 aP™P«“mo 

čiau pranešti pasauliui apie
savo nelaimes.

Prasidėjus karei, mes tuo- 
1 jaus suorganizavome išimti
nai iš savo žmonių pagelbi 
nį komitetą* Bet atsižvel- 

,giant į pasibaisėtiną šalies 
išnaikinimą, mums vieniems 
trųksta jėgų ir pragumų
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duoti jai reikalingiausią pa
gelbą.

Tatai, verčiami butinu

su nužeminta širdimi prašo
me Jūsų Šventenybės nu
skirti atskiria kokią dieną, 
kurioje viso pasaulio Kata
likai žmonės, rinkliavomis 
bažnyčiose, parodytų savo 
labdaringumą badaujan
čioms našlėms ir našlaičiams 
Lietuvoje.

Mes maldaujame Jūsų, 
šventasis Tėve, palaimink

laikpk ftavou
globoje.. , *

'Šita peticija surengta ir 
patvirtinta suvažiavime at
stovų nuo: Amerikos Lietu
sių Tarybos, Tautos Fondo, 
Lietuvių Rymo-Katalikų 
Federacijos Amerikoje, Lie
tuvių Rymo-Katalikų Pil
nųjų Blaivininkų Susivieni
jimo, Lietuvių Rymo-Kata
likų Darbo Federacijos, Lie
tuvių Rymo-Katalikių Mo
terių Susivienijimo Ameri
koje ir Lietuvos Vyčių, įvy
kusiam sausio 10—11 d., 
1917 m., Pittsburg, Pa.

Šitos peticijos kopiją nu
tarta per atstovus kun. J. 
J. Jakaitį ir Dr. J. J. Biel
ski inteikti Jo Malonybei! 
Apaštališką j am Pasiunti
niui, Jonui Bonzano, Wash- 
ingtone, D. C., su prašymu,

nediktui XV. . '
Kun. Jonas J. Jakaitis, 

Tautos Fondo pirm.,
Dr. Julius J. Bielskis, 
Am. Liet. Tarybos pirm.

Red. prierašas. Tos pe
ticijos įdavimu musų lietu
viai veikėjai atliko tikrai 
naudingą darbą. Jei paga
linus ir nebūtų suteikta lie
tuvių diena, tai visgi Vati
kanui priminama, kad yra 
Lietuva, kad saviti jos rei-- * - _ i. 4

Angliškas peticijos tek
ši as bus sekančiame “Drau
go” numeryje.
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“Naujienos" 
ir Evangelija
šv. Mateo Evangelija.

Papias šv. Jono apaštalo 
mokinys gyveno pagaliaus 
ir pirmame po Kristaus gi
mimo amžiuje (nuo 75 iki 
150 m.). Jis buvo Hierapo 
lės vyskupu Prigijo j. Taigi 
tas apaštalu mokinys, kurs 
gyveno kartu su apaštalais, 
sako, kad šv. Mateus para 
šė žydiškai Kristaus istori
ja .arba evangeliją1). Apie 
šv. Mateo evangeliją prisi 
mina ir šv. Ireneus, kurs bu
vo Lyono vyskupu nuo 177 
iki 202 metų po Kristaus gi
mimo2). Apie tą pačią evan 
geliją plačiai kalba Origi- 
nes3) ir šv. Klemens iš Alek
sandrijos4) ir Tertulianus5) 
Tą pačią evangeliją prive
da ir šv.’ Ignacas6) ir šv. Po 
Iškarpas šv. Jobo apaštalo 
mokinys7), ir Sv. Justinas8) 
Didache, parašytoji pirma
me po Kristaus gimimo am
žiuje, priveda “Tėve mu
sų,” beveik tais pačiais žo
džiais, kaip ir šv. Mateo 
e vaideli jo j (6, 9—13). Di- 
dache įsako nesimelsti taip, 
kaip veidmainiai. Tą patį 
matome ir šv. Mateo evan- 
geli jo j prieš pat “Tėve mil

uko evangeliją kalba ir , meutų pasirodė, kad šven-
Origines ir Tortui ianaa, Lš 
Tertuliano raštų matyti, kad 
pagaliaus nei antrojo am
žiaus kreivatikis Marcion su 
savo pasekėjais neabejojo 
apie tai, kad trečiąją evan
geliją parašė šv. Lukas.

šv. Jono Evangelija.

Ketvirtą evangeliją para
šė šv. Jonas apaštalas. Tai 
liudija to paties apaštalo 
mokiniai ir vyskupai bei 
kankiniai, kurie gyveno tuo

tasis Naujojo Įstatymo raš
tas, taigi ir evangelijos pa
rašytos apaštalų ir evange
listų, kaip mokina katalikų 
bažnyčia.

apgaudinėja savo skaitytom 
jus, kaip jotais negalima ti
kėti.

JJt’st. Eocl. III.
39.

Vyriausia tų kritikų va-Į^
2) Adversus Haereses

gub., Raseinių apakr.,, Kon- . UMARUOS LIKIMAS
stantuiavo valsčiaus, Kve-

PRIGULI NUO JOS 
KARIUOMENĖS.

das Berlyno universito pro
fesorius Adolf Harnaek su
ėmė į krūvą visas devynio
likto ir dvidešimtojo šimt
mečio kritikų pastangas, 
perkratęs jas visas ir visus 
prieinamus dokumentuę, 

pačiu laTku“ ko”pats s’v. Jo- Pripažino, kad moksliška 
nas. Tais liudytojais j^l^entrascio kritika, prtrodo
šv. Ignacas, šv. Polikarpas i tradiciios tikrumą tai yra 

1 to mokslo, kurįs skelbia baz-Papias. Taippat šv. Jono 
evangelijos žodžius priveda 
savo veikaluose ir šv. Justi
nas kankinys ir pagaliaus 
anų laikų kreivatikis gnos- 
tikas Basilides20). Antiochi- 
jos vyskupas Theophilus 
(170—180 m.) rašo, kad šv. 
Jonas yra įkvėptas rašyto
jas ir priveda 1S jo evanger- 
iijos kaikurius sakinius. Šv.

nyčia apie šventąjį raštą22). 
Apie šv. Markaus evangeli
ją Harnaek sako, kad ji bu
vo parašyta ir prasiplatinu
si jau prieš septyniasdešim
tuosius (70) metus po Kris
taus gimimo23).

Apie šv. Luko evangeliją 
Harnaek sako, kad ji para
šyta maž daug pradžioje

Ireneus, aiškiausiai liudija, šeštosios dešimties metų po 
kad ketvirtą evangeliją pa- Kristaus gimimo24). Tas

3) Euseb. H t s t. Eccl. VI,
25.

4) Strom. 1, 21.
5) De Cartte C kristi.
6) Ad. Epkeseos XIX.
7) Ep. C. 2.
3) Dial. 100.
9) Trypk. 106.

10) Adv. Haer III, X, 6.
11) Euseb. Hist. Eccl.

II, 39. ;
12) Adv. Haer. III, 1.
13) ' Deviris illustribus.

Viii, 9,
14) 1 ,46, 11, 8.
15) Ink. XVI, 10.
16) Luk. VI, 36.

' 17) Lak. VI, 28—32.
18) Ink. I ,35.
19) I, 21. 

Pkilosopkuntena VU,

< Ulinių par., Bokštų sodž. pra
to Atsiliepti ®aVe dėdės Ta 
mošiaus Vižtarto iš Gineliun- 
Čių. Tamošius ViMartas gyve
na Westvilleje. Adr. pabėgė
lio Juozapo Vištarto toks, 
kaip ir viršpaskelbtas adre
sas Stanišauskio.

Antanas Praninskas iš
Labų stotie#, Kauno guto, 
Panevėžio aps., ieškau gi
minių ir pažįstamų. Russia, 
St. Jasien, Lib. Rom. ž. d. 
(Minskoj gub.). ,

Kareivis Jobas JurKStas 
Kauno gub., Vkmergės aps., 
Kamajų par., Žeimių sod., 
ieškau giminių, pažįstamų 
ir draugų. Adresas: Russia, 
Dejstvujusčaja arfnįją, 82- 
-ja otdiefeaja Safpdi*ųaja ro- 

. ta, pod. poet. kontora No 
*135.

Londonas. — Iš Sofijos 
pranešama, kad vyriausias 
bulgarų kariuomenės vadas, 
generolas Jekov, į savo ar
ini jas išleidęs įsakymą. Ja- 
hlė praneša, kadtstlk^iinkal 

atmetę centralių valstybių 
taikos pasiulijimą.

“Bulgarų tautos likimas, 
laisvė, neprigulmybę ir gar
bė yra jūsų rankose” — sa
ko vadas įsakyme. — “Mu
sų tikslas yra šventas. Ju
myse, kareiviai, yra jėga ir 
galybė. Jūsų narsumas yra 
ir bus užtikrinamas, jogei 
tpaskutiniai pasisekimai ka
rės lauke bus musų pUSė- Orters į visas dalis svieto.

Juaų pinigą t«». būti padė
ti gdra*» vaistų*

banka|«

Sžesrity Buk
mbmbOP CH1CAOO 
MUw**k** Ar*, 'kampu Wwt*ra Ar*

ant Jūsų Pinigų
Atdara Panedčliol* L- Sabatoad* 

vakarai* iki 8 valandai
Skoliname ptolgnaant Namų

Pfersiunčiafne pinigus
| Europa ir galima 
gauti Lalvokartes

ĮSTEIGTA 1888 M.

KASPAR
STATE BANK

PO PRIEŽIŪRA VALSTIJOS!
KAPITALAS |W0,MO

Mes mokame 3 proc. ant Pinigij.
1 Mes perdurtame T°reign Money

.ie n Wllliajn Super — PiBBlaiBkas 
Otto Kaspar,—Vice pirmininkas 
Cha*. Krupka, Vtce-phibijiiakas 
Joseph Šikyta — Kasi Mins 
August Pliek—Aas’t. Kasienua
1900 Blue įdarai Ava.

CHICAGO, ILL.

LENKAMS PRASTAI 
SEKASI LETUV0 JE.

Jonas Kviliunas, Kauno 
gub., Ežėrėtaų aps* Abelių 
par., iš Navikų viens., ieš
kau draugų ir pažįstamų. 
Russia, gorod Armavir, Ku- 
banskaja oblast, Rimsko- 
-Katoličeskaja eerkov, ugol 

’Šereraetjevškoj ir Novoj ui.

Įtaręs belaisvis Petras 
Cerniatiskis ieško brolio Po- 
vylo Certiauskio. Germania, 
Ge/.-Lager, Altdamn, Nr. 1, 
Comp. 4. Piotr Černiauski.

Kar. Vincentas Bartkus
ieško brolio Jono, giminių ir 
pažįstamų gyvenančių Ame
rikoje, iš Kauno gub., Mi- 
laikių sodž., Tauragės vais. 
Russia, Dejstvujusčaja ar
mija, (4 Latyškij Widzem- 
skij batahon, 4 rota, 3

Adversus Haereses 
1. II, XXII, 5, III,rašė šv. Jonas apaštalas21).

Visi tie musų privestieji 
dokumentai yra seniausi. 
Vieni iš jų parašyti gale 
pirmojo, kiti gi antrame 
šimtiųetyje po Kristaus gi
mimo. Vieni iš tų dokumen
tų stačiai sako, kad evange
lijas parašė tie patįs evan
gelistai, kuriuos pripažinsta 
katalikų bažnyčia, tai yra 
šv. Mateus, šv. Markus, šv. 
Lukas ir šv. Jonas. Kiti gi 
iš tų dokumentų priveda iš
imtąsias iš evangelijų min
tis ir sakinius.

Visa tai parodo, kad. 
vaUgelijos buvo parašyto,

anksčiau ir Už tuos seniau-' 
sius dokumentus. Jei prieš 
juos dar nebūtų buvę evan
gelijų, tie seniausi doku
mentai nebūtų galėję kalbė
ti apie evangelijas, nebūtų 
galėję imti iš jų mintis ir 
akinius,

Taigi visi tię dokumentai 
liudija vienbalsiai, kad 
evangelijos parašytos pir
mame po Kristaus gimimo 
amžiuje tai yra tuomet, ka
da gyveno apaštalai ir evan
gelistai

Tie kunigai, vyskupai ii 
popežiai/ tie krikščionijos 
apgynėjai ir garsiugiausię-

sų
Ir patįs pirmųjų laikų 

kreivatikiai ir tie kalba apie 
šv. Mateo evangeliją. Taip 
kreivatikiai gnostikai Basi
lides ir Valentinas, kurie gy 
vėno pirmoje II šimtmečio 

Ip^Bčjcy priveda šv. Mateo 
evangeliją,) kaipo visų pri
pažintą.

šv. Markaus Evangelija.

Antrąją evangeliją para
šė šv. Markus. Tai aiškiai 
liudija šv. Justinas kanki
nys9), Šv. Ireneus10). Papi- 
jas priveda Jono Presbvtė
vo žodžius. Ten apsakyta 
su visomis išgalėmis, kafp 
šv. Markus parašė savo 
evangeliją11). Sv. Ireneus12) 
plačiai aprašo, kad šv. Mar
kus parašė evangeliją^ kad 
Markus buvo sv. Petro mo
kinys, kuris surašė visa tai, 
ką šv. Petras skelbė. Tą 
patį liudija ir anų'laikų di
džiausis šventojo rašto ži- į jį ail^ laiki^ mokslininkai, 
novas. Sv. Jeronimas 13). | ųurįuos privedėme šitame

rašte, vieni iš jų gyveno 
tuoj po apaštalų mirties, ki
ti gi gyveno kartu su apaš-

20)
22.

21)
III, I,
XI, 1.

22) AA. Harnaek. Lukas 
der Arži. Vorwort, III.

23) Ad. Harnaek, Lakas 
der Arzt, 1. 114.

24) Ad. Harnaek, Die
Apovtelgesckichte, 1. 219-221.

25) AA. Harnaek. Dast • 1
Wesen dės Chistentum 1. 15.

26) Ad. 'Harnaek, Neue 
Untersuchtetgen zur Apošte
Igeschichte und zur z Abfas- 
sungseeit der . synaptischen 
Evungehen, 1911 m. 1. 114.
, 27) Prof. Dr. ftehanz.

pats Harnaek sako, kad šv.
Mateo evangelija buvo pa
rašyta prieš šv. Luko evan
geliją25). Paskučiausiame 
gi savo veikale, kurs para
šytas 1911 metais, prof.
Adolf Harnaek prirodo, kad 
šventraščio kninga, vadina
ma “Apaštalų Darbai,” bu
vo parašyta dar prieš Je- 
ruzolimos išgriovimą, tai yra 
prieš 70 metus po Kristaus 
gimimo. Ta kninga buvusi 
parašyta pagaliaus tebegy
venant šventam Povilui 
apaštalui. Šventas gi Povr-
as anot Hamacko buvo nu-Į/u»me*44w>,L W. 

žudytas 64 mėtacis po' Kris-, 
raus gimimo. O šv. Mąrkaufc 
•r šv. Luko evangelijos, 
aip Harnackas prirodinėja 

buvo parašytos prieš ‘Apaš- 
!alų Darbus’ arba kitaip sa
kant prieš 64 metus po 
Kristaus gimimo26).

Apie šv. Jono evangeliją 
profesoęius Dr. Schanz sa- 
<o, kad apie tą evangeliją, 
kurt yfa parašyta pirmojo 
o Kristaus gimimo šimt- 
hečio gale, liudijimai yra 
Uip aiški ir tikri, kad ge

Jiuyis Augulis iš Alan- 
čių eodž^ Vadoklių parapi
jos ieško giminių ir pažįsta
mų. Russia, Voronež, Gru- 
zovaja 28.

PABĖGĖLIŲ LAIŠKAI.

Sv. Luko Evangelija.
Trečiąją evangeliją para- 

šv. Luką)?. Tai liudijase sv. nuKas. lai nunija |aiaįs įr’buvo pagaliaus pa- 
virapirmu šv. Klcmcns Ry- ,s„ apateh) mokiniais. Ir 
rnietis, kui s buvo popežiu, tįe vįgį pU(jjja? katĮ evange- 
pirmame amžiuje po Kris
taus gimimo. Savo tekste į 
Korlnti jos gyventoju’14"' i H 
tįu kartu priwda šv. Luko 
evangelijos žodžius15). Šv.
Luko evangeliją16) priveda 
ir šv. Jono apaštalo moki
nys sv. Polikarpas ir šv. n(^ para^rt8 evangelijos ir 
Justinas kankinys. Didaehc,| ka>, jaH Tuo tikslu
parašyta .pirmame po Krit- vcrt#|| geniausius do- 
iaus gimimo amžiuje prive- Į{11inentus, perkratinėjo, 
da du kartu šv. Taiko evan- kickvie„, švmitraščio eilu- 
geliją1 ), Sv. Luko evange- . Tarp tų kritikų neuia- 
1,jos žudžius”) priveda savo -ai |)uV(| įr klll.ic
veikaluose ir kreivatikis Ba- ■■■ - -

ii jas parašė ne kas kitas, 
lik tie patįs apaštalai ir

•iaū ir norėti nebegalima27) 
Taigi, gerb. skaitytojau,. 
»ats matai, kad ir seniausi 
lokumetatai ir svarbiausi 
iudytojai pačių pirmųjų 
;rikščionystės laikų, ir di- 
Ižiansi mokslininkai seniau
sių bei naujausių laikų, visi 
tnsirėmę dokumentais liu- 
tija, kad evangelijos yra 
parašytos pirmame po Kris
taus gimimo amžiuje, tai 
via neilgai trukus įx> Kris- 
Saus į dangų įžengimą. Tuo

je. Dirbtuvių savipinkal 
prisibijo palikti be ’darbr- 
ninkų. -Todėl deda visas pa
stangas,1 kokiu budu savo 
dirbtuves apsaugoti nuo 
sprogimų ateityj ir kokiu 
budu sulaikyti vietoje įbau
gintus gyventojus.

Tik nežinia, ar kompani
jos suras tą tikslą atsiekti 
tinkamus budus. Kadangi 
aplinkiniai gyventojai yra 
nusprendę prašyti guberna
toriaus panaikinti ten viso
kias parako ir amunicijos 
dirbtuves. Visa tai perkel- 
h kame nors į neapgyventas 
apylinkes. Tuo tikslu suren
gta peticija. Nes nuo karės 
pradžios Europos, tenai 
įvyko net 17 įvairių sprogi
mų. Žuvo daug darbininkų. 
Labai nukentėjo aplinkiniai 
gyventojai. Jei gubernato
rius . nieko neveiktų tame 
reikale, gyventojai tuojaus 
jKirsikeltų gyventi kur ki
tur. Gi dirbtuvės netektų 
sau reikalingų darbininkui.

Albany, N. Y. — New 
YoTko valstijoj senatorius 
Mills inteikė bilių, t. y. įsta
tymo projektą apie darbi
ninkų apsidraudimą ligoje. 
Sulyg to bilįaus kiekvienas 
darbininkas butų priverstas 
apsidrausti, kad susirgus 
gauti pašelpą iš valstijos iž-

Toksai ' projektas mano
ma inteiktį legislaturoms ir 
kitose valstijose. Sumany
mas, kaip matome, butų la
bai naudingas darbinin
kams.

Iron Rivef, Mich. — čia
po trumpo streiko kovą lai
mėjo gatvekarių kondukto
riai ir motormanai. Kompa
nija buvo priversta nusilei
sti darbininkams. Sutiko su 
9 dienos darbo valandomis 
ir padidilio algas $10 mėne
syje kiekvienam darbi- 
niirkui. Streikas tęsėsi tik 
dvi dieni.

Duluth, Minn. — Čionai 
sausio 15 d. apie šimtas 
mergaičių-tarnaičių suorga
nizuota nuijon. Jos veikiai 
pas namų šeimininkes pa
reikalausiančios sau dides
nių algų. Jos nemanc 
t i dienoje ilgiau, kaip 
valandas. Be io s;v 
nori turėti viena dien,1

Vokiečių vyresnybė užim
toje Lietuvoje išskyrė len-: 
kus iš šalies valdymo. Jei 
vokiečiams šalies valdyme 
yra 'reikalinga pagelba, ta
tai jie šaukiasi lietuvių, bet 
ne lenkų. ,

Toks vokiečių pasielgimas 
lenkams padarė daug bai
mės.

Kuomet vokiečiai paėmė 
Vilnių, šito miesto viršinin
ku buvo pastatytas von. 
Beckerath. Lenkai šitam vo
kiečiui prilindo ir buvo ma
noma, kad ir tolesniai bus 
lemta lenkams šeimininkau
ti Lietuvoje. Deja, veikiai 
pasibaigė lenkų džiaugsmas. 
Vokiečių vyresnybė von Be- 
ckerathą iš Vilniaus iškėlė 
į Hanoverą, kur davė jam 
policijos viršininko vietą 
Vilnius susilaukė naujo vo
kiečio viršininko, kurs, ma
tyt, nepasiduodą lenkų en
dekų intakai.

Dabar Varšavos laikraštis 
“Biuletin” praneša, kad 
buvęs Vilniaus viršininkas 
von Beckerath gen. Luden- 
dorf pasiuntęs memorijalą 
lenkų reikale. Memorijale 
pasakyta, kad jei vokiečių 
vyresnybė Vilniaus mieste 
ir apskrityj neprileis lenkų 
prie šalies valdymo, tai ša
lis susilauksianti pavojaus 
viduriniai-politikiniu žvilg
sniu. Lenkų dalyvavimas 
šalies valdyme esąs dar ir 
todėl neišvengtinas, nes Lie
tuvoje, ypač Vilniaus ap
skrityj, gyventojų didžiuma 
yra lenkai.

Gen. Ludondorf tą memo- 
rijalą priėmęs, kaipo papra
stų žinią.

Po to ir dabar lenkai 
Lietuvoje nepaliauja veikę 
prieš lietuvius. Jie savo 
tikslą atsiekti panaudoja 
kiekvieną progą. Juk ir von 
Beckerath savo memorija
lą siuntė ne kitaip, kaip tik 
tų pačių loukųj.prikalbintas.

Baisus daiktas butų lietu
viams pa tekti lenkų vergk 
jota.

Iš DARBO LAUKO.

Ponas Petras Vaitkus, 
Vestvilleje, III. šiomis die
tomis gavo laišką nuo pažis- 
amo * paliegėlio Ram> iio 
Stanišauskio, paeinančio iš 
vauno gub., Raseinių aps m, 
Kviedainių parapijos, 'Geni'*- 
tų sodžiaus. - Nelaimingasis 
remtinis savame laiške skun- 
lžias, kad Rusijoje pabėgė- 
iains bei tremtiniams nt-iš- 
lasakytai » sunku gyventi. 
Visų savo vargų Ramonas 
Stanišauskis sako ir nerašy
siąs, kadangi nemielašil-din- 
»oji rusų (ienaura galės ne- 
įerleiati laiško. Taigi iš šio 
pranešimo galime suprasti, 
kad musų broliai išvaryti 
Rusijon prausiasi dabar gai
liomis ašarėlėmis, gal dažnai 
negaudami nei Šaukšto neu/.- 
baltintos sriubos

Jonas Stnnišauskas norė
tų surasti Amerikoje savo 
dėdę Prancišką Balčiną iš 
sodžiaus Alkupiu, komą Jo 
kubą Kaslauską iš sodžiaus 
Piidvarninkų, brolį Kanimte 
rą ir kittis pažįstamus bei gi
mines j* Kvedafrnų parapi 
jos. f’abčgėlio adresas toks 
Ttussiay Riga. Biuengot., 
Banko!
t

šiaurė laiške Juo

-MRYjNN^SiNA
romius.

Paryžius. — Sekvanoj 
vifndno taip augštai pakilo, 
kad sulaikyta laivų plaukio
jimas. Kažkurioms miesto 
dalims gręsia potvinis — 
vandens užliejimas. įPary- 
žins kuone kas metai nu
kenčia niuo upės išsiliejimo.

* I

ARGj»$ nJMSVĖ.9

..f T1 į ’ 7""! tarpu socialistų laikraščio(vangelistai, kurtuos ir da-J ,,T ,, , , ,. .
. . v. , . . V1 , K. ‘Naujienų ’ bemoksliai ra-bar pnpnziata katalikų baŽJ h ■ J redaktoriSii skel-
’lVPlfl •, d

bią savo tamsiems skaityto
ji ms, buk evangelijos buvu 
sios parašytos du ar trįs 
šimtai metų po Kristaus gf- 
mirto. Tuo pačiu savo pasa
kymu socialistų tamsunų 
laikraštis “Naujienos” Skel
bia, kad evangelijas parašė 
11c apaštalai, ne pripažintie
ji evangelistai, bet kaR nm« 
kitas. Tuo tarpu visi doku
mentai ir mokslininkai liu
dija, kad jas parašė apašta
lai ir evangelistai, kaip tai
mokina katalikų bažnyčia.

•
Dabar turbut supranti

<yeia
Per ilgus metus tukstan- 

iai kritįkų tynnėjo, kuo

sa vo atnžį pašvęsdavo, besi- 
silides, kurs gyveno pirmo-! Htengdalni prirodyti, kad 
je antrojo šimtmečio pusė-1 cvang(.]ijos parašytos no 
je. Šv. Jrcncos sako, kad 11C tų evangelistų,
šv. Lukas buvo šv. Povilo kuiįnOH pripažinsta katali- 
įnokmys ii palydovas. Jis į^gnygig, ^ad jos pa-
siiTąse evangeliją, k’n’i,‘Įi rašytos vėlesniu laiku, 
skelbė šv. Povilas. Tą pati Ir kuo tos visos s kritikų! skaitytojau, kaip “Naujie- 
patvirtma jr Klemens pa8tangos pasiliųįgėAlš vi-’Inu” redaktoriams trūksta 
Aleksandrijos1). Apie šv. tyrinėjimų, iš visų^joku-J mokslo, kaip “Naujienos”

MBBak, Airija. — Ame
rikoje pagaminta filmos 
kratantiems paveikslams ir 
prisiųstos čionai parodyti 
gį’Ventojrtma. Tomis filmo- 
:nig parodoma kai kurio 
svarbesnieji momentai iŠ 
.Airijos istorijos. Tečiau An
glijos vyriausybės Įsakymu 
uždrausta tuos paveikslus 
rodyti ir fflmos konfiskuo-

M»se. dom No. 9, kv. tta. |j
• O Anglija nuolat tvirtina, 

kad jftim kariaujanti 

rtas iš Kauno maįesaių tautų laisvų.
už

New York.—Dažnais amu
nicijos dirbtuvėse sprogi
mais įbauginti gyventojai 
kraustosi iš dirbtuvių •apy
linkių NcW Jersey valstijo- sa.
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REIKALINGI AGENTAI 
platinimui "Draugo.” 
Geistina pusėtinai išsila
vinę ir galinti keliauti su 
prakalbomis.
Apie išlygas kreipkitės i 
"Draugo” Adm.

PRAŠVINTA SVAIGAIAId^X^“

t* Via** APIMTU kftrė® apimtus plotus1 to Aimco nrnrny kiuB avaigaius.

MSNSNIMaMSMBMM lošė4 juokingą ».kcilK'dijėlę 
“žSytias Štatinijė?’ Miuers* 
villČB Vyčiai yrą gabus ar- 
tritai-lošikai ir geri daiiii- 
ninfyi ir savo maloniais bal
seliais žavėte-žavėjo publi
ką. 'Gabų jie turi ir vadovą 
poną Mikutavičių kurs taip 
tvirtą galėjo išauklėti cho
rą. AČiu jiemsl

Visuomenes Sunkeny 
be Nešiama Per Va

, e

žuotojus.

LADIES TAILORING 
COLLEGE.

Jus nusistebėsite kaip puiki ir len
gva yra musų metodą padirbimo dra
bužių. “

Todėl Keister College yra popula- 
riška. Pamatykite mus apie specialo 
kaina dėl siuto.

KAINOS MOKYMAMS:
Pilnas kursas su instrukcijoms 

$25.00 Siuvimo kursas 10 dienų $5.0C 
40 ir Oottage Grove Avė., CbicAgo, 
III. Telefonas Oakl&nd 5252.

Paryžius.—Kadangi svai
galai demoralizuoja karei
vius karės laukeli* atneša di
deles nelaimes civiliams gy
ventojams ’ karės juostose,

PADARYK TVIRTĄ SUSI
TAIKYMĄ.

Šiandien žmonės tolydžio 
kovoja su savo pilvais. Šitas 
apgailėtinas dalykas veda prie 
vidurių užkietėjimo, gazų, gal 
vos skaudėjimo, i migrenos, 
nervuotumo, nenorėjimo val
gyti, energijos tokus, aplamo 
susilpnėjimo ir tt.

Padaryk tvirtą susitaiky
mą su savo pilvu! Išvalyk vi
durius ir užlaikyk juos šva
riai su Trinerio Amerikoninio 
Karčiojo Vyno Eliksyro pa
gelba, kuris yra vieninteliu iš 
tikimu — vaistu nuo pilvo 
kliūčių. Jisai yra sutaisytas 
iš karčiųjų ir didžiausios gy 
domos vertės žolelių, šaknų 
ir žievių ir gryno, tinkamai 
išsistovėjusio, gamtinio rau
donojo vyno. Neimk alkoholi
nių kartumynų viduriams, ku
rie susilpnina virškinamuo
sius organus, kuomet Trine
rio Amerikoninis Karčiojo 
Vyno Elixyras juos sustipri
na. Kaina $1.00. Aptiekose. — 
Kur susitaikymas negalimas, 
kaip va prie amatų, ar peura 
lgijos, pragink kankintoją sn 
Trinerio Linimento pagelba. 
Šitas vaistas yra nesulygina
mas taipgi susižeidus, nuo iš 
sisukimo, sutinimo, nušalimo 
ir tt. Kaina 25 ir 50c. aptieko
se, krasa 35 ir 60e. — Ar turi 
puikų Trinerio Auksinį Ka
lendorių? Jei ne, prisiųsk 10 
o. padengimui persiuntimo lė
šų. Jos- Triner Manufacturing 
Chemist, 1333-1339 So. Ash
land Avė., Chicago, III.

(Apg.)

Socialistų Darbeliai.
Kaip visur, taip ir pas 

mus socialistai nyktc-nyk- 
,sta. Čia jų užsiliko gal ne
daugiau, kaip pusė tuzino, 
d^hjatisdami, nabagėliai, sa- 
&q netolimą galą, pradėjo la- , 
bai nerimauti; Pamatę ka- f 
įtalikuą smarkiai veikiant ir j 
jų likučiai užsimanė kuomi , 
nors apreikšti savo gyvy-, j 
bės žarijėlę. Bet nuo ko so- 1 
'cialistČliams pradėti? ,

Nutarta pradėti nuo “ vėl- , 
nio.” Juk jų garsus vadai ‘ 
velniais kupčiauja, iš jų biz
nį sau daro, tai kodelgi ir , 
musų miesto socialistams 
tą-pat nepadarius? 'taigi, 

‘algai nelaukdami, parsiįabe- 
'ųoįJ“Vęlpią; iš Chicagos,” 
kurį užsimanė parodyti sce
noje. .

Socialistai visą laiką ne
davė katalikams ramumo, 
siūlydami jiems savus “ti
ki etus.” Gird, tik 10 centų, 
už kuriuos išvysite velnią. 
•Nežinia, ar daug jie surado 
katalikų tarpe norinčių tu
rėti reikalus su jų velniu, 
bet “Velnias- iš Chicagos” 
buvo scenoje suloštas. Tai 
toks buvo pirmas musų so- 
cialistėlių gyvasties apsi
reiškimas. Netrukus žada jie 
antrą kartą suruošti ‘show.’ 
Eiua paskalas, buk dar keis- 
tcanius sutvėrimėlius ; (gal 
monkės?) parsigabens jie, 
bet dabar jau nebe iš Chi
cagos, o iš Pittsburgo! Šį 
kartą, kad priviliojus ir ka
talikus į savo “komedijas,” 
“cįcilikai,” stačiai, velniš
kos griebėsi priemonės, bū
tent — apgavystės. Angliš
kuose laikraščiuose jie pa
garsino, kad tą vakarą, ku
riame bus rodomi tie keist! 
sutvėrimai, rengia Lietuvių 
šv. Kazimiero parapija!

Tai dar vienas prirody
mas, kaip žemai yra nupuo
lę doriškai musų socialistai. 
Melas, šmeižtas, prigavvstė, 
veidmainystė, niekšyste, tat 
jų neatskyriami draugu
žiai.
i< J. Rimbavičius.

REIKALAVIMAI!
’ REIKALINGAS gerai pa

tyręs LinotypiStas. Vieta 
ant visados ir gera alga. At
sišaukite ttiėjaus. 
i r • ;. “DIRVA”
20D4, St. Clair avė,,

, , CLEVELAND, O;

esnedkuiZG LZ 24566G.. 789$... .N. .NIGUATET 
Per paskutinius devynis metus tapo išmo

kėta KETURIAS DEŠIMTS VIENAS MILIJO
NAS DOLERIŲ, vien tik dėl pagerinimo takų 
per Chicago Sulfate Lines sulyg valdžios reikala
vimą. •« uYrvli

Parsiduoda už $35.00. Prie
žastis apleidimas miesto.Pa- 
skubinkit pasinauduoti šita 
proga ir ateikit po No.

3538 S. IVALLACE ST. Dabar pažiūrėkime iš kito atžvilgio. Tie visi 
pinigai sumokėti per trisdešimts milijonų Važiuo
tojų buvo suvartoti dėl pataisymo gatvių, išvaly
mo, ir jų palaistymo.

Visi pinigai aplaikyti nuo dvidešimts milijo
nų žmonių kurie važuoja katvekariais, tapo užmo
kėti už taxus perniai meto.

(MASQUERADE) 

DRAUGYSTĖS ŠV. ANTANO 
Nedėlioj, Sausio 21 d. 1917 m.

LIETUVIŲ SVETAINĖJE, 
Kampas 0-os ir Lincoln gatvių 

WAUKEGAN, ILL.

Balius bus su trimis išlai- 
mėjimais $10, $5 ir $2.50.
Visi lietuviai ir lietuvai

tės sitaisykite sau įvairiau
sius kostumus, kad dovanos 
netektų svetimtaučiams.

Vietiniai ir iš apylinkės 
visi ateikite, o nesigailėsite. 

Visus kviečia,
Komitetas.

Šitie visi pinigai buvo suvartoti vien tik Vi
suomenės reikalams, o ne pagerinmui arba kitaip 
sakant tie penktukai kurie tapo sumokėti per vie
no šimto milijonų važuotojų buvo išmokėti vie
šiems reikalams kas meta — suvirš Keturias de
šimts vienas milijonas dolerių į devynis metus — 
viskas suvartota ne pagerinimui gatvekarių, bet į 
MIESTO TRACTION FONDĄ.

Reiškia laisvę nuo rūpesčių

Abs°lutišką saugumą.

ši banka yra labai patogiojo 
vietoje yra reguliariai per- 
žiuriama U. S. Valdžios, jū
sų taupinimai yra pageidau
jami, ar $1.00 ar $1,000.00

mm> a»m. atdaras PaTiadėlyJ 1 iki 8 ».» Argi nebutu daug geriau kad tie pinigai bū 
žmonija turėtų išrišti.

Šis yra tai vienas iš svarbiausių klausimų kurį 
tų buvę suvaitoti dėl pagerinimo transportam jos?

OF CHICAOO
David R. Forgan —President 
S. E. Kampas, Dearborn and 

Monroe St.,

CHICAGO SURFACE UN(Apatinės lubos)

PAIEŠKOJIMAI!

PAIEŠKAU savo vyro Juozapo 
Stankaus, apie ll metų atgal gyve
no Chicagoje, susirašinėdavo su ma 
nim, o dabar visai nustojo rašyti 
nežinau kur jis dingo. Jeigu kas 
apie jį žinotumėt, malonėkite pra
nešti man.

BARBORA 8TANKIENE,
432 N. 9th St., Philadelphia, Pa.

Rakandai. Divonai ir P&tiai Už

Piningus Arba Ant Išmokesčio.
Specialia išpardavimas dėl Suimtos ir visa kita nedėlią. Ateikite ir 

pamatykite musų tavora prieš einant kitur ir sutaupysite pinigus, 
didžiausia Lietuviška Rakandų krautuvė ant West Si<lė.

VAISIAI ŽMOGAUS DARBO

h Tiktai ekonomija ir taupumas 
£ tegali atnešti pageidaujama va-
g i šių dėl pasilinksminimo

Bankas yra toj į žemė, kurioje jus pasėti
51 pinigus, o bankos knygutė tai yra vaisius. 

Mes mokame 3 nuošimti į metus už jųsų
B pinigus.

PRADEKITE SĖTI ŠIENDiENĄ

PAIEŠKAU savo pažįstamo An
driejaus Misiūno, paeino iš Kauno 
gub., Vilkmergės pav., Balnikų par. 
Plaštakos sodž. Tūrių labai svarbų 
reikalų, malonėkite atsišaukti pats 
ar kas apie jį žinote sekanėlų adresu 

K. MfEKUSEVTCIA,
1321 So. Victoria St., Waukcgan, TU. šį piki sofa padirbta iš gero materijolo su 

gerom plieno springsoin, parduodama kitose 
krautuvėse už $3.75, musų kaina tiktai

PAIEŠKAU savo pusbrolio An
tano Sodaifio, paeinančio iš Vilniaus 
gub., Trakų pav., Jezno parapijos, 
Marginu sodžiaus. Jis pirmiau gy
veno AVorcester, Mass. Malonėkite 
atsišaukti tūrių svarbų reikalų.

ZIGMANTAS BILIŪNAS 
20*9 AV. 20 st., Cleveland, Ohio.

Šį puikį didelė PLIE 
NINE LOVA su 2 colių 
stulpais visose kitose 
krautuvėse- parduodama 
už $8.50 musų kaina

Ashland Avė. Kampas 47th Street
Didžiausia Valstijos Bankas apart miosto

lis ir Perviršis $75.000.00. Turtas suvirš S7.080.WI.oo
Šiomis dienomis čia susi

tvėrė Tautos Fondo skyrius 
dejei kurio jau gauta ir čar- 
iteris. Tautos Fondo sky
riaus pii'minįnku išrinktas 
Mikas Grabhuekas, rašti
ninku — kun. M. Durickas, 
iždininku — Adomas Bace
vičius.

Į Tautos Fondą kalėdinį 
skyrių prisiuntė: Šv. Kazi
miero parapija $21.00, Mo
terų Šv. Ražanč. draugija* 
$10.00, ir Vyčių 70 kuopa 
$5.36.

Beto neseniai čia susitvė
rė ir Moterų Sąjungos kuo
pa į kurią prisirašė 15 są
narių.

i Vietos .vyčiai laike Kalč
ių parengė labai gražų va
karėlį, į kurį .skaitlingai 

įitsilankė geri tautiečiai. 
■ ii sausio 9 d. š. m. pas mus 
Ijuvo atsilankę Vočiai iš 
■dinersville, RA Ji® čia su

pa ieškau savo pusbrolio An
tano RadvilaVičiaus, , paeino iš Kau
no gub., Šiaulių pav., Triškių para-i.

Malonėkite atsišaukite sekančių 
adresu: , >.■

MISS BOM. DARVILAVICIENE 
1450 N. Fcdcral Avė.* M aso n City, 

Iown.
Sis automatiškas lopšis su 

n i urens sprlngsoms, dirba 
laikrodis, kitose krautuvėse 
duodama $7.50, niusų kaina

plic-; 
kaip: 
par-į 

tiktai;
Plunksninėk Paduškos, padirb 

tos Iš gorų plunksnų, kitose krau- 
tuvesė parduodam a po 75c., o pasPAIEŠKAU savo brolio Motie

jaus Bruziko, tūrių labai svarbų rci 
kalų. Jeigu kas žinoto kur jis gyvo 
tie, meldžiu atsišaukti ant šokančio 
adreso.

JIEVA SPUDIENE 
L. Box 24 POęUONOCK, CONN.

Užlaikome laikrodžius ir laikrodėlins, auksinius klodus, Sila
binius ir deimiantinius, muzikas, gramofonus su lietsviškata re
kordais, koneertinae, ant kurtų gali groti ir aemokuitįs visokius 
Tokius; armonikas rusiškas ir prūsines, importuotas Ir tai* Jau 
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavime.

Taipgi taisome laikrodžius, laikrodėlins, visokius niuzika- 
liikus instrumentus ir revolverius. Savo darbų gvaraatuojame. 
Mnsų kainos ant visko žemesnės, negn kitur. Gyvenantis oi 
Chicagos orderius galite siųsti per laiškų*.

STEPONAS P. KAZLAVVSKI
4632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAOO, ILL 

TBLEPHONE DROVER 730*

Katalogų visiems dykai ,kaa tik prisius už 2c štampų.

ANT PARDAVIMO! 
EXTRA.

Parsiduoda bnčernė ir grosernė 
už labui pigia preke, lietuvių ir 
svetimtaučių apgyventoj vietoj. Ran 
įlos $lkoo su pagyvenimų. Pas mus 
neperka ant kningelių, kas norėtų to 

klos biznio lai atsišaukite eekenčltu' 
adresu:

6059 Se. BO1ET 8T.
Arba kas nori užsidėti buėentė 

tai eš parduosiu vienus įrankius djl 
buėernės ir groeerues nž labai pn- 

eė prekė*.

šį sudedama LOVA, gi 
su gero plieno kepetrukciji 
išpardavimo tiktai f >šį dirbta kode dėl valgo 

mojo kambario, kitose krau 
tuvesė pardundama po 75c. 
musų kaina tik

i ■



Geistar, Pasitraukęs Pirk
lys, John B. Brenza, kasie- 
riuš ir direktorius Pioneer 
Pire Insurance Co. of Ame
rica, Kazimir Matulis, Bro
keris ir Pirklys, Krank Gri- 
dauskas, Geležiniu dalyku 
pirklys, Julius C. Brenza, 
direktorius Gresent Refi- 
ning Co.

CHICAGOS
ŽINIOS Išpildomas Lietuvos Vyčių Chicago Apskričio Choro, %

SEKMADIENYJE, SAUSIO 21 B. APVEIZDOS DIEVO PAA. SVETAINĖJE, 18-tos ir UNION GAT, j

Pradžia 7:30 Vai. Vakare įžanga 35c. ir Augščau.
PROORAME DALYVAUS DIDŽIULIS APSKRIČIO CHORAS. PASIŽIMEJUSIŲ DAINININKU 

KVARTETAI, DUETAI. ŽODŽIU, KONCERTAS BUS VIENAS DIDŽIAUSIŲ, ĮSPŪDINGIAUSIŲ. » f

Skaitykite Ir platinkite 
“Draugą". Rašykite įdomiu 
žinių iš savo krašto.

PIRMAS MASKINTS 
LIŪS. H -

SELPKITE
LIETUVĄ..Na, vyručiai, šiandie jau sKaitu pasiroae, k 

paskutinė diena Chicagos jos reikalai yra g 
talkininkų bazaro, kuriame vvj.
dalyvaujame ir mes. Taigi Laike praeitu* 
šiandie paskutinė proga pa- atmokėta $9,ll3. 
matyti visus įstabumus Sės £įa pat padaryta 
parodos, prie kurios rengė- greitu laiku SU1T 
si keletą mėnesių,dėlei ku- dai parapijos $12 
rios vežė anuotas ir kito- ]įau kun> VaiSum 
kilis dalykus net iš Euro- apie budg> kuril 
pos. Jeigu, tautiečiai, sian- n'fpieiau sumažin 
die neateisite bazaran, tai jos sko]as įr ragin 
jau daugiau nėkuomet ne- vng leigti gav0 
pamatysite jo, o gal ir Ppr į parapijinę mokvl 
visų gyvenimą neteks pa>|ffalė rinkta nauji 
matyti tokio milžiniško įvai-, - pageibininkaį' p 
riaušių tautų bazaro. Užtat įiog Išrinkus juos 
patariame lietuviams kuo- -nas padėkojo i 
skaitlingiausiai aplankyti, (rrn2u įr pavyzdįn 
paskutinių dienų bazarų ir,kVn^ ir uždar? gl 
kuodaugiausia duoti pelno, rnajda 
lietuvių skyriui. Jau keletu, į
kartų minėjome, kad nuo,___________________
bazaro klius nemažai pelno. .
ir badaujančiai Lietuvai, to-į IR VĖL KONGI 
Iri mums amerikiečiams la-,
bai nepadoru butų gailėtiem -----------------
keliolikos dolerių bei centų Lietuvių publika 
dėl nelaimingųjų tautiečių. ( kai paauklėta daili 
Juk Chicagoje lietuvių yra šutinis jos sluogsr 
virš 70,000 ir todėl, mes ga- ‘ ieško tyros, gražios 
lėtum labai gausiai paremti dailės, 
savąjį skyrių šiame bazare. Liet. Vyčių Ch 
Sarmata butų mums, jeigtf skr. Choras ir su 
mažiau skaitlingesnės tau- vo sau tikslu, kad 
tos, kaip tai armėnų, slova- lietuvių publikai,.] 

.kitos, daugiau uS tHUB karto patiekti . j« 
uždirKrii’ dailės. Kad užduot

Taigi pasistcngkime šian .Choras sutraukė, s 
die išpirkti visus daiktus aas tinkamas ir dai 
lietuvių budelėje, pasisteng- Pa.i(‘gas. 
kime viską suvalgyti lietu- L. V. Ch. Aps 
viskame* užkandžių kampe- publikai jau kartų 
lvj, aplankykime visi “Lh (gruodžio 12 d.), 
uanian Marriage ant Di- Patijų ir padėkų. T> 
vorce Bureau.” Reikia tikė-’ publikos ir toliau - 
ties, kad šiandie prie lietu- j kingumą stengsime 
vių budelių nestigs geros’ Visiems mylint 
valios tautiečių. Ligšiol lie- Į ieškantiems lietuvi 
tuvių skyrius gal mažiau 80 dainose grožės 
pelnė už kitas tautas daly- J smagumo — Chori 
vaujančias bazare. Taigi. j antrą progą patei 
sarmata mums būti pasku- į an
tiniais ir jeigu mylime savo Sekmadienyje, 
tėvynę, tai nors šiandie pri- dieną, Dievo Apv 
valome kuodaugiausiai duo-' raP- svetainėje, 
jti pelno dėl savųjų. i kiet. Vyčių Chii

Pasirodykime prieš sve- j sknčio Choras r 
limtaučius susipratusias šiaušia, stambiau: 
Lietuvos piliečiais, atjau- KONCERTĄ, 
čiančias savųjų brolių neiš- Ateikite pasiklau 
pasakytus vargus! (mišraus choro,

Bukime mielaširdingais duetų, solų ir tt.), 
dd badaujančių! jaunimo gyva <

Išpirkime šiandie lietuvių tvarka, 
skyrių. Užprašome ir 1

Pareingtas Draugystės 
Lietuvos Kareivių, nedėlioį 
sausio 21 d., 1917. A. J. Lau- 
terbacli svet., 4819 AV. 12 št., 
kampas 48th Ct., Cicero III.

Pradžia 4 vai. po pietų 
Įžanga 25c. vpatai. Bus 70 
praisų. Puiki muzika. Visus 
nuoširdžiai kviečia.

KOMITETAS.

GERAS PELNAI
r_e Ir , ‘ » • >
Tiems ] kur taupo pinigus

’ į > ' ‘ t < ; , . .
Sausio nlėųesjo bėgiu 40,000 šio banko depozito- :

ATEIKITE dabar ir pasirinkite 
reikalingiausius ELElyTROS -DA
LYKUS už labai nužeminta kaina iš 
ELECTRIC SHOP’S. Gražiausių 
dalykų, k. t. Stalavų lempų pastato
mų ant žemės lempų.

rių gaus savo reguterius pusmetinius procentus. 
Procerftų £ntna, kuri bris depozitoriams išmokėta 
už pereitus, šešis mėn. seikiu $149, 000. 00 
$298,000.00 buvo išmokėta procentais šio banko de
pozitoriams per pereitus metus.

Phone Yards 2721
DR. J. J0NIKAITI8
GYDAU VYRŲ, MOTERŲ 

IR VAIKŲ LIGAS
3337 So. Morgan, St. 

CHICAGO, ILL.

Specialiai Mosaic Art Stj 

line Lampa Tiktai $15

Nuo pat savo įsisteigimo, per 
metus, State Bank of Chicago 
paliovos mokėjo procentus 
depozitoriams. Iršiandie šis 
kas yra vienas tvirčiausiųjų. 
pozitorių taupiniai apsaugoti 

talu ir perviršiu $5,000,000.00.Gražinusių spnlvų 16 colių di 

džio lampos, su patraukiamų len 

rugelių. Pasiskubinkete dabar ko 

kainos yra žemos, tiktai $15.00

SUBATOMIS Taupomasai Skyrius atdaras 
VAKARAISnuo 6 iki 8 vai

Makinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos is
torijos, geografijos, politikinės eko 
nomijos, pilietystės, dailarašystės.

Mokinimo valandos: nuo 8 it ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3360 Emerald avė., CHTCAGO, ILL.

Commonwealth Edison Companj 
ELECTRIC SHOP ELECTRIC SHOP
72. West Adams Str. Jackson and Mllhlgan 

AUSTIN Branrh Hroadway Logan Sųuar?
3127 Logan Blvd.

5646 W. Lake St. 4523 "Broadway
SO. CHICAGO: 9163 So. Chicago Av .

VIENINTELIS VIDUPMTPS’TVJ BANKAS Ett”PTJ
VISKAI KALBAMA IR SU LIETUVIAIS REIKALUS VEDA,
LA SALLE IR WASHINGTON GTV., PRIEŠAIS CITY HALL

IEŠKAU GYVENIMUI KAMBARIO.
VVestsaideje, tarpe šių gatvių: nuo 

So. 48 iki 62 gatvių ir W. 24 gatvės 
iki west 15 gatvės, pas žmonės susi
pratusius tautiškai katalikiškai. Aš 
esu muzikos moksleivis.

Turintieji vietą prisiųskit savo ad
resą “Draugo” Adm., arba per tele
foną, Drover 6114. X. Augštalėio.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■*■■■ ■
■ DIDŽIAUŠIAZIR STIPRIAUSIAS VALSTIRIMS BANKAS BRISEPORTJ

: CENTRAL MANUFACTURING

: Bfstrict Bank?

uumuuuuuuuuiu uutuummmm* t
S PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS •
Z Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginio Popioros
: CARR BROS. WRECKING CO. :
: 3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAGO j

REIKALINGA patyrus mer 
Rina pardavėją į moteriškų dra 
panų krautuvę. Gera alga.

P. K. BRTTCHAS,
3323 So. Halsted St. »

■ 1112 W. 35th Str., netoli Morgan str, Okleage, KR.

goja nuo ugnies. Parsamdo apsaugos skryneles (boxes).
■ Siunčia pinigus į visas dalis pasaulio ir Parduoda lai-*
■ vakortes ant geriausių linijų. Taipogi iškolektuoja pi

nigus iš kitų bankų po visą Ameriką.
B Valandos nuo 9 ryto iki 4 popiet; Subatomis iki 9 vak. 

• Jonas Czaikauskis ir K. E. Ivinskas,
Lietuvių Skyriuje.

ATTORNY AT LAW 
Lietuvis Advokatas 

N. LaSALE ST, CHICAGO.
Rooms 1107-1114 

Telephone Franklin 1178 
3yv.: 3112 S. Halsted St. 

Telephone Yards 2390 —Valstybinis Bankas su dideliu kaltalu arti jųsų namų. .— 
Heguliarišsai peržiūrimas Valstijos ir Clearing House Aseociation. W- 
noma gvarancija, kad jųsų piningai yra saugiai padėti ir kad jio bus 
išmokėti, kuomet jus pareikalausite. •
Atdara Panedėlio, Ketvergo Ir Subatoe vakarais iki 1:0 v. vakar*.
• Kalbama Lietuviikai Ir LenkiikaL

Suvienytų Valstijų krasa 
čia laiko savo pinigus

JAS F. 8TEPINA, Prezidentas.
ADOLPH J. KRASA, Karteriu.

KAZIMIERAS GUGIS
ADVOKATAS 

Namų Ofisas: Miesto Ofisas:
1329 S. HALSTED IT. 127 I. DEARBORN IT. 
Ant trečių lubų Rtsa 1111-13 Usltj llig. 
r«l. Draver II1O Tel. Central 4411

I
 LIETUVIS ADVOKATAS S 

Kamb. 902 National Life Bldg. m 
29 So. LaSalle st., S

Vakarais 1566 Mil traukės are. k
Central 6390 

Rasidence Humbold 97
CHICAGO, D«L. U

•M*»*M*M*M*«*tJ*M*«e*:4*ie9«»K

Ura Visi į Didelį Balių!!!
Januy Lietuvių Amerikos Taute Klubas COFFEENed., Sausio (Jan.) 21 d., 191T m: 

i ’ ” Sv.' Jtil-giu par. svet., prie 32 PI. ir Aubum avc.
' pradžia 6:00 vai. Vak. įžanga 25c. ypatai.

■ , Širdingai užkviečiam visus atsilankyti, nes žino- 
tėjkad musų klinlias susitverė vien tik iš lietuviškos 
jaunuomenės per ką musų baliai atsibuna kuopuikiau- 
si. Vistis kviečia KOMITETAS.

Telefoeae; McKinley S764

NAUJA BANKOS VAL 
DYBA.

TAUPYKITE PINIGUS 
—pirkite geriausią kavą Chi 
cagoj ir mokėk už sv. tiktai

(lydytojas Ir Chirurges K 
S4CZ i. wtslsrs liti. Ir W. >6 <L, CMcap £

mrmnrnrmrtrnvnrn

I A.A.SLAKIS |
ADVOKATAS 5

9500 DOVANŲ, jei jus galite 
rasti ii tankų darytų evieetų 
kurioje norą ii Bankėa sau 
krovų.

Geriausia Santos 
Kava Standard 

Kava 28ir 30c. ver(3nth A Halsted st.), išrin
ko sekančia valdybą ir dire
ktorius :

Valdyba:
John B. Brenza, prezi

dentas, John Krotkus, vice
prezidentas, Julius C. Bren
za, kasieriua.

Direktoriais: Pirklys ir 
John Krotkus, Director 

Pioneer Fire Insurance Co. 
of American,. Anton Bro- 
ziua, Kapitalistas,’* Frftnk

Miesto ofisu: Room 116
1# «o. L* BsUe SA, Chicago, IU. 

Tel. Randolph 6346
SMETONAS

Geriausiaa
Smetonos avie 
etų. Geresnis 
negu kur jus

4oc

COCOA
Bankėa G e- 
riauaia Coco*. 
Sulygink s * 
bont ko- 46- 
Ua % sv

ARBATA
Priimuieusio s 
Arbatos Dva
ran tuotee a n 
6Oe. vert. *tUC

Parengtas L. Vyčių 36 kp. iš Brigfiton Park.
^tatoma uoje “KARĖS MF.TU”.

Nedėlioj sausio 21 d., J. J. Elijošaus svetainėj, 
46 ir AVood St.

Po perstatimui bus gražios eilės, žaismės, ir 
šokiai ir skajojanti krasa.

Visi lietuviai ir lietuvaitės neužmirškite atsilan
kyti ant šio puikiaus vakaro, mes užtikriname kad 
nesigailėsite. T

Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga ypataiJ^e. ir auk
ščiau, Ant baliaus 25c. porai..

41 yucpos Jj. n. K. n. iŠ. 
Pradžia sdsirinkinio po miš
parų, 3:30 vai. po pietą. 
Sąnarius prašome kuoskait- 
lingiausiai ateiti į šį susi- 
rinkimąs. Kn« nori gauti or
ganą, malonėkite uŽRimokė- 
ti mokesČiuR už 1917 metus 

DarbnokimėR, blaivinin- 
kai: ? - :

Ona Viselgiutč

enimo vieta
TeL Drover 6326

frmrrvYTrrtrrr»TY>T>Trn

WMT SIDR 6611 W. North Av
1S71 MUvrauku Av, 1,17 8- Halsted Bt 
■064 WU«*ukM Av. • 1881 8. Halsted St
1046 itihranku Av. 1,18 8T, ltth Bt.
1610 W. Medlson st. ’10* W. ttad eL
■MO W. MUlson st. SOUTH tlDR

: 1644 W. Chleago Av >0*9 Wsntirorth Ai
i 1SM Rlue Island Av . 1487 8. Halsted st

NORTH BIDHl
406 W. Divialoe 
790 W. North Av. 
■640 Lincoln Av. 
■244 Lincoln Av. 

S Clark

LIETUVIS DENTISTAS . 
Valandos: nuo 9 ryto iki v vah 

M adenomų pagal sutarimų. 
<712 So. Aaniand Ava. 

art 47-tos gatvės




