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

MASKVOJE.
40 LAKSTYTUVŲ UŽ
PUOLĖ RYGOS PA

KRAŠČIUS. —
_________ Tokios žinios gauta

Šitas miestas suimamas iš Washingtone.
visų šonų. --------------
_________ 1 Washington, rūgs. 1. —

Londonas, nigs. 1. — IŠ i Valstybės departamentui iš 
Petrogrado gauta žinia, kad Petrogrado pranešta, kad 
pagaliau prieš Rygą prade-įrusV tautos-atstovų Mask- 
jo veikti ir vokiečių laku-iv°.ie suvažiavimas pasirodo 
nai, aršiausieji šioje karėje pasekmingas. Sako, pirmes- 
prieŠininkai. nesės žinios apie nesutiki-

Pranešta, kad Rygą vo-įinus suvažiavime buvusios 
kiečiai vienu žygiu suima iŠ: neteisingos. Taip tvirtin • 
visų šonų, ty. iš sausžemio,
vandens ir oro. Rygos užla- 
jon taikosi įplaukti vokiečių 
karės laivai. Vakar 40 vo
kiečiu lakūnu skraidė Rv- * * •• 
gos padangėmis. Miestui 
nieko nedarė. Bet į bntare-J 
jas ir j uostą pametė daugo-į 
lį bombų. Manoma, kad ru
sų laivai, Rygos pakraštyj 
stovintieji, turėio daug nu
kentėti.

Tiesa, rusai paleido dar
ban anuotas prieš lakstytu 
vuš. Bet daugelį anuotų vei
kiai nutildė pamestos lakū
nu bombos.

LIAUDIES TARYBA NE 17 11 • •iSTra»MW Kalbama apie pavasarinę
tą.
gs. 1. — Va-

6VENT
SKE MUI VIETOS.

ofensyvą' Sakoma, kad suvažiavimą 
atlaikys pač.iąm Wash- 

įj^į>pė. «

i
Inatorius , __

valstijos indavė senatui rei- tikane apturėtas prezidentę 
kalavimą, kąd ateityje .pu-‘ Wilsono atsakymas taigos
tįs gyventojai savo balsais reikale. Atsakymai nenu> , riigs.
išrištų karės paskelbimo stebinęs Vatikano ratelių, r **
klausimą, jei kuomet nors ndrs nuo Sttv. Valstijų ti-
karė pasitaikytų. kėtasi sulaukti prielankes

Sulyg dore, prezidentas ni° atsakymo.
arba kongresas tik tuomet Vatikane užtikrinama, 
be gyventojų pasiklausimo kad Šventasis Tėvas Bene-
'alėtu pradėti kare, jei ša diktas XV, gavęs nuo visų npn.,t;,, ' , .....
' - 1 * '......................>...................... niais laikais baisiai nepatm- Syva turės būt pradėta vie- mobilizuojami ir lavinami

ka Amerikos “patriotams.” nn žygiu visuose frontuose. Algiere ir Tunise. Be to tal- 
Kuomet tos Tarybos cen- Tvirtinama, jogei Suv. Vai-į kininkams busianti pasiųsta 

tro komitetas čia atkeliavo, stijų vyriausybė turinti žymi page,lba iš Australijos, 
pasirodė, kad tam suvažia-: stiprius prirodymus, kad pietinės Aprikos, Naujos 
vimui visam mieste negali- ateinanti žiema išgelbėsian- Zelandijos ir Indijų. Gali-

G oro iš Oklahomu RYMAS,

liai grąsintų koks staigus kariaujančių šalių atsaky- 
priešininko užpuolimas. muš, pagamins Joms kitą 

Senatorius doro savo n i-' taikos klausime. Tame 
j kaiaviine pažvmi, kad Suv. antram® raMe pirmiausiai 
I Valstijos, šiandie kariaujaiapkaibės poJitikmius klau 

kurių

■ NEŽINIA, KIEK S. V. TURĖS KA
RIUOMENĖS PRANCŪZIJOJE

1. — Tomis dienomis čionai! 
turėjo Įvykti Amerikos Washington, nigs. 1. — giau pasiųs į Prancūziją. G i 
Liaudies Taryboj suvažia- Vietos valdiškuose rateliuo- Prancūzija pirmomis pava- 
vimas, kuriam norima svar-įso plačiai aptariama ofonsy- sario dienomis pusę milijb-
stvti taikos reikalus. Taikos va prieš vokiečius ateinantį nok kareivių partrauks iš
reikalų svarstymas dabarti- pavasarį. Sakoma, toji ofen- Aprikos. Tie kareiviai jau

su minų įsnsimu
Tatai pravartu vra pirmiau f vienodai sutinka visos
siu. šilvi nmvesti reikalin-1 riaujančios šalįs. Paskui iš- , , .....
Š.S demok-ratvbei reforma, dėstys kito reikalus, kuriu la,'kus M'imesota valstijos; busn.1 sutvarkytos ir susti,,--jona.s žmonių. Oi iš Japonu 
gdf (1 mo t T. r a- yra rpikalingos ii.1 gubernatorius paskelbė pa-, imtos. Kuomet tai įvyksią, jos kol-kas nieko negalima

už kitų šalių dejuoki uty bę., im > . T . J ma gauti buto. Niekas neno-j ti rusų armijas nuo pragaiš-! mas daiktas, kad pagelbon

rėjo parsamdyti. Kiek pa- ties. Per žiemą rusų armijos ateis ir Kinija su savo mili-

gesnės diskusijos.
Tuo budu popežius tikisi

laipsniškai patraukti visas 
Petrogradas, rūgs. 1. _ prie taikos derybų 

-Birževija Viedomosti” ra- . Abelnai «».»P®J»ma.. kad
šo, kad Rusijos vvriauSvb<vSven?»am,Tevul Paslseks 
pasiremdama dabartiniu' ne- sutmtanti kariaujančias ša 
paprastu prezidento AVilso-iį®. lr Paryti galą šitam 
no prielankumu rusu tautai, ibal8lam ^“J® P»K®Jimui.

RUSIJA REIKALAUJA 
DAUGELIO PINIGŲ.

valstybės sekretorius Lans- 
ing.

Anot ofieialio pranešimo,
Maskvos suvažiavime visos kreipsis į Suv. Valstijas su 
rusų partijos susivienijusios prašymu paskolinti Rusijai 
ypač tuose reikaluose: nors penkis milijardus rub. Į

2?§toi(^Ssvi»ė,e. SISBBUA REIKALAU

JA AUTONOMIJOS.

rėdymą, kad jis visoj vai- Rusijai užteksią nuosavų i tikėties. Pastaroji gal tik 
stijoj uždraudžiąs Liaudies jėgų atlaikyti prieš vokie- Rusijai pagelbėtų, jei mat v- 
Tarybai turėti savo suvažia- eių atakas. Per žiemą rusų tų, kad vokiečiai briaujasi 
vimą. armijos busią tinkamai ap- jos gilumom

Tuomet ♦-('litro komiteto rūpintos ginklais ir anium- Bet pavasarinėj ofensyvoj 
nariai nukeliavo į Hudson, vija, taip kad ir joj? galė-j busią svarbiausia Suv. Vaį- 
Wis., ir tenai mėgino gauti siančios pradėti ofensyvą stijų dalyvavimas. Kaip di- 
salę suvažiavimui. Bet to. prieš vokiečius ir austrus. delį skaitlių savo kariuome- 
miesto “patriotai” atlaikė Ligi ateinančio pavasari »! nės Suv. Valstijos ligi pava- 
susirinkimus ir nutarė ne-! prie didžiulės ofensvvos bu Į sario galės pasiųsti į Pran-

’***' leisti liaudininkams turėti' pilnai pasiruošusios ir pran- euziją, dabar kol-kas negali- 
. rūgs. i. — snvaįiavįm., jjp f(( visus euzų-anglų-graikų armijos ma pasakyti. Tai klausimas,

iašalintas .nuo sosto Abis- ^.(,n atsilankiusius suvažia-į Makedonijoje. Jos prade- į kurį nėra atsakymo,
sinijos imj^ratorius Lidj, vjjnQ reikale Liaudininkus sianeius ofcnsvvą prieš tur-: Bet jei Suv. Valstijos li- 
Jeassu, kurs buvo pabėgęs ištrėmė iš miesto, įsakvda- kus ir bulgarus. Tone amu-Į gi pavasario Prancūzijoje
išsaugojamų rūmų, įsnaujo rnį jįenis daugiau nebesu- jose busią apie milijonas pagamintų nors 250,000 sa-

Londouas.

3. Rusijos neskaldyme ir
4. Vyriausybės rėmime.
Suvažiavime buvę ka’lbė- į Londonas, rūgs. L — Iš ----------------------------- Liaudies Taryboje pakilo kus ir bulgarus ir sutruš- kininkams turėtų didesnę

tąsi apie atmainas vyriau- Tomsko gauta žinia, kad te- / Londonas, rūgs. 1. — neišpasakytas trukšmas kilis jų frontus. Milijoninei reikšmę, negu visa kita iš- 
sybėje. Bet pasirodę, kad nai įvyko Siberijos provin- Au8DJa karės lauke per prieš toki neteise tą “patrio- armijai nebusią pasiprieši-, laukinė jiems pagelba. Ir 
lasai reikalas esąs beveik cijų atstovų suvažiavimas. <niKPJurt neteko 59,811 ofi- ^o — karės šalininkų pasi- nimo. Į štai ve kodėl: Suv. Valsti-
privatinis daiktas, bet ne Pagaminta projektas auto-1 u'k{yeivikl užmuštais,i rrataį galutinai, Ir dabartiniais laikais į jų kareiviai busią geriausiai
politikinis. nominei Siberijos federaei-!suzeis^a,s lr ne*alsV(‘n panų- nusprendė kreipties į šalies Balkanus siunčiama anglų, išrengti. Tokių kareivių ne-

Nesutikimų butą tarpe!jai. Projekte sakoma, kad Rns. 4
partijų. Bet galų gale josrSiberija furi turėti nuosa- ————-------

suimtas. grišti.
Liaudies

vyrų. Jos pulsis prieš tur- vo kariuomenės, tai šita taį-

Bė td, smarkiai prieš Ry
ga veikia vokiečiai sausže visos išreiškusios vienodus| via durną ir ministerijas.
iniu. Turi pasigaminę dau-1 P°litik°s principus. ------------------------------
gelį kariuomenės. Svarbiausia tas, kad visos TALKININKŲ KONFE

Jei lakiniai skraido mie-j partijos sutikusios su gen. RENCIJA.
sto padangėmis, tai reikia! Korniloyo pasiulijimu pra- -------------
manyti, kad vokiečiai stoj įvesti discipliną armijose.į Washington, rūgs. 1. — 
genemlin užpuoliman priešinai atlikti pavesta pačiam į Londone neužilgo bus su- 
Rvgą. Komilovui. , innktn tnlkininku knnfnrpn-

Iš Berlyno pranešta, kad Taip kalba ofieialis pra- 
austrai-vokiečiai sulaužę rv liesimas.
su liniją arti Skala, Rumu-i >, -----------------------------
nijos fronte. Vokiečiai pe.r- PRAVEDAMOS REFOR- 
ėję upę Zbruč ir sunaikinę i 
rusų apsiginimo pasitaisy
mus. Keliolika rusų paimta 
nelaisvėn.

MOS ISPANIJOJE.

ATMUŠTAS RUSŲ 
UŽPUOLIMAS.

— Oopenhagen, nigs. 1.— 
Vokietija nesulaukdama 
taikos pasiulijimo ims

vyriausybę ir pareikalauti prancūzų ir italų pulkai, turėsianti nei viena šalis. Iš 
leisti suvažiavimą turėti į taip kad ateinanti pavasarį patyrimo yra žinoma, kad 
pačiam iVashingtone. busią galima tikrai užduoti1 viena kulkasvaidžių kompa-

Dąbar tatai dar nežinia, smūgis savo priešininkams, nija daugiau reiškia, kaip 
ką į tai pasakys vyriausybė,j Italai šįmet dar neatgau- batalijonas šaulių. Ameri
kiniai teks Liaudies Tarv-isią Austrijos tvirtovės ir'konai gi turėsią kuogeriau-: smarkiau veikti nardančio- _

mis laivėmis prieš Angliją !pos suvažiavimas yra pri- miesto Trieste. Bet jie pri- sius kulkasvaidžius. Be to, 
kliausias daiktas. Leisti Ta- eisią taip arti, kad pavasa- amerikoniška araiija turė- 
rybai turėti suvažiavimą, rį tik vienu užsimojimu vi- sianti didelę daugybę lak-

ir Amerika.

šaukta talkininkų konferen 
ei ja, kurioj dalyvaus ir Suv. 
Valstijų atstovai. Konfe
rencijoje bus apkalbėta pa
rankesnis karės medžiagos 
pristntinėjimas karės lau-į 
kan.

Madridas, nigs. 1.—Rug
pjūčio 30 dieną Ispanijos 
ministerių kabinetas turėjo 
posėdį pirmininkaujant pa
čiam karaliui Alfonsui. Mi-
nisterių pirmininkas Bato prisidėjo pravoslavų eerk- 

—Ties! indavė šalies reformų ple-į vės kongresas, l^okio nebu* 
veikiai bus pa-į vo suvirs poros šimtų metų. 

reformas Pravoslavų dvąsiškija daž- 
o-

I

PRAVOSLAVŲ KON
GRESAS.

Maskva, nigs. 1. — Čia

suvažiavimą,
— Londonas, nigs. 1. — kuriam bus svarstoma tai- sa tai paimti. istvtuvų, kurie labai svarbią

Anglai pasivarė pirmyn M e- kos reikalai, vyriausybei be-j Dabartiniai vakaru karės rolę lošia karės laukuose. 
soP^taTnijoje po smarkaus gaj(> neparanku. Vvriausy- fronte (Prancūzijoj ir Bei- Ve todelgi ateinanti pava-
mušio su turkais. ja> juk šiandie deda visas gijoj)'mūšiai — tai tik pa-i sarinė ofensyvą prieš vokie-

pastangas, kad aplink save siruošimas prie pavasario čius busianti svarbiausia ir
— Londonas, rūgs. 1. — kuolabiaus i# kuodaugiaus! ofensy vos. Pasitikima, kad ar tik ne paskutinė. T^es va r

Italijos fronte italų užpuoli- SUgTUpUOtį karės šalininku, žiemos metu Anglija dar giai vokiečiai atlaikys iš ri
mas prieš austras pale ngva q y(> Turyba ims ir stosi vieną milijoną žmonių dau-'sų šonų spaudimą, 
aptilsta. jaį skcrsai kelio. __________________________________ r—--__________ *___-

— Gene va, rūgs. 1. — Del 
karės sunkenybių Austrijo- Toksai

Bet neleisti turėti suva
žiavimą irgi blogas daįkįas.

. Berlynas, rūgs. L 
Name ežeru, už 60* mylių į nūs, kurie 
pietrytus nuo Dvinsko, ru-į skelbti. Įvedus 
sai buvo pradėję užpuolimą , bus paskelbta parlamento1 naį pakeldavo balsą apie t

je uždaryta kuone visos mo
le vklos.

našlei girnas reikštu

APIE KAREIVIŲ 
APDRAUDIMĄ.

— T

prieš vokiečius. Bet užpuo
limas pat pradžioje sukone 
veiktas.V

atstovų rinkimai. Rinkikai kio kongreso reikalingumą, 
naudosis naujomis rinkimų; pPf buvusieji carai neleiz-
teisėmis.

Karalius išvažiavo atgal 
Santander.KALBAMA APIE GENE 

RALĮ STREIKĄ.
Petrogradas, rūgs. 1. —

Gelsingforso kareivių Iri 
darbininkų atstovų taryba: 
sumaniusi visoj Suomijoj 
paskelbti generalį darbiniu-, Laikina rusų vyriausybė 
kų streiku Tai busiąs pa- paskelbė parėdymą, kad 
sėkmingiausias protestas s Rusijos1 motorįs lygiomis 
prieš laikiną msų vyriausy- teiftfmiš* Šu’vyrais galį pil 
fcę, kuri neleidžia.suomiams ’1-*!

■tidarcfi šteinu-

KARĖS TARNYBOJE 
MOTERIS SULYGIN 

TOS SU VYRAIS.
Petrogradas, nigs. 1. -

1

. Žiūrint kareivio rangos, 
našlei pašelpa gali siekti 
$200 į mėnesį. Be to ligi tiek 

Washington, rūgs. 1. — £ali pasiekti pensija, moka- 
Kongresan įnešta bilius, ma paliegusiems arba netm- 
sulvg kurio norima apdrau- Kantiems prie jokio darbo 
stį pačius kareivius ir juri- kareiviams ir jurininkams, 
niūkūs, patekusius karės tYirint^eins šeimynas, 
laukan, ir jų namiškius, tv. Kareivių apdraudimu; \ v-

o ir susirihkimų lais
vės varžymą. Reikštų be
veik tokį pat autokratįzmą, 
koks gyvuoji/ ‘kadir A’okie-R.arvžilis, rūgs. 1.

Jignavo Piaiu-uzijos viduji- tijį, gi pi-Si kurį Standi, 
— reikalu ministeris Mai- ‘ ‘niu

i.davo tai daryti, kad netekti
! į pravoslavuose intakos.

Maskvoje tatai įvvkęs di
delis suvažiavimas. ' Gatvė-i»»wwwwrwiww 
mis vaikščioja pravoslavų! PRANEŠIMAS 
tikybinės procesijos. -------------

— Chicngoje mirė 'Viršes
nio teismo teisėjas Honore.

Suv. N’alstijos kariauja. 
Tatai kol-kas nežinia

kaip tas klausimas bus 
rištas.

’j
NAUJAS GRAIKIJOS 

PASIUNTINYS.

dyti- kirčš
jus fryrm<W. ’nTO,

Washington> nigs.. I. 
Į Sd< vą’ "“

___ JUI ------- ----- ------- bžsi--------

Panedėlyje, 3 d. rugsėjo,
— darbininkų šventė (La į ky 
bor Day). Todėl “Dratugo” kal< 
Redakcijos ir Administraci

žmonas su vaikais.
Sulyg biliaus, kuris kon

grese dar visapusiai turės
— Washiugton, nigs. 1.— aptartas, likusioms po

žuvusių kareivių našlėms 
skiriama kaipo pašelpa 25 
nuošimčiai vvnj algos, bet!**’’ 
nemažiau, kaip $30 į mėne-į®88 
sį.

* 1 < 1 ' .
Našlei su vienu vaiku 35

• v 
1S-

Čia gauta žinia, kad Angli
joje labai prielankiai sutik 
ta prezidento Wilsono $taa- 

mtfs lpojiė^iui taikos rei-

mo.

riausybė skiria 117 milijo
nu dol.

— IVashington, rūgs. L—- 
Suv. Valstijų lakūnų burįs 
laimingai pasiekė ProneuzL

jos ofisai ta diena bus už- —feeattlč, ^tf^hf^.ruu 
atkero, daryti Laikraštis tą dieną — E^tsk^bt^

neišeis. j

nųoš. .ir nemažiau $40 į mė
nesį vaikais — „------- - --------
<0 uųoš., bei nemažiau $50 gali būt lietaus; rvvej gi- 
i mčnesj. bet TČsiaM.
* k

B! . ■ JU1

ORAS.
Rugsėjo 1, 1917 m.

Chicago ir apylinkes. -- 
ftiaudie išdšliea dcbeaiuotn.
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< < DRAUGAS” Subata, rugsėjo* 1 d. 1917 m.

Tjogei mes esame artimi Die- 'tokia baisi, kaip Maxim mė-
'vo Karalijai. Kuomet Euvo-’gina įkalbėti žmenėms. Juk 

pr«&umer*to« kauw Toje pakilo baisioji karė,'žinoma, kad Vokietija šian-
Chlcaroja metams .šita mus būtinai turėjo in- die atsisako nuo užgrobimų, 

i mtnertMas «r»* tikrinti, jogei mums jokiuo jei talkininkai sutiktų vei- 
kiuom u.u budu 4;us ft.alhnn ilgai pa..Rįai taikinties.

iLd?*0**1*11“......... m si likti be veikimo; be įsimai- Tatai daug goriau butų,
Perkant atekirsie numeriais visur i šymo karės sukuriu. Jinai kad sios salios patriotai, 

^pnnummu mokau ukahm. L«»* i turėjo mus tuojaus privcr- [užuot bauginus žmoues vo- 
kuoveikiausiai .ginkluo-[kiečiais, rimčiau pagalvotų 

SS.*SStr%5f£52ft£ i«<» “• gu>kluoties. TeHnus,apie veikesnį susitaikymų, o 
sti • ^perkant krasoje «r «praw per du metu absoliučiai nre-.tuomet ir tariamąjį pavojų 
t registruota lanka. • jko neatlikta tame reikale, mitų gaias.
ke^ondMcijoSr‘"1n2?!iinari^.tal j2 ' “Net šiandie dar gyvuoja Žmonės laukia ne gązdi- 
^m^iranKXMk^?e^ienu; !didclt' stoka supratimo tuo niiiių, bet taikos.
sugrąžinimui. Visokiais relkalnls kral- žvilgsniu, kuomet šalis tik- ——--------------------------
draugas pubuisring oo.. iro, Tai atsidūrusi pavojuje. Jei ESAMA VISOKIŲ ŠNIPŲ. 

“*[««« būtumėm stoję
Amerikos lietuviški laik-

-D R A tr • A ■» 
IMavtų Katalikų 

Du EcM<U«n* Mtakyna Dabartinės karės kruvinos ma
lonės ir taikos reikaKnguoas 

TUOJAUS.
''■.T- į ' ■ r .C- .\ -________________

(Tąsa iš “Draugo” No. 206)

k’4 J 4-3
< < f e 11 •

Jeigu atmes popiežiaus Benedikto XV notą, tai te 
gul aiškiai pasako už ką jie kariauja.

«»* < jj .jįjjįj-
Liūdna bus, kaip liūdna varomų. įnirti daina, jeigu 

VISOS kariaujančios valstijoj GRIEŽTAI nepriims po
piežiaus Benedikto XV ‘brangaus pasiultjimo paliauti 
žudyti norinčius gyventi vyrus, paliauti naikinti sun
kiai uždirbamą turtą, paliauti virkdinti, skliausti ir nie
kinti nekaltus, gerus žmones

Bet atmetus tą prakilnų, išmintingą ir jautrų tai
kos pasiulijimo dokumentą visos kariaujančios valstijos 

■und. a«. * cpy. Advortming nūn Įveikti negalima. Tam tik- mas su įvairiais spėlioji-1 pRjVALO aiškių-aiškiausiai pasakyti kokie jų TIKRI
m^^to ofisas iS^ld yra reikalinga penkis mais praskambėjo per visus tikslai įr kokiomis reališkomis sąlygomis jie su-

<Down Ttmn oKicc) kartus daugiau žmonių ir laikraščius.
328 Rcapcr Block

72 W. WASHISGTON St..

xx įjos pakilime pradžioje, bu- 
įtum galėję užtikrinti talki- rašėiai šiandie daug rašo

“DRAUGAS”
Uthunntaa Dafly Frieafl

Publlabed dally «xc«pt Sundaya ter ' • , i j i , • _ . . v • ,
draugas puhushog oo- iro, įlinkus, kad mes karę laime- Įapie sulpus lietuvių tarpe.

SSKh2f*??S ’sime. Šiandie gi gal jau bus Sitų, klausimą pirmiausia 
/T»tūu cf Subacriptlon: In Chlcago pei'Vėlu
by mali or carriar par y«ar $«.00 į ' ’ . . . _. m • , -ii

cutsido Chicago by m«u w.»« “Sausžemvie Vokieti jos nėję.” Tuojaus tasai klausi- 
Thuraday adltlon |1.M. At Storai. .. . _ .. I

klausimą 
pakėlė p. K. Šliupas “Tėvy-

Bet neatsižvelgiant į tas visas ilgos ir žiaurios ka
ros baisenybes iš daugelio vis gi atsiranda tokių, ku
rie Įaikos ju4ėjiino šalimukams nedorai primeta ne- 
patrioliskuiįfą; pa|’sijda'ymią kaizeriui ir tt.1

Sunku, neverta ir net gėda su tokiais piliečiais gin- 
eyties.

Greitos ir teisingos taikos šalininkai nieko daugiau 
nenori, kaip tik džiaugsmo ir gerbūvio dabar gyvenan
tiems žmdnėms ir busiančioms gentkartėms, kurios at- 
einačiuose metašimčiuose gyvens ant žemės.

Taigi, kurie biauriausiai šmeižia taikos šalininkus, 
kurie intarinėja juos nebutuosę prasižengimuose nėra 
nei geri lietuviai, nei ištykimi šios šalies gyvento
jai, nei naudingi žmonijos nariai.

Niekuomet negalima sutikti, kad tokių žmonių sma- 
gonįs yra nestigėdę, kad jų jausmai — protingi ir žmo
niški, kad jų patriotizmas sveikas.

Šmeižtais, pliovonėmis dabartiniame laike ypač ne
tinka užsiimti, o tuo labiau nepadoru šmeižti tuos, ku
rie sulyg savo išgalių rūpinasi sustabdyti tą kruviną 
beprotystę.

Kariaujančių kareivių, motinų, pačių, seserų ir du
kterų balsas šaukte šaukia mus atmestį vergiškus sve
timus skudurus ir susiburti visiems po viena taikos vė
liava, o greita ir teisinga taika bus daugeliui šir-

tiktų pradėti taikos derybas. džių beveik ganėtinu atlyginimu už ilgas naktis, pra-
Kaip gi galima sutaikinti du susiginčijusiu, jeigu leistas sopuliuose, už panieką, tarp svetimų, už nesvie- 

abudu atsisako aiškiai pasakyti ką jie nori nuo viens1 tiškus vargus karės fronte.
Taika mus suramins, pagydys, pameiluos....
Tik bukime vertais savęs, protingai rengkimies su

tikti tą brangų svetį.
Mūsiškėje visuomenėje dabar kįlo begalo neųialo- 

nus ginčai apie militarizmo dvasios auklėjimą, apie mi- 
litariškų lavinimų reikalingumą ir t.t. Besiginčydami 
musų ponai išsivadina viens kitą bailiais, liurbiais, ne
išmanėliais, o neradę geresnių argumentų gan skaudžiai 
ir visiškai neteisingai militariškų lavinimų prešiuin- 
kains primeta pataikavimą socialistams ir tt.

Vyrai, matydami, kad iš to dalyko tikrai nieko do
ro neišeis ir, kad dauguma vyčių tam priešinasi, paliau
kime ginčyties, prisilaikykime tautos disciplinos, neai- 
dvkime be laiko seimo nutarimų.

Dolei ilgos ir žiaurios ’karėp jau ir taip mes esame 
begalo suerzinti, nepatenkinti, nuvarginti ir jeigu tos 
žudynės dar negreit pasibaigs, tai daugelis musų rim
tai yra susirūpinę, kad neurastenija nostalgija ir kitos

anglu rašytojas-novclitMag N. «}., Nelis ir gi karC'8 “maloufe’’ iSvan-s iš proto. ' . ; ■ .

nesenai viešai pripažįno, kad dabar skelpįmni karės tik- • ^ai kam gi dabar dar labiau save, erzinti ir vargin
ti įvairiomis kalbomis apie savojo militarizmo auklėji
mą, o ypač dabartiniame laike, kuomet, rodos, artina
si “taikos sezonas” ir prasideda dipliomatų kalbos, kad 
visiškai militarizmą panaikinti. x

Milicija, žinoma, kas kita negu militarizmas, bet 
pastarojo šalininkai tik DABAR pradėjo vartoti žodį 
“milicija” vietoje “militarizmas”. Jeigu daugelis 
priešingi militariškiems lavinimams, tai tas dar nereiš
kia, kad jie, visi priešingi ir milicijos lavinimams.

“Darbininkas” ir pora jo gerb. korespondentų už 
neprielankumą militariškiems lavinimams primetė man 
dvasios silpnumą, nerangumą, davatkišką veidmainišku 
mą ir tt. Delei šventos ramybės ir ginčų numarynimo 
ir atsižvelgiant į tai, kad pikti ginčai žemina žmogaus 
vertę, aš tikrai buvau pasiryžęs nieko neatsakynėti ir 
pasilikti skaitytojų akyse neranguoliu, raenk- 
dvasiu ir tt . Bet, matydamas, kad galo užsipuldinė
jimams nėra Įiriverstas esu pažymėti tik, kad jeigu ką 

(Tąsa 3-me pusi.)

AR TIK NEPERDAUG 
TŲ BAUGINIMŲ.

tiek amunicijos, kad užimti 
vieną stipresnę poziciją, ne-

Anam “Keleivio” nume
ry j buvo “nurodyta, kad vie-

gu kad ją apginti. Gi tokios 'nas įįetiivis šnipas, kurs A- 
persvaros negalima turėti merįkoje-£arkuojasį Angli- 
Vakarų karės fronte. jos uaucĮaį įr Anglijos vv-

“ Dabartinę karę laimės rįausybės riebiai apmoka- 
tas, kas bus stipresnis oro mas, kvietęs sau taJkon net 
arba vandenyj. Kad Vokie- kelis žinomus musų “tauti- 
tija nuo karės pradžios tu-'pinkus.”
rėjo didelį pasisekimą saus- 
'žemyje, šito negalima už- ‘ ‘ Lietuva ’ ’ paskutiniam'

Žinomas išradėjas Hudson 'ginti, kaip negalima užgin- nul^'r.V.i to kvietimo tekiau 
Maxim, kurs podraug su ifi, kaip jinai šiandie traški- ?e hk *>et dar Pa'
Edisonu ir kitais šios šalies na Rusiją. Kuomet Vokieti- kad sįnpų tarpe esa-
pasižy mojusiais vyrais apsi-ijai pritruks kareivių, jinai ina vlsoklV šnipų. Vieni

antro 1 ' ' > ė

Arba, koks teismas ant žemės galėtų išnagrinėti ir 
nuspręsti bylą, jeigu nei viena pusė griežtai nenurodys 
skundo priežasčių ir padarytų nuostolių didumo l

Nebus greitos karės pabaigos ir jeigu nei vienas ka
riaujantis šonas atvirai, sąžiningai nepasakys ko jis no
ri arba ką kiti privalo padaryti.

Dabar kariaujančios valstijos sakosi, kad jos siun
čia savo piliečius mirti ir būti sužeistais už demokratiz
mą, už humaniškumą, už militarizmo panaikinimą ir tt.

Kad tas gražiai skamba tai — tiesa, bet kad tosė 
visose kalbose nėra aiškumo, nėra sptecifiškos, griežtos 
žymės tai ir gi neišmyslas.

Jan h‘ žmonės pradeda nebetikėti tomis žvangančio
mis, dviprasmėmis deklemacijomis, nes jie jų negali ne
suprasti, viskas atrodo begalo miglotai, -nepasitikimai ir 
užtat ueužsigauėdinantis murmėjimas didinasi pastebė
tinai greit.

mipų.
'sugebės į savo tinklus suva- tautai saIi “ kelkenksmingi,KTU ViUIViUO UU.U- ^.-4..
ryti kelias rusų armijas ir 
paskui šitas priversti ka- 

ja tiesiog baisius daiktus riauti vokiečių pusėje. Isto-'šnipų politikinių arba ko- 
< apie Vokietijos pavojingu- rija liudija, kad Prūsijos Įinercijinių. Šitų, esą, rfega 
?mą. Maxim tvirtina, kad jei
į Vokietija laimėtų šitą karę, ną kartą karės metu taip 
tuomet butų po Amerikos. Ibent pasielgė. Kuomet šian-

Štai ką jis tarp kitko pa- die Vokietijai pasiseks pa-Į&iais lietuviškais šnipais^ 
sako ja; imti dar didesnius Rusijos-katrie mėgina pakePkti lie-

' “Karė kreipiasi prieš 'plotus, vokiečiai savo gud- įtuvių tautos savvvaldai, lai- 
Mn«n «nli« ni«i«lnniai įuniu ir papirkimais užimtų svei ir t.t. Tokie — tai jau 

plotų gyventojus padarys tikri išdavikai.
savo sąjungininkais. Tuo- Bcreikalo “Lietuva” šul
inei ir bus vargas ne tik Eu- })US paskii-sto į rūšis ir be- 
ropai, bet ir Amerikai. 'reikalo dar labraus mėgina 

Tolinus Hudson Maxim 'supainioti lietuviškų šnipii 
pagalinus suprastų, ir tai be'nurodo į baisius vokiečių klausimą.
atidėliojimo, kad pavojus įkaręs ginklus, pabūklus ir 
yra baisus ir labai artimas, luežinonišką kariavimo bu- 
Alėjo laikas, kuomet poli
tika ir partijinės taktikos

eme būti patarėjais Suv. 
Valstijų vyriausybei gink
lavimosi reikale, mipasako-

mus. Musų šalis atsidūrusi 
dideliam pavojuj. Laisvės 
pagaminimo pamatai dreba 
nuo vokiečių anuotų veiki
mo. Nepaprastai yra svarbu 
tas, kad amerikoniška tauta

kiti ne. 

Anot ‘ Lietuvos, ’ ’ esama

karalius Friderikas II vie- įlima smerkti, nes be jų ne

apsieinanti nei viena val
stybė. Girdi, kas kita su to-

Alės daug ‘‘Lietuvai” bū
tumėm dėkingi, jei jinai at-dą. Tvirtina, kad vokiečiai ..

savo mudauČi«»,is laivėmis l'1“1 1-a^ytV, kiek yra tci-
privaio išnykti h- visi>kie sa j“-' *'k neprivers Anglijos ir s-v Jus e <avl° ««redy- 

■Prancuzijos jiems pasiduo-llimosc> Pakyla kad
ti. Tatai talkininkai patckęi‘ok» lr toks S“P“S.kalbinęs 

ar kvietęs tokius ir tokius

vimeili reikalai turi užleisti 
vietą bendriems reikalams— 
šalies gelbėjimui. Atėjo lai
kas padaryti definiciją, kas 
yra šalies išdavystė. Bet jei 
toji definicijų pasirodys ne
pakankama, be jokios ato
dairos reikia suimti visus 
šalies išdavikus ir priešini ti
kus, neatsižvelgiant į in

baisiau pavojum Sako: i ..... v .
. žmones prisiimti šnipų ro- “ Talkininkams pavojus j x

reiškia mums pavojų. Turi
me suprasti tai, kad jei vo
kiečiai Įveiks talkininkus, 
tuomet jiems kaip niekas 
bus apsidirbti su Amerika.

“Karėje giliukis yra to

SOCIALISTAI GIRIA 
ŠLIUPĄ.

draugijinį stovi ir kitokias pusėje, kas turi geresnę ar-
kliutis.

“Kas dabartiniais laikai 
platina taikos idėjas, tasai

tileriją,” pasakė Napoleo
nas. Gi mes turime pripa
žinti, kad šioje karėje giliu-

sako tautai, kad nėra jai jo-Įkis y1*! -to pusėje^ kas turi 
kio pavojaus. Tuo tarpu pa-

I>r. Jonasl Šliupas, žino 
mas Amerikos lietuvių lais
vamanių stiprinusias šulas, 
dabartiniais laikais vieši 
Petrograde. Jau buvo pami
nėta “Drauge,” kaip jis te
nai apšmeižė Amerikos lie-geriausias nardančias lai , . , , ... , . .. .

m i • • i • x -rituvius kaUluftus, kūne .ves. Tokias gi latves turn" , . , \
vokiečiai

vojus gyvuoja laitai didelis.
Taikos idėjų platintojas turi 
būt laikomas išdaviku. Agi- 
tavimas už išsiginklavimą, 
kuomet, esame priversti gin- 
kluoties, kurstymas Įsileis
ti namo musų armijas, kuo
met mums armijos yra bū
tinai reikalingos, turi skaj- 
tyties išdavyste. Skelbimas, 
kad šaliai nėra karės ]>avo- 
jaus rr atkalbinėjimas jau
nų vyrų nuo kareiviavimo, 
trippat turi sknitvties išda
vyste. Už tokius pasielgi
mus kaltininkai turi būt 
baudžiami mirtimi.

“Pirm karės milijonams
amerikonų taikos šalininkai, _ ____
gražiais žodžiais įkalbėjo, bloga ir Vokietija nėra jau kia šliupo, bet dar pagiria.

šalyj sudaro lietuvių visuo
menę. Jis visokių bjaurių 

Vokietija per lM“»kias suvertė ant visim-
dešimtis met ų ne tiktai .pil
dė gamtos įstatymus, bet 
jais naudojosi prie kiekvi<v-
uos progos. Mesgį tuo imi- Jisai tik vienus lais
vių laikotarpiu nieko nevei- vamanįU8> pasivadinusius 
kerne ir pasilikome toli už- tautininkais, išgvrė. 
pakulyj.” - ■

Ant galo Maxim Įiažvml, Ald<* ^eialistus Šliupas 
kad jei Vokietija laimės Ši-Pasak,b kad tamaują In

tą karę,

menės veikėjų. Tas pat 
Šliupas davė vėjo ir Anten

os lietuviškiems socialis-

tai Amerika susi
lauks dabartinio Belgijos li
kimo.

Mums atrodo, ar tik ne
bus jau perdaug Suv. Vah 
stijy gyventojams panašių.

ternaeionahri ir kaipo trtkie 
yra Lietuvai žirv’ę.; Ameri
kos lietuviški socialistai — 
tai nudžįuvusi lietuvių tffuč 
tos šaka.-

.U.ž' tai •
twugmnuų. Jttk; nė ta' u'laikraščiai ue tik liepei;
, - . -. r • . . e • « j • s , I ' 1X1—.*. - - rt-L '

šiai yrit febai abejotini. Londono laikraštyj “Dally 
News” apie karės tikslus jis taip rašė: “Kaip talkinin
ku, taip ir vokiečių politiški pranešimai pasilieka vai
kiškai neaiškus ir nesąžiningi, suvaikėję “dipliomatat” 
plepa kaip linksmi silpnapročiai, kuomet kraujuose 
pludui’iojančiai civilizacijai gręsia įnirtis.”

Ištikro, tegu jie rimtai mums pasako vardan ko 
valdžios pasiryžę mušties “iki paskutinio kareivio,” nes 
pradėję galvoti ir netekę kantrybės jau mes griežtai ne
norime, kad mus varytų kaip dešras per ipašiną.

Garbinga popiežiaus Benedikto XV taikos nota pa
lyti netik tų kariaujančių valstijų vedėjus, bet ir visos 
žmonijos sielą ir užtat atsakant į ją būtinai reikia atsi
žvelgti į žmonių norą.

Popiežiaus mėginime kaip galima greičiau suteik
ti kenčiančiai žmonijai taiką nieko daugiau nematome, 
kaip tik GERĄ VALIĄ, kuri viena tegali sugrąžinti 
PASAULIUI RAMYBĘ, VISUOMENEI APSAUGĄ 
IR KULTŪRAI PASTOVUMĄ.

Geros valios męs norime ir nuo savų svietiškių val
dovų, kurių taipo gi yra tiesioginė priedermė įnpinties 
žmonių gerove.

Garbė bus tiems valdovams kurie išpildys tą nnisų 
norą, tarnaus sąžiningai, atvirai.

Bet amžina prakeikimo rykštė kabos ant tų, kurie 
savo saumylingiems tikslams visą pasaulį pavertė į vie
na milžiniška militariška stovyklą, kurie bereikalo varė 
mirti milijonus gražiausių vyrų, kurie juodžiausiomis 
intrigomis ir suokalldais supurvvno vraų žemės skritulį 
ir apvogė metašimčiais ugdytą'musų kultūrą in civili
zacijų.

Ar gi nepatriotiškas darbas agituoti už taiką?
Neužgiučytina,—karė yra baisus, pražūtingus ir di

džiai nuodėmingas musų visuomenėje ajisiroiškitias ir 
užtat geriems, protingiems ir patriotiškiems visų šaljų 
piliečiams ir pavaldiniams reikia stipriai susijungti, kad 
priverstų vyriausybes kuogreičiaitsiai susirinkti j įjo- 
piežiaus pakvietimą taikos kongresan ir, kad jos-pasira
šytų ant galutinos, abiem pusėm teisingos, garbingos ir 
tvirtos taikos sutarties.

Dabar visiems gyviesiems daugiausiai reikia dar- 
lnioties ne delei ko kilo, liet delei greitos ir gerps tai-
kos įnvykdniimo.

Mes esame tikri, kad. i r kiekvieno

er xks »:-;hxk sk: h’jc-:
Jasų pinigai turi būti pa- g 
dėti geroj® sargioje vak- |

tijos femkoje

SECURITY BANK
or chioaco

M11wanke« «wsiie
Kamp. Carpenter 8t.

ant Jūsų Pinigų
Atdara Panrdėlinre ir Snhataunis 

Vakaran Hti 8 valandai
pinigus ant Karnų

Persiunčiame pinigus į 
Europą ir gėlimą gauti 

Laivokartes.

THE ELECTRIC SHOP
1*41 W. 47th St.

nrAMkna 
ir amt

__  K eleo 1
į namus; hrao ir 

tMHpan. Takesm* ran- 
an ir rb«okio« daly- 

an BU imam, 
■teiktame n

\ - i t
laikraštininku)

įiaudingiausis šioje valandoje darbavimasis — tai ug- 
llynias taikos judėj|mo', tMi ^|iėgibinti aUt 
jautriausią žmogaus sielos sty^, kurios laikos
sutvers, Hędys suvienys, krąujo upelius sustabdys. ’ I J ®^RAUGĄ ’

z'

T7ERGIJOS 
» dienus. <adienus.

praėjo.
’au 
Bet I

vis dar tarpe mus 
yra daug vergų, 
kurie yra atstu
miami nuo savu darbo beširdės 
vcrg-mistrės-LI GOS.

Y ra kibai Icjigva išvengti ma
žų kliūčių išaugant j dideles, 
jeigu ūmai 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- 
čios gerklės intraukimui j save 
apmalšinimui dusulio, nūn gal
vos ir ausų skaudėjimo; cct.

apsireiškia esąs.iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant 
pardavimo— 3Sc už bunkutę

Nuo ltPiiniatlznn>, Purtomo,. Neur.ll- 
(rijoH. ppralfcililyino, Apiliibi.no, paiitu- 
SkiHHlbjlmo, IHiirliii Ir 8kmnHlii.no Kru- 
tinSje, i;«lp ir mw> vimkiu kitu reumi- 
tlSku ti<u, naudoki

nm-OCFELLER,
kaipo wno ir i.»llbHlr»l dr.iiom Sni.i.y. 
llOr |MT pilt* tinti.nni'lo. Tik 6Sc. Ir 
4Sehoiiki.tr; auliniu ira.iti vt«f »p- 

ti«kow arini pat. pati tabrikanta—
F. AO RICHTER 4. CO. 

J4--S0 WwMnft»n St»*t. N«w Ysrtu

Apiliibi.no
8kmnHlii.no
4Sehoiiki.tr
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DABARTINĖS KARĖS KRUVINOS MALONĖS IR
TAIKOS REIKALINGUMAS T U O J A U S.

________________________ ______ I ; •

('Tąsa nuo 2-ro pusi.)

' ^p\r*,u VARPAI

I
'ąsa nuo 2-ro pusi.)

nors lame klausime užgavau — nuoširdžiausiai atsipra-j 
sau, bot minėtus epitetus nuo savos nusiimu. Maitinė
čiau. kad tą padarytu ir “krikštytojai.”

Bet tas no taip jau svarbu, ir tarno, kaip visi ma-j K 
tote. stinga gražaus jausmo taigi grįžkime goriau prie 
kalbu apio pageidautiną, prakilnią taiką, kuri da
bar visiems galvoje.

jirno, nerViškitmo, nemigos 
etc., galite atsidėti ant šio

(Apgulsiu.
IŠPŪTIMAS.

Yra šimtai valgio, rusiu, vaisto. Triperio Ameriko- 
priežastimi vidu-Įninis Karčiojo Vyno bUiksi- 

ras yra patikimas vaistas,
jis niekuomet neapvils,” 
rašo ponas (leo. I Balky,

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

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

Milmaykee ir North av. Tai. Humbolt 4617\ 4

, Alanai ai varpaiMt«ihAuur Bell Foundry (.’«
■ RjUUuinre, Mil. C. S. A.

PRANEŠIMAS.
ši uomi pranešame, kati 

“Draugo" Bendrovės šėrinin- 
<ų speciali* susirinkimas Ims 

dieną spalio, 1917, 2-rą va
landą po pietų “Brango” ben
drovės name, 1S00 \Y. 4(itli 
St. .Minėto susirinkimo įtiksiąs
bus bendras visų “Draugo”
i> . ...... ... prašalina iš viduriu visas su-įiendroves serimnkų pasikal-D

įbėjnnas apie padauginimąį gedusius nuslėgus ir nuregu- 
“Draugo” Bendrovės kapita-i liuoja normalį žarnų funkcin
io nuo $25,000,(1(1 iki $50,(100.-1
()() ir numažinimą šėrų kaino-Į 
par vai ne kiekvieno šėro nuo 
$25.00 ant $10.00 už serą.

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

NOTICE.
Notiee is lierebv given t Imt ■ 

a speeial meeting of tlie stoek- 
l bolders of tlie Draugas l’nii.
’ Po. \vill be lieki at 1SII0 W.
14(itli St., ori tlie 2nd dav of) 
j Oetober 1917 at tlie lioių <>f 
Į 2 o’cloek p. m. for tlie purpose Į 
of eonsidering tlie voting up-1 
on tlie proposition to inereasel 
tlie eapital spiek of tlie said j 
Draugas I’ublisliing (,'ompany i 
from $25,000.00 to $50,000.00: 
and also tlie proposition to1 
deerease tlie par value of. eaek 
sliare of stoek from $25.00 per 
sliare to $10.00 per sliare.

Dated tliis 31st dav of 
August, 1917.

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

J&U1SS

Taikos auštelė.

Ar šiaip, ar taip svarstysimo karės bėgi ir dabarti
nę valstijų politiką, bet širdis lyg ir nujaučia, kad tai
ka bus neužilgo — už ketvortą-penketą menesiu.

.Jau ir patys valdovai, ministoriai ir kiti diplionnioti 
ir nedipliomuoti diplomatai matyti nori taikos. Teisybė, 
dar yra kaikuriose gobšesnėse šalyse kietasprandžių 
už-sispirėlių, bet ir jie verste verčiami prie taikos poli- 
t i kos.

Nors musu vedėjai vis dar kalba apie kruvinas mi
sijas, apie pergalės, apie pasirižymą “iki paskutinio ka
reivio." bet ją kalbos jau nebe tos, kokios buvo pra
džioje karės.

.Jų kalbų tone jau dabar nėra tokio didelio insiti- 
kėjimo Į savo galę, nėra tiekos priešingumo, neapykan
tos.

Jie kalba apie karę, liet rodos nori taikos ir tik 
puikybė, kurios visiems nestinga, neleidžia galutinai su
sitaikinti.

Taigi, reikia tikėties, kad ateinančios Kalėdos, 
kurias neužilgo švęsime, bus taip linksmos, kaip buvo 
linksmos Judėjoje devynioliką šimtų metų atgal, kuo
met gimė Kristus Išganytojas.

Besiartinančių Kalėdų padangėje gal vėl taip džiau
gsmingai susskambės lieraldiška aniolų giesmė, nes bus 
linksmybė Danguose, taika ant žemės ir gera valia tarp 
žmonių.

-Dabartinės karės pabaiga bus didžiausia pasaulio 
šveųtė, bus šviesiausia naujausios istorijos diena.

Tik greičių greičiausia tešvinta taikos aušrelė tarp 
parako durnų, to taikos prakilni .stovyla aplanko kiekvieną 
žemės kampeli.

Mes jai kelią baltomis lelijomis nuklosim, mes jai 
gražiausias dainas dainuosim, mes ją šlakstysim karš
čiausiomis džiaugsmo ašaromis....
♦ Reikia tikėties, kad dabar žmonija jau mokės bran
ginti taiką....

Taipo gi reikia linkėti, kad žmonės išmokins ir mū
siškius tigrus būti ”vegeterijonais,” nes juk mėsa per- 
brangai kaštuoja...

Taika’ —
Aadinas — pabaiga organizuotoms nelaimėms, už

mušimams, gaisrams, pabaiga Didžiajai Europos Karei.

Taika! —
Žmones pailsės, nurims, aiškiomis akimis ir sveiku 

protu pažvelgs ii- supras kas atsitiko.
Kareiviai nebedrebės apkasuose, ūkininkas grįš 

prie arklo, moksleivis — prie knygos, pabėgėliai — namo, 
šeimynos tėvas — prie savo namiškių, belaisviai — tė
vynėn.

............................................‘.................... .. .................
Taika! —
(iyvenimas ineis į priprastas včžėtf, visi galėsime 

grįžti prie tvarkos, harmonijos, santaros.

Taika! —
Kvepia laukais, ramiu darbu, užsiganėdinimu....
Atsimena rūtų darželiai, naktigonių daina, geros 

mamos....
(Pabaiga)

Kaz. Gineitis

NAUJAS LAIKRAŠTIS

"GARSAS"
ii# .* i;O • .

* “GARSAS” eina kas ketver- . 
gas didelių 8 puslapių, 7 kol., o 
formate. •Oe

'“GARSAS” yra vienu gerinu- 0 
o šių ir svarbiausių Amerikos 11c- • 

tuvių katalikų laikraščių. °

“GARSI’I” sandarbininkauja • 
gabiausieji Amerikos lietuvių 2 
rašytojai, publicistui, visuome
nininkai.

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

“Garsas”
456 Grand Str. 

Brooklyn, N. Y.

Phnna Kenjlngton 3S2I

Dr. E. G. KLIMAS
LIETUVIS GYDYTOJASB

| 2700 E. Ann St. Philadelphia, Pa. |

s $

Amerikos Llotiuly Mokykla
Mokinama: angliškos Ir Uetuvll- 

1 kos kalbų, aritmetikos, knygredys- 
tėa, stenografijos, typewritlng, pirk- 
lyboa telalų, Suv. Valst. istorijos, 
abelnoa Istorijos, geografijos, polltl- 
ktnės ekonomijos* pilletystės, dailla-
rašratės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
Iki S po platų: vak. nuo 7:80 Iki 0:30 

I S10S So. Halsted S t.. Chicago III-

DARBO DIENA.

kurio yra 
rių išpūtimo, paprasto simp
tomo nustojime apetito ir 
žarnų suirimo. Iš pūtimas 
yra sunku prašalinti, bet Tri- 
nerio Amerikoninis Karčio
jo Vyno Eliksiras priduoda 
greitą ir užtikrintą ptlgelhą 
tokiuose atsitikimuose. .lis

navnną. .iisgei 
nu užsikimšimo; 
tuo, vėmimo galvos

t i nuo zar- 
nervišku- 

<audė-

ELECTRIC
PERCOLA-
TOR > 75<
kuomet Jūmu prisius o 
paskui $1 Į mėnesi per 
keturius mėnesius aut «l il
sų Elektros, Bilos. 5’ra 
nustatytas ,. skaičius šią 
Aluminių $8.00 Kavos 
Koštuvas kuriame telpa G 
puodeliai kavos, dabar

SPEC1ALE

KAINA TIK $4.75
Musų atstovas ateis j Jū

sų namus; tiktai pašaukite 
arba prisiųskito atvirute i 
musų Contract Department 
Heating and Appiance Divi- 
sion.

RANDOLPH 1280
I.OCAI, 214.21.1 ARBA 216

Elektros Skardai, Elektros 
Kiaušiniams virti Elektros 
prosai yra gaunami už nuže
minta kaina. Duodame ant 
išniokeščio per šj vasaros 
Specialia Išpardavima.

(Prosai duodami 10 dienų) 
išmėginimui

šie visi dalykai yra par
duodami musų Elektros Sa
liose ir kitose krautuvėse.

100 FEDERAL 
DIVIDEND 
COUPONS
F RE E

with e ach cash purchase 
of nn $8 Electric Coffee 
Percolator at $4.75, or a $5 
Electric Toaster at $3.95.

Fpdcral Dividcnd Conpons 
are exch mAcnble for valuabie 
Electrical Appliances.

COMMONWEALTN 
EDISON C0MPAN7

KOKOM BUIIDING 
78 WB« ADAMS STAEET

CHICAGO

i“

Win«ller, Pa., liepos 11 d.
Kaina $1.00 nptie-

Lininien- S $
rinklus

1917 III.

kosi*. — Trinario 
tas via
prieš Įsisenėjusius priešus:
reumatizmą ir neuralgiją. .Jis 
greitai gelbsti atsitikimuo
se išsisukimu, sutinimu dr 
atgaivina pailsusius musku
lus arba kojas.. Kaina 25 
ir 50 c., aptiekose,, k rasa 35 
it“ (i() e. .Jos Triner. Manu- 
factuuing Chemist, 1333-1339 
So. Asliland Avė., Cbieago.

vkzksk avj.j s a v

SENIAUSIAS IR DIDŽIAUSIAS VALSTIJINIS BANKAS
ANT BRIDGEPORTO

CENTRAL MANUFACTURING DISTRIGT BANK
(A STATE BANK>

1112 W. 35th St. Tarpe Morgan ir Racine gat.

Kapitalas S300,000.00 Turtas Viršina S2,800,000.00

$

<1

»♦
s
Kl

Tcl.

1 «l K
.ai

Vardu 1532 \«
DR. J. KULIS

LIETLVIS tiVOVlOJAS LR 
CHIKCRGAS,

3229 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Gydo visokias ligas moterų ir 
valkų.
Priėmimo Valandos: nno t» ryto 
iki 12; 6 iki ». Nedėliomis:
nuo • iki 2 po pietų; uuo tt y. 
iki 8 v.

Čia yra laikomi Suvienytų Valstijų, Pačtų, Bankų, 
Pavieto ir Miesto Valdybų pinigai. Direktoriai šio 

‘j banko yra kartu ir savininkais didelių dirbtuvų kaipo
Vice Pres. ARMOUR & Co. Pres., ALBERT PICK &
Co. VicePres:, CHICAGO JUNCTION gelžkelio kom
panijos ir daug kitų kompanijų priguli prie šios ban- 
kos. Banka moka 3 nuoš už padėtus pinigus. Duoda 
paskolas ant pirkimo ir būdavojimo namų mieste Chi-

m cago. Siunčia pinigus j visas dalis pasaulio. Partrau- 
v kia pinigus iš kitų bankų po. visą Ameriką ir atlieka vi- 

i m * • . ■ a
'8 sokius bankinius reikalus. • j , ’ • a
.'i a.1
M

* 1 '.*?
t

x 1 k

Bankinės Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
$ Sl’B Vl’( l\l IS nuo 9. ryto iki I po pietų. Teipgi SUBA
RI TOMIS nuo ŠBŠTOS iki DEVINTOS VALANDOS 
| s YAKABAIS YRA ATDARAS.
.“J Tarnaujamu visiems lygiu mandagumu ir rupestingumu 
g . J. S. Czaikauskas,
$ Liet. Skyriuje.

■..i

a

i
g
v>

DIRBTUVE 
Įsteigta 1898 m.

Artistiškų išdirbinių, kaip 
pizikučių, maršalkoms parė- 
ai: įvairių bažnytinių palč
ių, rūbų, karūnų, tautiškų 
/eliavų, draugystėms šarpų, 
lų, antspaudų, ir tt. Darbų 
larome artistiškai ir atsakan
čiai. Užsakymus priimame iš! 
dsur ir teisingai išpildomo. Į 
ieikale, prašome, kreipt.es 
)rie tikros lietuvaitės.
'. I. ANDRUSZEWICZ irCo 
.908 W.’ Division st.,

Chicago, III
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Dieninės ir Vakarinės Teisių '
L Kliasos, 22 metų užtikrintas

A pasisekimas. 1800 mokiniu 
šia mokyki:). užbaigė —
Metu Praktikos Kursai. Vai- «

I Užlos esaminacijas , pareinu lj 
Qnm> G»i% iki 100% mokiniu. Ą 

Geriausi Kliasinlai — Kam- 
0 bariai visam Mieste.

! Visi kursui atdari Moterims
Rudeninis Terminas Atsi
darys Rugsėjo 17-tą.
Prirengiame dėl Kolegijos. Teisiu.

MeUeeinos, Dantį) Gydymo. Enžinie- 
rystės, greitų laikų. Norint dyka į 
Katalogo adresuokite: Phanecllor J.

| J. Toblas. 53 \V. JaCkson l’lvd, Tcl. 
i \Vabash 5503. /

SVARBIOS ŽINIOS
---- —■■T'NUO " ----------

: LIETUVIU ŪKININKU DRAUGIJOS :
EXTRA.

240 akerų farma sii Keriais biulinkais, 100 akerų dirbamos, li
kusi Keros girios ir ganyklos. Kaina $10,000. Mainosi i Chicaeos na
mus arba Mihvaukee ir Sheboygan ir kitus VVisconsino miestus.

Parsiduoda 80 akerų l'arma su gyvuliais, su Javais, mašinomis: 
17 karvių, 3 arkliai, budinkai geri. Kaina $12,000. įmokėti reikia 
$2.000. Likusius ant ilgo išmokesnio, ant 4 nuošimčio. Kas nori pirk
ti ar mainyti atsišaukite per iuiškų“ jias:

P. A. MAŽEIKA.
R. 34, Uos 58. CAMPBEI.I.SPORT. WIS.A ♦TT’* ♦•į’*,*’ jS •♦-•'j

S

3

DELEI PRIEŽASTIES KARES
Jus moteris kurios turite snnus, vyrus jau karuo- 

menčje turite liutj užtikrintos. Daliai- yra laikas pamąstyti 
kas atsitiks su Jumis jeigu Jus nustosite ju parama. •

W0MAN’S
FEDERAL

ALIEJUS
Co of Amerien siūlo Jums nepaprastą progą kotl ga
lima jtleti savo piningus į gerai suorganizuotą korpora
ciją kuri jau dabar moka dividentus savo šerininkams. 
••Elln F.” šulinis yra dauginu išilnves negu ‘-Hnrriet E.” 
arba ‘-l»r. tjogsvvell.”

Su tūkstančiais akru. geros aliejines žemės kur), yra 
samiai ir ekonomiškai valdomą per gerą korporaeiją, 
kuri kiliai greitai auga kaip popnleriškiiinti taip ir kapi
talų.

SI,.iit\kitę nauja Prospectus kuris yra ką tik iš
leistas Tas ius daug išmokys kaip Imris motoru susior- 
yaiii-ve il.iro pasekminga iiizni aliejaus korporacijoj. 
Gali prisidėti prie iu dabar.

Rašykite šiendienn o gausite.

Woman’s Fedeia! Oil Go. Of America
Executive Office* and Sales Oept.

1311 Mallers Building* CHICAGO.
Teleplionc* Majcstic 7362-7.163

Ateinantį pirmadienį, f. 
y. rugsėju 3 dieną. Suvieny
tose Valstijose bus pamini
ma tautiškoji šios šalies 
šventė vardu Darbo Diena 
( Labor I >ay). šita šven
tė kits metai darbininkų iš 
kilmingai piiminima. Bet 
šįmet tos iškilmės Imsią km 
-kas didesnes. Darbininkų 
skaitlingos unijos turės pro
gos išreikšti saro patriotiz
mo jausmus, kuomet šalis 
jšivf’Jusi didžjiilėn Europos 
karėn.

Štai kad ir Chieagoje, a-

not angliškų laikraščių pra- 
įiešimo, šįmet Darbo Dieno
je įvyksiančios didelės de
monstracijos. (’liieagos
darbininkų unijos tuo tiks
lu susivienijo. Jos nusani-1 
lė 1’ort‘st Parką, labai nu
mingą vietą, kur vasaros 
metu laikomi pikninkai ir*: 
kitokie gyventojų pasilinks
minimai. Sulyg apskaity
mų, demonstracijoje daly-j 
vausią apie 200,(MM) žmonių. 
Bus ii- Amerikos Darini Fi -

SKAITYKIT IR PLATINKIT
"DRAUGI“

Kur Tamsta perkate? Kodėl ne pas mus?

Tegul Kvorka padabina Ju«ų na
rna. Pas mus galima gauti visokių 
naminių radankų k. t

rakandu pečių, divonų, 
siuvamų mažinu, planų 
grofonolų, viskas pas 
mus gaunama.

Kuomet Jum prireikė! ko prl« 
namo kreipkitės prie

PAUL KVORKA
iŠ51-53 Chicago, Avė., 'Chicago, III.

Arti Aghiand Av«. Telefonas Monroe 2500

MMBaMMaSMM
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LIETUVIŠKA

CHICAGOJE
Užlaikoma laikro

džius ir laikrodėlius, 
auksinius žiedus, ftliubt 
niua ir deimantinius, 
muzikas, gramofonus 
su lietuviškais rekor
dais, koncertinas, ant 
kurių gali groti ir n«- 
mokantjs visokius šo
klus. armonikas rusiškas Ir prūsines. Importuotas Ir taip Jau 
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.

Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisomo 
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzikailSkus instrumentus 

1 Ir revolverius. Savo darbą gvamntuojame. Musų kainos ant vis
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chlcagos orderius ga- 

i lite siųsti per laiškus.
STEPONAS P. KAZLAWSKI 

4632 S. ASHLAND AVĖ , CHICAGO, ILL.
* TRLEPnOVE DROVER. 7209

Kataloge visiems dykai, kas tik prisius ui 3c. štampą.

kreipt.es


4 “DRAUGAS »> SubaTa, rugsėjo 1 d. 1917 n t.

Ligonis.

Dideliame kambaryje abv 
pus pasieniais tęsėsi ilgos 
švariu lovų eilės. Čia gu
lėjo ligonių iš karės lauko. 
Rodėsi, kaž kokia nemato
ma ranka juos suguldė.

— Jis buvo toks geras... 
toks protingas... jo žvilgs
nis... klejojo vienas ligonis,

dama kam, sesuo paklausė, 
— ar nereikia parašyti laiš
kas ir tuoj paprašė Didžio
jo kaimyno, mažų, linksmo, 
su nupjauta kaire koja vai
kinų, žaisti su juo šaškė
mis arba kalbinti.

Linksmas vaikinas šu nu
pjauta kaire koja ir aukš
čiau kalbindavo savo niūrų
jį kaimyną.

ir taip į mane pažiurėjo, 
kad aš palikau ir laikrodį 
ir, metęs savo šautuvą, Įei

dami ” pritrenktas. Atsi
peikėjęs noriu aš atsistoti, 
bet vos vos galvą pajudiuti 

O gerti noriu bai-tegaliu.
šiai. Žiuriu. artinasi vo
kietis, manau uždops dabar 
jis mane. Noriu bėgti, bet

— Pamačiau jį nuo musu atsikelti nestengiu. Priėjo
augalotas vyras, kurį visi kasimu bebėgant, sušukau 
ligoniai vadino Didžiuoju, sustoti, o jis atsisuko, prie 

peties šautuvą ir į mane tai
ko. Griebiau aš savąjį ir, 
kaip šunį, ant vietos padė- 
jau. Gaila, kad neilgai man 
teko pozicijose būti, daug 
dar bučiau šėtonu išspragi- 
nęs. Kelios dienos po to

— Vėl tą patį klejoja — 
tarė sesuo gydytojui. Ro
dosi nepavojingas ligonis — 
tin kontūzija, bet jis labai 
dažnai klejoja ir matyti ken 
čia. —

— Kontūzijęs būna labai 
sunkios — paaiškino gydy
tojas. Juodu priėjo priu 
vaitojančio ir daktaras pa
klausė:

— Sopa ką?
— Nieko nesopa — atsa

kė ligonis, — tik sunku, 
kad nors greičiau mirčiau.

jis paklausė kaip sužeistas. 
Ai sakiau. Jis išsiėmė sa
vo skardinaitę iv davė man 
atsigerti. Pasijutau stip
resnis esąs. Atsistojau, pa
ėmė jis mane po pažasčių ir 
taip mudu ėjova ilgą valan
dą. Jis buvo švariai apsi
daręs; aš pastebėjau jo gra-

Buvo tai ties N. N. Prie
šininkas, darydamas audri
nę agnį pastūmėjo mūsiš
kius atgal. Buvau “eemo- dausi bėgti pats nežinoda

mas kur. Kaip ir kada 
mane čionai atgabeno, nie
ko nežinau. Tik tasai už
muštasis man vis akyse sto
vi ir vis girdžiu klausimą 
“už ką ”

Staiga jisai nutilo ir, par
puolė ant lovos, užsidengė 
apklotu savo veidą.

A lažas vaikinas be kairės 
kojos susimąstė. Atsimi
nė kaip priešininkas jau bu
vo į jį savo šautuvą atsu
kęs ir, kad nebūtą jis iš
šovęs, butų pats žuvęs.

— Jis buvo toks gražus

protingas... jo žvilgsnis... 
vaitojo Didysis.

Mažas vaikinas be kairės 
kojos seuovižkai jį ramino, 
ir taip jau žaidė šaškėmis, 
bet pats nežinojo, kodėl jis 
Išradėjo bijoti Didžiojo. Di
dysis pasidarė dar tylesnis 
ir nuolat gulėjo užsidengęs 
veidą.

Vieną naktį jisai,' ilgai 
vartėsi lovoje, tečiau nie
kas į tai neatkreipė atidos.

Ryto metą jį rado sustin
gusį.

(Iš “Santaros”)

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“DRAU6A“

s m nrnnt mn rrr» mu
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p. v a 070, $ i F. P. Bradchulis :Phooe Yards 2721 £ {• Lietuvis Advokatas * J. JONIKAITIS 3 j. Lietuvis AdvokataiS ATTORNET AT LAWS
| DR.
| GYDAU VYRŲ, MOTERŲ 

IR VAIKŲ LIGAS 
3315 S. Halsted St., 

CHICAGO, ILL.

g
ė
v ,05 W. Monroe. Cor. Clark St. 

& Uooiu 1207 Tel. Randolub 6698. 5 CHICAGO. H, L.

Uyv.: 3112 S. Halated ■«. 
Telephone Yarda 2390 2
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P. K. BRUCHAS

krito netoli manęs “cenio-įžų, gerą laikrodėlį — matv- 
danas, ’ ir kaip matai, teko |aį |)UVo turtingas karei- 
viena koja palydėti, j uo’į vis. Ir toks jisai buvo gra- 
kavo linksmas vaikinas be^us, toks protingas iš akiu. 
kairės k.,jos. Papasakok,;Tajp b(,einailt) jįs mal^.
brolau, kaip tau kliuvo. klausia, kur aš noriu eiti: 

Kotuzytas, — atsakė pas juos ar pas savuosius.
tas ir, nieko daugiau nepa
sakęs stumdė toliau šaškes. 

— Apsimeta, — atsiliepė
— Nebijok, nemirsi tokie 

vyrai nemiršta.
Gydytojas su seserim nu-J* kito 

ėjo toliau, o ligonis susimą-! mis ligonis. Tai kalbėjo 
stė ir betiksliškai žiurėjo . barzdotas vyras, kuris vie- 
pro langą. Iš ten veržėsi [ miltelis netikėjo jo liga. 
judančio miesto ūžesys. į Dažnai linksmasis vaiki-

— Atvvko jis čionai daug nas st,‘Hgčsi nuraminti, pra- 
stipresniš, o dabar diena iš Į kalbint savo Didįjį kaimyną, 
dienos vis nyksta ir nyksta. PlH Kišai filiai žaidė šaškė- 
Kiti ligoniai pasakoja, jisimis-
prašąs nuodu ir nuolat vii- Kartą jiedviem bežai- 
naip klejojąs: “geras,” į džiaut, Didysis, kaip papva- 
“protingas,” “jo žvilgs- istai, visai ką kita galvojo ir 
nis...” skubiai kalbėjo jau-iv,
na, vikri sesuo bijodama, j<>, delkn iabai džiaugėsi jo 
kad gydytojas išeis jos neiš linksmas kaimynas be kai- 
klausęs. jrėš kojos.

— Reikia žiūrėti, kad ji-1 “Gal bus

kambario galo vie-

Atsakiau, kad pas savuo
sius. Tada jis man papa-į 
šakojo, kur reikia eiti, kadį 
juos rasčiau. Atidavė ma-l 
no šautuvą, mudu atsisvei- 
kiuova, kaip draugai jis nu
ėjo sau, o aš sau. Nespė
jau aš nueiti keletos žings-j 
niu, kaip kaž koks balsas] 
ima man šnabždėti: reikia; 
atimti iš jo laikrodėlis. Ne
bejausdamas kaip, pakėliau 
šautuvą ir paleidau į jį šū
vi. Jis parpuolė ir, kada 
aš prie jo pribėgau, jis sten-

visus kartus pralaimė-Įgėsi tik ištarti: “už ka ?”

lengviau. kaip j
sai nebūtą visai vienas ir papasakosiu” — mąstė Di- 
perdaug nelindęs: tegu kai-jdysis, ir. vėl pralaimėjo.

Norėjai žinoti apie 111a-ba arba žaidžia su kitais iš 
lėto pratarė gydytojas.

— Kiti lengva raminti, 
bet jo prie nieko negalima, 
privadinti. Jis visada vie
nas ir vienas, — aiškino s, 
šuo.

Gydytojas išėjo į kitą 
kambarį, o sesuo sugrįžo 
prie Didžiojo. Pati nežino

mi žygius, — prabilo Didv 
sis. Papasakosiu.

<FQR~YqUB STOMACffS SlUO 
NEŽINOSITE \ KAD 
TURITE SKILVT

Jeigu tavo skilvis tave vargina, tai 
geriausias* vaistas dėl tavo skilvio — I 
pamėgink viena. Visose Aptiekose.

92 I

Kirchniai State Bank
Kamp. 22-ros ir 56. Avė.,

CHICAGO, ILL.
Kapitalas $125,000.00 

3 nuošimčius mokame aut 
padėtų pinigų.

Po Valstijos ir Chicago 
Clearing House priežura. 
Taip pat turi skyrių Su
vienytu Valstiją pačtos 
(Postai Saving Funds.
Apsaugos dėžutės ant raudos 

$3.00 metams
Atdara Paned. • Ket- 

vergais ir Subatomis iki 
8 vai. vakare.

ir tiktai S3.0G 
paskui po SI.00 kas menuo
sumokant S20.00.”

Tas l.ion No. 1— puikus gazinis vandens šil- 
dytojas t?- greitai, gerai, ir ekonomiš
kai. Sušildo vandenį bėgdamas per dubeltava 
val ini ringe. Užšildo puodą pilną ar pusė kaip 
nori. Kaip tik tinkamas šeimynai susidedančiai 
iš trijų ar keturių žmonių.

-Jus sutaupinsite $7 jeigu 
orderiuos! šį gazini vandens 
šildytąja dabar

Išdirbėją kaina ant šio šildytojo pakilo 35 
nuošimti. Heabėjonės kad ir krautuvininkų kaina pa
kils. Kol mes turime pakaktinai — ne ilgiau — mes 
parduosimo juos tiktai po $20.00 — $3.00 iškalno o 
likusius po $100 i mėnesi. Siuskite užsakymus šian
diena.

Tha Paoples Gas Llįht & Goke Gompany
Peoples 6as Builiing Telefonas Wabash 6000

v,

Geriausia vieta pirkti Deimen-J 
tua Ir aukso žiedus aukso Ir' 
paauksuotu laikrodėliu lencugėlų 
lakotu koloneku špilkų Ir tt. Mu-1 

su Lietuviška krautuvė yra Vie
na 15 didžiausių Ir seniausia 
Chicagoje Musu tavoral yra tei
singai gvarantuoti ir prekės pi- J 

gesnės negu kitur.

CHICAGO

P. K. BRUCHAS
3323 S. Halsted St

r.grrir.f. raį»?>rarara¥Rrarararay- ra> r,
:*:•:» xk » s os-sk: » i-sss s ss:-:a3K»

,pi i«i
APSVARSTYKITE GERAI. Itt’r galima teisingiau diemonto Ak.neni pirkti?

. .r galima Klgin laikrodėlius kitur pigiau gauti?
Ar galėtų kitas auksinius Jumis darbais — užganė- M 

' dinti? $
I’aklauskyte lietuvių kurie žino. Visados teisin- į«J 

gas patarnavimas. ’ «
K. NURKAITIS S

1617 N. Robey Street, North Ąve. ir Mitwaukee £
Ks£ aKSk KS a SJS JC&ajįšėjKS&sJ.J a Sa a : Kel a J.J a K a J-JM

I Panedėlio Vakaro Patarna-1 
| vimas Del Išlipinančių. |

Valdyba šios bankas žino kad nekuriems depozito- 
riams yra sunką atlikti bankinius reikalus paprastose 
bankinėse valandose. ,

Del parankumo tokiu depozitorią Taupumo Sky
rius šios bankos yra atdaras 
Panedėlio Vakarais iki 8 valandai.

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

Kur Lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai yra nuo-
/ z

širdžiai priėmami.

State Bank sf Ghleago
LA SALLF. and WASHINGTON STS.

(Skersai nuo City Hali).
TiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiimiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiimiiii

i
s

18th Street 
ir

Union Avė.

’ANEDELYJ

BUS NOKS NEPAPRA iT
11 » I



Subata, rugsėjo 1 d. 1917 m. < < DRAUGAS”

SEKLIAI.
Kuomet saulės spinduliai 

gęsta, tuomet iš po žemių išsi- 
veržia prietema, didžioji nuk- 
ties kariauna, su nepramato 
mų sparnų tūkstančiais ir ka
reivių milijardais, (ralingoji 
kariauna, kuri nuo neatmena
mųjų laikų kovoja su šviesa, 
išsisklaisto kiekvienų rytme
tį, įsigali kiekvienų vakarų, 
viešpatauja nuo saulėleidžio 
iki saulėtekio, o dienos laike,
išsisklaiščiusi, slapstosi už-.Sėlis.

putė ties galva. Sparčiai bėga 
šalygatvių, lyg tautybių per
sekiojamas, o prie kiekvieno 
gatvės žibintnvo akymirkshy- 
je susituri ir užšvietęs, pra 
nyksta, it šešėlis.

Ir taip visų metų.... Ar lau
kuose pavasaris žaliuoja, ai 
baisios audros siaučia, ar snie
gas pusto — jis visados, kaip 
tik prisiartina vakaras, su sa
vo ugnelė, užšviečia žibintu
vus, o paskui pranyksta, it še-

kumpiuose miestų rusyse, miš
kų tankumynuose ir juodų 
ežerų gelmėse.

Kuomet saulė silpsta, tyli ir 
atsargi sutemos kariauna išsi
veržia iš savo slėpiningų vietų 
tankiomis eilėmis ir apima gy
venimų koridorius, priemenės 
ir prastai apšviestus trupus; iš

Iš kur gi tu pribuni, žmo
gau, ir kur slapstaisi, jog ne
pažįstame tavęs, nei negird- 
žiume tavo balso? Ar turi tu 
pačių ar motinų, kuri laukia 
tavęs sugrįžtant? Arba vaiku
čius, kurie skverbiasi ant ke
lių ir apeina tave už kaklo? 
Ar turi tu draugus, kuriems

Šviečia gatvių žibintuvus?
• > Taip.- -

. t-iOAur?

—Štai, anaipę kunijbiu-yj■» • 4
Kambarys buvo uždarytas. 

Pažiurėjau pro laųgų, bet jut 
mačiau prie sienos tiktai ka
napę, o šalę jos žibintuvų. Jo 
gi nebuvo.

—Bent pasakyk man, kaip 
jis išrodo?

— Kas jį ten žino! — at
sakė sargas, judindamas pe
čiais. —- Aš gi'jo gerai net ne
pažįstu — pridėjo — nes die
nos laike niekados nesirodo.

Pusmečiui praslinkus, ant-
Į

rų sykį nuėjau.
— O šiandien, ar nėra jo

naųiiy ? - . - * . rii<>

I *4-0-0! —1-» tėifė sargas atsi-

diniausiųjų skyriuje.
— Tokių buvo dvidešimts 

penki.
, — Bet 'nedažytame karste.

— Tokių buvo net šešiolikę.
Tokįuo- tad budu nesužino

jau nei vardo, nei pavardės, 
net nei nemačiau jo karsto.
Tuom paliko įmž mirties, kuom 
buvo gyvenant: esmė matoma 
tiktai sutemoje, nebylė ir ne
sugaunama, it šešėlis.

Gyvenimo tamsoje, kur ap- 
ciupoiiiis klaidžioja nelaimin
gu žmonių rųšis, kur vieni ir Union Avė.). Ten pat' 
griauja save vaiduose, kiti | bus ir garsusis bazaras, su 
krinta prapulties bedugnėn, ti- neišroknojamomis links-
krojo nesurasdami kelio; kur mybėmis. 
suklaidintų nedorais mokslais

CH1CAG0S ŽINIOS ! tno $72.30. Pasiųsta Cent- j mėgino jų sulaikvti. Žmo- 
ran: instojinių $14.00, aukų nes apstojo girių moteriškę 
— $17.50, už knygas —$3.50 j r žiurėjo į jų su nenuslepti- 
nuolatinių mokesčiu $22.75. na panieka. Paskui atva-

APASTALYSTĖS MAL 
DOS DRAUGIJOS PRA 

NEŠIMAS

Apveizdos Dievo parapi
joje esanti Apaštalystės 
Maldos draugija leidžia iš-
laiinėjimo serijas ant loto.

Išlaimėjimų traukimas 
bus rugsėjo (fcJeptember) 13 
dienoje, 1917 metų, 7 v. va
kare Apveizdos Dievo pa
rapijos svetainėje (prie 18

Viso pasiųsta į Centrų 
$57.75. Rengimo vakarą ir 
dviejų prakalbų lėšos $13.05, 
Lieka ižde $1.5(1.

Malonu butų, kad vietos 
lietuviai ir lietuvaitės la
biau rašytųsi prie 47-to sky
riaus Tautos Fondo.

T. Kį Strzyneckis, rast.

7 TOS LABDARIŲ KUO
POS SUSIRINKIMAS.

žiavo dar keletas dėdžių, ir 
insisodinę drąsuolę nusive
žė į belangę išsipagirioti,

Jonienė.

po skobnių ir kerčių skverbia-.apsakai savo linksmumus il
si į aslų vidurius; per langus sįelvartas, arba kad ir pažįs

tamus, su kuriais galėtum pa- 
5 įsikalbėti apie dienos bėgį ir 

atsitikimus ? Ar turi bent kolęį 
gyvenimų, kuriame galima bu
tų tave surasti? vardų, kuriuo 
galima butų tave ^pašaukti? 
reikalus ir jausmus, kurie da
rytų tave tokiu, kaip mes, 
žmogumi ? Ar ištiktųjų gi esi 

.esme bepavydale, tyliauti ir

išsiveržia ant gatvių ir nebyli 
niu tylėjimu atakuoja sienas 
ir stogus, pasislėpus gi krū
mokšlių pauksnėse, kantriai 
laukia, tol, kol suulėkudos 
spinduliai visųi nepranyks.

Valandėlei praslinkus, milži
niškoji, tamsybių galybė, sie- 
kanti dangų,- urnai apglėbia 
viskų. Gyvūnai skubinasi į 
savo namus; gyvenimas, it įnepalanki, kų pasirodo tik 
žuvis be vandens, baigiasi, jo'prietemoje, užšviečia žibintu-

bei prietarais žmogų dažnai fus prašome iki 16 rugsėjo 
dusdamas. — Nėra ir nebus! sutinka dvasios skurdas ir ne- sugrąžinti ar į klebonijų 
Vakar jį palaidojo. Pasimirė... apykanta — ant tamsiųjų gy- (717 St.), ar į mu-

Ir sargas užsimąstė. veninio kryžkelių taipogi su-'slJ draugijos valdybų.
Paklausęs’dar kelių sumik- kinėjasi panašus žibintuvų už-Į Taip pat didžiai geistina, 

menų, nuvažiavau į kapines, degiotojai. Kiekvienas turiq<aj kuoskaitlingiausiai su-

Ryt, nedėlioj, 2 rugsėjo, 
4 vai. po pietų, Aušros Var- 

Minėto išlaimėjimo tikie- tų parapijos svetainėje in-
vyks 7-tos labdarių kuopos 
susirinkimas. Kviečiame
susirinkti%
šiai.

kuoskaitlingiau-

T0WN OF LAKE.

spalva, judėjimas persikeičia vus, o paskui pranyksta, it še-
niekybėn; baimė, piktas ir sėlis?
visokie prasižengimai užvieš- Sužinojau, jog tai ištikrųjų 
patauja... Į yra žmogus ir liet suteikta

Tokioj’ tad valandoje ant man jo antrašas. Nuėjau į nu- 
tuščių vieno didelio miesto! rodytų gyvenimų ir užklau 
gatvių pasirodo naivus žino- siau sargo:
gaus paveikslas su maža lem- — Ar čia gyvena tas, kų už-

į MILŽINIŠKA
«8 *■' x
| IŠKILME
g| Albany, N. Y.
H
•t Pašventinimas ir padėjimas kampinio akmens Sv.
Ą Jurgio naujos lietuviškos bažnyčios bus,
N
*•* ' " Ka

l Rugsėjo [Labor Day ] Sept. 3-6tą d„ 1917 j
H
v 3 vai. po pietų
H , f»

Ant kampo Thorton Livingtton Avenae

j£į Šioje iškilmėj dalyvaus Jo Mylistn Albany’os Vys- 
«
W kilpas Tlionias F. Cusack su daugybe svetimtaučių ir 

lietuvių kunigų.

Todėl nuoširdžiai užprašome visų aplinkinių mies- 
£ telių ir Albany’os lietuvius unt šitos iškilmės dalyvauti.

KUN. I<. F. SAIKUS.
8

| DaMo Mazibs ir Ihmį 
l MMnK Urnai
| Uetavos Vyčių 79 Kuopos
ft ,
M ( Sv Jurgio Pirap.] Choras
v.

Rengia labai gražų ir turiningą Koncertą

į Rugsejo-September, R d., 1917 m, į
| Šv. Jurgio Parap. Saleje
©
M 8 vai. vakarę , (žangi 23c. Ypatai-I
H
J Prugramr dahrHit- TITUS < IIOKAI Ir JtYMIAVM »M*rrROri'< >
£ SOI.INTAI. IHIMMSKAI, MIZIKAI, MO$it>l4Xž4KTAI. IIEKI.E-

ąf S MATOMAI, MITINIAI IK Iš KITI MIESTV KAEBfcTOJAI.
1 lemi žodžių sakant, Iiiim tnl konserta* lotini pulkus Ir jxpuditt-

V ga.*». Tikslai, to inkaru bau INiaiškintas laike koMacfto, k n* Irgi 
«•{ priduos nemaža k.wimiio ir uiitii«i.ta4nio. \
A Tatfft visi Detroito nMrz.ikriM Ir ilnlnii mylėloJaAr ,yrn itH<išlnl*ini
X ki leėlnml nl^IlMMkTli. hti Inin Hl.’HKOl'l'ę plrtaor tulp |*n»iuJtJS|

nu siMukinlr* tmloiiuuilH
\ t»i*> iiuoMi(lieti kviečiu t UOllXS-

* : t « r

S,

— Parodyk man, duobkasy, mažų liepsnelę ties galva, kiek
kur čia vakar palaidojo žibiu- vienas savo kelionėj’ jų užsi- 
tuvų uždegiotojų ? šviečia, gyvena kaip nepažįs-

— Žibintuvų uždegiotojų’!.. tarnas, darbuojasi ir vargsta 
—atkartojo abejojančiai. Įneapkainuotas, o paskui pra-

Kas jį ten žino! Trisdešimts nyksta iš šiof> žemės, it šešė-
vakar laidotuvių buvo.

—Bet gi jis palaidotas he
lis...

A. M-tis.

TAVO PINIGAI ■
turi būti tokioje vietoje kur jie bus saugiai padėti ir ■ 
kur juos galima, gauti kad tik nori. ■

šį banka yra absolutiškai saugi ir užsitarnauja 1
Jūsų pasitikėjimą. Nekavokite savo pinigų namuose, B 
nes banka tai parankiausia vieta pinigams. H

Pasidėkite sav^ pinigus čia ir gaukite 3 nuošimti ■ 
ant savo pinigų.

MIISIJ TURTAS SUVIRS 1 MILIJMIĮ DOLERIU ’

.FEOPLES STBCI TAROS"
STATE BANK ;

■
Ashland Ąvenue B
cor. 47tji. Street ■

■
Banka po Valstijos priežnra ■

Proga uždirbti nuo 
16% iki 100%

Ant

American Cash Register Cempany
5 ‘ i

Gvoranclja Investmentų

(dekies pinigus ir gtiukic dideli nuošimti už juos 
idedant į goru slaugia vietą. Valdoma per žmonės kurie 
yra veiklus ir sąžiningi. Kiekviena ,100 šėrų parinkto 
stock’o yra gaunamas uė |I5O vertės šėrų ant kurių ne
galimu mokešėlų. |einu kas mėnuo $50,000 tai JH'1,000 į 
metus tai reiškia «% uždurlilu. Paprastas jjtock'us yra 
uždirbės apie 7%. Nepraleiskite progos dabar laikas, ga
lima pirkti pas: j,

GEORGE X BERTMAN CO.

Ficcftl Agente

W«nts Rinhlpli 917 11 Si. U Šilti itriet

sirinktumet 16 rūgs. į Ap- 30 rugpjūčio š. m. prie
veizdos Dievo parapijos sve' Hermitage gatvės, netoli lie 
tainę. jtuviškos karčiamos, apie 6

Apaštalystės Maldos vai. vakare viena moteris 
Dr-jos valdyba, lietuvė, gerokai inkaušusi 

ėmė daužvties. draskyties,
IŠ MELROSE PARKO.

47-tas Tautos Fondas 
skyrius.

NERVŲ LIGŲ'.
. Aberlin Kaus. ltiigsėjis 1915..
Per 12 metų aš sirgau nervais, ma

no visų skaudėdavo, jaučiausi prislėg
us, bet visuomet turėjau gerų. norą 
algyt Klebono Koenig'o Nervinė 
mane išgydė. James Ccoit.
J. Glamann iš W. Point Miss. rašo, 
kad jis persmarkai dirbdamas savo 
armoje neteko muskulų jiegos jį 
mė gydytis klebono Koenigo Nervine 
ir dabar ją perša visiems.

Taip pat rašo Klotilda Merz iš St. 
Tabriel, Tex.. kad ji baisiai sirgusi 
nervais, ir džiaugiasi, kad pradėjo gy
dytis klebono Koenigo Nervinė, nes 
.ir pasekminga.

Sesuo Katarina, vienuolė Iš l.a- 
osse Wis., sakosi klebono Koenigo 

jarvine išsigydžiusi iš nerviškumo ir 
nemiegos, nors tiedvi ligos buvo ją 
varginusios per du metu.[AVI/-A| branSi knyga sergan' Lr i IVAI tien,3 nervais. Ją siun
čiame kiekvienam, kuris paprašo. 
Neturtėliams duodame ir vaistus 
dykai. Tuos vaistus nuo 1876 išdir
binėdavo gerbiamasis klebonas Koe- 
nig. Fort Wayne, Ind., o dabar po 

KOEN1O MKDICINE CO., 
prižiūra išdirbinėja

Chtcngo, UI.
62 W. T^ike st., netoli Dearborn
Vaistinėse honka ateina

plūsti nešvariais žodžiais ir 
tt. • Jai besidaužant atėjo
i - t- - ' v vaistinėse imjiikk ndede, ir paėmęs uz rankoves , o šcšlo8 $5.

26 rugpjūčio laikytam su
sirinkime F. K. Strzynee- j 
kio bute prie 15-tos ir Bro- 
ad\vay St.. tapo nutarta: su-J^ 
rengti vakarų nukentėju- £ 
siems nuo karės lietuviams, 
surengti prakalbas ir pa
kviesti gerb. Į). K, Pakštų 
už kalbėtoja. Paskui ta
po nutarta, kad reikalinga
turėti organizatorių, kurio 
užduotimi butų kalbinti lie
tuvius prisirašyti prie Tau
tos Fondo skyriaus, bei kad 
pasižrtdėtų mokėti nuolatinę 
mokestį kol karė pasibaigs. 
Organizatoriumi išrinkta p. 
Iz. Galinauskis.

Dabartinis 47-to Tautos 
Fondo skyriaus stovis ši
toks: Narių yra 21, surink 
ta nukentėjusioms nuo ka
rės aukų $25.05, instojamų 
narių mokesčių $21.00, nuo
latinių duoklių $22.75, I)t. 

Bielskio 'ir kuli. Bartuškos 
knygos — $3.50. Viso su
rinkta nuo pradžios gvvavi-

TWU DVI GALERIJAS Telefonas Yarda 3164 £

Z. K. URBANOWICZ
Fotografijų Įstaiga

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

Nuimame Fotografijas vakarais 
ir negiedriose dienose.

<852 South Ashland Avenue, —::—::— Chicago, UI.

A

Box A.
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BALIUS DIDELIS BALIUS!!
PARENGTAS

Dr-ete* Šv. Marijos Panos Hožancavot 
' Ponų ir Moterių •

Nedeltoj Rugsėjo fSeptJ 2 1917 m.
Sy Julgiu Parų. Suloje 32 ros ir Albu® Amrae

h
\ 2.-1, ’I PAT.U■ 0 s PRADŽIA 6 VAI,. PO PIETĮ

, šiame vakarę gtk-i ptilkiauslH muziką, bus <<'rlau»l |>anlltnk.siiiUxj- 
' iumI. Ubus (ik YlVX viwl ’lamai. Ubas (ik gt vos'visi ‘imi balinus. 
• • t I Kvlcėla | •.7 r KOMITETAS.

...... ... ... „ _ __ _ .

Daly ir AUajus kaina klla 
kas dieną.

Mnlcvokitc Jusli namus da
liai-, nes nežinia ka atneš rytojus. 
Daliai* gerhinshis laikas m«levuti 
natinis Iš oro ąnisės, nes medis ga
nėtinai sausas.

Męs atliekame įvairiu malevo- 
jimo darbus, taipgi popicruojanic 
kamlinrins.

Petras Cibulskis
2343 W. 23id FI. Chicago

PINKEBT
STATE BANK

m 1.2MB.
ntm.«L

Priimamo Savinga 

Account, Checking Account 
Aurime siaugas geloimes 
BkryniaK (v«ult«). Fire In
surance, atliekame visus 

bankiniub reikalus. Atdara 

kas valiuta ir nedėlios rytu.

KARALIŠKAS 
METALAS

Varis valdo turgų reikalavime ir kainose 
Kasyklių uždarbiai neapsakomi.

DIDELI PINIGAI 
PERMATOMI

M

I

Varis šiandiena yra karališkas metalas. Invesloriai vario stoek'o 
daro didelius pinigus. *

KeikaUrvImHs vario yra labai didelis. I'žtal Jo išdirblnm reikia 
paskubėti ka<l užtekti). •

Paskutiniais taikais varis taip greitai pakilo knd'.vfsur Jo rel- 
kdbiiijii' Per paskutinį meta vario kasyklios Arizonoj paisslo .lidehus 
uždarbius. Statistikos parodo kad dešimts, kasyklų yra išmokėję: 
ąjJ.MMKtkH) (Hvirtentu.

Išdirblnins ,nrio Jier pnskuliniūs dešimts m.'lų pasidv igiiblno 
žinoma tuoml pradeda ir kainos jo kili! tialel n-i k in skubintis kini 
IM-rdnug nviHikiltų, dabar kaip tik laikas.

Todėl gi Gnldon Dell Mining, Company of Arizona žiba didelė 
ateitis, ši kompanija dabar kaip lik užsiima išdirbinio vario ir sie
kia milijonus lomi.

' 1 *.šį kompanija k on trolio ia 660 a keru geriausios mineraliskos ž<-- 
mės Ir geriausioj daliję Arizonos. Nuosavybė guli Klverside kasyk- 
lių distrlkte Pinai County, Arizbna kur susieina Plioeniv it- Easlren 
Geležinkeliai kaip tik skersai GCa Itlver ir skersai nuo visiems ži
nomų Kay Cbnso«tllMte<l Kasyklų kurių vertė siekia !S 16,»U(l.(l(M>.

The Golden Bell Mining Company turi nutorllellška kapitula 
81,000,000, kurių šėrai ym pardavinėjami |ni $1.00 už šėrn. Tiktai 
dalys šių šert) tebus leidžiama nž Iii kaina, kad surinkus užtektinai 
pinigų kad daugiau metalo butų gailina iškasti. Centras šios kom
panijos yra K ei v iii, Arizima, Ji turi Cliieagoje ofisą, 1800 Norlli Ame
rican Bnllding, kampas Monroe Ir State Gutvių.

Tarpe 840,000 ir $50,000 la|M> Išmokėta darbininkams kurį kasa 
metalu, šie pinigai buvo sudell valdybos narių ir šlap sau žmonių 
kurie supranta vertė jilėH pinigus f tokia viela kurie atneša dviguba 
nauda.

Vario kasyklų iuiliistrija Išmokėjo pernai metų $15O,tM»O,OOO dt- 
vldentų. Trisdešimts dvi kasyklos vario 1015 metais divtdcntų išmo
kėjo 851,961,051, visa soma Išėjo apie $721,117:1,151 ('uiuiiiet Heelu 
yario Kasyklos yru lSmrtkė.|e 0120,000,000 tliyideuti.t šiuo šeriniu- 
kams, arba |O,oon nuošimti ani iiivestmenlų.

Kiekvienas seras ttabar yra vertas <574. Anaeonda Vario Kasyk
lą Kompanija su kapltahi 080,000,000 yra užmokėjus $.o;».ooo,onti iki 
šiol. 1 nltrrt Vertle Vario Kasyklų Kom|Ninijii, turi šėlų >, rtės apie 
83,000,000. Iš Iii užmokėjo rHvhlentų 8S7.522.OOO. Ala-lnni imant m- 
ris labai pakilo Ir žmogus kuris tori drąsos įdėti Sinti į Golden 
Bell Mining tVt., gali snsiluaktl apie 10,000 nnošimėlų. Tiktai upru- 
bcžlųotn* skaitlius šio stock'o bos pnnlnodamas po $1.00 už šėrų.

IHreklorlal ir valdyba šios Kasyklų kom|Minl|«e. yru prityrę v> 
žmonės Ir-žinomi biznlškame llasnolije ir lol.ie žmones ant kurių 
galinv1 pasitikėti. E. W. Hl. Cbirrles, yra prezidentas D. S. Emmer.
«an, vlee-pretklenlas, \V. lt. Blarkman, sekrelorkis, I,. I. Gmalnln, j.; 
fcasicrlua, Ir llni Mcriuun dlrrkl.irius.

Tie kurie yra užsiinteresavę šioje pro|»oziotjujr, gausite pilnas tfį 
žinias asmeniškai atsilankant arba sluilėtant laišką | GoMeu Heli v 1306 Nuillt Anierlęiin. kampas Montrv* Ir *tate Htrs., Coi.-ago, III. J’

g



6 “ D R A TJ G A , 9
Suimta, rugsėjo 1 d. WD m-

V U II U A >S»CHKACiOS
ri. D ' M

BEETHOVENO LIETU- kas nors nepaprasto. Tai- 
VTŲ KONSERVATORIJA, gį, Liet. Vyčių 4 kurt]m nuo

širdžiai kviečia vjsus Chiea- 
gos n- upietinkPs' vyčius ir 
jų- prietėlius kuoskąitUn- 
gjausia atsilankyt* ]vis mus

B(M*t boveno Konservato
rija yra viena iš žymiausiu 
lietuviu muzikos jstaiuu A-'

šeštadienis, 1 rugsėjo, šv.
Egidijaus Atėniečio. 

Sekmadienis keturiolik
tas po Sekminių, 2 rugsėjo.
Šv. Stepono, vengru kara
liaus ir jų tautos apaštalo. 
Jisai pasižymėjo dideliais 
art virio meilės darbais: lan
kydavo ligonis, net ir nak
timis; jiems kaip galėdavo 
tarnaudavo; mazgodavo ko
jas pavargėliams, gausiai 
dalydavo išmaldas . Rūpi
nosi išmintingai valdyti sa
vo viešpatiją: tam tikslui

inerikoje. čionai šut rauk- į svečius. Pamatysite ger
tos lietuviu gabiausios, nug- biamieji įvairiu įvairiausių 
štesnio išsilavinimo nm-i retenybių, žaidimu ir tt. 
zikalės jėgos. Joje moki-j 1 užauga beveik veltui, 
narna: skambinti pianu,Į Kuop. Korespondentas.
smuikuoti, vargonininkautai-----------------------------
dainuoti, groti ant pučiamų
jų instrumentu, teorija, bar 
monija ir muzikos istorija.
Astuoni, giliai patyrę, mo
kytojai darbuojasi Įvairiu
se muzikos skyriuose. Su 
šiuo sezonu konservatorija
pradės ketvirtus savo gyve
nimo metus. Praeituose) 
liūdnose 'šioje įstaigoje bu
vo užsirašiusiu 102 moki- 

sukvietė pas save išmintin- uiai . Vaisiai šios įstaigos 
ginusius tautos vyrus ir be’jau pradėta rotlyties. Mo
ju patarimo nieko svarbaus, kiniai vargonininkavimo 
nedarydavo. skyriaus praeitame sezone

Pirmadienis, 3 Tugs. • šv.1 užėmė sekančias vietas: P- 
as Lauraitis, Brooklyne, pas
kun. Renieikį, p. Brazaitis. 
Cliieagoje, pas kun. Kudir
ką, p. Stančauskas, (’liiea 
*o lleights, pas kini. Bal 
tuti, p. Milius, Indiana Ilar 
bor’e, pas kun. Zabloekį.

.Mokslo metas prasidės 
rugsėjo 1 dieną. Norintie
ji Įstoti Į bile kurį muzikos 
skyrių, gali i,įsirašyti die-

M ;ii isveto, vyskupo.

RYT EIKIME Į APVEIZ 
DOS DIEVO PARAPIJOS 

SVETAINE.

Dante via žolynu, bet ro
žė — gražiausiu, daug yra 
gTybn, bet baravykas — ge
riausias, daug būna ir Į vai
riu pasilinksminimu ,bet to
kio, koks ryt bus Apveiz- 
dos Dievo pampijoj, tai gal 
dar Cliieagos lietuviai nie
kuomet nematė. Užtat, sa
vo skaitytojams nuošir
džiausiai patariame nuvyk
ti pasižiurėti tu dyveliu, nes 
esanit* beveik tikri, kad ne
sigailėsite žygio ir “Drau
gui"’ pasakysite aėiu už ge
rą patarimą.

Aiškiau sakant ten bus

PAJIEŠKOJIMAI REIKALINGA.
f REIKALINGA.

4-

ANT PARDAVIMO.

Keta proga pasitaiko dėl motetiš. ir
kės imrdavėjo* (sniesnoiiiaii)—dirbk Kctun&sdešiBy> vyiy reika
V>1 mokinėsi —. Aš duodu pilnas in 
Mrukeijas knip galima pasekminga! 
pardavinėti — durimis Ir u/.mnkesIM 
užtikrinta, — ateik šiandiena |»is 
mane — Mr*. Kritei M. Durfee, Mgr. 
\Vurnah‘s Sales Dept. 1312 Mallcrs 
llldg. Kampas Madisou Ir AVabasli 
Avc.

BRIGHTON PARK. — —,

Nedėlioje, rugsėjo 2 d., 
Ramdės Kvenėiąusios Nekal 

do Prasidėjimo, parapijoje, 
| prasidės 40 valandų atlai
dai, kurie baigsis utarni’i-
ke.

Laukiama i atlaidus dau
gelis geros valios žmonių.

įlomis ir vakarais, 
sas 950 AY. 33 . St.
Canal 2122, A. S. roeius. 
Direktorius.

Reikia širdingiausiai lin
kėti šiai musą įstaigai ge
riausio pasisekimo ir atei
nančiuose mokslo metuose.

4

Uoga į

LIET. VYČIŲ BENDRO
VĖS PRANEŠIMAS.

REIKALINGA.
Pardavėjas — Aš Ieškau Kero 

Lietuvio ifuris dirbti) mano offlee. — 
uždarbis įieaprubežiuotas —pamaty
kite manei

E. W. ST. CHARLES, 
i 30(1 \ ori I, American Itldg.

TUOJ reikalingas vargonininkas 
mokas atsakauėial savo uniati) ir ga
lis vesti eliorą. Pageidautina nevedęs.

Platesniu informacijų dėlei atsi
šaukite:

REV. TO. J. RISIS,
1390 \V. 15tli Avė., GAR V, INI).

Reikalingas virus kuris norėti) 
dirbti šešias valandas j diena gali pa
daryti gerus pinigus atsišaukite:
723 Continental & (’oitimereial Rauk 
lluilding.

Klibate* nno 1 iki tt vai. vakare.

South Crawford av. ir West 
' ' 59th Gatves. x ’ j

Nedėlioj ir Panedėli 
Rugsėjo 2rd ir 3-ja. Lytus ar

, Giedra
Didelis Lotų Išpardavimas 

$255
$25 iškaišo $5.00 kas mėnuo 
Be nuošimčių ir taksų per vie

nus metus.
Dykai Srutų duobe, Vanduo ir'
Cementinis šalygatvis Dykai.

11
Ateik anksti ir nusipirk vien* ar du 

l.otua .
Ui šia icm* kaina
Paimk 63-ėlos Gatvės kara ikj Crąw- 

f ord ' Avc. ’
Paeik | žiemius Iki 69-tal Gatvei 

arba
Telefonuok Randolph 3000 automobl- 

llaua.
JOHN H. MeGEARY *CO.

* • subdlvider*. t r >

Ant iMirdavimo 353 1 Parneil \ve., 
‘alingas pardavėjas —- tjldelę Kmjį„s namas — scšlu pagyvenimų, 

padaryti kelkis' pinigus — k„s greitesnis tas geresnis, atsišau
kite:

VIETOK A. G. MURKKL
10 S. l.a Šalie SI., Koom M-M.

proga , klįttskllj. .

■ « ’ ‘t-76 U’c«t Madisou St.

ANT BANDOS. MOKYKLA.

Aš turiu 30 Kg m bartų — graliai 
štalsytŲ, (tatogioj vietoj. Kvieėiu Vi
tus savo draugus ir pažjsfamtis, ku- 
•iems prisieiti) atsilankyti J Cliii-aga, 
kad pas nmne gaus patarnavimą, ge
riausią. Kambarių kaina nuo $3.30 
ki $7.00 j mėnesj.

ANDRIUS POŠKA,
J1267 MUvnnkee avė.

PARSIDUODA.
ftlū.oo neužmokėLa mndos nl lai

kymą $330.00 piano. Jeigu užmokėsi 
$65.00, gausi minėtus pianus. At
sišaukite j Piano Ktoragc House, 
1-131 W. Madisou St. Atdara vakarais

VYRAI — IŠMOKITE 
BARZDASKCTYSTES

Tiktai keletą savaičių. Vakarais 
ai1 dienomis. Uždarbiaukite kol 
mokinatės. Šio amato vyrų visa
dos mikalnujuma. J lai bai laukia. 
Atvaduokite arba rašykite:

Al OLE R HA.lt H E K COLLEUlt 
105 So. Fifth Avė.

DYKAI $»2.0t> VERTUS. 
Žodynas Anglų. Husų. Francuzų ir

Lotynų kalbų: 470 puslapių; 7000 
spalvuotų iliustracijų; 4000 geogra
fiškų dalykų, 14000 biografiškų ap
rašymų; taisyklės ištarimui ir para
šymui žodžiu. Mes pasiusimo Jums 
šita žodyną dykai su 12 didelių įvai
rių firmų katalogų. Prlsiųskito mums 
98 centus apmokėjimui siuntimo lė
šų.

I.EVYTS NELSON. (33)
įlos 187 Rremerton, IVasli.

EXTRA.
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už rytai pigia kaina, $180.00 se
klyčios setas, tikros skuroa.už $33. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandas 2 pui
kiu divonu, davenport, taipgi $323 
planu su 23 m. gvarantrija už $113 ir 

($225 Vietrola su brangiau rekordais 
už $80.00.. fils yni retas pigumas ir 

iurint kur
E Jos gyvenat, Viskas vartota vos 0 
3 savaites.. Parsiduoda taipgi po vie- 
S 114. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo 
E, vieta: 1922 So. Kedzie Are., arti 22- 
S, ros gtv., Cblcago, III.

Illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll!lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllll_ ^"apsiniok^^irti^ilb

ATKREIPKIT AT B A
Ui'Lsb?Zi'kos šv’Z's-1 Lietuviai Del Jusy Gere, Kur Jus Turėsite!

l Didelė Pagalbą ir Didelę Pelną. |
d Liet \’včiu Bendrovės 1= Pirkite šėrus didžiausios Lietuvių Korporacijos A- S
susirinkimas nrivvks. X«»- 1 kuri 5™ “"»««* «“ «0».000.00. po Vai- |j
.... v , įE dzios priežiūra vardu =

nntieji užsimokėti, galės at-13 =!

““ris1:"1 ĮLIBERTY LAND and
T j. V. Bendroves 13

Valdyba. =

I!

Vyrišky Ortptny Bargmis
Hanjl, neatimti, daryti ant 

atsakymo siutai Ir overkotal. 
vartės nuo $18 Iki $58 .dabar 
parsiduoda po $18 Ir SS doL

Nauji, daryti gataviml nuo 
$18 Iki $88 siutai Ir ovsrkotal. 

nuo $7.58 Iki 18 doleriu.

Pilnas pasirinkimas kaUlo 
pamuštu ovarkotu

Adre-
Plione

SUSIRINKIMAS.

INVESTMENT GO. I
4. . . ag

Dabar šėrai parsiduoda po $10.00, už trumpo laiko E

visai mažai vartoti siutai ir 
overkotal vertės ntto $26 Iki 
$85. dabar $5 ir augščlau Kel
nės nuo $1.66 iki $4.88. Val
ku siutai nuo 88.06 Iki $7.86. 
Valizos Ir Kupsral.

Atdara kasdiena- nedėllomls 
(r vakarais.

■. GORDOV.
141$ 8. Halsted st., Cblcago.

LIET. VYČIŲ 4 KUOPA.

Šiuomi pranešame Ohica-
milžiniškiausis bazarasl ar-j.*°s visoms aplinkinėms 
ba jomarkas. Kiekvieną vyčių kuojmms, jog nedėlio- 
draugija turės savo atskiras ,ie, 2 rugsėjo, 7:30 vai. va-
budeles, taipo gi žada būti 
žaidimai, šokiai, dainos ir
t. t.

Karščiausias jomarkas 
bus ryt ir užporyt. Bet po 
tų dviejų dienų jis neužsi
darys. Kuriems nepasi
seki nuvykti 2 arba 3 rug
sėjo, tai tie galės nuvažiuo
ti kuriame nors treėiadienvj 
ar nedėldienyj iki prasidė
jusio mėnesio pabaigos.

Inžanga tik 10 centų.
Pradžia — luojaus pn pn-ljį 

maldų.
Apveizdos Dievo parapi

jos svetainė randasi prie 
gatvių 18-tos ir Union Avė.

Linkėtina, kad r\t

kare, Dievo Apvaizdos pa
rapijos sveitainėje ) kampas 
18-tos ir Union Avė.), bus

luitų taip t rištu 
kaip bičių nvilyj.

žinomu,

parapijos svetainėje. Kvie- 3 supirks visokius įrankius ir duos visokius nurodimus 3 
čiami visi blaivininkai atsi- 3 kokie yra K4 kai ingi ant farmu gyvenantiems. Miestuose E 
lankvti ir taipogi svečius at 5 pirks subdivižinus, pardavos lotais, budavos namus ir E 
sivešti X = parduos žmonėms su mažais įmokėsimais. Mainys namus B'

' 3 ant farmu, farmas ant namų ir taip kaip kas reikalausi E

PAJIEŠKOJĮMAI HA5TI
ibi!

Paieškai! savo kainiinų ir gimi _
nių: Povilo ir Danielaus Vaiče- = GULĖTI PRIE VIRŠ MINĖTOS KORPORACIJOS ~ Musų sistema ir ypatiškaa moklnt- 
kaiiHkų, pusbrolio, puseserių Juo- = ig KURIOS JUS GAUSITE VISOKIAS PAGELBAS š k“ padary’ Jia anoru 1 trump» *•»- 
zapos ir Amelijos Karabijai, pači- | jR ApART TQ AUGANT KORPORACIJOS TURTUI = , “^Sluvlr^ rty* 

5 IR AUGS JŪSŲ ŠĖRŲ KAINĄ. S rlus. kur mes suteiksim, praktiška
= TŪKSTANČIAI LIETUVIŲ SUPRASDAMI 3 Elektra varomo^ mašinos muarų 

— siuvinio skyriuose.
Jus esate užkviefilamt aplankyti ir 

pamatyti muši) mokykla bile laiku— 
V . -rv-ry = dienų Ir vakarais Ir <»utl speclaltA-

3 LAIKE BUS VISI ŠĖRAI IŠPARDUOTI. s kai pigių kaina.X , . . . , , , , . , ..... __ .5 Patrenos daromos pagal Jūsų mte-
Už taigi nieko nelaukdami kreipkities į Korporaci- Ę m—mu staiiės arba dydžio, ti bua

E jos Ofisą, dėl platesnių paaiškinimų, o toliau gyveuan- S mMAST»5t0DEHToxiNo school 
E tiefi iškirpkite žemiau padėtų iškarpų ir prisiųskite i S llg V ^^le^t^’^mbarya

na Kauno gub., Vilkmergės pav., 
Palevrnes parapijos. Meldžiu atsi
šaukti :

JOIIN ZUBAS,
670 \V. lS St., Ohieago, Tll.

X V X XXXI JLIAIU X v v ± y UU I AAMI/A1UX s
= SVARBĄ ŠITOS KORPORACIJOS PERKA ŠĖRUS E 
3 LABAI SMARKIAI, TIKIMĖS, KAD TRUMPAME |

iniiHnniiiiniiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiin
, JOSEPH 0 W0L0N 

LIETUVIS ADVOKATAS

I
Kamb. 124 National Lifs Bldg 

29 So. LkSalls St.,

Vakarais 1568 Mllwaukes Ars 
. Central 6196 _

Raaldence Humbold 
CHICAGO. IL.

iniifvifviifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiT
r»

Tel. Drover 7042

Dr. C. 2. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto Iki 9 rak 
Nedėllomis pagal sutarimų.

4712 So. Ashland Are. 
arti 4 7-tos gatvės

NUSIPIRK MOSTIES
..Tai BUSI GRAŽUS! Jų išdir 
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidų moseia per ke
is vakarus, o padarys veidą tyru 

ir skaisčiu baltu.. Toji mostia 
išima plėmus raudonus, juodus ar
ba šlakus ir, prašalina visokius 
spuogus nuo veido. Kama dėžu
tės 5Qj. ir $1.00. Pinigus galit 
siųsti ir stainpomis.

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

___________________________

Dr. POVILIS ŽILVITIS
Lietuviu Gydytoja* Ir 

Chirurgą*,

8208 S. Halsted St., Cblcago 
Tel. Drover 7179

•8 *O**ikO4^»*«**^*^^8 *»*♦*•

A f A

Juozapas Teisherskis
Juozapas Teisherskis, 34 metų amžiaus, neve

dęs, po ilgos ir sunkios ligos persiskyrė su šiuo pa
sauliu rugpjūčio 31 d. 9:15 vai. ryte. Velionis paėjo 
iš Kauno gub., Raseinių pav.. Pašilės par., Kareiviš
ki, j polvarko.

Velionio kūnas randasi po No. 1967 (’analport
avė.

Laidotuvės įvyks panedėlyj, rugpjūčio 3 d. 
9 vai. ryte, Apveizdos Dievo bažnyčioj, iš kur bus 
lydėtas į Šv. Kazimim-o kapines.

Kviečia pažįstamus dalyvauti laidotuvėse.
Laidotuvių rengėjas, Dom. Gapshis.

S Korporacijos ofisą.
Su pagarba,

416-417 pr|e» Pilv Hali

AKYJ E6ZAMINUPJAMAS

Liberty Land & Investment Company
l| 4616 So. Westem Avo. Ghlcafo, Illinois i
ii i 

Is |
S N

lur-PT DAT A TVT 6TTA TSIZTDDTT TD DDrOTTTC’TT =MELDŽIAM ŠITĄ IŠKIRPTI IR PRISIŲSTI 
Liberty Land & Investment Co.

*,4616 So. VVcstcrn Avc., Cblcago. 111.
GERBIAMIEJI:-- '
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I EIKIME VISI ANT

PRAKALBU
J SU PROGRAMŲ

Rengig
Lietuvių Darbininkų Sąjungos 49-ta Kuopa

Darbininkę Šventoje,

1 ' Rugsejo-September 3 d. 1917 m.
| Šv. Antano Parapijos vetainėje
= Kampas 49-ta Ct. Ir 15-ta gatvių Cicero, III.

ĮŽANGA 10c. PI1AD4IA 7:30 V AL VAKARE.

Visi ir visos be skirtumo pakraipų arba įsitikinimų yra kvie
čiami atsilankyti ir išgirsti kame yra darbininkų laimė pažangos lin
kui. Kalbėtojais bus pasižymėjęs Dr. A. K. Rutkauskas Ir gabus 
moksleivis Pr. Juras. Prie to bus programėlls Kus'.dedantls ik tė- 
vynalnlško ' veikalo, monologo, deklemaeljų tr kitokiu (vairumų.
Atsilankiusieji praleis laikų naudingiausiai ir linksmiausiai, Ir be S> 
abejonės, bus pUnl užganėdinti. • l\ XJ ' t»

Kviefia. DARBININKAI Ir DARBININKU. IkS 1

MOKINKITES ANGLIŠKAI!
------------ gaukite ------------

Geresnius Darbus--Gere-ji, mokesti
Tūkstančiai vyrų yra reika
lingi vietoj tų kurie tapo pa
šauktais į kare. Mokinkis ge
riau kalbėti, skaityti ir ra
šyti Angliškai ir pagriebk 
gera proga. Kliasos dėl pra
dinių ir prasilavinusių stu
dentų; pilnos instrukcijos 
duodamos UrancutiSkai, Is
paniškai, TtaliJoniSkal ir Vo- 
k‘" ui. Atvažiuokite, •, Tele- 
f, .jkite arba rašykite..

PILNAM BURSAS t ‘
30 Lekfljų — Diena ar Clfl

Vakarats ■ * *
CENTR.1L 1719

THE CHICAGO INSTITUTE 
123 W. MADISON STREET.

Kas tūriu m* t> Ir trum
pą itnrėjlm* arba galva skauda 
nelaukite Ilgai, bet ateitikite pa* 
mane. Aš Jums duosiu rodų Ir 
pririnksiu akinius. Už savo darbą 
gvarontuoju arba pinigu* «ngr» 
tinsią.

PETER A. MILLER
2128 West 22-ra gatve

Dr. S. Biežis
Lietuvis Gydytoja* Ir Chirurgą. 

Ofisas 2839 S. Leavltt St
Valandos 4—6 Ir 7—9

.Tel. Canal 8877

ii

PrlsiuBčiu jiim.H "raoncy orderi” ant
(kiek surn'os. Pilna užmokesti už .........
Priėmę , pinigus. tuojaus prisiųskite 
Pilnas valdas

Adresas 

Miestas 

Steitaa

........... (kiek šėru) 4) 3
ant mano vardo X 3P \ = 

IIt E
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III SKAITYKIT IR PLATINKIT I
“DRAUGĄ“

-I k 1 >v 4 • Ei, 8 .

The

$125, $40, $20, DEL TAVĘS
Kontcstas prasidės nuo 1 Rugsėjo, 

ir tesis iki 1 Gruodžio 1917m. 
SKAITYK SU ATIDA.

26
t*
JU2I

aKad geriaus susipažintu visuomenė su miiaų Ra
kandų Krautuvė, mes duosime Didelės Dovanas tam, 
kuris iš musų krautuvės išpirks daugiausiai rakandų. 
Gaus 1 (3 šmo+ų) skurini setų vertės $125.00; antras 
gaus divonų $40.00 vertės; trečias komodų $20.00 vertės.

čia yra proga kiekvienam kų nors laimėti tik rei
kia noro.

PASARGA: Kiekvienas, kuris pirks tnnsų krautuvėje nepamir
škite paimti “rcccipla", nes su šiais "rcerlplniy laimesne vlenn 
Iš tų paskirtu daiktu. , , .

Ateikite I musu krautuvę ir |>easllikrinkjte. nes musų kainos 
yra dabar numažintus. 'Mes patnnuuijnnie Ir grejlai pristatome^ ,

B\LN1S & PUNDINAS
536 So. Paulina *t. ChicagoJlL'

Tel. Drover 377*4.21L V >' f-1 ’ 7

7
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tšUJ SAalTOB LAVA
ifiUT pardundama po 28c 

s 80c - , .............................

SVIESTAS

“5 45c
RYŽIAI

n I., 
knr <n«
Ht vaati

12e vartka.
p.r.Wn*wt-
a*

COCOA
rtaorta Raak

S!5’ 14c!

a lb

Filkn $tiltm 
Sviestas

«cn 81D> 
1179 Ifllvanka. *v. 
t0*4 Mflvaak*. «v. 
10M MilwavM* av. 
tnoWMa4l*aa .t, 
HM v Madtaaa a*.

UM4 W Otravaa. 
ima B,d. laland av 
M12W Nortk av. 
U17S. H.l.tad at. 
imi R. Balstad at. 
1819 W. Utk .V

■uan.aa* m
SOUTH RIDU►St WM«*artb .. 

US7R. BalatMt .t. 
«7M S. Amiaad av.

ogTB RIDB
tna W. Dtvtalon «« 
7K) W. Martb •»' 
»M0 Linenln •» 
8244 Llnenln av, 
8418 N. Clark 3t

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
» » r ’ Ant Dnru, l.anty &*mą Ir Stogini* P»«lne-a

CARR BROS. WRECKING CO.
30^3-^089 S. HALSTED «T., CHICACO

- MSI HMi H______ —


