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True tranalatlon flled with the post- 
moater at Chlcago, III., on December 
24, 1917, as r$quired by tho act of 
October 6. 1917.

UKRAINA UŽIMA KA
RĖS FRONTUS.

Visoj Rusijoj siaučia 
revoliucija.

Petrogradas, gr. 24. —
Bolševikų vyriausybė pa
siuntė savo atstovus į Uk
rainą, Kubanių, Siberiją ir 
kitas provincijas, kurios at- 
sidalino nuo RiJsijos ir pa
siskelbė neprigulmingomis 
šalimis. Tie bolševikų atsto
vai pasidarbuos, kad tos at
siskyrusios provincijos iš- 
naujo susivienytų krūvon ir 
užmegstų tarp savęs drau
giškus ryšius.

Centralė bolševikų vy
riausybė prisibijo, kad bu
vusioji didžiulė Rusijos im
perija nesuskiltų į daugelį 
atskirų respublikų.

Neprigulminga Ukrainos 
vyriausybė parėdė kazokų 
mobilizaciją. Kariuomenė 
išilgai viso karės fronto už
ima pozicijas. Visuotina re
voliucija prieš bolševikus 
pradėta.

Iš karės fronto gauta ži
nia, kad Ukrainos kariuo
menė užėmė Rumunijos ir 
pietvakarinius frontus. Uk- 
Tainai užėmė visas štabo 
stovyklas, paėmė telegrafų 
ir bevielių telegrafų stotis.

Visų ukrainų armijų vy
riausiuoju vadu nuskirtai 
gen. Ščerbačev. Bolševikų 
vyriausybė tatai tuojaus iš
leido parėdymą suareštuoti 
gen. Ščarbačevą. ,

Kuomet Ukrainai užėmė 
karės frontuose pozicijas, 
rasi, bus atnaujinti mūšiai 
su vokiečiais. Rumunai tu
rėjo priimti ginklų sudėji
mą, nes juos prie to priver
tė rusai. Kitaip jiems buvo 
pavojus nuo pačių bolševi
kų ir vokiečių.

Dono kazokų atamanas, 
gen. Kalėdinės, kurs vedė 
revoliuciją prieš bolševikus, 
sakoma, pasitraukęs iš va
dovavimo, kaipo neperdaug 
populeris, ir kad tuomi pa
lengvinti pagaminti stipres
nį veikimą prieš bolševikus.

Kijevo kareivių ir darbi
ninkų sovietas stovi, už Uk
rainos neprigulmybę. Uk
rainos vyriausybė, sakoma, 
pagamįsianti nuosavus ša
lies pinigus.

Bolševikų užsienių reika- 
ministeris Trockis Mask- 

roe atstovams savo ofise

True translation flled wlth the post- 
tnaater at Chlcago, IU-, on December 
24, 1917, as reųuięed by the act of 
October 6, 1917.

MŪŠIAI PETROGRADE.

Keturi kareivių korpusai 
pakėlė maištus.

Stockholmas, gr. 24. —
Čionai užvakar pranešta, 
kad Rusijos sostinės Petro
grado gatvėse seka dideli 
mūšiai.

Keturiems kareivių kor
pusams bolševikų vyriausy
bė paliepė apleisti sostinę. 
Kareiviai nepaklausė ir pa
kilo prieš bolševikus.

Prieš juos pasiųsta bolše
vikams ištikima kariuome
nė. Prasidėjo baisus mušis 
miesto gatvėse. Pasekmės 
dar nežinomos.

Raudonoji gvardija už
puolė ukrainų revoliucijoni
nio ukrainų štabo ofisą Pet
rograde. Suareštavo 4 žmo
nes. Kiti štabo nariai pas
prūdo.

Petrograde ir provincijo
se susekta platus .suokalbis 
prieš bolševikų vyriausybę. 
Apie tai pranešė kareivių ir 
darbininkų sovietas.

Suokalbio dokumentai bu
sią paskelbti. Suokalbyje, 
sako, figūruoja, ir kadetai.

True translation flled wlth the post- 
master at Chlcagro, III., on December 
24, 1917, as reųuired by the act of 
October 6, 1917.

SU PASKUBA DIRBA 
NARDANČIAS LAIVES.

Geneva, gr. 23.—Kruppo 
karės laivų įstaigos ties 
Kiel keturis kartus daugiau 
padidinta savo plotu ir dar
bo išnašumu, kad suspėti 
nardančių laivių gaminimą, 
kurių daug žųsta. Nardan
čių laivių pragaišinimas yra 
kur-kas didesnis, negu kaip 
vokiečių admiralitetas pra
neša.

GAISRAS KRUPPO 
ĮSTAIGOSE.

Amsterdam, gr. 23. — Iš

Essų gauta žinia, kad svar
biausioji Kruppo ginklų ir 
amunicijos įstaiga per visą 
parą stovėjusi liepsnoje.

Gaisras pakilęs ištikus 
ekspliozijai elektros gami 
nimo stotyje.

Labai apgrauti įstaigos 
trobesiai.

pranešė, kad vyriausybė ly
giai sukoųfiskuosianti ir 
svetimžemių žmonių žemes 
visoj Rusijoj.

True tranalatlon flled wlth the post- 
master at Chlcago, III., on December 
24, 1917, as reąulred by the act of 
October (, 1917.

NUSKANDINTA LAIVAS 
AIRIJOS KANALE.

Su laivu žuvo 101 žmogus.

Londonas, gr. 24. — Šim
tas ir vienas žmogus žuvo, 
kuomet vokiečių nardančio
ji laivė sutorpedavo Brita
nijos laivą “Stephen Fur- 
ness” Airijos kanale, anot 
oficialio pranešimo.

Žuvusieji yra 6. oficieriai 
ir 95 kareiviai.

“Stephen Fumess” turė
jo 1,721 toną intilpimo. Pir
miau prigulėjo Tynė Tus 
Shipping kompanijai. Pa
dirbdintas 1910 metais.

True translation flled with the post- 
maater at Chlcago, III., on December 
24, 1917, as requlred by the act of 
October 6, 1917.

TROCKIS GRŪMOJA 
KAIZERIUI.

Jis sukelsiąs vokiečius 
prieš kaizerį.

Petrogradas, gr. 24. —
Bolševikų užsienių ministe 
ris Trockis, kalbėdamas ka
reivių ir darbininkų soviete 
pažymėjo, kad jei vokiečių 
kaizeris pasiūlys “ofensy- 
vines” taikos sąlygas, tuo
met Rusija kariaus, prieš jį.

“Mes he dėlto nuvertėme 
carizmą, kad keliaklup- 
ščiuoti prieš kaizerį,” kal
bėdamas šaukė.

Be kitko jis pažymėjo, 
kad jei kaizeris nenorėsiąs 
taikinties rusų sąlygomis, 
tuomet bolševikai sukels re
voliuciją Vokietijoje prieš 
militarizmą.

True tranalatlon flled with the poot- 
master at Chlcago, III., on December 
24, 1917, as required by the act of 
October C, 1917.

PAKVIES TALKININ
KUS Į TAIKOS 

DERYBAS.

Vokietijai norisi žinoti 
talkininkų žodis.

Petrogradas, gr. 23. —
Iš Brest-Litovsko gauta ži
nia, kad centralių valstybių 
ir rusų atstovai, kurie ruo
šiasi vesti taikos derybas, 
nusprendę tosna derybosna 
pakviesti Prancūziją, Bri
taniją, Italiją ir Suv. Val
stijas.

Vokiečiams labiausia ru
pi nugirsti, ką į tai atsakys 
talkininkai.

JAPONAI NIEKO 
NEDARO.

Tokyo, gr. 24. — Į nesu
tikimus Rusijosje Japonijos 
vyriausybė neatkreipia do- 
mos. Sako, kad jinai neįsi
maišysianti.

— Paryžius, gr. 24.—Pie
tų Rusijoj taisomi žydų 
“programai.”

True tranalatlon flled wlth the p 
master at Chlcago, IU'„ on Depeml 
24, 1917, a» »eqwlred by the act of . 
October 9, 1917. f

VOKIEČIAI ĮVYKDINS 
TVARKĄ.

Darbuojamasi už 
monarchiją.

Stockholnįs, gr. 23. —
Haparande prie rusų karei
vių kazarmii sienų praeitą 
šeštadienį išlipyta prokle- 
macija, kad greitu laiku vo
kiečių karidomenė atvyks 
Petrogradan pravesti tvar
ką. f

“Dielo Naį’pda” praneša, 
kad Petrograde plačiai agi
tuojama už lionarchijos su
grąžinimą Rpsįjoje.

Aną sekmadienį mieste 
išlipyta atsišaukimai, ku
riuose Rusijai, siūloma did- 
kunigaikštis Ąleksiei regen
tu, gi didkiįnig. Aleksan
dras ir Bavarijos princas 
Leopoldas — vice-regehtais.

True tranalatlon flled vrlth the poot- 
master at Chlcago, UI., on December 
24, 1917, aa requlT|ed by the act of 
October 6, 1917.

SKAITO PIENAS 
BOLŠB^KAMS.

Petrogradas gr. 24. —
“Rabočaja Gįazeta,” kuri 
kitados rėmė Bolševikus, ra
šo:

‘ ‘ Bolševikę auska i -
tytos. Jie neįstengia žmo
nėms duoti taikos arba duo
nos arba žemės. Jie žmo
nėms duoda tik civilę karę. 
Kaip kareiviai, taip darbi
ninkai išbunda. Šitie neužil
go parodys savo galybę tė
vynės reikale.”

True tranalatlon flled with the poot- 
maater at Chlcago, III., on December 
24, 1917, aa requtred by the act of 
October «. 1917.

PRAŠALINO IŠ 
PARLAMENTO.

Paryžius, gr. 23. -^ Pran
cūzijos parlamentas praša
lino iš atstovų sąstato bu
vusį ministerių pirmininką 
Joseph Caillaux’ą, kurs in- 
t ari am a 8 šalies išdavime.

Už prašalinimą balsavo 
417 atstovų, prieš tik 2.

Buvęs pirmininkas, teisi
nosi, jogei jis esąs nekaltas.

True tranalatlon flled wlth the poot- 
maoter at Chlcago, III., on December 
24, 1917, as reąulred by the act of 
October d, 1917. • « . i - .
VOKIEIČAI GAMINASI 
UŽIMTI PETROGRADĄ.

Petrogradas, gr. 24. — 
Čionai pasklydo gandas, 
kad vokiečiai vietos Švedi
jos ambasadai pranešę, 
idant ambasada paragintų 
Švedijos pavaldinius aplei- 
leisti Petrogradą, nes pra- 
matomas sostinės paėmi
mas.

— Amsterdam, gr. 24. — 
Socijalistų laikraščiai Vo
kietijoje rašo, kad visi Vo
kietijos gyventojai badmi- 
riauja

DAUGELIS KAREIVIŲ* 
OHICAGOJE.

Čhicagoje, šventėmis vie
ši apie 12,000 naujų karei
vių iš Grant stovyklos ir 
apie 10,000 jurininkų iš 
Great Lakęs lavinimo sto
ties.

Jie visi miestan pas sa
viškius pasisvečiuoti atke
liavo praeitą šeštadienį.

Geležinkelių stotyse juos 
iškilmingai pasitiko miesto 
piliečių komitetas, namiš
kiai, pažįstami ir draugai.

Kareiviams ir jurinin
kams svečiams kas vakaras 
rengiamos pramogos.

Mieste jie viešės kelias 
dienas.

į _________________
“LOCAL BORDUOSE” 

BETVARKĖ.

Chicagos “Local Board’- 
uose” viešpatauja neapsa
koma betvarkė. Tą betvarkę 
yra sukėlę registrantai. 
Daugelis pasiųstų klausimų 
knygelių nesuranda adre
satų ir laiškai ątgal sugrą
žinami. Daugelis klausimų 
knygelių registrantai atne
ša, bet nepilnai arba neaiš
kiai jos išpildytos. Mat, ne 
kiekvienas supranta, į ko
kius klausimus ir kaip. rei
kia ąfsakytir - ~

Šią savaitę padidės kny
gelių sugrąžinimas tuomet 
“Board’ai” nežinia kaip ap
sidirbs.

Angliški laikraščiai rašo, 
kad kai-kuriuose “ Board’- 
uose” yra tikrasis Babelio 
bokštas. Viename distrikte 
registrantai kalba net 25- 
-mis kalbomis.

NUSIŠOVĖ, KAD NELEI 
DO URLIOPAN.

Lexington, Ky., gr. 24. —
Zachary Taylor stovykloje 
nusižudė kareivis Anton 
Scrison. Jis prašėsi urlio- 
pan, Chicagon. Bet jam at
sakyta. Todėl ir pasidarė 
galą. .i i

BANKININKAS NU2U 
DĖ BANKININKĄ.

• r

Peoria, UI., gr. 24.—State 
Trust & Savings banko pir
mininkas Berne M. Mead 
nušovė to paties banko ka- 
sierių Edward A. Strause. 
Tai įvyko vakar, banko bu
ste. Abudu ilgas laikas gy
veno nesutikime.

KANADA BUS “SAUSA. »>

Ottawa, gr. 23. — Kana
dos ministerių pirmininkas 
Borden paskelbė, kad pra
dėjus rytdiena uždrausta 
Kanadon iš užsienių atga
benti visokius svaigalus. 
Gaminti svaigalus irgi bua 
uždrausta.

MIETAI-VOL. n. No. 302

REGISTRANTŲ REIKALAI
Dar kartą paskatinami vi

si registrantai, idant neuž- 
vilktų su išpildymais klau
simų knygelių, kokias ga
vo iš rekrutavimo ofisų, va
dinamų “Local Exemption 
Boards.” ’. (

Klausimų knygelėse turi 
būt išpildytos ir į septynias 
dienas minėtiems biurams 
sugrąžintos. Kas to neatliks 
įsakytuoju laiku, toksai bus 
paskaitytas kaipo “sla- 
cker’is,” ty. toksai, kuris 
stengiasi išsisukti nuo ka
reiviavimo. Kaipo toksai be 
jokio klausimo bus pastaty
tas pirmosios rųšies eilėn ir 
dar gali būt nubaustas.

Už tokį registranto apsi
leidimą, gali nukentėti ir jo 
šeimyna, kuriai jis yra 
duondaviu. Tokio žmona su 
vaikais kartais, negali gauti 
nei pašelpos nuo vyriausy
bės, kuomet jis bus paimtas 
kareiviauti.

Šito taigi nereikia pamir
šti. Kas tik gauna klausimų 
knygelę, kuo veikiausiai pri
valo ją išpildyti ir sugrąžin
ti. Kas iš registrantų nėra 
gavęs knygelės, tasai turi 
nueiti į savo ‘Local Board,’ 
kuriam registravosi, ir pa- 
klausti,aiUtlausimų knyge
lė jam buvo pasiųsta, ar gal 
dar bus pasiųsta. Nes kar
tais dėl negero adreso pa
siųsta klausimų knygelė paš 
tos sugrąžinama į “Local 
Board.” Tatai ją reikia ten 
atsiimti ir pasirūpinti iš
pildyti.

Klausimų knygelę turi iš
pildyti be jokio išėmimo vi
si registrantai, kurie birže
lio 5 dieną registravosi. 
Klausimų knygelę išpildyti 
nereikia tik tiems, įcatrie

LENKAIS KAIP GALVI
JAIS PIRKLIAUJAMA 

VOKIETIJOJE.

• Londonas, gr. 24. — Vo
kietijos kulturiškumas reiš
kia paprastą vergiją. Antai 
Vokietijos laikraštyj “Deu- 
tsches Tageszeitung” atras
ta toksai paskelbimas: -

‘ ‘ Išmainymui (pakeiti
mui) — penkiasdešimts len
kų darbo žmonių — 20 vy
rų, 30 merginų, išmainymui 
ant tiek pat kitokių darbo 
žmonių.”

— Washington, gr. 24. — 
Nuo ekspliozijos IIalifax’c 
apie 2,000 žmonių žuvo, apie 
3,000 sužeista ir apie 5,000 
neteko pastogės.

* .
— Stockholmas, gr. 24. — 

Kaukazo kariuomenė reika
lauja, kad bolševikai Rusi
jos valdymą pavestų stei- 
giamąjam susirinkimui.

jau pašaukti kareiviauti ir 
šiandie" randasi stovyklose.

Sulyg naujo parėdymo, 
kiekvienam ‘Local Board’o’ 
biure turi būt perkalbėto j ai 
ir. advokatai. Kaip vienų, 
taip kitų pareiga pagelbėti 
registrantui išpildyti klau
simų knygeles. Nes knyge
lėse yra to^ių klausimų, 
kurie ne kiekvienam su
prantami. Advokatai tuos 
klausimus turi išaiš
kinti registrantams.

Kaip perkalbėtojai, taip 
advokatai yra nuskirti to
dėl, idant registrantai ne
papultų į kokių apgavikų ir 
išnaudotojų rankas. “Local 
Board’uose,” sulyg parėdy
mo, privalo būt atstovai 
įvairių tautų, jei apylinkės 
yra įvairių tautų žmonių 
apgyventos. Lietuviai regi
strantai savo “Local- 
Board’uose” gali pareika
lauti perkalbėtojų ir pata
rėjų.

Lietuviams registrantams 
veltui patarimai buodami 
dienraščio “Draugo” admi
nistracijos ofise. Norintiems 
išpildomos ir klausimų kny
gelės. ... - X ' •

Advokatas A. Šlakis pa
tarimus duoda utaminkų ir 
subatų vakarais (nuo 7:30 
ligi 9:30) Švento Jurgio pa
rapijos svetainėje, Bridgc- 
porte.

Advokatas Rutkauskas 
patarimus duoda “Local 
Board!o ” No. 10 biure.

Perspėjami lietuviai regi
strantai, kad jie šitas savo 
pareigas pilnai atliktų, kad 
išpildytų šalies vyriausybės 
parėdymus, nes kitaip gali 
papulti vargan.

SERGA ARKIVY
SKUPAS.

Philadelphia, Pa., gr. 24.
— Sunkiai serga Jo Augš- 
toji Malonybė Philadelphi- 
jos arkivyskupas Prender- 
gast. Eina 75 metus.

DIDELIS GAISRAS.

Boston, Mass., gr. 24. —
Vakar ryte čia gaisras su
naikino 2 amunicijos įstai
gas. Padaryta apie 500 tūk
stančiu dol. nuostoliu.

— Petrogradas, gr. 24. *- 
Bolševikai paliuosavo ir 
leido iš Rusijos iškeliauti 
buvusį Suv. Valstijų konsu- 
lį Duras, kurs buvo suimtas 
kaipo vokiečių šnipas. 
ilIlIlIUIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

SEKANTIS “DRAUGO” 
NUMERIS IŠEIS GRUO
DŽIO 26 DIENĄ, TREČIA 
DIENI.
niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiuiiiiiiiiiiii

jbi nelieka nei vienos draugijos, kuri iš savo iždo nepaskirtu kiek nors iKalėdini Tautos Fondą
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PROHIBICJJA.

Gruodžio 17 diena Suvie
nytose Valstijose pasiliks 
istorinė diena. Tų dieną 
žemesnysis kongreso butas 
reikalinga balsų didžiuma 
pravedė pataisymų arba 
priedų šalies konstitucijoje. 
Sulig to priedo visoj šalyj 
pravedama svaigalams pro- 
hibicija. Vadinasi, uždrau
džiama svaigalus gaminti, 
pardavinėti ir vartoti. Se
natas praeitų vasarų buvo 
apsidirbęs su tuo priedu. 
Taigi dabar kangresas pil
nai atlikęs pareigų šiuo 
klausimu.

Dabar tik pasilieka at
skiriu valstijų legislatu 
roms pasidarbuoti, kad tų 
priedų padaryti tikruoju 
veikiančiuoju įstatymu. 
Probibicijos klausimo galu 
tinam apsprendimui paskir
ta septynerių metų laikas. 
Tuo laikotarpiu valstijų le- 
gislaturos galės priedų pri
imti arba atmesti.

Šito priedo priėmimui y- 
ra reikalingas dviejų treč
dalių valstijų legislaturų 
pritarimas. Dabartiniais 
laikais jau turima 27 vals
tijos už probibicijų. Jos ir 
be kongreso “nusausėjo.” 
Reikalinga dar 9 valstijų. 
Ir tik tuomet pasidarys rei
kiama valstijų didžiuma.

Prohibicijos šalininkai 
tvirtina) kad tasai tikslas 
atsiekti neužims daug laiko. 
Jie sako, kad priedo prave- 
dimui užteks trejų metų, 
bet ne septynerių.

Prohibicijos pravedimas 
bus išganingas daiktas ir 
lietuviams darbininkams. 
Nes pastaraisiais metais 
lietuvių kolonijose priviso 
perdaug lietuviškų saliunų. 
Kuo daugiau kur ima ras- 
ties saliunų, tuo labiau ten 
didėja darbininkų skurdas.

Lietuviški saliunai, pa
prastai imant, yra ne kas 
kitas, kaip tik didžiausi ne
dorybių urvai. Gi juo
se nešvarybė pasibaisėtina. 
Bet kur čia gali būt švaru, 
jei saliuno namų griųdįs, už
bartai ir sienos pritvinku
sios girtuoklių spjaudalų ii 
bjaurios smarvės garų.

Liet. darbininkai tuose 
urvuose palieka savo uždar
bius ir dorų. Prie dauge 
lio tenai prisikabina ir so- 
cijalintai agitatoriai ir pa
traukia juos savo “aba
zai*.Taip vadinami so- 
cijalistų rajonų organizato
riai sateunuose turi gerą

gėręs paskutinius centus, 
tuojaus ima stulpu šokti 
prieš blogų visuomeninį su
rėdymą, Jam pagelbon at
eina socijalistas ir... žuvis 
pagauta.

Taigi prohibicija lietu
viams bus tikrai išganingas 
daiktas, kaip materijabu, 
taip doros žvilgsniu. Išny
kus saliunams, tarp lietu
vių pakils susipratimas. Ši
tam pakilus, išnyks iš lietu
vių tarpo socijalizmas su 
visomis jo nedorybėmis. 
Sveikatingą ir prakilnesnė 
bus musų tauta,

KO NORI RUSŲ BOLŠEVIKAI.

padarė ne su tuo tikslu, kad 
tenai vadovauti arba šalyj 
pravesti demokratinį surė
dymų, bet kad pakelti ir 
nuolat vesti naminę karę.

Taikos jie su Vokieti
ja nori ne dėlto, kad 
Rusijoje pravesti soci- 
jalistinį valdymo su
rėdymų, bet kad sukelti 
baisiausius buržujų skerdy
nes. Bolševikai “buržu
jais” vadina ne tik visus 
kapitalistus ir turčius ir tu
rinčius nors mažiausias 
nuosavybes, bet ir tuęs vi- 
sus socijalistus, katrie prie
šinasi jų programai.

Po susitaikymo su Vokie
tija jie Rusijoje pradės to
kias skerdynes, kokių pa
saulis nėra matęs.

Be šito bolševikų tikslas 
yra visam pasaulyj sukelti 
“buržujų” skerdynes. Ži
noma, jie pirmiau visa tai 
išmėgins Rusijoje. Ir jei 
pasiseks, jie atras sau pri
tarėjų ir kitose šalyse*

Ve ko nori rusu bolševi-* . __ /
kai, sako socijalistas Wall- 
ing.

William English Walling 
pirm šios karės buvo smar
kus Amerikos socijalistų 
partijos veikėjas. Stojus 
šiai šaliai karėn ir prasidė
jus socijalistų bruzdėjimui 
prieš vyriausybę, Walling 
su daugeliu kitų socijalistų 
veikėjų išstojo iš partijos ir 
prisidėjo prie vyriausybės.

Socijalistas Walling 1905 
metais viešė josi Rusijoje. 
Kaip žinoma, tais metais 
Rusijoje buvo pakilusi re
voliucija. Bruzdėjimo me
tu jam teko arčiau susipa
žinti su įvairiais rusų revo- 
liucijonierių elementais. 
Arčiau susipažino jis ir su 
bolševikų frakcija. Kai
po socijalisįui jam tas bu
vo svarbu?

Dabar jis šios šalies spau
doje pasakoja apie rusų 
bolševikus ir jų tikslus.

Anot Wallingo, rusų bol
ševikai nėra talkininkai 
(pacifistai), kaip kai-kurių 
manoma. Tiktai, kaip Le
ninas ir Trockis, žymiausi 
bolševikų vadai, yra prie
šingi “buržujų” karei. Bol
ševikai labai pageidauja 
karės, bet karės visuome
nės, socijalistiškai vadina
mos “klasių kovoe.”

Walling sako, kad bolše
vikai nepripažįsta nei krik
ščionybės, nei tolstoizmo, 
nei Markso nuosaikios pro
gramos. Bet visomis jie- 
gomis veržiasi' naminėn 
karėn su jos visomis baise
nybėmis ir didžiausiu krau
jo pralėjimu.

Už poros savaičių po re
voliucijos Rusijoje, Lėni- 
nas, tuomet gyvendamas 
Šveicarijoje, išleido mani
festų į rusų liaudį, kviesda*- 
mas jų stoti naminėn karėn. 
Paskui, sugrįžęs Rusijon,

prieglaudų. Juose jie dau- dažnai atkartojo tų patį sa- 
giausia susimedžioja šali-lv<> atsikiepimą. 
ninku. Lietuvis darbini n-1 Jei bolševikai pagrobė 
kas, per savo kvailumų pra-'šabes valdymą, tar jie tų

VYČIŲ KONCĘRTAS.

Laisvoje žemėje geriau galė
jo pribręsti musų talentai. Čia 
Amerikoje ir mokyklos, ir 
laiko patogumai, ir skaitliu* 
gesnė publika po kolionijas. 
Taigi nedyvai, kad scenos 
dailėje ir ypač muzikoje ame
rikiečiai lietuviai, rodos, pra
lenkė savo tėvynę. Tokių dai
nininkų, kaip pa v. ponios Ja
nušauskienė, Pocienė, panelei 
Kižiutė, pp. Kudirka, So
deika ir k. — Galėtų mums ir 
tėvynė pavydėti.

Ohicagos vyčių apskričio 
choras bene daugiausiai surin
ko talentingų lietuvių pajėgų. 
Indomu, kad naujos gadynės 
vyčiai speeijalizuojasi ‘ ne 
tiek tėvynės laisvės gynime, 
kiek tautiečių dvasios auklė
jime, scenos ir muzikos dai
lėje. Tas faktas daug reiškia.

Šiaip ar taip, vyčiams čia 
toje dailės dirvoje teko užim
ti musų išeivijoje pirmųjų vie
tų.

Gbicagos ir apielinkių lie
tuviai turės progą įsitikinti, 
jog tai yra tiesa. Gruodžio 30 
d. 1917 m. jie galės išklausyti 
vyčių koncerto. Apskričio cho
ras apie 100 žmonių, tautiečio 
Sosnausko Kantata “Broliai”, 
kitos lietuviškos (ir tik lietu
viškos) dainelės, solo, kvarte
tai ir tt.

Tai bus nepaprastos dva
sios pokylis.

IS CICERO, ILL.

Gruodžio 5 d. vietos L. Vy
čių 14 kuopa turėjo priešme- 
tinį susirinkimų. Buvo išrink
ta nauja kuopos valdyba. Apie 
tai buvo paminėta “Draugo” 
num. 294. Tame aprašyme įsi- 
briovė keli neaiškumai naujos 
valdybos surašė.

Tatai kuopos valdyba čia 
išnaujo aiškiau paminima, bū
tent:

Aleks Krencius, pirm., Pet. 
Mileikaitė, vice-pirm., Pet. 
Spranaitė, prot. rašt., Bol. Le- 
nartavičia, f m. rašt., J. Bra
zauskas, ižd., J. Šlegaitis ir 
A. Jakavičiutė, iždo glob., J. 
Zalaginas ir V. Lukštą, mar
šalkos; Pet. Mileikaitė, žaislų 
vedėja; J. Šlegaitis, režisie
rius ir P. Zdankus, korespon
dentas.

Pov Burgis.

Ką sako šiųmetinių Kalėdų 
Varpai.

Girdėjote, jog yra pasakyta seniemsiems neužmušk, kas
gi užmuš, bus teisiamas (Mat. V, 21).

• .
Aš gi sakau jums mylėkite savo priešu^ laiminkite 

tuos, kurie jus keikia, gerai darykite tiems, kurie jus neap
kenčia ir melskitės už tuos, kurie nedorai jus išnaudoja ir 

‘ persekioja (Mat. V, 44).

Nei vienas žmogus negali tarnauti dviems ponams: nes 
jis arba neapkęs vieno ir mylės kitą arba laikysis prie vieno 
ir niekins kitą. Jus negalite tarnauti Dievui ir mamonui 
(Mat. VT, 24).

Palikę tavo dovaną prieš altorių, ir eik pirma susitai
kinti su savo broliu, ir tuomet atėjęs atnašausi savo dovaną 
(Mat. V, 24).

Palaiminti taikintojai, nes sūnumis Dievo bus vadinti 
(Mat. V, 9).

padarėm?!! Iki ketvirtų karės meto Kalėdų juk ,į;tn 
mes išpjovėme 8 milijonus, norinčių gyventi, gražiau-^ 
šių vaikinų ir vyrų, dar didesniam brolių krikščionių 1 
skaičiui išsukinėjome kojas, rankas ir žandus, išbadė
me akis, sugadinome plaučius nuodijančiomis dujomis. 
Gražiausios bažnyčios, kuriose laike 19 šimtų metų 
skelbta Dievo žodis, dabar anuotomis griaunamos 
brangiausiais knygynais pečiai. kūrenami, derlingiau
sios šalys išpustytos, paverstos f tyrus, aptaškytos ver
gišku krauju.

Ir šiandie, kuomet viso pasaulio katedrose, baž
nyčiose ir misijų koplytėlėse jausmingai gaudžia Ka
lėdų varpai ir, it brilijantai, nuo šviesos žėri gražiau
sieji altoriai, milijonai sugyvulėjusių žmonių su su
kepusiomis lupomis ir kraujuotu veidu skerdžia viens 
kitų atakose, raitosi kraujuose, pašėlusiai spiegia nuo 
begalinės sopės ir siunčia pekliškų prakeikimų musų 
“civilizacijai” ir “demokratiškumui,” vardu- kurių 
mes juos siunčiame į tas baisenybes.

Kitos gi nelaimingosios karės aukos šioje dienoje 
blaškosi nuo karščio kimšte prikimštose ligoninėse, o 
jų pačios, seserįs, jaunyliai broliai ir senukai tėvai 
dirba dabar šrapnelius, galanda durtuvus ir siunčia ant

Tai junti kalbėjau, kai turėtumėt manyje ramybf. front° amuniciją, pinigus ir maistą, idant toliau VėS- 
Pasaulyj turėsite suipaudimtį: bet turėkite votį, aš perga- H to negirdėtą nusidėjimą prieš Dievą ir prieš pašau- 

lio kultūrų.įėjau pa saldį (Jono 16, 33.).

Apie du tūkstančiu metų atgal, netoli mažučio Bet- 
lėjaus miestelio, kame ir šioje valandoje iškilmingai 
stiebiasi į melsvas padangės graži Effėndos uola, gimė 
Begalinės Meilės Pranašas, gimė Dievas-Žmogus, gimė 
Tas Vienintelis, apie Kurį nieko blogo negali pasakyti 
net ir tos ypatos, kurios netiki į dievybę.

Kuomet didesnė tuo laiku gyvenančių žmonių da
lis buvo skaitoma tik pasibjaurėjimo vertais gyvuliais, 
kuomet visos galingiausios tautos vedė kruvini ngiau- 
sias karės su tikslu pavergti silpnesnius ir parsigaben
ti namo kuodaugiausiai turto ir vergų, gimus Kristus 
pirmas pasmerkė tokį neteisingų surėdymą, tardamas: 
“Žmonės, lųip gyventi neegalima! Senas įstatymas: a- 
kis už akį, dantis už dantį, netikęs. Štai, aš jums at
nešiau naują:—Broliai, mylėkite viens kitą.”

Ir visas, visas atsiųstojo Išganytojo dieviškas mok
slas tapo paremtas ant bendrosios^ meilės evangelijos.

Sulig Jo įstatymo, viskas, kas gyva, viskas, kas 
džiaugiasi saulės spinduliais, privalo gyventi kuomei- 
liausioje santaikoje, kuogražiausioje harmonijoje.

Krikščioniškai mylėti, reiškia būti teisingu, gry
nu, panašiu į Dievų ir visur, visuomet ir kiekvienam 
be jokio skirtumo stengties iš meilės kuogeriausiai da
ryti, užmiršus save pati, visiškai išsižadant ypatiškos 
naudos. •

Kristaus gimimo sukaktuvių, Kuris mums atnešė 
Dievo prisakymus ir savo pavyzdžiu parodė, kaip rei
kia gyventi,^ mes neužmiršome ir metai iš metų sten
giamės kuoiškilmingiausiai tų paminėti. Bet ar gi tik 
tuomi privalome užsiganėdinti?!

Juk nors jau praėjo apie devyniolikų šimtų jnetų 
nuo Tiesos Kunigaikščio užgimimo, bet mes vis dar 
nenorime taip nuoširdžiai ir taip protingai persiimti 
krikščionybės idealais, kad galėtumėm nors bent tru
pučiuką, jais naudoties kasdieniniuose^ praktiškuose 
gyvenimo santikiuose ir užtat vietoje nuolat kilti prie 
dievybės, mes kas kart vis giliau ir giliau grimzdame 
į stabmeldiško barbarizmo purvinas bangas.

Ir iš tos didžiausios šventės, kurioje tapo įsteigtas 
krikščionybės mokslas, daugumas iš musų pasidarėme 
sau tik sistematiškos puotos dienų, kurioje valgome 
gardžiausius valgius, geriame įvairiausius gėralus, da
linamės dovanomis, ir siuntinėjame viens kitam veid
mainiškus pasveikinimus, džiaugdamies neva tai dėlei 
Meilės ir Taikos Pranašo gimimo, o tuo tarpu susėdę 
šiltame kambaryje apie puikiausiais valgiais apkrau
tų stalų, ginčijamės ar gerai, kad kokia ten partija no
ri padaryti taikų, džiaugiamės, laujydami Dievo plot- 
kelį, kad nutarta kariauti, iki galutinos pergalės ir tt.

Bet gerbdami Kalėdų tradicijinius papročius, 
mes beveik nei kiek ncinsigiliname į tikrą, dvasiškų 
tos šventės vertę ir beveik nieko nedarome, kad mo
rališkai pagerėti, apsišvarinti ir prisiartinti prie to 
pavyzdžio, kurį paliko Kristus.

Ir netik mažučiukais, piktais ir begaliniai nuodė
mingais yra atskiri, paprasti žmonės — mažučiukėmis, 
piktadariškomis ir doriškai sukirmijusiomis yra išti
sos tautos savų karalių, ministeTių ir parlamentų ypa- 
tosc. Seniau aimanavo, kad karaliai ir kiti valdovai 
yra ištvirkę, nepildo Dievo prisakymų. Šiandie gi visi 
matome, kad tokie patys yra itf žmonių atstovai — 
parlamentai. Valstijinis egoizmas, tiesos ieškojimas 
su kumščio pagelba, kliasų pelnas ir tolygus stabmel
diški dievaičiai viešpatauja visų valstijų atstovybėse, 
visos mindžioja po bjauriausius purvynus meilės Ne
šėjo mokslų.

Viešpatie!! Viešpatie!! Ledai* sutirptų ant kru
tinės iš skausmo, kuomet imi galvoti, kas darosi štai 
dabar, po tavo akių. ‘ ,

Juk ketvirtas Kalėdas mes švenčiame pragari š- 
kiausios ir nepateisinamos karės akyveizdoje, kokios 
dar' nebuvo na® pat pradžios pasauli® sutvėrimo.* Oi 
sielvartėli tu neišmatuotasai: kų mes padarėm, kų mes

Kalėdų varpai visose pusėse tik gaudžia- ir gau
džia....

“Sveikas Jėzau mažiausias” šaukia suklaupusios, 
nuvargintos minios.

Ir atsiminus, kad šiandie švenčiama gimimo su
kaktuvės To, Kuris yrą Gyvastis, Pasigailėjimas ir 
Meilė, Kuris net priešus liepė mylėti ir visuomet jiems 
gerai daryti, nejučiomis klausi pats sayes: “Nejaugi 
tie žmonės-krikščionys, išpažįstantieji vienų ir tų pa
čių didžių meilės ir brolybės tiesų, žiūrėdami į tai, 
kų jie padarė, nepuls šiandie susigriaudinę ant ke
lių prieš Dievų, Kuris davė jiems gyvybę ir įkvėpė į 
sielų mirties baimę drauge su meile prie gėro, ir ne
jaugi suskambėjus Kalėdų varpams nemes jie kruvi
no šautuvo ir su dangiško džiaugsmo ir ramybės aša
romis spaus viens kitų prie širdies, bučiuosis, kaip 
broliai?!”

Ne, nesibučiuos! Gražutė lyguma prie slaptingo 
pušynėlio nusikloja pažaliavusiais, išdraskytais kūnais. 
Vėl staugia pragariškos anuotos.... Raudona, it puti
no uoga, saulė išlėto, su pasididžiavimu leidžiasi į mė 
lynasias jūres.... Mėlynosios jūrės tyliai banguoda- 
mos blizga,— žaidžia auksiniuose saulės spinduliuose... 
O žmonės, kaip laukiniai žvėrįš, puolasi vieni ant kitų, 
kramtosi dantimis — nėra čia laiko nei saulute pasi
grožėti, nei pasidžiaugti — pasimelsti Kalėdų sulau
kus...

Neišpasakytai buvo liūdnos pastarosios trejos 
praėjusios Kalėdos, bet šiųmetinės — dar liūdnesnės, 
dar skaudžiau aižo musų sopuliuotas širdįs.

Rauda-plėšosi šiandie sužeistos širdys ir svaigsta 
nuo žmogžudiškos politikos protas tiems, kuriuos ilga 
ir žiauri karė baigia ėsti, kuriems nesinori žmogaus 
kraujo, nesinori nereikalingų mirčių.

Kuomet milijonams apkruvintų žmonių jau ima 
švisti šventos taikos žvaigždelė, kuomet minios išba
dėjusių, per naktis neužmingančių, bastuoklių-vaikų 
jau pradeda tikėti, kad greit galės prisiglausti prie 
motinos krutinės, kalės sušilti ir pasisotinti jos glaJx 
monėjimais, tai organizuotos žmogžudybės politikai, 
kurie žmogaus gyveninių mažiau brangina, negu supu
vusių bulvę, kanibališkai šokinėja ant 8 milijonų la
vonų, apsiputoję nori kariauti iki paskutinio kareivio, 
svajoja apie prijungimų pamuštų emių, trokštančius 
amžinos taikos skaito nesveikais svajotojais, užmiršda
mi, kad tų “svajotojų” tarpe yra ir Kristus—Dievas, 
ir Pranciškus Asižietis, ir Aristotelis ir daugelis kitų 
pusdievių-pusžmonių, kuriais džiaugiasi ir didžiuojasi 
visas pasaulis.

Po trijų baisiausių skerdynių metų prasidedanti 
kova tarp ramybės ir karės jėgų dar neturėjo sau

(Tąsa 3-čiame puslapyje).

MELROSE P ARK, ILL.

Kaip buvo jau rašyta 
“Draugo” 296 numeryje apie 
socijalisto A. Zalatoriaus va
gystės, tai tenai įvyko truputi 
klaida. A. Zalatoriui sudėjo 
socijalistai 800 dol. ir jis juos 
visus praleido teismui, advo
katams ir kitiems savo reika
lams. Gi korporacijai kaštavo 
apie pusantro šimto dol., bet 
ne Zalatoriui, kaip “Drauge” 
buvo pasakyta. Bet socijalis
tai sakė jam, kada jis sugrą
žins jiems tuos pinigus ar 
uždirbs, nr kaip. Gi jis juos 
pavadino žmogiukais ir vis
kas. Darbininkas.
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Lietuviai Amerikoje
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MOTŲ VEIKĖJAI IR PRAf 
TAS SURĖDYMAS.

Plttston, Pa. — Gruodži< 
14 d., 1917 m. Šv. Kazimiere 
parapijinėje svetainėje įvykt 
Katalikų Spaudos Savaitėm 
komisijos susirinkimas. Susi 
rinkime paaiškėjo, kad K. S 
S. labai gerai nusisekė. Davė 
tokius didelius vaisius, kad 
komisija nesitikėjo tokių turė 
ti. Knygas, kurios savo iš 
“Darbininko” knygyno, 1,591 
cgz. vertės $160.35, visas išpar 
davė. Apgailestauja, kad daug 
knygų neprisiuntė. Prisiuntė 
daugiausia vien tik “Darbi
ninko” leidinius. Iš agentų 
(kurie vaikščioju po stubas ra
šinėdami laikraščius) raportu 
paaiškėjo, kad ponia Paulina 
Murauskienė gavo naujų skai
tytojų 26. Būtent: “Drau
gui” 1 pren., “Garsui” 1 pre

numeratų, “Žvirbliiui” 1 pr., 
“Moksleiviui” 2 pren., “Vy
čiui” 4 pren., “Darbininkui” 
17 pren. Tai ji visus subytino. 
Turiu patėmyt, kad ponia P. 
Murauskienė yra sųjuugietė. 
“Darbininkui” davė net 17 
naujų skaitytojų, o savo orga
nui “Moterų Dirvai” nei vie
no. Kame priežastis? Turbut, 
kad “Moterų Dirva” neregu 
leriškai išeina, tas labai sų- 
jungietes erzina. Gal būt tas 
krizis pagavo ir ponių P. A!.

Kiek kiti agentai gavo pre
numeratų, tikrai neatmenų. 
Bet dar dauguma pažadėjo 
daugiau pasidarbuoti.

Pittstone viešpatauja labai 
“negeras surėdymas”. “Nėra 
lygybės”. Katalikiškoji vi
suomenė darbuojasi; jai seka
si, darbas eina kaip kortomis 
lošti. Bet musų “žmonių ly-

ų saro šiyimy kalėdų varpai.
(Pradžia 2-me puslapyje).

lygios savo neapimamu bjaurumu nuo pat žmonių ci
vilizacijos pradžios ir užtat nėra kur iš nesvietiško 
skausmo pasidėti šiųmetinių Kalėdų šventėje, kuri yra 
dabar liudininkė gal smarkiausio tos begėdiškos kovos 
peri jodo.

Ir kodėl gi čia, ant žemės, dabar viskas taip bjau
riai dedasi?! Kodėl gi juo toliau, juo musų sąžinės la- 

/ biau menkėja, veidmainėja. Juk kad krikščionis su
prastų dabartinius atsitikimus ir kad sužinotų,, kaip 
elgties tame ugnies, plieno ir melų sukuryj, nereikia 
būti gudriu politiku.ir žinoti visas slaptosios diploma
tijos piktadarystes, nereikia baigti akademiją ir būti 
socijologijos ir filosofijos daktaru, bet tik reikia pa
skaityti bent 5-tą, 6-tą ir 7-tą Šv. Mato Evangelijos 
skyrių, kame išreikšta pats krikščionybės mokslo bran- 
,duolys. Ir iš tų keliolikos dieviškų žodelių mes aiš
kiausiai sužinosime, kad nėra dviejų kelių prie išga
nymo, bet kad tik yra vienas kelias, sužinosime, kad 
Dievui reikia darbų, bet ne žodžių ir apart to visko 
dar mums viskas paaiškės ir apie karišką politiką, ir 
apie ekonomiškas funkcijas, ir apie kliasų kovą ir a-
pie daugelį kitų dalykų.

Kristus neliepė siuntinėti viens kitam į kaktą šra
pnelį, neliepė skandinti laivų su žmonėmis, neliepė ba- 
dyties durtuvais, bet liepė visiems meilėje ir sutikime 
gyventi, liepė net savo priešams visuomet gerai daryti.

Taip gi tas pats Kristus-Dievas neliepė blokuoti 
pakraščių, kad gyventojai badu mirtų,, neliepė links- 
minties, kad priešai pristinga šiltų drabužių ir kuro, 
neliepė džiaugties “patrijotiškuose” laikraščiuose, kad 
kareivių burnos tinsta nuo gero maisto stokos ir ligi;, 
bet liepė su kiekvienu be jokio skirtumo dalinties pa
skutiniu duonos kąsniu, liepė kiekvieną kenčiantį, kas 
jis nebūtų, apdengti, sušildyti, priglausti.

O “Kas ne su manim, tas prieš mane”, yra Evan
gelijoje Išganytojo žodžiai. Taigi, čia viskas aišku, 
vidurinio kelio šiame atsitikime nėra ir būti negali, 
čia nereikia jokių filosofiškų bei politiškų išvedžioji
mų apie tai “kas bus paskui.” Ištikrųjų, supraskime 
gi pagaliaus, kad negalima tarnauti truputį Dievui ir 
truputį velniui, o kas mėgina Meilės ir Ramybės Pra
našo mokslą sutaikinti su barbariškiausiom žudynėm, 
tas yra purviniausias veidmainys, tas tik komedijas 
daro su krikščionybe, užtat bus tinkamai Dievo nu
baustas, neatsižvelgiant kas jis nebūtų.

Ar gi nesako jums apie tai varpai krikščionybės 
įsteigimų, šventėje?!

Klausykit!....

— “Garbė Dievui augštybėse ir ramybė geros va
lios žmonėms ant žemės!” — Skamba šiandie viso pa
saulio kraštuose, dreba pilnų viliojančios slaptybės baž-

1 nyčių. murai nuo tos dieviškos giesmės garsų.
— “Garbė geram Dievui augštybėse ir ramybę 

mums duokit ant žemės!...” — ašaromis apsilieję šau-
' kia-vaitoja šiandie minių minios gerų, darbščių, nuka

muotų darbininkų, kuriuos ištisų šimtmečių vergiškas 
spaudimas privertė pripažinti didžiausį krikščionių 
nusidėjimą — brolių užmušinėjimą.

Krikšžionįs, nepaliaukime giedoti tą šventą gies- 
nfcp- ‘Eikite visi į kuopą, dėkitės prie atgimstančių, 
giedokime drauge, giedokime kuosmarkiausiai, kad no- 
WWėtų nuo kraujo ir pinigų sprogstančių ponų pa- 
leiztnvingų kalbų.
| Kalėdų giesmė anuotas teužtrenkia!
ę Km. Gineitis.
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ginto jai” jei kų prideda vei
kti, jei nori kokius susirinki
mus laikyti, bei plakatus prie 
bažnyčiom dalyti, tai tuoj tieji 
“šelmiai” poliomonai už 
sprando ir į “rojų” uždaro 
ant trijų metų. Na, lauk dabar 
tris metus! Kiek butų išpar
duota raudonos literatūros, 
kiek “Kardų*’ būt Išplatinta, 
kiek per tuos tris metus būt 
pasakyta 'apie kunigų “gas- 
padines” prakalbų. O dabar 
nieko neveik, sėdėk uždykų 
“rojuje”. Po šimts pypkių, 
nebėr nei ant- nago juodymo 
“teisybės”.... Kada įvyks ci- 
cilikizmas.

Gizelis.
X' — ■ Į 1 I— ■ ■ ■■ I ■ i ■ ... i ..

ROCKFORDO KRONIKA

“Darbininkas” matomas 
beveik kuždame katahkiš- 
kamo name. . Po to repor- 
teris pats savęs klausia, 
kaip ilgai gyvuos vyčių 
kuopa, ir klausia, kada ku
nigas laidos nusmukusias 
draugijas; tik visa bėda-, 
kad kun. Taškunui matyt 
rupi ne laidojimai, bet or
ganizavimas, kuris turi kuo 
geriausius vaisius nes juoi- 
(nuo jo- betariant) kunigai- 
krikštijo; o kurios krikšty
tos, tai netaip, kaip repor
teris, kad nors ir yra krik
štytu, bet priedermių nebe- 
pildo, panašiai kaip kad jei 
gu pasikrikštytum beždžio
nę, ar jį pildys priedermes?

Jeigu rinkti statistiką 
socijalistų šlykščiųjų dar
belių, turėtų ant to vien 
žmogus stovėti ir per die
nas rašyti. Žinomas daik-. 
tas, kad katalikai kiek dau> 
giau spiestus krūvon ir ne
palaikytų dviejų pusių, aiš
ku,-kad tie nėra prietėliai 
musų darbininkų, tai išnyk
tų kaip tarakonai žiemą. 
Bet visgi, galima tikėtis, ka
talikų, jogei palengvo apsi
valysime nuo tų paklydėlių; 
stokim visi petys į petį — 
išrodinėkime tiesą... Kas 
ties kareivišką ploščių ir 
kovokim prieš bedievybę, 
skriaudas ir melagystes. 
Rašykime korespondenci
jas, kas tik ką patyrę tei
singai, išrodinėdami klai
das, smerkime nedorybes, 
išrodynėkime tiesą... Kas 
gyvas katalikas į darbų, o 
katalikiškos draugijos išsi
rinkite korespondentus.

Į darbų- Vargšas.

SVARBT IT LABAI INDO 
: Jtt PRELEKCIJĄ.

Socijalishų sąžinė.

Nedėlioj, 9 gruodžio ru
pesniu vietos kleb. gerb. ku
nigo Taškinio buvo iškil
mingos pamaldos, nes pri
buvęs Jo Malonybė. Rock- 
fordo vyskupas sustiprino 
katalikišką tikėjimą dirma- 
vone apie 80 ypatų. Pasa
kė labai puikų pamokslą a- 
pie< dirmavonę; taip-pat ra
gino parapi jonus aukoti 
nors vienos dienos darbo 
uždarbį; kad kuoveikiau iš
mokėjus parapijos skolas, 
nes jų neperdaugel yra. 
Taip-pat iš Chicagos gerb; 
kun. Vaičiūnas pasakė la
bai puikų pamokslą ir dau
gel kitų kunigų dalyvavo 
šitoje šventėje. Bažnyti
nis choras “Aidas” veda
mas vargonininko R. N. 
Baršio pagiedojo gana pui
kiai “Ecco Sacerdos.”

Prie šios progos turiu pa
minėti ir apie jaunimą. Nors 
šaltis neduoda ramybės, bet 
vis. gi galima pagirti, nes 
dvasiai nepakenkia nei šal
tis, nei cicilikų blevyzgos, 
nei ldti reikalai. Garbė 
nenuilstančiam jaunimui, 
lai toliau veikia dar gyviau 
kad niekas nedrįstų truk
dyti prakilnius užmanymus. 
Nors vyčių kuopa dar jau 
nutė, bet jau sugebėjo daug 
prakilnaus darbo atlikti — 
piknikų, žaismių su šokiais 
ir prieš adventą puikių šei
mynišką vakarienę, ant ku
rios ir kareiviai vyčiai iš 
“Grant *Camp” atsilankė. 
Neatsilieka ir Bažn. choras 
“Aidas.” Paskutiniame 
susirinkime nutarta sulošti 
veikalėlį; taip-pat buvo kai 
bėtasi apie surengimą dide
lio koncerto. Jeigu vietos 
vargonininkas pasiliks ant 
vietos, tad tikimasi trumpu 
laiku bus pradėta mokintis.

Cicilikėliai irgi savo šla
mštuose rockfordiečius švie 
čia jų idėjos prakilnumais; 
o tik doras žmogus perskai
tyk šiuos straipsnius ir pa 
galvojęs turi sau tarti, jogei 
tai gyvulėliai žmogystės y 
patoj, nes rašoma šlykš-
čiausios melagystės, kaip 
antai “Naujienų” No. 295, 
kaž koks “reporteris” rašo,- 
kad SLRKA. kuopa nukra- 
čiusi kojas, po to kokia tai 
susitvėrusi Šv. Juozapo 
brostvos kuopa. Kaip čia 
nenukratė kojas SLRKA. 
kuopa, o gyvuoja kuostip- 
riausiai, taip lygiai nebuvo 
sutverta Šv. Juozapo brost- 
vos kuopos ir jos nėra, bet. 
yra- Darbininkų kuopa po 
Globa Šv. Jnoeapoį kuri-ir 
gyvuoja pusėtinai, nes

L. Vyčių 16 kuopa rengia 
labai indomių prelekciją gruo
džio 26 d., seredos vakare, Šv. 
Jurgio K. parapijos svetai
nėje, Bridgeporte. Gerb. kun. 
F. Kemėšis atsakys į visus 
svarbiausius klausimus blai
vybės temoje. Proleltcija bus 
indomi kiekvienam lietuviui. 
Yrą gera proga arčiau susipa
žinti su girtybe ir blaivybe.

Prasidės 8 vai. vak. Įžan
ga tik 10 centų kiekvienam 
Iš to pusė pelno bus skiriama 
Šv. Jurgio parapijos naudai 
gi kita — Tautos Iždui. Po- 
prelekcijos seks pasilinksmini
mas.

Visi lietuviai turėtų ateiti 
siu vakaran.

Korespondentas.
_____ _____ I

MUSŲ TAUTIETIS PAS

VEIKO.

Katalikiškų knygų krautu
vės, Town of Lake, savininkas, 
p. Jonas Budginas, jau pas
veiko. Jis kelis mėnesius sir
go ir visas laikas išbuvo li
goninėje. Duok, Dieve, jam 
stiprią sveikatų, nes jis tarp 
lietuvių platina ne tik geras 
knygas, bet .ir katalikiškus 
laikraščius.

V. V. S.

PRANEŠIMAS NORTH SIDE LIE
TUVIAMS.

PraneSu visiems dlenraSčltf “Drau
go” skaitytojams, kad vlrS minėtą 
laikraitj galite pas manę gauti. Ku
rie nori užsirašyti, te praneša man 
atvirute. Pas mane galite gauti kaip 
dienini taip savaitini "Draugą”.

Taipgi pranešu tįems, kurie skai
tote, jeigu kurie 'negautumėte, tai 
praneškite man greitai, o aš viską 
pataisysiu.

A. NAUSĖDAS,
1858 Wabansia avė., Chicago, III.
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Susivienijimas Lietuvių R. K, Amerikoje
— yra tai —

Gyviems Džiaugsmas! Sergantiems Viltis! Mirštan
tiems Ramybė!

Tūkstančiai Lietuvių Katalikų priguli prie šios 
organizacijos ir tūkstančiai kas metas prisirašo naujų 
narių; bet dar yra daugelis, kurie apie šių organizacijų 
nėra girdėję, nes, jei žinotų, skubintųsi ir jie ųaudotis 
ta laime, kurių teikia Susiv. L. R. K. A. prie jo prigu- 
lintiems.
Štai kų šioji organizacija veikia ir kokių naudų neša: 
Skleidžia apšvietų — išleizdama, išdalidama gerus raš

tus savo nariams ir siuntinėdama jiems organų
“GARSĄ” dykai.

Platina dorybę — suteikdama gerus patarimus ir nu
rodymus dvasiškuose ir tikėjimo reikaluose.

Aprūpina ligonius — suteikia pašelpų sergantiems na
riams, moka po $3.50, $7.00, $10.50, $14.00 kas 
savaitė, pagal laipsnį, ant kiek narys yra prisi
rašęs.

Apsaugoja gyvybę — mirus nariui, Susivienijimas iš
moka jo šeimynai arba artimrausiems giminėms 
$150.00, $250.00; $500.00, $750.00, $1000.00 pomir
tinės, pagal skyrių, ant kiek sumos buvo apsi
draudęs.

Šelpia negalinčius narius ir našlaičius — skiria aukas 
vargingame padėjime esantiems Susivienijimo na
riams, našlaičiams (siratoms), kurių tėvai yra mi
rę ir gyvi būdami prigulėjo į Susivienijimų.

Rūpinasi Tautos reikalais — remia pinigiškai lietuvių 
kultūriškas įstaigas, kaipo mokslo, apšvietos, dai
lės ir t. p. Taipgi palaiko tokias įstaigas ir paremia 
veikėjus, dirbančius dėl Lietuvos labo. Apgina lie
tuvius ir lietuvių vardą nuo visokių užpuolimų ir 
skleidžia kiltų dvasių apie Lietuvius tarp svetim
taučių.

Įstojimas į Susivienijimų Lietutių R. K. Am. 
labai pigus. Mokestis už apsaugų ir pašelpų labai kiek
vienas gali išsimokėti be jokios sunkenybės. Norėdami 
gauti informaoijų apie išlygas prigulėjimo,kreipkitės į 
vietines kuopas, kurios randasi beveik visur, kur tik 
lietuviai yra apsigyvenę, arba tiesiai į Centro raštinę 
šiuo adresu: (

Paul Mulevičius
Susiv. Liet. Rymo Kat. Am- Raitininkus,

456 Grand St. Brooklyn, Ii. Y
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Sekančios Knygos Gauna
mos “Draugo” Knygyne.
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. 1100. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis

11. Surengtas ir užgirtas trečiojo Buitim ores Kon- 
r cilijaus, pagal angliška, sutaisė kun. F. B. Serafi

nas. Šitame katekizme sutalpinti klausimai, pritai
kyti augštesniems mokyklų skyriams. Gražus iš-
Jeidimas. Kalba lengva ir aiški. Kaina..................25

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

No. 1133. A. B. C. Pradžiamokslis. Sutaisė J. Darni 
jonaitis, drobės apdar.............. .....'........................ 25

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

'No. 1187. Blogi Kudikų Papročiai, su paveikslais, 
parašė Dr. A. L. Graičiunas; kiekvieną! 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__ 10

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

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

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

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... .75
Drūtais drobės apdarais......................................$1.20
Užsisakydami virš minėtas knygas ar klausdami in

formacijų adresuokite:
No. 38. Braižineliai. Tai labai įdomios apysakaites.

□ i Kalbų lengvi. Parašė Skruzdė. Chicago, Ui- !!);'>. ..-t' 
■SNo. 82. Huckleberry Finnas. Mielam laiko nr.-H,Mi

mui patartina šią apysaką, kalba lengvi i r knygų* 
intalpa interesuojanti, verto,Jonas Kmitas.............. 75

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

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

Vėgėlė. Tinkąs scenai veikalėlis . .•.............................10
No. 294. Kas Bailys? Labai juokingas ir tinkantis 

scenai lengviai sulošiamas vaizdelis, ..................... 15
A 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, tinkąs mažiems ir 
suaugusiems, 112 pusi.................. ..............................25

No. 819. Kokia Autencrrja Liūtukai LclkaJLiga: 
(Autonomija ar Savivalda?) parašė J. Gabrys,.......10

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

į 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! Atlikusiems misijų paminklė
lis; parengė Tėvas Kapucinas ................................ 5

No. 1020. Plati šv. Istorija Seno ir Naujo Įstatymo.
Parašė kun. D. Bončkovskis. Vertė Dalį 1-mų kun.
V. Mironas1, 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 
Kazimiero dryos. leidinį...........................................3

No. 1050. Reikalingiausios giesmes, bažnyčioje šv.
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

DRAUGAS PUB. CO. 
į 1800 W. 46th St., Chicago 111.
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I CKICAGOJE
* nių žmonių ir šiaip jau smul

kių aukų iš viso iš musų pa
rapijos. jau nusiųsta į Kalėdi
nį Fondų $364.25. Kas padės 
dapildyt iki $500.00?

Eina gandas, kad darbinin
kai ir sųjungietės žada ir-gi 
gražiai pasirodyti, taipgi 
Apaštalystės Maldos ir kitos 
draugijos.

Tik $136.00 bereikia, idant 
sudarius dovanėlę į Lietuvos 
laisvės fondų iš $500.00 — tad 
kas dar neaukavęs, aukokite 
kuogreičiausiai; neturės tas 
linksmų švenčių, kuris jaus, 
kad jis ar ji savo aukos ne
sudėjo ant tėvynės aukuro!

Musų gerb. kunigai priimi
nėja aukas — taigi kas nega
lėjo savo atiduot per draugi
jų susirinkimus ir tt. — lai 
priduoda į klebonijų, musų 
kunigai perduos aukas vieti
niam T. F. sk. dėl persiunti
mo į T. F. Centrų.

Reporteris.

KUMnmuMaMgosMmun

-N
AUKSUOTI ROŽANČIAI

Pirmadienis, gr. 24 d. Adomo ir Jievos (Kūčios). 
Antradienis, gr. 25 d. KA LĖDOS, arba V. Kristaus 

Užgimimas.
Trečiadienis, gr. 26 d. Šv. Stepono, Kentėtojo.

AUŠROS VARTŲ PARAP.

• Nuo senai gyvuoja čia Tė
vynės Mytėtojų dr-jos 28 kp.
Ši kuopa keletą metų atgal 
buvo gana skaitlinga savo na
riais: turėjo suvirs 200 narių. 
Šios kuopos vadai tai typiški 
“V. Lietuvninkų” ir “Lietu
vos” auklėtiniai, ir vienas ki
tas socijalistas.

Kad pritraukus ir palaikius 
kuopoje katalikus, jie ilgai 
muilino jiems akis, įkalbinė- 
nėdami, kad T. M. dr. tai gry
nai bepartyviška draugija. Pa- 
galiaus atėjo laikai, kuomet 
—atsidarė katalikams akys ir 
jie aiškiai pamatė, kad T. M. 
dr. nėra bebartyviška drau
gija ir kad jų vadai iki šiol 
begėdiškai melavo. Katalikai 
patyrė, kad T. M. dr. yra lai 
svamanių įstaiga griovimui 
katalikų tikėjimo ir Katalikų 
Bažnyčios.

Ar-gi reikėjo aiškesnio fak
to, kad T. M. dr. yra bedievių 
laisvamanių įrankis išplėšti 
lietuviams katalikams tikėji
mą kaip tas, kad Tėvynės 
Mylėtojų draugijos organas 
‘ ‘ Vienybė Lietuvninkų ’ ’
bjauriausiais budais dergia vi
sa, kas katalikams yra šventa 
ir gerbtina.

T. M. dr-jos organas “V.
L. ” niekina Dievų, šmeižia 
popiežius, kunigus, pravar- 
džioja ir pajuokia tikinčiuo
sius. Pagaliaus T. M. dr. nese
nai savo seime Dr. Šliupų iš
rinko garbės narių už jo li
teratiškų pasidarbavimų.

Žmogus, kuris visų savo 
amžių kaip savo raštais taip 
ir žodžiais kovojo prieš 
katalikų tikėjimų, tas žmo
gus kuris vienoje save, išleisto
je knygoje rašo, kad bažnyčias 
reikia paversti į pasilinksmi
nimų' namus, o kunigus reikia 
iškarti ant varpnyčių, tapo 
pakeltas į garbės narius už 
jo literatiškų pasidarbavimų, 
tos draugijos, kurioje randasi 
90 nuošimtis katalikų.

Nestebėtina, kad katalikai 
matydami tų visa būriais 
ėmė apleidinėti šių draugijų, 
kurioje jie pasijuto nevietoje.

Kaip kitos, • taip musų T.
M. dr. 28 kuopa ėmė tirpti, it 
sniegas pavasariui atėjus. O 
jos vadams ėmė slysti žemė 
iš po kojų.

Kų gi reiškia generolas be 
kareivių, jog tai baugu ir pa
manyti. Ir kaip neims naba
gai šaukti nesavu balsu, kaip 
neims rašinėti laiškus, atsi
šaukimus į savo buvusius na
rius: susimildami atsilankyki
te į susirinkimų ir užsimokė
kite, nes kitaip musų kuopai 
bus kaput, ir taip eina, laiš
kai vienas po kitam. Rašantis 
šiuos žodžius jau metai kaip 
nebepriklauso, vienok karts 
nuo karto yra laiškais — atsi
šaukimais bombarduojamas, 
taipgi kitas nusiskundžia, kad 
laisvamaniai neduoda ramy- 
mės.

Štai paskutiniame laiške 
jie sako: “Kas ateis susirin- 
kiman ir, žinoma, užsimokės, 
gaus negirdėtai svarbių ir 
naudingų knygų “Kultūros 
Istorijų”; pasirašo raštinin-

lietuviams žinomas R. Z. Kas 
iš katalikų yra perskaitęs 
knygų “Kultūros Istorijų”, 
išleistų “bepartyviškos” Tė
vynės Mylėtojų draugijos, 
kiekvienas pripažins kad T. 
M. dr. išleisdama tų knygų 
išpylė ant Katalikų Bažnyčios 
naujos rųšies pamazgų ki
birų, ir tamsta, ponas kp. pir
mininke, kurs pasirašai ant 
šio laiško, perši tų knygų ka
talikams, kaipo naudingų da
lykų. Jei tamsta netekai są
žinės ir padorumo, tai turėk 
nors gėdą taip begėdiškai 
veidmainiauti, išraudoti ka
talikų užsitikėjimų. Jog tam
sta gi užimi Aušros Vartų pa
rapijoje ir jos komitete kuone 
vadovaujančių rolę, sakais, 
kad parapijos ir bažnyčios rei
kalai tamstai labai ir labai 
rupi. O pagaliaus nesidrovi 
knisti tos bažnyčios pamatus, 
bernaudamas bedieviams ir 
laisvamaniams, kaip toji 
degloji, ąžuolo gilių priėdus, 
ir jo pavėsyje išsimiegojus, 
knisa jo šaknis.

Veidmainiai, sėjate vėjus, 
pjausite audrų.

Vienas iš daugelio T 
Dr. buvusių narys.

IŠSEMTI IKI DUGNUI 
BRIDGEPORTO TROŠ

KIMAS.

M.

BRIDG3P0RTAS.

Musų parapijos Kalėdinis 
Fondas kjla augštyn!

Tki šiol daugiausia^ aukojo 
moterįs ir jaunimas į Kalėdi
nį Fondų, štai dabar pradėjo 
remt savo aukomis Kalėdinį 
Fondų vyrų draugijos — ir 
tikrai vyriškai jos pasirodė!

Gruodžio 16 d. Šv. Marti
no Teatrališka dr-ja turėjo sa
vo priešmetinį susirinkimų, — 
gavę nuo vietinio T. F. sky
riaus ir centro T. F. rašt. laiš
kus, prašančius aukot į Kalė
dinį Fondų, nutarė iš kasos 
pradžiai paimt $5.00 gi dau
giau patys nariai dapildyt, ir 
štai pasekmės aukotoju: Kun. 
I. Albavičius $2.00, M. Česna- 
vičius $2.00. Po $1.00: M. T. 
Tamulevičia, Juoz. Diksa, S. 
F. Martinkus, Iz. Trapas, t. 
Banis, Ant. Tverkus, Iz. Nau- 
sieda, Pet. Nausieda, J. Damu- 
lis, Mart. Tamošaitis, Juoz. 
M. Markūnas, Juoz. Leškaua- 
kis, Kaz. Gūdžius, D. Berge- 
lis, F. Milenis, L. Zaromba, 
P. Makuška M. Z. Kadzev- 
skis, D. Kailiunas, Iz. Sauno- 
rius, J. Daunis, J. Kvietkus, 
Brazauskis, Iz. Vištartas, D. 
Šlienis, D. Juška, Kaz. Ka
marauskas, J. Radavičia, A. 
Nausieda.

Smulkių aukų $7.25
Viso aukų $45.25
Valio Šv. Martino draugi

ja' Tai pirmutinė vyrų pašel- 
pinė draugija musų parapijo
je, kuri aukojo į Kalėdinį 
Fondų — kur gi kitos vyrų 
draugijos? Vyrai, neatsiliki
te!

Šv. Aloizo Jaunikaičių dr- 
ja aukojo iš viso $17.00 (10.- 
00 iš kasos ir $7.00 nariai su
dėjo). Labai puikų, kad 
musų čia augęs jaunimas, ne
užmiršta tėvynės reikalų.

Dr-ja pašelpinė Moterų ir 
Panų Rožancavos, aukojo į
Kalėdinį Fondų iš kasos $5.00 

kis ir pirm., plačiai vietos —labai ačių! Draugijų, pavie-

A

__ ____b _______________

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.

No. 1437. Karoliai įvairių apal- 
tų. Reikalauuant paminėkite ko
kios spalvos pageidaujate, Len
ciūgėlis Ir kryželis storai auk
suoti kaina su prisluntimų 75c. 
No. 1438. Balto Akmenėlio ka
roliai. Storai auksuotas lenciū
gėlis ir kryželis. Gvarantuotl 
ant 5 metų. Kaina su prislun- 
tlmu tik ............................... 91.35

No. 1439. Galima gauti {vairių 
spalvų karoliais. Kryželiai “Ro
man Gold”. Gvarantuotl ant 5 
metų. Kiekvienas atskirai įdė
tas gražioje dėžutėje. Puikiau
si dovana delei giminių. Su pri- 
sluntimu ................................. 93.00

Užsisakant paminėkite numeri Ir kokios spalvos norite. Pinigus 
galite siųsti išperkant Money Order, registruotame laiške, arba 
vleucentlniais krasos ženkleliais. Adresuokite: .........................-

DRAUGAS PUBLISHING CO.
1800 W. 46th Street Chicago, III.

ĮLiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiin>_ 
| DIDELIS KALĖDŲ IŠPARDAVIMAS.

m • , •, i , , 15 Jevvlery, laikrodėlių, deimantų, auksiniųlaip BUVO reiKaiama tre-ls žiedų, sidabrinių ir pleitltų šaukštų peilių sil-
čiadienio vakare L. V. 16 kp. 
susirinkime.

Nors tai buvo paprastas vy
čių susirinkimas, bet buvo ja
me nepaprastas atsitikimas. 
Ir štai kas: buvo pakviestas 
specijalis kalbėtojas, gerb. 
kun. F. Kemėšis, kuris savo 
kalba pajudino opiausį musų 
tautos ir abelnai visos žmoni
jos klausimų — prohibicijų. 
Gerb. kun. Kemėšis kalbėjo 
faktiškai apie alkoholio intek- 
mę žmonių gyvenime ir ko
kios pasekmės iš to seka. Ypa
tingai gerb. kalbėtojas užim
ponavo visus klausytojus pa
duodamas klausimų: kaip bus 
išrištas alkoholio klausimas 
prie naujo Lietuvos surėdy
mo? Ar bus galima įvesti mu
sų tautos gyveniman prohibi- 
cijų? Ar jau lietuviai yra 
tiek subrendę, kad galėtų sa
ve suvaldyti ir apsieiti be 
alkoholio? Tuos klausimus 
g< b. kun. F. Kemėšis labai 
pui’iai ir vispusiškai apibu
dino. Bet to neužteko. Vyčiai 
16 kp. pabėrė visų eilę klausi
mų, ant kurių remiasi alkoho
lio likimas.

Tuos klausimus gerb. kun. 
F. Kemėšis pasižadėjo nuo
dugniai išgvildenti ateinan
čiame trečiadienyj, tai yra 
antroj Kalėdų dienoj, di
džiojoj Šv. Jurgio par. sve
tainėje, 8 vai. vakare.

Taigi butų geistina, kad kuo- 
daugiausia atsilankytų pub
likos, nes tai bus labai indo- 
mųs klausimai gvildenama — 
jais užsiinteresuos ir blaivi
ninkai ir alkoholio šalininkai, 
taipgi ir uoliausi alkoholio 
mylėtojai. Tatai visi bridge- 
portiečiai teiksitės atsilanky
ti, taipgi ir iš kitų kolionijų 
pageidaujama svečių atsilan
kymo.

Inėjimas į svetainę tik
tai 10 centų — iš tų 5 centai 
bus skiriama apmokėjimui už 
svetainę, o kiti 5 centai eis 
į Tautos Iždų.

Atsilankusieji netik sau 
žingeidumo galės įgyti, bet ir 
užsimokėdami kelius centus 
inėjimo savo tautos reikalus 
paremti.

Tiktai nepamirškite ko- 
skaitlingiausia atsilankyti.

Pradžia lygiai 8 vai. vak.
Ir aš sykiu.

S verware ir tt. 5000 rekordų, lietuviškų, lenkiškų,
3 ruskų, angliškų, parsiduoda pas mus, taipgi ge-

S riausi Kolumbijos gramofonai, kainuo: nuo $18. S iki $350. Mes turime tavoro prisipirkę kada bu- 
— vo pigesnis todėl dabar ir parduodame piginus 

kaip kitur.

JUOZAPAS BUDRIK,
3343 So. Halsted st., Chicago, m.

Tel. Drover 8167

Tiiimiiiiiiiiimmiiiiiiimiiiiiiimiimmiimimmiiiiimiimimiiiiimimiimiiiimiiir

ATSKRIDO “ŽVIRBLIS.’

Iš Rytų, iš tolimo Bostono 
atskrido nauįas ‘ ‘žvirblis. ’ ’ 
Puikus, malonus, linksmas ir 
gyvas. Dėdė Jackus, po ilgo 
atilsio vėl prabilo.

Gražus paveikslėliai, puikus 
pasiskaitymai; o kainuoja tik 
10 centų. .Ateikite pasipirkti 
“Draugo” Administracijop. .

PAIEŠKOJIMAI.
Reikalinga mergaitė namų dar

bui, gerai suprantanti gerai tų. dar
bų. Darbas ant visųdos. Atsišaukite: 

CH. PANSIRNA,
665 W. 18th St.

Phone Canal 2655,

Vyrai — Išmokite barzdaskutystės.
“■J keletą savaičių.‘Diena ar vaka

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

Molcr Barbcr College
105 S. 5th Avė.,

AKUT AUSIU NOSIES IR 
GERKLĖS.

Ligos Gydomos per patyrusi 
Gydytojų

Akynlal pritaikomi

20 metų ant State Gat.
štai keletas apsireiškimų silpnų 

Akių.
Ar tavo akys ašaroja ar dega?

Ar tau galva skaudų?
Ar tau akyse maišosi?

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

DR. F. O. CARTER.
120 SO. STATE ST.,

VALANDOS: nuo 0—7, Nedėlio- 
mis nuo 10 Iki 12.

Dr. POVILAS ŽILVITIS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas,

3203 So. Halsted St., Chicago. 
Tel Drover 7179

AR ESIGIRDEJĘS?
Kad žmogus gali pasigražinti 
sau veidų Ir Įgyti Ilgos plunkus. 
Prlslųsk štampų Ir gausi visas
Informacijas: ...................................
DISTRIBUTOR FOR

WILBERT OO., 
43 Vlne St., Montello, Mass.

J.....

Tel. McKlnley 5764

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Gydo visokias Ligas 
3457 So. Westem Blvd. 

Kampas W. 85 gat.

Čia yra dusų Proga!
Gauti gersnį darbų ir 

daugiau pinigų.
Visur reikalinga daug 

kirpėjų, trimerių, ranko
vių, kišenių ir skylučių 
dirbėjų. Taipgi preserių 
ir siuvėjų elektros maši
nomis. Dabai laukia. At
eikite dienomis arba va
karais Lengvi mokesčiai.

Specialiai kursai mer- RJ 
ginoms formų kirpime
pritaikinime ir siuvime 
— $15.00.

Duodama diplomai.
Patronos daromos pa

gal Jųsų mierų — bile 
stailės arba dydžio, iš 
bile madų knygos.

MASTER DESIGNING SCIIOOL 
J. F. Knsnicka, Pcrdėtinis 

118 N. La Šalie gatve. Kambarys
410-417. Prieš City Hali.

Dr. A. R. Bluoienthal 0. D.
Aklų Specialistas 
Patarimas Dykai

Offiso Adynos nuo 9 Iš ryto iki 9 
vai. vakarė NedellomB 9 iki 12. 

4649 So. Ashland Avė. Kamp. 47 St. 
Telefonas Yards 4817.

Dr C. Z. Vezclis
Tel. Drover 7042

LIETUVIS DENTISTAS 
Valandos: nuo 0 ryto iki 9 vak. 

Nedėllomls pairai sutarimų.
4712 So. Ashland Avė. 

arti 47-tos gatvės

NUSIPIRK MOSTIES
..Tai BUSI GRAŽUS! Jų išdir 
ba Mentholatum Co. Prieš eirianl 
gult ištepk veidą mosčia per ke
is vakarus, o padarys veidą tyry 
ir įkaiščiu baltu.. Toji moatiš 
Simą plėmns raudonus, juodus ar

ba Sakus ir prašalina visokiu* 
spuogus nuo veide. Kaina dėšu 
tėa 50e ir $1.00. Pinigus galit 
siųsti ir stampomis.

J. RIMKUS,
P. O. P"” 36. Holbrook. Masa

SaveHalfYourS

______

LAUNDRYTABLETS
5 and /S *?—at Grocers

. ..^4 - - .............-------------

1Z<•

P. K. BRUCHAS:
Didžiausia ir 

Seniausia Lie
tuviška Laikro
dėlių Krautuvė 
Chicagoje.

Pirk teisingoj
vietoj Kalėdų Dovanas, tada ne- B 
sigailėsi. Mes turime didelį pasi- B 
skyrimų Deimantų ir aukso žie- B 
dų, Kolionikų Lavalięrių, Lai- B 
krodėlių ir visokių sidabrinių^ B

dalykų. Prie. musų pirksi teisingai gvarantuota tavo- B 
rų ir pigiau kaip pas ki- B
tus.

P. K. BRUCHAS
3321 So. Halsted St. 3323-25 

CHICAGO, ILL.
Arti 33 “Place

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

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

Mllvaykee IrNorth a?. Tol. Humbolt 4617

TAI MUSŲ DARBAI ■

Spausdiname Plakatus,
Tikietus perstatymams,

Baliams, Piknikams ir 
tt.; Programas, Kon

stitucijas ir kitus spau
sdinimo darbus. Dar

bus atliekame gražiai, 
greitai ir pigiai. Musų 

spaustuvė pripildyta nau
jausiomis mašinomis ir nau

jausio styliaus raidėmis.

Pavedus m n m s 
savo bile koki 
spaudos darbų 
n e s i ga i I ė s i t

DRAUGAS PUB. CO. ;
1800 W. 46th St., Chicago, Illinois Z

kad yra viena iš geriausių auksinių daiktų 
krautuvė ant Brldgeporto. Yra visų žinoma, • 

kaip teisingai parduodamas tavoras. 14 karatų gryno aukso žiedai 
parsiduoda ant sverimo ir kitus daiktus patys galite pasidaryti savo 
kaina.

ATMINKITE! ! 

Į

1 3255 So. Halsted St., Chicago, III.

Priešais Universal State Bankų.

JONAS KAZAKAUSKAS,

DYKAI Kalendoriai nuo gruodžio 21 d. Iki 25 d.

COFFEE
GARSI SANTOS KAVA. 4 Q p 

Visur parduodama po 28c. ir

SVIESTAS
OerlanalM 
noa s«rM- 
nla, nogi- 

nr Jo» ca
kt gauti

■to-

51c
i;W8S7 SIDg 
UTĮ Mllvankav av. 
2064 Ml|waakea av; 
1(K>4 MIlvanOMav. 
1610 W Ma.11*00 at, 
IKSO w Madiaao.at.

—-LA- ...........

RYŽIAI
nrrlanalnt rnllea,| 
12c vartėa, 
paraidooda 
a*

?9c

r »

COCOA
Goriausia 
•olrfftaa ra 
bent kokia. 
1-8 IV.

1644 W Ckloavoav. 
1R8« Btoa laland av. 
2618 W. North av. 
1217 8. Halatadiat, 
ll*2 8. Halsted at. 
1818 W. 12th lt.

8urw.i at. GI
SOUTH SIDII 

8082 Wmtworth av 
8427 8. Halatad rt. 
4788 8. A.hlaad av.

2. on M SIU*' 
406 W. Otvia8M •< 
780 W. Marth av 
8640 Dorata av. 
8844 Uarateav. 
M1S N. ČAairk S t.

■A


