
Kaip protas, taip ir paty
rimas neleidžia mums tikė- 
ties, kad tautos dora bujo
tų ten, kur tikybiniai prin
cipai atmetami.

Geo. Washington.
‘Tivynė”,

307 W. fcfth m.
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KORNILOVO PULKAI 
MAIŠTUS KELIA

»

Rusų kareiviai valdo 
Gelsingforsą

PRAMATOMA NAUJA REVOLIUCIJA RUSIJOJE
RUSŲ PULKAI NENORI NELEIDŽIA SUOMIAMS

MUŠTIES.
__________________________ Į

Petrogradas, rugp. 31. — 
Toksliani apylinkėse!, Ru
munijos fronte, išnaiįjo ru
su du pulku apleido savo 
apkasus ir betvarkėje pabė
go į užpakalines pozicijas. 
Tai padarė, kuomet austrai- 
-vokiečiai buvo stoję atakon 
prieš juos.

Pabėgusiu pulkų vieton 
pasiųsta kiti kareivių pul
kai, kurie stojo mušin už 
apleistus apkasus.

I

PRAMATOMA NAUJA 
REVOLIUCIJA.

Copenhagen, rugp. 31. — 
.Bulgarijos socialistas Kir-

I..
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PASIBAIGĖ SUVAŽIA
VIMAS MASKVOJE.

Petrogradas, rugi>. 31 • — 
Rusu tautos atstovų suva
žiavimas Maskvoje pasibai
gė ir ministerių pirmininkas

LIETUVIAI PABĖGĖ
liai Rusijoje.

. -j—

Narvos raiestas yra 160

P&EZ. W ILS O NAS NEAT
METĖ POPEŽIAUS PA 
SIULIJIMO TAIKIN

TIES.

METAI-VOL. II. No. 206

ATIDARYTI SEIMO 
POSĖDŽIUS.

Gelsingforso gatvėmis pa- 
troliuoja kareiviai.

Gelsingforsas, rugp. 31.— 
Užvakar suomiai prieš lai
kinos rusu vyfiausybės no
rų norėjo atidaryti savo sei- ma

verstų nut$jPetrapilio prie 
geležinkeliojjkurs ant Rygos
eina. Šiame mieste vra keli ,

paliko dideli Knugplimskos mauni*“kl's pin«-.ko-
„ . . . ■ iniški politikai tvnttiha,faktūros fabrikai, kuriuose j U

is suvažiavimo laU(jjįa gelumiies, materijas, 1 11(1 ^,a 8
pažymėjo, kad Įvisokius audeklus ir kitus 

audimus. Dirbti priima ne 
.^a^7Įtik suaugusius, bet ir vai- 

kus ir mergaites nuo 12 me-

Kerenskis kol-kas 
savo vietoj.

Sugrįžęs
Kerenskis
nors suvažiavimas
trukšmingas, teeinu 
-gale tarp atstovų 
taika. Senoji vyriausybė pa
iliko savo vietoje., Jos svar- , ... ... . . ,t, . . . įkas tik nori-dirbti tai sulvgblausia pareiga saugoti re-į i - :

.. r. . 'savęs darbų įgauna. Fabn-volmeijos vaisius ir temy-j .« • t
ties, kad kokie kenksmingi j^U(>se dirba jaut dviejų at
šaliai gaivalai nesukeltų'^ainų po 8 palandas. Bar- 
kontrrevoliueijos. j^)a^ nesunku^, mokama ge-

Anot Kerenskio, dabartį-J™i: prast ierA darbininkams 
nę laikinų rusų vyriausybėj dienų arbajuž 8 vai. po

tų ir iki seiflausiam amžiui;

paremia visi šalies gyvento-*rub. 10 k.,
jai.

Bet

mo posėdžius. Tečiau rusų 
kareiviai tirštai apstatyta 
aplink seimo bustų.

Mieste buvo ramu. Karei
viu ir darbininku atstovu* * t
Įtarvba pranešė kareiviams 
ir jurininkams, kurie saugo
jo seimo bustų, kad jie su
grįžtų į savo įprastas vie-

nieko tikrai nežino- r. 20 kp. 5( 
kas gera nuveikta tame 3 r. 40 kap.

Maskvos suvažiavime.

4,000 KAREIVIŲ BUSIĄ 
SUŠAUDYTA?

Taip esąs paradas Kerenskis
Washington, rugp. 31. —

Turintieji artimus ryšius su

, Y»,vl
politikai tvirtina, Jo

nei pats pfezidentns i ___ _____________
\\ ilsouas savo atsakymo į Londonas, jugp. 31.—Čia'pradžia mirties bausmės su- 
Sventųjam Tėvui neskaito gauta žinia, kad rusų tautos grąžinimui msų karinome- 
jokiuo pasiulijimo atmeti- atstovų suvažiavimas Mask-Įnėje.

Vyriausias rusų armijų 
vadas gen. Kornilov sugrįžo

mu. \\ ilsouas savo atsnky-;Vojc pasibaigęs ministerių 
me tik išdėstė, kokiomis sų-[pirmininko Kerenskio parė-i
lygomis Suv. Valstijos su- idymu sušaudyti 4,IMKI rusų [karės frontan ir tenai pilnai 
tiktų taikinties. Tatai taikai (kareivių, katrie dalyvavo praves Kerenskio įsakymų, 
duris neuždaryta ir V ilso- suirutėse bėgant nuo aus-Anui jos bus suveržtos iš
mis visuomet pasirengęs brų-vokieėių Galicijos ir Ru- naujo senobine geležine dis- 
priimti taikos sųlvgas iš ki- munijos frontuose eiplina. Prieš nepaklusniuo

sius kareivius bus pavarto
ta kulipkos be jokio paf»i- 

Bet dėl šalies gelbėjimo rei- įteisinimo. To reikalaujanti 
kia juos visus išžudyti,” tėvynė Rusija
pasakęs Kerenskis.

su talkininkais, kurie kiti j Pirmiausia busiu sušau- 
be kitų yra pasižadėję nesi-Įjyti tie 
taikinti su Vokietija

tos pusės.
Be to vietos diplomati

niuose rateliuose apkalba - 
80 kp. ii ima faktas, kad Suv. Valsti

“Šitas parėdymas labai 
giliai įžeidžia musų sielas.

'lig 5, r., dar nninkėms po 2 jos lietini jokios sutarties
k., — 80 ir po 
vaikai ir mer-

nuo 12 metų kų po 
1 diei į dirba, gauna

gaitės
----------------------------- I4 vaj

REZIGNUOJA KANADOS įp,, 1 r? 50 8, 8(1 ir 2 rub.,
PREMIERAS.

Ottawa, rugp. 31. — Ka
nados ministerių pirminin
kas Borden padavė savo re
zignacijos rasta. Parlamen-

tas. Bet šito pakvietimo ue-
paklausvtfi. ____~

Zcituug sandarbininkui apįe ,qq gpjfn,, atsto- -----------------
pasakė, kad Rusijoje turė
sianti įvykti nauja revoliu-' 
eija. Šita sukelsiu socialis
tai bolševikai, katrie ten 
šiandie žiauriai persekioja
mi. ' .

Revoliucijos kibirkštis pa
kilsianti iš Kronštadto, kur 
yra stiprus'rusų karęs lai
vynas. Kronštadto garu ižo-
nas simpatizuoja bolŠevi-l . .. ’ , . . inio atstovu.
kams. Penai pasekmingai 
darbuojasi Lenino šalinin
kai.

vų. (Bt‘t kareiviai visus su
laikė ir neleido. Nebuvo jo
kios betvarkės.

Senatorius Manners, k"rs 
buvo sušaukęs seimo posėdi, 
kreipėsi į generalį guberna
torių Stakoviėių ir užpro
testavo, kodėl jis seimo bu-

KARĖS STOVIS KAZA 
NIUJE.

tas jo rezignacijų priėmė ir 
laikinu ministerių pirminiu -

VOKIETIJOS KANCLIE 
RIS BRUSSELYJ.

Amsterdam, rugp. 31.

stų apstatė kareiviais, ir ko- imtos Belgijos stoviu.

Petrogradas, rugp. 31. — 
Kazaniuj ana dienų pakilo 
didelis gaisras. Daug namų 
išdegė. Daugelis gyventoju 
sužeista. Mieste paskelbta 
karės stovis.

RUSAI ATBLOKŠTI 
TRECHTI.

Iš

tie ne a vidui -ei-

Bet gubernatorius patarė 
senatoriui tuo reikalu kr ' >- 
[ties į laikinų rusų vvi'iausc- 
bę.

VOKIEČIAI ATMUŠTI
VERDUNO FRONTE.

Berlynas, nigp. 31.—Ru
sai atblokšti iš Treeliti, pie
tinėj Rumunijoj, ir nustum
ti atgal per augštumas ant 
Suehitza klonio.

Todel Suv. Valstijos yra 
įliuosos, nesurištos jokiomis 
sutartimis su talkininkais. 
Tas reiškia, kad jos visuo
met gali atskiriai taikinties 
su Vokietija, jei tik pastaro
ji apsiimtų išpildyti staio-

o dar šiomis dienomis fabri-1 
kuose padid s mokesti be
veik dviguh i. Ant naujų 
dirbaipų geftžinkelių taip
gi daug žmenių ir moterų mus jaį reikalavimus 
darbiniiikų j reikalaujama.
Vyrams anl geležinkelio 
moka *ir 5 r? n
moteriškoms po 2 r. Kas 
dirba ant paminėtų fabrikų 
tiems duoda butus (kvatie-

Tokias žinias su pasidi- 
kareiviai, katrie 'džiavimu ir džiaugsmu skel- 

pastaromis dienomis pame- bia Londonas. Nes nuo Ru- 
tė savo pozicijas Rumunijos sijos veikimo karės laukuo- 
froute. Paskui bus nužudyti se priklauso Anglijos liki- 
kiti, katrie leido austrams- -mas. Todėl Londonui ir yra 
-vokiečiams atsiimti iš rusų reikalas džiaugties, kad Ke- 
Galieijų ir Bukoviną. rertškis su Komilovu žada

Tuo bildu bus padaryta masinį kareivių žudymų.

TEIS TEXASO GU 
BEHNATORIU

i,

Austin, Tex.,-rugp. 31.— 
Ateinantį pirmadienį Texa- 

ras) tenpat;- tam dykai riial- so valstijos senatas, kaipo
ka, šviesa ėlektrikos, vau-.augsciausias 
duo iš sienos. Kas nori gali 
mieste nusisamdvti, nes vra

Iš Berlyno gauta žinių, kad 
į Brusselį, iškeliavo Vokie
tijos kanclieris Michaelis. |ir nebrangios kvaticros. 
Jis norįs susipažinti su už- |Taipgi katrie dirba ant tų

JAPONIJA SIUNČIA 
NAUJĄ MISIJĄ.

Tokyo, rugp. '31. — Ja- 
Įponijos parlamentas siunčia 
naujų misijų į Amerika, Ši
ta misija atstovaus Japoni
jos liaudį. Dabar viešinti A- 'tik trįs dalįs tėra. 
menkoje misi j
tik vyriausybę.

AUSTRIJOS ANGLEKA 
ŠIAI BADMIRIAUJA.

DALIS SAN GABRIELE 
PAIMTA.

Bazilea, Šveicarija, rugp. 
31. — Austrijos viešųjų dar
bų ministeris Ilamman pra
nešė, kad pargabenti iš mū
šių linijų 12,500 anglekasių, 

. . , kurie turėjo pagelbėti ang
T-, ’ , ,lių kasimų, taip badu pri-
v , ... .marinti, kad ilgas laikas jie
salintas nuo gubematonnvi-

valstijos teis- 
> gubernj 

Ferguson, kurs laikinai at-

mo uz prasižengimus.
fabrikų tai daug pigiau gau
na pirkti duoną, miltus, bul
ves, cukrų, visokių audeklų,
drabužių ir kitų daiktų. Buenos Aires, rugp. 
Darbų čia užtektinai visur Argentinos su Vokietija

VOKIETIJA NUSILEI 
DŽIA ARGENTINAI.

negalės imties jokio darbo, 
kol ueatsigaus. Ministerio 
nuomone, anglekasius rei
kia prideramai aprnpinti 
maistu, jei norima tikėties

3P— iš jų darbo našumo. Tai ga
lima padaryti kadir kitų gy
ventojų lėšomis, ty. suma-

Copenhagen, ragp. 31. —
Iš Cologne pranešama, kad 
italai dalį kalno San Ga
briele jau paėmę nuo aus
trų. Austraj iš ten atsimeta 
be didesnio pasipriešinimo.

— Ne\v York, rugp. 31.— 
Vakar čionai parodavo 25,- 
000 milieiantų. Jie veikiai 
iškeliaus karės laukan.

ivra? o žmonių maža. Labai nesutikimai už laivų sknn-

menkoje misija atstovai!ja >?ion ne toks brangus kaip

POINCARE ATŽYMĖJO 
PETAIN’Ą.

‘Paryžius, rugp. 31.—Ofi
cialiai pranešta, kad vis-s 
Vokiečių atakos Vorduno 
fronte atmuštom. Prancūzai 
buvo įsibriovę į vokiečių
pozicijas , ('hampagne ap- Verdunas, nigp. 31. 
skritvj. Daug vokiečių pa- ĮPraneuzijos prezidentas 
imta nelaisvėn ir vienas poineare rugp. 29 d. asine-
kulka svaidis.

NEPASISEKĖ TALKI 
NINKU LAKŪNAMS.

niškai atžymėjo 
armijų vadų gen

TRĮS POLICMONAI 
• PAŠAUTA.

daug visur reikalaujama, dinima pasibaigė. Vokietija pinti kitiems gyventojams 
tik ant fabrikų dviejų tur’davė atsakymų Argentinai, .maisto porcijas, 
būt 18 tūkstančių žmonių, o pasižadėdama ateityje nepa-| Manoma, kad Austrijos 

Maistas liesti Argentinos prekybos (Vyriausybė paims savo koii- 
laivų. Už vieno laivo nu-.trolėn visas anglekasyklas, 
skandinimų pasižadėjo at- įneš anglių stoka vis labinus 

atjaučia ma.
diplomatiniai ry

šiai su Vokietija pasilieka 
pertraukti.

Amsterdam, rugp. 31. — 
Praeitų sekmadienį talki
ninkų lakūnai mėgino už-

________ pulti Vokietijos miestą
Berlynas,, rugp. 31. — 'Frdukfurtų. Jie atskrido iš

Verduno fronte seka smav-d3^5’^^*1, 
kus artilerijų mušis, kurs! pusiaukelyj tarp
nežinia kuo turės pasihaig-[Frankfurto ir Mainz laku- 
į, - *’ nūs sulaikė vokiečių orinė

artilerija ir šaudymais pri
vertė juos grįsti atgal.

SMARKUS MUŠIS EINA 
VERDUNO FRONTE.

prancūzų 
Petainų. 

Inteikė jam Garbės Legijos 
kryžių. Atžymėtas už vokie
čių įveikimų Verduno fron
te pastaromis dienomis.

PERTRAUKĖ POSĖ 
DŽIUS PARLAMEN

TO KOMITETAS.

kitur, pirktų visko daugiau 
yra, ne kaip kitur ir nerei- 
(kia eilioj stovėti kaip kituo- Mečiau 

se miestuose. Čionai yra 
graži nauja bažnyčia, katra 
gegužės mėnesiui luduvipi 
papuošė gražiais vainikais; 
prabaštėlis lietuvis kuli. 
Senkevičius, vikaras lenkas 
ir klierikas ant vasaros ar- 
važiavęs vra lietuvis darb-
štųs, kurs puikiai ant var
gonų griežia ir chorų veda, 
o lietuvių daugiausiai pabė
gėlių, apie 300, liet daug yra 
tokių, kad nenori prisipa
žinti lietuviais, bet vadina 
save lenkais ar gudais.

Čia vietiniai žmonės dau-Įsitarti su Turkija. Ja 
nenori,

VOKIEČIŲ ŠEIMININ
KAVIMAS BELGIJOJE.

Berlynas, nigp. 
kietuos parlament 
sias komitetas per

31.—V

VOKIEČIAI VEIKIA 
TIES NIEUPORTE.

Londonas, rugp. 31.—Vo
kiečių artilerija smarkiai
veikia ties Nieuport, prane- --------- — į

šamu oficialiai. Oras labai Rymas, rugp, 31. — Ita- 
blogas. Siaučia vėsula ir lį- lai atmušė visas austrų 
ja. ikontratakftR Onrizia fronte.

AUSTRAI ATMUŠTI 
TIES GORIZLA.

Vakaj* vienuose namuose 
ties Thomas gatve policija 
užtiko pavojingų piktadarį 
Wheed. Norėjo jį suimti. 
Bet šis nepasidavė gražu
mu. Pradėjo šaudyti j po
licija, apsiaučiusių namus. 
Po poros valandų apgulimo 
piktndaris pasidavė. Tai pa
darė turbut netekęs kuo 
šaudyti. Pašovė jis pirmiau 
3 poliemonus.

Wheed su kitais piktada
riais intariamas dviejų žnio-

Amsterdam, rugp. 31. —
Vokiečių karės teismas pa
smerkė sušaudvti BelgijosI . * . . »
miestelio Hamont majorų už mų nužudyme anų dienų, 

Copenhagen, rugp. 31, —(tai, buk jisai gelbėjęs bei-'kuomet plėšikai užpuolė

VOKIETUOS ATSAKY 
MAS POPEŽIUI SU

LAIKOMAS.

Berlvno “ Krcuzzeitung” gams pabėgti į Olandija. įBrink’s Ęxpress Čo. auto- 
tvirtina, kad \ okietijos at- Kitu du žmogų nubausta mobilių, kuriuo buvo gabe- 
sakymas popežiui taikos {kalėjimu lig gyvos galvos, narna suvirs 8 tūkstančiai 
reikale nebusiąs pasiųstas jųdviejų vienas yra ku
anksčiau, kaip tik už ko-1 
kių 10 dienų.

nigas.
dolierių.

AVheed’o namuose ai rasta
—---- [daugelis auksinių pinig.i.
31.—Au-Jie abejonės tai bus paimti 

paminėtos ekspresinės

Vokietija su Austrija at
sakymo reikale jau sutiko. 
Visa sunkenybė palikusi eu- 

kurios 
niekoto viršiau- ginusia igauniai (estoncai, Į Vokieti ja 

•traukė sa-[darbštus žmonės). Yra tris(veikti. Vokietija nors vi-
posėdžius. Nesnsirinks ipašaljMis komitetai: tremti-suomet kalba savo t ai kini n«vo

anksčiau; kaip tik bendrai nių, vaikų iki 12 metų ir ne-kių vardu, bet pirmiau 
su parlamentu ateinančio galintiems dirbti. Pašalpų siklausia anų įgaliojimo, 
mėnesio pabaigoje. duoda, ne po mažiau kaip

Paskutiniam savo posėd.vj kitur, taigi reiktų lietu- 
jkomitetas tarėsi apie cenzu- viams pasinaudoti čionyk
ros ir karės stovio įstaty- ščiomia patogiomis aplinky 
mus, kuriuos norima žymiai 
pakeisti.

bėmis ir važiuoti ant darbo 
Narvon.

pa

Londonas, nigp. 
strai oficialiai praneša, kad įš
jie Isonzo fronte vienur- kompanijos automobiliaiis. 
-kitur laimi mūšius. Ypač 
austrams geriau ėmė sek- 
ties, kuomet jie susilaukė 
stiprios pagelbos. Italų už
puolimo laikotarjiis baigiasi.

ORAS

________ —. ----------- - ----------—- HMMk

— Washington, nigp. 
— Vakar vyriausybė 
metų kviečių bušeliui

Aberdeen, Md., mgj). 31. 
— Ant Pennsvlvanijos gele 

šių įžinkelio bėgantis traukinis 
nu-iužmušė 7 žmohes, kurie ve

31.

skyrė $2.20 
šių kainų.

kaipo mažiau-'žinių važiavo skersai gele-
^žinkelį.

Rugpjūčio 31, 1917 m.
Chieago ir apylinkės. — 

šiandie gražus oras ir šil
čiau; rytoj vėsiau ir gal: 
būt lietaus. •

Temperatūra vakar aug 
ščiausia 68. žemiausia 62 
[laipsniai.

HMfeb
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, simamys taikos mintimis.

Dabar svarbiausia bus 
tas, kuomet nugirsti Vokie
tijos atsakymą popiežiui. 
Anot telegramų, tą atsaky
mą tvarkąs parlamento ko
mitetas su vyriausybės at
stovais. Tatai atsakymas 
tvarkomas ne kaizerio, bet 
pagal prezidento Vilsouo 
išreikšto jo atsakyme noro 
vokiečiu tautos atstovu. 
Manoma, kad vokiečių atsa
kymas nebus sausas. Jie 
be kitko pastatys prineipia- 
les taikos sąlygas. Šitas jų 
sąlygas Šv. Tėvas praneš 
talkininkams. Su šiuomi 
tatai, rasi, ir prasidės kori- 
kretiškesnis vei kimas.

Šimtai milijonų žmonių 
su didžiausiu pasiilgimu

Prenumerata tuoktai Ūkai ne. Lai
kas ekaltoel nuo užslraiymo di.no*. 
ae nuo Nauju Metų. Norint permai
nyti adresų, visada reikia prisiųsti ir 
eenas adresas. Pinigai geriausia siu
sti * iiperkant kratoje ar eapreaa 
“Money Order" arba Įdedant pinigu*
1 registruotų laiškų. •

Redakcijai prisiųstieji raštai Ir 
korespondencijos negražinami. Jei 
autorius, atsiųsdamas toki rašte* ne
pažymi ir neindeda krasoe ženkleli* 
sugrųžinimui. Visokiais reikalais krel- 
pianties adresuokite:
DRAUGAS PUBLISHING OO., INO*,
2.404 W. <6th Street, Ohicago, BUaošk 

Tel. McKlnley <114.
__________  XX - -i

•‘DRAUGAS’*
Llthuanlan Daily FrieaS 

Published dally except Sundays hy 
DRAUGAS PUBLISHING OO., INO.,
1800 W. 4«tli Street, Ohicago, Illinois.
Tel. McKlnley <114. Eetabllshed 1204 

'Terma ef Subscriptlon: In Ohicago 
by mail or carrier per rear M.04 ,
outside ohicago by mail <4.54'laukia tos• laimingos valan- 
Thursday edltion <2.04. At Nevre I , . , ' , . . v.
stands 2c. a eopy. Advertising raten dos, kuomet kariaujančios perša skaityti jų šlamštus, 

tautos pagaliau tars: gana kuriuose išjuokiamas tikėji- 
ka riauti.

u šitos su-[ir kunigus ir pastarųjų su 
atsidėjimu klausyti.

Net miela girdėti apie to
kius brolius lietuvius, ku
riuos socialistai taip daug 
“garbina.” Nes tai reiškia, 
kad tokie lietuviai, kurie,

e vi

neklauso socialistų laikraš- į 

čių tauzijimų, tikrai gali 
skaityties susipratusiais lie
tuviais, pamylusiais dorą, 
savo prabočių šventuosius 
palikimus.

Tas pat socialistų laikraš
tis iš džiaugsmo negali tver
ti, kad kituose miestuose ir 
miesteliuose, kur nesama tų 
nelaimingų anglekasyklų, 
lietuvių tarpe esąs žymes
nis nuošimtis apšviestes- 
nių. “Apšviestaisiais” dar
bininkais socialistai vadina 
tuos lietuvius, katrie su pa
mėgimu skaito ir kitiems

e *p»iiciOoD.
MIESTO OFISAS 

(Down Tonu Office)
328 Rcaper Bloek

72 W. WASH1NGTON St.,

TAIKAI DURIS 
ATVIROS.

Vakarykščiam ‘ ‘ Draugo ’ ’ 
numery j paskelbta prezi
dento Wilsono atsakymas 
Šventą jam Tėvui Į taikos 
pasiulijimą. Amerikos spau 
tla visaip rašo apie tą atsa
kymą. Visaip apie jį kal
ba ir žymesnieji šios šalies 
vyrai. Didžiuma tą prezi
dento atsakymą, išgiria. Sa
ko, tai žymiausias šios ga
dynės istorinis dokumentas. 
Kiti priešingai atsiliepia.

Vatikano Šimelis, iuteikdamas dipliomatiuiam korpu 
sui prie Apaštališko Sosto tą, taip giliai maldingą, 
griaudžią ir išmintingą taikos notą, švenčiausiai pildo 
savo augščiausią dvasinę priedermę, kurią jam uždėjo 
Išganytojas.

Juk Kristus yra viso pasaulio mokytojas; Jis — 
teisybė ir šviesa: Jis skelbė atgimimą ir nusivalijimą; 
vietoje neapykantos ir keršto Jis liepė žmonėms niy- 
lėties ir būti nusižeminusiais.

mas, dergiamas Dievo var
das. bjauriojama katalikiš-Gal toji svarbi valanda 

i jau nebetoli. Duok, Dieve, ik<>ji dvasiškija. 
'kad rengiamojo Bažnyčios'
Kunigaikščio pasidarbavi
mas kuoveikiaus atneštų pa
geidaujamuosius vaisius.

Tokie ‘ ‘ apšviestuoliai”
beskaitydami socialistiškus 
raštus, kaip jau visiems 
abelnai yra žinoma, pavir
sta . tiesiog1 keturkojais su
tvėrimais ir jie laikui bė
gant pasidaro netik netin
kami draugijos nariai, bet

Chicagos majoras Tliomp- net kenksmingi, jei jau ne

Dabartinės karės kruvinos ma
lonės ir taikos reikalingumas 

TUOJAUS.
THOMPSON PRIEŠI

NASI KAREI.
(Žiur. “Draugo” No. 205.)

Popiežiaus Benedikto XV taikos pasiūlysimas — geriau
sia proga užbaigti karę
-

son posenovei priešingas 
karei. Kuone visi angliški 
laikraščiai jį užtai vadina 
kaizerio šalininku ir daro 
jam kitokius priekaištus. 
Bet majoras to nežiūri. Jis 
dažnai viešai išreiškia savo 
pažiūras karės žvilgsniu.

Majoras Thompson sako,

visai pavojingi.
Nes tik dirstclkime, ką 

•tokie socialistų šlamštų 
skaitytojai išdarinėja. At
simename labai gerai Cice
ro, Illinois, socialisus, 
katrie šventvagiškai išnie
kino, o gal dar ir dabar nie- 

’ kiną, kataliku Bažnyčios
jogei jis jokiuo budu nega- į bažnytinius rubus. Juk taip 
Ji sutikti su šalies vyriau- Į^orai negalėtų pasielgti 
sybės politika, -ypač reika- neį didžiausi priešai. Tečiau

Prezidento AVilsono atsa- ie siuntimo kareivių į Euro
kymas lietuvius tiek apeina, 
kiek jame yra pažymėta, 
kad Suv. Valstijos kariauja 
ne tik už didesnių, bet ir 
mažesnių tautų laisvę. Pa
starųjų tarp* mes esame.

pa. Jis tvirtina:
“Tegu kareiviai pasilieka

savo šalyj. Jie neturi būt 
siunčiami į užsienius. Jei 
šalies gyventojams butų lei-

. v. sta tam klausime balsuoti, 
Nors prez. Vvilsonas kaip si- , . ...1, kiltu protestas ne tik 
tam, taų> ir kituose savo ka
rėš dokumentuose Lietuvos 
neprisimena, bet esame dė
kingi, kad už stiprų pažy
mėjimą, kad Suv. Valstijos 
kariauja už pavergtųjų tau
tų laisvę.

Tečiaus reikia liūsti, kad 
prez. AVilsonas tuo atsaky
mu nors ir neatmeta Šv. Tė
vo pasiitlijimo taikinties, 
bet Įmbrėžia, kad taikinties 
dar neatėjęs laikas. Suv. 
Valstijos pirmiau nori su- 
truškinti Vokietijos valdan
čiąją jėgą ir tik paskui sto
ti dervbosna su pačia vokie
čių tauta.

Ar )Kisiseks Suv. Valsti
joms su talkininkais inti- 
kinti vokiečių tautą, kad ji
nai šiandie gyvena nutukrn- 
tizmo priespaudoje, ar pasi
seks .tų tautą atskirti nuo 
jos garbinamojo kaizerio, 
kuriam ji yra dėkinga už 
dabartinį savo stiprumą ir 
galingumą, ne musų daly
kas. Bet tikrai yra žino
ma, kad prez. AVilsono at-

prieš kareivių siuntimą, bet 
ir prieš karę.”

Thompson tvirtina, jogei 
“doleriniai patriotai” už tai 
jį norėtų pasiųsti kalėji
mam Tečiau jis nesibijųs 
kalėjimo. Verčiau jam eiti 
kalėjiman, negu išsižadėti 
savo pažiūrų, surištų su ša
lies politika.

Sako:
“Yra žmonės, kurie die

nomis ir naktimis šūkauja 
apie patriotizmą, nes iš ka
rės daro gorus pinigus. Pa
smerkia jie tuos, katrie prie 
šinasi karei, kadangi tas su
mažina jiems progą pasipi
nigauti.”

LIETUVIŠKŲ SOCIALI 
STŲ LAIKRAŠČIŲ

“ŠVIETIMAS.”

Vien’as socialistų laikraš
tis savo tamsunėliams šu
niui kintiems skaitytojam*, 
nusiskundžia, kad, girdi, 
aplink anglekasyklas, kaip

sakymas tolesniai pratęs ka antai PenUsylvanijos mažes- 
rę, kurios pabaigos visas-niuose miesteliuose, gyve-
pasaulis ištroškęs. 

Nežiūrint to visa,
(liautieji lietiniai esą taip 

taika tamsus, kad į savo namus
yra galima ir jai Baltųjų neįsileidžia nei vieno socia-

Vakar, šitoje vietoje, buvo mėginta išrodynėti, kad 
labiausiai pageidautina taika,, tai prezidento AVilsono 
prieš Kalėdas pasiūlyta “TAIKA BE PERGALES,” 
nes ji bus abiem pusėm GREITA, TEISINGA, GAR
BINGA IR TVIRTA.

Taika be pergalės, kaipo tokia, atsiektina TIK ly-

Bet KRISTUS, Kuris mokina taip gražiai gyventi, 
yra NEMATOMA BAŽNYČIOS GALVA.

POPIEŽIUS gi yra vyršiausis Kristaus vietinin
kas ant žemės; Jis — MATOMA BAŽNYČIOS GAL
VA ir užtat Jis privalo mokinti pasaulį kaip tik taip, 
kaip Kristus mokino.

Taigi, ir dabartinio popiežiaus, J (t Šventenybės Be
nedikto XV, didvyriškas šauksmas ‘TAIKINTIES!’ yra 
drauge ir DIEVO BALSAS kraujuose ir ašarose pas
kendusiai žmonijai, Kuris visa savo prigimtimi trokšta 
mums LAIMĖS, DŽIAUGSMO IR RAMYBĖS.

Apskritai apie popiežius ,kaipo apie kariaujančių 
taikintojus, bus paminėta žemiau, bet šioje vietoje no
risi tik parašyti, kad ir Benedikto XV vertas pranokė
jas Pijus X visomis išgalėmis rūpinosi prašalinti nuo 
Europos padangės dabartinės karės pragarišką šmėk
lą. Kuomet, apskelbusi Serbijai karę, Austro-Vengri
ja kreipėsi prie Pijaus X, prašydama palaiminti karę, 
tai mirštantis popiežius verkdamas tarė: “AŠ LAIMI
NU TIK TAIKĄ...” .

Vargu surasti tinkamų žodžių, kad gerai apibudin
tų ir dipliomatišką popiežiaus notos dalį, kuri dabarti
niame momente yra labai .reikalinga ir svarbi.

Šiame taikos rašto skyriuje Jo Šventenybė, supras
damas, kad dabar ne laikas kalbėti bendrais žodžiais, 
paduoda praktiškesnės sąlygas, kurios galėtų būti pa- 

1 matu greitai, teisingai, garbingai ir tvirtai taikai.
Nors ATSIŽVELGIANT į militarišką, ekonomišką 

ir politišką kariaujančių valstijų stovį, iš Vatikano pa
siūlytos taikos sąlygos yra abiem pusėm visiškai teisin
gos ir kiekvienas geros valios protaujantis žmogus pri
valo su jomis sutikti, bet popiežius griežtai nereikalail

gių derybų keliu ir tos derybos privalo invykti TUČ- Ja? Ja^ priimtų taip kaip yra, bet tik paž\mi, kad 
TUOJAUS, kadangi pripažinus p. Wilsono pirm siūlytą .1° nuomone tokios sąlygos butų teisingiausios ir leng- 
taikos rųšį nėra nei mažiausio protingo išrokavimo tęsti
karę nors ir vieną valandą.

Bet jokių derybų negalės būti, neĮKidarius p ii įren
giamų arba iiižangiiiių sutarčių delei taikos konferenci
jos.

O savu keliu, taikos konferencijos' negali būti iki 
tol, kol kas nors nepakvies kariaujančių valstijų taikin
ties ir nenurodys toms deryboms abeluos programos. 
Arba — kitais žodžiais tariant — kaip kiekviename su
manyme, taip ir taikos konferencijos sumanyme, privalo 
būti sugestija.

Didžiai linksma yra pažymėti, kad dabartinėje va
landoje kariaujančios valstijos TURI • puikiausia progų 
susirinkti apie taikos konferencijos stalą ir pradėti taip

nepritarimu j„ darbams, USai laukiamaa derylma delei karės užbaigimo.
Tų visai žmonijai GEISTINĄ IR BŪTINAI REI

KALINGĄ SUGESTIJĄ TAIKOS KONFERENCIJAI

taip elgiasi tie, katrie sau 
“apšvietimą” semia iš so- 
eialistiškų šlamštų.

Antai vėl “Darbininke”, 
štai ką skaitome apie socia
listų “apšvietimą”:

“Brightono socialistų 
lyderis ir jo pakalikai, 
kaip spėja žmonės, norė
dami atkeršyti katalikui 
Stasiui Žukauskui už jo

viausiai atsiekiamos.
Kariaujančių valstijų atstovai, suvažiavę kongre- 

san, patys galutinai padarys tokią taikos sutartį, kokia 
jiems tiks, o popiežius tik kviečia juos kuogreičiausiai 
suvažiuoti ir pataria pasinaudoti svarbesnioinis jo tei
singos taikos mintimis.

Tokių tinkamų sąlygų pasiulijimas dar ir dėlto la
bai svarbus ir naudingas dalykas, kad prablaivins tarp- 
tautišką politiška padangę.

Ši popiežiaus nota verste verčia visas kariaujan
čias ’ valstijas be jokių išsisukinėjimų ir dviprasmių, 
žvangančių sakinių, AIŠKIAI IR GRIEŽTAI PASA
KYTI, KOKIE JŲ TIKRI KARĖS TIKSLAI.

Nors BAŽNYČIOS VADAS DARBUOJASI ŽMO-

I ištiško luikraštpalnikif 
Girdi, tokius lietuvius kapi- 

kad Šv. (lalistai mylį, nes juos gali
ma kaip patinkamai išnau
doti. Ginti, tokie lietuviai 
daugiau nieko ir nebežino, 

kad abipusiai nusileidimai kaip tik dirbti ir melsties, 
trumpu laiku suartins ka-1 kaip tik užlaikyti bažnyčia* vo skaitytojus.

Rūmų, VVnshingtone, duris 
visuomet stovi atviros.

Reikia tikėties,
Tėvo taikos reikale pradė
tos pastangos bus varomos 
ir toliaus. Reik’a laukti,

naktyj iš subatos į nedėlę, 
rugpjūčio 26 dienų ant 
stovinčios ties Zakausko 
namų “šantės” stogo pa
kabino paveikslų su rė
mais: “Kristus paskuti
nėje vakarienėje.” Soci
alistai manė, kad tuo pa
veikslu įžeis p. Žukauskų, 
bet labai apsiriko. Zakau- 
skas sako, jei priešais jo 
stubos durių ir lango cici- 
likai butų pakabinę mon- 
kę arlia Markso fizionomi
jų, tai butų buvę biauru, 
bet dabar iš Kristaus jki- 

veikslo jis kai}K> geras ka
talikas tik jmshlžiaugė. 
Gaila tik, kad pulonis 
paveikslai valkiojasi po 
“cicilikų” nešvarias ran
kas. Savininkai tokių 
dalykų privalėtų prida
boti šventus j ai veikslus ir 
neleisti jų eieilikams val
kioti.

“Katalikus Kristaus 
paveikslu cicilikai vargiai 
kada galės įžeisti. Lai 
jie savo kerštui |w rodyt i 
keletu inonkių jaigamina, 
tuomet gal cicilikai ir su
lauks pageidaujamo tiks
lo.” . .

NIJOS GEROVEI BEŠALIŠKAI, NUOŠIRDŽIAU
SIAI IR PROTINGIAUSIAI, bet vis gi atsirado tokių 
neišmanėlių, kurie su įniršimu ėmė drapstyti purvus ant 

. Jo ir nesąžiningai kritikuoti taikos notų, kurios VIE-
DA\Ė POPEŽIU S.BEN EDIKTAS X\, kuns, kaip zi-j MATINIS tikslas yra kuogreičiausiai užbaigti ta kruvi
note, nesenai išsiuntinėjo visų kariaujančių > nlstijų a ai- HJ1 tragC(jjj^ kurioje visa žmonija yra agoniškas lošėjas 
dovanis iškvietimą kuogreičiausiai Įmigti Žmonių žud\- svlgrųžiuti sukniubusiems po vargų našta nelaimin

giems žmonėms džiaugsmingas taikos dienas.nio negarbingą ir baisų darbą.
SUNKU ATRASTI KITĄ TAIP VERTINGĄ, 

TAIP INSPUDINGĄ IR TAIP TINKAMĄ ŠALTINĮ 
KARĖS BAISENYBĖS NUMARINTI, KAIP APAŠ
TALIŠKAS SOSTAS.

Popiežiaus vieta tarptautinėje politikoje neturi sau 
lygios.

Jis yra krikščionijos galva amžinos Katalikų Baž
nyčios pavydalu, Kuri turi milijonus maldingų pasekė
jų beveik kiekvienoje dabar kariaujančioje šalyj.

Bet drauge jis yra ir didelė diplomatiška galybė, 
vienas iš-Europos valdovų, pas kurį valstijos siunčia sa
vo ambasadorius ir ministerius.

Taigi, svarstant Vatikano garsiąja taikos notą, mes 
privalonu* žiūrėti į popiežių netik kaipo į garbingų Baž
nyčios Kunigaikštį arba Rymo Vyskupą, bet ir kaipo į 
viešpatystės vyrų ir gabų diĮdiomatn, apie kurio neutra- 
liškunių geros valios žmogus negali nei kiek abejoti.

Vadinas, Benedikto XV stebėtinai brangiame isto
riškame dokumente taikos reikale sąžiningai eįgiantres 
būtinai reikia atskirti 2 dalyku: tikėjimišką jo pusę ir po 
litišką, kurios lygiai yra LABAI PRAKILNIOS, PRO
TINGOS, TEISINGOS IR NUOŠIRDŽIOS.

Popiežius, kaipo šv. Petin Apaštališko Kosto iopė- 
diiri’s, gražiausiais žodžiais ir su giliausiu nusižeminimu 

Į vardu Kristaus, Kuris yra GYVASTIS, PASIOAILĖ- 
koks socialistų | JlMAH IR MEILĖ, prašyte prašo kariaujančių valstijų 

“mokslas” ir kaip jie savo kuogreičiausiai paliauti lieti nekultų žmonių kraujų ir 
laikraščiais “apšviečia” sn-,gyventi kuomeiliausinmc sutikinu', kaip ir pridera vi

siems žmonėms, o tuo labiau krikščionims.

Negarbingi taikos priešininkai dažniausiai au laiip 
kine pašaipa klaidingai pažymi, kad popiežiaus taikos 
nota nukalta vokečių kalvėje ir turi aiškia antspaudų 
“Made in Germany.” ,

Primetę Jo Šventenybei parsidavimą vokiečiams, 
Vatikano notos šmeižėjai nedorai užsipuola buk jiopie- 
žiui mažiau rūpinti žmonijos gerovė, kaip savo garbė, 
buk jis ne kiek reik protestavęs delei Belgijos sunaiki
nimo ir tt.

Stebėties tik reikia kaip menkutis tų žmonių išma
nymas, kaip siauros ir smulkios jų pažiūros akivaizdo
je to baisiausio kataklizmo ir kaip pragariškai pikta jų 
valia.

(Tąsa 3-me pusi.)

Matote,

c PiRfcjmte šito 6r«sintlitl«
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DABARTINĖS KARĖS KRUVINOS MALONĖS IR 
TAIKOS REIKALINGUMAS TUO J AUS,

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

Tik išsivaizdinkime: šitokiame vispasauliniamc sku
rde1, kuomet milijonų žmonių kraujas ir ašaros upeliais 
bėga, šmeižti tą brangų žmonijos prietelį, kuris rūpinasi 
sustabdyti baisų-baisiausios karės darbą — tai jau yra 
bjauriausia dvariškas išgverimas ir didžiausia proto tam
sybė. . < f f ,

Kad parodytų kaip daug pas tuos žmones yra pa
giežos, neapykantos, {Misijos, gašlumo, blogos valios sun
ku surasti geresnį būdą už pakartojimą ištraukos iš po
piežiaus taikos notos.

Prašau sulyginti, gerbiamų skaitytojų, liisteriškai 
piktas taikos priešininkų kalbas su tais prakilniais ir 
inspudingais žodžiais, kuriais Šv. Tėvas baigia savo at
siliepimą į kariaujančių valstijų viršininkus:

“Taigi, darydami tą pasiulijimą jums, kurie šio 
je valandoje laikote savo rankose likimus kariaujan
čiųjų tautų, mes norime matyti jų priėmimą ir no
rime patirta Jūsų atsakymą greitu laiku, kadangi 
baisioji karė kas kart labiaus rodosi virsta betiks
liu žmonių žudymu.

Visas pasaulis pripažįsta, kad armijų garbė a- 
biejose pusėse yra nepažeista. Taigi prilenkite 
ausis prie musų maldavimo. Priimkite brolišką 
pakvietimą, nes jį jums siunčiame Dievo, Išganyto
jo vardu, To, Kuris yra Taikos Kunigaikštis. At
siminkite didžią savo atsakomybę Dievui ir žmo
nėms.

Nuo Jus valios priklauso ramybė ir džiaugsmas 
nesuskaitomų šeimynų, gyvybė tūkstančių jaunų vy
rų; trumpai sakant, laimė žmonių, kuriems Jus tu
rite tiesioginę priedermę užtikrinti gerovę.

Tegul Dievas jums inkvėpia nutarimą, sutin
kantį su Jo švenčiausia valia. Tegul Dievas pa
daro, kad jus, pelnydami džiaugsmingą savo laikų 
pritarimą, ateities gentkartėse turėtumėt šviesų tai
kos veikėjų vardą.

Mes-gi iš savo pusės stip’riai susivieniję maldose 
ir atgailose su tomis tikinčiomis dūšioms, kurios 
trokšta taikos, meldžiame jums iš Dievo Dvasios pa
tarmės ir šviesos.”

Matote, ašaros valgo skruostus skaitant tą nuošir
džią, išmintingą ir labai gražioje formoje sustatytą notą, 
kad atneštų žmonių giminei džiaugsmą ir gerbūvį. Iš kiek
vieno jos žodžio tryška popiežiaus Benedikto XV STE
BĖTINAS ŠIRDIES GERUMAS, KRIKŠČIONIŠ
KIAUSIAS DVASIOS PRAKILNUMAS IR POETIŠ- 
KIAUSIS JAUSMŲ ŠVELNUMAS.

Užtat, nepritarti Šv. Tėvo išganingam žygiui sutai
kinti kariaujančias valstijas ir lieti pykčiausių šmeižtų 
tulžį ant to brangaus, iškilmingo ir inspudingo istoriško 
dokumento, tai reiškia atsisakyti nuo vardo protingo 
žmogaus, naudingo piliečio ir ištįkymo patrioto.

Kitos šviesios žvaigždelės tamsioje padangėje.

Po šituo antgalviuku norėčiau pakalbėti apie kitus po
piežius, kurie netik bandė sutaikinti kariaujančius, bet 
kuriems ir pavyko tas šventas darbas.

Nors laiko ir vietos trukumas neleidžia jdačiau šį 
tildomų dalyką panagrinėti, bet truputį paminėti apie po
piežius, kaipo taikintojus, man rodos labai tiktų šiame 
momente ir šioje vietoje.

Nesiekiant į pačių pirmųjų metašimčių po Kristaus 
gimimo, atsiskleiskimc, kad ir penkto metašimčio isto
rijos lapus.

Tais laikais baisiausia buvo barbariška tauta vardu 
gulinai ir jų vadas Attilla. Visi Europos gyventojai 
taip buvo inbauginti galingais ir labai žiauriais gunuais 
ir jų barbariškiausiu vadu, kad minios tamsesnių žmonių 
išgąstingai kalbėdavo, buk kur Attila atsistoja, ten net 
žolė neauganti. Taigi, tie gminai, Attilos vedami, lwii- 
siausiai nuteriojo šiaurinę ir vakarinę Europą ir nuo 
Reino paupių keliavo viską pakelyj naikindami Itali- 

jon, artindatnies prie Rymo. Tuomet, Rymo imperato
rius Vnlentijonas Iii kreipėsi prie popiežiaus Leono Di-( 
džiojo, prašydamas išgelbėti Rymą nuo pražūties. Šv. Tė
vas sutiko ir, žymiausių rymėnų lydžiamas, nuėjo už mie
sto, kad sulaikytų laukinės gaujas. Pasikalbėjimas su 
Attila invyko pastarojo stovykloje prie upių Mineio ir 
Po. Kaip ten buvo istorija rodos nepažymi, >H*t gana 
to, kad perkalbėti barbarai sugrįžo prie Dunojaus ir tu
kino laidu turtingas Rymas išlyko nepaliestas.

Dėkingi Rymo gyventojai, sužinoję, kad jau jiems 
negręsia pražūtis nuo laukinių liarbarų intužimo, vietoje 
cirkų la'go į bažnyčias ir verkdami meldėsi už popiežių 
Leoną Didyjį, kaipo už Rymo isgelbėtojį.

Keletui metų praslinkus kitas laukinių tautų vadas 
— (ienserikns — prisiartino prie žydineip Rymo vartų. 
Vėl Rymo imperatorius prašė Leono Didžiojo išgelbėti 
miestą. šį sykį ir gi jmvyko.

Sekantis popiežius taikintojas buvo Grigalius Di
dysis. Ačiū jo rūpesčiui tapo užbaigt* karė tarp lom-

įbardiečių ir romėnų. Bet kelias prie šitos taikos buvo 
labiti vargingas ir derybos tęsėsi net keturius metus.

Pravartu pažymėti, kad kaip dabar kaikurie nedo
rai šmeižia musų brangų taikintoji Benediktą XV, taip 
ir anuomet purvais drapstė Grigalių Didyjį taip pat už 
rupinimasį suteikti žmonėms taiką. Ir, kas indomiau- 
iia, kad ir šeštame metašimtyj (Grigaliaus Didžiojo lai
kuose) ir dabartiniame, dvidešimtame metašimtyj, po
piežių taikintojų dergimu užsiima daugiausiai tos ypa
tus, kuriems karės skurdas didina kišenius ir, kuriems 
ižtat pageidautina, kad žmonių skerdyuė tęstųsi kuoil-
ginusiai.

M. O’Rioędan, D. U. L.. D. D. savoje knygoje “Tlie 
Popes as International Peaeemakers” (Popiežiai kaipo 
tarptautiški taikintojai), aiškindamas Grigaliaus Didžio
jo sunkenybes sutaikinti kariaujančius loinbardiečius ir 
romėnus taip rašo:

Tas jaunas Tamstos nr-į 
nimas kunigas yra buvęs ar
ti pusantrų metų karės lau
kuose, ir geroką laiką sėdė
jęs tranšėjų viduryj. Jis 
matė motinų alpimą ir ka
reivių vaitojimus. Niekas 
čia negali gyvai nupasako
ti ar išsivaizdinti, koks ten 
yra pragaras. Kad supra
sti visas karės baisenybes 
reikia pačiam ten būti. Da
bar gi, pasauliui 'sukrutus 
kalbėti apie galutiną nusi- 
kratiiną milicijos ir įvedimą 
pastovios taikos ir tas “jau
nas kunigėlis” tam pritaria. 
Ir jeigu prisieitų lietuviams 
gintis nuo priešų, butų tas 
kas buvo Lincoln’o laikais, 
tv. visi, kas gyvas, mestų 

f arklus ii- plunksnas, petys

Didžiausias kliutįs darė jam {lakeliui prie tai
kos viešpatystės vyrai (public oficials) ir Rt’iuo ir 
Ravemios pirkliai, kuriems taika reiškia nuostolis, 
o karė — pelnas, ir kurie labiausiai rūpinasi savo
privatiškais reikalais, o ne visuomenės gerove, kuriij __ už t(-vvnę»
jiems patikėta ugdyti. Jie taip toli nužengė savo 1 
pyktume, kad liet išdrįso Ravennoje išlipdyti apgar
sinimus, kuriuose primetama popiežiui niekšiški tik
slai bandyme sugrąžinti taiką.”

Gi dabar po karei Lietu
voje darvs tvarką Lietuvos 
valdžios nusamdyti policis- 
tai. Jei gi vvčiai lavinsis 
kariško miklumo su tikslu 
įvesti Lietuvoje tvarką, ne- 
užmirškim, kad gali pradėti 
lavinties ir Socialistai su vi
sokiais tautininkais irgi su 
tuomi pačiu tikslu. Šiandie
na su tais visais pešamies 
tik laikraščiuose ir prakal-

Mums yra pranešta kad nekuriose ka
rinėse, restauranose alus tapo pardavinė
tas po priedanga populariško blaivaus gė
rimo Bevo.

šie raportai yra tikri ir tas mus pri
vers pradėti prieš juos veikti.

Gėrimas Bevo turi parama VALDŽIOS 
IR VALSTIJOS. Kuomet Jis buvo dirba
mas kad butą blaivus ir gardus gėrimas 
žmoniems Bevo yra pardavinėjamas TIK
TAI BUTELIUOSE, mes patys juos supi
lame į butelius ir turime specialius viršus, 
kad apsaugojus imitaciją.

Mes nepraleisime tos progos kad su
gavus tuos kurie nori imituoti Bevo, ge
rai nubausti kad užlaikius gera varda.

Šiuomi mes persergstame kad mes ne-
parduosime savo produktą tiems kurie. ♦ 
norės Bevo imituoti.

ANHEUSER-BUSCH BREWINC ASSOC1ATION

Pavyko tukintojo rolėje ir popiežiui Zakarijui aš
tuntame metašimtyj; jo inpėdinys Steponas II pasek
mingai taikė vėlyvesnės karės lombardiečių ir romėnų; 
popiežius Leonas IX vienuoliktame metašimtyj sustab
dė karę tarp Vengrijos karaliaus Andriaus ir Vokietijos 
imperatoriaus; o popiežiai Grigalius VU, Innocentas III 
ir Mikalojus UI nuolat su pasisekimu stabdė kares tarp 
Italijos gyventojų. ,

Paskutinis pasekmingas popiežius taikintojas buvo bose, o tada gal mušimies su 
Lėtinas XIII. Jo išmintingą žygį atsimena ir daugelis .šautuvais. O pasaulis tik, 
gyvenančių dabartinėje valandoje. Įstebėsis lietuvių “didvyris-

Popiežiui Leonui N UI 1885 metais pavyko sutai
kinti Vokietiją su Ispanija. Šis popiežiaus darbas juo Tamsta sakai “pirma nu- 
labiau gerbtinas, nes Vokietijos karė su Ispanija grei- j meskite nuo krutinės vyčių 
čiausiai būt invėlusi visas didžiąsias* Europos valstijas į į emblemą karžygį — A ytį, o 
žmonių žudymo organizuotą darbą.

Dalykas dėjosi šitaip:

k-toksįk:-:* « k « kk

1 Detroito Muzikos ir Dainį) 
Miletoįams Domai!
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5Ž
ipaskui išbraukite iš konsti-j*?

! Lietuvos Vyčių 79 Kuopos j
meri

Vokietija supyko su Ispanija dėlei Karaliuos salų, 5.. i • 
kuriu norėjo vieni ir kiti. Garsusis “geležinis kanclieris” L'*11/? UH‘l U

c u O tinimu iivin
kardų, turi pra- 

tinties prie tų žiauriųjų gili
Bismarkas, suprasdamas, kad patiems sunku bus genio- . . . * ... .... .. .... ’. vx .... . .. įklu kadangi ir jos nešioja
ju įsnsti ginčą, 23 rugsėjo 1885 m. kreipėsi prie popie-! U c .
v. t \-iit * j i j t i i - • įvycio emblema. \ Veiai susi-rzin,iw I icoiin \ I I I niTMVrinnm kuri .ln Kvonton vhi> tikimi -žiąus Leono XIII, prašydamas, kad Jo Šventenybė juos 
sutaikintų. Popiežiaus nusprendimas gauta 22 spalių, 
kuris, anot prieškatalikiško italų laikraščio “Riforma” 
— “išgelbėjo garbę vienų ir apsaugojo teisės kitų; pago
doje praeitį ir aprūpino ateitį.”

Didžiai geistina, kad taip pavyktų ir Benediktui
XV.

“Palaiminti taikintojai, lies jie bus vadinami Die
vo vaikais.” (Mat., V, 9.)

(Bus daugiau.)
Kaz. Gineitis

VYČIŲ MILICIJOS 
KLAUSIME.
Atsakymas kuli. A. Dexniui.

“Darb.” kun. Dexnis ne
teisingai įtarė porą asme
nų. Būtent: “Prie pa
naikinimo tos rezo
liucijos, kad ir nenoromis, 
prisidėjo vienas kunigas 
svečias , kurio kalba buvo 
nepageidaujama delega
tams; o labiausiai tą pas
kubino kalba jauno kunigė
lio, kuris paskutinis tą nuo
monę išreiškė ir tiktai dėl
to išreiškė prieš miliciją, 
kad nebūti vienos nuomonės 
u kun. Kemešiu.”

Tainista, kun. Dexni, 
rimtai pamąstyk — ar 
tik neprieštarauji patsai 
sau. Kun. svečias, kurio 
kalba buvo nepageidaujama 
delegatams i!’ jaunas kuni
gėlis, kum dėlto išsireiškė 
prieš miliciją, kad “nebūti 
vienos nuomonės su kinų 
Kernosiu” taip pavarė prieš 
milieijinę agitaciją, kad ta-
po didžiumos balsų išbrauk-1 mus.
tas nef iš konstitucijos nuli-1 To nepaisant primetama 
eijos paragrafas. Gi, ar bėda “keletui karštuolių.”

organizavo ir skaitlingai 
auga ne su tuo tikslu, kad 
būti priverstinais kareiviais 
ar nors kad ir “stražnin- 
kais.”

Gerai, jei jau Tamsta, 
taip nori, kad vyčiai butų 
mokinami milicijos muštrų, 
tai pamėgink pats Tamsta 
tverti vyčių milicijos kuo
peles. ' Mes Tamstos dar
bui nesipriešinsime, tik žiū
rėsime kaip Tamstai tas 
darbas seksis.

Kun. N. Pakalnis.

• l
S NAUJAS LAIKRAŠTIS !

kun. Kemėšis tylėjo t Ir 
kada jau buvo nubalsuota 
išbraukti iš konstitucijos • 
milicijos klausimą, ku
Kemėšis griebėsi už vyčių ' S “gausas” eina kas ketver- 2 
konstitucijos ir šuktelėjo, ,*e formate, 
kad nubalsavimas nelegalis- 
kas, kad konstitucijos įmu-- 
mainymui reikia dviejų trec 
dalių balsų. Gi konstituci
joje nesuradęs to {sunkto Į § nininkai. 

prispyrė tuč-tuojaus įvesti-į 
konstituciją dviejų trečda
lių balsavimo reikalą-,rir ka
da buvo tas priimta vien
balsiai, — kun. Kemėšis tuo 
mi pasinaudodamas antru 
atveju pradėjo prirodynėti, 
kad pirmasis nubalsavimas 
(t. y. apie milicijų klausimo 
panaikinimą) nelegali s, kad 
tam panaikinimui reikia 
dviejų trečdalių ir tt. Tada 
ir aš kalbėjau ir kiti nety
lėjo, kadangi kun. Kemėšis 
paskutiniuoju nutarimu no
rėjo naudoties, kad išar
džius pirmuosius nutari-

o “GARSAS”
Kas didelių 8 puslapiu. 7 kol., o '

'GARSAS” yra vienu geriau
sių ir svarbiausių Amerikos lie
tuvių katalikų laikraščių.

samiarbininkauja _ 
gabiausieji Amerikos lietuvių ° 

publicistai, visuome- Q
•o

“GARSO” prenumerata mc- • 
o tams 91-50, jiusm. — ft.OO.

į “Garsiu”
O

456 Grand Str. 
Brooldyn, N. Y.

'GARSIU” 
ItiaiiHk 

• rašytojai

A. A. SLAKIS 
Advokatas

Ofisas: Room 324
19 So. LaSalle Ht., CKi.-ago, IR. 

Tcl. Randntpli 5244

Gyvenimo viela 
tSSS Stf. Haleted Street

VeL Drover MM

s

Į Šv. Jurgio Parap.] Ciicras 
Rengia k tai gražų ir icrinifigą Koticerfę

Rugsfijo-SepiBMer, 8 D., 10 J r-i.
y
Sv. Jurgio Parap. Saloje

8 vai. vakarę įžanga 25c. Ypatai.
M

Progrntne dalyvaus TKIS CHORAI ir -ZY.VIIAI SI DETROITO 
SOLISTAI, DAINININKAI. MUZIKAI, MONOLOGISTAI, DĖKLĖ- Ęj 
MATORIAI, VIETINIAI IR IŠ KITĘ MIKSTĘ KAI,IŠSTOJAI.

Vienu žodžių sakant, bus tai konsertas laimi imikus ir {spudin- 4 
gas. Tikslas to vakaro Imis paaiškintas laike konserto, kas irgi 
priduos nemaža gyvumo ir nntuzija/.mo.

Taigi visi Detroito muzikos ir dainų mylėtojai, yra nuoširdžiai 
kvieeiami atsilankyti, nes tai bus DETItOITę pirmas taip įspūdis, a 
sh visokiais įvairumais konsertas. $

... Visus nuoširdžiai kviečia CHORAS. ®
& &

I,AI5AI GERA PROGA NORINČIAM PIRKTI FARMĄ.
Aš esmi priverstas parduoti greitu laiku laibai puikia FARMA, 

dėlto man prisieina eiti į karę. Karma yra 80 mylių Cliicagos ir 
vienų mylia nuo miesto, 80 akrų žemės, stubn dei gyvenimo aut 2-jų 
augštų, 6 ruimai, daržinė Javams, padargų namas, vištinyčia 150 
pėdų ilgumo. Skiepas dėl valgių užlaikymo. Puikus gyvuliai, naivus
ir pjuikl cemento dėl žąsų užlaikymo................................................................
.... Pinigais arba mainyti į prt.pertJ, Cicero arba Wcst of Kcdzie 
avc.. Atsišaukite per laišką:

DR. J. SHINGELMAN,
Tcl. Cicero 538. 1229 So. 40tli avė.. Cicero, III.

g AUKSUOTI ROŽANČIAI

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

S ♦ ♦
IKI
y
Kl
»
s

I

**K
v

No. 1137. Karoliai įvairių spal
vų. Keikalauiuiiit imminėkile ko
kios apalvos pageidaujate. I,en- 
ciugclls Ir kryželis storai ank- 
nuotl kaina su prl-iuntlnių 7.Te. 
No. 1438. Kulto Akmenėlio ka
roliai. Storai auksuotas leneiti- 
gelis ir kryželis. Gvnrantiioti 
ant 5 metų. Kaina su prisitiit- 
timu tik ................................ 91.25

No. 1130. (•alima gauti (vaiiių 
spalvų karoliais. Kryželiai “Ro
man Goki”. (Oanuliuoti ant 5 
metų. Kiekvienas atskirai (<lė- 
las gražioje <lė/.iiiėj(-. Puikiau
si iloyaua dėlei giminių. Ku prl- 
sluii i i m u ................................ 92.00
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l’žsisakanl paminėkite numerį Ir kokios spalio* norite. Pinigus 
galite siųsti IšĮKi-kant Moaey Order, n-uistriiutame laiške, arlm 
vtcnccntlnlals krusos Ženkleliais. Adresuokite: ,

n
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DRAUGAS PUBLISHING CO.
1800 W. 46th Street Cbicago, Ilk
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lilbdltrill ‘t.il'Kit ir iltsikiukl OWN OF LAKE. ANT PARDAVIMO.

ll šį vakarą.
Kalbėtojas žada būti elii-Į < ia tarp 4b iv 47 So. 1‘au-1 

Turimo vilties, liną g«itv., yra vienas itavia-j cagietis. 
kad Tonu <» Lakieėiai no-iuins lietuvis šoiniviiiiikas.į 
viai atsilankys į minėtą ya-’kurio moteris pvktina sa'°
į.,,,.., vaikus ir kaimynus. Pasak'Kata. •

Gerklės ligos gydomos 
per. Clilengos. žymu 
Kpeelalista, kuris .imi 
2o AIETĮ pilAKTI- 
KI'OJA ANT STATE; 
G AT VI .S.
. .Turi rekordų tuks- 
luoiėų išgydytu pneien 
tu.

Aklų, Au-ų, Nosies,

Penktadienis 31 rugpj. Vakaras bus be įžangos, 
šv. Raimunde Nuimato iš-|po prakalbu bus auką rin-
pažintojo. Numintus loty
niškai reiškia negimusį. Jis 
netižgiinė, bet gydytojai jį i 
išėmė iš mirusius motinus 
įsčios. Tai buvo 1204. Už-| 
augęs jis tapo vienuoliu. 
Pasižymėjo mokslu, dorybė 
mis ir protingumu. U/.siė-

kimas našlaičiams.

CICERO, ILL,

Darbininku prakalbos

mė belaisviu išpirkimu iš 
turku vergijos. .Mirė 1240.

šeštadienis, 1 rugsėjo, šv. 
' jdijiuts Atėniečiu. Jis1 "O
buvo
Mirus tėvams 
jįj 1>; '
pats nukeliavo pas šv

1 • • p • • • • _ iikaimynu pasigėrusį jį itna sUa 
kolioti savo paaugusią dūk-, 
terį priešingais dorybei žo
džiais..

Petrunelės Žentas.

Kreivos nkįM Ištaisomos be jokio 
usino.

Tonsils išpjaunama.

EfcTTtA.
Jauna pora priversta pnnukantl 

savo puikius, Is-velk naujus rakan
dus už retai pigių kainų, $160.00 se
klyčios setas, tikros skuroi ttž $35. 
Vėlinusios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kiu divonti, daveuport, taipgi $525 
pianu su 25 m. gvnrnnelja už $115 ir 
$225 Vlelrolu su brangiais rekordais 
už $60.00.. šis yra retas pigumas Ir 
jums apsimokės patirti nezlurint kur 
Jtjs gyvenat. Viskus vartotu vos 9 
savaites.. Parsiduoda taipgi i»o vle-

# f
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aigžd e

Nosies obstrukcijos prašulinamos. 
Kurtumas — Ausyse skani liejimas 

prašalinamas.

Galvos skaudėjimas ir kataras 15- 
! gydomas.

APSAUGOKITE SAVE 
APSAUGOKITE 

SAVO DRABU2US
Kiekviena karta trinate drabužius

Jus plešiate netik savo drubužiiiH bet 
ir sveikata. N. lt. O. (energy) Skal
bimo Plytelės iSsknlbiu. puikiai
drabužius. Tiktai reikia jiaesti <lvi nų. Atsišaukite tnojuus. Gyvenimo 
Plyteles j katula, pavirinus dvide-į vieta: 1022 Ko. Kedzie Avė., urti 22- 
šinits ininutų išimti iš katilo ir išsu- ! ros „,(v Chieago III. 
kti. Paprašykite savo grosernlnko , ’’ ’
kad duotų Jums sampeli dykai. Kai-- | —-------------- ----------------- -
ųuhar Moon Mfg. Co.. Kutini 1107 —!
140 W. Van Buren St.. Chieago. šis I REIKALINGA Pardavėja. Gera vlc-

Sąvaitinis Laikraštis
išeina kas pčtnyčia

Kaina metams: |

Amerikoje ir Kanadoje 2 dol. M 
Lietuvoje ir kitur .... 4 dol. 
Adresas pinigams ir ko- įį 

respondencijoms:

Darbini; ką dienoje (I.a- 
. 3 d. rugsėjuhor ])ny), t.

L. 1). S. 40 1 
es prakalba 
iutkauskas 
■’r. Juras.

■ H< |)US ;r programa iŠ 1o-'2
išdalinu visa

varaitskos gimines. Į

SKAITYKIT IR PLATINKH ,
“DRAUGA“

Akiniai pritaikomi.
1)R. F. O. CARTER,

20 S. State Si., anr 2-rų lubų
Antros duris nuo The Falr krautuves
VALANDOS: nuo 0 iki 7; Nedėlto-
mis nuo 10 iki 12.

vuizbažonklis yra Jūsų apsauga

LAUNDRY TABLETS

ta gerai merginai, atsišaukite: 
RANKEK COI-’FEE STORE

1836 Blue įstatui Avė.. Chieago. III.
< iŽVAIGŽDE 9 9

). rengia <une- 
Kalbės l)r. 

ir moksleivis
Apart prakalbs

pi(i!iiiiiaiiii*iiiiiiiiiiniiiiiiiEiiiiiiiiiiiiHiuiiiimiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiitii!iiiiH>

LAIKAS VISIEMS PRIE ŠVIESOS
Jei trokšti įgyti tikrą 5; :e$ą, užsisakyk laikraštį

“SVIESA” PYKAI 812.00 VERTfcS.
Žodynus Anglų, Rusų, Prancūzų ir

simą, dainą, duetą, šulu ir £ 
<imą pavargėliams, oi f ‘ ,,us ,(j įanl$Įę j<>-' 2 

ant.”Ce-
zarijit mokinties dvasiškojo 
gyvenimo. Pu dvieju metą 
atsiskyrė nuo jo ir gyveno 
tyruose. Paskui prašant 
Dalią (Prancūząj karaliui, 
tenai pastatė vienuolyną, 
kurianti1 buvo viršininku.

Į si vakari !i kviečiame 5

e. Lotynų kalbu; 470 puslapių;

TCWN 0F LAKE.

Iš Jaunimo gyvenimo.

Tl'OJ reikalingas vargonininką: 
mokus ntsakanėial savo amatų ir ga- 
Ijs vesti chorų. Pageidautinų nevedęs.

Platesnių informacijų dek*! atsi 
šaukite:

REV. P1L J. RI SIS, 
t 1390 W. 15tli Avė., GARY, IND.

3654 Richmond Str., | 
Philadelphia,

7000

Pardavėjas — Aš ieškau gero 
Lietuvio kuris dirbtų mano Office. — 

'uždarbis ueaprubežiiintas —pamaty
kite mane:

E. W. KT. CHARLES,
1306 North American Itlilg.

kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie g i spalvuotų iliustracijų; 4000 geogm-, Reikai 
oviioAt ’ Kri’ V r $. Zlfisku dalyki;, 14000 b i ogrr.afi.sk u ap- I proga
SVICSOS pdrOuytl KOll<> jS i rašymu; taisyklės ištarimui ir para- klauskite:

“ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie žmo- VI !*>»>"> žodžiu. Mes pasiusime jumsv * 1 Jį šita žodynų dyka; su 12 didelių jvui-’gaus pažangumą.
ištiš vietinius ir ('liicngos“ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės

reikalais.arbininkus ir darbininkes, i S 
am tik rupi darbininką“SVIESA” kainuc3a metams tik 50 centV- 
erovė.

I II] H 
Pati;

>asnnokinti ir 
;ą praleisti.

Kviečia

ką galėsite'2

linksmai lai-.s

I
Rengėjai, j =

Visokiais reikalais kreipkitės adresu: 

“ŠVIESA”,
46 Congress Avė., Waterbury, Conn.

Reikalingas pardavėjas — didelę 
padaryli gerus pinigus —

.MK. KINNEY,
76 West Madisou Kt.

riu firmų katalogų, l'risiųsklte mums, 
!:S centus apmokėjimui siuntime h-! 
šų-

I.EAVIS NELSON.
P.ov 187 Itremerton. \Vasb

Reikalingas vyras kuris norėtų 
dirbti šešias valandas j diena gali pa- 

įdaryti gerus pinigus atsišaukite:
‘ 723 Continental Connnereial Ikmk

Building.
Subatoj nuo I iki 6 vai. vakare.

5'
SS

B M
y Phona Kaulngtan 3521
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LIETI VIK ADVOKATAS 
3 Kamb. 324 National Life Bldg. a 

29 So. LaSalle SL,
5 Vakarais 1588 Miiwaukee Ava. S

Central 8390 3
Raaldenco Humbold 97

CHICAGO, IL. s5 s
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiii

l.ugpjučio 29 d. š. m. I)a-| į 
vis St(. ]»arko svetainėje, L. 
Vyčiu skyrius turėjo susi
rinkimą. Šį kartą susirin
kusieji svarstė labili daug 
naudingą sumanymą. Be 
kitko plačiai kalbėta apie 
rengiamą vakarą, kuris i- 
vyks. spaliu 14 d. Bus su
vaidinta “Gyvieji nabašnin 
kai.” Paskui nutarta pa- 
talpinti laikraštyn savąją 
grupės paveikslą.

Uždarius susirinkimą, 
jaunimas puikiai ]>ažaidė 
lietuviškus žaidimus.

Jaunoji Onytė.

TIKYBA ir DORA” 1 Pajieškojimai.
Nanjt, neatimti, daryti ant 

užsakymo siutai Ir overkotal, S 
r»rt£« min ii. ivi t;n aon.- M

g Dr. E. G. KLIMAS §
£ LIETUVIS GYDYTOJAS h

CICERO, ILL.

»*«***«#-»*»*♦**
Tel. Drover 7042

Dr. C. 2. Vezelis
LIETUVIS DBNTI8TAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedaliomis pagal sutarimų.

4712 So. Ashland Avė.
arti 47-tos gatvės

NUSIPIRK MOSTIES

£1 vertės nuo $30 Iki $50 .dabar 
p parsiduoda po $1S Ir 3E doL
įs Nauji, daryti ratavlml noo $ 
K $1$ iki $35 siutai tr overkotal, 

nuo $7.50 Iki lt dolerių.
& n<5 Pilnas pasirinkimas kailis « 

pamuštų overkotų.Laikraštis leidžiamas Kunigų Marijonų Chicagojt. 
eina du kartu Į mšasaĮ

. ' ■y 

Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katali
kų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus į visokius
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
KAINA METAMS: $1.00; vieno numerio -- 5c.

» .. 4. i i nn » 2 pardavėjos (salesvvomnn)—dirbk ; i?Agentams uz metinę prenumeratą duodame 30c., uz » kol mokinėsi — aš dumiu pilnas m-• || 1415 s. Raisted ■«.,

Paieškai! savo dėdžių Antano ir 
Kazio Ahdru.škcviėių, paeinančių iš 
Vilniaus gubernijos. Rnij apie Juos 
žinote ar jie patys atsišaukite:

JI OZ. ANDRV5KEVIČTI S 
213 Robinson St., "lludson, N. V.

Rela proga pasitaiko dėl moteris-

Tisai mažai vartoti ai u tai ir 2 
& overkotal vertėa nuo $25 Iki tj| 

$8 į. dabar $5 Ir augščiau. K ei- & 
g nėa nuo $1.56 Iki $4.50. Vai- S 
iį kų siutai nuo $3.00 iki $7.50. g 
į: Valizos ir Kuperal.
M Atdara kasdiena, nedėliomia g 
.4 ir vakarais.

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ

pavienius numerius po 2c. 
Adresas:

• strukeijas kaip galima pasekminga:

S , TIKYBA IR DORA”
i 1631 W. North Avė. Chieago, 111 c
a Kas nori gauti vieną numerį, turi atsiųsti lc. .krasos 
S ženklelį.

pardavinėti — darliais ir užmokestis 
g užtikrinta, — ateik šiandiena pus 

rv mane —' Virs. Ktlicl Al. Rnrfce, Mgr. 
5 AVoman's Kales 1>qpt. 1312 Mallers

Bldg.
Avė.

Kampas Ala.lison ir VVahash

ANT RANDOS.

u n
APRf'.DALŲ

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu j trumpų lai
kų.

Mes turime didžiausius ir gerlaa- 
ius kirpimo-designing ir siuvimo sky

rius, kur mes suteiksime praktiška 
— | patyrimų kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musų 
;< sirvumo skyriuose.
:s Jus esate užkviečlaml aplankyti Ir 

pamatyti musų mokyklų bile laiku— 
dienų ir vakarais ir gauti specialid-

B. OORDOI,
Chlcago. 8

DIENRAŠTIS

•DRA UGAS f f (J ka£ pigių kalnų. 
♦5

..Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per ke
is vakarus, o padarys veidą tyru 
ir skaisčiu baltu.. Toji mostis 
išima pienius raudonus^ juodus ar
ba šlakus ir prašalina visokius 
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit 
siųsti ir starnpomis.

J. RIMKUS, *
P. O. Box 36, Holbrook, Man.

Vietinė Moterą Sąjungos 
kuopa smarkiai veikia. Ji 
tori vakarinius kursus, ku
riuose mokinama ranką iš
dirbiniu, kaip tai: mezgimo, 
siuvinėjimo ir kitu ivairtu •« 
darbą. Cicero moteris ma- 
tyt pradeda susiprasti, nes >5 
skaitlingai renkasi i pamo- g 
kas ii rašosi i Sąjungą. g,

Nedėliojo. 2 d. rugsėjo gi 
vbšminėta kuopa rengia va- 
karėlį šv. Antano parapijas ’ 
svetainėje. 7-JO vai. vakari*, i p 
Vakarėlis bus Į\atrus. Bus •. 
dailiu, kišimu, prakalbu ir ’, 
kitu pamarginimu.

t v . i:'ržptašome skaitlingai at- ■ 
si kinkyt i visus, o mes iš sa-•] 
vii pusės pasistengsimo sve- p 
eitis užganėdinti. j.į

Pirm. A. Jakavičiutė.

MILŽINIŠKA
IŠKILME

Albany, N. Y.
Pašventinimas ir padėjimas kampinio akmens šv. 

Jurgio naujos lietuviškos bažnyčios bus,

Rugsėjo [Lak Day] Sept. 3-čiąd., 1917
3 vai. po pietų

Ant kampo Thorton Livingston Avenue

šioje iškilmėj dalyvaus Jo Mylista Albatiy’os Vys
kupas Tltoinns K. ('nuark su daugybe svetn.ntnnčių ir 
lietuviu kuniuti.

$65 .00 netižmokėta ramios už lai- 1 }į 
kymų $350.00 piano. Jeigu užmokėsi 
$65.00, gausi minėtus pinutis. At- 
sišaukite į Plano Storage Hottse, 
1151 W. Madisou Kt. Atdara vakarais gį

NORTH KIDE
Reikalaudnnii kamlmrio dėl pagy

venimo malonėkite atsišaukti imi 
1626 N. VVInclicster Avė., ant 3-čiti >5 
ubų. Turiu 2 knmltarius, švarini už- 

r laikytus, dėl dviejų ypatų, arba gal 
du draugai norėtu viena kambarį pa- 

S i Imli. £
Visi patogumai, arti gntvekarių 

tr elevatoriaus.

Kituose miestuose

Kainuoja tiktai

Ū50

Patrenos daromos pagal Jūsų miš
rų—bi!o stailės arba dydžio, iš bile 
madų knygos.

SIASTER DESIGNING SCHOOIt 
J. F. Pasilieka, Perdėtinls 

118 N. La Šalie gatvė. Kambarys 
416-417. prieš Citv Hali

T.l«fon«. lfcKInlur B7M

Dr. A. K, RUTKAUSKAS
Gydo visokias Ligas

S4B7 ll. W«tin liti. kiaois W. Ii |ihit

Dr. POVILAS ŽILVITIS
Lietnvls Gydytojas Ir

Chirurgas,#
3203 S. Halsted St., Chieago .

Tel. Drover 7179 J
AKYS EGZAMINUOJAMAS

T0WN 0F LAKE.

Didelės prakalbos.
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iTtidol nuoširdžiai užprašome visu aplinkiniu mies- y/
tolią ir Albany’oK lietuvius ant šitos iškilmės dalyvauti.

KVN. K. E. KATKUS.
! it' . •

Nedėlioję, 2 rugsėjo. 1917) jį 
iii.. 7:39 viii. vakare bus di-' d 
dėlės labdarią prakalbos 3 
šv. Krvžiiius pnrap. svetai- { ; 
nėję. '

Be prakalbą taip gi btiSpj 
įvairią pridėčką.

i «
Prakalbos yra rengiamos 

delei išleidimo auklėtoją 
moksleivių, kūną Šv. Kry
žiaus parapijoj randasi ge
rokas būrelis.

Užtat, broliai ir sesutės 
yr.i kviečiami prisidėti prie

v

METAMS
CHICAGOJE

$6.00

■ ■ ■ ■ ■

TAI MUSŲ DARBAS ■

MOKINKITE8 ANGLIŠKAI!
---------- - gaukite ----------

Geresnius Darbus—Geresni mokesti
Tukstančiai vyrų yra reika
lingi vietoj tų kurie tapo pa
šauktais j kare. Mokinkis ge
rinti kalbėti, skaityti ir ra
šyti Angliškni ir pagriebk 
gera proga. Kliasos dėl pra
dinių ir prasilavinusių stu
dentų; pilnos instrukcijos 
duodamos Frnncttziškal, Is
paniškai, Italijoniškal ir Vo- 
kV^tųi. Atvažiuokite, Tcle- 
R akite arba rašykite.. 

PILNAS KI KSAS
30 l.ekeijų —- Dienų ar

Vakarais
CENTRAL 1740 

THE CHICAGO INSTITUTE 
123 W. MADISON STREET.

Kas tnrtte supuos akis Ir trum
pų žiūrėjimų arba gaiva skauda 
nelaukite ilgai, bet ateitiklte pas 
mane. Aš Jums duosiu rodų Ir 
pririnksiu akinius. Už savo darbų 
gvarantuoju arba pinigus sugrų- 
žinsin.

PETER. A. MILLER
2128 West 22-ra gatvė

$10
Dr. S. Biežis

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 
Ofisas 2359 8. I.envitt St.

Valandos 4—6 Ir 7—9
• Tel. Canal 3877.

Spausdiname Plakatus,
Tikintus perstatymą ns,

Baliams, Piknikams ir 
tt.; Programų?, Kon

stitucijas ir kitus spau
sdinimo darbus. Dar

bus atliekame gražiai, 
greitai ir pigiai. Musų 

spaustuvė pripildyta nau
jausiomis mašinomis ir nau

jausio styliau3 raidėmis.

Pavėlins mums 
savo bile knk) 
spaudos darbų 

C1 n c s i g n I I ė s i t
U i ■ —

ii n

M

BANKES \BesT .

BALIUS DIDELIS BALIUS!!
PARENGTAS

Dr-stes Šv. Marijos Panos Rožancavos 
Panų ir Moterių

Nedelioj Rugsėjo (Sept.) 2 1917 m.
Šf. Jurgio Pirip. Šilojo 32 ros ir Aubun Arime

IKAMiA 25e. VPATAI PKAI>«IA 6 VAI,. 1*0 PIETŲ.

šiame vakare griež puikiau.I« muzika, bu. gerinusi |>««tllnk*mini- 
mnl. Kn, tik gyva* tini nnt tinlinus.

Kniečia KOMITETAS.

N'lk4 I
.1

DRAUGAS PUB. CO.
Į ■ 1800 W. 46th St., Chieago, Illinois

■ ■■■■■■■■■■■■■■■B

Išėjo iš Spaudos
"APMASTYMAI VISIEMS METAMS IR *VEWT*M8” 

Dvi stambi knygi, po 500 puslapių.
Drūtai audeklu apdarytos .............................................. $8.6*
Poptsros viršeliais........... .. .......................................................... $2 5*

S

DVASIŠKOJO GYVENIMO VADOVfcLIB- 
^kudaklu apdarytos $1.»»

$•.75• Popleros rirš.iials ....................................................................
o
• Galima 5ųo gauti “Draugo” apau«tuvėj, 1SOO W. 46th St., Chieago, Ilk 

2631 Wcst. 67th St., Cliicago, ItL
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•AB8I BANTOS KAVA.
IVisuT parduodama po 28c ir
Ipo SOc................................. .

SVIESTAS
laaatot tmate

H 45cnl.,
<n». . Ht (antį

RYŽIAI
«i«rt.n*MI n 
12. vwt6^ 
paraMnoda oi

1171 MlhraakM .v, 
20M MI|wankMav; 
1064 MIImnM. s». 
1610 W thdlU» .t, 
2830 w lladlaan ■(.

1844 WChleaaoav. 
1888 nin. itbuid av. 
2812 W. North av. 
1217 S. H.l.tad it, 
1832 S. R.liUd it. 
1818 W. 12lh (t.

26
a lb.

COCOA
rlan.t. Bank 

raizadM.. 4 a
KP* ,4c
noa:w. n*a ■*.

SOUTH SIDE 
8082 Wrat*orth av 
8427 S. Hal.Ud .t, 
4729 S. A.hl.nd »v.

Pulkus Stilius 
Silestis

oBTH SIBE 
408 W, Dtvtaton it.
720 W. North .v’ 
2840 Lincoln .v. 
8244 Ltncoln nv. 
8418 N. Clark St.

aj Ir pas Kun. A. Staniakynų, ____ ____ _____ ___ , __ ________ a
'}«s:-nFn:-:-’’:iEM!i>ri:»K”3:-ė::<raKiifiT>!i-rv.ęir*’ivr':gJs«iiiKgM«aiex»«Bwia:Mis atvitiitutctat 4«MQasitQA8.aft*a«Ats.tQ*aa^tQS»?sTRrS'»xmfc>1 oa>iooo»o»

PIRMU NEGU PIRK8I GAUK MU8U KAINAS |
Ant Durų, I sntų Remi, Ir Stoginio Poniom. J

CARR BROS. WRECKING' C0.
3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAGO

*«*«««*S4k«*S«S4h«J>«««»<4**4*48
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