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

Geo. Washington. LITHUANIAN DAILY FRIEND
KAINA 0 CENTAI
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RUSIJOJ i AKILO NAUJA REVOLIUCIJA
KERENSKIS PRAŠALINO

GEN. KORNILOVA
Bet tasai neklauso Kerenskio 

parėdymo ,
PRAMATOMA NAMINE KARĖ RUSIJOJE

- Petrograde paskelbta kares stovis
PETROGRADAS, rūgs. 11. — Rusijoje pakilo nauja 

maišatis, nauja revoliucija. Iš to gali pakilti naminė karė.
Gen. Komilov sumanė sugriauti dabartinę laikiną 

vyriausybę, kurios priešakyj stovi Kerenskis, ir pasiskel
bti Rusijos militariniu diktatoriumi. Apie tai jis per dū
mos narį M. Lvovą pranešė Kerenskiui. Šitas už tai gen. 
Kornilovą prašalino iš vyriausiojo rusų armijų vado vie
tos.

Bet. gen. Kornilov neklauso Kerenskio parėdymo. 
Jis vyriausioj karės stovykloj apsistatę sau ištikimaisiais 
pulkininkais ir kazokų pulkais ir tyčiojasi iš Kerenskio 
Įsakymų.

Kerenskis į gen. Kornilovo vietą pirmiausia paskyrė 
gen. Lokomskį. Bet šis atmetė šalin tą parėdymą ir pali
ko išvien veikti su gen. Kornilovu.

Paskui Kerenskis vyriausiuoju armijų vadu paskyrė 
gen. Klembovskį- Šitąs apsiėmė. Bet gen. Kdmilov atsi
sako pasitraukti iš užimamos vietos.

Ministerių pirmininkas
Kerenskis praneša, kad gen. 
Kornilov busiąs patrauktas 
atsakomybėn už išdavišką 
nepaklusnybę. Jis busiąs 
teisiamas karės teismo. 
Prieš jį busianti pasiųsta 
bausminė ekspedicija. Gen. 
Lokomskis irgi busiąs nu
baustas.

Petrograde pakilo pasiau- 
ba, kuomet Kerenskis laiki
nos vyriausybės vardu pa
skelbė karės stovį.

Galimas daiktas, kad gen. 
Kornilov prieš laikiną vy
riausybę sukels dalį kariuo
menės. Tuo, žinoma, pasi
naudos vokiečiai ir cmar 
kiau užtels visam rusų ka
rės fronte, ypač prieš Dvin- 
ską ir Rumunijos šone.

Iš Kerenskio žodžių su
prantama, kad jis gen. Kor- 
nilovui neuisileis. Tuomet 
Rusiją turės paliesti baisi 
nelaimė — naminė karė, ku
ri kaip matai Rusiją į dalis 
suskaldytų.

Kalėj iman uždarytas M. 
Lvovas (ne žinomas kuni
gaikštis Lvovas), kurs Ke
renskiui buvo atvežęs gen. 
Kornilovo reikalavimą duo
ti jam valdžią Rusijoje.

Čia pasakojama, kad gen. 
Kornilov savo vyriausią 
stovyklą turi kur tai Kievo 
apylinkėse.

Po revoliucijos Rusijoje 
buvo keli generolai vyriau
siais vadais. Bet visi jie 
klausė laikinos vyriausybės 
parėdymų. Tik dabar Kor- 
nilovas atsisakė tai daryti. 
Matyt, jis turi kokią nors 
stiprią atspirtį ir tikisi įvei
kti laikiną vyriausybę su 
Kerenskį u. Kitaip juk ne

galimas daiktas. Juk už tai 
jo laukia mirties bausmė.

Abelnai kalbama, kad čia 
bus sudarytas stiprus suo
kalbis prieš dabartinę vy
riausybę. Ar tik prie šito 
suokalbio nebus prisidėję 
kadetai, kurie juk pirmuti
niai nuvertė caro sostą ir 
pirmutiniai buvo paėmę sa
vo rankosna šalies valdymą. 
Bet paskui iš kaž kur atsi
rado visokios rųšies sociali
stų ir šitie kadetus nubruko 
šalin.

Nežinia ką Rusijai atneš 
rytojus. Tik tiek iškalno ži
noma, kad ten nebus nieko 
gera.

PETROGRADE PASKEL
BTA KARĖS STOVIS.

Petirogradas, rūgs. 11. - 
Rusijos ministerių pirmi
ninkas Kerenskis prašalino 
iš vyriausiojo armijų vado 
generolą Kornilovą, kurs 
pareikalavo, kad jam butų 
pavestas kaip militarinis, 
taip civilis šalies valdymas. 
Kitaip tariant, gen. Komi
lov pareikalavo sau diktnto- 
rystės Rusijoje.

Vyriausiuoju armijų va
du vietoje gen. Kornilovo 
Kerenskį paskyrė generolą 
Klembovtkį.

Kerenskis tuo reikalu pa
skelbė sekančio turinio pro- 
kliamaciją į Rusijos gyven
tojus:

“Rugsėjo 8 dieną atkelia
vo Petrogradan ir apianki 
mane dūmos narys M’. Lvov. 
Jis gen. Kornilovo vardu 
pareikalavo, kad gen. Kor- 
nilovui butų pavesta visa
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kaip militarinė, taip eivilė 
valdžia visoj Rusijoj. Po ši
to gen. Kornilov sutversiąs 
naują vyriausybę sulvg 
nuosavios nuožiūros. Kad 
patirti šito reikalavimo tei
singumą, aš telegrafu susi- 
nešiau su gen. Kornilovu, 
kurs buvo vyriausioj karės 
stovykloj. Gen. Komilov 
patvirtino, kad jis to visa 
reikalaująs.

“Apsvarsčius šituos pa
statytus laikinai vyriausy
bei reikalavimus, ir atradus, 
kad toksai reikalavimas, jei 
jis butų išpildytas, pasiro
dytų priešingas šalies revo
liucijai, laikina vyriausybė 
dėl republikoniškos valdžios 
atvangumo mane įgaliojo 
pavartoti visas prieinamas 
priemones, kad neleisti įsi
galėti tokiai valdžiai, kuri 
mėgintų panaikinti piliečių 
teises, kokios škovota revo
liucijos metu.

“Tatai visupirmu, kad pa
laikyti šalyj laisvę ir visuo
tiną tvarką, aš imuosi prie
monių, apie kurias šiuomi 
gyventojams ir pranešu. Aš 
įsakau gen. Komilovui vy
riausiojo armijų vado vietą 
ir visas pareigas pavesti 
gen. Kiembovskini, vyriau- 
siąjarn armijų vadui šiauri
niam fronte, kurs laiko už
tveręs kelią į Petrogradą. 
Re to, pranešiau gen. Klem- 
bovskiui, kad jisai paliktų 
laikinai visų rusų armijų 
vadu.

“Antra, aš paskelbiu 
karės stovį kaip Petrogra
de, taip ir visam sostinės 
apskrityj.

“Ir atsiliepiu į visus gy
ventojus, kad jie sutikmėje 
stotų už laikiną vyriausybę 
ir gintų savo tėvynės lais
vę.”

Šita prokliamacija paskel
bta po specialio ministerių 
posėdžio žieminiuose ’ rū
muose. Posėdyje dalyvavo 
vienuolika ministerių. Kar
štai tartasi apie gen. Komi- 
lovo tą nepaprastą reikala
vimą, kurs yra lygus pakili
mui prieš laikiną vyriausy
bę.. Panašaus atsitikimo lai
kina vyriausybė dar nebuvo 
turėjusi nuo pradžios revo
liucijos.

Kadangi gen. Kornilovo 
reikalavimas nėra menkas 
daiktas, tuo labiau, kad jis 
yra kazokų idolas, tatai, kad 
užbėgti už akių jo norams, 
jei jis juos mėgintų prave
sti spėka, ministerių kabi
netas suplenavo visą šalies 
valdžią laikinai pavesti pen
kiems ministeriams, būtent : 
Kerenskiui, Nekrasovui, 
Skobelevui, Tereščenkai ir 
Savinkovui.

Associated Press kores
pondentui užsienių reikalų 
ministeris Tcrešeenko pasa
kė:

“Tasai penkių direktorių 
pienas dar svarstomas ir 
šiandie galutinai viskas bus 
nuspręsta tuo žvilgsniu.

KRIZUS RUSŲ 
KABINETE.

SUOMIJA PERTRAUKIA 
RYŠIUS SU RUSIJA.

Petrogradas, rūgs. 11. — Gelsingforsas, nigs. 11.
“Birž. Viedomosti” prane- “Večerniaja Vremia” pra
šą, kad iš rusų ministerių' neša, kad Suomijos senatas 
kabineto išėjo maisto ir pri- pravedė naują sumanymą 
statymų ministeris Plešče-
cbanov.

Jis atsistatydino, nes ka
detai ministeriai pasiprieši
no jo programai.

Be to kabinete nesutiki
mai yra kilę dėl ministerio 
Čemovo, kuriam norisi tuo- 
jaus imti ir padalinti vieš
patystės žemės plotus beže
miams, nelaukiant nei įstei
giamojo parlamentarinio 
susirinkimo. I

Nesutikimai gyvuoja ir 
Ukrainos autonomijos rei
kale.

Nežinia kuo tai visa gali 
pasibaigti.

Dabar prie paminėto mi
nisterių kirizio prisidėjo 
nauji nesmagumai—tai gen.
Kornilovo ruošiama ar tik 
ne kontrrevoMueija.

Čionai gauta iš Irkueko 
laikraščiai, kuliuose prane
šama, kad Irkueko kareivių 
ir darbininku atstovų tary
ba paskyridėtsavo du sargu 
prie geležinkelio stoties 
perkrėsti praeinančius trau
kinius, kad jais kartais iš 
Siberijos nepasprųstų buvęs 
caras Nikolai Romanov.

SUSTABDOMI SUOMIŲ 
LAIKRAŠČIAI.

Londonas, nigs. 11.—Ru
sijos laikinos vyriausybės 
parėdymu Gelsingforse su
laikyta kelių suomių laik
raščių išleidimas. Kitiems 
laikraščiams nuskirtas mili
tarinis cenzorius. Šitas ne- 
ledžia nieko daugiau į laik
raščius dėti, kaip tik oficia- 
Ies iš karės laukų telegra
mas.

Apie kitokius reikalus vy
riausybė neturi nieko svar
baus pasakyti. Trumpu lai
ku sostinėn atkeliaus gen. 
Aleksiejev, su kuriuo konfe- 
ruosime. Mano nuomone, 
gen. Kornilovo pasistaty
mas šaliai nepavojingas. 
Manau, viskas išsiaiškins ir 
pasibaigs geruoju.”

Petrograde pasklydo gan
das, kad prasidėjo areštavi
mai, turintieji sąryšį su 
gen. Kornilovo veikimu. Te 
čiau vyriausybė tą gandą 
užgynė.

Petrogrado kareivių ir 
darbininkų atstovų taryba 
suorganizavo speeialį de
partamentą. Šito tikslas su- 
koneveikti visokią kontrre- 
voliueiją, jei jinai pakiltu 
Abelnai manoma, kad gen. 
Kornilov ruošiasi kontrre 
voliueijon.

Praeitą šeštadienį sostinė
je įvyko riaušės. Jos pasi
baigė maisto krautuvių iŠ-
plėsimu. t.

apie atsiskyrimą Suomijos 
nuo Rusijos. /

Atsiskyrimo sumanymas 
daug aštresnės formos už 
tą, kokį pirmiau buvo pra
vedęs seimas apie Suomijos 
neprigulmybę.

Laikraštis sako, kad šitas 
pravestas sumanymas bus 
induotas rusų laikinai vy
riausybei ultimatumo for
moje.

MIRTIES BAUSMĖS 
PRIEŠININKAI 

LAIMĖJO.

Washington, rūgs. 11. — 
Rusijos ambasadoje dar ne
gauta oficialių žinių apie 
gen. Kornilovo veikimą. Bet 
manoma, kad jį iš viršiau
siojo armijų vado vietos 
prašalino mirties bausmės 
sugrąžinimo priešininkai. 
Šitai bausmei yra priešin
gos visos kareivių ir darbi
ninkų atstovi) tarybos.

Kaip žinoma; gen. Komi
lov yra didis mirties baus
mės šalininkas. Jis patyręs, 
kad be tos bausmės negali
ma sutvarkyti armijų ir 
pravesti jose reikalinga dis
ciplina.

Naujai nuskirtas vadu 
gen. Klembovskis labiaus 
nepakenčia mirties baus
mės, tatai jis ir parinktas 
vadu.

Kareivių ir darbininkų 
atstovų tarybos tvirtina, 
kad mirties bausmės armi
jose sugrąžinimas esą prie
šinga demokratinės respub
likos idealams.

SERGA HINDENBURG 
IR LUDENDORFF.

Rymas, rūgs. 11. — Gau
ta žinia, kad sunkiai susir
gęs vokiečių fieldmaršalas 
von Hindenburg. Taippat 
sergąs ir gen. Ludendorff. 
Pastarasis sužeistas Belgi
joje keliaujant, traukiniu.

Petrogradas, rūgs. 11. — 
Rygos fronte moterių bata- 
lijonas vienoj vietoj stojęs 
užpuoliman prieš vokiečius 
ir šituos sulaikęs.

— St. Louis, Mo., nigs. 
11. — Walter Haenel pašau
ktas kariuomenėn. Jo mo
tina Mrs. šeima Haenel iš 
susirūpinimo pasidarė galą.

— Roehcstcr, N. Y., nigs. 
11. — Ant Lchigh Vallcv ge
ležinkelio traukinis sudaužė 
skersai pravažiuojantį auto
mobilių. 6 asmenis žuvo.

— Washington, nigs. 11. 
— Pašaukti kareiviauti ni- 
geriai veikiai bus atskiriai 
surekrutuoti ir atskiriai la
vinami.

DARBUOJASI TAIKOS 
REIKALAIS.

RYMAS, rūgs. 11. — Po 
atostogų čionai parkeliavo 
Šv. Tėvo Benedikto XV 
sekretorius, kardinolas Gas- 
parri. Jis kuoveikiausiai 
bendrai su popežiumi pra
dėjo studijuoti ir tvarkyti 
gautus iš kariaujančių šalių 
atsakymus į popežiaus pa 
siulijimą taikinties.

‘ * Popežiaus pasiūti jimas 
taikinties atneš pageidauja
mus vaisius. Visi kariaujan
čių šalių atsakymai labiaus 
nušvies taikos klausimą, ku
rį bus lengviau išrišti” — 
pasakė kardinolas Gasparri.

VOKIEČIAI ATSIMETĖ 
MAKEDONIJOS 

FRONTE.

Berlynas, rūgs. 11. — Vo
kiečiai oficialiai praneša, 
kad jie atsimetę nuo pran
cūzų šiaurvakaruose nuo 
ežero Lake Mali k, Makedo
nijos fronte.

PRAVESTA KARĖS MO 
KESČIŲ BILIUS.

Washington, rūgs. 11. — 
Vakar senatas 69 balsais 
prieš 4 pravedė karės mo
kesčių bilių — pustrečiam 
milijardui dolierių. Nuo 
karės mokesčių paliuosuota 
kava, arbata, cukrus ir ko- 
koa.

KRUVINOS RIAUŠĖS.

Springfield, III., rūgs. 11. 
— Vietos apylinkėse vakar 
sustreikavo 5,000 angleka
sių. Tai esąs protestas prieš 
valstijos vyresnybę kam ji
nai užsiundė miliciją ant 
paroduojaneių gatvėmis 
gatvekarių darbininkų pra
eitą sekmadienį. Streikinin-

Milwaukee, Wis., nigs., ]<ai, sako, surengė ramų pa- 
1L — Praeitą sekmadienį Įrodavimą, kad tuo tarpu jin
čionai po atvira dangumi 
įvyko italų susirinkimas.' 
Kalbėjo vienas italų kuni
gas. Italai anarchistai už
puolė susirinkimą. Nuplėšta 
išskleista Suv. Valstijų vė
liava ir mėginta apmušti 
kunigas.

Policija stojo kovon prieš 
anarchistus. Vienas anar
chistas užmuštas, kitu du 
sužeista. Sužeista ir du de- 
tektivu.

Suimta viena moteris ir 9 
vyrai.

ŠALNA LABAI PAKEN
KĖ AUGALAMS.

Winona, Minn., nigs. 10. 
— Praeitos nakties šalna 
labai daug nuostolių padarė 
kukunizų laukuose pietryti
nėj Minncsotoj ir vakari
niam Wisconsine.

St. Paul. Minn,, nigs 
— Visoj valstijoj šalna pa
lietė augalus. Labiausia nu
kentėjo kukunizai, kurie 
šalnų labai bijo, kuomet dar 
neprinokę.

Grand Rapids, Mich.,
rūgs. U. — Vakariniam Mi- 
ehigane šalna padarė labai 
didelius nuostolius. Nuken
tėjo pupaitės, kukurūzai ir 
bulvės.

v 1 I I.

NEDUOS MAISTO ŠVE
DIJAI IR KITOMS 

NEUTRALĖMS 
ŠALIMS.

Washington, rūgs. 11.— 
Dar nėra žinoma, ką atsa
kys Švedija, kuri visas lai
kas tarnavo Vokietijai, per
žengdama savo neutralybę. 
Bet vakar dienos paminėtas 
susekimas sukėlė trukšmą 
prieš Švediją ne tik Argen
tinoj, bet ir Anglijoj. Spė
jama, kad Argentina pa
skelbs karę kaip Švedijai, 
taip Vokietijai.

Bet kol tas įvyks, Suv. 
Valstijų vyriausybė turi la
bai tinkamą įnagį Švediją 
nubausti — neduoti jai jo
kio maisto ir tegu sau svei
ka žinosi.

Čionai spėjama, kad šios 
šalies vyriausybė visiškai 
sustabdys maisto išvežimą 
ne tik į Švediją, bet į Nor
vegiją, Daniją ir Olandiją. 
Nes jos visos remiančios 
vokiečius. Ir kuomet tai bu
tų padaryta, sakoma, karė 
į 90 dienų pasibaigtų. Vo
kietija be maisto turėtų pa
siduoti.

SUSTREIKAVO 5,000 
ANGLEKASIŲ.

įsimaišė milicija ir paruda
vimą sukoneveikė.^

Sustreikavusieji angle- 
kasiai vyresnybei stato rei
kalavimus. Jie reikalauja 
sau konstitueionalių tei
sių susirinkimuose ir žodžio 
laisvės, kurią tramdo vy
resnybė su kareivių pagal
ba.

Anglekasių viršininkai 
tvirtina, kad darbininkai iš- 
naujo stosią prie savo pa
prastų darbų. Bet vakar dėl 
streiko net 17-ka kasyklų 
buvo uždaryta.

STREIKUOJA 7,000 GE
LEŽINKELIEČIŲ.

Kansas City, Mo., nigs. 
11. — Streikuoja 7,000 dar
bininkų, dirbusių prie pre
kių traukinių ant geležinke
liu: Rork Tsland Kansas & 
Texas ir Missouri Pacific.

ORAS.

Rugsėjo 11, 1917 m.
Ghicago ir apylinkės. — 

! Gražus oras šiandie ir rv-I *
toj; rytoj vakare laukiama 
oro atmaina; temperatūra 
palengva kįla.

Temperatūra vakar nug- 
ščiausia 53, žemiausia 48 
laipsniai.
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matant katalikų visuo
menės organizacijų, veiki
mų tautos dirvoje. La
biausia jiems seilės varva 
žiūrint j musę Amerikos 
Lietuvių Tarybų ir Tautos 
Fondų. Ypač Amerikos 
Lietuviu Tarybos veikimas 
neduoda jiems ramumo. Et, 
jiems taip ir norėtųsi tų Ta
rybų jau jei nesugriauti, tai 
,jou nors “lygiomis” ineiti. 
Paskui jie mokėti; joje pra
vesti reformas, anot jų to
kias, kokių reikalaująs da
bar visam pasaulyj toks po- 
puleris tautų demokratiz
mas.

Tatai laisvamaniai ir sa
ko: “Broliai “klierikalai,” 
tverkime naujų Amerikos 
Lietuvių Tarybą, Į kuria In-

darbas. Darbo žmonės su 
didžiausiu pasiilgimu laukė 
to darbo vaisių. Nes ir an
gliški laikraščiai tvirtino, 
kad dabar maisto žvilgsniu 
Suv. Valstijose busiu tikras 
gerbūvis. Nes visokios rų-1 
sies maisto spekuliantai 
gausių uosio, gi maistų sa
vo nuožiuron paimsianti pa- į 
ti vvriausvbė.

Popiežius-tinkamiausias tarpi
ninkas kariaujančioms 

valstijnms.
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LAISVAMANIAI IR LIB 
.. TUVIŲ VIENYBĖ .

Musų amerikoniški lais
vamaniai pradėjo sekti vo
kiečių taktikų. Kaip vo
kiečiai dabai? visas laikas 
prie bile progos kalba ir ra
šo apie taikų, taip musu 
laisvamaniai tų patį daro a- 
pie1 Amerikos lietuvių vie
nybę. Bet kaip vieniems 
nerupi stipriais pamatais 
paremta taika, tipp kitiems 
vienybė. Bet darbuojasi, 
veikia, kad kokiųb nops bū
du pasiekti savo tikšlą, t. y.

neužrtapelnyti tai, kas 
tų ir kam sveikas 
priešinasi. - ■'

Musų laisvamaniui, rašy
dami ir kalbėdami apie A- 
mėrikos lietuvių vienybę 
tautos reikalai*, visuomet, 
prisimena, kad toji vienybė 
įvyktų lygiomis. Vadina
si, jie nori, kad Amerikos 
lietuvių katalikų visuome
nė imtų ir sujudėti; lygiomis 
su sauja laisvamanių ir jų 
šalininkų..

Lygiomis vtikti, tiesa, ki- 
tuornet lietuvių visuomenė 
pabandė. Bet praeitis kar
čiai pamokino, kad visuo
menei lygiomis su laisvama
niais neverta dėties. Ne
verta dėties kad ir opiau
siuose musų tautos reika
luose, kaip badaujančios 
Lietuvai nepriguln^ybės ir 
Lietuvos, taip dejavimui 

kituose. x -7
Lietuvių risuomenė jau 

kartų buvo padariusi tokių, 
lygiomis vienybę su laisva
maniais. Čia turime ome
nyje buvusių pernai Suv. 
Valstijose “Lietuvių Die
nų.” Atstovaują visuome
nę lietuviai katalikai tuo
met suaidėjo su laisvamu-i 
niais. Ir kbfetae iš to pa
sirodė pąeekmės. Atkarto
ti jas čia butų tik veltui 
darbas, nes jos visuomenei 
jau senai žinomos. Pasi
mokino lietuviai katalikai 
iš tos su tiiisva maniais lygy
bės ir todėl šiandien di
džiai baugu, tiesiog pavo
jinga musų tautai ir Tėvy
nei, išnaujo lygiomis susi
dėti su laisvamaniais.

šiandien laisvamanius tie
siog nemiga kankina jiems

rnau-
protas

atpigimu, bet labinus mai
ste produkcija. Vyriausy
bei ir pačiam maisto dikta
toriui rupi ne pigesnis žmo- 

eitų ir kitų atstovai lygia-[nėms pragyvenimas, bet di- 
me skaitliuje. Kam čia! dėsnis visokio maisto kie- 
mums turėti nesutikimai už
Tarvba. Juk ar ta Tarv-
ba bus šiokia, ar kitokia, ji 
visvien neleis Lietuvai įsta-( 
tymų, nevaldys Lietuvos. 
Svarbu tik tas, kad bus iš- 
reiškiama bendra mintis 
Lietuvos neprigulmybės 
klausime.”

Panašiai nurašo “Vieny, 
bė Lietuvninkų.” Aišku, 
panaši kalba, tai pasakiškas 
lapės gudrumas. Tai mė
ginimas visuomenę pagauti 
savo kilposna. Ir, žinoma, 
nors tas mėginimas yra tuš
čias, visgi jis daug ką pasa
ko mums apie, laisvamanių 
būdų.

Taigi lygiomis su laisva
maniais susidėti mums ne
galima. Bet jei laisvama
niai ištikto pageidauja tu
rėti vienybę su Amerikos 
lietuvių visuomene, tegu 
skiria ir siunčia nustatytų 
skaitlių atstovi; Amerikos 
Lietuvių Tarvbon ir tegu 
paskui sveiki bendrai su ka
talikais darbuojasi.

Tokia atstovų propor- 
e.ionalė vienybė ne tik pa
geidaujama, bet ir būtinai 
reikalinga, nes tuomet lais
vamanių nevargintų jokia 
uzurpaeijos pagunda.

MAISTO ATPIGIMAS — 
TAI TIK PASAKA.

Pastaraisiais metais Suv.
Valstijų darbo žmonės bai
siai privargino maisto bran
gumas. Šaliai įsivėlus ka
rėti, brangumas dar labiau 
padidėjo. Gyventojų tar
pe pakilo nerimavimai. Vy
riausybė pasižadėjo jiems
palengvinti pragyvenimų.'klausių, kamgi šaliai yra

(Voltair'o vardu© kiekvienam apšviestam Žmogui yru gerui žinumau. 
Tai garsiausi© XVIII šimtmečio prancūzų filosofas. poetas ir rašytojas. 
Voltair'o pažiurus yra grynai bedieviškos. Krikščionybei ir katalikybei jis 
yra aršiausia priešas, kų parodė savo kningoau: “Sermon de Cinąuante'', 
“Eztrait d«s Sentimentą de Jeun Mealier," “La Bijsle enfiu Ezpliųuee“ ir 
kitose. Volter’is gyveno 1694—1778 metuose).

“ŽMONIŲ GIMINĖS LABAS REIKALAUJA, 
KAD BUTŲ ŽABOKLAS (JUDILAI) SUVALDYTI

___________________ VALDONUS IR APGINTI TAUTAS; VISAM PA
Nuo pat pradžios krikščionijos niekuomet nebuvo SAULIUI SUTIKUS RELIGIŠKOS PAJĖGOS ŽA- 

Bet šiandie paniški, kad taip reikalingas žmonijai BEŠALIŠKAS TEISĖJAS IR BOKLAS GALIMA INDUOTI Į POPIEŽIŲ RANKAS, 

tuo lukeriavimu ir vyriau- TARPININKAS, kaip dabartinėje valandoje, kuomet
sybės geraisiais norais bai- geriausi civilizuotų valstijų piliečiai pilni prietarų, nė
šiai apsivilta. apykantos ir atmonijimo.

Nes kas gi pasirodo { Bešališku teisėju ir tarpininku gali būti tik toks
Pasirodo, kad rymusybe »“«•. KURIS TURI TARPTAUT1ŠKĄ INTEKMę, 

šiandien rūpinasi ne maisto KURIO REIKALAI TARPTAUTIĖKI, KURIO SAU

LEIBNITZ
(Gottfried Wilholm Leibnitz'as visam pasauliui žinomas, kaipo garsu 

vokiečių filosofas ir mokslavyris. Jis yra protestonas ir vienas stipriausių 
racionuJizmo šulų, kuris pripažįsta, kad žmogaus protas yra vienintelis 
tiesos pažinimo šaltinis. Leibnitz'as gyveno 1644—1716 metuose).

kybės pagaminimas.

Šių savaitę "YVaskiugtone 
Įvyksta galvijų augintojų ir 
galvijų skerdyklų atstovų 
suvažiavimas, kurį sušaukė 
maisto diktatorius. Suva
žiavime, apsaugok Dieve, 
nebus nei prisiminta apie 
mėsos atpiginimą, bet tik a- 
pie galvijų auginimo pra
plėtimų, kad skerdyklų sa
vininkams butų galima gy
vulius pigiau pirkti ii* už 
mėsų nuo žmonių plėšti 
kiek patinkama.

Gyventojai siunčia pro
testus kongresmanams ir 
senatoriams. Klausia, kolei 
maistas neatpinga veikiant 
diktatoriui.

Praeitų savaitę senate pa
kelta karšti ginčai maisto 
brangimo klausime. Sena
torius Sherman iš Illinois 
kalbėdamas tarp kitko pa
sakė:

“Kiaušinių tuzinui reikia 
mokėti 60 centų. Duona 
tiek kainuoja, kiek jinai 
kainavo prieš maisto biliaus 
pravedimą. Dabar paskelb
ta, kad mėsos kaina nebus 
nustatyta. Kame gi yra 
ponas Hoovęr ?”

Senatorius Gronna iš No. 
Diikota pažymėjo, kad kvie
čiams kaina kokia bus mo
kama fanuerianis, nustatv- 
ta. Miltų kainos nustaty
mu niekas nesirūpina.

Daugelis senatorių ran
kioja informacijas apie mai
sto kainas, kokios gyvavo 
prieš ir po “maisto biliaus” 
pravedimu. Surankioję 
kainas, tai visa jie parody
siu vyriausybei ir šitos pa-

KSMAS REMIASI ANT DVASIŠKOS GALĖS IR, “BULYG MANO NUOMONĖS, CIVILIZUOTAS 
KURIO PATARMĖS PLAUKIA IŠ TEISYBĖS ŠAL- PASAULIS PRIVALO INKURTI RYME TARPTAU
TINIO. . TINI TRIBUNOLĄ (TEISMĄ VIETŲ),. PIRMSĖ-

Žmonija turi tik vieną tokį asmenį, kuris tinka virš- DŽIAUJANT POPIEŽIUI, KURIS PRIVALĖS 
minėtiems reikalavimams. — Juomi yra POPIEŽIUS. SPRĘSTI APIE NESUTIKIMUS TARP KRIKŠCIO- 

Supraųtama, kad žmonės, gavę išauklėjimą prieš UIŠKŲ KUNIGAIKŠČIŲ. TOKS TRIBUNOLAS 
ANT KRIKŠČIONIŠKŲ VALDOVŲ DELBI JŲ TAI
KINIMO IR TEISIMO, SUGRĄŽINS MUMS AUKSI
NIUS AMŽIUS.”

popiežiškoje dvasioje, gali mintyti, jog Šventas Tėvas 
darbuojasi kurios nors vienos pusės naudai, bet mums 
visiškai aišku, kad Šv. Petro inpėdinys netik šioje mil
žiniškoje karėje nei kiek nepažeidė savo nentralybės, 
bet yra ABSOLIUTIŠKAI BEŠALIŠKAS.

Popiežiui rupi nekokia nors viena valstija bet visos 
kariaujančios valstijos.

Kadan gi popiežius yra krikščionijos galva amži
nos Katalikų Bažnyčios pavydalu ir kadan gi jis lai
ko save Taikos Kunigaikščio vietininku tai jo yra dvasi
ška PRIEDERMĖ pasiūlyti savo patarnavimą, kuomet jis raSė 1794 IuetuO8e' PittaB 
tik atsiranda patogi proga. , “MES PRIVALOME SURASTI NAUJĄ RY-

Kaip jau “Drauge” buvo rašyta, laiko visų praė- šį VISUS MUS SUVIENYTI. TIK VIENAS PO-

PITT
(Williani I’itt'as buvo viens gabiausių ir sųnžiningiausių diplomatų 

netik Anglijoj, bet ir visoje Europoje. Būdamas 24 metų amžiaus I’itt'as 
tapo Anglijos ministerių pirmininku ir paskui karės ministerių. Jis ilgų. 
laikų labai pasekmingai vedė visų Anglijos politikų. Pitt'as dar garsus ir 
kaipo matematikas ir oratorius (kalbėtojas). Jis gyveno 1759—1806 me
tuose. Apie reikalingumų atiduoti popiežiui viršininkystę valstijų taikinime 

protestonas).

jusiu šimtmečių popiežiai buvo kariaujančių ir susigin 
čijusių taikintojai ir tą tarpininkystė dažnai atnešda
vo kuogeriausius vaisius.

PIEŽIUS TEGALI BŪTI TUO RYŠIU. TIK RY
MO BEŠALIŠKAS IR SĄŽININGAS BALSAS GA
LĖS BUTT UŽGIRSTAS, NES NEI VIENAS NEI 

Užtat nestebėtina, kad ir popiežius Benediktas XV KIEK NEABEJOJA JO NUSPRENDIMO TEISIN- 
pradėjo bandyti sutaikinti dabar kariaujančias valsti- GUMU.”
jas, nes jis yra tinkamiausias asmuo tam šventam dar
bui. .

Kalbant apie Jo šventenybės Benedikto XV is
toriškąjį taikos pasiulijimo dokumentą, dažnai prisei- 
na susidurti su popiežių svietiškos valdžios klausimu,
Paprastai nepažįstantieji Katalikų Bažnyčios teisės sa
ko, kad popiežiaus Svietiška Valdžia reiškia turėti galę 
valdyti visą pasaulį svietišku keliu.

Tokia nuomonė yra klaidinga, Bažnyčia mokina, 
kad kiekviena valdžia (su jos atstovais) yra neprigul- 
minga ir neturi svietiško viršininko. Kalbant apie po
piežių, Svietiška Valdžia reiškia tą pačią teisę prie ne
prigulmybės valdyti visose šalyse Bažnyčią dvasišku 
keliu. .
___ Juk talkinįnkų pusėje yra net 100 milijonų kata
likų, o vokiečių pusėje — 63 milijonai ir užtat Kristaus 
vietininkui didžiai skauda širdį, kad tie krikščionįs ver
čiami žudyti viens kitą; jis privalo jų gerove rupinties, 
privalo panaudoti visą intekmę, kad užbaigtų tą barba
riškiausią žmonių skerdynę. • , ., ,

Apaštališkas Sostas nuo pat sios karės pradžios y- 
ra nuoširdžiausis draugas visų kariaujančių valstijų.

Tuo tikslu prezidentas Eli
sonas nuskyrė maisto dik
tatorių, gi vyriausybė kon
gresui indavė tai}) vadina
mų “maisto bilių.”

Aprimo žmonės. Visi ti
kėjosi susilaukti maisto .at
pigimo. Kuomet senate se
kė arši kova “maisto” bi
tinus’* reikale, gyventojai luo tarpu maisto pirkliai

♦okiuo stoviu ne}>asitenki-
no. Net buvo bepr.Klėję 
pyoteetuoti, kam senatas 
varžąs vyriausybės gerąjį 
sumanymų maisto atpigini
mo reikale. Kam senatas

URŲUHART
(Šis vyras taipo gi yra žymus Anglijos diplomatas ir didis ekonomistas, 

parašęs daug moksliškų veikalų. Urąuliart — škotas, protestonas. Jis 
gyveno 1805—1877 metuose). ,

| “REIKIA ATSIŽADĖTI NUO DABARTINĖS SI
STEMOS SPRĘSTI TARPVALSTYBINIUS SANTY-
KIUS KONGRESE IR JIEŠKOTI 
TARPININKYSTĖS PAS POPIEŽIŲ.

VYRIAUSIOS

reikalinga maisto adminis
tracija, jei jinai nesirūpi
nanti maisto atpiginimu.

Kaip pirmiau žmonės su 
džiaugsmu atsinešė į pra
vestų “maisto bilių,” tat}) 
dabar su didžiausiu panie
kinimu į jį žiūrima.

iš kalno diktuoja, kad atei
nančių žiemų maistas busiąs 
taip brangus, kad vargas 
busią jį įpirkti. Nes dau
gelis maisto išvežama tal
kininkams.

trukdąs “maisto bilių,” jei ------------ --------------- --------------
valgomi produktai neįper-j Užvakar gauta žinia iŠ 
kaini. ✓ YVasbingtono, kad visos ka-

Kongresas priėmė maisto 
bilių ir patvirtino preziden
to nuskirtų maisto diktato
rių. Pastarasis didesniuo
se, miestuose prisisteigė biu 
rų, prasidėjo “atpigimon

rėš briku užsiregistravusios 
slaugytojos (nuvsės) butų 
prisirengusios, nes bile die
ną gali būti pušuuktos ii- }>a 
siųstos į paženklintų vietų.
Viso anų bus pašaukta 125. Leibnitz’u, Pitt’u, Urųobart’u ir 8. E. Baldwin'u.

SIMON E. BALDYVIN.
(Tai labai žymus amerikiečių visuomenės veikėjas, buvęs Connecticut 

valstijos gubernatoriumi ir dabar esantis “International Society of Juria- 
prudenao" prezidentu).

.. “NIEKAS NETURI GERESNTES POZICIJOS 
PASIŪLYTI TAIKĄ. . JIS YRA SENIAUSIOS KRI
KŠČIONIŲ BAŽNYČIOS ŠAKOS GALVA, KURI TU
RI DAUGIAUSIAI NARIŲ. RYMO KATALIKŲ BAŽ 
NYCIA YRA GERIAUSIAI SUORGANIZUOTA INS- 
TAIGA PASAULYJ NUO RYMO VIEŠPATYSTĖS

Ačiū jo rūpesčiui: tūkstančiai išskirty vyru sagrį
žo prie savo motinų, pačių ir mylimųjų; fukstančiai ka- PRIŽADĖJO HA

reivių dabar randasi namie vietoje būti priešininko ne
laisvėje; milijonai žmonių skatinami melsties, kad gera 
valia užviešpatautų tuose, kurie jau ketvirti metai mau
do visą žemės skritulį vergiško kraujo jūrėse.

Atsižvelgiant į ta visą aišku, kad ŠV. TĖVAS YRA 
GERIAUSIA ASMUO VALSTIJŲ TEISĖJO IR TAR
PININKO VIETAI.

Nepersenai išspauzditame “Drauge” straipsnyj 
“Dabartinės karės kruvinos malonės ir taikos reikalin
gumas tuojaus”, taipo gi buvo išreikšta ta pati mintis 
žodžiuose, kad:

“SUNKU ATRASTI KITĄ TAIP VERTINGĄ,
TAIP ĮSPŪDINGĄ IR TAIP TINKAMĄ ŠALTINĮ 
KARĖS BAISENYBES NUMARINTI, KAIP APAŠ 

TALIŠKAS SOSTAS.”

Lietuviškų laisvamanių laikraščiai, žinoma, nesu
tinka su tttomi ir kaikurie pajuokė musų rašinį, be jo
kių protingų išvedžiojimų. f ....

Nenorėdami su jais vesti pyktų, paviršutinių ginčų 
mes laisvamanių redaktoriams privesime nuomonės tik
rai mokytų žmosių, kurių vardai žinomi visame pasau
lyje ir, kurie atsidėję studijavo tarptautiškus zantykius 
ir Katalikų Bažnyčios vietą tarptautinėje politikoje.

Savo minčiai patvirtinti neminėsime žymių katali
kų mokslavyrių ir dipliomatų, bet tik protestonų ir be
dievių nuomenės, kurie giliai tyrinėdami socialio gyve
nimo apsireiškimus insitikino, kad popiežius yra tinka
miausia ypata delei išrišimo nesutikimų tarp valstijų 
arba tautų, šiuo kartu užsiganėdinsime garsiais pen
kiais moksle vyrais ir diplomatais, būtent: Vohair’io,

AGOS KONGRESAS.

r-'-r"»^^r«93K^«raK-a659BigB« 
į Jūsų pinigai turi būti pa

dėti geroje saugioje vals
tijos baakoje

Second Security Bank
------------- OF CHK ACO -------------
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Inp. Westem Are.

3% ant Jūsų Pinigų
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■ValroraH iki 8 vatnndal
pinigas ant Namq

Persiunčiame pinigus į 
Europą fa- galima gauti 

Laivokartes.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS
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SKAITYK IR PLATTK 

“DRAUGĄ”

K. G.

VZERGTJOS
V dienos jau 

praėjo. Bet \ 
vis dar tarpe mus’ 
yra daug vergų, 
kurie yra atstu-
miauii nuo savo darbo beširdis 
verg-mistrės-LIGOS. •

Yra labai lengva išvengti ma
žų kliūčių išaugant j dideles, 
jeigu urnai atida ant to atkrei-

fiiama. Ir tas yra jūsų pareiga 
ink paties savęs ir savo šei

mynos tai vis atlikti.
Nuo skaudėjimo pilvo ir žar

nų, karpo plovimas standžian- 
čios gerklės intraukinuii j save 
apmaJšiintnai dusulio, rrao gal
vos ir ausų skaudėjime; ect.

apsireiškia esa« iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant 
pardavimo— ase tiž bonkutę. 

Nuo Ncitall*
Pi-oiSiiiilymo, ApShilHmo, bsnei- 

■kaudftjlmob UlMtli'i Ir iflusuMilmo Kra- 
tlnfjr. K«l|> Ir nuo riaoklu kliu Kum*- 
tliku Ilgu, saudoki

PAIN-EXPEUER,
kaipo nma Ir natlkMI'Ut drs»cn Wmy-

• nor prr poi* iunitnir^is. Tik 6gc ir
48* boukuto ; <ai.n>a tfa'iti t iaMo Kr- 

tiekuio »rb» pa» pati (.įprikaaia—p. AO HICMTER a co.
14—M Wuklns*on Straat, Maw Vark.
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AKKON, OHIO.

skirtinga* nuu buvusių kuo
met kitais metais visi laukda
vo tos dienos, kad galėtų pasi
linksminti ir praleisti “Ai
do” draugijos matinę šventę 
laukuose ant tyro oro. Nors 
šinoet ii’ atsibuvo tą dieną, bet 
liūdna, nes ii “‘aidiečių ’r tar
po atsiskiriu šeši nariai, ku
rie buvo par ilgą laiką gerais

IUG k(J U IMI.

Akroniečiai pradėjo busti iš 
miego ir pradėjo veikti ka
talikiškoje dirvoje. Andai su
šauktas bvho susirinkimas ir 
ten pat nutarta sutverti pa
ra pi ja. Tuojaus parandavojo 
bažnyčiai vietą ir neužilgo ma
no savąją pasistatyti. Su
sirinkime ir tvėrime parapijos 
daugiausia pasidarbavo kun. 
Halaburda, iš Clevelando Lie
tuvių parap. klebonas.

P. A. S. Kulbiekas, tam pa
čiam susirinkime paragino te
nykščius lietuvius sutverti L. 
1). S. kuopa. Nors daugelis 
nesusipratėlių visai neno
rėjo apie tai nei klausyti, bet 
]). Kulbiekas pradėjęs darbų 
vare iki galui ir įsteigė Dar
bininkų kuopelę, č’ia tuojau,s, 
likosi išrinkta nauja valdyba: 
kurion pateko p. J. Duišis — 
pirm., V. Puskis — raštin. ir 
M. Tulaba, — iždin. Vėlinu 
naujai kuopelei kuogeriausios 
kloties ir pasisekimo.

L. D. S. kp. raštininkas.

“Aido“ dr-jos veikėjais 
kurie nenuilstančiai darbavos:

f
dailės srityje ir yra priversti 
išeiti į priverstiną kareiviavi
mą, palikti visa tai, kas buvo 
miela ir malonu.

Tkip-gi buvo surengtas ir 
programas:

Pirmučiausiai draugijos pir
mininkas A. Lazdaus.kas pra
kalbėjo apie “Aido“ draugi
ja, aiškindamas josios tikslų 
ir nuveiktu; darbus; priminė 
apie tuos narius kuriems pri
sieina išeitį į kareiviją ir at
siskirti su visais pažįstamais 
draugais.

ir

Atsakymas kun. Dexuiui.
Kun. Dėsnis, apsidraudęs 

“tolimesnės diskusijos —skai
tau jau užbaigtos,“ prikiša 
mun baimę, kad socialistai su 
tautiuinkais taipgi Lietuvoje 
nesitvertų ginklo.

Aš savo straipsnyj išio- 
dinėjau kad vyčiai turi nau
dingesnių darbų, kad Lietuvos 
tvarka užsiims Lietuvos val
džios nusamdyti policistai, kad 
jeigu vyčius ginkluosime ir 
stumsime juos vienus į Lietu
vą kaipo tvarkdarius, tai ga
lės susidurti ir su kitų srovių 
pajėgomis. — Iš to ir gali 
kilti nereikalingu naminė gįn 
kluota karė.

Tamsta viešai praneši neva
žiuosiąs į Lietuvą, pakol Vy
čiai apsiginklavę kartu su 
Tamsta nepasileis į kelionę.

I
Oi mano nuomone kiti dva-

Apgailestaudanias tokį jų'siški vadovai to nereikalauja.

LAWRENCE, MASS.

Metai atgal atvyko čia
visiems gerai žinomas apgavi
kas, pasivadinęs save kunigu 
nekoksai Mickevičius. Atva
žiavęs laike prakalbus ir sta
tėsi save, kad esąs toksai, kaip 
kad rusinu kunigas ir priklau 
sąs prie vyskupo kokio ten

likimą ir baigdamas kailių pa
tarė, kad visos teatrališkos 
draugijos surengtų atsisve ti
nimo vakarą tiems, kurie turi 
eiti į kareivijų; Kaa Razman- 
tas taipgi kalbėjo panašioje 
temoje apie atsisveikimą su 
išeinant* i a is k arei vi aut i.
J. Krunkaičiutė padeklema- 

vo juokingas eiles, kurios ma
tyt visiems patiko. Taipgi bu
vo atsilankęs svetys iš “Var
po“ dr-jos ir dalyvavo progia
me sudeklemuodamas gražės 
eilutės, kurių vardo nepame
nu. J. Urbštanaitis padekleina- 
vo “Miškas Ūžia“, nors tai 
jaunas aidietis bet matyti, 
kad labai gabus ir ateityje 
“Aidas“ susilauks smarkaus 
veikėjo.

Tuomtarpu ‘ ‘ Aidas ’ ’ rengia-

Ir dėlto kitos kuopos gero — 
kai dirbtuvėse “ prisigimnasti- 
kavę, vakarais galės sau ra
miai lavinti protų. Jie stengsis 
būti tikrais Lietuvos piliečiais, 
o ne “telocliranitieliais.“

Kun. N. Pakalnis.

Redakcijos prierašas: Nors 
ginčai yra gan nemalonus da
lykas, bet negalima jų visai 
pasmerkti. Sakoma, kad nesi-

Pakvietimas Va

žiuoti Rusijon.
“Lietuvos” redaktorius, B. 

K. Bulutis, yra gavęs laišką 
nuo profesoriaus N. Borodino, 
rusų specialės misijos nario ir 
Rusijos Žemdirbystės Ministe
rijos atstovo, dabar1 esančio 
Amerikoj.

Rusijoj reikalaujama šaldo
mų mašinų 1 (refrigera torių) 
technikai; kas iš tokių išlavin
tų darbininkų norėtų grįžti 
Rusijon, tai dabar pasitąiko 
gera proga. Dalį prof. Borodi
no viršrninėto laiško paduoda
me žemiaus:

“Man reikalinga — rašo 
prof. Borodin, — dvidešimts 
trįs technikai, gerai susipažinę 
su šaldymo bizniu, tai yra to
ki, kurie pažįsta, kaip išnau
doti šaldomąsias kameras (rū
mus) ir kurie pažįsta budus 
užlaikymo ir šaldymo 
ir kitų greitai gendamų pro
duktų (daiktų). Algos tokiems 
žmonėms skiriama šimtas pen- 
kiosdešimts rublių į mėnesį ir j 
gatava kvatera iš vieno ar
ba dviejų kambarių su apšil-l

didystės Ministerijos saldymo 
sąk rovos (na cholodiluom 
sklade Ministerstva Zemlede- 
lija).

“Grįždamas į Rusiją, 15 d. 
rugsėjo, 4 vai. po piet, aš bu
siu Chįcage>je ir sustosiu Au
ditorium Hotelyj ir jeigu iki 
tam laikui atsirastų tokių 
žmonių, tai prašyčiau pasiųs
ti juos tuom laiku pas mane į 
viešbutį su jų dokumentais ir 
rekomendacijomis.

“Priimkite užtikrinimą pil
nos pagalbos.

N. Borodin.“ 1
Platesnės žinias galima gau 

ti pas p. B. K. Balutį.

MAJORAS SKUNDŽIA
SAVO PRIEŠUS.

Chicagos miesto majorus 
W. H. Thompson, skundžia 
savo šmeižikus ant $1,(300,- 
000 už nuplėšimą jam gar
bės. e / , .

Musų majoras yra visiš
kai priešingas karei, už ką 
jį labai šmeižia daugelis 
laikraščių ii’ veikėjų.

metraštis

“DRAUGAS”

Kainuoja tiktai

S4.50
METAMS
CHICAGOJE 

$6.00

Skaitykit ir platinkit 
“DRAUGĄ“

UŽMUt&K, KAD TURI SKILVĮ.
Viena 1S šių lentelių yra labai (ei* 

po valrymui dėl ■uvirškinimo. Pa
mėginkite vieną. Parduodama paa 
rieua aptiekoriua

įbmkskk :* s*:
APSVARSTYKITE GERAI/

r galima teisinčiau diemonto Akmenį pirkti?
Ar galima Elgin ,laikrodėlius kitur pigiau' gauti?
Ar gąiėtu k,tas auksorius Jumis darbais — užganė

dinti? a
Paklauskyto liatuvių kurie žino. Visados teisi n- S 

gas patarnavimas,
K. NURKAITIS į

1617 N. Robey Street, North Ąve. ir Milwaukci

Žvaigždė
t

Sąvaitims Laikraštis 
išeina kas pėtnyčia 

Kaina metams:

yI

“PAŽANGA" !Amerikoje ir Kanadoje 2 dol. $ £
Lietuvoje ir kitur .... 4 dol. 0 5 
Adresas pinigams ir ko- jį ž Literatūros, Mokslo, Politikos ir Visuomenės žurnalas.
respondenci joms: Ii

dymu ir šviesa. Valdžia apmo
ka taipgi pervažiavimų iš A - 4 V AIC7F1F * *
menkos įRusiją, antra klinsaįj| <4 v
laivu, per Švediją. Iš savo pu- . - 8 £
«s toksai vyras apsiima i hu lį 3654 RlChlIlOOlI Stf., ki |
nauti iki karės galui prie Zem-

L z-
f.♦Sr.* •> i• < i »sCA ~

net Praneijoj.^,Jani gana ^eruį! Prie sukaktgviy .dešimties 
pasisekė apmulkinti nekurius jubilėjaus norėdamas ir
žmonėlius. Pagalios vieną gra
žia dieną sušaukęs, savo mul
kintojus praneša, kad jau jis 
esąs vyskupu. Žmonėliai neži
nojo ar tikėti naujam jų “ku
nigėliui,“ ar ne. Daug supra
to, IcffH toks jegamastis, tai 
greičiausiai bus koks apgavi 
kas, kuris gali pasivadint sa
ve net kardinolu. Iš tos prie
žasties tarpe parapijonų kilo 
visokios kalbos, nuužsiganė- 
dinimai iš savo “vyskupo“.

Pamatęs musų “vyskupas“ 
artinantisį pavojų' sau ir sa
vo parapijai, sušaukė nauja 
susirinkimą, kuriame praneša, 
kad jis nesąs rusinu vysku
pas, bet protestonų, ir negalis 
gauti valdžios vyskupo, ka
dangi neturįs po savo valdžia 
60 bažnyčių.

Po nekuriam laikui pranešė 
savo parapijonams kad norint 
gauti vyskupišką titulą, rei
kią važiuoti į Rymą, bet kaip 
tyčia dabar negali, nes esą 
labai pavojinga laike Icarės 
keliauti jūrėmis. Apmulkinti 
žmonėliai visgi nesiliauja ir 
nori pureikalanti nuo ano kiu- 
nigiškų poperių, (kuriuos, 
kaip kurtais išsitarė yru, ga
vęs nuo Prezidento Wilsono), 
ir nori siųsti jį Ryman. 
Bet anas vis vien tik juokus iš 
anų daro ir toliau savo darbų 
varo.

J. Randzevičia.

WATERBURY, CONN.

parodyti ką jisai nuveikė per 
dešimts metų dailės dirvoje.

Pasilinksminime buvęs.

CICERO, ILL.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“DRAUGI”

ginčija tik tie, kurie nemoka 
arba nenori galvoti. Bet šiuos 
ginčus vis gi norėtumėm kuo- 
greičiausiai užbaigti. Pagei
dautina, kad tame reikale 
gerb. korespondentai daugiau 
neužimtu vietos “Drauge“.

Pbiladelphia, Pa. ĮŠ!~

Mėnesinis laikraštis, gvildenantis visokius gyveni 
mo klausimus tautiškoje ir katalikiškoje dvasioje.

‘•PAŽANGA“ atsižymi rinitais straipsniais, gražia 
kali a ir puikia išvaizda.

Metinė prenumerata $2.00, pusmetinė $1.25, atskiras 
isiuf : is 20 c. Agentams įklodamas didelis nuošimtis.

Atdresas:

614 W. Maiiancy Ava., - Matianoy City, Pa. |
Ši miniM.MIįl

------------------- - ------------- ■ '.M.n. , 11 rri u III i——MM—■

V'*

Rugpjūčio 26 d. 1917 m. 
“Aido“ draugijų surengė 
metinį piknikų. Paprastai 
“aidinčiai“ surengia kas me
tas tokį pikniką dėlei pager
bimo draugų kurie itnvbnojnri 
prie draugijos dailės srityje,

19 Tugpj. Visų Šventų 
Draugija turėjo savo mėne
sinį susirinkimą* į kinį at
vyko ir kler. P. Vaitukaitis.

Aptarus bėgančius reika
lus geri), svečias pasakė 
trumpą prakalbą, aiškinda
mas draugijos tikslą ir rei 
kalą prie gerų draugijų pri
gulėjimo. Nurodiuėjo, kaip 
tarp draugijos nariu turi 
būti vienybė ir sutikimas. 
Pabaigus prakalbą visi na
riai padėkojo svečiui už pa
raginimus ir pamokinimus.

Ši draugija gana gerai 
gyvuoja ir rūpinasi netik 
savais reikalais, bet ir musų 
suvargusios Tėvynės nepa
miršta. Ji moka kas mėnuo 
iš savo iždo po 1 doL į Tau
tos Fondą. Joje yra gana 
gerų veikėjų, kurie darbuo
jasi pasekmingai tėvynės ir 
tautos gerovei. Laimi geisti
no, kad prie šios draugijos 
rašytųs* kuodaargiausiai, nes 
iš jos gali turėti, netik že
mišką liet ir dvasišką nau-Įj“ 
dą.

Susirinkimai šios draugi
jos būna kas tretį sekma
dienį kiekvieno mėnesio, 
bažnytinėje svetainėje.

Narė.

PASKELBIMAI 
“DRAUGE“ATNEŠA 

GERĄ PELNĄ.

SKAITYKITE IK PLATIBKITS

Lietuvių Darbininkų Sąjungos
Laikraštį ' '•

“DARBININKĄ”
I w '

CINĄ UTARNINKAIS. KKTVCAGAIS IR BUBATOitK
Jame rasite žinių iš viso pasaulio.
"DABĮNINKĄS” visuomet turi viso to, kas darbininkui 
svarbu, naudinga, indomu ir suprantama

Prenumeratos Kaina:
Tris Kartus savaitėje metams 
Vieną kartą savaitėje ” 
Bostono apielinkeja 
Užrubežyje
Vienas numeris

»»

13 00 
$1.60 
$4 00 
$4.25 

3c.

ViRc1SuU

s yra
geriausias

Reikalsskke pu ateitas arba

“DARBININKAS
242 TV. Broachvay,

t*

So. Boston, Jfass-

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.

re

■-B
Nusipirk W/, gtnrnatuohis įlomis gan jj 
utioH f>» picini? morktaip* ant geriau, B
siu Ištaisyki «*kMi taikiau: Illlnoly •» 

„ . ... -i ii : Neturtuos vn-MnOmln* «!<««.Bet šitos piknikas buvo visai įdfihiuee iom.

No. 1437. Knroliai puiriu o|*ul- 
»Ų. Kcik»lMIIIUUIi |MIBlillėkil<* ko
kio* KpalvoN pMukkMiJaU'. 1x*h- 
clugrlis ir krylriis storai nwk- 
Huoli kuiną hu prlHiuiitimŲ 7."><•. 
No. 143S. liūlio Akw<-u«li<> ka
roliai. Morai aolumohM, iMichi- 
Itclis Ir kryželiu. CHGruntuoti 
nnt 5 metu. Kalnu au priuiun- 
tlmu tik ............................... SI .15

No. 1 1311. < .n JI ima guutl Ivniiuj 
upalyq IturollatH. Kryželiai “Ro
mas Gold“. Gvarantiioti nnt 3 
ini'tų. Klckvlonan atskirai kiū
tau srailoĮo dūintūjc. Pnikiau- 
ul dovana delet giminiu. Hu pri- 
uluntlmu ....................... .. S2.no

Punia TTano n.lMJ""" - PAS tKOA- \ li iilnij'“* l»
raJ tiek gemai •J®*'* ..tenru'"" ’*”* i»Hm įmini andarfia hl|o t,o-
vlri 4 kurtus daug*"’1 „ parduoti“-klo labuko. PKsImont yra parų 

— inu dauglatuiia »lwia>

Lksli-uknut paminėkite iiiiincr) ir kokio* hpnlvou noriu*. Pinigus 
gnlHn aloatl Ižperkanl M«»m*y Onlrr, r»*gl*4ruula»<i laiški*, arba 
vicnci-iitinlulg krasos x<*nklt-liais. Atlrt-suokite: t, , to* •

VIRGINIA yra ci
garetei gimimo 

vietą. Gražumas spin
di auksiniam Virginią 
tabake. Virginią turi 
pasekmingumąir gar
dumą kurio kiti ciga- 
retai neturi

< i'acco Car.

. Virginią Cigaretai

10 už 5c. 
Taip pat jaunama 
20 už 10c.

DRAUGAS PUBLISHING CO.
1800 W. 46th Street Chlcago, Ui. |



PRADEDA STATYTI 
CHICAGOJE GRAŽIAD

ŠIA BAŽNYČIA.

■c«xxz4^xx«zx60
Antradienis, 11

"DIAUOAS"
, Utarulnkas, rugsėjo 11,1917

TAUTOS FONDO 32 JO 
SKYRIAUS SUSIRIN

KIMAS.

MĖGINO NUSIŽUDYTI tgo, kol suskirstė jaunimą į PAJIESKOJIMAI

SAVE IR SAVO 5 
VAIKUS.

Sekmadienyje Cliieągos 
arkivyskupas .T. M. (i. Mun 
delein pašventino kertinį ak 

rugsėjo, menj naujai statomai bažny
fcv. brolių Protaus ir Ilija- įčiai St. Klemenso, ant De
rinto. ,.iA

Trečiadienis, 12 rugsėjo.
fsv. Vardo Marijos

IS APVEIZDOS DIEVO 
PARAPIJOS.

Kad darbuojasi, tai 
darbuojasi.

Garsusis Apveizdos Die
vo parapijos bazaras sekasi 
kuopuikiausiai. Geros va
lios susipratę žmonės labai 
skaitlingai lankosi ir tikrai 
nuoširdžiai remia tą prakil
nų darbą. Taigi, išanksto 
jau galima pasakyti, kad to 
musų milžiniško parapijinio 
bazaro pasekmės bus kuo- 
vaisingiausios.

Daugiausiai prie bazaro 
pasisekimo 'prisideda vietos 
didžiai gerbiamas klebonas 
su savo asistentais, darbš
tus parapijos komitetas ir 
vietinės katalikiškos drau
gijos.

Pastebėjimo vertas Ap
veizdos Dievo katalikišku

ining Plaee ir Orehard St. 
Bus tai gražiausia Cbieago- 
je bažnyčia ir atseis apie 
250,1)00 doleriu.

VIS AMERIKONIŠKAI.

Nauja mada invedama 
sužiedavimų pranešimuose. 
.1. Kufley savo sužiedavimų 
su panelė Fr. Conn pagarsi
no “pasauliui” pakabinęs 
skersai gatvę didelę iškabą, 
kaip kartais lietuviai savo 
piknikus garsina.

GĖRIKAI PAKLIUVO.

Tūlas Karolis Masinskis, 
susibarė su savo žmona. Su
pykusi moteris paėmusi sa
vo penketą vaikų inėjo į 
kambarį, užsirakino duris ir 
atsukusi gažą laukė pasku
tinės valandos. Bet naba
gė apsivylė. Pašaukta po
licija atidarė duris ir nuga
benus į Chicago Avė. poliei-

Tautos Fondo 32-jo sky
riaus susirinkimas, įvyks u- 
tarninko vakare, rugsėjo 11 
d., 7:30 vai., Šv. Jurgio pa
rapijos svetainėje ant pir
mų lubų.

Visi nuolatiniai aukotojai 
ir metiniai nariai malonėki
te būtinai atvykti Į šį susi- 

| rinkimą, nes bus išduoti ra-
portni T. F. Seimo dclcgn- P08 stot' viaus »*B»i'ino 
tų ir apkalbami kiti svarbus 
reikalai.

Ant. Nausėdienė,
T. F. 32-jo sk. rašt.

Nedėlioję, rugsėjo 9, ant 
TTermitage gatvės, lietuvio 
E. karčiamoje dėdės užklu
po būrelį lietuvių besilinks
minant “šnabe.” Visus 
inkaitusius vyrus polieistai 
nuvežė į “šaltąją” už Įsta
tų laužimą, nes šventadie
niais smuklių duris turi bū
ti uždarytos.

Broliai lietuviai, paliau
kime girtuokliavę nors 
šventadieniais.

Petronėlės Žentas.

BAISI NELAIMĖ.

Vakar, apie 10 vai. iš ry
to einantis į miestą trauki
nys ties 47-ta gatve susi
daužė su tos pačios gatvės 
gat veka riu. G at vekarys
buvo nubluktas apie 50 pė
dų į šalį. Laimė, kad žmo
nių buvo mažai. Daugiau
sia nukentėjo konduktorius, 
vienas privatinis žmogus ir 
tūlam vaikui šonkauliai su
laužyta. Kiti lengvai su
žeista. Gatvekarys sudau
žytas į šmotelius. Iš viso su
žeista 11. Užmuštų nėra.

Tokie atsitikimai čia pat 
ne naujiena. Nežinia ką 

Į miesto valdžia apie tai sa- 
i k v s.

draugijų pasišventimas, ku-1 ‘'NATIONAL SECURITY 
rį reikia labai branginti, nes LEAGUE TURĖS DIDELĮ 
tai didžiausia bazaro pajė- SUSIRINKIMĄ.

Jeigu visos vietinės
Ateinančiam penktadie 

nyj Cliieagos “National Re 
euritv League” skyrius lai 
kvs didžiausi susirinkimą a- 
pie miesto majorė Tliomp- 
sono — pasielgimus ir jo 
pra šalinimą.

BRIDGEPORTAS.

ga. VISOS

draugijos taip uoliai ir taip 
gabiai nesidarbuotų, tai ba
zaro pasisekimas butų kur 
kas menkesnis. Ypač daug 
ir vaisingai veikia sekančios 
draugijos: Blaivininkų 41 
kuopa, Lietuvos Vyčių kuo
pa, A tari jos Dukterų Soda- STATOMA NAUJA KA- 
licija, Apaštalystės ir Alto- TALIKAMS HIGH
rinė draugijos, SLRKA kp 
ir kitos.

SCHOOL.

Linkėtina, kad visoms Vakarinės dalies Cliiea- 
garbingoms draugijoms už- gos miesto katalikai užma- 
tektų ištvermės iki bazaro nė pasistatyti puikią $200,-
pab,ligos taip pat pasišven 
tusiai veikli, kaip veikiama 
dnbar.

Bravo Apveizdos Dievo 
parapijos blaivininkai, vy
čiai, Marijos Dukterų Soda- 
lieija, Apaštalystės ir Alto- 
rinė draugijos, SLRKA kuo 
pos ir visos kitos, su skaistu 
noru prisidedančios prie šio 
gražaus larbo.

000 vertės augštesnę moky
klą. Mokyklai vieta jau 

i nupirkta ant kampo Bvron 
ir Tjawndalc gatvių. Na
mas mokyklai bus pagal 
naujausios konstrukcijos ir 
su visokiais intai'svmais.

Pereitame sekmadienyje, 
pagal policijos raportą, vos 
tik keli maži prasižengimai 
buvo patemyti kas link sa- 

Šios draugijos privalo bu-jliunų uždarymo sekmadie-
ti pavyzdžiu ir kitų lietu- niais. NekurTe “bad spots”,
viškų kolonijų draugijoms.
.. . Svečias—roselandietis.

bus tuojaus panaikinti.

MUSŲ LENKAI.

Pereitame sekmadienyj, 
Cbieagos lenkai turėjo di
delį apvaikščiojimą šiauri
nėj miesto dalvj. Buvo di
dis parodavimas į Hutn- 
boldt. Parką, kur prie Kos
ciuškų stovylos buvo pra
kalbos kaip lenkų taip ir 
prancūzų pasiuntinių, kurie 
pereitoje savaitėje atvažia
vo iš Prancūzijos. Tie at
stovai agituoja, kad Cliiea- 
gos lenkai stotų į savus le- 
gijonus, kurie mušasi Pran
cūzijoje prieš vokiečius.

i klesas ir visus surašė. Žarn
inės pradeda suprasti Lietu
viškos Katalikiškos Mokyk
los svarbą, užtat visi susi
pratę labiau lietuviai atsi
ima savo vaikus iš Viešųjų 
Mokyklų ir siunčia į savą
ją. Parapi jonas.

Pah-šknu savo pusbrolio Augusio 
Navicko, paeinančio Iš Suvalkų guli., 
Miroslavo parap. Vosbučlti, gminų. 
Meldžiu a įsišauk Ii aut šiuo adreso:

.MIKAS BI'KAINKAS,
1.10 E. 3rd Avė., Homcsteod, Pa.

Paieškai), pažįstamu, draugu Ir gi
minių: Juozo l'varejouaviėio. Keltino 
kaimo, Beisognlos pu rupijos, kutino 
gub., šiuuliŲ puv., ir Antano Ktcekuus 
Serutešku kaimo, Knuiio guli., Šiau
lių pa v., aš gavau laika Iš Rusijos 
nuo Jųjų sesereH. Taipgi ar Jie pa
tys ar kas kitas meldžiu utsišaukti 
šiuo udresu:

KONSTANTAS ZEKOMSKIN
2538 W. 40 Iii St., (bieugo, III.

Ivlatona* McKlnlvy 67M

Or. A. K. RUTKAUSKAS
{(lydo visokiai Ligas

1417 Si. Wnfiri liti. Ubui W. II |ihh

GATVEKARIS UŽMUŠĖ 
MOTERĮ.

Užvakar, vakare, ponia 
Rose Corbett (2029 Shef- 
field Avė.), tapo užmušta 
gatvekario ant Halsted St. 
Kokiu tai budu likosi joa

PRANEŠIMAS.
Ši uomi pranešame, kad 

“Draugo” Bendrovės Sėrinin- 
ką specialis susirinkimas bus 
9 dieną spalio, 1917, 2-rą va 
landą po pietą “Draugo” ben
drovės name, 1800 W. 46th 
St. Minėto susirinkimo tikslas 
bus bendras visą “Draugo” 
Bendrovės šėrininką pasikal
bėjimas apie padauginimą 
“Draugo” Bendrovės kapita
lo nuo $25,000.00 iki $50,000.- 
00 ir numažinimą šėrą kainos 
par value kiekvieno šėro nuo

ANT BANDOS.

’ Dr. POVILAS ŽILVITIS
Lietu via Gydytojas Ir 

Chirurgas,

>903 8. Halsted St., Chlcago 
Tai. Drover 7178

4M *a*«:*^a*-»

drabužiai pagauti gatvele-. $25.00 ant $10>00 už §ern 
no ir ji ant vietos užmušta. Kun. A> Ežerskis, pirm

PASIKORĖ.

Tūlas J. Proeliaska, gy
venantis ant 1145 W. 16 St., 
pereitą sekmadienį, kuo
met jo visi namiškiai buvo 
išėję į bažnyčią, inėjęs vir
tuvėn pasikorė. Nusižudi- 
mo priežastimi esanti neiš
gydoma liga.

Vakar tūlas Gili likosi 
pasiųstas vieniems metams 
į,Bridewell kalėjimą už pa
vogimą nuo išvežiotojo ke
lių kvortų pieno . Esą jam 
buvo nepirmąs dalykas taip 
padaryti. Tr daugiau pana-

Pereitą šeštadienį Cliiea- &Ų “šposų” jis iškrėtęs.
gon atvažiavo gerb. kun. F. -----------------------------
Kemėšis ir apsigyveno Šv. ROSELAND, ILL.
Jurgio parapijoje 3230 Au- ----- ;------
burn Avė. Brangus svečias Šventų parapijos
laikosi tvirtai, linksmas, iš- mokykloje mokslas prasidė- 
siilgęs ebieagiečių.

Sekmadienį Visų Šventų 
pašei pine draugija turėjo 
gražu pasilinksminimo va
karą su programų ir šo
kiais. Dora jaunuomenė
žaidė iki vėlai nakčiai.

Jei šiandien bus gražus 
oras, tai mintijama surengti 
Šv. Jurgio parapijinės mo
kyklos mokinių maršavimą 
po Bridgeporto apielinkes.

X.

J. J. Statkus, rašt,

NOTICE.
Notice is liereby given that 

a special meeting of tbe stock- 
holders of tbe Draugas Pub. 
Co. will be beld at 1800 W. 
46tli St., on tbe 9tli day of 
October 1917 at tbe bour of 
2 o’clock p. m. for tbe purpose 
of considering tbe voting up- 
on tbe propositiou to inerease 
tbe Capital stock of tbe said 
Draugas Publisliing Company 
from $25,000,00 to $50,000.00 
and also tbe propositiou to 
deerease tbe par value of eaeli 
sbare o f stoek from $25.00 per 
sbare to $10.00 per sbare.

Dated this 31st day of 
August, 1917.

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

jo rugsėjo 4 d. Išryto klr 
bonas kun. P. Lapelis atlai
kė ant mokiniu intencijos1 
Mišias šv. ir pasakė tam ty
čia pritaikintą pamokslą 
mokiniams. Beveik visą 
dieną seserįs-mokvtojos var

Dr. S. Biežis
Lietuvis Gydytojas tr Chirurgas 

Ofisas 2359 8. Leavltt St. 
Valandos 4—8 ir 7—8

Tel. Carini 3877.

APVOGĖ KRAUTUVĘ.

<vri>vTTY>T*rvvrvvrr«>Y*r»
: F. P. Bradchulis •
S Lietuvis Advokatas *
5 ATTORNET AT LAW S 

105 W. Monroe. Cor. Clark St. J 
Room 1207 Tel. RandolDh 6681. • 

CHICAGO. ILL. •

Oyv.: >112 8. Hslatet M. ?
l e

te

e

» ai
Tslsphoas Tarda MM

Aš turiu 30 kamltarlų — Kražiai 
(taisytų, patogioj vietoj. Kviesiu Vi
tus savo draugus ir pažįstamus, ku
riems prisieitų atsilankyti j Cbieagų, 
wd pas mane gaus patarnavimų, ge

riausių. Kambarių kaina nuo >3.50 
ki 117.00 | mėnesi.

ANDRIUS POŠKA,
12G7 Milwaukee avė.

REIKALINGA.

Tel. Drover 7043

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVI8 DENTISTAS 

Valandos: nuo 8 ryto iki 9 valt. 
Nedaliomis pagal sutarimų.

- 4712 Ko. Ashland Avė.
arti 4 7-tos gatvės

Sekmadienyj ant $2,000 
dolerių tapo apvogta 248 
State St. krautuvė. Vagįs 
nuo Jaekson boul. pusės pa
sidarė mūre skylę pro ku
rią sulindo ir ką galėjo iš
nešė. Kur policija tunui 
laiku buvo — nežinia.
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I Panedelio Vakaro Patarna
vimas Del Taupinančių.

A.
Valdyba šios “bankos žino kad nekuriems depozito- 

riams yra sunkų atlikti bankinius reikalus paprastose 
bankinėse valandose.

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

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

Kur Lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai yra nuo
širdžiai priėmami.

NUSIPIRK MOSTIES
..Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir 
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia per ke 
is vakarus, o padarys veidą tyru 
ir sAaisetu bailu.. Toji mostis 
šima plėmus raudonus, juodus ar

ba šlakus ir prašalina visokius 
spuogus nuo veido. Kaina dėžu 
tės 50c. ir $1.00. Pinigus gabi 
siųsti ir stampomis.

J. RIMKUS,
P. O. Box 36, llolbrook. Mass

SUmUm Ir Honda Perkami Ir Parduo
dami velkina darini*, Andn-ws A Co., 
108 H. In Kali e «t., uždėta 1900 m.

9
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State Bank of Chicago
LA SALLE and WASHINGT0N STS. 

(Skersai nuo City Hali).

- hJK

Pardavėjas — Aš ieškau gero 
Lietuvio kuris dirbtų mano offlee. — 
r/.ibirhis neaprubežiuotas —pamaty

kite mane:
Ė. W. ST. CHARLES,

ISO# North American Bldg.

Reikalingas vyras kuris norėtų 
dirbti Šešias valandas j ilicna gali pa- 
'•ryti gerus pinigus atsišaukite:
723 Continental & Commerelal Bank 
Iluilding.

Suimtoj nuo 1 iki 0 vai. vakare. 

EXTRA.
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigių kainų, >160.00 se
klyčios setas, tikros skuros už >35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kiu divonti, davenport, taipgi >525 
pianu su 25 m. gvarancija už >115 ir 
>225 Vietrola su brangiais rekordais 
už >60.00.. šis yra retas pigumas ir 
ums apsimokės patirti nežiūrint kur 

jus gyvenat. Viskas vartota vos 9 
savaites.. Parsiduoda taipgi po vie
nų. Atsišaukite tuojaiis. Gyvenimo 
vieta: 1Q22 Ko. Kedzie Avė., arti 22- 
ros gtv., Chlcago, III.

EXTRA PARDAVIMAS.
Turi būti greitai parduota bueer- 

nė ir grosernė. Priežastį savininkų 
paima kariuomenėn. Biznis plačiai 
išdirbta; puikini (rengtas. Tarp lie
tuvių ir kitataučių apgyvento! vie
toj, švariame miestelyj. Kuriems ne
reikia stoti kariuomenėn atsišaukite 
tuoj, parduosim pigiai. l>el platesnių 
inrormneijų kreipklties } “Dranga” 
administracijų laiškų arba asmeniš
kai.

ĮĮliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 

JOSEPH 0. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

Kamb. >24 National Llfa Bldg.
28 So. LaSalle St.,

Vakarais 168# lillvraukee Ava 
Central <>88 

Raaldence Humbold IT 
CHICAGO. IL.
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THE JOHN MARSHAL
I Pin. Ser. Pėt. Vakarai!
J-^Vv Uždėta 1899

School k„..,
KURSAI MILITAKIšKOSF, TEISES!: 
Rudeninis Terminas prasidės Ser. 12.

Norint Kataliogo ir kitų žinių. 
“Studiia anie Teises". Atvažiuokite ar 
ba narašvkite Edward T. Lee. Dean 
Room 209 — 35 N. Ūearborn St., 
Chicngo.
Telefonas Central 4669 Offisas atda
ras dienomis ir vakarais.

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

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

t. , Nauja knyga išslmokl-
.....nimas uotu nnt visokių

Jstrnmentn, lietuviškoj 
I—• kallMij H lekcijos be 
~ mokytojo. $150. par- J 

dnodu už $1. Lietuvis- i
kų knyga dėl plano $1. dėl Beno 1O I 
knygų $4. Pigini turiu vargonų ant 
pardavimo. Adresuoki!:

G. A. BARONAS.
Kennody Tovvnsblp, SleKees Rocks, 
l*a. ltes. 210 llickory st..

MA5TER 5Y5TEM
MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 

VYRIŠKU <r MOTERIŠKU
APRfcDALU

Mnaų slalema ir ypatiSkaa mokini
mas padarys jus žinovu J trumpų lal-
ki-

Mes turime didžiausius Ir gerlaa- 
lus kirplmo-designing ir siuvimo sky

rius, kur mes sutelksime praktiškų 
patyrimų kuomet Jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečlaml aplankyti Ir 
pamatyti musų mokyklų blle laiku— į 
dienų ir vakarais Ir gauti specialia- ' 
kai pigių kainų.

I’atrenos daromos pagal Jūsų mie 
rų—bile 8tallės arba dydžio. Iš bll» 
madų- knygos. ____

MASTEB DESIGKIKO RCnOOL 
J. F. Aasnlcka, Perilėtlnls

11H N. I-* Šalie gatvė. Kambary 
416-417. prieš City Hali

i«ų8ų«4«

“MOKSLEIVIS”
Atmenta* Suriv.

Vienatinis mėnesinis beturiu moksleivių laikraštis. 
Jame telpa gabiausių moksleivių rašiau 
Kaina metama $1.00; pusei met 50 a. 

Ulaisakyk tuojau:
Pr. Jolkaitia, 20 Web«t«r St, Montallo, Mbm.

ana t arsi t oauaai q « q.«

AKTS EGZAMIHUffJIMIS

Kas turite silpnas akis Ir trum
pų žiūrėjimų arba galva skauda 
nelaukite Ilgai, bet ateltikite pas 
mane. Aš Jums duosiu rudų Ir 
pririnksiu akinius. Už savo darbų 
gvarantuoju arba pinigus sugrų- 
iinsin.

PETER. A. MILLER
2128 Weat 22>ra gstv4

■ ■ ■

TAI MUSŲ DARBAS ■

Spausdiname Plakatus,
Tikietus perstatymams,

Saliams, Piknikams ir 
tt.; Programų s, Kon

stitucijas ir kitus spau
sdinimo darbus. Dar

bus atliekame gražiai, 
greitai ir pigiai. Musų 

spaustuvė pripildyta nau
jausiomis mašinomis ir nau

jausio styliaus raidėmis.

Pavedus mums 
savo blle kok| 
spaudos darbų 
n e s I g a 11 ė a 11

DRAUGAS PUB. CO. :
1800 W. 46th St., Chicago, Illinois I

26’
•ABBI SANTO! KAVA.
Visur parduodama po 28c ir 
po 80c................................... ..

■ ■ ■ ■
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Išėjo iš Spaudos
“APMASTYMAI VISIEMS METAMS IR HVKNTftMB” 

Dvi stambi knygl, po 500 puslapių.
Drūtai audeklu apdarytos ........................................................
Poplaros viršeliais ................................................................................. 12.68

DVASIŠKOJO OYVKNIMO VADOVĖLIS.

Audeklu apdarytas 
Popleros viršeliais ...

81.99 
89.7B

Galima 'ųs rauti “Draugo” spaustuvėj, 1800 W. 48th St., Chlcago, nt 
•r P*h Kun. A. Stanlukyaų, 2934 West. 87th Su, Chlcago, 111.
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SVIESTAS RYŽIAI
Oartaualoa araato- Omdaualo! mitas.
noa ftrs>- B »■

c
12c vartSa. n 1
a-“— 8lc

tit gauti 1

9ID«
1(79 Mllvraakaa •». 
2064 Mlltraaksa a»; 
10S4 MUusbsss sv. 
1S10 W MadlNm su

Ifadlaan (t.

1844 W'Chl<a«otv. 
1S9S Blua laland SV. 
2S12 W. North av. 
1217 8. Halatad’au 
1M2 n. Halatad aU 
ISIS W. 12th au

Polkų Stilius 
Sviestas

»10tW. Bad aU
SOUTH 8IDB 

6*2 Wsat«orth av
1127 8. Halatad at. 
4728 3. AahlaiMl av.

42c

* OKTH 8199 
4M W. Dlvliloa at. 
720 w. North av' ?R40 I.lnroln av. 
1244 Llnmln av, 
1418 N. Clark St.

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Aat Darų, Laatų Ramų Ir Staglato Poplaros

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 «. HALSTED ST., CHICACO
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