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

Geo. Washington
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SUCHOMLINUV nunAU- 
STAS KATORGA

Pramatoma talkininkų taikns 
konferencija
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PERU PASIUNTĖ ULTI
MATUMĄ VOKIETIJAI.

Lima, rūgs. 27. — Peru 
respublikos vyriausybė pa
siuntė Vokietijai ultimatu
mą. Pareikalavo, kad Vo
kietija. į astuonias dienas 
pasiaiškintu, kam jos nar
dančioji laivė nuskandino 
Peru laivą “Lorton” vasa
rio mėn. š. m. Be šito parei
kalavo atlyginimo.

Jei Vokietija neduos pa
tenkinančio atsakymo pa
skirtuoju laiku, bus per-

KAS UŽDARYTA PET 
ROPAVLOVSKOJ 

TVIRTOVĖJ.

Kaliniai pavyzdingai 
užlaikomi. '

ANGLEKASIAI REIKA 
LAUJA DIDESNIO 

UŽMOKESČIO.

Washington, rūgs. 27. — 
United Aline \Vofkers uni
jos pirmininkas John P. 
White ir kiti unijos virši
ninkai šiandie minkštųjų

• SOCIALISTAI RADIKALAI PRIEŠINGI 
4 WIAI TAIKA!

Rusai oficieriai kaip zuikiai šaudomi
Petrogradas, rūgs. 27. —

Kilus gandui, kad vietos
Petropavlovsko j tvirtovėj anglių kasyklų savininkams 
uždaryti politikos kaliniai induos reikalavimą, kad vi- 
(buvusieji biurokratinės siems anglekasiams butų
vyriausybės valdininkai) la
bai persekiojami ir spau
džiami. Tatai laikina vv-
riausvbė leido “Associated 

traukti diplomatiniai šauti- Pj.ess» korespondentams
kiai su Vdkietija.

ARGENTINA NENORI 
NESUTIKIMŲ SU 

VOKIETIJA.

Kerą caro, rusy kareiviui nėra raikaJa teiiau karianti

Petrogradas, nigs. 27. — 
Buvusiojo Rusijos karės 
niinisterio gen. Suchoinliiio- 
vo byla vakar čionai pasi
baigė. Jis atrastas kaltu ir 
nubaustas ligi gyvos galvos 
katorga. Jo žmona išteisin
ta.

Tai pirmutinė bausmė už 
šalies išdavystę laisvojoj 
Rusijoj. Bet jinai ir skaudi. 
Nubaustasis Suchomlinov 
turi 63 m. amžiaus.

Suėhomlinovo apginė jas

Petrogradas, rūgs. 27. — 
Čia šiandie atidaromas rusų 
socialistų kongresas, ku- 
riuomi norima pravesti Ru
sijoje svarbiąsias reformas.

Gauta • žinia, kad Keren- 
skis parvažiuojąs iš karės 
fronto ir norįs, socialistų 
kongrese pasakyti kalbą. Be

Buenos Aires, rūgs. 27.— 
Nežiūrint dalies gyventojų 
reikalavimo ir paties kon
greso nutarimo, kad Argen
tina tuojaus pertrauktų dip
lomatinius ryšius su Vokie
tija, šalies prezidentas tam 
priešinasi.

Sakoma, prieš kongreso

aplankyti tvirtovę ir asme
niškai patirti, kaip tenai 
kaliniai laikomi, kaip jie 
prižiūrimi ir kaip ten su' 
jais apsieinama.

Trubeckojo bastijdne, 
kuris yra ruimingiausias 
visoj tvirtovėj, uždaryti žv-

padidinta užmokestis. M.'i Hi
mnui mokestis (padie
niams) turi būt padidinta 
ode., gi dirbantiems nuo to
nų — nuo 10 ligi 20 nuoš. už 
iškastą auglių tonų?

Šitam reikalavimui aš
triai priešinasi anglekasyk- 
lų savininkai. Jie tvirtina 
kad prezidento AVilsono-nu
statyta anglims kaina ka
syklos!' Illinois, Indiana, 
Ohio ir YVestern Peunsvl-

socialistų nutarimai pasiliks
be jokios svarbos.
• Ir pats Kerenskis galų- 

prašė teismu ausinLvlėjituo ^gale suprato, kad tasai

to oficialiai paskelbta, kad,, , , . .-rr- i • - • v • . • ' Diistci pilto nu užtrcncrsiriKerenskis nepripažįsta tol , ‘ .. J . 1 ?, -
kongreso' oficialiu |r' todėl |?cmona.tra.c«asJ.r. Par0lka

Jis sakė, kad generolas esąs 
jau senyvas žmogus ir todėl 
jis lengvai pasidavė savo 
jaunos žmonos (33 m. am
žiaus) intekmei.

Bet teismas neatkreipė į 
tai domos.

Viršiausias teisėjas To- 
goščev perskaitė teismo nu
sprendimą.

Prieš paskelbsiant nu
sprendimą teismo ramus 
buvo apgulę kareiviu ir ci
vilių žmonių minios. Jos 
laukė teismo nusprendimo. 
Po viskam minios išsiskir
stė.

Gen. Suchomlinov labiau
siai apkaltintas už susineši- 
nėjimą su priešininku, už 
atidavimą vokiečiams rusų 
tvirtovių be pasipriešinimo 
ir karės reikalų vedimą 
taip, kad tai išeitų didesnėn 
priešininko naudom

Teisė jį prisiekusiųjų tei
sėjų suolas.

kongresas nėra rusų tautos 
suvažiavimas, bet tik vienų 
socialistų ir jų šalininkų su 
sirinkjjnas, kad pagrobti Į 
savo rankas šalies valdymą

Be to, Kerenskis nusima
no, kad kongrese labai leng 
vai gali gkauti viršų radika 
lai, o tuomet butų po Rusi
jos. •

Del tų visų priežasčių mi- 
nisterių pirmininkas Keren- 
skis nenori kongreso pripa
žinti teisotu ir socialistų 
‘ ‘ demokratinis” kongresas 
gal pasibaigs nieku.

lausią, kad A^rtMtina ne tik 
pertrauktų ^liplomatiniu'B 
ryšius, bet kadi dar paskelb
tų karę Vokietijai.

Kadangi prezidentas ne
nori nesmagumų turėti su 
Vokietija, kongresas išnaii- 
jo tarsis tuo reikalu.

— Montevideo, rūgs. 27. 
— Šitą šeštadieni Uraguav 
rėspuhlikos kongresas tar
sis, ar pertraukti diplomati
nius santikius su Vokietija.

SUOMIAI SAUKIA 
SEIMĄ.

Gelsingforsas, nigs. 27 — 
Suomiai išnaujo kaip šian
die sušaukia savo seimo po 
sėdį. Seimą sušaukia jo pir
mininkas.

Rusijos laikina vyriausy
bė rasi šiuo kartu leis suo
miu seimui susirinkti, bet 
nepripažins jo nutarimų.

MŪŠIAI BELGIJOJE IR 
PRANCŪZIJOJE.

Londonas, nigs. 27.—Va
kar ryte anglai Belgijoje 
pradėjo naują ofensyvą 
prieš vokiečius. Trumpu lai
ku Ypres šone jie pasivarė 
apie 1,200 jardų pinnyn vo

kiečių pozicijosna.
Be' pėstininkų skerdynių

S. VALSTIJOS SU TAL
KININKAIS TARSIS 

APIE TAIKĄ.

Sšockholm, rūgs. 27.—-Vi- dymais labai apsipratę. 
Rusijoj siaučia sociali-! Su revoliucijos pradžia 
radikalai, kurių dabar- keli tūkstančiai ofieierių 

nužudyta. Bet neteko nu
girsti, kad žmogžudžiai'bu
tų patraukti teisman ir 
baudžiami. Ofieierių žudy

mas Rusijoje šiandie skai- 
u vadas Leninas I tomas “atviruoju laikotar

piu,” koks pritaikomas prie 
šaudymo žvėrių.
■_ Bet indomiausia tas, kad 
kareivis, kurs nužudo ofi- 
t-ierių, kitu kareivių laiko
mas didvyriu ir už savo nar
sumą pagiriamas.

Kareiviai žmogžudžiai 
šiandie turi aišku už savo 
darbus pasiteisinimą. Jie vi
suomet nužudę koki oficie- 
rių tvirtina, kad tasai buvęs 
senosios vyriausybės šali

mu kas? reakcionierius. Nors 
ne

SO.Į 

štai
tinė laikina vyriausybė nei 
nemano sutvarkyti ir nu- 
malsiifti. Kerenskis radika
lų rankose, tai tikroj? žais
mė.

Radi kabi vadas 
vra anleides Rusija. Kame 
jis apsiverčia, kol-kas nie
kas nežino. Kuoaiškiaūsiai 
vra prirodvta, kad Leninas
yra vokiečiu papiruias ir ,įi> 
darbuo jasi vokiečių naudai.

vkt;u

(Apleizdamas Rusiją jis 
i tiems pavedė ikunvtimiausį • buvusieji biurokra-Į vania esanti permaža, kadį 

i tai valdininkai. butų galima didinti anglc-
Tenai yra gen. Reimen-į kasiams užmokestį. Bet an- 

kampf, kurs 1905-6 metais ’ glekasyklų savininkai iš ki- 
pasižymėjo revoliucijos nu- ( tos pusės sutinka,, kad brau-i 
malšinime, t j gem bės akiveizdoje angle-1

Aleksandras Protopopov. ! kasiams didesnė užmokesti: J Lenu ,s daugiau-m pa- 
!sitamau.jn. Dabartinis Ru 
sijoje stovis ne tik apverk
tinas, bet ir pasibaisėtinas. 
Negalima net įsivaizdinti 
ar kuomet nors Rusija susi--

Protopopov. 
buvęs Rasputino sėbras. , yra reikaliųga.. 

Gen. Voyek«v, buvęs caro
rūmų komendantas.

Kunig. Aleks. Dolgoru-
kii, raitarijoA komendantas.
Jis siirmtiMfc*. Komilov<» 
sukilimo metu.

n
(savąsias ideas. ir šitos da- 
' bar kuitijamos taip, kad vi- 
1 soj šalyj šiauria anarchija. 

Eieldmaršal ui Hi n don bu r

Tuo tikslu čionai praaidi *- 
da konferencija. Anglekasy 
klų savininkui iš savo pu
sės tvirtina, kad minkšto- 
sios anglies tonas turi -Hu: 
brangesnė 50c., jei, norima

M. Bieleckii, buvęs poli- išpildyti anglekasių reika-

— Asuncion, nigs. 27. — 
Paraguay repsublika taisosi 
pertraukti diplomatinius 
ryšius su Vokietija.

VOKIEČIAI ATIDUuDA 
BELGIJĄ.

Londonas, rūgs. 27. — Iš 
________ Šveicarijos miesto Berne

Washington, rūgs., 27. - i «al,ta nficial* žinia- kad v°- 
Prancuzija su Didžiąją Bri.lkleti.1a PaSallaus nuspren- 
tanija nuo kaikurio laiko IdžlusI Pa''uosu°d BOgųą 
ruoSiasi atlikti taikos kon-isu kaikuriomis sąlygomis.

I
ferenciją. šitą faktą patvir
tina įvairios čia apturimos 
žinios.

Į x

Taikos konferencijoje ims 
dalyvumą ir Suv. Valstijos. 
Tuo tikslu ar tik nebus pa
siųstas Europon pulk. 
Ilouse.

Tečiau tas nereikš dar, 
kad talkininkai apsiima tai
kintas su Vokietija. Konfe
rencijomis tik norima pada
ryti sutartį, kad taikos de
rybų metu turėti po ranka 
vienodus reikalavimus ir iš
vien darbuoties.

durtuvais, smarkiai kovoja 
ir lakūnai. Anglijos karės

VOKIEČIAI UŽPULDI
NĖJA ANGLIJĄ.

Londonas, nigs. 27. — Be 
to kas vakar buvo praneš
tą, vokiečiai lakūnai dar du 
kariu buvo užpuolę Londo
ną ir Anglijos pakraščius.

ei jos direktorius.
J. Šceglovitov, buvęs teis- 

darystės ministeris.
Ir daugelis kitu.
Viršminėtas busti jonas 

per du praeituoju metašim- 
čiu nuolat buvo užkimštas 

(politiškais kaliniais, žy- 
Iminusiais rusu revoliiicio- 
nieriais, kaip tai: carų už
mušėjais, nihilistais, sosto 
pretendentais, nubaustais 
kunigaikščiais ir kt.

Po dabartinės revoliucijos 
visi kaliniai iš ten buvo pa- 
liuosuoti. Ir neužilgo kalė
jimo kambariai prisipildė 
naujais kaliniais — buvu
siais caro šalininkais-biuro 
kratais.

Korespondentai tą istori 
nį kalėjimą Atradę tvarko
je. Visur švaru ir sausa. 
Kaliniams laisvė nevaržo
ma. Gali skaityti kninga 
visokiausiose kabiose 
ir vokiškai. Tik neduodama 
jiems dienraščių ir kitokiu 
laikraščių, idant jie nepa
tirtų apie revoliucijos pa
žangumą, apie politikinį

lavimą.
Tuo

praneša 
Ii visąs

tarpu vyriausybė į
' kad jiięai užimsim! ( 
kasyklas, jei dėl už-1 

mokesčio darbininkai sukt!- ■
tu streiką.

KAZOKAI STOVI UŽ 
GEN. KALĖDINĖ.

Petrogradas, rūgs. 27. — 
Kazokai iš Nevočerkasko 
mušė Ker(\nskiui telegramą, 
kad pastarasis išnaujo pri
pažintų gen. Kalėdinė kazo
kų atamanu, nes tas reika
linga geresnei tvarkai.

DAUG ŽMONIŲ KLAUSĖ 
ROOSEVELTO KALEOS.

Pastaraisiais laikais so
cialistai radikalai jau grieš- 
tai nereikalauja atskiri 
taikos su \ okietųa. Jų di
džiuma 1 virtiną, kad atskiri 

taika Rusijai butų negar
bingas (taikias. Jie rejka-

buija karės pabaigos tuo 

i

\akar vakare stoek vai’-!,.Ii . , . , • ■ . -v 11Kdu pavilijone sake patriotus-!.
Į.ką kalbą, pulkininkas Roose-!

' i velt. 
net

Keliolika 1 ūksiančių 
žmonių klausėsi jo kalbos. 
Kalba buvo taikoma Į Euro
poj gimusius amerikonus.

Roosevelt sveikino mobi
lizuojamų tautinę armiją.

.jaus. Bet pabaigos imuos 

idant visos km klojančios 

šalis susitaikintų remda
mies demokratiniais princi

pais. Ttjos įu incipus, žmo 

iria, jie s<a\ o1iškai supranta.

Kad tokią laiką veikiau 

atsiekti, jie priešinasi rusu 

armijų ofensyvai. Girdi, 

verčiau rusų armijoms atsi
mesti nuo besibriaujančii 
vokiečių, kaip stoti prieš 

(juos ofensyvon.
Toksai radikalų senti- 

nu'iitas, žinomas daiktas, la 
* bai patinka kareiviams, 

tatai jų mir
todėl šiandie matome ne

girdėt;! rusų armijose anar
chiją.

Jei radikalams pasisektų 
savo rankas pažinti Rusi-

laimingųjų ofieierių visas 
“ reakcioiiieriškiimas” vra 
tame, kad jie stengiasi ar
mijose pravesti discipliną, 
nepaklusniems ir bailiams 
gramfia mirties bausmėmis. 
Už tuos grsinimus ir atima
mos gyvastis savo viršinin
kams.

Po gen. Kornitlovo sukili
mo vy ria ilsiuoju armijų va
du buvo nuskirtas genialis 
’karvedis, gen. ALeksiejev. 
Bet įis vadu išbuvo vos tik

Tatai paroje jie atliko net j stovį kaip Rusijoj, taip už 
tris užpuolimus, sekančius jsieniupse. Kaliniams kas 
kits paskui kitą. dien leidžiama pasivaikščio-

Išviso Londone žuvo apie Įti ]x» kiemą. Per savaitę ga- 
20 žmonių. Pastarųjų už-j Ii tris kartus rašyti ir siun- 
puolimų smulkmenos dar Įtinėti laiškus, taipgi laiškus 
nežinomos. Įgauti.

Kasdien gydytojas aplan-

Į

jos valdymą, be abejonės, 
jie tuomet nepasidrovėtų 
padatyti ir atskiros taikos.

nuo staigios laisvės 
ad šiandie

Nupeikė visus taikos šąli-Į y,.s ik 
įlinkus. taip pasigėrę

♦Jis yra aitrus vokiečių | ))Cj neimano, kas jiems rei 
priešininkas ir didis kari
šalininkas.

Chiengo jam surengė tie
siog karališkąjį priėmimą.

kia veikti ir kur pulties. 
Rusu armijose ofieieriu

žudymas posenovei tęsiasi. 
; Pirmiau tasai žudymas trii-

į
Londonas, nigs. 27. — ko kalėjimo kameras ir ka-11’’-1- Fenai surandama

Praeitą savaitę Anglija ka
rės lauke neteko 23,035 ka-

laivai bombardavo vokiečių i reivių ir ofieierių užmuštai 
karės laivvno stovvkla ()s-į ir sužeistais, 
tende.

Mūšiai seka ir Verduno

linius peržiūri. Susirgę tuo
jaus paimami ligoninėn.

Protopopov prisipažįsta, 
jogei esąs kaltas piktadary
bei, katra yra tok. rūšies,

_ nu mivo susiaurėjęs. Bet 
i po gi n. Kmnilovo sukilime 

kių žmohių pavardžių, kat-! i<ar(.įvį.,į saV(> (,rį(.Krjn< 
rie yra kalėję net po 25 me-AaU(l0 kaipo -.njkinSt arhn 
tus už tai, kad jie buvę tik L,|(lo brutaliai. Paiki
ii,tariami prasižengimuose. vyrįa„svbė parkeli 

Antai teroristas (Jer—’<>:

24 valandas. Kuomet jis pa
reikalavo, kad armijose Im
tų pravesta geležinė disci
plina su mirties bausme, ir 
kad oficieriai butų laikomi 
ne kareivių paniekinime, 
bet prigulinčioje pagarboje 
prieš jį sukilo • v isą pulkų 
komitetai. Po trumpų gįu- 
ų su Kerenskiu gen. Alek- 
iejev rezigna.vo. Jo vieton 
uiskirta kitas. Bet ir šis 
zeikiai turės pasitraukti, 
kuomet mėgins pravesti ar
mijose discipliną. Neturės

alymus pildopus’-1 «rmkjos pastovaus ir 
1 rinito vado.

Rusų kareiviai yra be jo
kio patriotizmo. Jie nežino, 
ką. reiškia tėvynė ir ši
tos meilė. Prie senosios vy
riausybės jie žinojo tik tą, 
<ad .jie kariauja už batiušką 
carą. Už carą jie nesibijo
davo nei mirti. Bet. šiandie 
nėra caro. Kareiviai nebeži
no, už ką, kokiais tikslais 
jie turi kraują lieti.

Pasakyk rusų prasčiokui 
kareiviui, kad jis privalo 
ginti savo šalį, .jos laisvę, 
lis nesuųraiH;

Ii
<o i< icms ga-

’ams

fronte. Kaip anglai, taip 
prancūzai tvirtina, kad vo
kiečiai paneša labai didelius 
nuostolius.

— Loudonas, rūgs. 27. — 
Pastaraisiais savo užpuoli
mais ant Anglijos vokiečių 
lakūnai 7 įmones nužudė ir 
25 sužeidėt

pas. k ei pa 
iim ircitvma, uau k.,n iriai užofi 

kad jis jokiuo bildu negalįs ir „chemistas Morozov yrajeieriii žudymą I msią pairau 
suprasti dabartinių laikų į kalėję po 25 metus,1 nes bu-
dvasios. • vę intariamu (tik intaria-

Kalėjiino biure >Ta sura- mu!) -caro Aleksandro K 
nužudyme.

am reikalinga šalis, 
h i už ja turi galvą giildv- 
i. Nėra caro. nėra ko to

liau ir kariauti — sako ka
reivis. Caras jam buvo visas 
nairiotizmas, visa .jo viltis 
ir pasididžiavimas.

šas visų ten buvusių kali

kti atsakomybėn. Bet mažai 
atkreipia.. „uos į tą pa
rėdymą. L yūri su tais 
vTsoki?is-e*j%nisyDės parė-

Chieago ir apylinkės. — 
Šiandie lietus; ryt gražus
oras.
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KATALIKŲ STOVIS 
SUV. VALSTIJOSE.

Plačiai žinomas katalikiš
kas laikraštis “The Catho- 
lic Times,” patvirtindamas 
nuolatinį ir gausų Katalikų 
Bažnyčios augimų Suv. Val
stijose, taip rašo:

“Katalikų Bažnyčia Suv. 
Valstijose auga greitai ir 
regimai. Tikinčiųjų skait
lius nuolatinį priaugimų pa
didina visupirmu nauji atei
viai iš Senojo Pasaulio (Eu
ropos). Be to Bažnyčia šicrj 
šalyj auga ir be ateivių, 9 

Milhvaukee, Wis., nese
nai išleistas “The Catholic 
Birectorv” parodo, kad 
šiandie Suv. Valstijose yra 
14,698,761 katalikų. Vadi
nasi, šiais 1917 metais ka
talikų .skaitlius padidėjo 
271,734 dūšiomis.

Tai žymus skaitlius. Jis 
liudija, kad šioj šalyj kata
likystė sparčiai plečiasi.

Jei prie augščiau paminė
to katalikų skaitliaus pridė
sime katalikus, gyvenančius 
salose Philipinų, Porto Ri
fo ir Haivaii, tuomet turėsi
me 22,886,027 dūšių.

Reiškia tiek katalikų gy
vena po Suv. Valstijų žvai
gždėta vėliava.

Pagal žmonių skaitlių, ži
nomas daiktas, auga skait
lius kaip bažnyčių, taip vi
sokių katalikiškų įstaigų.

Šitai Suv. Valstijose ka
talikų palaiko 4,972 parapi
jines mokyklas, kurias lau- 

' ko 1,237,251 vaikais
Katalikai turi 200 kolegi

jų, 8 mokytojų seminarijas 
ir 700 augštesnių mokyki 

, mergaitėms. ,
Su tiekų mokslo , įstaigų 

katalikai ištikro gali di
džiu ot i es.

Šitie faktai ir skaitlinės 
patįs už save kuogeriausiai 
liudija. Tai aiškus protes
tas prieš tuos balsus, kad 
Katalikų Bažnyčia šioj ša
lyj palengva nykstanti. 
Tuo tarpu jinai nenyksta, 
bet vis labiau plečiasi.”

Šitai visa turėtų nepami
ršti ir lietuviški laisvama
niai su socialistais. Nes ir 
jie dažnai prieš Bažnyčių 
strapailioja kaip su špatu 
prieš saulės skaistumų. Jie 
turėtų žinoti, kad ir pačių

centai

<< regu- Šiemetinis Kunigu Seimas.

Maisto kainų sumažėjimo 
viltis, kokių turėjo visi šios 
šalies gyventojai, pagalinus 
pradėjo nykti. Priešais vi
sus tikrai atsistojo ne pigu
mo, bet negirdėto brangumo 
šmėkla.

Antai šiomis dienomis iš 
Washingtono Chicagon su
grįžo Ilarry A. . AVheeler, 
maisto kontrolierius Illinois 
valstijoje. Jis, būdamas 
Washingtone, turėjo konfe
rencijų su visos šalies mais
to kontrolierium, žinomu 
Hoover. Buvo laukiama, 
kad Wlieeler iš Washingto- 
no parveš linksmas žinias, 
kad valgomų produktų kai
na pagaliaus bus atpiginta 
ir šimtai tuktančių vargdie
nių žmonių lengviau atsik
vėps.

Bet štai kų pasakė sugrį
žęs iš Washingtono Whee- 
ler:

“Žemų kainų diena nuo
musu labai toli atsitolino.

*• z
Susilaukėme dabar tokių 
laikų, kad gyventojai priva
lo iškalno priimti pagamin
ta programų, kuri pagelbės 
mums ir musų talkininkams 
vesti pergalės karę. ir pa
siekti pageidaujamus tiks
lus.. v * ' i ■ . H ’ ;

“Šiandie nėra pigių kai
nų diena ir apie tai nėra 
reikalo galvoti. Šiandie v- 
ra laikas ne tik didžiųjų 
kainų, bet dar laikas, kuria
me yra reikalinga daug mai
sto ir tų maistų reikia įsi
gyti kadir už didžiausius 
pinigus.

“Atėjo laikas, kad mes 
privalome - kuotaupiausiai 
apseiti su mėsa, duona ir su 
viskuom, kuo reikia įnaitin

gštenė, kaip devyni 
svarui.

Wheeler gamina 
davimų,” sulyg kulio vieš
inčiuose n restoranuose tu 
rėš būt gaminami valgiai. 
Tame reikale jam. prigelbsti 
maisto komisija Mvsos, 
sviesto ir duonos vartojimas 
bus apnimotas visuose vieš
bučiuose ir restoranuose..

Žodžiu i ariant. ant šalies 
slenka. blogieji laikai. Vis
kas dar labiau pabrangs.

Gal kas paklaus, tai kam 
šalies vyriausvbė vra nūs- 
kyrusi maisto kontrolierių?

Atsakymas aiškus. Kon
trolierius nuskirtai ne riai-
sto kainas reguliuoti, bet 
žiūrėti, kaj maistas kuola- 
biausiai butų taupia mas. 
nes jis labiaus reikalingas 
prancūzams, anglus.:.- ir ki
tiems * Europoje. kaip pa
tiems amerikonams.

Nuo maisto brangumo, 
žinoma^ daugiaus:a nuken
tės darbininkai su savo šei
mynomis.

Maisto trustai ratai 'pri
valo linksminties, nes jiems 
teks iščiulpti paskutinius iš 
darbo žmogaus syvus.

KAS BUS SU PIENO 
PABRANGIMU?

Laikraščiuose jau buvo 
praliešta, kad su ateinančio 
spalių mėnesio 1 d. Chicago- 
je pieno kvorta (štuopa) 
kainuosianti ne 10c., kai 
šiandie, bet 13-centų. Taip 
nutarė pieno išvežiojimo 
kompanijos, kuomet pieno 
gamintojai toms kompani
joms pastatė augštesnes

&
..

(Žiur. “Draugo” No. 227).

Katalikiškos Draugijos.

Kunigų Seimui, suprantama, turėjo rūpėti pasida
ręs penktame Vyčių Kongrese nesusipratimas. To Sei
mo sekretorius ir kaikurie kiti nariai buvo sakę, kad 
kunigai trukdą vyčiams veikti, bet nebuvo įvardiję nei 
asmenų, nei vietų. Todėl kunigų Seimas neturėjo 
konkrėtinių apkaltinimų. Jis taip-gi neturi tokio or
gano, kaip viešpatijose _ yra teisėjų-tyrinėtojų institu
tas. * Leistis į spėliojimus ir į gandų gaudymų rimtas 
suvažiavimas negalėjo nepažemindamas savęs.

Bet apkaltinimas vis-gi buvo mestas, tai dalykų 
stovis reikėjo žinoti, kaip jis yra apskritai. Kaip sau
lė. šviesus yra faktas, kad kunigija remia vyčius. Iš 
viso lietuvių kunigų yra apie 130. Lietuviškų para
pijų skaičius yra mažesnis, nes dvi ar trys dešimtys 
kunigų yra asistentais, arba šiaip be parapijų. Tai
gi, maždaug, šimte” lietuviškų parapijų veikia 89 vy
čių kuopos. Tas beveik lygus vyčių-kuopų ir parapi
jų skaičius parodo, kad yra santaika tarp dvasiškijos 
ir tarp vyčių. Tų santalkų parodė ir Vyčių Kongreso 
diduma priimdama žinomų rezoliucijų, buvusių atsime
timo priežastim kaikuriems vyčiams.

Penktojo Vyčių Kongreso rezoliucija pasirodė ei
nant toliaus negu kanoniškoji teisė reikalauja. Ta re
zoliucija sako, kad vyčių kuopa negali egzistuoti ten, 
kur klebonas to nenori. Kunigų Seimas, padaręs skir
tumų tarp įsikūrusios vyčių kuopos ir tarp neįsiku- 
rusios, pripažįsta, kad klebonas neturi teisės uždaryti 
arba apšaukti nekatalikiška kokių nors esančių vyčių 
kuopų. Jei-gu kuopa ištikrųjų išklystų, tai klebonas, 
jei gražumu nesutaria su vVčių centru, turi' priedermę 
ir teisę jos kaltybes pranešti vyskupui" ir prirodyti. 
Tiktai vyskupo ištarmė gali panaikinti esančių katali
kiškų organizacijų, nes klebonas nėra teisėjas in foro 
extemo.

kainas už pienų.
Po šito augštesnes pieno

kainos paskelbimo Chicago- 
je kilo nemažas* trukšmas. 
Imta laikyti mitingai ir mi- 
tingėliai. Ėmė darbuoties 
visokios visuomeninės vei
kėjos. Prašneko kai-kurie 
aldermanai ir pats sveika
tingumo komisionierius lir. 
Robertson, kurs rūpinasi 
vaikelių sveikatingumu. 

Žodžiu tariant, visi susi
ries. 1 Todėl neužilgo visose rūpino ir ėmė jieškoti, tei
Suv. Valstijose /bus paskelb
ta viena bemėsinė diena sa
vaitėj e5

“Anglijęj ir Prancūzijoj 
mėsos išteklius taip suma
žėjo, kad tų šalių gyvento
jai yra priversti skersti 
karves ir tuo budu pasilikti 
be pieno. Tų šalių gyven
tojų akįs atkreipiamos į 
mus čionai. Mes turime 
jiems pagelbėti, kadangi 
priseina įveikti bendrąjį 
priešininkų. ,

“Išėmus Rusiją, kviečių 
nepriteklius Europos šalyse 
siekia du šimtų milijonų 
bušelių. Žinomas daiktas, 
kad tų nepriteklių turi pa
dengti Suv. Valstijos.”

AVheeler be to užgina kai- 
kurįų žmonių tvirtinimų, 
kad Amerikoje yra milžini
škas cukraus išteklius. Sa
ko, jogei pačiam IVųshing- 
tone atkreipta doma į tai, 
kad pastaraisiais laikais-cu
kraus išteklius nuolat ma
žėjąs.

Jo nuomone, trumpoj at
eityj cukraus vartojimas S. 
Valstijose bus taip apribuo- 
tas, kaip kad šiandie yra 
Anglijoje, Prancūzijoje ir 
Vokietijoje. Busianti nus
kirta pastovi cukrui kaina. 

Kokia dar ne.ži-
lictuviu tarpe katalikų niaf Bet gal nebusimi au-

rauties priemonių, kad tam 
piktui, pieno pabrangimui, 
kaip nors itž akių užbėgti.

Bet mes manome, kad ta
sai visas trukšmas praeis ir 
pienas savo keliu pasiliks 
taip brangus, kaip to nori 
galingasis pieno tinstąs. Ne 
vienų jau panašų trukšraų 
praleidome. Ir nei kartų 
nuo jų nepalengvėjo varg
dieniams.

Neseni juk tie laikai, kuo
met tos pačios pieno išve
žiojimo kompanijos pakėlė 
kainų kvortai pieno nuo as
tuonių centų devynis, o pa
skui ir dešimtį centų.

Ir tuomet (sukelta didelis 
trukšmas. Buvo sumano
ma, kad pastai miestas im
tųsi pristatinėti į namus 
pienų už žemas kainas. Bu
vo projektuojama miestui 
įsigyti farmų su šimtais 
melžiamųjų karvių.

Bet praėjo viena, kita sa
vaitė ir viskas nutilo. Žmo-r
nes apsiprato su augšta pie
no kaina. Pamanė, kad 
taip turi būti, jei, nėra ki
taip.
•taip bus ir šiais laikais. 

Kol pieno kompanijos*dar 
neįsismaginusios plėšti 
žmones, daug visko kalba
ma. Paskui bus gerai taip, 
kaip yra.

' Bet iš kitos pusės ir klebonui reikia duoti teisė 
apsaugoti savo parapijų nuo intrygų. Veidmainingas 
dangstymasis katalikiškais, ir net šventais, vardais A- 
merikoje tarp lietufių ne retas yra daiktas. Tikėji
mo priešai tarp čionykščių lietuvių turi pinigų, se
miamų iš šaltinių, slepiamų nuo visuomenės. Už pi
nigus keletas bedievių gali pasivadinti vyčiais ir ar-j 
dyti visų. parapijos darbų. Jei-gu tat .vyčių kuopų 
tveria klebonui > nežinant arija neištikimi asmenys, jis 
turi teisę pasakyti, kad tokios kuopos savo parapijo
je neduos padaryti.

Kad šitąja teise klebonai negalėtų pasinaudoti 
asmeniniams tikslams su visuomenės skriauda, vysku
pai turi valdžių ant klebonų. Nuo vyskupo klebonas 
negali slėpti kų žino apie asmenis, kurie siūlosi į ka
talikiškus veikėjus. Jei-gu tik asmeniniais žvilgs
niais vaduotųsi klebonas, nenorėdamas tų veikėjų pri
leisti prie viešojo darbo, tai vyskupas tų žvilgsnių ne
pripažintų ir išduotų leidimų įkurti parapijoje vyčių 
kuopą.'.

Visame šitame dalyke Vyčiai tėra tiktai proga 
bendriems principams paskelbti. Tų principų turi 
prisilaikyti visos katalikiškosios draugijos. Kurios 
jų neprisilaikytų, tos Vis-gi neturi teisės vadintis ka
talikiškomis.

Katalikystė yra draugija, organizuota trimis laip
sniais. Parapija yra pirmasis tos organizacijos laip
snis, vyskupija — antrasis, visotinoji Bažnyčia — tre
čiasis. Negalima but> kataliku nepripažįstant trijų 
tos organizacijos centrų. Popiežius yra visatinis Ba
žnyčios centras, vyskupas yra vyskupijos centras, kle
bonas yra parapijos centras.

Kaikurios įstaigos, turinčios platesnę reikšmę ne
gu parapijos reikalai,* pav. seminarija, gali Imti išskir
ta iš po klebono valdžios. Kaikurios po visą pasaulį 
prasiplatinusios vienuolijos, nors neturi teisės įsikur
ti vyskupijoje be vyskupo leidimo, tečiaus, įsikūru
sios, nėra po vyskupo valdžia. Tokius teises turi 
dominikonai, pranciškonai, .jėzuitai ir daugelis kitų 
vienuolijų. Tat vadinasi kanoniškosios cgzempcijos 
teisė. i

Draugija, neturinti kanoniškos cgzempcijos, ir 
nepripažįstanti vietinio klelmno teisės būti katalikiš
kojo veikimo centru savo ’ parapijoje, arba vietįnio 
vyskupo vyskupijos centru, gali būti nezaležninkų bet 
ne katalikų draugija.

Jcį neklystu Šeinio rezoliuci ja šitame dalyke buvo 
maždaug šitokia: “Lietuvių R. K. Kunigų Ameriko
je Seimas, pasiremdamas Bažnyčios teisėmis ir pro
tingo organizavimosi principais, pripažįsta, kad- kle
bonas yra katalikiškojo veikimo centras $avo parapi
joje,' t.odęl negali vadintis katalikiška ta draugija, ku
ri, neturėdama kanoniškos cgzempcijos, įsikuria para-

rapijoje stačiai prieš klebono valių, be Vyskupo leidi
mo. Klebonas-gi be vyskupo ištarmės neturi teisės 
panaikinti esančių katalikiškų draugijų arba kuopų 
savo parapijoje.”

Kunigų Seimas, kaip sakiau, nepanorėjo būti de
tektyvu, sujieškančiu neįvardytus asmenis, trukdžiu
sius kur-nekur Vyčiams veikti. Jis taip-gi butų pa
žeminęs save, jei butų išreiškęs apkaltininpų tiems 
vyčiams kurie pasirodė neganėtinai apsvarstę klebono 
vietų katalikijos organizme.

Kunigų Seimas žinojo ir, kad kaikurie vyčiai, net 
pasitenkinę daugumos priimtąja rezoliucija apie kuo
pų sautikius su klebonais, pasikėtino sudaryti Ateiti
ninkų organizacijų . Bet toji organizacija nei oficia
liai nei privatiniai nieko nepranešė Kunigi; Seimui 
apie save. Kadan-gi pirmieji Ateitininkų įkūrėjai y- 
ra buvę katalikai veikėjai, todėl Kunigi; Seimas su
tari jų tveriamųjų organizacijų sutikti su užsitikėji- 
mu kaip kiekvienų katalikiškų draugijų.

Seimas pasitiki, kad Ateitininkų draugijos įsta
tai ir darbai bus katalikiški ir naudingi, kaip iki šiol 
naudingas buvo jos įsteigėjų veiklumas.

Ir darbščiausiems kuogeriausių norų pilniems žmo
nėms kartais pasitaiko padaryti klaidų. Todėl aš, 
grynai nuo savęs vieno, patarčiau Ateitininkams, 
prieš galutinai suredaguosiant savo draugijos įstatus, 
gerai persiskaityti Pijaus X enciklikų, išleistų rugp
jūčio mėnesyje 1910 m. prancūzų jaunuomenės drau
gijos “Sillon” reikalais. Visiems katalikams ru
pi, kad nekiltų nesutikimų tarp mus. Kėra nei ma
žiausios abejonės, kad nervingais karės laikais nesu
sipratimų turėtų kilti tarp mus dvasiškijos ir Ateiti
ninkų, jei-gu šie nors kame neprisilaikytų minėtosios 
enciklikos.

Kunigi; Seimas nepripažino reikalo duoti Ateiti
ninkams šitų patarimų, nes ateitininkai niekuomi ne
buvo parodę enciklikų užmiršime. Aš-gi mintiju, kad 
nenusikalsiu tėvynei, jei jaunesniams už savę veikė
jams priminsiu šitų dideliai svarbų katalikiškos orga
nizacijos dokumentą. ,

Seimo rezoliucija apie Vagius ir Ateitininkus bu
vo, "kiek atsimenu, šitokia:

Seimas, išklausęs pranešimo apie V vyčių kon
greso, neturėdamas aiškių nurodymų kdkie kunigai 
ir kada trukdė vyčiams veikti ir atsinešdamas į tai, 
kad 100 lietuviškų parapijų veikia apie 90 kuopų 
vyčių, negalį išreikšti savo papeikimo katalikiškojo 
veikimo trukdytojams nežiūrint jų luomo, bet išreiš
kia savo užsitikėjimų Vyčiams, o naujai susidariusių 
Ateitininkų flliopų sutinka prielankiai, kaip kiek
vienų naujų katalikų organizacijų, kurios naudingu
mas pasirodys įstatais ir darbais.”

\ • *
Dar karių pažymiu, kad šitos rezoliucijos teksto 

neatsimenu, tik rašau sulig turinio, kuris man liko at
mintyje. • ' v

Kun. Pr. Budys.
(Daugiai! bus).

Iš Rantoul, Ui. praneša
ma, jog W. Elmer Ekblaiv, 
Illnois Universiteto profe
sorius, kuris liepos mėnesy-^ 
je 1913 metais išvažiavo jie
škoti šiaurinio žemgalio, 
jau sugrįžo. Keletas die
nų atgal jisai turėjo dide
les paskaitas apie savo ke
lionę ir atsitikimus.

LįAVestminster, B. C. pra 
nešama, kad tenyštėse ma
šinų dirbtuvėse, nuo 1 rug
sėjo mėn. š. m. liko investa 
44 valandų savaitėje darbas 
ir su padidintu mokesčiu.

P-JėELSIEG.MAKAR
PUHO MOKYTOJA

4515 So. Wood St.
Dumia lekcijas skambinimo M 
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17ERGIJOS 
V dienos jau

praėjo. Bet\ 
vis dar tarpe mus' 
yra daug vergų, , ' 
kurie yra atstu
miami nuo savo-darbo beširdė* 
verg-mistrės-LIGOS.

Yra labai lengva išvengti ma
žų kliūčių išaugant j dideles, 
jeigu urnai atida ant to atkrei
piama. Ir tas yra jūsų pareiga 
link paties savęs ir savo šei
mynos tai vis atlikti.

Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudžian- 
žios gerklės intraukimui į save 
apmalšinimui dusulio, nuo gal
vos ir ausų skaudėjimo; ect.

Jūsų pinigai turi būti pa
dėti geroje saugioje vals

tijos bankoje

Seeond Security Bank
--------- OF OniCAfKJ —

MUw*ukee avenue
Kamp. AVcstcm

apsireiškia esąs iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant 
pardavimo— jsc UŽ bonkutę.

Nuo Reumatizmo, l’adegoa, Ne.iralt- 
(Tltoa. P-reilalilymo, ApAltihlmo. Oentu- 
Sknuilėjimo, Dieirllu tr Skau<1fljitnQ K tu
rintįjį', >:alp Ir nuo riaukiu liftu mima- 
tiAku Ilgu, naudoki

PAIN-EXPELLER,
kaipo urną Ir nrtlkMlnų draugi Kelmy
no* per puse šimtmečio. Tik 68c Ir 
38C bonknte; gulina gauti vi««oee ap- 

tiekose arba pa$ pati fabrikanta—
F. At) R1CHTER & CO.
—S0 W««hlnjton SlRMt. - N«w Vark.

Avo.

3% ant Jūsų Pinigų
Atdara Pancdėllais Ir Snlmlomls 

Vakarais 11:1 8 valandai
NamųiStmltnanic ptnlft’i',

Persiunčiame pinigus Į 
Enropų ir galima ganti 

Laivokartes.

ant

PASI9KELBIMAI 
“DRAUGE0 

ATNEŠA OERA PELKą.
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Liet. parapija šiomis die
nomis dažė savo Kv. Al
fonso bažnyčia iš oro. Sve- •/ *■
timtaučiai labai gėrisi, kad 
lietuviai nelaiko apjuodavu- 
sios bažnyčios. Parapija 
žada bažnyčios naudai pa
rengti bazarą prieš Adven
tus, bet vargiai pavyks, nes 
jau trumpas laikas beliko.

Moterų Sąjungos kuopa 
turėjo prakalbas, 1-na mer
gina iš Pliiladepliia, Pa. 
Kalbėjo. Kitos draugijos 
tuom tarpu da snaudžia-su
tingo nuo vasaros karščiu. 
Tautininkai sako, kad ant 
rudens svetainę pasistaty
siu, bet iki šiol nei plytelės 
da neturį atsivežę, tik užsi
darę tuni, turbūt jau žiema- 
vos nesijudinę. J. K

Buvęs iždinikas P. Petrė
nas, ne gana, kad sąžiningai 
darbavosi kuopai, atidavėk I 17

§ Į iždą naujam iždininkui p-ui 
Y. Grcmbai, kuris pasitiki
ma ir gi darbuosis labui 
<uoį»os, nes yra uolus san- 
darbininkas katalikiškoje 
dirvoje ir guodojamas jau
nimo tarpe. P. Petrėnas 
aukavo knygų vertės $6.50 
naujai atidarytam knygy
nui. Ačiū už gausių auką...

Beje: diskusijos seks pa
eiliui, pagal supratimo ir ga 
lės. Disk. temoms-parengti, 
išrinktas R. N. Barsis, kuris 
apsiėmė režiserium būti lig 
laikinai dėl išlavinimo “Gu
drios našlės” lošimo. Spau- 

Įdos savaitė taipgi bus ren
giama.

Valio Vyčiai!
Lai gyvuoja Roekfordo 

jaunimas: daugiau pramo
gėlių!1. Vargšas.

zią prakalbėlę. Pabaigus 
jam kalbėti prakalbėjo kler. 
Martinkus, pagildamas gie- 
dorius ir jų lavinimosi gie 
(lojime. Gale
liūs pasakė ke 
atsisveikindamas su savo 
draugais. Paskui buvo su
dainuota keletas lietuvišku 
dainelių ir Lietuvos himnas. 
Po to dar žaista iki vėlai ir 
paskui atsisveikinę sų savo 
draugu išsiskirstė po na
mus.

K. Matulevičia.

SPRING VALLEY, ILL.

dvi surengimo to Šviminiško 
vakarėlio.

Viršiųinėtas vakarėlis įvyko 
panedėlyje 16 d. rugsėjo š. m. 

pats Į). Cip- .1° įspūdžiai buvo panašiai ši- 
lius žodžius P°kie: Svetainė buvo papusta

AMSTERDAM, N. Y.

ROCKFORD, ILL.

h
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Nelengva yra išsivaizdin
ti pasišventimas Liet. Vy
čiu 83 kuopos. Apie 6 mė
nesiai laiko kaip susitvėrė, 
o jau suspėjo nuveikti daug 
prakilnaus darbo: tutėjo iš
važiavimą, (pikniką), su 
rengė puikias prakalbas su 
programų, 23 d. šio mėn.; 
surengė vakarą pagerbimui 
Vaikų choro, kuriame prisi
dėjo su 4 dainomis: 1. “Vai 
žydėk, Žydėk,” 2, “ Motinė
lė”, 3. Kariška daina ir 4. 
“Prašom, prašom paklausy
ti.” Padeklemavo p-lė G. 
Kazevičiutė “Lietuva mb- 
tutė.” Pr. Vaivada papa
sakojo monologą “Kaip ci- 
likui atsitiko.” Maža mer
gaitė M. Kazevičiutė dekle- 
mavo labai stropiai ir aiš
kiai. Ir P. Gerlikas—“Ne 
ten laimė.” Plojimai del
nų patys už savę liudija už- 
siganėdinimą publikos. Po 
lo sekė šokiai; laikotarpyje 
paprašė p-lė N. Užbaliutė 
pagroti lietuviškų šokią, 
kas .stebėtinai patiko, nes 
reikėjo atkartoti net 4 kar
tus;, po to, pasiprašė stoti į 
eiles giedorius. Garbė susi
pratusioms panelėms. Pel- 

biskį liko. Tik gaila,

Tankiai tenka matyti kata
likiškuose laikraščiuose apie 
mimą lietuvių kariuomenėn. 

Tai tos kolonijos, tai kitos 
vienos tiek, kitos vėl 
tiek, bet musą apielinkėje bu
vo dar tylu. Tik štai 22 rug
sėjo ir Amsterdamo lietuvius 
pašaukė pas save Dėdė Ša
mas.

Paimti kariuomenėn sekan
ti: —

1. Mykolas Kerbelis,
2. Kazimieras KazlaUskis,
3. Vincas Aleksaitis,
4. Kazimieras Marozas,
5. Juozas Cinikas,
6. Bronislovas Gustis,
7. Mykolas Palumitskas,
8. Albinas Okoslinskas,<
9. Adomas Meilūnas,
10. Stanislovas Krupa,
11. Stanislovas Račinskis.
Laimingos kloties jiems te

na i.
M. K.

PERU, ILL.

St. Bede College.

Nedėliojo, rugsėjo 15 d. L. 
Vyčių 28-ta kuopa turėjo sa
vo mėnesinį susirinkimą. 1 su- 
idrinkimą nariu atsilankė ne
mažas skaičius, taipgi buvo 
atsilankę ir keletas mokslei- 

I vių iš Šv. Bedo kolegijos.
Pirm. p. J. Kalikaitis aplei- 

|do savo garbingą vietą pirmi- 
ninkystės iš priežasties pašau
kimo kariuomenėn. Į jo vieta 
tapo išrinktas moksleivis J. 
Čepulis, taipgi atsisakius pro
tokolų rast. į jo vietą likos iš
rinktas moksleivis A. Pel- 
CŽius.

Po valdybos išrinkimo bu
vo svarstimai: likos nutarta 
surengti vakarą su perstati
niu ir su įvairiu programų.

Po to dar likos nutarta su

sius šalies vėliavomis ir kito
kiais puošniais.

Susirinkus visiems tuoj 
prasidėjo programas. Kadan
gi nebuvo vietinio klebono na
mie, bet jo vietoje buvo kun. 
Bistrais iš Wesville, Ilk, taip
gi jis pirmiausia ir buvo ant 
programo.

Kun. Bistrais pasakė pui
kią prakalbą pritaikindamas 
prie to vakarėlio. Taipgi ne
mažai pridavė vietiniams vy
čiams energijos, nes jis visus 
vyčius ragino veikti visiems 
iš vieno.

Prie tos progos paragino ir 
šv. Bedo moksleivius kad su 
vyčiais darbuotus iš vieno.

Po to dar pasakė trumpa 
prakalboje taipgi pritaikinda
mas dėl kareivio išleistuvių p. 
V. F. Damašas.

Po to dar vietinis vargoni
ninkas J. Kalikaitis atsisvei
kindamas taipgi pratarė kele
tą žodelių parsiprašvdamas vi 
sų, kad nevienas neturėtu blo 
ga širdį ant jo. Ant ga 
lo padainavo vietinis choras.

Programai užsibaigus buvo 
pavaišinti svečiai ir namiškiai 
skania vakarienė. Po vakarie
nės buvo lietuviški žaislai ii

PRANEŠIMAS.
Šiuomi pranešame, 

“Draugo” Bendrovės šėrinin-lš
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“PAŽANGA”

bus bendras visų “Draugo” 
Bendrovės šėrininkų pasikal
bėjimas apie padauginimą 
“Draugo” Bendrovės kapita
lo nuo $25,000.00 iki $50,000.- 
00 ir numažinimą šėrų kainos 
par value kiekvieno šėro nuo 
$25.00 ant $10.00 už Šerą. 

Kun. A. Ežerskis, pirm.
J. J. Statkus, rašt,

11O

kad daugelis suklaidintų 
mergaičių lankosi po ištvir
kėlių pramogas, užmiršda
mos apie savo stono dory
bės privalumus.

Nedėlioję, po pietų, Liet. 
Vyčių minėtoji kuopa turė
jo susirinkimą St. Elzbietos 
name, kurį užlaiko gerb. 
vyskupas savo lėšomis. 
Svarsvta gerai, su pilna e- 
nergija. Tarp kitko nutaria 
turėti puotą-vakarienę , su 
programų. Taiposgi nutar
ta lavinties diskusuofi, pra
dedant nuo pirmojo nario, 
kas labai patiko gerb. dva 
siškam vadovui kun. V. 
Taškunui su p. P. Petrėnu. 
kad padarius žingsnį, duo
dant progą jaunimui susi
pažinti su meile broliška, 
bet ne su jų mini imis
tuomi užbėgus tuščioms sva 
jonėmis musų paklydusių 
brolių ir sesučių lietuvių... 
Trjs nauji nariai prisirašė.

NOTICE.
Notice is liereby given that 

a special meeting of tbe stock- 
holders of the Draugas Pub. 5
Co. will be lield at 1800 W. )Š 
46tb St., on tbe 9tb day of 
October 1917 at the hour of 
2 o’clock p. m. for the purpose 
of considering the voting up- 
on the proposition to inerease 
the Capital stock of the said 
Draugas Publisliing Company 
from $25,000,00 to $50,‘000.00 
decrease the par value of each 
share of stock from $25.00 per 
and also the proposition to 
share to $10.00 per share.

Dated this 31st day of 
August, 1917.

Rev. A. Ežerskls, pres.
J. J. Statkus, sec’y.

Metinė prenumerata $2.00, pusmetinė $1.25, atskiras s 
S numeris 20 c. Agentams duodamas didelis nuošimtis.

Adresas:

I 614 W. Mahanoy Ava., Mahanoy City, Pa.
'iimiiiiimimmimiiiiiiiiimiiimiimimiiiiiiimmimimiiiiiiiiiiiiiiiitmiiiiiimiiiiii
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sEi Dabokite Savo Akis

Įsitaisykite gerai parinktus akinius stiklus. Paveskite aprūpinti sa- ■=
S vo akis specijalistui, kurs 15 metų darbavosi lenkų Sw. Vaitiekaus E 
S parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.

| John J. Šmetana |
Akiu Specialistas

TĖMYKIT MANO UŽRAŠA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ. 

s Kampas' 18-tos gat. Ant Platt’s Aptiekos 2-raa augStas Ę 
g Vi-andos: uuo 9 ryto iki 9 v. Nedėl. nuo 9 ryto dri 12-tai E , 
E T'alcpbosfi Ganai 533 =
iiuiiiiiiiiiiiiiMwniiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiniimiiiinhniniiihitiiiiinMi<ivnnniiiiiiiiii'ii

3 Išėjo iš Spaudos

rengti šeiminišką vakarėlį kiloki pasilinsminimai 
[dėl pagerbimo buvusio pirmi-J Malonu yra man pažymėti, 
[įlinko p. J. Kalikaičio arba:nors Spring Valįey’s Vyčių 
taip sakant jo išleistuvėms į‘28-tos kuopos yra beveik visi 
kariuomenę. Tam dalykui su- Šioje šalyje gimę ir augę, bei 
tvarkyti buvo išrinkta komisi
ja iš panelių. Butų labai ma
lonu pažymėti tu panelių var
dus kurios pateko į komisija, 
bet atleiskite. Aš kaipo nau
jas narys negalėjau taip grei
tai sužinoti tų panelių vardus, 
kurios apsiėmė pasidarbuoti

FARMOS! PARMOS!

Tie kurie manote pirkti farmas 
Si rudenį arba ateinantį pavasarį. Tai 
.aš rodijų nelaukti iki pat vėluma 
rudenio ir nelaukti iki kito pavasa
rio. Nes vėlai rudenį oras bus ne- 
priimnus ir šaltas. Pavasarį nelaikąs 
ieškoti farmų, reikia prisirengti dėl 
pradpjimo, antrų kitų pavasarį far- 
mos bus brangesnes. Dabar yra pui
kiausias laikas dėl apsirinkiino far
mų. Dabar gali pamatyt kokie javai 
yra užaugę, ypatingai bulvės. Dėlto 
pasirūpinkite atvažiuoti tuojaus.

M. J. Augulis,
Eagle Riier, Wis.

lietuviškai kalba gražiai ir lie
tuviškus žaislus žaidžia pui
kiai. Artojaus sūnūs.

NAUJAS LAIKRAŠTIS

“GARSAS"
“GARSAS” eina kas ketver- įė 

° gas didelių 8 puslapių, 7 kol.,
” formate.

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

‘(GARSUI” sandarbininkauja 
gabiausieji Amerikos lietuvių 
rašytojai, publicistai, visuome
nininkai.

“GARSO” prenumerata me
tams $1.50, pusm. — $1.00.

“Garsas”
456 Grand Str. 

Brooklyn, N. Y.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 

"DRAUGĄ”

O
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“APMĄSTYMAI VISIEMS METAMS IR ŠVENTĖMS” 

Dvi stambi knygl, po 500 poslapių.
Drūtai audeklu apdarytos ........................................................
Popieros virbeliais ................................................................................... $2.6*

DVASIŠKOJO GYVENIMO VADOVĖLIS.

Galima ,’ą.a gauti “Draugo” spaustuvėj, 1800 W. 46th St., Chlcago, m. 
ir pas Kun. A. Staniukynų, 2634 VVest. 67 th St., Chicago, I1L

L. R. K. M. S-mo 3-čią 
kuopa turėjo savo mėnesinį 
susirinkimą, kurį atidarė su 
Viešpaties maldą p. K. Mont- 
vidas. Kaip kitais taip ir šiais 
metais suvažiavus visiems mo
ksleiviams, per pirma susi
rinkimą išrinko naują valdy
bą iš tų asmenų: Pirm. A.

j Rupšis, pirm.pagel. J. Cepu- 
tis, protokolų rašt. A. Peldžius 
iždininku V. F. Damašas, ižd. 
pagel. S. Bartkus. Taipgi per 
tą patį susirinkimą likos iš
rinkta ir literatiška valdyba: 
Pirm. A. Peldžius, rašt. J. 
Klimas.

Taipgi nutarė greitu laiku 
sulošti kokį nors veikalėlį. 
Tam daykui sutvarkyti išrink
ta komisija; iš V. Dainašo, p. 
J. Cepulio ir A. Peldžiaus.

Šiais metais suvažiavo į 
šv. Bedo kolegija 15 lietuvių 
moksleivių. Artojaus sūnūs.

CICERO, ILL.

Rugsėjo 18 dieną. 7:30 v. 
va k. Šv. Grigaliaus choras 
turėjo gražų vakarėlį, pa
gerbimui nario Klein. Cip- 
liaus išvažiuojančio kariuo- 

įrjmenėn.
Pirmiausia buvo žaislai ir

kada jau vakarienė buvo 
' • ' • *prirengta, pribuvo ir gero. 

kun. Ežcrskis ir kler. Mi”- 
tįnkiMu ' Laiką vakario J

“MOKSLEIVIS”
imeribe Lietuvi* R.-K. Mvk&leiviy Siuii. 

ORGANAS
Vienatinis mėnesinis lietuvių moksleivių laikraštis. 

Jame telpa gabiausių moksleivių raštai.
Kaina metama $1.00; paari mat 50 c 

Uiaisakyk tnujaea:

Pr. Južkaitis, 20 Webste« St., Montrilo, Mass.

TIKYBA ir DORA,r
Lalkraitla leidžiamas Kunigų Merijonų CblcagoJ* 

elne du kartu | mtLsj
--------------------------- - L...............

Rašo apie tikėjimo dalykus, padioda žinių iš katali.
1 visokius tįsakymus

srities.
kų visuomenės gyvenimo, duoda 
užklausimus iš tikėjimo ir doros 
KAINA METAMS: $1.00; vieni) numerio -- 5e.
Agentams už metinę prenumeratą duodame 30c., už 
pavienius numerius po 2c.
Adresas:

, “TIKYBA IR DCh
1631 W. North Ava.

,’A”
CMcago, III

Kas nori gauti vieną numerį, turi jitsiųsti lc, krasos 
ženkleli,

5

SKAITYDAMAS
APGARSINIMUS AR APMASTEI KAD
WOMEN’S FEDERAL 

ALIEJAUS
Kompanija Siūlo Jums Nepaprastą Pro

gą Uždirbti Gerą Nuošimtį Ant Savo

Pinigų? '
I ^*3 ’

ŠITA KOMPANIJA dabar jau moka didelį nuošimtį savo šėrininkams dunden
tais, ir beabėjo mokės didesnius nuošimčius vėliau, nes ji turi tūkstančius akerų geros 
Aliejaus žemes ir dabar išdirbę tiktai dali 160 akerų sau moka labai dideli nuošimtį 
savo šėrininkams. Aliejus dabar brangus ir daug jo parduoda.

ŠI KOMPANIJA, kurios valdyba susideda IŠ GERAI ŽINOMŲ MOTERŲ susi
tvėrė,idant duoti moterims ypatingai toms kurios nėr turtingos, uždirbtį gera nuošim
tį ant savo pinigų ir nėra abejonės kad kiekvienas vyras ar moterė kuris paims šėrų 
tos kompanijos nesigailės nes ji šiandie jau moka 12-ta NUOŠIMTĮ, o toliau, kaip iš
dirbs daugiau žemės mokės ir didesnius nuošimčius. z

VIETINIAI LAIKARŠČIAI iš Cherryvale Kansas savo pranešimuose apie Alie
jaus kompanijas Stato W0MAN’S FEDERAL OIL CO., pirmoji vietoje

ŠI YRA NEPAPRASTA PROGA ir kiekvienas turėtu ją pasinaudoti. Jeigu 
nori investuoti savo pinigus tai pirk W0MAN’S FEDERAL OIL CO. Šerus, o ne
sigailėsi.

RAŠYKITE ŠIANDIENA, tuojaus dėl pilno aprašymo tos kompanijos ir patys 
pamatysite kad viskas yra teisingai vedama ir kad turėsite gera pelną už savo pini
gus. — nesibijokite pareikalaukite informacijų iškirpkite kuponą ir nusiųskite į 
W0MAN’S FEDERAL OIL CO. OF AMERICA, 1311 MALLERS BUILDING CHI- 
CAGO, ILL., nebus jokio kašto ir nereikės pirkti šėrų, jeigu nenorisite. Patys persi
tikrinkite kad šį kompanija yra sąžiningų, moterių, vedama ir kad nepražus, jūsų 
pinigai.

NEATIDELIOKITE, nes Šerai kįla, ir neužilgo bus visi išparduoti.

KUPONAS
W0MAN’S FEDERAL OIL CO., OF 
AMERICA, 1311 MALLERS Building 
CHICAGO, ILL.

GERBIAMIEJI: —
Aš norių plačiau sužinoti apie jūsų bendrovė, taigi meldžiu prisiųsti man 

be jokio kašto arba priedermės ant mano pusės pilnas išaiškinimus apie jūsų 
bendrovė ir Aliejaus Šerus. .<■».

Vardas

Adresas

W0MEN’S FEDERAL OIL C0., 0F AMERICA

1311 Mallers Building Chicago, 111.
Tel«phon« itic 7362-7363
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FELJETONAS. kvailys, mini Dievą, bet ar
jis Jį matė, kad apie jį kai-

________ bu. Tie žodžiai mane kai-
; po “kunigą” labai užgavo

“Brrrr... net ima mane ' v . ,ir a s juos pabaudaiau, ast- 
šiurpulys atsiminus, kiek godžiais. Nu-gi po ne- 
šita mano galva praleido,” kuriam iškili žiuriu jau 
— dejavo “geležinis,” anot renkasi su akmenimis ir tie-
pensilvaniečių, Chicagęs 
Petro Katedros “kunigas,”

siog į mane. Išsigandau, pra 
dėjo kojos drebėti ir negaliu

neduota laiko išsiaiškinti, 
nei pasiteisinti. Nežiūrint 
nei ant tikybos insitikini- 
mų, kurių delei jie negalė
jo eiti kareiviauti. Visi nu
vesti į Seventh Regimęnt 
Armory iš kur bus pasiųsti 
į Grant lagerius, Rockford, 
III. >

NUSIPIRK MOSTĖS

- ir nedyvai, kad jau plau- Pajudinti iš vietos ir tik 
acių vienai bobelkai, kuriai

kai pradėjo žilti, nes ar tai į busiu dėkingas iki mirčiai,
vienas metas, kaip aš tuos jįkausį išgelbėtas nuo to pa- 
tamsunėlius mulkinu, kaip Įvojaus. Kokiu budū ma- 
aš jiems kalbu savo sumąs- ne ji išgelbėjo tai jau tik 
tytus melus apie musų tau
tiškų bažnyčių. Jie “dur
niai” nesupranta, kad mano
vietoj jau keliolika Strazdu, Į vo darbą, o kartais 
Jankauskų ir kitokių “ra-j kailį, bet kada žmogus dir- 
guočių’ persivertė. Kvai-'bi išsijuosęs ir netik kad 
liai, nori žinoti, kada ir kasi niekas neužmoka, bet dar 
mane krapijo į “kuni- turi savo kišenių pakrapš- 
gusT” O kas jums galvoj! I tyti ir kartais reikia bėgti

niau vienam žinoti.
Tasrtai dar nieko, žmogus

nors gauni užmokėti už sa
li1 uz

Iš Livingston, Mo. pra
nešama, kad tame mieste 
barberiai pasibaisėtinai pra 
dėjo lupti žmones. Pav. už 
plaukų nukirpimą — 50c., 
už pudrą — 50c., už nusku- 
timą barzdos — 25c. ir už 
visokius “tonic’s” nuo 15c 
iki 25c. Keliaujanti barbe
riai gauna 21 dol. į savaitę 
ir 60 nuošimti virš 35 dol. 

ineigų . Jų valandos nuo 8 
ryto iki 7 vakaro ir 9 vaka 
ro šeštadieniais.

1
..Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir 
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą inosčia per ko 
is vakarus, o padarys veidą tyru 

ir įkaiščiu baltu.. Toji mostu 
Simą pienius raudonus, juodus ar

ba šlakus ir prašalina visokiu t 
spuogus nuo veido. Kaina dėžu 
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit 
siųsti ir stampomis.

J. RIMKUS,
P. 0. Bos 36, Holbrook. Maus

Žvaigždei
Sąvaitinis Laikraštis ~*- 
išeina kas pėtnyčiai f

Kaina metams:

Amerikoje ir Kanadoje 2 dol. 
Lietuvoje ir kitur .... 4 dol. 
Adresas pinigams ir ko
respondencijoms :

Aš noriu, tai šiandien šven 
čiu savo jubilėjų. Jeigu 
bučiau norėjęs, tai dar per 
nai bučiau pašaukęs “vys
kupą,” na ir dainuok pas
kui vargonus. Tai gi aš 
neapsirikau, kad šįmet lai
kau savo jubilėjų, nes mano 
“ganykla” gražiausioj tva
rkoj. Šįmet aš ramus ir 
dar baltos duonos netrūks
ta.

Pernai, kaip atsimenu, tai 
buvo nekas laikai. Karta 
pašaukė manę į laidotuves 
ant tautiškų “kapinių.” Aš 
kaipo “kunigas” klausiu ar 
priklausė prie kokios nors 
bažnyčios numirėlis, nes 
tai mano pareiga buvo pa
klausti apie tai. Bet jie ne
dorėliai atsakė, kad tas man

pasiėmus rankas ir kojas, 
tai jau nekas. Toki atsiti
kimą tai turėjau nelabai se
nai netoli -Chicagos, kuris 
mane taip įgazdino, kad net 
šiandien kinkos dreba.

Nežinau kaip ilgai aš čia 
“kunigausiu,” bet turiu 
progą, turint/ po ranka tam- 
sunėlių, visgi galiu šį, tą 
veikti. Kad tą mano pirm- 
minėtą atsitikimą geriau 
užtrynus (laimė mano, kad 
nei vienas iš mano “para- 
pijonų,” apie tą atsitikimą 
nežino, butų man liekas), 
sumaniau štai ir tą “truks
imi.” Pagarbinau, kad at
važiuoja “vyskupas,” kad 
visi susirinktų jį pasitikti 
su visomis “jeremijadomis’ 
ir kas man užgins jeigu"ki-

PRANEŠIMAS CICEROS 
“Draugo” skaitytojams, kam iš 
Ciceros “Draugo” "kaitytojams 
nepristato vaikas teisingai kožna 
dieną “Draugą”, tai meldžiu atsi
šaukti pas manės, o aš stengsiuos 
pataisyti.

J. MOZERIS,
1430 S. 49th Avė., Cicero, III.

“ŽVAIGŽDE > f

3654 Richmond Str., 
Pbiladelphia, Pa, 1

neturi rūpėti, jų tai dalykas tą.metą aš pats pasiliksiu
Gm. Mane net šiurpuliai 
paėmė, mąstau sau, gali ko
ki arklį atvežti ir tą lieptų 
man “krapyti,” nes jie bu
vo davė net 10 dol. man už 
tai.

Kitą karią tai tik ką kai
lį išnešiau. Buvo tai taip: 
Prisižiūrėję kaip ameriko
nai daro, maniškiai ir užsi
manę važiuoti apvaikščio
ti Kapines. Nors aš ir ne
labai norėjau ten važiuoti, 
bet nelabieji privertė mane 
ir .gana. Nuvažiavus ten, 
po visų apeigų aš užsu pau 
ant angštesnės vietos “pa
mokslą” sakyti. Sakau aš 
jiems pamokslą, o tie nela
bieji užsigręžę juokiasi iš 
manęs. Sako, mus kunigas

vyskupu? Vis bus didesnė 
garbė, nes prastu būti, tai 
pavojinga tarp mano “pa
rapijom}. ” Dabar po jubi- 
lėjui, galiu truputi ramiau 
mulkinti anuos, nes galiu 
pasakyti kad as senas “ku
nigas.” Bet vis gi reikia 
būti atsargiam, nes kartais 
tie kvailiai nei ant senurpo 
nepaiso, pila kailį ir gana. 
Ką darysi, skursk kol gy
vas. X.

AREŠTUOJA “SLA 
CKERIUS.”

Užvakar Chicagojc likosi 
suareštuota 16 norėjusių iš
sisukti nuo kareiviavimo 
jaunuolių. Suareštuotiems

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

No. 1437. Karoliai (vairių spal
vų. Rt ikalannnnt paminėkite ko
kios spalvos pagcldanjatc. Len
ciūgėlis ir kryželis storai auk
suoti kaina su prlsluntlmii 75c. 
No. 1438. Balto Akmenėlio ka
roliai. Morai auksuotas leiadu- 
gells ir kryželis. Gvarantunti 
ant 5 metų. Kaina su pristun- 
tlmu tik ...................... .. $1.25

No. 1430. Galima gauti (vairių 
spalvų karoliais. Kryželiai “Ro
man Gold”. Gvnrantuoti ant r, 
metų. Kiekvienas atskirai įdė
tas gražioje dėžutėje. Puikiau
si dovana delei giminių. Su pri- 
sinntimu . ................................ $2.00

Užsisakant paminėkite numeri Ir kokios spalvos norite. Pinigus 
galite siųsti išperkant Money Ortler, registruotame laiške, arba 
vienccnttaiais kraaoa ženkleliais. Adresuokite: s»^aaa,.i a

DRAUGAS PUBLISHING CO.
1800 W. 46th žtfMt

NAUJA .PASKOLA 
$1.000.000

TENNESSEE VALSTIJOJ
41-2% ONDSAI 

Padarant $20,000 į Metus

Liepos 1,1918 iki Liepos 1,1967 priskaitant
FINANŠISKA ATSKAITA

Apiprekiuota Vertė $680, 840 086.
Visa Skola (Mažiau negu 2%) $12,781,000. 

Populacija 2,184,789
Liuesą nuo ieigos taxų ir paskirtas imti pačtos 

taupymo Bankos depozitus ant lygios. <
KAINA $100 IR PASUMDINANClO NUOŠIMČIO
Paaiškinantis lapelis bus pasiųstas’ ant prašymo. 

Užsakymai gali būti telegrafuoti ailt musų kašto.

R. M. GRANT & CO.
111 W. Monroe St.

NEW YORK CHICAGO BOSTON

The
Gommonwealth 

Oi! Go.
(Scottsville, liciltucky )

Uždirba apie 17 nuo
šimčių ant Atstovėto 

Paprastu Slock
Siūlo Ant Pardavimo $40, 

,000 Paprasto Stock’o.

Ai kompanija turi nuosavy
bė kurioje yra septinį gėrį 
Aliejaus šuliniai. Čia nėra 
viena iš tu propoziciją, “gera 
proga greitai palikti turtin
gu”, bet gera užtikrinta bizniš 

į ka propozicija, kuri yra atda- 
Į ra kaip didelėms taip ir ma
žiems investorįanis.

a-n<JK;-«aąj
APSVARSTYKITE GERAI.

r gulima teisingiau diemonto Akmeni pirkti?
Ar galima Elgin laikrodėliu? kitur pigiau gauti?
Ar galėtu Uitas auksorius Jumis darbais — užganė- 

^dlnti?
Taklauskyte lietuvių kurie žino. Visad -. telsin- 

, j r Kas uatarnavimas.
K NURKAITIS

2 N Robey Street, North Ąve. Ir

3

DR. G. M. GLASER
. . Praktikuoja 2G metai

Gyvenimas ir Ofisas 
3149 S. Morgan St. kertė 32 st.

^Chicago, III. 
SPECIALISTAS

Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS: 
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlio- 
mis vakarais ofisas uždarytas.

Telephone Yards G87

AR ESI GIRDĖJĘS?
Kad žmogus , gali pasigražinti sau 
veidą ir įgyti ilgus plaukus. Prisiųsk 
štampą ir gausi visas informacijas.

OISTRIBUTOR FOR WILBERT CO.
42 Vine Street, Montello, M*u.

iii

U

Naujas

Aliejus yra viena iš Tautos 
didžiausių propozicijų* 
momente. Aliejus padės išlošti

Michigano Ūkininkas
Jau išeis 4-tas numeris, kuris tin- 

Šiame į lomas visiems ir lengvas skaityti.
Kainuoja lik $1.00 metams. Pusme
tinis išeis daug didesnis ir su daug 

. karė. Aliejus yra siaugus — paveiksiu. ~
B Įdėjus pinigus niekados nesi- TaiBi “^prenumeruokite ir pasi- i:es 

j naudokit gražiu ir nuodingu laikraš- 
gaileSl. į čiu, kuris rašo daugiausia apie uki-

, uirikystę, kas lietuviams yra malo- 
Tčonit'ilas 1. f-u skaityti, nes visi esame ūkininkų
IkapiiaiaS. lėnikai. Norėdami pirkti žemės ir

apsilenkti nuo išnaudotojų rašykit j 
Conunonwealth Oil ('oiiipuny turi kiniiiką”, o gausite teisingų pata- 

ltapitalo apie $100.000. kuris yra pa- j rimą.

Flymouth National
BANK

Plymouth, Pa.
Kapitalas su perviršiu 

$200,000.00
Šitoji Banka prižiūrima 

Suvienytų Valstijų valdžios. 
Moka 3 nuošimčius nuo sudė
tą pinigų. Galima susikalbėti 
lietuviškai.

O. N. Postleihwaite, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimas.
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i VYTIS f>
LIETUVOS VkŪiV ORGANIZACIJOS ORGANAS

PIRMUTINIS IR VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAU N III O 
LAIKRAŠTIS AMERIKOJE.

i dalintas i $30,000 7% parinkto
$70,000 paprasto pilnai užmokėtas,

I non assessable. Visas parinktas 
| stocka’s ir $30,000 paprasto yra 
jau išparduotas. Tiktai $10,04)0 pa
prasto stock’o dabar stovi ant par- 35 

|davimo. j H

Brangi Aliejaus Nuosavybė
•Keturiasdešimta akrų, Fisher tra

ktas trys mylios j pietus nuo Scott- 
ville, Kentucky, Allen County 7 šuli- I 
niai jau darbe per Republic Oil Co., 
iš Neiv York; 45 akrai TOyson trakto ' 
kuris susijungia sų Fisher traktų jau | 
pradės darba trumpų laikų.- Taip pat 
yra apie 75 šuliniai dirbanti ant 
I’arris traktos 3 mylios ; pietus nuo. 
Scottsville.

Apmąstytas Išsiplėtėjimos sų ,* 
$40,000 Paprasto Stock’o Iš

ėjimų.

Common’.vealth oil Co., mano 
užimti ir išdirbti visa I’arris trakta 
7 5 akrų kuri yra šalimais Fisher [ 
traktos kur išdirbama 7 šuliniai, i 
Kiti šuliniai bus dirbanti trumpų f 
laikų. Naujoj I’arris trakioj / yra j 
geresnes pasekmes negu Fisher Irak
top-

A. T. Herbert Amerikos 
_ “Kreozoto Karalius’’ ir Va- 
£ karinis Republikonų Platfor- 
s mos Užveizda dėl Hughes, yra 
g Presidentas šios kompanijos.

Kainuoja metams fl.50; pusmečiui 75c. Lietuvos Vyčių orgaittza- 
djos Bariams siunčiamas ui mėnesines mokestis.

Adresas:
“VYTIS”

1800 W. 46 St, ----- ::----- Chicago, III. =
\ 1 ■■

Jei pritari jaunimo idėjoms, jo darbams — skaityk, plu-

Adresuokit su marke!

Rumatizmas
Namine 8?duo'e per tą kuris Jį turėjo 

Pa vasari jts 1893 aš turėjau
Musenlar ir Inflanunatory Itii- 
matiznią. Aš teip kentėjau tris 
metus. Aš mėginau visokius 
vaistus, ėjau pas visokius dak
tarus, bet man tik palengvi
no ant valandėlės. Ant galo su- 
rn/jau vaista kuris mane visiš
kai išgydė ir rumntizmos dau
giau nesugrįžo.

Aš norių kad kiekvienas ku
ris kenčia su rumatizmų kad 
pamėgintų ŠĮ vaista. Nesiųskite 
nei vieno cento, prisiųskite savo 
vardu ir adresa, o aš prisiusiu 
Jums šj vaistą. Kaip išmėginsi 
ir bus geras tai tuomet. . gali 
prisiųsti viena doleri, bet tas 
suprantamai kad jeigu nepa
gelbės — pinigų nesiųsk, Kam- 
gi kentėti ilgiau jeigu galima 
gauti palengvinimą Rašyk šian
diena.

5lark II. Jaekson No. 47S T) 
Gurney Illdg. Syraeuse, N. Y. 

,’ilr. Jaekson paima ant savęs
atsakomybė, kad tas teisybė.

SAUSUS KŪDIKIAMS 
MAISTAS VASAROS LAIKE

EAGLE
BRAND

Maitinant kūdikius bonknte 
reikia jiems duoti maistą, Įnirs 
visuomet yra tyras ir vienodai 
geras. Eagle Brand Conden- 
sed Milk yra tyras ir išskirti 
nai geras, ir užtai suvirš še- 
šešdešimts metų vartojamas, 
kaipo kūdikiams maistas.

IMiirpk šį apskelbimą ir pa
siųsk jį į
Borden’s Condensad Milk Co.
- New York City, N. Y. 

o apturėsi dovanai nurodymus lie
tuvių kalboje, kaip tą pieną vartoti

drs

•••••••••••••••e

1‘ono Hert’s reputacija kaipo pa
sekmingas biznierius yra visiems 
žlnprnas. .Jis dabar deda savo ener
gija j nauja- organizacija. Su' juo dar 
yra T. 15. I)ixon, Scottsville, Ky. Pa
vieto advokatas ir, exltepresentaiitas 
Valstijos Legislatutos yra Vice-pirmi- 
ninkas H. Groonts, Kasierius ir Di
rektorius Bankos of Fountain,, Hun 
Ky. kaip Sckretdrius ir Iždininkas.

VAKARAS
LIETUVOS VYČIU 13 KUOPA

TOWN OF LAKE
rengia labai puikų vakarą teatrą, kuris (vyks

V

Spalio-Octobor 14, .1917
School Hallėje ant kampo 48-tos ir Honore gatvių (No. 4758 

8. Honore st.,). Programas bus labai įvairus, tokio puikaus vakaro 
13-toji kp. dar nebuvo surengusią savo gyvavime. Bus suvaidinta 
"Gyvieji Nabašninkai”, dainos žaislai, skrajojanti kraštą, paskui šo
kiai iki vėlumo. Tatgi visi Chicagos lietuviai ir lietuvaitės, atkreip
kite tlomą ant šio Vyčių rengiamo vakaro ią pageidautino skaitlingo 
atsilankimo, nes salė ant Totvn of I«ake. Viena iš didžiausiu, regis 
talpina 15 šiinjų ypatų. Kviečia RENGĖJAI..

’ Pa
tink ir remk tų idėjų išreiškėją — organą “VYTr’.. Jo Ąda- | Direktoriai yra visiems žinomi 

5 vinių yra išbudinti Amerikos lietuvių jaunimą, uzinteretuoti S AT Tie H T P Tlv’nn H «i
I 7.’„ 1. Si ' A"> x' ’D’ ai. *♦ PASARGA: pavažiuoti į šią svetainę galinta šitaip: iš pietų irs didžiomis idėjomis ir nukreipti jo domą Imk tėvynes Uetu- 2 L Gr00ms Hon. A. J. Oliver. 1- Si;»'rės važiuoti iki 47-tai gatv.; paskui iš rytinės pusės važiuoti j 

VOS reikalų. j si ' ’ " ' " . ’ j S vakarus; iš vakari, — į rytus iki So. Honore gatv. Honore gatvė
i Colonel Henry L. Stone, ir B. « paeiti į pietus Vieną blokų ;48-tos kur randasi', svetainė. *

-T Oliver, pasekmingi vaizbi-
ninkai.
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TAI MUSŲ DARBAS:

Spausdiname Plakatus,
Tikietus perstatymams,

Baliams, Piknikams ir 
tt.; Programas, Kon

stitucijas ir kitus spau
sdinimo darbus. Dar- 

, bus atliekame gražiai,
greitai ir pigiai. Mu3ų 

spaustuvė pripildyta nau
jausiomis mašinomis ir nai • 

z jausio styliaus raidėmis.

Pavedus mums 
savo bile koki 
spaudos darbą 
n e slgallėsit

DRAUGAS PUB? O
1800 W. 46th

Turi nusipirkti šio stock’o 5 
tuojaus.

Ne:ip>jiliomv'i pasekmes Aliejaus 
žemei šiame distrikte Kentucky. H— 
pntneijn šių žmonių, kurie pardavi
nėja ta stoekn yra visiems žinoma ir 
dabar jau moka dividentiis ir pata
ria kiekvienam pirkti tuos' Pairiš 
triiktus, nes Jie atneša didelį peiliu.

Del platesnių informacijų 
rašykite, taip pat neužmirški
te parsitraukti kningute kurio
je telpa Jobu A. St. Clair. M. 
A. B. D. straipsni^ “Kaip iš
lošti karė.” Viskas dykai.

Meintyie Companies 
Limited

916 Westminster Building

I Pančilslio Vakaro Patarna- 
. vilnas Del Taupinanfiiiį.

Valdyba šios bankos žino kad nekuriems depozito- 
| riams yra sunkų atlikti bankinius reikalus paprastose 
| bankinėse valandose.

Del parankumo tokių depozitorių Taupumo Sky- 
5 rius šios bankos yra atdaras 
S Pancdėlio Vakarais iki 8 valandai.

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

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

Chicago
LA SALLE and WASHINGTON STS.
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LABDARINGOSIOS SĄ
JUNGOS CENTRO KASI 

NINKO APYSKAITA:

Pastaba: ‘ ‘ Draugo ” No. 
152-me Centro Kasininko a- 
pyskaitoje buvo pasidariu- dimo 
sios šios klaidos: balandžio 
mėnesyje p-ia B. Tarvidie
nė sūrini*.) iš pardavinėjimo 
loto serijų ne $25.00, bet 
$23.00; tų mėnesį pelno bu
vo ne $607.67, bet $607.57. 
Gegužio mėnesyje išmokėta 
Paulkner & Ryan Co., už 
25,000 certifikatu ne $205,- 
18, bet $205.25. Apleista :
P-as F. Veryga birželio mė
nesyje į Centro kasų įnešė 
aukas nuo Šv. Stanislovo 
draugijos, iš Šv. Kryžiaus 
para p., $25.00.

Taip kad iki paskutinei 
apyskaitai, birželio 28 d., 
Labdaringoji Sųjunga buvo 
turėjusi:

Pelno: $3212.44
Išlaidų: $2718.17

Pas Centro Kasininkų bu
vo atlikę: . $494.27

Naujai įėjo:
Liepos mėn.

_ Trečioji Labd. kuo
pa surinko Šv. Antano 
dienoje $ 42.53

Ketvirtoji kp. treč 
dalį įeigų ' 120.73

Maldos Ap. Dr-ja 
Dievo Apv. par., me
tinės mokesties *19.38

Šv. Antano iš Padv.
Dr-ja, Dievo Apv. par. 
auka 15.00

Šeštoji kp. surinko 
Šv. Antano dienoje 17.23 

P-lė Roz. Vanagai“ 
t ė, šv. Jurgio par., au
ka \ •, 25.00

Šeštoji kp. iš kny
gučių pardavinėjimų 19,91 

Šeštoji: kp., pęlno iš 
vakarienės 5.00

P-as'P. Bieliauskio 
' auka x 3.6o

Septintoji kp., įeigų 
trečdalis 20.00

Septintoji kp., su
linko Šv. Antano die
noje 25.15

Rugsėjo mėn.:
Septintoji kp., iš pa

veikslo leidimo $25.00
Pikniko pelnas 199:43
P-nia K. Varanavi

čienė, iš paveikslo dei-

SPAUDOS SAVAITES 
REIKALAI.

10.00

Viso 234.43
Sykiu:

Buvo likusių $494.27
Įėjo liepos mėn. 312.93

rugp. mėn. «66.44
rūgs. mėn. 234:43

J J

Labd. Centro Kaso
je viso* yra: $1108.07

Kun. A. Staniukynas,
Kasininkas.

KĄ PASIRINKAI?

Viso $312.93 
Rugpjūčio mėn.:

Pirmoji kp. surinko 
kapinių dienoje $ 31,93

Šv. Kazimiero dr-ja, 
Aušros Vartų par., au
ka 8.16• -

P-ia Tarvidienė, iš 
5-tos kp., už loto serij. 5.0<

Švč. Panos Sopulin
gos Dr-ja, iš Cicero, 
auka 10.85

Trečioji kp., treč
dalis įeigų

Trečioji kp., iš par
davimo knygučių

P-ni Magd. Karec- 
kienė, iš Pul Įmano,

Yra pasaulyje kalnai ir 
pakalnės, yra augštumos ir 
žemumos. Yra augšti ir 
žemi darbai, yra kilti ir nie
kingi pasielgimai.

Ne žemiems ir niekin
giems ' darbams yra žmo
gaus ant šios žemės pasiun
tinystė. Žmogus tam ant 
žemės siųstas, kad savel 
augštais ir kiltais darbais 
apsivainikuotų, kad ant šios 
“ašarų pakalnės” gerų da
rytų.

Žmogus turi pasirinkimų 
— ar gerų, ar blogų daryti. 
Geras ir gražus* darbas jį 
garbe čia ant žemės ir am
žinybėje padengia: Jo blo
gi, negražus darbai jam pa
niekų, smerkia čia ir ant vi
sados neša.

Tikėjimo mokslas ir žmo
nijos amžių prityrimas sa
ko, kad vienu iš gerųjų že
mės darbų. yra mielaširdys- 
tės darbas, artimo nelaimė
je šelpiihas. Kiekvienas 
mielaširdingas aktas prie 
žmogaus gerų darbų sumos 
prisideda. Kiekviena Tau
tos Fondan auka yra musų 
gero darbo paliudijimu.

— * I
Nuo mielaširdystės darbų 

šalinimasis, Tautos Fondan, 
neaukavimas garbės neda
ro, Atpene, ant musų ge
ro vardo, kaipo lietuvio, 
kaipo krikščionies, juodų 
dėmę uždeda.

Kų tad iš dviejų pasirinl- 
ti lieka? Lai kiekvieno iš
jūsų sųžinė į tai atsako.

•
Pinigus siųskite šitaip: 

Ant čekio ar money orderio 
rašykite iždininko B. Vaiš
noros vardų ir siųskite Tau
tos Fondo sekretoriui Kaz. 
Pakštui, 456 Grand St., 
Brooklyn, N. Y.

Kaip jau buvo rašyta, 
kad Cliicagos Apskr. pradė
jo veikti Spaudos Savaitės 
reikale ir turės pirmų abel- 
nų visų Chieagos Draugijų 
delegatų susirinkimų 2 d. 
Spalių, Šv. Jurgio parap. 
svetainėje 3230 Aubum 
Avė., 8 vai. vak., tai patar
tina yra, kad lietuvių kolo
nijos sušauktų delegatus 
draugysčių savo apielinkės 
ir nutartų,* kokių laiku bu
tų parankiausia turėt Spau
dos Savaitę, kokius kalbėto
jus jos norėtų gauti ir ki
tus reikalus. Taipgi išrin
ktu delegatus į Apskričio 
susįrinkimų nuo kolonijų po 
trįs į viršui minėtų susirin
kimų Šv. Jurgio parap. sve
tainėje. Kuriose kolonijo

se Komitetas Spaudos Sa
vaitės butų jau susitveręs, 
tai malonėkite pranešti Ce
ntro Komisijai (242 W. 
Broadvvay, S. Boston, Mass. 
ir Apskričio Komisijai J. 
Tamasonis (3230 Auburn 
Avė., Chicago, Ilk).

s
Padirbėkite Kat. Spaudos 

reikale, o bus jums ir musų 
tikybai'ir tautai nauda.

J. Tumasonis,
Ckic. Apskr. raštiniAkas.

SKAITYKIT! IR 9LATIHKITK

Lietuvių Darbininkų Sąjungos
Laikraiti

a n n i m i ai iz a t,
CINĄ UTAANINKAIS. KCTVCRGAIS IR SUBATOMI*

Jame rasite žinių iš viso pasaulio.
“DABIN1NKAS” visuomet turi viso to, kas darbininkui 
svarbu, naudinga, indomu ir suprantama

Prenumeratos Kaina:
Tris Kartus savaitėje metams 
Vieną kartą savaitėje 
Bostono apielinkeje ” > .
Užrubežyje **
Vienas numeris

Reikalaukite pas agentus arbs

$3 00 
$1.50 
$4 00 
$4.25

3c.

»♦“DARBININKAS
, - 4; • > ja

242 Broadway, So. Boston, Mass.

mniiniiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiNWiiiiiuiiiiHimttiHiiir  

LAIKAS VISIEMS PRIE ŠVIESOS

Jei trokšti įgyti tikrų šviesų, užsisakyk laikraštį

“ŠVIESA"
kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie 

šviesos parodyti kelių
“ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie žmo- 

, gaus pažangumų. I ,
“ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės 

reikalais. ' ‘ . -i
“ŠVIESA” kainuoja metams tik 50 ęentų. "s 

Visokiais reikalais kreipkitės adresu:
? ' “ŠVIESA”,
46 Congress Avė., Waterbury, Oonn.

/

anka

n>YT¥trv«TVkrrmTYr«min
F. P. Bradchulis; 
Lietuvis 'Advokatas J

ATTORNKT AT čkW S 
105 W. Monroe. Cor. Clark St. J 
Room 1207 Tel. RandolDh 6698. e 

CHICAGO. ILL. •

e/v.: 8112 8. Halsted M. J 
Tetepheae Yarda IMU •

TURIU DVI GALERIJAS Telefoną* Y arda 8164

4.00

1,50

5.00

Viso $66.44

Z. K. URBANOWICZ

Fotografijų Įstaiga
Fotografijos Grupų, Vestuvių, Draugijų, 
Kliubų ir šeimynų Specijališkumas.

N u imam e Fotografijas vakarais 
ir negiedrioie dienose.

• * 6 . *« 4
4852 South Ashland Avenue, —::—::— Chicago, UI.

MES geriname šį laikraštį 

savo skaitytojams.

TIE, kurie garsinasi musą 
laikraštyje, padeda mums 
gerinti jį dėl musų skai
tytojų.

UŽTAT mes turime pirkti 

pas tuos, kurie garsinasi 

pas mus. •

PADEKIME jiems gerinti 
jų biznį, užtat,' kad jie pa
deda mums.

I
Jeigu Jums reikią ka pirkti, Vi
suomet pirkite nuo tų, kurie gar
sinasi musų laikraštyje.
Remkime tuos, kurie mus 
remia.

S ’

Dievo Apveizdos Parapijos CHORAS
Po vardu

LIETUVOS VYČIŲ 4 KUOPOS
Rengia DIDELI KONCER TA

Pagerbimui vietinio klebono
KUN. M. KRUŠZO

„ Atsibus,

Rugsėjo 30 d. 1917 m.
Dievo Apveizdos Parapijos Svetainėje

Minėtas Koncertas bus vienas iš puikiausių ir prakilniausių, ligšioliai sureng
tu šioje lietuvių kolonijoje, nes šiame koncerte dalyvaus puikiai išlavintas L. Vy
čių IV kp. BENAS, solistės ir solistai, kurie išpildis naujausius tautiškus ir baž
nytinės muzikos garsių kompozitorių veikalus.

Po programai bus šokiai. . ,

UŽMIRŠK KAD TURI SKILVĮ. 
Guunaflbs visose vaistinyčiose.

Po kiekvienam valgiui imkite vieną 
o pamatysite, kad geriau jausitės 
Pradėkite šiandieną!

o.jiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiifiiiHiiKiiiiiiiiitir.r.
JOSEPH C, W0L0N s

SMETUVI8 ADVOKATAS 
'Kamb. 824 National Life Bldg ■

1# So. LaSalle St.,
Vakarais 1588 Milwaukee Avė. 5

Central «89»
Raaldence Humbold (T

CHICAGO. IL. £

oiiimiiiittiiiiiiiinniHifniiiiiiiiintiiiim

Amorlkos Lietuviu Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbu, aritmetikos, knygvedya- 
tės, stenografijos, typewritlng, pirk- 
lyboa teisiu. Suv. Valst. istorijos, 
abelnos Istorijos, geografijos, pollti- 
klnės ekonomijos, pilletystės. daiUa- 
rašystėa.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 6 po pistu: vak. nuo 7:89 iki 9:80 
8106 So. Halsted St.. Chicago ' Dl-

P. Bernotavi&us H. M. Shamont

THE ELECTRIC SHOP
1641 W. 47th St.

TeL Drover 8882 
Atitekamo visokį eleetrikos 

darbą pigiuos gerlaos ir grel 
čians, negu kiti. Suvedam elec- 
tros Uratas į narnos: geso Ir 
elecktros tempas. Taisome mo
toms, fanus ir visokius daly
kus surištus su Electrika.

Reikale suteikiame patarimą 
apkatnuojame darbą.

Dr. POVILAS ŽILVITIS
liletuvis Gydytojas ir 

Chirurgas,

82OS S. Halsted St., Chicago 
Tel. Drover 7179

VARPAI
ATMINČIAI VARPAI 

McSbanne Bell Foundry Co
Baltimore, Md. U. S. A.

iKtntttR

JEIGU NORITE GAUTI PATENTĄ ANT SAVO IŠRADIMO TRUM
PAM LAIKE IR JĮ PARDUOT, rašykite reikalaudami VELTO PA
TARIMO ir “VADOVAS IŠRADIMU” KĄ IšRAST IR KAIP UŽPA
TENTUOTI ir rašytą GVARANCIJĄ. Bandymai ir egzaniiuaeijos 
modelių arba braižinių darome DYKAI. Ofisas musų randasi 
VVASHINGTON’E, kur yra Departamentas Patentavimo.

AMERICAN EUROPEAN PATENT OFįFICE (D. S.)
256 Broadway, New York, N. Y.

1517 Penkdešimtmelinis Apvaiksčiojimas l?i7
The Hibernian Bank

'įkurta 1867 metuose.

Pietvakarinis kampas La Salia ir Adams St.
Suvirs 60,000 depositerių

SAVINOS DEPARTMENT
Deposltas ant dolerio Ir daugiau priimami S nuošimti mokame £ 

ant metų.
Atdara Subatoje nuo 8:00 Iki 8:00 vai. vakare.

Saugi Banka kuri yra pasirengus Jums patarnauti.
Trust Deparmentas išpildo visus premonės sąryšius.

REAL ESTATE DEPARTMENTAS .
Perka Ir parduoda žemės ant komisijos: skoliname pinigus ant 

namų; iškolektuojame randas.
Real Estate Mortgage Bonds, Katalikiško Vyskupo.. ChicAgou, 

vra dabar ant pardavimo $500 Ir augščiau.

i The Great Western Smelt-| 
| Ing and Refinlng Co. |
| 4lsl & Walljce SI., Chicago, Iii |

Užlaikome Puikiausią 
Laikrodžiu Krautuvą.

Didžiausią ant 
Bridgeporto.
Katrie norite 
nusipirkti gra 
žų laikrodėlį, 
deimanto žie
deli, z devizkė- 
lį, šliubinių . 
binių žiedu ar 
ba britvų, gra
mofonų rekordų ir kitų visokių daly
kų.

Taipgi taisau laikrodžius, revol
verius, gramofonus ir armonikas.

K. MICHALĄUSKIS, 

3303 S. Morgan Street 

CHICAOO, ILL.

DIDŽIAUSIA

KRAUTUVE

SVARBIOS ŽINIOS
..... .. ■■■NUO --

LIETUVIU ŪKININKU DRAUGIJOS
EXTRA.

240 akerų farma su gėriais budinkais, 100 akerų dirbamos, li
kusi geros girios ir ganyklos. Kaina $10,000. Mainosi f Chieagos na
mus arba Miluankee ir Sheboygan ir kitus VVisconsino n tus.

Parsiduoda 80 akerų farma su gyvuliais, su javais, mis
17 karvių, 3 arkliai, budinkai geri. Kaina $12,000. Jtr '«i ,,
$2,000. Likusius ant ilgo išmokesnio, ant 4 nuošimčio. K nn...
ti ar mainyti atsišaukite per laišką pas:

P. A. MAŽEIKA.
R. 34, Box 58, CAMPBEIjUSPORT. WTS J

SKAITYKIT IR PLATIMKIT 

‘'DRAUGĄ”

LIETUVIŠKA

CHICAGOJt
Uflatkome laikro-* 

džius ir laikrodėlius, 
auksinius žiedus, šliubl 
nius ir deimantinius, 
muzikas, gramofonus 
su lietuviškais rekor
dais, koncertinas, ant . 
kurių gali groti Ir ne* JI 
mokantis visokius šo
klus, armonikas rusiškas Ir prūsines, Importuotas Ir taip jau 
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.

Dirbu visokius lenklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisomo 
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzikallšltus Instrumentus 
Ir revolverius. Savo darbą gvarantuojame. Musų kainos ant vis
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chieagos orderius ga
lite siųsti por laiškus,

STEPONAS P. KAZLAWSKI 
4632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL

TFI.FPnONE DROVER 7802 
Katalogą visiems dykai, kas tik prisius ui 2c. įtampą.
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G E’ «T >* ' "DRAUGAS’1 Ket vergas, rugsėjo 27, 1917

INIOS
Ketvirtadienis, 27 rugsč 

jo. šv. šv. Kozmo ir Donu-

tono.
•/

Penktadienis, 28 rugsėjo. 
Šv. Vadovo-, kauk.

PRANEŠIMAS.

balsiai uf!v:u')čiu, bt t,jie nc-.Liet. Vyriu 4-tos kuopos 
klausė, Bevt ik kazoko “na skaitlingas ir gerai išlavin-į 
gaikos" icikėtų tokiems tas benas. Dėlto Dievo Ap-1 
storžieviams. veizdos parapijos vyčių eho-

MyhntiS tyjsumą.! ras širdingai kviečia i savo
---------------- —--------- - koncertų ir kitų kuopų

‘ draugus.

Chore vedėjas,
J. Kudirka.

UŽMUŠTAS VAIKAS.

Amerikos Liet. Ryme Ka
talikų Labdaringos Sąjun
gos Centro valdybos susi
rinkimas bus laikomas ket
verge, 27 d. rugsėjo, 8 vai. 
vakare, Dievo Apveizdosi’ 
parapijos svetainėje, po No. zin * 
3800 So. Union Avė, Chica- 
g°, UI. j

Tai gi, kviečiame atšilau-Į 
kyti kuodaugiausiai delega

to metų Stanley Sbotek, 

19:11 So. ?>lay St. rastas ne- 

<>\ vas su i .'mauta galva. 

.Jo motina ba . o išvažiavus Į 

R. St. l.ouis, kur jos vyres

nysis suims
Parvažiavus 
pilną stubą 

vaikeli užimk 

Įaugai buvo i 

kių ženklu i

Policija mano, kad vaikas 

(likosi nušautas bot kame 

priežastis tai nei vienas ne-!

T0WN O F LAKE.

Janai serga, 

namon rado 

detektyvų ir 
ta. Durys ir 

uždaryti ir jo- 

' rn.-m niekur.

Girtos motelis.

a—A-

The Kiillit Way The Wnm& Way

REIKALINGA.
Reikalingas vargonininkas. Vietinį 

vnrgoninką 'paėmus į karę tuojaus 
reikalingas vargonininkas prie šv. 
l'nnelės Apreiškimo Bažnyčios.

Prie tos pačios Bažnyčios reikalin
gas taipgi zakristijonas. janitorius. 
Algos 50.00, kreipkitios šiuo adresu:

REV. N. J. 1’ETKtS,
259 Nu. Rili st., Brooklyn, N. Y.

Reikalinga sena moteris prie p ri
da Lojimo nanuj ir kūdikio. Geru vie
ta, ant Bridgeporto, kreipkitės pas 
ALENA KAIRYS, vakarais arba die
noms,

3131 EMERALI) AVĖ.,
Ant antru luini.

tai

\nt 48 ir Justine gatvių i 
p lenkų, gyvena ir kcle- 

Kaias lietuvišku šeimynų.

APGAVIKAS.

kurios mūsiškos mėgsta eiti 
per kūmutes, ir, susimėtu- 

’os gri neinu' pusėtinai 
pasrėbti alučio bei degti- 

Įnės, Vakarop skirstosi na
mo šlamėdamos šaligat- 

I ziais ir juokindamos žmo
nes. Vy ai parėję namon 

avo nrderis girtas:
i Tūlas “{('ulonas F uch, , jiems pritrukus kantrybes; 

tų, daug svarbių dalykų tu-j anais laikais pagarsino h“k- i<ajp kada ima ir girtų pa
rimę apsvarstymui. Taip-i raščiuose, kad jo turki vA«-b ailių kailį perti. ' *
gi kviečiame ir Labdarybės tė yra '.) ėi (k»t. į.- jisai į

Laikykite Telefoną Lygiai
RAIŽAS misinginis būgnelis užpakalėje telefono 
l**vra pripiltas su karbonų tokio didžio kaip smal

kus euki ius. Iš čionais tai traukiamas balsas nuo būg
nelio.

, Jeigu telefonas palenktas tuomet tie grūdeliai 
nepuolo ir balsas bus ‘neaiškus” ir skambės klausan-, 
čiam labai nutolo”.

Atsargus išmėginimai yra priparodė kad kuomet 
telefonas lygiai pastatytas visuomet išduos tikra ir 
aiškų baisa.

CHICAGO TELEPIIONE COMPANY

REIKALINGAS KEPRKSENTANTAS 
Padarysi didelius pinigus parda

vinėjant uuisų aliejaus lotus vienoj 
iš didžiausių Aliejaus valstijų Oklo-
I lomoj i>o $25.1)0 už lota. Darbas už
tikrintas ir geras uždarbis. Tiktai 
vyrai kurie nori uždirbti didelius pi
nigus gali atsišaukti. Mes suteiksime 
pilnas informacijas. Rašykite:

l’VSUNATARA O1L At CO. 
Sulte 398 — 9—10

498 N. Denrbom St., Chiengo, 111.

Vargonininkas paieškau'vietos var
gonininkauti. Apsiimu būti ir bažny- 
nių sykiu. Jeigu kuriam, iš gerbiamų 
klebonų bučiau reikalingas, tai mel
džiu rašyti sekančių adresu:

JOSKPH Z.VNE,
100 AYntkius St., Rochestcr, N. Y.

ANT PARDWIM0.

Oi 10 ,1 .1 uz kiekvie-'v 
Zll

Direktorius. Draugijos no-į duosis 1 

rinčios prisidėti prie Lab-na prirodymą žiaunom 

darybos malonėsite prisius-) meną užimtuose kras-uose, j 

ti atstovus į šį susirinkimą. ! Pora dienų a'-al suzmnCųj

Vaje moteris, taip negrą- , , ,

- ’ L . . butu buvus
Joniene

Neprašytas svečias.

Nuoširdžiai visus kviečia. 
Labdarybės valdyba:

V. Balanda, rast.

kad j<> t-.irt; 

giau vrrtas 

du’. Del) .j- 

žiūrėjimo ten n

n -ra t u-1,

i'n tik i,U0,

,1d
"t""-

CICERO. pasiaiskimrnm.

Cicero Šv. Grigaliaus eb(i-'T)QiVIAI GUU'U U 03 
ras galima pasakyti tai vie- LONIJŲ" LU 
nas iš geriausiai išlavintų TA
chorų šioje apielinkėje. Jo 

giedojimai sužadina žmo

guje jausmus prie Diev > 
garbinimo. Už tokį elioro Į 
puikų išlavinimą pripuola k()s choras 
ypatinga garbė p. K. Alike- (ų, 
lauskui, vietos vargoniiii.’- r, 
kui, kuris nenuilstančiai Vi,i 
darbuojasi toje srityje.
Vienui vienas

MTT7TYOC! ,J.iJ. u t.j x .u* I.
TiVT u IV QJ. c. o . .O.

nemalonm

/.-j-

Ji pati sako: 
“Mergaitė mane paėmė, ap
rėdė mane gražiais drabu- 

nukirpo plauktas ir

BRIDGEPORTAS.

I v. . 
iziais

Švento Jurgio parapijos 
parapijiečiai rengiasi prie

EXTRA SALE.
Parsiduoda ant grotųjų bučemė 

su grosvrnė apgyventa lietuvių, gero
je vietoje, pardavimo priežastis, sa
vininkas pirko ukj (farmą), yra pri
verstas, kad ir pigini parduoti, ma
lonėkite greitai ateiti, ir klausti par
davimo išlygas, šiuo antrašu:

ALEKSAS NAVICKAS,
4331) So. Wood st., 'chieago, UI.

-. . . . TT !<ui+ rqRkntė« nnrlnrė nni-'bazaro net ant juoko. Sve-š muk: d ienom s aut He.r-iaut IankuRs padai c su pai , . /.L v i-vi-, -• ,, v-- tame rėdo, taiso budelesi-ovės vaikšč'oio seku dvišaki kryžių. Aie- . UVUKM ojo . . t j . (bootlis) draugijos kala-sta-
ner nekunas lietuviu grj-'apie tai nežinoma, tur- 7 . _ Ad
•'•v; nepsž;.-mintas vyras lie-S^ut koki juokai norėta 
tuvis — augšto» ugio, tvir- 
tas, raudonskruostis,' Pri- 

' prie namų apsidairo, 

c na tęs atvi ras dnrįs, ne- 
oii.borškinęs skankte įspru- 
'•'davo vidun, o ramų šeimy-

r•lotona* Uc Kini*? 6784

Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Gydo visokias Ligas 

3467 Si. Wiiteri Iltį. Ubus W. 11 iitris

Dr. S. Biežis
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

Ofisas 2359 S. Leavltt St.
Valandos 4—8 Ir 7—9

Tel. Canal 8877.

Tel. Drover 7048

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedėliomis pagal sutarimą.

4712 So. Ashland Avė. 
arti 47-tos gatvės

AKYS EGZAMINUOJAMAS

Kas turint Mlpuaa akla ir trum
pą žiūrėjimą arba galva skauda 
nelaukite^ ilgai, bet ateltikite pas 
mane. Aš Jums duosiu rodą ir 
pririnksiu akinius. Ui savo darbą 
gvarautuoju arba pinigus sugrą
žinsiu.

PETER. A. M1LLER
2128 West 22-ra gatvė

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRIŠKU ir MOTERIŠKU 

APRCDALU
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus žinovu j trumpą lai
ką.

Mes turime didžiausius ir ger’sa
lus kirplmo-deslgning ir siuvimo ■ .vi

rius, kur mes suteiksime urakt' r 
patyrimą kuomet Jus mokys;)ė.r

Elekfcra varomos mašinos .«.» 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkvlečiaml aplankyti < 
pamatyti musų mokyklą bile laiku

Ant pardavimo gnrailitus, gerai 
išdirbta vieta ir prie to parsiduoda 
viena limosine. Pardavimo priežastis, 
savininkas išvaduoja jš Cliieagos. Ga
lima gauti ant išmokėjimo. Atsišau
kite po numerių:
3222 S. Halsted St., Tel. Drover 2188

(bootlis) įtraugij 
to, ir visokiais gražumy
nais anas margina. Žodžiu 
viskas eina kaip iš rago.

A teinančio j nedėlioj bus 
didžiausios demonstracijos. 
Maršavimai prasidės 2 vai. 
po. pietų.' Maršavimų pro
gramai bus patalpinti Su- 
1 >ato j V1 )rauge. ’ ’ Apart 
to bus prakalbų atidary
mui bazaro. Bazaras bus 
labai indomus, nei viena a- 
pielinkė lietuvių nebūvi* tu
rėjusi tokių ypatybių, kaip 
kad čia galės lankytojai pa
matyti.

Čia matys ratus, ratelius, 
Policijos \ eišininkas; prudus, kur žuvis gaudyfe, 

Scbuetler pasiremdamas ne-LtakIcs lietuviškas su audi- 
senai išleistomis. teisėmis, 1 maig Qaus kag - ncf 
pi įsakė visų policijos stočių, petuviškos arbatos išsigerti.

anu O ką jau visoki gražumėlių,

is-

C PAJIEikOJIMAI
GRESIA STREIKAS.

Dešimts tūkstančių dar
bininkų, kaip va: perkuriu, 

iiv ' pamačihsi nepažįsta- virėjų ir mūrininkų žada
. ma žmogystę, net. tirpti.nu

puvo Apv< tzdos ■ nnapi.-i, • , r ' T- .. , v .
• u-oi o-o. -Jis įsvvdes sei-

4-TOS

u)

• * y !i: n ’ ’
. clu

; meta

,iu išv

, i-

vardu l.iCt. v y 

dėdėje 
m. rmi i;

i o

pos ii
) d

1S t.

apsireiškimas pas choristus, , .... 

tai laike pamokslo kalieji- i<U]

mas tari) savęs ir kartais, 
taip balsiai, kad net žmonės A 
esantieji bažnyčioje atkrid- y.?.. į

Pia a0’<)n. 1 idkidgai

“Draugo” 222 num,' hu-idrmos ir bu
vo paminėta apie mažųjų j nio srityje, i,ii 

vyčių veikimą ir apie vaka- mio-.irdus km. IdC 
rų pagerbimui kler. Vaitu-;Nrušo prielankumes. 
kairio. Ten buvo rašoma,)tat. dėkingas vietiofe 
kad laike kler. Vaitukaičio ras 3fl rūgščio 

kalbos buvo tyku, bet tas;Al. Krušo pagerbi' 
buvo neteisybė, nes kal
boms nebuvo galo. Buvo Tampai 
net nekuric perspėti, kad __

i’

•ji at* 

: ’Cl

2,-erėti

’iedo-
;s ir
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Į b'uslpirk 8% gv.-irnubinir 
i imi su pirmų įnori

išt'dsytii u'. l'i r ■ ■ '
Ktocks ir Ronds Perkami Ir Parduo- Sccnrilic. < o . V ■ 
darni velkius darbas, Andrevvs X Uo^ Telefonas Randol'ph "85J. 
108 S. La Šalie st.. uždėta 1900 m.

IŠV. J jl'ŠA
L al-iJh tk/s

, myninkę ir nieko neturėda- 
i nįę: ; akyti, tik dairosi, žva- 
Uosi. p- pagalinus pasidrą-

■ i ■ ■ iar;: “ Ar viena namie.

; r t c ’ i v v”u ?”

Vud'rišh'č iš l aimės ėmė 

eb'ti ir pasakiusi viena 

l itą ž< dį'šu&pėjo išbėgti per 

mkan. Paskui ją išsi-

rešdino ir “drąsuolis.”

; Lauke jis greitai išnyko 

jos akių.

streikuoti nuo 1 spalių die 
uos, jeigu kompanijos nepa- 
kelsiančios jieYns lilgų.

Visi darbininkai priklau
so prie tvirtos unijoj ir ma
no streiką laimėti.
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PRADĖJO VEIKTI.

. iresniesiems, • kad
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pradėtų “čystyti” savo a- 
su atviromis pieliųkes nuo visokių gaiva- 

Juozienė, [lų, k v.: btartininkų, cfelnaži- 
iiių, spimtalistų ir kitų vi

sokių šelmių, pelnijąnčių ir 
traukianei iš žmonių pitai-
<us apgavystėmis. Prisa
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Paieškai! savo žmonos Domicėlės 
Mikuckienės kuri pabėgo sii Pran
ciškum Mažiulių išsivežė su savim 
3 vaikus, ji paeina is Kauno gub., <neną jr vakarais ir gauti special s 
Teisių pav., Paznrcuų parap. Pirniinu kai pigią kainą.
gyveno Cbieagoje ant West Side’s, I Patrenos daromos pagal Jūsų ml 
dabar nežinau. Jeigu kas žinote kur Į rą—bile stailės arba dydžio, iš biįe 
jį randasi meldžiu man pranešti už ‘ madų knygos._  ____
ka busiu dėkingas- 1 MASTER DESIGNTNG SCHOOL

\ t I STIY NS MIKUC KIS ! J' F' PerdėtinisAK.iSliAAS MlKltKls, , llg K g^,, RatVA Kambarys
2249 W. 23 Plaee Chieago, Illinois. [ 414-417. prieš City Hali

COFFEE
Ii Aitai «AtfTO* $AVA.
'isur parduoda mn po 28c ii | JJL
-O SOC .,••••••. •••••••••m
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RYŽIAISVIESTAS
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46 c
tai nebus galo.

Šv. Jurgio parapijos pro
gramai, guzikėliai su pavei-!

* . . i ii

kslu bažnyčios ir parašais l ’ west f
...... . . ... ,! 1378 Milwavjubilejaus, atvirutes bus ga- 
Įima gauti nedėlioję nuo

Si 

i«

iM” ANT RANKOS.
kyta be jokių pasiteisinimų P»t 9 vai. ryte. Taigi reng 

tų mergaitė A. -ireštuoti tuos apgavikus, l<imės!! X.
)bi So. ITalsted St.iues Chicagoje jų jau per- į|>..TVu,T .n ni ATIMKIT 

ruo praeito daug priviso, ir tik tykoja, OnAIITMI lfl ’ LAHčsM! 
iki m'tui pirma-! kad kokiuo nors fludu suga

ut žinoma, kur ji į vus žmogų į savo spanstus.
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i A DRAUGĄ"

Geri ausiai1 
net ąeret- 
nls, negi- 
kur ju« 
lit flmntt

7—■■
RDK

MliWRuko RV 
2OR4 Mi(waukee u v 
1051 Milwaneee o v. 
IBIO W Marii«or> at, 
2831 - -

rnwie«.i

8;c
GerlBMBic# rn *<*?«.! 
12c
oar*lduod8' 
n?

W Ch’caeo ev 
1FSC Fltx- biand av. 
2612 W. Nortb ar 
4217 8. Halated at, 
45712 S. Ilalated at

Madiaan at. i 4818 W. 42tb at.

COCOA
Bai

14c
jOer)ao(ia Ranfcm. 
laulygtoe an 
bent kokia.
1-2 av.

įPulkus Stalam

lS"ls"‘ 43c
UOS W. Kcd ■«.

SOUTH S IDE
R."82 Wertworlli a» 
8427 S. Halated at. 
4-2» S. Aahland av.

oHTH SIDB 
W. Ulvlaion at

720 W. North av' 
2M0 Lincoln av. 
8244 Lincoln ay, 
8413 N. Clark St.

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Darų, Lentų Rėmų Ir Stogtnin Pepierpg

GARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 8. HALSTED ST., CHICAGO

<4k«L*****-»*a*-»*«-:. <•

iEmmmimnininnMnHam

RAPIJOS 33 St.ir Auburn Avė. (Bridgeporte) i
.RENGIAMAS YRA DIDŽIAUSIS 25 METŲ GYVAVIMO

APV^KSČIOJIMAS BAZARAS
Bus įvairus programa.’, dainos, žaislai, koncertai ir daug kitų pasilinksminimų. Prasidės,

Rugsej o-Sept. 1917
Bus didelis parodavimas po Bridgeporto gatves. Pradžia parodavimo lygiai 2 valanda po pietų

Bazaras trauksis dvi savaites Visus Kviečia Adm. ir Komitetai.
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