
m. WI j......... ui IN

Gelbėkime badaujančią 

Lietuvą!

Dėkime aukas Tautos 
Fondanl

------- LITHUANIAN DAILY FRIEND
KAINA J CENTAI
PRICE * CEBT8

CHICAGO, ILL, ANTRADIENIS, GRUODŽIO (DECEMBER) 4 D., 1917 M.
Entered as Second Class Matter March 81, 1816, at Chicago, Illinois under the Act of March 3, 1879.

METAI-VOL. II No. 289

ŠIANDIE PREZiii&į: 
SKAITYS PRANEŠIMĄ

Rusijos bolševiku atstovas- 
šnipas.

IR BULGARIJA IEŠKO TAIKOS
True translatlon flled wlth the post- 
maater at Chicago, III., on December 
4, 1917, as reąulred by the act of 
October 6, 1917.

DIDŽIULEI KAREI REI 
KALINGA DAUG 

PINIGŲ.

Vakar Washmgtone pra
sidėjo antroji 65-to kongre
so sesija. Demokratų didžiu
ma senate yra 9, gi žemes- 
mąjam bute — 3 atstovai. 
Abejuose butuose yra tuš
čių vietų.

12:30 dieną šiandie pre
zidentas Wilsonas abiejų 
butų atstovams skaitys sa
vo pranešimą.

Fiskaliams 1919 metams 
pinigyno departamentas rei- 
kaJauįja suvirs 13 ir pusės 
milijardo dolierių išlaidų. Iš 
šitos sumos 11 milijardą 
skiriama karei.

True translatlon flled wlth the post- 
master at Chlcago, III., on December 
4, 1917, as required by the act of 
October 6, 1917.

BOLŠEVIKŲ ATSTOVAS 
YRA ŠNIPAS.

Stockholmas, gr. 3.—Vla- 
dimir Schneur, vienas bol
ševikų atstovas vesti taikos 
derybas su vokiečiais Brest- 
-Litovskc, šįmet kovo mė
nesį, prieš pat revoliuciją, 
buvo areštuotas Petrograde 
kaipo vokiečių šnipas, anot 
Associated Press pranešimo 
iš tikrų šaltinių.

Schneur iš kalėjimo buvo 
paliuosuotas po įvykusios 
revoliucijos, kuomet įvyko 
abelnas kalinių paliuosavi- 
mas. Išėjęs iš kalėjimo jis 
pateko kareivių ir darbinin
kų sovietan Petrograde.

Tas pat Schneur praeitam 
rugsėjyj buvo nukeliavęs 
Londonan su kokia tai mo
teriške. Tenai rusų aristo
kratų rateliuose jis pasisa
kė esąs slaptos rusų organi
zacijos nariu. Tos organiza
cijos tikslas — sugrąžinti 
Rusijai monarchiją.

Tuo pačiu laiku Schneur 
Londone iš rusų anarchistų 
ėmė organizuoti bolševikų 
komitetus. Po bolševikų re
voliucijos jisai apleido Lon
doną ir sugrįžo Petrogra- 
dan.

■^True translatlon flled wlth the post- 
I master at Chicago, III., on December 

4, 1917, as reąulred by the act of 
October 4, 1917.

Amsterdam, gr. 3. — Iš
Budapešto gauta žinia, kad 
turkai išvaro visus žydus 
iš Jeruzalės.

True translatlon flled wlth the post- 
master at Chicago, III., on December 
4, 1917, as reąulred by the act of 
October 6, 1917.

BULGARIJA NORI TAI
KOS SU RUSIJA.

Amsterdam, gr. 3. — Iš
Bulgarijos sostinės Sofijos 
gauta žinia, kad bulgarų 
ministerių pirmininkas Ra- 
doslavov pranešęs savo par
lamentui, jogei ir Bulgari
ja nusprendžius vesti dery
bas su Rusija taikos reika
le, kaip tai darą jos talki
ninkės.

True translatlon flled wlth the post- 
master at Chicago, III., on December 
4, 1917, as reąulred by the act of 
October 4, 1917.

ŽUVO AMERIKONŲ 
CAMBRAI APY

LINKĖSE.

Su Britanijos Armija 
Prancūzijoje, gr. 3. — Žy
mus skaitlius Suv. Valsti
jų armijos inžinierių korpu
so pionierių, dirbusių prie 
tiesimo geležinkelio į mies
telį Gouzeancourt, šalę 
Cambrai, Prancūzijoje, pa
puolė į spąstus, kuomet vo
kiečiai stojo kontratakon ir 
atkirto amerikonams atsi
metimą atgal. Amerikoniniai 
kareiviai tečiaus tuoj aus 
susiorientavo ir pasislėpė 
duobėse, padarytose armotų 
šovinių. Per juos tuomet 
anglai šaudė į vokiečius.

Tose duobėse amerikonai 
pasiliko taip ilgari, kol au
gių kareiviai bešaudydami 
neprisiartino prie ' minėto 
miestelio, kad tuo budu su
sijungti su amerikonais ir 
bendromis jėgomis atremti 
vokiečių ataką.

Pagiriamas amerikonų 
narsumas.

Anglijos generolai, katrie 
tenai vadovauja mūšiuose, 
negali atsigirti gen. Pcr- 
shingo kareiviais už jų ne
išpasakytą narsumą. Ame
rikonai kareiviai visur da
lyvavo mūšiuose prieš vo
kiečius ir po smarkia vokie
čių armotų ugnimi kuora- 
įniausiai kovojo arba tiesda
vo geležinkelius. Keliolika 
amerikonų papuolė vokiečių 
nelaisvėn. Bet paskui mūšio 
metu, kilus abelnai suirutei, 
jie visi pabėgo anglų pusėn. 
Didžiuma tų inžinierių pa
eina iš New Yorko.

Karininkai žinovai, kurie 
buvo liudininkai mūšio ties 
Gouzeancourt, tvirtina, jo
gei sunkus daiktas patikėti, 
kad nuo taisomų vokiečių

•I

spąstų galėjo išsisukti taip 
skaitlingi skyriai ameriko
nų.

Yra faktas, kad ameriko
nai per kelias valandas gu
lėjo giliuose ravuose ir duo
bėse netolios vokiečių. Kelis 
kartus šalę jų praeidinėjo 
vokiečiai, bet jų nepamatė. 
Reiškia, jie buvo sulindę į 
duobes tarpe bekovojančių 
anglų ir vokiečių. Visuomet 
jiems grąsė pavojus.
Anglai išpradžių nenorėjo 

šaudyti. .

Pradžk je anglai nenorėjo 
šaudyti į vokiečius, bijoda
mi paliesti amerikonus. Te
čiau kuomet pasisekė gen. 
Pershingo skyriams tam 
tikrais ženklais pranešti, 
kad jie gulėtų duobėse, tuo
met anglai prieš vokiečius 
paleido baisiausią ugnį iš 
mįtralijezų ir šautuvų ir 
tuo pačiu žygiu slinko vis 
arčiau amerikonų.

Pagaliau anglai prisiarti
no jau taip atokiai nuo iš- 
sislapsčiusių amerikonų, 
kad šitiems galima buvo ap
leisti savo duobes.

Kuomet vokiečiai buvo 
pradėję ataką, vienas ame
rikonas kareivis, valdąs ma
žą lauko lokomotivą, kal
bėjosi su anglų kareiviu. 
Staiga šalę lokomotivo ply
šo vokiečių granata. Anglų 
kareivis vietoje krito negy
vas, gi amerikonas išliko 
sveikas.

Vienas sužeistas ameriko
nas ambulansu buvo veža
mas į ligoninę. Ambulansą 
užpuolė vokiečių lakūnas ir 
iš kulkasvaidžio ėmė šaudy
ti į sužeistąjį. Išnaujo ne
laimingąjį sužeidė, tik ne
pavojingai.

Kaikurie amerikonai ka
reiviai, paliuosuoti iš spą
stų, nepasitraukė į užpaka
lines linijas, bet ėmėsi gin
klų ir bendrai su anglais 
puolėsi prieš vokiečius. Ko
vojo gi taip narsiai, kad 
anglai negalėjo atsistebėti 
jų drąsa.

Vienas amerikonas iš grei
tumo pametė savo plienini 
šalmą. Staiga pasirodė vo
kiečių lakūnas ir nusileidęs 
žemyn pradėjo šaudyti į ka
reivius. Kareiviai pasislėpė 
į duobes, ravus. Gi ameriko
nas kareivis užuot šalmo už
simovė ant galvos blešinę 
nuo gazolino, kad apsisau
goti nuo kulipkų krušos.

Havas agentūros kores
pondentas praneša, kad keli 
amerikonai žuvo šitam bai
siam susirėmime.

True translatlon flled wlth the post- 
master at Chicago, III., on December 
4, 1917, as reąulred by the act of 
October 4, 1917. .

PAĖMĖ NELAISVĖN 
6,000 ANGLŲ.

Berlynas, gr. 3. — Vo
kiečių generalis štabas šian
die paskelbė, kad Cambrai 
apylinkėse nuo praeito 
penktadienio paimta nelai
svėn 6,000 anglų. Be to vo
kiečiams tekę 100 armotų.

IŠ RUSUOS
True translatloa flled wltn the post- 
master at Chicago, III., on December 
4, 1917, as reąulred by the act of 
October 4, 1917.

KERENSKIO KABINETO 
NARIAI DARBUOJASI.

Londonas, gr. 3. — Anot 
gautų žinių iš Petrogrado, 
Rusijos buvusioji laikina 
vyriausybė su Kerenskiu 
priešakyje išnaujo pasirodė 
praeitą penktadienį, kad ji
nai posenovei gyvuojanti 
ir veikianti. Ta laikina vy
riausybė paskelbė net ma
nifestą. Manifeste aiškina
ma žmonėms, kad toji vv-
riaųsybė turi teisę valdyti 
Rusiją. Skatina gyventojus 
neklausyti bolševikų ir jų 
parėdymų.

Manifeste pažymima, kad 
Kerenskio vyriausybė buvo 
pagaminusi pienus, kuomet 
ir kur turėjo būt sušauktas 
steigiamasis parlamentari
nis susirinkimas, kad pra
šalinti ant Rusijos pakibusį 
betvarkės krizį. Tečiau tą 
visą viltį sugriovė bolševikų 
revoliucija. Bolševikai da
bar sukoneveikė visus laiki
nos vyriausyl^ės pienus.

Yra viltis susirinkime

Tečiau, toliaus manifeste 
sakoma, nors atstovų stei- 
giamąjin susirinkiman rin
kimai nors ne visai pilni, 
visgi susirinkimas turės 
įvykti, jis bus sušauktas.
Todėl yra viltis, kad tasai 
susirinkimas geriausiai ir 
išreikš Rusų tautos norus.

Toliaus sakoma, kad visi 
buvusios Kenrenskio vy 
riausybės nariai, katrie bol
ševikų buvo suimti ir pa
liuosuoti, ir dabar jie nepa
liauja būti buvusios vyriau
sybės šalininkais. Jie pose
novei darbuojasi šalies rei
kalais ir veikia prieš bolše
vikus. Darbuojasi jie ypač 
reikalais finansų ir kariau
jančių armijų maistu ir 
amunicija aprūpinimu.

#1 Kaslink tų reikalų, tai 
‘fDaily Mail” koresponden
tas Petrograde sako, jogei ma ne^ Berlyno, nei iš
buvusios laikinos Kerenskio 
vyriausybės šalininkai nie
ko ypatingo šalies gerovei 
nenuveikę, kaip tik parūpi
nę šaliai pinigų išteklių.

Kerehskis rezignavo.
Manifeste pranešama, kad 

po bolševikų sukilimo re
zignavę 'ministerių pirmi
ninkas Kerenskis, karės mi- 
nisteris Verchovskis ir ka
rės laivyno ministeris Ver- 
derevskis.

Bolševikų vyriausybės už
sienių reikalų ministeris 
Trockis, kaip pranešta iš 
Petrogrado į “Daily Mail,” 
paskelbė perspėjimą pran
cūzams ir amerikonams, su- 
sinešusiems su rusų gen. 
Dukhoninu, katras atsisakė 
klausyti naujos vyriausybės 
ir nenori padėti ginklų ir 
pasiduoti Trockis pasakė: 

Niekas negali reikaląu-

ti, kad dabartiniai talkinin
kų atstovai pripažintų tei- 
sota vyriausybę, katra ima 
aht savęs atsakomybę už 
šalies likimą. Vyriausybė 
negali leisti, kad talkininkų 
diplomatai ir agentai maišy- 
tusi į vidujinius musų šalies 
reikalus. Tolimesni jų ne
apgalvoti žingsniai toje 
linkmėje gali atnešti nepa
geidaujamas pasekmes, už 
kurias atsakomvbe ima vv-• •/ l e'
riaųsybė.”

Į “Daily Mail” gruodžio 
1 dieną pranešta, buk Troc
kis pasakęs, kad gen. Duk- 
honin su savo štabu jau ap
suptas, ir- kad tasai genero
las į 48 valandas turėsiąs 
pasįduoti.

Pradėta demobilizacija.

Trockis pasakoja, kad jau 
prasidėjusi rusų kareivių 
demobilizaoija, ty. kareivių 
išginklavimas ir paleidimas 
jų namo. Tečiau karės fron
tuose dalis kareivių turės 
būt palaikoma, kol galutinai
neįvyksianti taika.1Jis prirodė, kad kiekvie
nas doras kareivis namo bus 
paleistas su savo uniforma 
ir ginklais. Namie būdamas 
jisai laisvanoriai prisidės 
prie raudonosios gvardijos, 
kurios pareigos saugoti ša
lies revoliuciją ir laisvę.

Vokietija ir Rusija šian
die sudėjo ginklus ir veda 
derybas taikos reikale. Ra
si, jiedvi ir praves taiką, jei 
tik praeitą sekmadienį pasi
sekė suvažiuoti jųdviejų at
stovams rytų karės fronte. 
Manoma, kad taikos dery
bos dabar seka.

Iš vokiečių pusės taikos 
derybose atstovu yra gėn. 
von Hoffmeister, vokiečių 
armijų vadas rytų fronte. 
Iš Berlyno jam pranešta, 
jogei jis galįs pradėti taikos 
derybas su bolševikais.

Iš Petrogrado pranešamą, 
kad pirmutinis taikos atsto
vų susiėjimo darbas — tai 
ginklų sudėjimas. (

Apie šitą sekmadienį pa
sitarimus nieko nepraneša-

Petrogrado.

True translatlon flled wlth the post- 
master at Chicago, III., on December 
4, 1917, as reąulred by the act of 
October 4, 1917.

GEN. PERSHING SAKO, 
VOKIEČIAI TURI BŪT 

ĮVEIKTI.

New York, gr. 3- — Suv. 
Valstijų kariuomenės vadas 
Prancūzijoje, gen. Pershing, 
prisiuntė savo asmeninį pra
nešimą amerikoninei tautai 
per Rt. Rev. L. B. Wilson, 
kurs sugrįžo iš misijos, ko
kią turėjo Prancūzijoje, Y.
M. C. A. reikalais.

Tasai pranešimas taip 
skamba:

“Pasakyk amerikoninei 
tautai, jogei niektikvstė yra 
manyti, kad vokiečiai nega
lėtų būt įveikiami. Vokie
čiai turi būt sumušti ir tik
rai bus sumušti.”

SOCIALISTAS SOCIALISTUI 
AUSI NUKANDO 

Abudu uždaryti belangūn
(Specialė korespondencija).

BINGHAMTON, N. Y., gruodžio 3.—Ant vietos lie
tuviškų socialistų, tarytum, užkrito koks amaras. Ją 
daugelis suareštuota už čeverykų vogimą iš prekinių va 
gonų. Jie numano, kad karės metu skūra brangsta, če- 
verykai bus brangus. Tai kodėl negalima išlaiko pigiu 
budu jais apsirūpinti. Tečiaus jiems Ūsai vogimas ne
išėjo geran. Policija sučiupo vieną. Šitas išdavė kitus. 
Daugelis jų suimta. Tik keli suspėjo pasprųsti. Tą po
licija ieško.

1 Bet tai ne visi dar prajovai, kokius išdarinėja čia 
lietuviški socialistai.

Lapkričio 29 dieną vienam saliune prie baro bešnap- 
šuodami susiginčijo du socialistu. Žodis po žodžio ėmė 
jiedu barties. Ginčai, turbut, turėjo sąryšį su čeverykų 
vogimu.

Besibarant kibo kits kitam už kalnieriaus. Besitą- 
sydamu vienas jų kitam nukando ausį. Taip nukando, 
kad ausį vargiai bus galima atgal savo vietoje prisiųti.

Matote, lietuviški socialistai tiesiog jau proto ne 
tekę. Kiti kitiems kandžioja ausis, nosis. Gal imsis kiti 
kitiems badyti ir akis. Gi girtuoklystė tarpe jų neišpa
sakyta.

Ausų kandžiojimo ir kramtymo mylėtojas ir nuken
tėjęs abudu suareštuotu. PENTUKAS.

PABĖGO 13 KALINIŲ i 
----- IS JOLIETO.

Užvakar tuojaus po pu
siaunakčio iš Jolieto kalėji
mo pabėgo 13 kalinių. Keli 
jų labai pavojingi galvažu
džiai, pasmerktu kalėjiman 
ligi gyvos galvos.

Pirmą valandą nakčia jie 
išsilaužė iš savo kamerų, 
primušė du sargu ir pabėgo 
ant Chicagos. Kaip Chica- 
gos, taip aplinkinių mieste
lių policija ir detektivai jų 
paieško.

Per pusmetį iš Jolieto ka
lėjimo jau trečiu kartu ka
liniai pasprųsta.

Pradėta aštrus tardymai. 
Spėjama, kad jie be išlauki
nės pagelbos negalėjo išsi
laužti iš savo kamerų ir pa
bėgti.

True translatlon flled wlth the post- 
master at Chicago, III., on December 
4, 1917, as reąulred by the act of 
October 4, 1917.

RUSAI TARIASI SU 
VOKIEČIAIS.

Berlynas, gr. 3. — Čionai 
oficialiai skelbiama, kad ru
sų deputacija atkeliavus 
princo Leopoldo stovyklon, 
kur bus tartasi apie visuo
tiną ginklų sudėjimą.

True translatlon flled wlth the post- 
mastor at Chicago, III., on December 
4, 1917, as reąulred by the act of 
October 4. 1917.
LENINAS UŽDARINĖJA 

LAIKRAŠČIUS.
Petrogradas, gr. 4.—Le

nino parėdymu čionai su
spenduota visi tie laikraš
čiai, katrie paskelbė laiki
nos vyriausybės manifestą į 
gyventojus.

Bolševikai pasiuntė daug 
kariuomenės su kulkasvai- 
džiais prieš generalį štabą, 
kurs nemano pasiduoti 
jiems.

NUŠOKO NUO BĖGIŲ 
TRAUKINIS; DAUG 

KAREIVIŲ SU
ŽEISTA.

Sekmadienio vėlai vakare 
Illinois Central geležinkelio 
traukinis iš Chicago bėgo į 
Rockford, UI. Traukiniu ke
liavo daugiausia kareivių, 
kurie svečiavosi Chicagojc. 
Jie keliavo į savo stovyklą.

Traukinis laimingai nu
važiavo į miestelį Granger. 
Iš ten pasileido smagiau 
bėgti, tik staiga visi astuoni 
pasažieriniai vagonai ėmė 
ir nuvirto nuo bėgių.

Suvirs 30 kareivių sužei
sta. Keli jų gana pavojin
gai. Nelaimės priežastis kol- 
-kas nežinoma.

KARĖS DUONA 
CHICAGOJE.

Schulze Baking Company 
įstaiga ėmė gaminti karės 
duoną, kurioje yra komų 
miltų. Kompanija tos duo
nos kepalėlius krautuvėms 
parduoda po 7 centuK. Krau
tuvininkai gali imti tik 9c. 
parduodami vartotojams.

True translatlon flled wlth tlie post- 
master at Chicago, III., on December 
4, 1917, as reąulred by the act of 
October 4. 1917.

NEBUS PALIUOSUOTI 
VEDUSIEJI.

Washington, gr. 3. — Nei
vipnas vyras, kurs yra bir
želio 5 d. užsiregistravęs, 
nebus paliuosuotas nuo ka
reiviavimo, nežiūrint to, 
kad nuo jo priguli kitų as
menų užlaikymas.

Karė, tatai reikia pasi- 
pvęsti visiems — pasakė 
Provost Marshal General 
Crowder šiandie.
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SOCIALISTAI IR “D0- 

NOŠCIKAI.”

Musų socialistai per savo 
laikraščius vis dažniau ima 
nusiskųsti, kad jiems čia, 
Amerikoje, nesama laisvės, 
kai-kuriose vietose nelei
džiami jiems laikyti susirin
kimai, ypač su prakalbomis 
rengiamieji. Vos tik su
spėjo jie vienur-kitur pa
ruošti prakalbas, tuč-tuo- 
jaus policija ir uždraudžia.

Kaip paprastai, socialis
tai už tai kallųna “donošči- 
kus.” Tais “donoščikais,” 
anot jų; nėra kas kitas, 
kaip tik “klierikalai.” Ži
noma, kųgi jie kitų kaltins, 
jei ne tuos nelaiminguosius 
‘ ‘ klierikalus. ’ ’ Nors, kaip 
visiems žinoma, tie “klieri
kalai” nebuvo ir nėra “do- 
noščikai” ir tokie baisūnai, 
kokiais juos mėgina atvaiz
dinti socialistai.

Mes nepagiriamo tokių 
žmonių, katrie užsiimdinėja 
skundais. Skųsti policijai 
kadir aršiausius politikos 
priešininkus yra blogos va
lios darbas.

Bet kur-kas blogiau el
giasi tie patįs socialistai, 
katrie provokuoja vyriau
sybę. Kad jie tai veiktų, 
sakysime, tik savo siauros 
partijos vardu, tegu sveiki 
taip daro. Bet jie visuo
met šiaušiasi prieš šalies 
vyriausybę visų lietuvių 
darbininkų vardu. Kasgi 
matė, kad sauja klajūnų 
kur-nors kų veiktų arba 
kalbėtų visuomenės vardu. 
Teeiau socialistai taip el
giasi.

Toksai pasielgimas, žino
mas daiktas, vra labai ken- 
ksmingas musų išeivijai. 
Vyriausybė pamano, kad 
visi Amerikos lietuviai yra 
neištikimi šaliai. Gimsta 
lietuviais nepasitikėjimas. 
Tas taigi ir atneša visuo
menei sunkiai pataisomų 
skriaudų.

Socialistai, užuot kaltinę 
kokius ten prieš juos “do- 
noščikus,” tegu pirmiau pa- 

'tys pasigydo. Tegu jie nie
ko neveikia visų lietuvių 
darbininkų vardu, nes tub 
žvilgsnių neįuri kompe
tencijos, nei įgaliojimo. Te

gu jie sau dirba vieni savo 
siauram rately j.

Kuomet jie vieni sau dar
buosis, tuomet jie tegu 
nors piestu stoja prieš ša
lies vyriausybę, nereikės 
skųsties “donoščikais.”

KALĖDŲ DOVANOS — 
LIETUVAI AUKOS.

Sulyg amerikoninio pa
pročio, prieš Kalėdas ir, a- 
belnai imant, šitos šventės 
metu, kiti. kitiems perka do
vanas. Dovanoms, kaip ži
noma, išleidžiama daug pi
nigų. Tatai kįla klausi
mas, ar mes, lietuviai, tų pi
nigų, katruos išleidžiame 
pirkdami dovanas, negalė
tumėm paaukoti Lietuvos 
reikalams?

Tuo klausimu »laikraštyj 
“Vytis’.’ štai kas rašoma:

“Gražus paprotys, susi
laukus didelės šventės, pa
siųsti savo giminei, drau
gui bei pažįstamui nuošir
džius linkėjimus, išreikšti 
jausmus bei šiokių-tokių 
dovanėlę suteikti. Pirki
mas dovanų ne vienam gi
liai patuština kišenių. Ir 
kiek dažnai be, vertės dai
ktų perkama nusfebinimui 
ir patenkinimui savo prie- 
telių.

“Kai buvo laikai, kuo
met nebuvo priedermės at
kreipti domos ir duosnumo 
į kitokius reikalus; tuomet 
buvo galima ir ramia šir- 
džia leisti pinigus viso
kiems niekams.

“Musų Tėvynė-Lietuva 
jau ketvirtų Kalėdų susi
laukia prislėgta baisiau
sios nelaimės. Ji atskirta 
nuo viso pasaulio kariško- 

, mis šeinomis, iščinepta lig 
paskutiniosios karės rekvi
zicijomis milijoninėms 

brobumų kariuomenėms, ne 
turi nei maisto, nei kitokių 
išteklių. Alkis, džiova ir 
kitokios užkrečiamos ligos 
šimtais, tūkstančiais, terio- 
ja žmones, renka ir guldo į 
kapus be laiko. Tokiose 
sąlygose lietuvių tautai 
grasia pasaulio istorijoje 
nežinoma katostrofa — vi
siškas sunykimas. Dedasi 
tai tuo metu, kada musų 
tautai pradeda vis aiškiau 
žibėti viltis atgavimo nc- 
prigulmingo būvio.

“Ar galima tad daleisti, 
kad kol išbrėkš Lietuvai 
skaistesnis *rytas, atrastu
me ja sustirusių, it lavo
nų, griuvėsiuose ir kapuo
se 1

• “Kai rengsimės pirkti 
Kalėdų dovanas savo prie- 
teliams, atsiminkime Lie
tuvos alkanus žmones, at
siminkime jos' vaikučius, 
neturinčius duonutės pa
valgyti, nei šiltų drabužių 
kūneliams pridengti. Pir- 
•kime prieteliams tokias 
dovanas, kurios mažai ka
štuotų, bet parodytų jaus
mus ir patenkintų, o atli
kusius pinigus atiduokime 
badaujančiai Lietuvai. Bus 
ir šventės daug smagesnės, 
kai sušelpsime nelaimingas 
karės aukas — savo bro
lius. Žibančios jų veiduo
se padėkos ašaros bus 
mums didžiausias džiaugs
mas, kuomet sotus ir lai
mingi švęsime Kalėdas.” 
Gražys paskatinimas. 

Mes velytumėm, kad jis bu
tų pildomas. Nes tai butų 
didžiai prakilnus darbas.

RELIGIJA. to reikalauja Dievo įsaky
mai.

Galop prie tikėjimo pri
guli tos priemonės, kurias 
vartodami žmonės galėtų 
sau dangų nupelnyti.

Religijoj yra nemažai pa
slapčių. Paslaptimis vadi
nasi tos tiesos, kurių žmo
gus savo protu suprasti ne
gali. Prie to, kų žinome a- 
pie tas mums nesupranta
mas tiesas, priėjome ne su 
savo protu, bet Dievas tai 
apreiškė. Delko religijoj 
yra tokių nesuprantamų tie
sų, išaiškinti nesunku. Die
vas ir Jo privalumai yra be
galiniai, tuotarpu, musų 
protas, nors butų ir labai 
didelis, visgi yra apribotas. 
Jis yra permenkas suprasti 
begalinį Dievų ir Jo tobulu
mus.

Nemažai jau randasi to
kių žmonių, kurie apie reli
gijų nei girdėti nenori. O 
jei kada jie patįs kalba apie 
tikėjimų, tai iš jų kalbos 
jaučiama ir neapykanta. 
Gal manote, kad tie žmonės 
pažino religijų, gal mariote, 
kad jie rado religijoj kokį 
kenksmingų žmonijai įsaky
mų.

Ne, tokių dalykų ten jie 
nerado. Religija atneša 
žmonijai neapsakomų nau
dų. Ji rūpinas žmonėmis 
visuose jų reikaluose. Ji 
yra apginėja ir užtarytoja 
silpesniųjų. Ja • įkvėje 
dievobaimingus žmones iš
statyti prieglaudas, sušelp
ti pavargėlius. Ji neuž
miršta ir neatstumia paga- 
liaug ir tį, kurie jos neklau
so ir neapkenčia. Religi
ja daugiausiai prisidėjo 
prie sutvėrimo dabartinės 
kultūros ir tvarkos.

Be religijos, kaip sako 
Napoleonas, žmonės virstų 
laukiniais ir žudytų kitas 
kitų dėl menko reikalo. Re
ligija vykdipa meilę, mokin
dama, jog visi žmonės yra 
broliai Kristuje. Ji prisi
deda prie platinimo tarp 
žmonių lygybės. Prie to 
paties Dievo stalo matome 
ir vargšus ir turtuolius, tar
nus ir jų ponus. Visiems 
tie patįs Sakramentai, tie 
patįs palaiminimai, tas pats 
tikėjimas.

Dėlto turime rupinties 
savo religijų pažinti, jų my
lėti, jų ginti nuo įvairių už
puolimų ir gyventi pagal jos 
reikalavimus.

J. P. Poška.

Jei atskleisime pasaulio 
istorijų ir peržiūrėsime jos 
visus lakštus po lakšto, vi
sur rasime šiokių ar tokių 
religijų. Nebuvo ir nėra 
pasaulyje tokios tautos, ar 
giminės, kuri nebūtų turė
jusi jokio tikėjimo ir jokios 
religijos. Vis'ada ir visur 
žmonės jauste jautė jos rei
kalingumų. .

Religijos užduotis vienyti 
žmoniją su Dievu ir šiame 
pasaulyje ir ateinančiame 
gyvenime. Dėlto religijoj 
randame dvi dali: dievišką 
ir žmoniškų.

Dievas sutvėrė žmogų iš 
nieko ir paskyrė jam amži
nų .tikslų: susivienyti su 
Dievu ir būti su Juo per am
žius danguose. Kad žmogus 
galėtų tų tikslų pasiekti, 
Dievas savo Apveizda rodo 
jam kelių, suteikia reikalin
gas malones. Tuo žvilgs
niu religija yra Dievo pri
tikta.
x Bet žmogus Dievo sutvė
rimas. Jis pilnai priguli 
nuo Dievo. Augščiausiu 
žmogaus tikslu yra Dievas. 
Tuo žvilgsniu žmogaus san- 
tikiai su Dievu turi žymę 
reikalingumo.

Bet žmogus turi liuesą 
valių. Dėlto jis privalo 
ieškoti susivienijimo su 
Dievu nepriverstas, bet iš 
savo liuoso noro.

Tame sandarbininkavime 
žmogaus su Diievu ir pasi
rodo, kad religija turi dvi 
dali: vienu žvilgsniu ji yra 
dieviška, kitu gi — ji yra 
žmogiška. ••• *’• *

Visose religijose visur ir 
visada žmogus skaitė save 
nusidėjėliu: Jis jautė kar
tais ir labai aiškiai, jog 
kažkokia nuodėmių našta jį 
slegia. Tų žmogaus dūšios 
stovį geriausiai išaiškina 
krikšiioniškasis tikėjimas, 
mokinimas, jog Adomo ir 
Jievos pirmiausis nusidėji
mas užėjo ant visos jų gi
minės, jog kiekvienas žmo
gus gimsta apsunkintas nu
sidėjimu.

Tas nusidėjimas sutraukė 
ryšius, kurie turėjo suvie
nyti žmogų su Dievu amži
name gyvenime. Nuo to 
laiko matome naujų tarp 
žmogaus ir Dievo ryšį. Die
vas pasigailo nelaimingo 
žmogaus. Iš Jo pusės mato
me susimylimų. Žmogus, 

(supratęs savo nelaimę, ėmė 
gaifėtfies taip blogai pada
ręs. Tokiu budu iš žmo
gaus pusės religijoje pasi
rodė gailėsis už nusidėji
mus.

Šitaip sutvarkytas tarp 
Dievo ir žmogaus ryšys liko 
atitaisytas.

Religija, kaipo Dievo pri- 
likta, susideda iš tikėjimo 
tiesų, kurias Dievas apreiš
kė, kurias žmonės privalo 
žinoti ir tikėti. Delko taip 
yra, nesunku suprasti. Ant 
tų tiesų, lyg ant kokio pa
mato pastatytas žmogaus 
stengiamasi susivienyti su 
Dievu.

Prie tikėjimo priguli visi 
Dievo duotieji įsakymai, 
kuriuos pildydamas žmo- 
gus galėtų pasiekti savo 
tikslų.

Turėdamas liuosų valių ir 
norėdamas sau laimę užsi
pelnyti, žmogus privalo iš 
tfuoso noro taip veikti, kaip

CHICAGUS LABDARIŲ 
APSKR. SUSIRINKIMAS.

Gruodžio 6 d., Dievo Ap- 
veizdos parapijos svetainė
je Chicagos Labdarių Aps
kritys turės savo priešmeti- 
nį susirinkimų 7:30 vai. va
kare. Tatgi visi Chicagos 
kuopų delegatai malonės 
kuoskaitlingiausiai ateiti 
tan susirinkiman, nes bus 
labai indomų pasiklausyti 
visokių pranešimų.

Apskr. Valdyjm.

Joe. Elko, 507 Sangamon 
St., pasidėjo savo $685.00 
senam čėveryke ir paslėpė 
rūsy j. Šiomis dienomis pa- 
tėmijo, kad jo “bankas” 
dingo. Buvo pranešta po
licijai. Ant laimės atrasta 
ir čeverykai 156 Jefferson 
gat. krautuvėje kuriuose 
piųigai dar buvo.

LIETUVIAI PABĖGĖLIAI 
RUSIJOJE.

SAMARA.
f

Samara priguli prie tos Ru
sijos miestų rųšies, kame dau
giau yra susispietusių lietuvių 
tremtinių. Skaitoma čia jų į 
du tūkstančiu. Gyvena jie te- 
čiaus kas sau, be tam tikros 
organizacijos, kuri įstengtų 
sutraukti visus tremtinius į 
vienų artimų šeimynų, aprū
pintų jų medžiaginius, dvasi
nius ir kulturinius reikalus. 
Šelpimo Komitetas dėl žmo
nių nepasitikėjimo nei prieš 
revoliucijinis, nei po revoliuci- 
jinis žmonių nesugeba prie sa
vęs sutelkti ir būti jų kelro
dis svetimojoj šalyj. Partinės 
organizacijos vos nedidelius 
būrelius suspiečia prie savęs 
ir tai toli gražu savo veikimu 
nepatenkina narių. Inteligen
tai dažniausia nuo liaudies ša
linasi... Vis dėlto šis-tas dirba
ma, nes kitaip negalima, juk 
dabar “veikimo” mada.

Tokiu mados “veiklumu” 
ypatingai atsižymi socialistair 
Jie čia visi eina išvien, plat
formų skirtumas jiems ne
kliudo, nes turi vienų bendrų 
tikslų, būtent — "atgrasinti 
žmones nuo krikščioninių par
tijų ir draugijų. Ir dėlto visi 
jų susirinkimai turi vienų 
prieškatalikiškų pakraipų; juo 
juodžiau susirinkime nusiseka 
nupiešti katalikus, juo labiau 
vykusis skaitomja susirinki
mas.

Tamsiam kinematografo 
rusyj kėlios dešimtis lietuvių 
tremtinių “daro susirinki
mų.” Išrinktas prezidijumas, 
nustatyta dienotvarkė, pradė
tos kalbos.

yienas “nesusipratusių4’ 
draugų kalboje pabriežia, kad 
reikia kovoti už Lietuvos ne
priklausomybę. Socialistai tai 
išgirdę, pradėjo nerimauti:-šo
ko oratoriui griauti tokį “juo
dašimtiškų” pasakymų.

• Pirmas išėjo kalbėti jaunas 
moksleivis socialistas liaudi
ninkas, nes sakėsi atstovavęs 
Seime socialistus liaudinin
kus. Jo sakymu Lietuvai ne
priklausomybės reikalaudami 
vesim jų į'nelaimę, nes skai
tlingiausios dešinės partijos 
(suprask krikščionys-demo- 
kratai ir Lietuvos Katalikų 
Tautos Sųjunga) reikalauja a- 
ristokratinės monarchijos. 
“Liaudies Sųjunga” kuri pa
ti nežinanti kas ji yra—drau
gija ar partija reikalaujanti, 
kad žemė pasiliktų ponams 
dvarininkams. Tie jų siekiniai 
pasirodę aiškiai Seime. Dėlto 
lietuviai privalo savo likimų 
“sklandiai” rišti su rusų de
mokratijos likimu, nes tik iš 
jos galima esu ko nors gero 
laukti.

Po šito kalbėtojo kalbėjo 
dar gudriau koks tai darbi
ninkas soc.-dem. Jis išrodinė- 
ją kad Lietuvai privalome 
reikalauti tik autonomijos, 
nes savystovė neturėsianti iš 
ko gyventi, tuo gi tarpu būda
ma autonominė, kaip tik pa
reikalausianti iŠ Vokietijos, 
Prancūzijos ir Anglijos nuo
stolių atlyginimo, tai ir turė
sianti savo reikalams pinigų. 
Dešiniųjų, katalikų reikia 
saugotis, nes jie visi monar- 
chistai, jie išnešę rezoliucijų 
apie lietuvių pulkų steigimų, 
kad tuo lengviau savo tikslų 
pasiekus... Daug kitų tolygių

nesąmonių teko išgirsti iš to 
oratoriaus.

Žinoma, girdint tiek melo, 
tiek šmeižto, tiek blogos va
lios, tas tik galėjo tylėti, kas 
nežinojo, kame tiesa. Laukiau 
kas bus toliau. Iš vietinių te- 
čiau nieks nesirengė atsakinė
ti, nors, tiesa, ir nebuvo kam, 
nes iš inteligentų vienų oficie- 
rų temačiau. O iš visų akių 
matyti buvo—laukė kitokio 
žodžio, nes socialistų per ai
škus melas buvo. Žodžio pa
prašė svečias krikščionis de
mokratas, buvęs atstovas j 
Seimų. Jis savo keliose kalbo
se aiškiai išrodė reikalų kovo 
ti už Lietuvos nepriklausomy
bę, išrodė melų ir šmeižtų, 
kalbėjusių prieš jį žmonių, ža
dino mylėti Tėvynę ir spiestis 
vienybėn, pasmerkė tokį jaki- 
nimų liaudies.

Pastebėtina su kokiu domu- 
mu klausėsi susirinkimas sve
čio kalbėtojo. Iš jo lupų jie iš
girdo naujų kalbų, kuri labiau 
prabilo į jų širdį, į kurių įti
kėjo. Mėgino sufanatizuoti so
cialistai, sutrukdyti kalbėto
jų, susirinkimas vienok neda- 
leido. Mėgino į jo paduotus 
faktus asmens šmeižtu atsaky
ti, nes kitokio atsakymo netu
rėjo, susirinkimas ir čia griež
tai užprotestavo. Čia pasirodė, 
kaip silpnas yra melas ir 
šmeižtas. Vienas tiesos švyste
lėjimas žymiai apardė ilgų lai
kų melu statomus pamatus. Iš 
susirinkimo daugelis išėjo ne
pasitikėdami savo vadams so
cialistams. Išeinančiam sve
čiui vieni dėkojo už tiesos pa
sakymų, kiti klausė, kų pada
ryti, kad užkirtus tokiai ne
tiesai kelių.

Matyti, kad į socialistų kuo
pų daugelis netyčiomis pate
ko. Samaros inteligentams 
krikščionims, ar bent tiesos 
mėgėjams, reikėtų pabusti iš 
miego ir paimti liaudies vedi
mų į savo rankas. Nes tokio 
susipratimo liaudies tarpe pla
tinimas, kokį platina Samaros 
socialistai, be didelių nuosto
lių tėVynei nieko daugiau pa
rengti negali.

Juodišius.
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PAIN-EXPELLER
tai kiekvienos šeimynos geriausis draugas, kuris 
tikrai pagelbi nuo visokių kentėjimų ir skausmų.

-—■ Dabartinės gyvenimo aplinkybės privertė mus pa
branginti iki 35 centų mažų buteliukų ir iki 65 centų 
dideli. > .....
Pilnai tikėkite, kad gausite visada tų senai išbandytų 
gyduolę tokio pat gerumo ir pagelbingumo. Nesi
duokite apgaut suklastuotais vaistais, parduodamais 
už pigesnę cienių.
Šių senų tikrų gyduolę gausite visuomet tokiame

Cakelije, kaip čia parodyta. Pirkdami žiūrėkite, kad 
utų ant pakelio ženklas „INKARAS” ir žodis 

„LOXOL,” o taipgi musų pavardė.
Tikrasis PA1N-EXPELLER1S parduodamas visose 
aptiekosc. Galite gauti ir tiesiog iš mus. Patariame 
pirkt buteliukų ui 65 centus, nes jame yra gyduolių

dvigubai daugiau, negu už 35 centus.
F. AD. RICHTER & CO.

74-80 VVonhington Street, New York

vargus, pradėjo traukti juos į 
įvairias draugijas. Toliau pa
skaitoje sekė Vokietijos susi
rašiusių į draugijas darbinin
kų statistika ir vaizdžiai bu
vo nupasakota apie krikščio
nių profesijonalų (atskirų a- 
matų) ir kitų draugijų naudų 
darbininkams.

Labai butų gera, kad pa
skleista draugo mintis pasi
liktų žmonių atmintyje ir į- 
vyktų netik fabrikų, bet ir u- 
kio ar smulkių amatų darbi
ninkų gyvenime.

To paskaitos buvo perrin
kta Minsko skyriaus “L. S.” 
valdyba. Į valdybų išrinkti: 
pil. Misevičius, kun. Borisevi- 
čius, Kuzma, Šamelytė ir Ka- 
lasauskas. Kandidatais — Za- 
stautytė ir Sadauskas.

Turėjome dar daug ko svar
styti, bet laikui neleidžiant, 
tuo užbaigėme susirinkimų.

M0GILEVAS.

Kaip buvo rašyta nesenai 
užsimezgė krikščionių demo
kratų partija. Išvažiavus stu
dentui Karveliui, jos suorga
nizavimas nusitęsė dar kokį 
laikų. Ir tik rugpjūčio 13 d. 
buvo sušauktas antras, stei
giamasis susirinkimas, kuria
me dalyvavo ir Centrinės par
tijos Tarybos narys kun. Kru
pavičius. Išrinkome valdybų 
iš 7 žmonių ir tiek pat kandi
datų, kuriems duota spren
džiamieji balsai. Priedermes 
valdybos nariai taip pasidali
no: pirmininkas—kun. Gra
jauskas, sekretorius—pil. As- 
tramskas, kasininkas pil. Rin
kevičius. Narių tų pačių dienų 
įsirašė 139. Partijos reikalams 
sumesta 50 rublių aukų. Die
ve padėk vaisingai darbuotis.

Pastebėtina, kad nors kvie
čiama buvo į susirinkimų tik 
užjaučiu kr.-dem. partijai, atė
jo ir socialistų vadai—Baltru
šaitis ir Kirlys, kad susirinki
mų suardžius ar bent abejo-- 
jančius savo nuvalkiotais 
šmeižtais nuo partijos atgrasi
nus; bet tai išėjo kaip tik jų 
nenaudai, nes po diskusijų ir 
abejoju tapo partijos šalinin
kais.

Baltūsis.MINSKAS.

Rugpjūčio 6 d. š. m. įvyko 
Minsko skyriaus “Liaudies 
Sąjungos susirinkimas.
Draugas Aperavičius skaitė 
paties parašytų straipsnį apie 
darbinipkų draugijas. Atsidė
jus klausant paskaitos, daug 
buvo galima iš jos naudos tu
rėti ir nevienam paaiškėjo 
reikalas dėtis į draugijas.

Paskaitoje buvo nurodytos 
sunkios darbininkų sąlygos 
fobrikuose atsižvelgiant, pir
ma, į fobrikų darbo vienodumu 
antra—i blogesnes sveikatai 
sąlygas ir trečia—į darbo die
nos ilgumų. Mokslo vyrai, ki
lę iš to paties darbininkų luo
mo, matydami savo brolių
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Lietuviai Amerikoje
SOCIALISTŲ DARBELIAI.

i
_____________________ u
bijosi prasižioti, kad dar gy
vasties neatimtų.

Tai tiek apie musų “svieto 
lygintojus”.

Nepersenai 8 metų Jonelio 
vaikas likos suvažinėtas auto- 
nioliumi.

Nelabai taipgi, senai kelios 
laisvamanių bei socialistų dr- 
jos turėjo pasilinksminimų. 
Matydami, kad musų žmone- 
liai jau pradėjo rankas kra
tyti nuo tų jų balių — pradė
jo neiti juosna, tai tie išga
mos sumanė savo “išmėto

Pittsburgh, Pa. — Musų 
lietuviai katalikai jau pradė
jo susiprasti ir pradėjo atskir
ti vilkus avių kailyje nuo tik
rų avių. Lapkričio 18 d. L.
M. D. svetainėje, 1. D. L. D.
33 kuopa buvo surengus pra
kalbas. Žmonių buvo vos keli 
ir lėšų padengimui surinko 
vos 12 dol. Kažkokioms au
koms, socializmo veikėjų rei
kalam#, surinkta vos 7 dol.

- Musų apylinkėje dabarti
niais laikais privažiavo bėgti- 
lės visokių agentėlių ir agita
torių, kurie savo kišeniaus dė
lei dirbu tarp tamsunėlių lie
tuvių išnaudodami juos.

Grįžkim, prie to vakaro. Iš
eina pirmininkas ir perstato 
“garsų” kalbėtojų, prašo tė- 
myti su atyda, žmonės išgirdę 
“garsų”, ištikrųjų mano, kad 
bus koks su paauksuota kak
ta, su sidabriniu liežuviu.

Todėl tėmija. Štai išeina vi- ti. 
siems žinomas tautos atmata, 
tamsuolėlis ir persistato, kas 
jis per vienas. Pirmas žing
snis jo kalbos, tai tikyba, ir 
kunigai, toliau, tai “netikęs”, 
valdžios ir kapitalistų surėdy
mas. Žmogus, kurs tų dalykų 
aiškiau nesupranta, mano, kad 
tas tamsybės apaštalas, ir tei
sybę sako ir daug tokių žmo
nelių lieka suvedžioti. Žmo- 

'nės, girdėdami jo visoms pu
sėms blaškimosi, pradeda jam 
ploti rankomis, pradeda šauk
ti, žodžiu, pasidaro lyginai 
kokiam cirke, kada žmonės 
pamato kokį žmogelį petsista- 
tantį kokiu nors kvailiu. Mu
sų socialistai, tai lyginai sala- 
veišiai, kurie pamatę klausantį 
jų giedojimo žmogų jau ir va
dina savuoju. Taip ir Solio so
cialistai mano. Buk nors kvai
liausias, bei jei kokį 2 dol. duo 
si jų kišenėn, tai busi “razum- 
niausias” visame cicilikų pa
saulyj. Jie renka aukas, bet 
jeigu kur nugirsta, kad kata
likai tų daro, tai lyg Lietuvos 
ubagai ant šventoriaus rėkia 
nesavais balsais, kad rinkėjas 

>7 vargšus žmones skriaudžia.
Jie tai neišnaudoja, nes jie 
renka sustiprinimui savo par
tijos. Kitiems tas daryti ne
valia. Tas aukas renka be pa
baigos, bet kur jos randasi, tai 
tik vieni rinkėjai težino. Jų 
darbų, tai eržinti—kiršinti ka
talikus su tautininikais ir skie
pyti paskutiniuose neapykan
tos sėklų.

’ Paskutiniais lųikais, mies
to dalyje, vadinamoje Solio, 
atsirado tų išgamų tokia dau
gybė, kad geram žmogui sun
ku net į krautuvę, neužkabin
tam per tuos šelmius, užeiti. 
Kiekvienam gatvės gale tuo- 
jaus gali patikti kokį nususu
sį “studentų”, kuris savo ar 
savo “kliubo” naudai parda
vinėja tikietus. Pardavinėja 
tikietus po kelis centus žadė
dami duoti už juos brangių fo
tografijų. Toj kolonijoj viso
kių “triksų” begalinė dau
gybė.

Pasitaiko ir taip, kad susi
darę keli tų begėdžių, pastoja

^1 kelių geriems žmonėms, ir api
plėšia juos. Nesenai du lais- 
vamanėliu, pastoję vienam ge
ram žmogeliui kelių, atstatė 
revolverius ir atėmę 70 dol. iš | 
jo prašišalino. Tas žmogelis, 
pažįsta tuos galvažudžius, bet!

muose” plakatuose griebtis 
melagysčių. Pradėjo spausdin
ti tuos plakatus neminėdami, 
kas tuos vakarus rengia, pa
minėdami, buk visų Solio lie
tuvių draugijų vakaras. Bet 
ir čia jie apsigavo, nes žmonės 
jų tas šelmystės jau gerai žino. 
Pranešu visiems Solio gerai 
manantiems lietuviams, kad 
jie apsisaugotų tų tautos at
matų ir neduotų save suvedžio-

Teisybės Mylėtojas.

MICKEVIČIUS TVIRTINA, 
KAD NĖRA NEI DAN

GAUS, NEI PRAGARO, NEI
PEKLOS.

Lawrence, Mass. — Sekma
dienio vakare čia buvo sureng
tos ALTS. prakalbos, kur 
kalbėjo pagarsėjęs bobų iš
rinktas “vyskupas” Mickevi
čius. Žinoma jo prakalba, kaip 
paprastai, tai nieko neverta, 
'bet šį vakarų jis atvirai ir 
aiškiai pasakė: “Jumis Ry
miečiai grasina pekla, pragaru 
ir prižada peklų su jos vel
niais, tai tik jei daug jiems 
duosite pinigų, tai dangų, bet 
jums sakau, kad smertis vis- 
kų užbaigia. Po smerties nieko 
nėra. Pavirsite į dulkes ir 
nieko daugiau nebus. Dangus, 
pragaras ir pekla su jos vel
niais tat tik parsidavėlių iš
mistas. ’ ’

Taip aiškiai pakalbėjo'tas 
“vyskupas.” Išgirdus tokius 
žodžius atėjo mintis į galvų: 
“Tai kodėl po šimto raganų 
tu dar žmones moniji? Kodėl 
pasistatei tų savo kirkužę? 
Kodėl tu neini į fabrikų dirbti 
ir nenustoji viliojęs nuo bied- 
nų žmonių pinigus? Jei tu pats 
esi materialistas, bedievis, tai 
kodėl kitiems liepi tikėti? Tai 
tik apgavikas ir aršiausis me
lagis tegali taip daryti.”

Jo kalba matyti ir jo para-

pijonams nepatiko. Mat ir jie 
dabar supranta, kad yra ap
gautais. Priežodis sako: 
“Duok veršiui užtektinai vir
vės ir jis pats pasikars.” Taip 
ir su Mickevičium.

ALTS. tikslas paaiškėjo.

Jau mes kartų rašėme, kad 
vietiniai laisvamaniai tauti
ninkai remia nezaležninkus ir 
jų vyskupų’ Mickevičių. Die
na nuo dienos tas vis aiškiau 
pasirodo. Dabar jau net jų San 
dara rengia prakalbas, kad 
daugiau žmonių prikalbinus į 
Mickevičiaus kirkužę. Nedėlioj 
kalbėjo p. Baniulis ir-gi gar
sus (?) tautininkas kartu su 
Mickevičium ir dėl Mickevi
čiaus. Jis taip-pat Mickevičių 
gyrė kaip kad gyrė jo draugas 
Zigmas Jankauskas. Norkus 
arba Porkus-Porkevičius kaip 
jis yra geriau žinomas ir-gi ge
ras “tautininkas” dabar neza- 
ležnos “gazietos” yra redak
torium.

Naudingos prakalbos.
Sekmad. 3:30 po pietų čia 

buvo pradėta Spaddos Savai
tė su prakalbomis. Kalbėjo p. 
Vincentas Rukštalis, Valpa- 
raiso Universiteto studentas 
paaiškindamas apie budus, ku
riais lietuviai po kitas koloni
jas platina gerų spaudų. Ypač 
atkreipė domų į melagystes, 
kurias nezaležninkai skelbia 
kad bedieviai tautininkai yra 
Mickevičiaus agentėliai, c 
Sandara tik “tautiškos bažny
čios” ir Mickevičiaus įrankis. 
Tai, “tautininkai” išsirinko 
sau puikų vadų. Turbut dabar 
bus mickiniais ir vadinami.

Taip-gi kalbėjo Jonas J. 
Ramanauskas, Bostono Kole
gijos studentas. P-no Rama
nausko kalba buvo pašvęsta 
išaiškinimui kodėl lietuviai ir 
visi. katalikai turi platinti ge
rų katalikiškų spaudų.

Prakalbų vedėjas buvo gerb. 
kun. Pranas A. Virmauskis 
vietinis klebonas. Jis atidary
damas prakalbas aiškino ko
dėl Spaudos Savaitės yra ir 
Lawrence rengiama taip pat 
kaip ir kitose kolonijose.

Žmonių buvo prisirinkę su- 
virš 200 ir visi su atyda klau
sėsi. Buvo pardavinėjama li-

10 METŲ SUKAKTUVĖS.

Kenosha, Wis. — Lapkri
čio 11 d. iškilmingai apvaik
ščiota Šv. Petro parapijos 10 
metų sukaktuvės. Vietinis 
klebonas kun. A. Balinskas 
atlaikė iškilmingas Šv. mišias. 
Jam asistavo kunigai: A. 
Niekei ir J. Smith, abu anglu. 
Kun. K. Zaikauskas iš Wau- 
kegan pasakė puikų pamok
slų. Choras vedamas J. Kudir
kos gražiai atgiedojo Šv. mi
šias.

Sukaktuvių ap vaikščioji
mas pasibaigė parapijos sve 
tainėj, kur buvo parengtas 
tam tyčia pasilinksminimo 
vakaras. Vadovaujant sese 
rims mokytojoms buvo suloš 
ta “Gudrus Kvailys”. Tai at
liko narės Nekalto Prasid. P 
Sv. Po lošimo buvo prakalbos 
Kalbėjo pirmučiausiai seniausi 
parapijonai: 'Jonas Linkę 
vičia, Julius Špokevičia, Juo
zas Kiselauskas ir Paul Jusis. 
Papasakojo apie atvažiavimų 
pirmųjų šin miestan lietuvių. 
Kaip susitvėrė parapija 
gyvavo lig šio laiko. Klebonas 
kun. A. Balinskas savo prakal
boje kvietė parapijomis laiky
tis stipriai parapijos, nes tik 
vienybėje — galybė.

Reikia pažymėti, kad ši 
parapija labai pavyzdingai 
tvarkoma. Visi parapijos rei
kalai yra geriausiam stovyje. 
Ir vis tai ačių gerb. kun. A. 
Balinskui ir susiklausantiems 
parapijonams. *

Negalima atsigerėti taipgi 
ir parapijos mokykla, kurioje 
mokytojauja seserys Notre 
Dame. Sesuo Callista yra gabi 
lietuvaitė, per tai ir lietuvys
tė mokiniams giliai skiepija
ma.

Lai gyvuoja Šv. Petro ir 
Povilo parapija ir jos klebo
nas su parapijonais ilgiausius 
metus! B—lis.

AKIŲ AUSIU NOSIES IR 
GERKLES.

Ligos Gydomos per patyrusi 
Gydytoj*

Akyniai pritaikomi

20 melų ant State Gat.
Btal kclctn>i ip.irvl.-.'.lmų silpnų 

.UUų.
Ar tavo akys ašaroja ar dega?

Ar tau g.-lva skaudų?
Ar tau akyse maišosi?

Pasikalbėk su manim. Greitas
Palengvinimas.
Antros lubos arti Fair Krautuvės. 

DR. F. O. CAR'A'kjR.
120 SO. STATE ST.,

VALANDOS: nuo 9—7, Nedėlio- 
mts nuo 10 Iki 11.

— Washington lapkr. 30. — 
Šalies apginimo komisija 
paskelbė, jogei Su v. Valsti
joms nuskirta karės taryba, 
kuri kontrolios visų šalies 
išdirbystę.

Tel. McKinley 5704

Dr. i. K, RUTKAUSKAS
Gydo visokia* Ligas
3457 So. Westem Blvd. 

Kampas W. 35 gat.

Dr. G. M. GLASER
Praktikuoja 28 metai

Gyvenimas Ir Ofisas 
3140 8. Morgau St. kertė 32 st.

Chlcago, m. 
SPECIALISTAS

lfoterifikų, Vyriškų ir Valkų 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS:
Iki 9 ryto, nuo 12 Iki 2 po plei 
Ir nuo 8 Iki 8:10 vak. Nedėllo- 
mls vakarais ofisas uždarytas.

Tolophons Tards 887

BE 339

Sekančios Knygos Gauna

mos “Drauirt Knygyne.

%

Dr. A. R.
Aklų Specialistas 
Patarimas Dykai

Offlso Adynos nuo 9 18 ryto Iki 9 
vai. vakarė Nedelloms 9 Iki 12.

4849 So. Ashland Avė. Kamp. 47 St. 
Telefonas Tards 4317.

AR ESI GIRDĖJĘS?
Kad žmogus gali pasigražinti 
Bau veidų Ir Įgyti ilgus plaukus. 
Prisiųsk štampų Ir gausi visas
Informacijas: ......................................
D1ST1UBUTOB FOR

WILBERT CO., 
42 Vine St, Montello, Mass.

1A5TER 5Y5

teratura, kurios nemažai tar-i
pe publikos buvo parduota.

Jonas Keras.

— AVashmgton lapkr. 30. — 
Gauta žinia, kad karės lau
ke žuvę 2 amerikonu karei
viu.
iiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiniHiiiiiiiiimimi
PLATINKIT “DRAUGĄ? 
iimmimiiiiimiiiiiimiiiiiiiiimmiiiiiiiii

miiiiiiiiimiiiiiiiiiiHiiutmiiiniiiiiHHfr.
Dr. S. Biežis

Š Lietuvis Gydytojas ir Chirurgas : 
S Ofisas 2350 S. Leavltt St., ; 
E Kampas 24th St., Chlcago, III. : 
S Valandos: nuo 8 iki 10 valryto j 
5 ir nuo 4 iki 8 vai. vakaro. Ne- S 
2 dėldienlais nuo 9 iki 12 v. ryto. ;

Telefonas Canal 3877 j

Čia Yra dusti Proga

BM
Dr. POVILAS ŽILVITIS

Lietuvis Gydytojas ir 
Chirurgas,

3203 So. Halsted St., Chlcago. 
Tel Drover 7170

Gauti geresni darbų Ir daugiau pi
nigų.

Visur reikalinga daug kirpėjų, trl 
merių, rankovių, kišenių Ir skylučių 
dirbėjų. Taipgi preserių Ir. siuvėjų 
elektros mašinomis. Darbai laukia 
Ateikite dienomis arba vakarais 
Lengvi mokesčiai.

Specialiai kursai merginoms for
mų kirpime pritaikinime ir siuvime 
— $16.00.

Duodama diplomai.
Patrenos daromos pagal Jųsų mie-

rų—blle stallės arba dydžio, 18 blle 
madų knygos.

MANTER DE8IGNING SCHOOL
J. F. Casnlcka, Perdėtlnis 

118 M. La Heile gatve, Kambary: 
418-417. Drle* City Bali

KAS ĮVYKS

Visiems savo prieteliams patariame skaityti ir platin
ti musų išleistas knygas.

Užsisakant knygas visad reikia pažymėti knygos nu
merį ir vardų. Pinigus reikia siųsti iškalno išperkant 
money order arba registruotame laiške. Mažiaus dole
rio galima siųsti krasos ženkleliais.
No. 38. Braižineliai. Tai labai įdomios apysakaites.

Kalbų lengvi. Parašė Skruzdė. Chicago, BĮ. 1915.. .45 
No. 82. Huckleberry Firmas. Mielam laiko praleidi

mui patartina šių apysakų, kalba lengvi ir knygos
intalpa interesuojanti, verte Jonas Kmitas.............. 75

No. 197. Oliveris Twistas. Tai viena iš geriausiai nu 
sisekusių vertimų garsaus anglų rašytojo Charles 
Dickens. Apysakų, kuriu myli senas ir jaunas, bied 
nas ir turtuolis; neapsivilsi gavęs šių knygų.
Vertė Jonas Kmitas, 520 pusi............................. $1.00

No. 355. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaizdelis. 
Lenkiškai parašė Kaz. Goralczyk, vertė Adolfas

Vėgėlė. Tinkųs scenai veikalėlis ......... ,..................... 10
No. 284. Kas Bailys? Labai juokingas ir tinkantis 

scenai lengviai sillošiamas vaizdelis, ......................15
No. 398. Katriutė. Triveiksmis dramos paveiksklėlis 

iš liaudies gyvenimo ................................... ........... 15
No. 401. Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gyvenimo

3-juose aktuose, užimantis ir tinkantis scenai........ 15
No. 735. Lietuvos Istorija. Sutaisė Pranas, Trumpas

Lietuvos Istorijos vadovėlis, tinkųs mažiems ir 
suaugusiems, 112 pusi............................. ................... 25

No. 819. Kokia Autonomija Lietuvai Reikalinga:
(Autonomija ar Savivalda?) parašė J. Gabrys,....... 10

No. 822. Lietuvių Tautos Memorijalas. Parašė ir in- 
tlavė Tautų (Rassių) Kongresui Londone atsibu- 
siam liepos 26-29 1911 m. J. Gabrys. Vertimas iš 
prancūzų kalbos dalis 1 Wilkcs Barre, Pa., 1911, 
pusi. 12......................................................................

No. 843. Tiesos žodis Socijalistams. Parašė Kunigas.
Trečia laida. Tai geriausia knygelė pažynimui kas 
tai yra tie musų lietuviškieji socijalistai bei “ci- 
cilistai ’ ’. Su paveikslais..... ........................................10

No. 950. Užkrečiamųjų Ligų Išsipletojimo Budai ir 
Kova Su Jomis. Sutaisė Dr. Graičiunas.................. 15

No. 959. Apsvarstyk! Attikusiems misijų paminklė
lis; parengė Tėvas Kapucinas ...................... . .........5

No. 1020. Plati šv. Istorija .Seno ir Naujo Įstatymo.
Parašė kun. D. Bončkovskis, Vertė Daiį 1-mų kun.
V. Mironas, Dalį 11 kun. K. Kazlauskis. Su pa- " 
veikslais perspausta sulyg J. Zavadzkio 1905 m. 
laidos. Drūtais poperos apdarais, viso 272 pusi.. .$1.00

No. 1022. Trumpa šv. Istorija Seno ir Naujo Įstaty
mo. Parašė kun. 1. Šuster. Kieto popero apdarais.. .25

No. 1050. Reikalingiausios giesmes, bažnyčioje šv.
Kazimiero dryos. leidinį............................................3

No. 1099. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis 1. 
Surengtas ir užgirtas trečiojo Baltimores Koncili- 
jaus. Pagal angliška sutaisė kun. F. B. Serafinas. 
Talpina trumpius klausimus ir atsakimus pritai
kytus pradedamiemsiems skyriams. Kaina.............. 15

No. 1100. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis 
• 11. Surengtas ir užgirtas trečiojo Baltimores Kon- 
cilijaus, pagal angliška, sutaisė kun. F. IĘSerafi- 
nas. Šitame katekizme sutalpinti klausimai, pritai
kyti augštesniems mokyklų skyriams. Gražus iš
leidimas. Kalba lengva ir aiški. Kaina...............

No. 1105. Trumpa Lietuvių kalbos Gramatika. Su
taisė Mokytojas Jnoz. Damijonaitis, vietinis Lie
tuvių Kalbos vadovėlis Liukus mokyklose ir pa
tiems per savę mokinties, poperos apd....................35

No. 1133. A. B. C. PradžiamoksUs. Sutaisė J. Dami
jonaitis, drobės apdar.............i.................................. 25

No. 1134. Skaitymo Pradžiamokslis, sutaisė J. Da
mijonaitis, dalis 11.....................................................35

No. 1135. Vaikų žvaigždutė. Bendoriaus, dalis 1, 
kieto poperos apdarais............................................25

No. 1136 Vaikų žvaigždutė, dalis 11, kieto poperos 
apd................................................................................. 35

No. 1187. Blogi Kudikų Papročiai, su paveikslais, 
parašė Dr. A. L. Graičiunas; kiekvienai motinai 
šį knygelė patartina perskaityti,............................. 20

No. 1214. Lietuvos Vyčių Dovanėlė. Parašė kun. Dr.
M. Gustaitis. Puikus veikalėlis ir tikra dovanėlė. 
Kiekvienas, jaunikaitis bei mergaitė privalo įsi
gyti Vyčių Dovanėlę. Chicago, III. 1915, pusi. 28..

No. 1219. Šv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis. Ypa
tingai jaunuomenei patartina skaityti ir platin
ti šį knygelę............................................................... 20

No. 1916. Lietuvių Katalikų Metraštis. Redagavo 
kun. P. Lapelis. Yra tai viena įdomiausių knygų 
lietuvių kalboje. Čia rasi daugelį paveikslų mu
sų veikėjų; aprašymų lietuvių organizacijų, para
pijų, draugijų^ draugijėlių. Visokių informacijų, 
dainų, pasakaičių ir tt. Kiekvieno lietuvio grįčio- 
je privalo rastis šį knyga. 448 pusi. popero apd—751'
Drūtais drobės apdarais.......................................$1.20
Užsisakydami virš minėtas knygas ar klausdami in

formacijų adresuokite:

.10

.25

.10

TEMYKITE RYTOJ!
•L

DRAUGAS PU B. CO. 
1800 W. 46th St., Chicago III.

Ė
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Antradienis, gruod. 4 d.
Šv. Petras Chizologas. '

Trečiadienis, gruod. 5 d.,
Šv. Sabbas.

AUŠROS VARTŲ PARA 
PIJA ŽYMIAI PAŽAN

GIUOJA.

BRIDGEPORTAS.

Turėjo puikų bazarą; 
rengia koncertą.

Aušros Vartų parapija, 
kur klebonauja gerb. kuni
gas F. Serafinas, žymiai pa
žangiuoja, nes tos parapi
jos draugijos ir pavieniai 
žmonės susiklauso ir išvien 
darbuojasi parapijos nau
dai.

Praeitą savaitę parapijos 
svetainėje įvyko bazaras 
parapijos naudai. Bazaras 
davė gražaus pelno — apie 
du tukstaneiu dolierių. Ba
zaras prasidėjo lapkričio 25 
d. ir pasibaigė gruodžio 2 d. 
.Visais vakarais žmonių bu
vo pilna svetainė. Visi la
bai interesavosi bazaru.

Prie bazaro prisidėjo vi
sos parapijos draugijos. Y- 
pae paminėtinos šitos: Auš
ros Vartų Moterų, Alto
riaus Puošimo, Aušros Var
tų Vyrų ir L. Vyčių 24 kuo
pa. Šitos draugijos turėjo 
nuskyrusios iš savo tarpo 
darbininkus, kurie visu ba-7 . K |zaro metu padėjo daug triū
so ir pasišventimo parapi
jos naudai. Kitos draugi
jos gana žymiai prisidėjo iš 
šalies. Bazare daug pasi
darbavo ir parapijos komi
tetai. Šitie turėjo savo bu
deles ir visas laikas nenuil
stančiai darbavosi.

Didelė padėka tebūna pa
rapijos komitetams, išvar
dytoms draugijoms, visoms 
kitoms parapijos draugi
joms, ir visiems be skirtumo 
parapi jonams, kurie savo 
darbu ir aukomis prisidėjo 
prie viršminėto bazaro, taip 
kad iš jo išėjo labai didelė 
nauda parapijai. Ačių 
draugijoms ir parapijo- 
nams už jų dailų sugyveni
mą, bendrą darbavimąsi ir 
rūpestingumą savo parapi
jos stoviu.
I

Be šito turiu paminėti, 
kad Altoriaus Puošimo dr- 
ja nesenai turėjo vakarą. 
Pelnė $260.40 parapijos 
naudai.

Tuo paotiu tikslu ateinan
tį sekmadienį ruošiamas 
koncertas p. Pociaus pa
stangomis. Koncertas įvyks 
McCormicko svetainėje. Ti
kimasi, bus didelis žmonių 
susirinkimas.

Aišku, Aušros Vartų pa
rapija dideliais žingsniais 
pažangiuoja. Ir vis tai 
ačių parapijonų susiklausi- 
mui ir gražiam sutikimui 
su gerbiamu klebonu.

Tegu gyvuoja Aušros 
Vartų parapija!

Tėmijantis.

Gruodžio 2 d. vietos para
pijos svetainėje Piln. Blai
vininkų 27 kuopa turėjo sa
vo mėnesinį susirinkimą. 
Svarstyta apie ateinančią 
Šv. Pan. šventės apvaikš- 
čiojimą. Nutarta tos šven
tės vakare eiti in corpore 
bažnyčion ir padaryti vie
šus apžadus. Taipgi nu
taria turėti susirinkimą 
gruodžio 5 d. vak., Šv. Jur
gio parap. mokykloje, ant 
trečių lubų. Tan susirinki
man kviečiami visi 27 kuo
pos nariai atsilankyti.

Buvo kalbėta apie Lietu
vos laisvę ir kartu prisimin
ta apie taip katalikų laik
raštijoj labai garsinamą 
Kalėdinį fondą. Blaivinin
kai tam prijautė ir, jeigu 
neapsiriksiu, tai ji yra pir
moji Bridgeporte draugija, 
kuri paaukavo tam fondui 
iš savo mažo išdo 10 dol. Y- 
ra tai pavyzdis kitoms pa- 
šclpinėms draugijoms, kad 
ir jos prisidėtų prie atgavi
mo laisvės musų tėvynei 
Lietuvai.

Ant galo buvo pakeltas 
klausimas apie prisidėjimą 
prie Labdarių Sąjungos. 
Nutarta prisidėti pasiun- 
čiant po 12 centų nuo kiek
vieno nario, iš kuopos išdo, 
Labdarių 5 kuopai.

Pabaigoje buvo renkama 
kuopos valdyba ateinan
tiems 1918 metams. Išrin
kta: J. Tumasonis — pirm., 
P. Česnakaitė — vice pirm., 
P. Gedgaudai — rast., J. 
Salemohaviče — išdin.

J. T.

Jie ragino lietuvius katali
kus šelpti tėvynę Lietuvą ir 
dirbti visiems jos laisvės iš
gavimui. Ypatingai primi
nė apie Kalėdų fondą. 
“Kalėdinis fondas, sakė,y ra 
skiriamas išgauti Lietuvai 
neprigulmybę, yra aukoja
mas šelpimui Lietuvos poli
tiškų reikalų. Taigi draugi
jos ir pavieniai, kurių šir
dyse dar teka lietuviškas 
kraujas ir meilė tėvynės 
Lietuvos kūrenasi, nepamir
škime savo motutės tėvy
nės, aukokime jai kas kiek 
išgalime.”

Pabaigoje buvo prisirašy
mas nuolatinių aukotojų. 
Nors buvo ir mažas žmonių 
skaičius, bet prisirašė apie 
30 nuolatinių aukotojų. 
Taipgi Kalėdinin fondan su
rinkta suvirš 50 dol.

Ten buvęs.

UŽMIRŠK KAD TURI SKILVI. 
Gaunamas visose valstlnyčioae.

Po kiekvienam vaisiui Imkite vieną 
o pamatysite, kad geriau jausitės 
Pradėkite iiandteng!

PAIEŠKOJIMAI.
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Eikite kur diduma eina.
Įstaiga, kuri turi pasisekimą, visada turi daug ėmėją.

Norėdami sutvarkyti savo pinigiškus dalykus, tėmykite ant to, kad juos tvar- 
kytumet bankoje, kuri visuomet yra užsiėmime, kadangi daugumas kostumerių 
bankoj yra tikriausiu ženklu, kad ta banka yra žmonėms užsitikinti.

Šimtai žmonių aplanko mus banką kasdieną, kadangi jie gerai žino, kad šį 
banka yra pastatyta ant tvirtų pamatų ir kad kad joje pinigai negali prapulti.

Jeigu ligšiol neturite taupimo kningutės iš musų bankos, tai nors šiandien 
pradėkite kad ir su 1 DOL.

Mokame 3 nuošimtį taupinantiems.

Musų turtai yra suvirš 7 milijonų dol.
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T0WN OF LAKE.

' Pataisymas..
“Draugo” No. 283 iš šios 

kolionijos pasidarė klaida. 
Buvo parašyta, kad susirin
kti tiems, katrie ėjo per na
mus ir lankėsi susirinkimuo
se, turėtų būti: katrie ėjo 
per namus ir visi tie katrie 
lankydavosi Sp. Sav. kom. 
susirinkimuose, malonės su
sirinkti.

PAVYZDINGOS KRIKŠ
TYNOS.

BLAIVININKŲ SU
SIRINKIMAS.

Rytoj vakare Šv. Jurgio 
parapijos svetainėje, 7:30, 
Pilnųjų Blaivininkų 27 kp. 
Bridgeporte turės savo ne
paprastą suslirinkimą. Yra 
kviečiami visi hariai būti
nai ateiti tan susirinkiman.

. J. T.

VISŲ ŠVENTŲ DRJOS 
SUSIRINKIMAS.

Gruodžio 2 d. Šv. Jurgio 
parapijos svetainėje Visų 
Šventų draugija turėjo sa
vo pusmetinį susirinkimą. 
Susirinkime aptarta daug 
naujų sumanymų. Būtent: 
ku ateinančių metų pradžia 
prisidėti prie Labdarių Są
jungos vietinės kuopos mo
kant po 12 centų nuo nario 
iš draugijos išdo. Išrinkta 
taipgi delegatai lankyti 
Labdarių Sąjungos 5 kuo
pos susirinkimus šie: K. 
Būras, J. Baubkus ir J. 
Stulga. Buvo pakeltas 
klausimas apie Kalėdinį 
fondą, bet esant draugijos 
išdui nelabai tvirtom, išrei
kšta vien tiktai prijautimas 
tam darbui ir tasai klausi
mas atidėtas ant toliaus.

Garbė Visų Šventų drau
gijai už jos atjautimą naš
laičiams. Kurgi kitos Brid- 
geporto katalikiškos drau
gijos? Ar jos turės tokią 
kietą širdį, kad neatsilieps 
nieko į našlaičių šauksmą! 
Draugijos, į darbą!

J. T.

Padėkos dienoje pas p. 
A. Gedvilus, 18 gatvė, buvo 
krikštynos. Jaunoji duk- 
riukė buvo apkrikštyta var
dais Adolfina-Natalija.

Kadangi svečių buvo ne
mažas būrelis, tai sumany
ta, kad jaunoji dukriukė 
per savo krikštą tėvius, kat-’ 
rais buvo stud. V. Stulpi
nas ir P. Buividaitė, pada
rytų prižadus būti netik iš
tikima katalikė, bet ir pa
vyzdinga tautietė. V. Stul
pinas atsikreipė į svečius 
primindamas nukentėjusius 
nuo karės lietuvius ir Lie- 
t’ivos politišką lais vę. Sve
rir i visi tam pritarė ir au
kojo kiek katras galėjo.

Po 1 dol.: S. Dirmaitis, 
.T. Dirmaitienė, S. Tubutis, 
\. Gedvilas ir Gedvilienė, 

P. Naumavičiutė, A. Buivi
daitė, J. Vespenderienė, A. 
Budreckienė, F. Jokas, V. 
Stulpinas, P. Mileikiutė 50
centų. Viso $11.50.

Tatgi jaunoji Adolfina 
prižadėjo būti gera katali
kė, prisažadėjo būti ir ge
ra tautietė. Daugiaus mums 
tokių krikštynų Amerikoje. 
Yra tai pavyzdis visiems, 
ar tai krikštynose ar vestu
vėse, ar kokiuose kituose 
pasilinksminimuose nepa
miršti savo brolių kenčian
čių užjurėje. Nesigailėki
me, nes tie pinigai eis atga
vimui musų tėvynei laisvės 
ir sušelpimui musų brolių 
nukentėjusių nuo karės.

Vincas.

T. FONDO PRAKALBOS.

Gruodžio 2 d., 4 vai. po 
pietų, Šv. Jurgio parapijos 
svetainėje buvo surengtos 
Tautos Fondo 32 skyriaus 
prakalbos. Kalbėjo gerb. 
kun. Vaičunas ir Kemėšis.

i- ■ - ■ ■ - ■ . 

Reikalingas vaikas dėl o- 
fiso ir spaustuvės, pabaigęs 
pradinę mokyklą (public 
s cho oi). Gera proga pra
mokti spaustuvės darbo. At
sišaukite tuojaus į “Drau
go” Administraciją, 1800 
W. 46 St.

Paieškau savo sesers, sunaus Sta
nislovo Bernodišos, paeino Iš Kauno 
gub., Vilkmergės pavieto, Ttroškunų 
Vai. Ramanavos sodos, tūrių svarbų 
reikalą, meldžiu atsišaukti ant šio 
adreso:

PETRAS RAPŠIS,
Box 86 CALDWELL, OHIO.

Reikalingas vedės vyras už jani- 
torių. Duodama randa, atsišaukite 
i Offisa 28 E. 23-člos gatvės aru 
Wabash avė., (basement).

EXTRA.
Aš Petras Grikszas paieškau 

Egnach Strewlnsky, paeina Iš Suval
kų gub., apie 30 metų senumo. Turi 
kreivus dantis. 1914 metais turėjo 
rasturanta Chicago, 63 ir Halsted st., 
Kas praneš apie jį arba Jis pats at
sišauks, gaus gera atlygimą. Meldžiu 
pranešti sekančįjį, adresu.

PETRAS GRIKSZAS____
1 . S. I S. PARKER, WASH.

Arba
Karalina Grikszaltė 

(po vyrų Leketienė)
1459 So. Union Avė., Chicago, III.

T
Paieškau Vladi Tyškos, girdėjau 

kad dirbo Pensylvanijoj mainose, pa
eina Kauno gub., Parapų sodžiaus, 
Gilaičių. — Gal kas žinote apie jį ar 
jis pats atsišaukite pas:

Franciškus Babonas,
8636 Baltimore avė., S. Chicago, Iii.

Vyrai — Išmokite barzdaskutystės.
Į keletą savaičių. Diena ar vaka

rais. Padarykite didelius pinigus.
Gaunama nuošimtis arba nuosaVa 
barzdaskutykla. Atvažuokite arba ra
šykite.

Moler Barbcr College 
105 S. 5th Avė.,

PEŪPLESS BANK
Ashland Avė., ir Kampas 47 gat. 

Didžiausis, Seniausis, Tvirčiausis Bankas 
Vakaruose Nuo Gyvuliy Skerdyklų
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• F. P. Bradchulis g 
•{Lietuvis Advokatas 2

ATTORNET AT LAW S 
106 W. Monroe. Oor. Clark St. J5 
Room 1207 Tel. Randolnh BS9I.

CHICAGO. ILL.

SIU S. Halated M. 
Tsliphoaa Tarda SUS

«¥TkVVSTVVSTSTV*irVYVWSTV

Ttl. Drovar 7948

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 rak. 
Nedėllomla pagal autorinių.

4711 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

NUSIPIRK MPSTIES
..Tai BUSI GRAŽUS! Jį išdir
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą moečia per ke
is vakarus, o padarys veidą fym 
ir skaisčiu baltu.. Toji mostis 
šima plėmus raudonus, juodus ar

ba Bakus ir prašalina visokius 
spuogus nuo veide. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit 
siųsti ir stampomis.

J. RIMKUS,
?. O. Be* 36, Holbrook. Mi

Jeigu Akiniai Reikalingi Ne- 
laukyte Ugiaus. Nes galite su
laukti daug nesmagumu. Krei
pkitės pas:

K. NURKAITI, Opt. Dr.
1617 N. Robey St. 

Mllvraykea ir North it. TiI. Hinbolt 4617

AUKSUOTI ROŽANČIAI
Užlaikome Ro
žančių dideliame 
pasirinkime įvai
riose spalvose 
karolių, kurie 
yra pargabenti 
iš Europos. Pa
siskubinkite su 
užsakymais. 
Greitai gali iš
sibaigti. Turime 
taip-gi maldak
nygių spausdin
tu Tilžėje, Vil
niuje ir Ameri
koje.

TAI MUSŲ DARBAI:

Spausdiname Plakatus,
Tikietus perstatymams,

Baliams, Piknikams ir 
tt.; Programas, Kon

stitucijas ir kitns spau
sdinimo darbus. Dar

bus atliekame gražiai, 
greitai ir pigiai. Musų 

spaustuvė pripildyta nau
jausiomis mašinomis ir nau

jausio styliaus raidėmis.

Pavedus mums 
savo blle kokį 
spaudos darbe 
■ e atgailėsi!

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th St., Chicago, Illinois
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ĮPanedėlio Vakaro Patarna- 
| vilnas Del Taupinančii).

Valdyba šios bankos žino kad neknriems depozito- 
Eriams yra sunkų atlikti bankinius reikalus paprastose 
| bankinėse valandose

Del parankumo .ūkių depozitorių Taupumo Sky- 
2 rius šios bankos yra atdaras 
2 Panedėlio Vakarais iki 8 valandai.

DEPOZITORIAIS YRA APSAUGOTI MUSŲ KA- 
| PITALŲ IR PERVIRŠIŲ, KURIS YRA $5,100,000.00.

Kur Lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai yra nuo- 
2 širdžiai priėmami.

State Bank of Chicago
LA SALLF įd WASHINGTON STS.

, (Skersai nuo City Hali).
..........................................................................................................................................................Illllltll

V, Best/

6 pėdų angis. .

Vakar naktį Madison ga
tvėje buvo pašaukta polic- 
monas, kuris turėjo būtinai 
areštuoti 6 pėdų ilgio angį. 
Iš kur tą angis atsirado, 
niekas neždno. Vien yra ži
noma, kad yra veislės angių, 
kurios daugiausia gyvena 
Tesąs valstijoje. \

(To. 14S7. Karoliai įvairių spal
vų. Rclkalaunant paminėkite ko
kios spalvos pageidaujate. Len- 
dugeUs Ir kryželis storai auk
suoti kaina su prlsluntimu 75c. 
N<>. 1488. Balto Akmenėlio ka
roliai. Storai auksuotas lenciū
gėlis Ir kryželis. Gvarantuotl 
ant 6 metų. Kaina su prlslun- 
tlmu tik ............................... >1.35

No. 1489. Galima gauti įvairių 
spalvų karoliais. Kryželiai “Ro
man Gold”. Gvarantuotl ant 6 
metų. Kiekvienas atskirai įdė
tas gražioje dėžutėje. Pn(klan
ai dovana dclel giminių. Su prl- 
sluntlmu ................................. 42.00 SVIESTAS RYŽIAI

#----

GARSI SANTOS KAVA. 
Visur parduodama po 23c. ir 
po 50c.

COFFEE
COCOA

Užsisakant paminėkite numerį Ir kokios spalvos norite. Pinigus 
galite siųsti išperkant Moncy Order, registruotame laiške, arba 
viencenttnlals krasos ženkleliais. Adresuokite:

DRAUGAS PUBLISHING CO.
1600W. 46th Street Chicago, III.

HingMttiifltt ■ L. JmMž • >4. i.' ,w .. 1. .u.^ -..^2 i- .

Garlamtoi
nli, negi 
ar (o.

k t rautis 45 c
oerlantlod r ti Alsa. 
12e rartit, 
purildnodaai 8|c

Garlanite Ranku, 
•dyrini «a 
h«nt kokis,
1-2 IV.

Pulku Stalius 
Svlistas14c s’",,u 43c

ICwnrr Bipn 
1876 tftlmukM av. 
2064 Ml|winkn av; 
1064 M II „mm av. 
I51OW Madl*aa ■«.

1144 W7Chleasoiv. 
1896 Bm IsUnri av, 
18U W. Nori k av. 
1117 8. HalitodUt, 
1RS2 8. Halitad lt, 
1818 W. lttk .t.

H«W, Bad ■*. Q
SOUTH RIDU 

MM W«ntworth sv 
1417 8. Ballted it. 
472S 8. Aihlant sv.

KTH SIUBl 
406 W. Dl-rl.loo •»- 
710 W. North iv' 
2640 Lincoln sv. 
8244 Lincoln sv, 
6412 N. Clark S t,


