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SVETIMO

ŠALČIAI.4"
Praeitų mėnesį augšėiuusias

jiister.ų pirminin- 
nrinkąs, kad uos-

NtRA TVARKOS, NEGALI- tvli tvurkų Vokietijoje ir tik 
MA GAUTI PAGELB08

ANGLIJA SU 01

sutumobi- 
Iė Dr. Do-

LFNKAI NENORI” NIEK

KAINA O CENTAI
FR1CC CZXTI

■jni Duncan, nusprendė, kad 
galvažudžio Earl

j**:/ V I
Voriava, sausio 4.— C'imuii 

iškilmingai pasitiktas ir pn 
imtas lenkų patrijotaa, mūri

Pirmoje vietoje stovės Bava 
nja.

Delroit, Mich., sausio 3.— 
Kordo automobilių komjmni- 
jo* valdyba paskelbė, kad vi
siem* savo darbininkams, ku
rių yra 2S,000, dienoje mažiau
sia mok<'*s 6 dol. už aštuonis* 
darbo valandas.

samdo 4. — Vakar

lyno valdžios npie tai pra- 
mų ir nutariusiu pripa- 
\raldžios įsakymų.

ČEKAI EINA ANT
VTENNOS

pririsi* pradėti. 
Vokiečių kareiviai, 

pranešime, atsiseku 
veikti. Atsisakų net 
moti geležinkelius. irai 
Rūsiai turėtų tvarkini 
ti Vokietijon. .

BAkitko U Berlvmi < 
nešan\ kad j Pni/lti 
vincijaAiš Voki/1 j o*

CHICAGO. ILLINOIS, š JSTADIENIS, SAUSIO (JAN ) 4 D., 1919 M
KMTUUA) A» stCU.MM.lXw. SAITUI MAICCU 81. I»l«. Al CIUCAUO. IMJNUlS l XI>EK liti: ACT OF M AKIU *. ISTO.

Bymas. samdo 2. —.tazuitų 
draugijos vyriausias perdėti- 
uis (generolas) yra vadinam^ 
“juoduoju popežium. Miandie' 
tas perdėtinis yra kun. V. 
I^rlochovski*.

Sužinota, kad jis. kai|»o 
naujos Iz-nkijos pilietis, iš
naujo sugryžta apsigyventi 
čionai. /

Amsterdam, sausio 4.—An- 
glijos^if Olandijos vyriausy- 
lM^zpngn)iaus išdariusias su- 

/Mirtį. kurtųjų apsprendžiama* 
buvusio Vokietijos kaizerio li
kimas.

Apie tai guvęs žinių iš Ha- 
gue virto* laikraštis Tele- 
gruaf.

PADEREVRKTH, 
/ VOJE.

. paskui su ana skaitytiem. Kad 
pravesti šalyj tvarkų, reika- 

Toip tvirtina protingi vokie- lingu kooveikiau* sušaukti 
čiai. steigiamųjį susirinkimų. Tik

----------- , po susitvarkymo me* turėsi- 
Lo n donai, sausiu 4.—Bava-'me teisės pareikalauti duonos, 

lijo*. \VucrtlviuK-rgijos, Ba
deno ir lieso* valdžios nnų die
nų turėjo konferencijų Stutt- 
gnrte. Nutarta ateityje uolini 
pasidarbuoti federalės Vokie-

. tijos is-iknluis, jmsirvmiunt 
pVToliueijiuiais principui*. 
| Dgrlyno laikraštis Vussische

Z»-ifung rašo, jog vokiečiams 
yrn gėdit šiandie prašyti tai- 

: kimokų. kbJ jie jiem* su- 
, minkštintų laikinos santaikos 
.sulygau ir sulig^utartie* pri
statytų reikalingo lųaisto, ku
rio neturima. Negalėtu pa
daryti talkininkai. ne»/Xn£o. 
neturime mes tvarko*. neturi
me nei tinkamo*, pastovios'' 
valdžios. Dabartinė Berlyne 
valdžia — tai tik vienos par
tijos norėjimas išriaugštinti. 
Tokia valdžia veda žalį pra
gaištin.

1 Toliau* tas pat laikrašti* pa
žymi, kad priešininkas (talki
ninkai) pirmiausia nori ma-

HINDENBURGAS PRABA 
LINTAS.

Duluth. Mina., sausio 4.— 
i (‘"ionai termometras rodo 13 
' laipsnių žemiau 0. Bet kitur 
< šaltis siekia apie 20 laipsnių 
' žemiau 0.

pono visiems bu- simetė už kelių mylių ir už- 
Tnlicnė prizeden- ėmė augstumas apylinkėse.
\>nų pabučiavo. U Ryga* laikraščiui Vosri- 
1io\stoties prezi- «-he Zeitung pranešama, jog 
ngni\nulyd«tas 4 Pabaltijo* provincijose stovis 
rumusN kuriuose nuolat artėjęs. Ir patiem*

/New York, sausio 4.—Kari* 
metu daugel vietose vyrų dar
bus užėmė moterys. Biandiv 
sugryžta vyrai ii kareiviavi- 

. mo. Didžiuma moterių nenori 
apleisti užimtų darbų. Dauge-

IpaaftsakM hfle 
Į meiliais darbais duodančiais * ATIDĖTAS OALVA&UMIO 
mažai uždarbio. PAKORIMAS.

Vomcn’s Chrūtian Tempe -----------
Įranee unijos pirmininkė pa 
kelbė j visas Amerikos mote- Illinois valstijos teismas, pir 

Yris darbininke* karštų ntsilie- niininkaujant vyriausiam tei- 
Įpintų, idant jo*. pat ri jotiniais 
j jautomis vadovaujamo*. visu* Chicagos 
švarinosi u.-, darbus užleistų Ik-ar apeliacija nepriimta. 
vyramsSNes vyrams reikalingi kad jis turi būt pakartas i 

(geresni s^arlmni. Jie turi vi- Mri0 7 <L š. m. 
šokių priedelių. Jie turi UŽ- U11 Ih
laikyti šeunynto. „ivaiudiio advokatui J

Lor-donas, sau.-io 4.—Iš Zu
ri' h.i pranešama, jog Berlyno 
valdžių prašalino iš užimamų 
vietų fiehhnaršalų von itin- 
denbnrgų ir gen. Grocner. Pu-

.storasis vokiečių armijoje bu- Milės City, MM&, sausio 4.
I vo užėmęs gen. Ludendorfo .—Vietos teisme Alex Tunan- 

Rgj. rietu. der nubaustas |S0U pabauda
| Abudu generolu gavusiu nuo už maištų. Jis Atrasta* kaltas 

_X «*_•-------- • »»<------- »- — ui pasakymų, jog jokiuo budu
neitų kareiviauti, nes jam jo. 
mergina yra rplinri to n«Ū- 
ryti pažymėdami, kad jer ji* 
eirięs karianti jSicš kaizerį, 
daugiau jo nsmMbiaDu.

jos^SalhS <rp^Ž^udap<rtan..ia‘l0_ P™“ 

smarkiai veikti, knd sulaikyti ^Londoną*, sausio 4. —Čekų 
lmlšrvikų bliovimus! Pabalti- kunbųmenė inėjo IVvssbur- 
jos provincijose. gUI1. miestas yra už

Jis pasiuntu tint vokiečių nr- mylių nuo\An»trijos sostinė*, 
mijos vadui JOkLAtumų, knd įvkai besihhinndumi sunni- 
vokiečių pareiga tulaikvii bol- įjj,,, vinokių komhuikacijų tar- 
šcvikus nuo Čjhno pirmyn. Pa- Vienno> ir MWti.
reikalavo, knd vokiečiai nuo n<s Bu,lol>Prto. X 
iMilMcriky buthmi atimtu Valk t . n i • . . i Tuo taniu nu<iaiie>tKii nhuoir X enden. . . ! xjioru tukMnn« iŲ prancūzų k:i>

Jei tasai reikalavimo* ne- n.ivjy> uM(|t y Zu.
bu- išpildyta* rašo vokiški ri<.ho I)alih J)raaeuxų k-rių.. 
laikraščiai, tuomet talkininkų viy ui-m. Rrjjfo KaroIvi 
anmjos mariuos \oki-tijo- kur intcniuotft. ?okWi‘ 
gilumoll. - r imui-šalHi von Mncl:<-n-s*n.

čionai atkeliavo prezi- Berlyno pranešama, knd rasų Anglų kariuomenė 
i Vilnonas. GcleŽmke- bolševikai spėkomis privertę Rygoje, Liepojoje ir 

jj pasitiko ir pa«- vokiečius jmsitraukti iš Ry-ije, anot prausimo/ 
o Raraliu* su karalienė. KW. Vokiečmi iš to miesto at- i liolmo. /

Paskui prezidentas buvo pa
kviestas parbtmentan. Tenai 
jia pakalbėjo j atstovus. Par- 
lemento buvo kaip karalius, 
taip visi italų ininisteriai. Bu- ‘ 
vo atėjusi ir karalienė su Vil
nono žmona.

Prezidentus kalbėjo, jog po 
šios karės prasidėsianti nauja 
era visam pasaulyj, jog Itali
ja yra laimėjusi tų. kų per il
gus metu* buvo tik svajojusi.

Italams laimi patiko jo kol-'kas PndcrVvskis. kur* atkelia- 
ha. Ovacijoms nebuvo |m- vo iš Poaeno. Miesto gatvėmis 
baigos. Vakar vukare Rymo j viešbutį Bristai, kur jis |š- 
taryba prezidentų Vilnoną pu- Į teigė savo k v ati erų, jį nulydč- 
skelbė Rymo piliečiu. jo kariuomenė, nes bijotaal

Prezidentas labai palenkiu bolševikų pasikėsinimo, 
tas tokiuo širdingu if karštu Pasakojama, kad Paderrvs- 
italų priėmimu. Tuo labjau. kio atksliarimaa padarys tai, 
kad Italijoj karalius ne tik jog lenkų ministerijoje turč- 
aav6 šalj valdo demokratiškai, šių įvykti svarbios atmainos, 
bet demokratiškai ir'gyvena. Iškilmybių metu vienas na-

Prvzidentas / aplankys žy- mų balkonas šulnio ir užmušė



LAISVE IR APSVIETA.

‘taukinai tHilig’m**

MŽinta laikinoji 
Kia ir knd butų 
■avo atstovu* |m>

d. nauta |M*r 
Ktate) Valrty- 
knldegranui p.

lyg surūdijusi 
mašinerija. Ji 

nuūai tcgatnino 
naudingų dalykų.

ten vimm Uetuvua tiuly* 
ir visos la*tuvių |iar- 

bėjc.
su*iii<\ 
tijo* dirlaTViimy

Daginio. knd L 
|*av«*ju« iš pusės

Juozą- ta
kutei vis) ;

-Ji kili Iu.-
Imi pradžia

—4^—i i ii f
Ii Rasijoa Politikų Kares su 

Katalikyste.

imta mėnesinis 
: lietuvių, lnt- 
t'Revue Baiti- 
raiboje.

paaiškinimu

teskaito* apu* 
pradžių vnsn- 
t.. tvuginmn* 
ir Kusiojimo

cviv aAt.u.ra^ uiesrjutu

DRAUGAS”
•a kaa41r>a Kaltyrva ■eOULeuJav

PRKMCMBRAlvA KAINA:
*A*a •••••••••««•«••••••• S*».O#

: 2t. *;>».» / • *~ * €>•■ J

įtaptoji Diplomatija 
ir Slaptos Dr-jos.

VhIsIvIh** D*-|>artnni<*iitn* 26 
d. gtnoilkio prauešė Lietuvių 
Euzi-kutyviiun Komitetui. U’a- 
shiugtoui*. gnvJ* iš Imtuvas 
žydų kaldegraiu. kurioje jie 
nusiskundžia. kml padėjimas 
mokyklų Lietulojo nhelnai «- 
aus kritiškas. Žydai guodžiasi 
neturi lėšų ir jri ncaulauka pa 
geibo* ii Amerikos, mokyklas 
Marijampnlvj ir kitame Lietu
va* miestuose tunu atdaryti- 
Panašiai, heabejo. Ima ir au 
Lietuvos mokyklomis.

Gruodžio 26 
(Kur retary of 
lies Sekretorių 
Pakšto, udrvstola Utliiiaiiian 
Nat ienai fotui-ii. kurioje pra
nešama. kad DiuialHirgas ir 
šventimus paimli rusų Imifa- 
vikų. Vilniusldidehaiue pavo
juje. Lietuvi^* rėdąs krausto
si iš Vilnimi!. Ginklų lietu-

Kiek Imtų praėjo. 
Praėjo Itarni. 
Viens luino- tarėju. 
Kilsiu tik reirgni. — 

šį Naujų Amželį / 
Abudu Mitinki , 
Vienam sviri** taigži 
Kilsiu viltis linkiui

Viskamu valdo l^uvasĄ 
Ūkimais 'i»ų. 
Ji* Iikras yr’ Tęvos, 
Vargdienių žmonių.

Jei Dievų mylėsi. 
Jam viltį šildėsi; 
Bus metas laiminga*. 
I’ž triiiMi (ei-ingus.

iušpatiju ’ A*»*»«‘«»iklaiiir *“»“* «► 
ikenybių ”» Li<’tuv® "*»»*»•> *«• 
•etiitiieiu- •• dr*u'
>. turto. *r *” JM‘* politiškus

dervbus J*'*’"** Ta ueiauar pasaltu* 
lie V>»U iš UaMLUVbf i**M>Mlub 
jįu gobši Kiliu, liet IhtĮSgi iš tu. 

|«Uliąikil> įU() abiejų slIsivieliljllMų tau- 
prižada- Jtl |,||TH un-omkii -i vi

- N,M..rvivsr.
il'Vllėa IMI ..MsiiibiuiiMU* ir Kiliausia,.
i miia įju liieraturus iatorilcas-

/ i mokslininką* Stanislau hi.
• m.i gu , .fanMlWt,jtį hg|Mų j-mi vidui vjr
luinu pu-' , . ... .. . ... ,■ NMuouiulikto eimtinrs-H* lenkų Itų.M V«*l- .... ......... .. | raštija buvo nukritusi iki |m-mniija is|..itani duiniui. Lietuvių raštijos 

lai* laikai* prieš Duonelaitį, 
aulo di 1( Dtazduuskų nebuvo v 1*411. 
-luptoMu* Dvasius sunykimas tautoje 
« su-ireii- niekuomet nesidaiu lik vieno- 
.'ii-itiiiib jt. .rytyje, o vi-uuUtet įžeidžiu 

• •k'lii'. VJS1I> Myli*, vienas užgaiala- 
niiiiti vi- aį|H1M< kilu* is-teip filiai.
iK-pnjmi- 'Pflj.gj ir liaiuytinis gyvenimas 
p kelioli- į^akijoje l**-i Uetuvuje poli- 
neiu >ve.Į |jįį(l. |aįsvė> pražuvimu lai-j
i neiamy |jM |wv„ jal|, laimi sunykęs,

fiikstaii- kaip niekuomet nei pirmiau*. 
iH--t*. t(>.į jaukinus.

1-l1" Itažnytiiiiniis* gyvenime yral
I 11,11 trys sinuibiosii..- šaknys. du<* 
"‘•i’1-1-1 ‘ (innr-iua jum ii stiprybę ir gy-

'11 vyls*. -I"* yra: I) įtikėjimas 
n IIŽ lio ,. |llokslll lt .Iii skelta
•ji, diplo rforou prim-ipn*. 21 dvasi . 
kį veniniu patarnavimo organizacija' 

parafajose ir vyskupijose. 3) Į 
tnri'Hbivo. mokslas. Pirmųjų sakni vadin- 

iirijų ir j < kinie tiesiog tikėjimu, antrųjų 
mitauėių. dvcisiniti patarmtviiau: trečio- 
plautinės | mus vardas yra užtektinai 
o ištirti i trumpas ir aiškus.
rių žinių. nelaimingaisiais lai-
ii draugi- jjy teologiško

uKiavo IIH,|{I(|O išgroję nebuvo, nors 
nvo savo mūvenatHų. porų
nuo kitų. MMIunMrįjtj įr ,l>ug kolegijų. 
*,,w “** Nuodugnaus, bešališko, ir m»- 

'lematiško tyriuėjimū ntrfejdų 
niiaikinta I mus mokyklos nežinojo, įlėlto 
tautom*, jo* Imvo nevaisingos. 
»la|Hylud Urminis imtarnaviiuas pa- 

. .....  ,wl rupijose ir vyskupijose, noru 
is tau as m.yjjjgj |,UX(t dezorganizuotas. 

lM.t išrodė 
gergždžiantiMtstdary*.^^, 

“•“•‘"‘••Minavo tikslui 
rų l,!,< j Deim tikėjiminė* piruiym-igo*
II ‘ra“.' nebūvu nei Uetuvoje. nei l/*n- 
'S to kij">-

Iū.."i »" *jSi'“į* 
ifiūt Ina “S’"'' *»*«*« Jirdyae. Tai lm- 
" l h vo ir stipriausia ir gyviausia 

hažuytinio gyvenimo šaknis. 
gerin*uua Suvargus aimui dviem nei šitų 
tis. Jug negalėjo Imti visai stipri liei 
|u*r .Mm sveika, teėiaus vis-gi buvo, 
“kraštim.' “t” ku‘-

... uiel moj.* vie*|ialavo Katartna 
1 Antroji. Ji laivu akyla ir luii 

šiai nekentė katalikystės. Ji 
u ii'-kmIo |,uv<t- |n|wi peni >u žin<uuim- 
tnmp ls-t jM la^ljcrių vadu Voltair’u. 
l«Minlitti|Tna tai|i-gi buvo gniut akyla* 
li-i llymoji- ImiMui nekentė Haž.uyėio*. 
t.- tikę ji -į Katsrimi nuolat rūšinė.!**-.. 
i-i Hnsijn Iniikti* V'dtair’ui ir jis jai. 
''■'-".'jų Tai-gi Husijojv buvo kuli: 

I”1''/- suprasti vargingų Katalikų
> imuijų. Hužiiyėioe spingsėjimų Indu, 
įtvuikmii |_a)jn p,, rusais. Ku
* 'r sijų mintijo, kad jai Im* imu
1 du išnaikinus katalikystę Lie-
amų j.i- (Ovoj.., tikėjosi, knd tuo 
itų ' rali' ||M.| nįųjriiditoji šalis v«-i-
iii tnijcgi ijion,. siiniM-s. Husijo* juditi- 
j.i .l»|»l<.. jmoo, nM|, jįj, į.,1.1 |,.ikįB protui.

Kai spiisti-lėli vienutiuę gyvų 
iėti«.ji da- lluznytiiiio gyvenimo šakių, 
denmkrn- Initeut tikėjimų, ir visa kata- 
mokratiš- likystė Lietuvoje išnyks.

|«ditika smarkiai ap- 
galvojo |denų užgesinti mu*ų 

----  tikėjimų. Jiems pasisekė visa* 
i*io X — Uetuvo* Dainyčių* |ierurgaiii- 
/iškia ne-. moti taip, kad retitraj* Imtų

, niškii usmouį Stamsimų D<> 
h usz-Siest rzencievr icz ’ių.

Taip prirengtu dalyku* ro
dėsi. kad katalikystės gyvoui- 
ma* turi žlugti Liatuvoje Te 
Čiiuil- vietoje Augimu pasini ■ 
dė kova. Kų tik tvyksautisi 
katalikų tikėjimo žiburėli* ne- 
.-idnvė užpusti sugalvot'imi' 
pi ietmmėiui*. Itasų imlitiku 
griebrai kaskart smalkesnių 
prienoiiių. Tu* priemonė* bu
vo knakart mažiau apgako 
t«>*. kaukai 1 žianresuė* Mil
žtis tikėjinm žiburėlis atsigavo 
ir įsikūrė didaka karšta ugni
mi. Per šimtų Metų mi vir
šum Kurijos imlitikai m-pras- 
tojo vilties tų ilgių užgesinti ir 
per šimtų metų ji ėjo didyn.

Ant ualu .l<i|>unų kuru |mru-, 
dė Rusijai, kad politiški jus 
IKinintni klaidingi, ir kad stip
ry I*- y m veikiau išvaizdoje m- į 
gu likry-iiėje. Tuo laiku įtaiku-1 
rie Rusijos ministrai suprato, | 
jog ir kova su tikslu panai
kinti katalikystę vii Apatijoje j 
yra iH-igidžias. viešpatijai 
k* i>k*miiiKUs dariai*. T teis ta
is* sustatytas manifestas apie! 
■tųžinės laisvę ir apgarsinta- ' 
17 l.'kit halaisttio, IMS metų.•

Tų <li*uų užsiimu;.' šimto 
iii<*tų karės tarp Rusijo- imli- > 
tiku ir katalikystės. Mes lai-! 
mojimu*. Negana kų priešui m* J 
pasiseki* imu sunaikinti, ls-t' 
hmm paeių tikėjimas šimterio- 
|mi buvo dideliais, šviesesniu 
ir stipresnis negu los kari* 
pradžioje. Nuo tada jurutulinė 
ir gyvinusioji Bažnyčios gy. 
venimo šaknis, wdi sakytis, 
veaut sveika ir -aprūpinta.

Bet visoms jiegouis įsitrau
kus j kovų už tikėjimų Lietu
vos Bažnyčia apturėjo nei 
rastoms 

jiuiame dūšių Aptarnavime 
tebeviešpatavo ii aštuoniolik
to šimtmečio užsilikę įpročiai 
nevisuonmt tikslingi, kartais 
sunkus knnipunr, įiuažni linu 
dingi žmonėms. Mokslo vieto
je buvo mokinimas ir umki- 
uiiuaais.

Kas suprato ĮSUS metų nau
dų LiHuvoe Bažnyčiai, tas 
turėjo imti mintyti apie aprū
pinimų dviejų llaŽMytios šak
nų. likusių laipumui*. FHer- 
burginės Katalikų Akadetnįjoa 
profeaoriai lietiniai tų supra
to greitiuus negu j tris metus. 
Kim. Matulevitius itendvun* 
luouii ir tam tikslui pavedė sa
vo gyvenimų.

Kų jis dari* tam tikslui. |si- 
uuilysime kilanu* straipsuyje. 
kurio vardas Inu*: “Vyskupas 
Motuleviėiu* ir Marijumi'*.

Reikia garų mokyklų.
JĮe visi lietuviai vienodai 

žiuri į mokyklos uždavinius. 
Yra tokių\ nuomonių žmonių, 
kad jeigu jiems butų pavarta 
visas Liet u r o* mokykla* tvar
kyti. tau ta^ta »iuilanktų ne 

' laisvų sveikų pdietių, liet 
; dvasios \ergi ir paliegėlių.

L Lietuvis A soeijalistai ra- 
tavi net prieš'urnmtns tt rkų 
rankų keiti: ji<-mriešingi tani, 
kad pirmaisiais saikų auklėto
jais hutų jų tėvai: dar nepa
einančiu* kūdikius! jk* atimtų 
iš motinų ir valstijoj vaikiny- 
čiute juos augintų n- auklėtų 
socijalistų dvasioje,\> kitaip 
sakant. | agoniškoje Jteaaioje 
garlitninm pilvo. n-ilnTU, to 
v<m už būvį, dvasioje yliko 

1 materijai izino ir veikenkų 
| kovos prieš Sutvertojo, 
- šioje ]mlaidunio. dvasioje vare 
-žynio, priespaudos ir j ersekm- 

Įjirno kitaip manančių žmonių.
Tokia žemutė “bedvasė /ra
sią’- negali išauklėti laisvų pi- 

1 liečiu. Ji veda prie ilvasios 
vergijos, prie įsisiuhavnno ia- 
mųjų geiduliu, prie nuiviiuo 
vismiinonča ir tautos./

Ne! Soeijalistai toišatiklės 
|tautai laisvų piliečių. Jie gali 

|K*r tūlų laikų auginti geras 
ri prodiiklorius Ą veislininkus).

čia kalluiuiy apie žmonos— 
liet ir lai ItiUbi neilgai, uos vi- 

Įsukios lais/is meilė# ir gini-
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AR YRA PRAGARAS? DUBELTAVOS STAMPOS
Kiekviena Ularninka ir Ketvertą

imtoji

H L PEARSc N & CO

PE\RL QUEE> 
KONCERTINOS

Sausio 6 mes pradedame musti'OiGeli Iipardarima
12.000 ŠMOTU VYRU MOTERIŲ IR VAIKU

AUKSORLAI IR OPTIKAI 
11340 MICHIGAN AVENUE

[O TIESA APIE PRAGAR4 
JNTA PAVYZDŽIAIS tt 
>NYCIOS ISTORIJOS.

1‘nrašė Pr. Schouppe,

Žiema jau čia; Pirkite žieminius apdt ji’ 
’-nsu saju pelini u apatiniu skyriuje./’^ 

paprastai geros rūšies dėl viso mt

Staline Druska
Ar K* t n« rętie* 
druska »petimil*U Cp

Mb 
kad susibėgo 
?je ir kalbant

— “Bia ngodėmė gauna bausmę, čia trum
pa liuknu)Xr baudžiama amžina bausme.”

Tarai Zujimas pastiprino jj ir leido per
galėti rigUs prmšo užpuolimus.

Ay Tomas rako, kad prakeiktieji labinu
sia gailėsis dėl to\kad už vieny nieką tapo 
prakeikti, kuomet laukį lengvai galėjo įgyti

Admuekitci

“DRAUGAS” P’JBLISFING CO 
1800 VEST 4<J.th STREET, 

CHICAGO. ILL.

9/wn7r saro paliutsminimą. Pėda jums, kurie t 
tesafe pasotinti, nes Muite!” tl.uk. VI. 241 
f ir 25).

.Amžiname urve visai nėra Šviesos, rašo šv. 
Teresa (Jos gyvenimas, persk. 32); yra ten 
tiktai kuodidžiausias tamsumas, o vienok nors] 
nei jokia Šviesa ten nešviečia, kiekvienas mnto 
tai, kas akiai yra baisiausia! Tarp daiktu Jtu- į 
rie labjnusia kankina prakeiktojo akiiy/bai- 
siausiai kankina velniai, kurie pn«ir<x.|X visa
me savo bjaurume. Z

šventasai Bernardas pasakoja /pie vieny J 
vienuolį, kuris būdamas savo knt/baryji 
sykiu taip baisiai pradėjo šaukti, 
visi vienuoliai. Atrado jį nesay 
.tuos liūdnus žodžius: /

— "Tebūnie prakeikta diena, kurioje Įsto
jau j vienuolyną!’’ /

Persigandę ir sujuditni tokiu keikimu, ku
rio priežasties nežinojo/br”~‘ “—*-**

Snyders Tornato 
Catsup 

tiktai 
d<)it Lutrlia 91 r
tiktai

Nusipirkite labai graži* knygelę vardu:

Pražudytas Gyvenimas

broliai klausinėjo jo, 
vilties Dievuje. Tuo- Įdiyaino jį, įkalbinėjo 

jaus nusiraminęs tan
—- “Ke, nt, taif ue gyvenimų vienuolyne 

turiu keikti. Priėmė gai, palaiminta toji dieno, 
kurioje tapau vienuoliu! Mano broliai, se*i- 
stebėkite, matydami mane toip -ptrsigandutj. 
Pasirodė maniau baisiu veltus. Pamatas. ko
kie jie bjaurį, apalpau. Kas per baisenybės! 
bh/ geriau* 7-entėti vinte kentėjimus, negu dar 
kdrjg ką panašaus regėti!

'Vicnfts Šventas kunigas, išvarydamas vel
nio isvspsėstojo, paklausė piktosios dvasios, 
kokia/kančias kenčia pragare. Velnias atsakė: 

f— .4Wfiię ugnį, oniiuiĮ prakeikimą, am- 
žiną pasiulhną ir baiso mssimiaimą, kad jau 
niikuomit nerūpėsiu savo Šutvei tojaus.
Z — A\» padirvy t šutei, kad galėtumei regėti 
Dievą! \

— Kad Jį galiojau regėti nors trumpą va
landėlę, sutikčiau k\itėli kančias per lOfiOO 
metą. Bet tuičias geidimas! Amžinai kentė
siu kančias, o Jo mekuobąet neregėsiu!

Tokioae-pat aplinkybėje paklausė velnio 
eksoreista: kas jį labjausia^kankina pragare! 
Atsakė neapsakomai nusiminamu balsu:

— Visuomet, visuomet! nid^tomef. niekuo
met!-

Vien* kart*

Samnelitj Žieminiu Apatiniu
NUO 1-3 IKI 1-2 ŽEMIAU REGULA RES KAINOS. ‘

VI** HW- rrah«hana« nu« 4. V. ForuHl <X, Ir Mstttatl <Va* .•>
Ua» MSlantUu.tn* ! .ttcIMlr Ir im ijslrtJlr *<•»• »fa«t<Mts«. kurta jut*** tikini n ♦!.8couring Pourdcris 1 

Sviro HunbrtcM Į
rinx S 11a
kanuU* ui ' ,v

Extra Didelis Išpardavimas Prasidės Pr.nedelyj, Sausio 6

ŽALIU TIKILTUI&PARDAVIMA.
Chicagos šeimininkes čionais yra 33-iias metinis žaliu ’-ikietu Išpardavimas, per kuri jus galite sutaupyti pin 

jeigu jus tiktai pasinaudosite proga? Mes jau seniai prirengėme viską ir ii to dldžuojames — sekti paskui minia ] 
šitų išpardavimu ir atšipinkite kad kiekvienas žalias tikietas reiškia ddeli taupoma.

dėjo mirti, tuomet sukapojo jį gyvy. Tiesa, 
tarai nelaimingasis padalė baisi* piktadary
bę, bet jis užmušė tik mirštamąjį kunigaikštį. 
Užtatai klausiu, kokia bauslnė turi būti ski
riama tam, kuris kįla prieš kdvalių Karalių.

Pagal kai-knrių rašytojų, bedievis ir pa
leistuvis ciesorius Zenone mirė uhisia mirtimi. 
Naktį talandžio 9 <L, 491 m. nuo persivalgymo 
fatp laimi npnlpo. knd paskaitė jj uJ^umirusJ 
ir urnai palaidojo karalių grabuose. Ten atsi
peikėjęs šaukė ravo tarnus ir sargus, Bet nie
kas neatsiliepė. Pasijuto, knd yra uždažytas 
tamsybėje drauge su numirėliais. Paikdaluas 
iš nusiminimo draskė visky, kas tik pasipai
niojo, ir daužė galvy į sienas. Taip besidau
žydamas numirė. Koks baisus turėjo būti to 
gyvo palaidoto ciesoriaus padėjimas! O vie
nok ar tokrai yrn prakeiktųjų padėjimas! L

Pragaras vra duobė rišo pasaulio nedory
bių sumetimui, .lame yra tartum, sukrauta: 
paleistuvystė, keiksmai, puikybė, neteisybė ir 
visos nuodėmės, kurios yra tartum dūšių su
puvimas. Prie tų dvasios nešvarumų reikia 
dnr pridėti kuobjnuriausias kūno dvokimas, 
bjauresnis už visokį dvokimų, šventasai HA- 
naventura sako: jeigu vieno prakeiktojo Au
nas ]>asiliktų ant žemės nepridengtas, tar jau 
to pakaktų, kad ant žemės niekas gyventi ne
galėtų : pagadintų ory ant visos žemėstbip-pat, 
kaip paliktas kokioj' nors tnoboiz lavonas 
pagadina ory visoj* trioboj*. 7

Vienas žmogus Lijone įėjo į/nisį (skiepų) 
kuriame buvo neseniai palai * 
vis pasileidęs nuo suporini 
ten, tuojaus krito negyvas/ 
ni apėmė jį taip smarki/,

tl.uk


DARBAS W

1112 *. 351h St., KtoH Ifergii St. Ctica(«,ID.

A STATĖ BANK

NSULMIYKU

KALBOS
II TU VOS Nt.PRia YBE. Paren to*

kariuomenės

Daliar via geriausias įnikau pi'rkelti pinigus. 1’6 PINIGUS PAD6TU6 PIRM 
15 d. Sausio (January) IKI'.) m. I CENTRAL MANUFACTURINtž DIAUMCT 
BANK (A Stata Bank) GAUSITE 3% procentų NUO 1 Sausio (January). SU
VIENYTU VALSTIJŲ VALDŽIA. I’ACTT BANKAI, MIESTAS CHICAGO IB 
DIDŽIAUSIOS KORPORACLIOS LAIKO SAVO PINIGUS SIAME BANKE. 
Dėlto nt-atįdėliokite pradėjimų dėti pinigu* j šių STIPRIAUSIĄ VALSTYBINĘ 
BANKĄ ant Bridgeporto t>u TURTU virš $5,000,000,00. Nelaikikite sunkiai uždirb
tus pinigus namie, prie bitniorių ant palaikanti arba kitose nesaugiose retose, kur 
kaa valanda jie gali žūti, bet ATNEŠKITE J CENTRAL MANUFACTURING 
DlSTRlCT BANK, KUR PINIGAI BUS VISIŠKAI SAUGIAU gausite 3% pro
centų ir suma ant PAREIKALAVIMO.

Norintis perkelti pinigus j 61Ą BANKĄ, atneškite bankinę knygelę, o mes per* 
kelsim just) pinigus su procentais ir išduosim muši) bankos knygelę.

Perkeliui ii nesaugių vietų niim pradėkite dėti pinigus j 6IĄ STIPRIAUSIĄ. 
BANKĄ, o husite užganėdinti.

CICERO. ILL. 
Pranešimas.

\.Nura keliai* žudhau noriu ]>ra- 
dto IR’EROH LIETUVIAMS, 
•d nw> Naujų Metų pairau naro 
luoaaryhrn riaicma žinoma SAL
US k H# koljanls. esanti ant 
ampo rs/A^ęt. ir 16-1 oi iiatvža. 
"IC’KRO, 1LI?NP*i imdama* j savo 

■inkai minėtų jatardų perinai- 
į iau ir firmn* užvardin-

'tm»» jf GRANT ĮVORES COAL

i tyrai kaip Vandcriip. 
t, pamatė ir sakė, jog 
>aika.% kuomet darbi- 

ar tai jis dirbti) rnn ' 
r smegenimis, yra tik i 
gus su kuriuo reikia

ta.
o, kurie veikia smoge- 
atliko pilimi >avo dalį, 

tie, kun* liejo pra km 
mn buvo koletus darli- 
turie atsisakė veikti 

ikrnėn ir kurie užsiuier 
eš laiko reikalavimus, j 
uvo toksai vyras, kūrė/' 
i gorinu nudeginti 
ę, neg leisti tiiutiK nr 
nkamsukišties kur nore 
alvkus. Taip-put buvo 
lirbtuvė Nutrijoj Ang 
uri aavo autokratišku 
privertė valdžių sau 
pasielgti. Bet tokie 

iriai pasitaiko tai|l rv-
** Atkaklus ngitnto- 

ikrui pramoninis 
tik savo reikalus 
eiaint ko pašau 
calauja, algyvc 

■aa ir daugiau jau

EAGLE 
Ma«ic Hoase 

3240S.HalstedSt 
•it lt Drnif 1717 CIIC«SO

/Nuoširdžiai užkvioAiamo visus lietuvius ir lietu vai ten, 
nūs ir jaunas atsilankyti j šitų milžiniškų balių, kur 

galėsite linksmai laikų praleisti ir pasišokti prie vienos 
iš geriančių muzikų (’hieagoj.

Kviečia visus DRAUGIJA.

ga iš 302 mini.).

ritas dar neužbaig- 
> Departamentas tu- 
pranešimų darbiniu 
cs neturėsime rruuy 

. taika bus neiižlmig 
im* prt«X>'turi ei 

, reikia turėti pakini 
įaisto, anglių, ir dra 
d užtektų visam sviv 

\
■e šiuose didžiuos*- 
lykuoor, suteikiant \ti- 
Jtui kviečių, siutam, 

dvynų, prikasant tuk- 
ns dirbtuvių ir didžia 
rijai bei laivynui ang 
icrikus dnrbdavai altel 
•vėjo tvirtai su darbi-

mirttoo 
biuro.'š 
jų atleii 
hininkių 
kn jos i 
viena moterė 
jaut, telefonuojhat j įvairia: 
lolymcsneK vietas Yr t.t. mum 
greitai pasiseka surasti vi/ 
tų toms moterims- Tai sun
kus darbas, tirt n|isitnok(L no 
dnbar kaip mes žinome.\>ėrn 
nei vienos tnotorica/aarbihjn- 
k*’-.* Ohio valstijoj./”* darbo X 
be maisto”. /

Panašus putnešimai ateina 
r iš kitų ydstijų. Virginijoj 

kur Snir*Jftnti Biuras skaito-

.i.šuui luoii-ių, dirbus.') ku. : • -d< 
darbuose ir milįjonanis kitę bu.- 
kurie panorėju padėti išdirl '-a 1 
ti karė* dalyku*. Tokiu vyru 'tim 
...ip Bernarda* B: trach, kn 1 iri 

.■-inū p-Miib' užmokėti k> ( -iii1 
mi; i? «uv*> k'-«nės vi*in * ‘ink 
oicriiiM, apie ilž.iiitiėioms k ‘<Hit 

ės industrijos biurų, kun tol' 
jis yra nariu, yra užtikrinimu ‘Mi 
•-.g visn**iir'uė ankščiau ar v* dc 

nu pripažintų ir reikalam “Aė 
pding-i užuojautos mu *ra< 

P*.ims korės darbininkei ’urii 
Dii.Ihi liepa rtamento pas!. ’err 

ūi.iais devyniais numeriais g kyt 
\ -utv.-.rkyln visoj šaly, m erų 
inė^ija pasiekti karės darli ,'pdi 

•linktiy pripažino moterims 1} i' 
gyltę kokia joms priklauso jur 
•ai jų siaučia ils. /

y. >
Armijos >c laivyno /kare 

i-ikmeuų into bitno/ tn-kcij 
nsdieiiininoMi \u.-irfiikiiiiwo* 
eite n s turi tas nm'-ins teisei 

inip ir vyrai Valstij
•vve*itnjai. GrjmiojnliVirji liesi 
iliin ii m-iiuv, mdtt-'riVj ka 
iu' ilnl’.n Isn-ik 1 .’iil.irioNm*- 
erų \ww/ pr. luti dotuoti t:i\ 
uit. kXp ir panašu* padėji* 
Kis Xi* in) vytų dtirbuio-e 

•.’črfmų (ni"Xginių) dirbtuvė 
Z kuriuose dirbama valdžių 
t rimt duodnmn dvi savai! 

įdirbo |mi ti.ilmigimui karė 
l'-ontraktų. Visus nėrinių dirb 

uvės buvo tvarkomos, žiūrit 
š trijų purių, pamažinti k* 

■s išlnid.is nepadarant suiro 
"n dirbtuvėm* ir išsisnugot 
tuo industrijnlių m-sutikiinų.

Daugely mist i jų. net ton 
*‘ttr korės reikmenų dirbtini 
’itivo dauguma, fierkelimns 
Kiterų iš karės į ramiųjų la: 

'tų darbus yra v**laruaa pa 
’ioje valstijoje ar nebtli nw 
•• ilstijoe. nesikreipiant j Wa 

. bingtonų. Ohio valstijoj, ku 
Imreik kiekvienas indus! rijo 
užkampia pripildytas dirbtu 
vėtnla, dirbančiomis karės dr 
lyku.«, pcrm.iinyni.rs iš vieno 
ndustiijos j kitų laike pra*' 
tusių dviejų savaičių laba 
perini ėjo ir tik viena tclr 

graliui tehuio siųsta j Wash- 
ingtmių <lel pngelhos.
Kaikunoae vietose klot ėja i i* 

Samdymo Biuro moterų sky
riaus Imvo pasiųsti j didžių- 
jdas dirbtuves, iš kurių mote- 

atleidžiamos nuo darbo. Ki 
to\ vietose buvo dar daugiai 

tarp darbdavių ii 
[oterys kvotėjos prieš 
tonų išgaudavo dar 
iXrašų, su aprašyun 

n»lA; “Tada’* sata 
“liesiila rltuo
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