
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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VOKIEČIAI RUOŠIASI ANT 
PETROGRADO

RUSAI PASITRAUKDAMI 
PADEGĖ RYGA

NENORI JIE KARIAUTI IR MUSTIES SN VOKIEČIAIS

RUSŲ KAREIVIAI 
NENORI MUSTIES.

Armijose baisi betvarkė; 
vyriausybė yra bejėgė.

Londonas, rūgs. 5.—Ryga 
teko vokiečiams, nes tusų 
kareiviai atsisako kariauti. 
Armijose siaučia nematyta 
-negirdėta betvarkė. Todėl 
rusų armija neįstengė ap
ginti Rygos. Perdaug net 
nesipriešino besibriaujan- 

{tiems vokiečiams. Vokie- 
jčiai paėmė vienų svarbiau-

KAIZERIS DĖKOJA 
PRINCUI LEOPOLDUI.

VOKIEČIAI ATRADO 
RYGĄ LIEPSNO

JANČIĄ. —5-------
_______ Berlynas, rūgs. 5. — Kuo-

BERLYNAS, rūgs. 5. — met vokiečiai paėmė Rygą, 
Kuomet vakar anksti vokie-| kaizeris tuojaus mušė tele

gramas savot žmonai ir Ba
varijos pri«ui Leopoldui. 
Išreiškė didąlį pasitenkini; 
ma savo karmomenės narsu-

NMM
SIAND1 

MOB3

WASH
— Sis 
armijos 
visose Suv. 
die padai 
35,000 re) 
tą tne 
boards” bi 
Už savai! 
šaukta jau; 
Kiek vėl 
kad su 
pašaukta

MMNSCOe
BEKRUTU

lCIJA.
KRUVINOS RIAUŠĖS 

SPRINGFIELDE.

5.)TON, rūgs 
rekrutuojamos 
mobilisuojama 

Valstijose, šian- 
kareiviauti 

kurie praei-

Daugelis žmonių sužeista; 
daugelis suareštuota.

šių Rusijos uostu.
Puolus Rygai, rusų karės i 678,000

laivynas, kokiuo dar jie| Prez. Wi 
džiaugėsi, galima sakyt, iš- i į mobilizuo? 
nyko. Visi karės laivai teks išleido toki® prokliamaeiją:
vokiečiams. Nes tiems lai- “Baltieji (Rūmai, Wash-

Springfield, III., rūgs. 5.
—“Labor Dav” vakare čio
nai įvyko didelės riaušės 
dėl gatvekarių darbininkui

“exemption streiko, koks čia gyvuoja ________
buvo priimti. jau ga„„ ilgas laikas. Kinu- i LONDONAS, rūgs. S. — 

mm aininkus “al5inti l>a5auk,a!Vakar vėlai vakare vokie- 
SrLk S "i11:?"1'- Šitą. durt'lva‘a f' lakūnai iSnaujo nspuolė

* j stančių žmonių minių, kuri dono apylinkes. pameSta
.Viauti visa buvo smarkiai pasistačiusi 

ų armija, 
uas tuo tikslu

BAISUS LAKŪNŲ VEIKIMAS
10S ĮMONES NUŽUDĖ VOKIEČIAI LAMINAI
ITALAI BOMBARDAVO POLA

ISNAUJO UŽPUOLĖ 
ANGLIJĄ.

j lis žmogus nužudyta ir 6 ki- 
i ti sužeista.

Anglų lakūnai veikiai bu
vo pakilę prieš priešinin
kus. Tečiaus ataka nedavė 
jokių pageidaujamų pasek
mių.

rekrutus

..... .... daug bombų. Kol-kas nuo- ITALAI LAKŪNAI BOM
prieš bejėgę policiją. stoliai nežinomi. ! BARDAVO POLA.

Minia sunaikino kelioliką j Pasirodo, kad vokiečiai 
gatvekarių, išdaužė langus , įms kasdįen užpuldinėti An- 
Springfield Gas and Elec- ‘ glįją.
trie Co. busto. Be to grąsino

Pametė 9 tonus plyštančios 
medžiagos.

čių kariuomenė inėjo Ry
gon, miestą rado liepsnose. 
Keliose vietose jis uuvo pa
degtas. Vokiečiai kareiviai 
tuo jaus stojo kovon prieš 
gaisrą.

DAUGELIS RUSŲ TEKO 
VOKIEČIAMS.

vams nėra kur pasprusti. ington.

visose Baltijos jūrėse. 
Vokiečiai krikštauja dėl 

mu. Padėkojo Dievui už rusų apsileidimo ir betvar- 
gelbėjimą Vokiečių gink-1 kės, kokią tenai pasėjo so- 
lams. j eialistai, mėgindami su vie-

Princas Leopoldas yra vy- į na diena visas armijas sude-

Vokiečiai ims šeimininkauti I “Į Tautinį Armijos ka

BERLYNAS, rūgs. 5. — 
Aplink Rygą vokiečiai pa
ėmė nelaisvėn kelioliką tuk 
stančių rusų kareivių. Pa 
ėmė ir 150 arnotų.

RUSAI BS PALIOVOS 
BĖGA.

riausiąs 8-toe vokiečių ar
mijos vadas. Šita armija pa
ėmė Rygą. ■

mokratizuoti. Tatai tie pa-

ireivius: I . -
“Imate a»t savęs didelę

pareigą. Visos tautos širdis 
yra su jumąs. Visus jūsų 
žingsnius irt darbus su di
džiausių atsįpėjimu ir pasi 
-tikėjimu sekj ne tiktai jums

tįs socialistai tegu pasi-! artimieji ir ^rangieji jusis 
džiaugia dabartiniais vai

nulinčiuoti gatvekarių lini
jų užveizdą Mackie. Bet ši
to niekur nesurado.

Riaušes sukėlė 1,200 dar
bininkų, sugrįžusių iš i _______
Bloomington, kur įvyko J Londonas, nigs. 5.
“Labor Day iškilmingas nigSpjo 4 d. naktį 6 vokie-i 
PamiHėjiinas. rasai aptaik- čių j-ikunai užpuolė ir bom- 
šeiojimas buvo teeinu per-p)arjav() Chatliam, didelį 
Įrauktas, kuomet 'i(‘nas Anglijos militarinį uostą,

UŽPUOLĖ CHATHAM.

108 žmonės užmušta ir 
daugelis sužeista.

Rymas, rūgs. 5. — Tris
dešimts italų lakūnų užpuo
lė Austrijos uostą Pola, gu
lintį Adriatikos jūrių pa
kraščiuose.. Anot italų ofi- 

Prieš cialio pranešimo, pamesta 
-1 liet 9 tonai sprogstančios

TURKAI MUŠĄ RUSUS 
PERĖJOJE.

Konstantinopolis, rūgs. 5. 
—■„ Turkai ofiAdiai praneša,

■kad šiaurvakarinėj Persijoj 
jie rusus sumušę ir pasta-

i siais.
Vokiečiai po Rygos pftisis 

prieš Osel salą, kuri domi
nuoja Rygos užlajoje. Tai 
atlikus, vokiečiai turės atvi
rą kęUą j‘Rgvėlį, Kronštadr 
tą ir Petrogradą.

Kadangi rusų laivynas
PETROGRADAS, nigs. • rieji atsimetą atgal. Turke! jau kaipir žuvęs, aišku, šioj

5. — Čionai oficialiai skel-Į rusus vejasi, 
biama, kad msų armija, pa 
sprudusi iš Rygos ir jo apy 
linkių vis dar bepaliovos bė
ga į šiaurrytus. Rusai atsi
meta ir visu Padauguviu 
toliau į rytus. Vokiečių ka
rės laivai bombarduoja Ry
gos pakraščius.

karėj Rusija pasilieka jau

SUIMTAS BUVUSIO 
GARO BROLIS.

KARĖS LAIVYNAS GEL
BĖS SAUS2EMI0 

ARMIJAI.

Rygos užlaja apminuojama.

Petrogradas, nigs. 5. — 
i Laikinos rusų vyriausybės 
parėdymu areštuotas buvu
sio rusų caro Nikalojaus 
Romanovo brolis Michail 
Aleksandrovič Romanov su 
žmona. Jiedu intariamu pri
gulėjime prie suokalbio 
prieš laikiną vyriausybę.

Anot laikraščio “Dien,” 
i suareštuotas ir didkunig.

Copenhagen, nigs. 5.—Iš į Dimitrii Pavlovie.
Gelsingforso, Suomijos so-1 
stinės, gauta jinia, kad vo-' 
kiečiai užimti dabar minų 
suleidimu Rygos ir Suomi-! 
jos užlajose. Be to praneš
ta/ kad vokiečių karės lai
vynas neužilgo pulsis ant 
Petrogrado pei
užlają.
vokiečių armija eina pir
myn, nesutikdama didelių

ŠTURMER MIRĖ 
KALĖJIME.

■5

medžiagos, kuri uoste turė
jo padaryti tikrąją pragaiš
tį-

Daugelis bombų pamesta 
met jo pareikalauta, kad jis 1Uižudvta ir 82 su- ant uoste stovinčiu karės
savo kalboje neprisimintu žeista. Visos tos žmonių au- laivų ir ant militarinių 
dabartinės kares. Kalbėto- kos — taį darbiiiinkai sto- įstaigų.
jas prisiminė karę ir patrio- ginčiuose uoste laivuose. Visi italų lakūnai, daly-
tiškumą. Tas darbininkus , Be t()> tie pątįs vokief. iai vavusieji šitam užpuolime, 
įžeidė. Jie veikiai apleido į l;tJ<iiiiari pametė daug *bom-1 laimingai sugrįžo f savo vie- 

vietą,

j-j-’ 'r1 ,irl‘T Š'ta kalhėt0.ias nepaklausė, ku«wl ,j t~i nptoli Londono. JOS
didžiule kart kadangi mus *
visus suartina, mus visus
padaro ginklų draugais ir 
broliais, taipįkaip kituomet 
jautėsi tikrinti amerikonai 

. jaB&štfiBUMiKADpri.-
v i- r apvaikšeiojimo vietą, lr i bų ant salos Tbanet. 1 tuvi-, tą 

\ įso pasaulio akįs bus traukiniu parvyko miestan, 
atkreiptos į jumis, nes jus Į <3joliaį pradėjo naikinti i

i esate laisvės kareiviais tik- MAJORAS THOMPSON
KALTINAMAS IŠDA 

VYSTĖJE.
Xu minia Teškiu patmu- Prieš jį pakilo visos miesto, Pašalintas iš užimamos vie

i gatvekariuš. Sunaikino apie
be jokios reikšmės. Tuo la- r°j to žodžio prasmėj. Tatai Pašaukta milicija mėgi-

Petrogradas, rūgs. 5.. - 
Kalėjime uždarytas mirė niai kariauti 
buvęs kituomet rusų minis- OeiL Koniiiov Maskvos 

Suomijos1^™! pirmininkas ir nžsie- suvažiavime buvo pažymė- 
Nuo Rygos pusės] mų reikalų ministeris, Baris ! jęs< kad kuomet Ryga puls, 

tuomet Petrogrado niekas 
negalės apginti. Jo tasai pa-

bus jums išdidumas 
parodyti visam pasauliui, 
kad esate ne tiktai geri ka
reiviai, bet taippat geri

biau, kad rusų kariuomenė tegu. 
nenori kariauti, bėga savais 
keliais nuo priešininko, taip 
kad vokiečiams tenka visa 
karės medžiaga, anuotos ir 
daugelis amunicijos.

Visoj Rusijoj platinasi di
delis nepasiganėdinimas da
bartine vyriausybe. Monar- 
chistai daro suokalbius. Tai
kos šalininkai pasekmingai 
platina savo ideas. Rusijoje 
gali įvykti didelės perver- 
smės. Jei Rusija nesusitai
kins atskiriai su Vokietija, 
monarchistai gali nušluoti
revoliucijos vaisius. Rusijos -------- :----

' atskiriu taika butų neapsa- Washington, nigs. 5. — 
komas smūgis talkininkams.' Vakar čia įvyko didelis tau- 
Šitie ir gi atsisakytų toles-1 tinis parodavimas, kuriam 

dalyvavo ir prezidentas 
VVilsonas su kabineto įta
riai,s.

no numalšinti riaušininku 
Riauši-

gubeniatoriaus parėdymą ir 
todėl jis esąs neištikimas 
šaliai. Gi kaipo toksai turįs 
būt patrauktas teisman ir

Vladimirovič Šturmer. Tai 
! buvo aitrus biurokratas ir 
caro autokratizmo šalinin-rusų pasipnesinimų.

Berlyne pakilęs neišpasa- ^as palaikytojas, 
kytas džiaugsmas su Rygos 
puolimu. Laikraščiai prane
ša, kad pagaliau vokiškas 
miestas pateko vokiečiams.
Mat, miestas Ryga vokiečių 
įkurtas ir visas laikas ten I
buvo palaikoma vokiškoji Londonas, rūgs.
kultūra. Vokiečiai sutniskino rusų

Vokiečių laikraščių korės-1 fronU l^r 140 mylių ilgio, 
pondentas iš Rvgųs fronto Veikiai jiems teksiąs ir 
praneša, kad Rygos paeini- Ib'irmkns.
mą yra suplenavęs pats TTin-J---------  —-
denburgas. Tuo tikslu jis | pienams Ryga paimta. Vo
kelis kartus buvęs aplankęs ' kiečių užpuolimas taip bu- 
Rygos frontą. Anot korės-j vęs sutaisytas, kad rusams 
pondento, rusai smarkiai, prisiėjo arba iŠ Rygos atei- 
gynę Rygę- It von įmesti arba pateki! nelais-
lCįnianburgn . genialiems vėn.

sakymas dabar ir pildosi. 
Rusų pulkai atsisako ka

lmarui viešpataujant Štur- inaufj.
meris buvo labi galingas. 
Jis sėbravosi su vidujinių 
reikalų ministeriu Protopo- 
povu ir Rnsputinu.

5. —

Londone gauta žinios, kad 
rusų armijoms trūksta mai
sto. Kareivini tiesiog bail
ini nauja. Nestebėtina tatai, 
kad jie nenori mušties ir 
dezertuoja.

Laikina vyriausybė yra 
bejėgė. Jos darbus parali- 
žuoja kareivių ir darbinin
kų atstovų tarybos, kuriose 
šeimininkauja socialistai.

— Paryžius, rūgs. S. — 
Amerikoniška geu. Pet’i 
sbingo anmją pabaigė sąru 
lavinimus. Laukią daugiau 
kari liemenės iš Amenke*.

kė prieš St. Nieholas vieš- 
žmonės, elgdamies gerai Ir, būtį, kur manė atrasianti 
teisingai. gatvekarių linijų užveizdą

“Mano giliausias JM nerodo. Tada

valstijos ir šalies galybės.

Chieagos miesto 
sav..»

tos.
Kalbama, kad , prieš ma- 

valdyba *ms v°ikti ir pati šalies
neištiki-vakar turėjo sav.^ speciali V'riausybė uz jo

kėjimas eis su jumis ben-1 puol<->si ;prieS Utilities bustą.' susirinkimą, kuriam pirmi- mybę. To reikalauja net ke
drai kiekvienam mušiu iriKaikurie riaušininkų pra- uinkavo pats majoras 
kiekvienan išmėginiman. | plytomis ir akmenimis Thompson. Po ilgų ginčų 
fegu jus Dievas saugoja ii mėtyti miliciantus. Ir neži-,žodžio ir susirinkimų lais- 
jums vadovauja! nja kas |en butų pykę. vės reikale ir po didelio

M oodrow M ilson. staiga minią iš užpa- tmkšmo didžiuma balsų pri1
kitas milicijos imta rezoliucija, kuriąja iš- -------------

DIDELIS PARODAVI- burįs. Riaušininkai buvo reikšta ištikimybė kaip gu- Turinas, rūgs. 5. — Aną 
MAS WASHINGTONE. priversti bėgti kur kam pa- bematoriui, taip vynausv- dieną penki italų lakūnai

------------- puolė. Bet daugelis pradėjo bei už neleidimą neištiki- skraidė ant Austrijos sos-
milieijai priešinties. ‘Prieš miems žmonėms daryti susi- tinės Vienuos. Pametė dan
tuos milieiantai pavartojo rinkimus ir kalbėti apie tai-1 gelį pranešimų apie austrų 
durtuvus. kos reikalingumą tuo metu, pralaimėjimus Isonzo fron-

Daug žmonių sužeista, kuomet šalis turi kariauti, te.
Vakar prasidėjo riaušių va- ištempti visas savo jėgas, -----------------------------
dovų areštavimai. Suareš- kad sutruškinti priešininką, 
tuota 17 žmonių. Sakoma, Žinoma, pasmerkta majo- 
bus areštuota dar daugės- ro Thompsono pasielgimas, 
niai. kuro atsisakė klausyti gu-

Gatvekarių . kompanijai, bernatoriaus parėdymo ir 
padaryta 15 tūkstančių dol. leido turėti susirinkimą 

: Liaudies Tarybai.

Parodavime ėmė dalyvu- 
mą naujai pašaukti karei
viauti rekrutai iš Columbia 
Distrikto, karių veteranai, 
senatoriai, kongiesmanai, 
daugelis kariuomenės ir ki
tų. Parodavimas surengta 
kaip rekrutų, taip mobili
zuojamos Tautinėm Armijos 
pagerbimui.
__ IJUJ-L-ĮĮ-ggRa——Beg"?*-.-

ORAS.

Rugsėjo 5, 1917 m.
Ghieago ir apylinkės. — 

Šiandie gražus oras ir kiek 
šilčiau; vakare laukiama 
oro atmaina; rytoj išdnlies 
debesiuota ir vėsiau.

nuostoliu.

NORVEGIJA NETEKO 
21 LAIVO.

lios patriotiškos organizaci
jos.

ITALAI LAKŪNAI 

ANT VIENNOS.

ANGLŲ SAVAITĖS 
NUOSTOLIAI.

Londonas, rūgs. 5. — An
glija praeitą savaitę karės 
laukuose prarado 15,614 ka
reivių ir ofieierių užmuš- 

Karės šalininkai pasakė, tais, sužeistais ir nelaisvėn
kad dabar ne laikas kalbėti paimtais.
arba tarties apie taiką ir

________ viskas. Taip norinti pati ša-
Londonas, rūgs. 5.—Anot lies vyriausybė ir jos norus 

norvegų pranešimų, nigpjji- reikia pildyti. Neištikimieji nivn Lcng fronte, Praneuzi- 
tyj Norvegija netekusi 21 'it* provokiški gaivalai turi joje. 
prekinio laivo, kuriuos pra-: būt patraukti teisman, 
gaišino vokiečiai patįs arba Tečiau miesto taryba lie
ju minos. Su tais laivais žu- pareikalavo majoro rezigna

— Londonas, nigs. 5. — 
Kanadiečiai pasivarė pir-

vo 28 jurininkai. tik jo

— Washington, rūgs. 5.— 
Vakar policija areštavo 10 
sufragiečių šalę Baltųjų 
Rūmu.

I — Washington, nigs, 5.—
Kongreso žemesniajam bute 

Tetfopefąturu vąlįar aug» i pradėtu. avarotyti biJius, ku- 
ščiaųsia 68, |emnusio 63|riuomi karės reikalams rei- 
laipftrtiai. »v ■

ei jos. Ji pasitenkino 
papi'ikinui.

Prieš majorą Thompsniią i --------------------------—
smarkiausia veikia “Na- —Rymas, nigs. 5.— Vou 
tional Seeurity Lcague.” Hindenburg pasiuntė savo 
Šita lyga pąskelbė rezoliuei armiją austrams pagelbon

kalatijatna 11 milijardų dol. ją, kad majoras peržengė Isonzo fronte.
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72 W. WASHINGTON St.,

PERDAUG DRĄSUS RU
SŲ ŽINGSNIS.

Po revoliucijos Rusijoje 
atsirado gaivalų, kurieu dar 
bavosi būtinai sutaikinti liu 
siją su Vokietija. Tai bu
tų buvus atskiri taika. To
kios taikos labai pageidavo. 
Vokietija. Rusijai tokia 
taika ispradžių butų pasiro
džius geras daiktas, bet pa
skui kenksmingas. Jei bu
tų susitaikiusi, tai visupir- 
mu Rusija po revoliucijos 
butų atsigavusi. Bet bu
tų labai prasižengusi talki
ninkams ir patekusi vokie
čių intekmėm. Tuomet Ru
sijai ilgus metus butų prisi
ėję sėbrauti su Vokietija. 
Kas žino, gal toksai sėbra- 
vimas jai ir butų buvęs iš
ganingas. Nes reikia atsi
minti, kad tuomet Vokietija 
butų apleidžiusi visas užim
tas Rusijos teritorijas, kaip 
Lietuvą, Kuršą, Lenkiją ir 
kitas.

Teeiau rusai politikai ap
galvojo, kad • negalima da
ryti atskiros taikos, negali
ma atsimesti nuo talkiuiu- 
kų, nes kitaip reikštų kaip 
ir išdavystę. Tatai ir pa
statė savaip: kariauti, kol 
to uorės talkininkai. Šian
die Rusija antai kariauja ir 
to kariavimo pasekmės kas
kart darosi vis liūdnesnės. 
Vokiečiai paima svarbų 
miestą, Rygą ir jau mėgina 
siekti paties Petrogrado.

Jei rusams nebuvo koktu 
seniau atsimesti nuo talki
ninkų ir pareikalauti tai
kos, kurios gyventojai labai 
ištroškę, tai juk jiems bu
vo gera proga {Mistaromis 
dienomis užmegsti taikos 
ryšius. Jei jiems rūpėjo 
tėvynės likimas, tai jie ga
lėjo atkreipti domą į Šven
tojo Tėvo raštą, kuriuo pa
kviesta kariaujančios ša
lis taikinties. Tai buvo pa- 
rinktininilsia proga, kokia 
labai retai pasitaiko. Ru
sams tik būt reikėję pra
nešti talkininkams, kad pri
imu popiežiaus pakvietimą 
ir laikyties savo. Toks ru
sų pasistatymas butų pri
vertęs ir talkininkus rim
čiau pagalvoti apie taiką

Tokiuo savo pasielgimu Ru
sija nebūtų nusižengusi tal
kininkams.I t

Bet rusai Šventojo Tėvo 
pakvietimo nepaklausė. Da
vė talkininkams žodį neap
sileisti, nors priseitų į Libe
riją kraustyties. Ir Rusi
ja šiandie kariauja. Ka
riauja be jokio tikslo. Lie
ja kraują už kitas šalis, nes 
sau nieko nenori ir neįsten
gia atgauti net to, ką pra
rado.
Vokiečiai gi žengia pirmyn 
ir vis didesnius žemės plo
tus užima. Rusai palieka 
viską vokiečiams ir traukia
si atgal. Atsimeta net be 
didesnių pasipriešinimų.

Kam gi priešinties ? J uk 
rusų socialistai sugalvojo 
principą — taika be užgro
bimų, be atlyginimų. Šitą 
priucipą pripažino kuone 
visi talkininkai.

Tatai, turbut, tuo princi
pu remdamiesi rusai atsi
meta. Mano jie sau: tegu 
vokiečiai paima Rygą, Pet
rogradą, o kad ir Maskvą, 
tai kasgi iš to? Įvyks tai
ka, jie visa tai turės sugrą
žinti, To reikalauja demo
kratija.

Jei taip, tai, regis perdra- 
sus toks rusų žingsnis. Nes 
neišrištas klausimas, ar vo
kiečiai norės visa tai grą
žinti, ar jie pripažins “be 
užgrobimų ir be atlygini
mų” taikos priucipą?

Gali būt taip ir ne. Bet

Rekrutavimo viršininkas, 
geu. Croivder, kituomet tuo 
reikalu taip buvo išsireiš
kęs:

“Visi vyrai tarp 21 ir 31 
metų amžiaus pašaukti ka
riuomenėn. Kai kurie jų 
jau gavo pakvietimą. To 
pakvietimo tikslas tas, kad 
duoti jiems progą paduoti 
vyriausybei priežastis, ku
rių delei kaikuric jų neturė
tų būt paimti kareiviauti. 
Jie tie vyrai neatsišauks ir 
nepaduos pasiliuosavimui 
priežasčių, tai bus jų pačių 
apsileidimas ir kaltė. Nes 
nenorės pasinaudoti proga, 
kokia jiems pagaminta. Tą
ja proga nepasinaudojimas 
nepakenks armijos rekruta- 
vimui, bet tik užsitrauks 
ant savęs bausmę, kokios 
galėtų išvengti. Jei katras

“DRAUGAS”
on
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Tvarfcimšs Rimto Darbo.
Dabar daug kalbama apie 

visokias milicijas ir milita- 
riškus lavinimus, bet svar
biausias ir reikalingiausias 
šių dienų klausimas palik
tas visai nuošalyj. Vieno, 
kito darbininko buvo pasi- 
radęs balsas, kad reikia or
ganizuoti visi amatninkai 
su tikslu po karės keltis į 
Lietuvą, kad ten užbėgus už 
akių visokiems svetimže- 
miams išnaudotojams, bet 
tas balsas praskamlx"‘jo, ma
žai kas jį nugirdo ir vėl ty« 
ia.

Musų tautietis čia Ame
rikoje nors šiaip — taip ga
li pramisti ir vieną kitą cen

galime kentėti — važiuoja
me ir nebegrįšime. Tas 
dorų ir prakilnių darbo žmo 
nelių nerimąstavimas pri- 
parodo, kad vienminčių ir 
dauginus čia randasi. Gi,

neatsišauks, to pavaldė au- tą sutaupyti, bet vis-gi pa-
tomatiškai bus užrašyta pa
šauktųjų ir nepašauktųjų 
skyriun. Tuo pačiu žygiu 
toksai intraukiamas į karei
vių eiles ir nuo to laiko jis 
patenka po karės įstatymu. 
Nenorėjimas atsišaukti tik 
pagreitina tą procedūrą. 
Kuomet praeis nuskirtas 
laikas (rakas), tokie vyrai 
gaus pranešimą, kad jie at
sišauktų jau kaipo karei
viai ir su tuo momentu jie 
patenka greitajam karės tei 
smui. Kas nepaklausys pa
kvietimo stoti kariuomenėn, 
tasai bus laikomas dezerte- 
riu. Už dezcrciją karės 
metu laukia mirties baus-

kas liktų Rusijai tuomet,,mė. Dezertcrius gali su- 
jei Vokietija nenorėtų su- imti civilė ar karinė valdžia, 
grąžinti užimtų žemių. Ka-J Vyriausybė pagaliau gali
liauti tolimėsniai? Reikštų 
kariauti dešimtį metų be 

j tikslo ir pagaliaus iiėtekti 
Į savistovybės.

Nepataisomą klaidą rusai 
padarė, kuomet jie atmetė! atmetė 

cvietimąŠventojo Tėvo pakvietimą 
taikinties. Dabar priešinin
kas dar labiau nuterios že
mes ir galų-gale dar gali 
pasisavinti. Labai .graži 
formula “be užgrobimų, be 
atlyginimų.” Bet jinai gy
vuoja tik teorijoje. Plak
ti kon ją pravesti — reikia 
turėti stiprius ginklus. Gi 
Rusija ar turi tokius ? Ar 
galima svetimais pasitikimi?

panaudoti visus jai prieina
mus budus suimti dezerte- 
rius.” » t

Nereiktų viršminėtų žo
džių pamiršti visiems tiems, 
katrie mėgintų pasislėpti 
nuo kareiviavimo. Nes tai 
nėra kokie tai paprasti špo
sai.

silgsta tėvynės, nedingsta 
jame geismas kada nors grį
žti į žalias pievelės, tankus 
kvėpiančius pušinėlius, žv- 
džiaiičius sodnelius, į savų
jų žmonių apgyventus mies
tus ir miestelius. Neišnyk
sta lietuvio atminime lakš
tutės čiulbesys, šaltinių ra
mius užimąs, sodnelio bitelių 
zirzėjimas, medžių ošimas... 
Musų žmogui, gyvenusiam 
arti gražios gamtos, čia tarp 
dulkių ir tvankaus? oro ne
suteikė laimės dolerio vertė. 
Lietuvis link savo tėvynės 
tūri prakilnius jausmus, ku
rių iš jo širdies nei aplinky
bės neįstengia išplėšti.

Vos tik Rusija autokra
tus pakratė, jau mūrių gerų 
žmonelių būrelis pasileido 
Japonijos linkui — arčiau 
savitų naiayiių. 15 tų va
žiuojančių su vienu kitu te
ko ir man pasiteirauti. Tai 
buvo paprasti dirbtuvių dar 
bininkai. Jau keletas mc-

TURI ŽMONIŲ, BET NE
TURI AMUNICIJOS.

Italija turi užtektinai ka
reivių, bet visas vargas ta
me, kad neturi reikiamos 
kiekybės karės medžiagos. 
Italija turi- sumobilizavusi 
ir išlavinusi suvirs 3 milijo
nus kareivių. Ne daugiau 
kdip pusė tų kareivių vei
kia karės fronte, nors fron
tas ne trumpesnis už Pran
cūzijos karės frontą. Ita
lijai labai norėtųsi panau
doti visus kareivius ir vei
kiau įveikti austrus. Bet 

Netu
ri užtektinai anglių ir plie
no.'

PASISALINIMAS NUO 
KAREIVIAVIMO.

Šiandie, rugsėjo 5 d., jau 
šaukiama kareiviauti pir
moji surekrutuota armijos 
dalis. Už kelių dienų bus 
pašaukta kita dalis, paskui 
trečia ir tt. Rckrutavimas 

(visoj šalyj įvyko be dideri-1^’ Paūar>rti negali 
nių trukdymų. Bet yra 
žinių, kad žymus skait
lius pašauktųjų neatsišau
kė į savo paliuosavimo biu
rus. Šitie visi paprastai v- 
ra vadinami “slackcr’iais.”
Visi “slacker’iai” šiandie 
atsidūrė pavojuje, prieš ku
rį sunku kovoti. Su pavo
jumi “slacker’iams,” rasi, 
ir butų galima prasilenkti, 
jei jie šiandie arlia kaip ga
lima greičiau patįs atsišau
ktų ir pasiduotų vyriausy
bės nuožiūrom Kitaip ga
li būt ir visai bloga.

Kareiviavimo įstatyme 
juk kuoaiškiausini pasaky
ta, kad slapstantysis nuo 

(rekintavimo vyras, jei lygi 
(paskirto laiko pats neatsl 
šauks, bus laikomas dezer- 
teriu iš armijos. Gi karės 
metu dezftrteriai baudžiami 

.mirties bausme.

Kiti talkininkai kreipėsi 
į Suv. Valstijas ir visoko 
reikalavo, pradėjus pinigais 
ir baigtis šoviniais su mais
tu. •

1 talijų tuo tarpu visuo
met reikalavo tik keturių 
daiktų: anglių, plieno, vario 
ir aliejaus. To reikalauja 
ir dabar. Tam tikslui ita
lai panaudojo daugelį savo 
garlaivių anglis kur vieto
je italams tekdavo nusi
pirkti už 6 dol. tonui. Bet 
jiarvežimas atseidavo apie 
50 dol tonui.

Reiškia, Italijai anglis la- 
liai reikalinga. Italijoje, 
tiesa, yra daugelis vatiden- 
puolių. Bet greitu laiku 
jai* negalimu pasinaudoti.

Italijon iš Amerikp* daug

KANOLIERIUI DUODA 

MA VĖJO.

Oopenhagen, rūgs. 3. — 
Nuolat didėja opozicija 
prieš dabartinį Vokietijos 
kanclierį Miehaelisą.

Prof. Delbrueck labai aš
triai rašo prieš kanclierį, 
antmezdamas jam veidmai- 
nybę. Jis tvirtina, kad kan-

IKB«KS3aaiK«
Jūsų pinigai tori būti pa | 
dėti geroje saugioje vari 

tijos bankoje

SECURITY BANK
or CHICAOO

MUwaukec litone
Kanap. Carpcnlcr St

3% ant Jūsų Pinigų

jeigu be agitacijos randasi 
norinčiu važiuoti ir net da- «^ris aiškiai nesutinka su

parlamento didžiumos tai
kos rezoliucija, o t cm.nubar nepermataiit šviesesnės

ateities, bet vien dėlto, kad B . .
v, - • , • • stengiasi su v.rrlamentu tutevvskes ir savųjų atsimi-f... o , .- .

, , . i reti kuogenausius santimams juos teu traukia, te-,. .....kius, apgaudinėdamas par-
gu tik po karės bus gali- ]UiUCUt{^ apsimetimu, buk 
mas, pakenčiamas ten gy- jįs sutįuję.js su j0 pczoliuci- 
venimas — daugelis musiš-Įja
kių grįš į Lietuvą.

laaa PanedėUals Ir Sabatomis 
Vakarais Iki 8 valandai

plaiffu* aut Namų

Persiunčiame pinigus į 
Europą ir galima gauti 

Laivokartes.

/

Vcnizelos rugpjūčio 2G d. 
aiškino parlamentui, kokias 
pasekmes 'atvilko karaliaus 
Konstantino pasistatymasTatai kanclieris veda

Ištikro dabartinis momen Į veidmainingą politiką, ^'pnCš talkininkus 
tas labai svarbus, tik ar,toks jo pasielgimas labai
mes užtektinai dirbame. Iš kenksmingas kaip šaliai, į ne karalius Konstan- 
dalies taip ' (taip tautai. (tinas— kalbėjo Venizelos—

Delbrueck stato kanelie- ir ,le j° B’r>'gis su Berlynu.Lietuvos atstatymu rūpi
nasi lietuviai į Rusiją pasi
traukę darbuojasi likusieji 
mūsiškiai ir Lietuvoje, ne
snaudžia ir amerikiečiai. 
Tuo tikslu susitvėrė ir, ro
dos, pasekmingai veikia 
“Lietuvos Atstatymo Bend
rovė,” taipo gi Lietuvos Že
mės Bankas, kun. Jono Ži
linskui sumanytas. Tik 
visgi dar trūksta gyvumo. 
Lietuvos Atstatymo B-vė 
pamatus turi gan aiškius 
tik reikėtų valdybai tan
kiau garsinti ir viešai rody
ti darbus. Gi su lietuvių 
žemės banku kitaip yra. Ne
tik paprasti darbininkai, 
bet ir inteligentai išranda šį 
bei tą užmesti. Iš karto 
net daugelio manyta, kad 
tas bankas tai ta pati Lie
tuvos Atstatymo Bendrovė. 
Matyt visuomenė apie tuos 
visus prakilnius darbus nc- 
užtektinai informuota per

riui nesmagų klausimą Sa
ko, jei kanclicris tikrai su
tiktų su parlamento taikos 
rezoliucija, tai jis tuojaus 
duotų atsakymą % Anglijos 
ministerių pirmininko klau- 
siman: Ar Vokietiją įsisi- 
rengusi apleisti ir atgaivin
ti Belgiją.

Tuo žvilgsniu parb.rneu:o 
stovis yra žinomas ? Bet ko
dėl kanclieris nieko nesako, 
jei jis sutinka su parlamen
tu?

KONSTANTINOPOLIS 
BUTŲ BUVĘS PAIM 

TAS 1915 M.

Londonas, rūgs. 4. — Ko
respondentas iš Atėnų pra
neša turinį kalbos, kokią 
pasakė Graikijos ministerių 
pirmininkas Vcnizelos par
lamente.

Serbija butų buvus išgelbė
ta, Bulgarija butų buvus 
priversta būt neutralė, Tur
kija. butų buvus įveikta i 
Konstantinopolis dar 1915 
metais paimtas.

Vasario mėli. tais pačiais 
metais, kuomet talkininkai 
Graikijai siūlė stoti karėn 
jų pusėje, visą Gallipolio 
pusiausalį gynė tik 6,000 
turkų kareivių, išmėtytų po 
įvairias vietas ir neturinčių 
amunicijos.

Graikijos pasiuntinys iš 
Konstantinopolio tuomet 
pranešė, kad turkai rengia
si apleisti sostinę.

Jei tuomet Graikija butų 
prisidėjusi prie karės, grai
kų armija paslapčia butų 
buvus išsodinta Gallipolvj 
ir į 24 valandas paimtas 
Konstantinopolis.

tų, sako, čifr gyvename, -r- laikraščius. Geistina, kadi 
negalėjome apsiprasti ir ga
na. Nuolat mintis kanki
na, nuolat širdis prašosi 
grįžti pas savuosius. Neži
nia, kas laukia musu toje 
Rusijoje — gal pašauks net 
į karę, bet jau toliaus nebe-

Gimtinės. Paminėjimas

plieno pasiųsta. Bet šitas 
italams brangiau atseis, nes 
Suv. Valstijų vyriausybė 
dar nenustatė plienui kai
nos. , Vyriausybė nori nu
statyti vienodas kainas kaip

tas visas veikimas butų 
karts nuo karto nušviečia
mas viešai, kiek jau pinigų 
surinkta, kas už juos atsa
ko (kieno kokia kaucija ar 
koks bankas). Prie geros 
tvarkos darbas dvigubai se
ktųsi, išnyktų visoki kad il
gai neišmintingi įtarinėji- 
nmi.

Su nemažesne doma rei
kia kreiptis į Darbininkų 
Sąjungos darbavimąsi. Iki 
šiam laikui darbininkų kuo-sau, taip talkininkams. Kai . . ,

kurie ulicuo fabrikantai te- P08 t,c81oS nct’>re30 k» ™-
... A. « 1 8 1 z-. -» ,

čiau protestuoja. Sako 
nuo talkininkų reikia imti 
daugiau.

kti. Neturėjo jie darbo dclĮ 
tos vienintelės priežasties, 
kad centras buvo apsileidęs,

Vyriausybė šitiems po- j°ki° paakstimmo nebuvo.
inaiiis atsako;

“Skoliname pinigus savo 
talkininkams. Kuo daugiau 
jie gali nusipirkti už dole
rį, tuo mažiau mes reikalau
jame jiems skolinti. Kuo 
mažiau jie reikalauja sko
linti, tuo mažiau mes reika
laujame nuo savo gyvento
jų. Kuo mažiau tin ime rei
kalauti, tuo mažiuli ir jūsų 
pačių' pelno paimsime. ’ ’

Kai-kuric fabrikantai tai 
suprato, bet daugelis ne.

Italai sako, kad jei jie tu
rėtų užtektinai karės me
džiagos, neužilgo sutraškin
tų austrų frontą ir atsidur
tų į Austrijos lygumas. Yra 
keli svarbus geležinkeliai, 
einantieji į Vieuną ir Buda
peštą. Tiedu miestu' guli 
ne toliau kaip už 200 mylių 
nuo dabarirmo italų-austrų 
karės fronto.

Net ir specialistai kalbėto
jai nieko praktiško darbi
ninkų kuopoms nesuteikė. 
Dabar gi jau darbas prade
damas. “Darb.” vienam, 
kitam numeryje buvo pas
kelbta, kad amatninkų or
ganizavimo tikslu važinės 
po kolionijas Centro įgalio
tiniai. To dar pennaža. 
Reikia visoms darbininkų 
kuopoms sukrusti, sudaryti; 
komitetus amatninkų ir ki
tų profesionalų organizavi
mui. Kuopos gi galės sa-| 
vo veikimą raportuoti ceut-i 
rai, kurs priverstas bus o- 
rientuoties ir duoti tolimes
nius nurodymus. Pradėki-1 
mc praktiškai dirbti. Mu
sų žmonėms reikia darbo, 
kurs butų apčiuopiamas iri 
suprantamas, o tas darbas 
eis skubiai pirmyn.

Meiliai prisimena tas laikas,
Kad aš nekaltas dar, kaip vaikas, 
Pas tėvus mylimus viešėjau, 
Skundų krutinės negirdėjau.
O, grįčia, grįčia apsmilkyta 
Be obliaus vos-vos sulipdyta, 
Senoviškais langais apšviesta, 
Šiaudais ueperdailiai nutiesta,
Su . girgždančiomis durimis,, — 
Aut raino tave kas mainys ?!
Nors aut parodymo į Rymą 
Artistai neuuvc^š tavęs,
Bet brangų, brangų atminimą 
Tu užrašei man ant širdies.
Ta grįčia verta meilės mano,
Kur vystė motina mažutį ;
Ir širdį sergėjo jaunutę '
Nuo svieto paklydimų tvano;
Kur pirmą žingsnį nedrąsiai 
Bailiai padarė mano koja,
Kur mano dūšia da žinojo,
Kam vargti sviete leista jai.
Meilu už klėties mažutytės 
Man buvo sodne vaikštinėti; 
Klausyt ies, kaip ten ūžia bitės,
Vis jausti vaisių vylų kvapą 
Ir pasislėpusius po lapų 
Geltonas slyvas raškinėti;v f

Regi »t.i, kaip javai ant lauko,
Lyg juroje vanduo, banguoja, 
Paukšteliai kaip po orą plauko; 
Girdėt jauni kaip a(>dainuoja 
Vaisingą dirvą, žalią pievų,
Žmonių vargus ir meilę Dievo...
Bet greit prabėgo tie laikai! 
Augščiausias šaukė iš gimtinės! 
Išėjau — brangus bet jausmai 
Man neišdyla iš kratinės.
Ir tankiai tolimame ore 
Ilgiuosi mindžiotų takų:
Širdis nuskrist gimtinėn nori, 
Surinkt jausmus anų laikų....

Margalis.

ra
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Ji prisiartino, nusilenkė 

Visas krauju aplietas, jau- vą.
___________ ; nas karėms, davė dar men-

Tai buvo karės laukuose, kus gyvasties ženklus. Jis 
Jau šūviai nutilo... Prie- buvo sužeistas krūtinėn ir ji ir niano sąžinė rami. O vie- 

šininkas bėgo atgal, o musų tuo jaus suprato, kad jo va- nok. Ak, sesutė! O juk 
kareiviai jį vijo ir vijo.... landos jau suskaitytos. aš taip jaunas . Man tik 20 
Karo laukuose girdėjosi vai

KABES VAIZDAI.

Suramintoje.

pas musų gerą dangaus Tė- — Dievas ją nuramins, užmokės tau Visagalis,
Jurguti. Ji taip dura, die (užmokės jums visiems Die- 

Aš|vota. Ji sakys sau taip: — vas rojų, kur nebus nei ba-

.... „ . , .. A . metų. Man šypsojosi dar
v . ± , . Pilna užuojautos, ji atsi- . Xlojimai aužeutų kariygių, o y . sužeigL0 gyvenimas. Galėžiau ir ai

l/ur+niu i* ul/uiictnn mlrcnioykartais ir skausmo riksmas' /TT“ . 1i. laimę pasiekti musų baku-
Kugpjuėio 26 d. 1917 m. Į perlėkė ir diugo tyliame va- . e ’.° \ b 7° ,. . ° : želėj, prie motinos, seuos

mis, o jos ašaros krito į jo baiaiKįėlės, prie JievutėsL. V. 88 kp. turėjo savai 
tinį susirinkimą, ant ku
lio nutaria daug naudingų

karo ore.
Ir staigiai vėl sudrebėjo

žemė.

išblyškusį gražų veidų . Jis ’ kvictkįUo mano! o priva-
Skamba šūviai ar- Įmeldė >>«it ti-uputj vandens. |au lnirti, Ir delko 11)irti, 

dalykėlių, podraug Ir pra-Į motos. Mat, isnaujo paki-|^n*ek‘ turėjo gydančių la- 'paį |K)tų dar laikas — ari 
dėta įvykdinti kai kurioje mušis.... Bet šūviai kas- uavė jam lašų. Jis atsi

gėrė, pažiurėjo į ją ir tuo-
U

— Bet gi, sesutė!
prieš kovą išpažintį atlikau Toki buvo Dievo valia; ir su do. nei jokios nelaimės! — 

tyliomis ašaromis atsi pritarė su pilna tikyba Die- 
klaups prie tavo kapo — vo malonės sesuo Anielė. O 
prie visų brolių milžiniškų Jurgutis su galva pureinta 
kapų — karo laukuose! aut pečių tos tikros sesers,

— Ak, sesute. Bet pa-i^ar®* 

mąstyk, ateis naujas pava- Ak, tu tikroji musų sesuo 
saris, paukšteliai prabils sa- gailestinga! Man regis, jau 
vo linksmas daineles, ža- dabar ir žaizdos ue taip Bo
liuos musų dirvos, pražydės pa.... O, mano gėra sura

teka, liejasi iš mano sužeis 
tos krutinės, ant gėlių, ant 
motinos rankų. O Jievutė 
stovi ištolo ir prasišalina. 
O, palauk tu manęs! pa
lauki Sugrįšiu, greit su
grįšiu, Jievutė! Ir bus mu
sų vestuvės ir mes busime 
taip laimingi!

A, kokia giedra! Eime 
motin, Jievut! Eime į dir
vas musų varpelių nusi- 
piauti! Eime motin, Jie-

ne i
— Brolau mano! Toks 

Dievo * sprendimas, ramino 
jį Anielė. Ir kas žino, ką

sodai ir pievos! Ak, mano minto ja! Išklausyk dar ma- vut! Oi, sesutė! Tamsu 
siela ant sparnų ilgesio le- no paskutinį meldimą. Čia, 
kia į musų sodžių mylimąjį, į delmoue laiškas motinėlės 
į tuu& kryžiukus prie kelių i ir jos antrašas. Pažadėk — Tai Dievas šaukia ta 
stovinčius. į musų bakūžę, man parašyti į motiną, į i ve! — ištarė Anielė. Nebi-

svarbus užmanymai, k. a.: j kari tylesni ir tylesni Va- . 
kningyno reikale, pradėta karop, jnusų narsuoliai ūžė-' 3aus pažino sesutę, 
ne juokais rupinties. Anta-’niė vokiečių kasinius — Ačių Dievui, kad Jis
nas Kudžius paaukavo knin- Į Sanitarai nunešė sužeis- prisiuntė man t
gų vertės $5«», O lies-,t,.s ligoninėn, aplinkui-ka^ ji sesute, _ prašnabždėjo (lai tik nelaimes ir uepasi. g b(daukdamos.; žadi man> sesutc..,
manskas - $3.00. Mateusks rėš laukuose - viešpatavo j jis, o gailus sypsojinias per-1 aeknmis 1 Gemų bus tau AĮ[
Vaitkus paaukavo taipgi dabar gilioji tyla ir ramybė.! leke jo veidu. Sveika, mu- numirti jaunam ir nekaltam , . . • laip, brolau mano. at
kuingomis vertės $6.00. Ta-1 Viena gailestingoji sesutė įsų gera suramintoja—svei- jaunikaičiui, negu pergv- .108\ uo *‘u’ sakė Anelė. Jurgis prasi-

venti dar ilgus metus nuo- scs’ \g užnertos. ^ Šypsojo jai .neapsakomu dė-
dėmėse. Pagarbink Dievo“ \č£'kiD*,nra ir Pristūmė skis' ‘ 1

Kiek laiko buvo tyla giliau
ji t, 4..,, šioji tvla nakties ir mirtiesx . ___ . O, sesute. Ir tu jau- f) ūkininkas miršta karės i<ini:nr.1n

, - žengė nenugąjsdi- ju metu jįs dažnai ateidavo įioji. Turbut ir tu myli tą ]aukUosc Vienas visu sa- ‘1
* “ama uiušių iaukuose -ne-' jos tėvų dvareliu, tenai Ne- gyvenimą Tu supranti, VŲjŲ apieista8. oi kaip Bet staigiai šnibždėjo Jur- 

Nutaita padalyti išlaimėji-Įveizint į sprogstančias bom~,muno apylinkėse. Ji gerai Man neapsakomai gaila 1110- norėliau mirtinu vnlnn. drebančiu balsu: Moti- 
Jicvutės. Ji toki ge-

dora mergaitė. Už me-

deušas Morkus $2.00, Jur- paliko dar laukuose. Tai ka!

man, tamsu! Koks tai bal
sas mane šaukia sesutė!

, i «iis ji ’ ; prigimtąją, kur paliko ma- Jievutę, suraminti jas abihok, brolau mauo! Nieko
avė. brangio tu butum toj žemėj sutikęs? ,. . . ” . .’ y •> * Imyte su mano jaunaja mer-po mano mirties. Ar nn-whni»k» Risi ima ,

gis Gedvilas $2.00, Petras,buvo sesuo Anielė, visų ka
Skirmontas $2.00, P. Janu- reivių mylima ir gerbiama _____
šaitis $1.00, A. Armonas'už savo drąsumą ir pasišveu^pat jauu4 karžygį. Prieš 
$1.00, P. Erčius $1.00, Ste-įtimą. Ji žengė nenugąadi- du mfltn li« dažnai flfpiJnvD 
fanija Morkuvicnė

— Jurguti! — šnabždėjo ,
sesuo Anielė. Ji pažino taip i ,stalfm« lr uun,”k!

sižadėjo $10.00 vertės ką naktį, visada pilna užuojau- 
nors 
Ant.
plunksiu
MMrtjona Ir Magdaleuk'šav-i kareivU?- užtat'"j "buvo suspaudė seserį

Antelės širdį.
— Sesuo! — prabilo Jur

gis silpnu balsu. Aš mirš
tu.

kiutės (sesorįs) pasižadėjo visų mylima ir gerbiama, 
išsiuvinėti puikią paduškai- Kas tai suvaitojo girios 
tę vertės $5.00. Nutarta pa-, parubežvj...
reikalauti iš Centro rasti- — ^r gi dar sužeistas, ap
lies, kad kuogreiciausia leistas ir pamirštas savo 
teiktųsi pasirūpinti pasiųsti kampelyje. — mąstė sesuo'tarė Anielė, valdydama sa-į’^ 
dėl šios kuopos organą ku- Anielė, pasiskubindama tonivo jausmus. Nurimk ma-į^JY.1 
rio jokiu budu negalima su- pUsgn įg jclll. praskambėjo uo brolau! 
šliaukti. Prie progos reikia silpnas stenėjimas. pas Dievą
paminėti, kad 88 Vyčių kp.

Nurimk, Jurguti’,

Nebijok! Eisi 
mielaširdingą,

naši i mėlyną juostą. Naši 
dirva laukia savo ūkininko. 
O ūkininkas miršta karės 
laukuose. Vienas visų sa
vųjų apleistas. Oi, kaip 
norėčiau, toj mirties valan
doj paremti savo galvą svai
gstančią ant pečių brolio ar 

turėjo būti musų ves- seser8 mylinčios! Oi, visi 
O aš mirštu! Jau maniškiai... taip toli! toli!

Didžios ašaros pripildė 
mėlynas akis vargingo Jur- 
gučio.

Anielė jį pakėlė augštyn, 
parėmė’ jo galvą svaigstan
čią ant savo pečių...

— Sesuo prie tavęs, Jur
guti! — sakė ji švelniu bal
su. Dievas mato tavo kru
vinas žaizdas, tavo skaus- 
mus. Už tavo kentėjimus,

Ar pri- nebijok! Eisi pas geriausią 
savo Tėvą. Jis priims tave 
savo rojun — priims savo 
šventųjų kankinių tarpe! 

Melskis su manim! Mels- 
Ir drebančiomis 

lupomis, bet tvirtu balsu ė- 
mė sakyti.

nėle mano! {Sesutę! Ten sto
vi motina-balandėlė, o prie 
jos Jievutė mano kvietke- 
lis! Jos žiuri į manę, link
telėjo galvomis, lyg tartum 
prie savęs šaukiant. Ak, 
po mJno marškinių kraujas

— Tėve musų, kurs esi 
danguose. — Tėve musų, 
danguje — atkartojo Jur
gis atsiduso ir atidavė dūšią 
savo dangiškam Tėvui.

O Anielė padėjo švelniai 
numirėlį ant žemės ir ėmė 
melsties su ašaromis už at
ilsį jauno kareivio dūšios.

(“R. G.”)

ji niekados nepamirš tavęs, 
su ašaromis sakė Anielė.

— Bet gi kas nuramins 
mano seną mamytę-balaudė 
lę? Ji turėjo mane tik vie
nintelį suną. Ji mirs iŠ 

ausmo, mano brangiau
sioji senutė!

APSVARSTYKITE GERAI.
r galima teisingiau diemonto Ak.uenl pirkti?

Ar galima Elgin laikrodėlius kitur pigiau gauti?
Ar galėtu kitas apksorius Jumis darbais — uiganė-

dinti?
Paklauskyte lietuvių kurie žino. Visados teisin

gas patarnavimas.

K. NURKAITIS
1607 N. Rabay ,Street, North Ąve. Ir MlivvaukM

r

Donoroje auga nepaprastai. ......................................... iiiiMHiiiHniiiimiHiiiHiiiiiiimmiiimiMiiiimiiiiMiiiį
ir iš to galimu tikėtis, kad 
daug naudingo nuveiks vi
suomenei ir Vyčių organi
zacijai, o tuo labinus, kad 
neatsižvelgia į čionai esan-. 
čių socialistų trukdymą, 
kurie visokiais budais sten
giasi kenkti naujai vyčiu 
kuopelei. Patartina butų 
vyčiams, neatkreipti domos 
į rėksnius, nes tik tada jie 
gal nustos. Valio Donorus 

. vyčiams. Skruzdė.

3

— AVashiiigton, D. C. 
Anądien prez. IVilsonas pa
siuntė pasveikinimą su gi
mimo diena Olandijos kara
lienei Wilhclmiiial.

MES geriname šį laikraštį sa
vo skaitytojams. :: :: ::

TIE, kurie garsinasi musų lai
kraštyje, padeda mums gerinti 
jį dėl musų skaitytojų. :: ::
UŽTAT mes turime pirkti pas 
tuos, kurie garsinasi pas mus.
PADĖKIME jiems gerinti jų 
biznį, užtat, kad jie padeda
mums ' :: :: ::
J«igu Jwnt reikia ką pirkti, vi- 
tuomet pirkite nuo tų, kurie gar- 
sinasi musų laikraityje 

Remkime tuos, kurie mus remia.

liejo ii Spaudos
“APMĄSTYMAI VISIEMS METAMS IR SVKHTiMS” 

Dri stambi knygl, po 500 poslapio.
Drūtai audeklu apdarytos ........................................................
Popieros viršeliais .................................................................... .. SJ.6S

DVASIŠKOJO GYVENIMO VADOVĖLIS.
Audeklu apdarytas ...................................... .............................. $1.»»

Popterou viriellais ....................................................................................... <0.7 C

• /Galima ;<a gauti “Draugo” spaustuvėj, 1800 W. 46th St., Chicago, I1L a 
•j lr pu Knbl A. Stanlukyng, 2834 West. 07th SA, Oicaso, I1L *

Detroito Muzikos ir Dainy 
Milėtojams Domai!

Lietuvos Vyčių 79 Kuopos
\

— AVriausybė kviečiams 
nuskyrė kainą — $2.20 bu
šeliui. Be to uždraudė ja
vais ’ spekuliacijas. Buvo i 
manoma atpigsianti duona. 
Bet duoukepyklų savinin
kai sako, kad duonos atpi
gimas tai tik pasaka*

IMSillSSIMSaiS<ailin»UIIISMI«tMMIIIUIIIIISIIIIIIIIIIIUIIIIIII1HIIIIIIUIIIIllllllllllllll
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I Šv. Jurgio Parep.j Choras 

Rengia labai gražų ir turiningą Koncertą

Rassijo-Siptember, 8 d., 1917 m.
Sv. Jurgio Parap. Salėje

8 vai. vakarą* , įžanga 25c. Y pa ta i.

DARBO SUMAŽINIMO 

RECEPTAI.
Skelbimo dieno tai tik paeilink- 

Mtninlmo diena toms ficiinyninkėina 
kurioa vartoju N. H. O. Skalbimo 
Plyteles Ir eutuupo 50<5į hkvo muilo 
blloa. Ncturcal daugiau akaudainii 
titrenų. nei rankų. ftf. lt. O. ifctkal- 
liia rtfabužlua, be Jokio trlnfmo. Pra- 
fialina raftyloa pietiniu., valeli) ir vieue 
kitu* platume: eutaupo \ Jiien na
minio darl/o. N. K. <1. nekenkia nei 
gražluiiaiuiUN spalvom*. 1‘Bpraftyk ko
vo groMernlnko. o ganei dykai Kampe
li. Parųuhnr Moon Mfg. Co. Room 
U07 — 140 W. Van Burei) St., Chl- 
,.a|r„ — Siu valebažcnkliK yra Jiikii 
apeaugu.

TAI MUSŲ DARBAS •

Spausdiname Plakatus,
Tikietus perstatymams,

Baliams, Piknikams ir 
tt.; Programus, Kon

stitucijas ir kitus spau
sdinimo darbus. Dar

bus atliekame gražiai, 
greitai ir pigiai. Musų 

spaustuvė pripildyta nau
jausiomis mašinomis ir nau

jausio sty liaus raidėmis.

Pavedus mums 
savo Mle koki 
spaudo* darbą 
• • atgailėsi t

<1

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

Programv dalyvaus TRIS CHORAI ir ZYiMlALHl DETROITO 
SOLISTU, D.UNININKAI, M LAIKAI, MONOLOGIOTAI, DEKLE- 
MATORIAI, VIETIVIAI IR 16 1UTV MIE8TV KALBĖTOJAI.

Vienu bailių sakant, bus tai konservas labai pulkus Ir (spūdi*- 
gas. Tikslas to vakaro bus iMMiskintas laike koeis.-rto, kas irgi 
priduos neniMia gyvūnai ir nntusijazmo.

Taigi visi Detroito muzikos Ir dainų mylėtojai, yra nuoširdžiai 
kviečiami atsilankyti, nes tai bus DETUOlTę pirmas taip (spūdis, 
t>u i laukiui* (vairumais konsertos.

Visus nuoširdžiai kviečia CHORAS.

iimioinmiimiiHiiiHiiiiuiiiiiitiiNiHiiHiiiiiiuiiiiiNoiiiminiiHiiniiiiiiiiiiiiiiiuiiN 
LAIKAS VISIEMS PRIE SVIESOS

Jei trokšti įgyti tikrą Šviesą, užsisakyk laikraštį

‘ŠVIESA’’
kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie 

šviesos parodyti kelią
“6VIEŠA” rašo labai daug pamokinančio apie žmo

gaus pažangumą.
“6 VIEŠ A” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės 

reikalods.
“ŠVIESA” kainuoja metams tik 50 centų.

Visokiais reikalais kreipkitės adresu:

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

iiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiniiiiHimoA

t( VYTIS ff
LIETUVOS VYČIŲ ORGANIZACIJOS ORGANAS

PIRUVTINIS IR VIENATINIS ILIUSTRVOTAS JAV NIUO 
LAIKRAŠTIS AMERIKOJE.

Kainuoja metama 91.56; pusmečiai 75c. Lietuvos Vyčių orgauiaa- 
cijos nariams siunčiamas už mėnesines mokestis.

▲drosan:

“VYTIS”
1800 W. 46 St., —------ Chicago, III,

Jei pritari jaunimo idėjoms, jo darbams — skaityk, pla
tink ir remk tų idėjų isreiikėją — organą “VYTI”.. Jo užda
viniu yra išbudinti Amerikos lietuvių jaunimą, užinteresuoti 
didžiomis idėjomis ir nukreipti jo domą link tėvynės Lietu
vos reikalų.

blIlIlIlIlUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIUIIIIIMUIIIIIIHINNHi
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' “TIKYBA ir DORA”1
Lalkraitis ioidtlataas Kunigų Msrl|o«ų Chicago|v 

eina d* kartu | msass|
lĮiiiiiiiiimiiiiiiiiiiinifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii*

I “PAŽANGA"
| Literatūros, Mokslo, Politikos ir Visuomenes žurnalas.
1 . Mėnesinis laikraštis, gvildenantis visokius gyveni 
E mu klausimus tautiškoje ir katalikiškoje dvasioje.

,“PAŽANGA” atsižymi rinitais straipsniais, gražia g S kulbttjr puil^a išvąįzda. • ’ *
Metinė pYenuiueruta $2.00, pusmetinė $1.25, atskiras 

a numeris 20 c. Agentams duodamas didelis nuošimtis.
Adresas: 5j5

| 614 W, IhhiHj An., MiMhi filtj, Pą. |
INimnilMMIMMHMimnMMHMnNiniMHIUIIIHUHimiHIHMHHttHimnHIlHIUIIIII

Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinią iš katali
ką viiuomenės gyvenimo, duoda atsakymus j visokios 
ožklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
KAINA METAMS: $1.00; vieno numorio — 
Agentams nž metinę prenumeratą duodame 30c., «Ž 
pavienius numerius po 2a.
Adresas:

"TIKYBA IK DORA"
1631 W. North Ava. Chicago, III

Kas nori gauti vieną numerį, turi atsiųsti lc. krasot 
ženklelį.

iMHHnHiniHiiiuiimuHHHiiaHNMHttmmnHiiHHHiiiii



KĄ REIKIA MUMS 
REMTI.

W

"DRAUGAS"

PAJIEŠKOJIMAI
PRANEŠIMAS

DIENRAŠTIS

Seredo, rugsėjo 5 d. 1917 m.

Trečiadienis, 5 rūgs. ftv. 
•Justino.

Ketvirtadienis, 6 rūgs.
Sv. Eugenijaus.

I aetuves Vyčiu 13-ta kp. 
pareitame susirinkime, nu
tarė sureugtį milžiniškas 
prakalbus su programų, su 
tikslu išleisti moksleivius i 
mokykla.

ROSELAND, ILL.

Prakalbos bus rugsėjo 9 d. 
1917 m. Šv. Kryžiaus para
pijos svetainėje. Kadangi 
13-toje kuopoje randasi a- 

įpie pora auklėtiniu mokslei-
Viesu šventu parapijos pik-Įvin, tai‘nariai nutarė turėti 

nike dalyvavo apie 3000 j„ors !(»<•. dėl ju su- 

šelpimo.

Tą sumanymą reikėtų 
ėmti netik vyčiams, bet ir 

pašaliniams žmonėms, nes 
stoka mokytu žmonių, ren
gia paveju musu tautai, ir 
nebus kam ją ginti.

Turinu* vilti, kad To\vn 
"f Lakiečiai neriai atsilan
kys Į tas milžiniškas pra
kalbas, nes ten bus daug 
(langiaus Įvairumu kaip, 
kad kitur. Mes To\vn of 
Lakiečiai nepasiduokime ki į

žmonių.
--------------- į

Gražiausias piknigas R.>: 
selande atsibuvo praeitą m*-j 
dėlią, rugsėjo 2, kuris laivo 
parengtas Visu Šventu li(\ , 
tuviškos parapijos. Daly
vavo piknike apie 3,000 žmo 
niu. Gardners Parke, t. y. 
vietoje, kur minėta iškilmė 
atsibuvę, žmonių, it vilnis, 
liūliavę... Buvo svečiu ir iš 
kitu parapijų ,kaip va: nu? 
'Povu ef Lake, AVest Pull- 
man ir k.

ti p-Ię Aug. Jakavietutę, trz 
jos ilgą ir ypatingą pasidar
bavimą musu kuopai ir or
ganizacijai.

Kuopa žada svdošt: keletą 
svarbiu veikalu ateityje. 
Svarbiausi iš ju deki para
pijos naudos. Režisierium 
tapo išrinktas, visu gerbia
mas pasižymėjęs prn kai Li
niukas, gabus studentas, p. 
Al. M. Račkus. Dar smar
kesnio veikimo tikinus atei
tyje.

Svarbiausia buvo tai iš
davimas raporto iš Vyčiu 
Y-to Kongreso per kuopos 
numylėtą delegatą, p. Al. 
M. Račkn. Delei tūlą aplin
kybių nebuvo patogu jam 
išduoti raportą anksčiaiis, 
užtai užsitraukė iki šio lai
ko. Visi su nekantrumu lau
kė, ką jis pasakys. Pradėjo 
pasakoti. Sakė kaipo pra

Automobiliu paroda 
atsižymėjo.

Automobiliu parodoje da
lyvavo žymesni Roselando 
biznieriai. Automobiliu bu
vo apie 35. Visi jie buvo dai
liai papuošti vėliavomis ir 
kvietkais. ‘ L. Vyčiai turė
jo 3 automobilius. Jie re
prezentavo vyčiu 8 kp., S. 
L. R. K. A. 33 kp. ir šv. 
Mykolo Ark. draugiją taip
gi turėjo po automobiliu. 
Automobiliu eilė buvo 
keliolikos bloku ilgio. Pa
rodai vadovavo Kensiu?,to
no ir Roselando lietuviu Le
nai. Svetimtaučiams pa
roda labai patiko. Paroda 
apvažiavo visas svambesnes 
vietas. Gražiausiai savo 
automobilius turėjo pasi 
puošę šie lietuviai: p. Kaz. 
Strumila, p. Šūsnis ir p. 
Volbekas. Užtat jiems ir 
medaliai suteikta. P nes 
Strumila gavo auksini ino 
dalį. pp. Šūsnis ir Volbekas 
po sidabrini. Automobiliu 
parodai vadovavo klebonas 
kun. P. Lapelis.

Įplaukė į kasą 1,000 
doleriu.

i - j Užbaigus raportą, vienas
toms kolonijoms aplenkti1 
mus kas gyvi eikime ir rem
kime stulpus Lietuvos.

Klevas.

CICERO, ILL.

Vyčių delegato raportas.

Veiklumą vvčiu vietinės 
14-t os kuopos galima patė- 
mvti netik per visokius ju 
vakarus, bet jis jau žymiai 
apsireiškė per ju susirinki
mus. Seredoje, rugpjūčio 
29 d. š. m., šios vyčiu kuo
pos buvo laikytas mėnesinis 
susirinkimas. Pavyzdingai 
ir sumaniai susirinkimą ve
dė pirmininkas mVnns A. 
Šlegaitis. Gi kįti nariai, ku
rie daugiausiai dalykus 
svarsto yra sekantieji 
Al. AL Račkus, kurio 
/sprendimas vis būna
tinis; p-ni K. Račkiene, p., 
VI. Lukštą, p-lė Aug. Jaka- 
vičiutė, p. St. Daunoras ir 
nekurie kiti. Susirinkimas 
nusprendė tinkamai pagerb-

P* 
nu 

galu-

ji Amerikos Lietuviu Mokykla
»' Mokinant*: angliškos ir lietuviš

kos kalbi), aritmetikos, knygvedya- 
tės, stenografijos, typevvritluic jnrk- 
lybos teisiu. Huv. Valst. Istorijos, 
abelnoa tetorljoe. geografijos, pollO- 
kinta ekonomljoa. plliatystės. ilulllu- 
raArstže.

Mokinimo valandoa; n no » ryto 
Iki I po pietų: vak. nuo 7:0 Iki »:30 
glO< So. Ilalkted M.. ChUiųto Ui-

Suioiiu pranešame, kad 
“Draugo” Bendrovės šėiinin- 
ką specialia susirinkimas bus 
2 dieną spalio, 1917, 2-rą va
landą po pietą “Draugo” ben

drovės name, 1800 W. -Ititli 
Si. Minėto susirinkimo tikslas 
bus bendras visu “Draugo” 
Bendrovės šėrininkų pasikal
bėjimas apie padauginimą 
“Draugo” Bendrovės kapita
lo nuo $25,000.00 iki $50,000.- 
00 ir numažinimu šėru kainos*• T v
par value kiekvieno šėro nuo 
$25.00 ant $10.1X1 už serą.

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

N0TICE.

Notiee is bereby given tliat
a special meeting of tbe stock-
bolders of tbe Draugas Pub.
Co. will be hobi at J 800 W.
46tb Si., on tbe 2ml day of

užtikrinta, — ateik šiandiena pas* October 1917 at tbe llOUT of 
mine — Mrs. Etliel M. Rnrfee, Mgr.
IVomnn's Sales Dept. 1312 Miillers 
Bldg. Kampas Mndison ir IVnhash 
Avė.

Pu ieškinį siivo vyro Jurgio Ylriut- 
ėiitskin U|Ue 35 melų Muilinio 8 pėdu 
augšėio, sveria apie 200 svaru, turi 
tinusius plaukus, rudas akys. Kokis 
mėnuo n malins paliko mani* su 5 
vaikais, mažiausias vieno. . mėnesio. 
Jis su savim išsivežė dvi mergaitės 
vienų H medi kila I medi, esu ill- 
ilžlnusianie turgų, kas apie .Ii žinote 
malonėkite pranešti sekančiu adresu:

M IRIJONA Vllll’V INSKIEN’I 
11310 S. Tliroop SI., Cbleugo, III.

Pnicškuu kini. J. Petravičiaus, ku
ris apleidęs Oorrisville, III., nežinau 
kame apsistojo. Turiu labai svarbu 
reikaIi), .lis pats ar kas kitas, žino
damas kiliui randas, malonėkit pra
neši žeminus padėtu antrašu, už kn 
busiu labai dėkingas.

T. BATRIMAVIMAl S.
Bo\ t3t UorrlsviUe, III.

PARSIDUODA.
■PIIII. MtEI PHIJOS ii UMKLIN- 

KĖS IJeTt VI M!"
Mylindės ūkės gyvenimą pranešu 

kini Palmyr'e, \. J. apie 12 myliu 
nuo Pliiladelpliijos yra formelė II 
lotu su sodnu: obeliu, ivriišiii, pyėiu.
vyšnių, vienograilii ir didelis daržas 
daržovėms, talpai ančių. vystu galy
bės auliniu auginti ir karve laikyti. 
Geras medinis namas sii šešiais kam
bariais. — Prekė $1,300. Kreipkitės 
šiuo mlresn:

MRS. EVA KCIHENE
__________ PALMYRA, X. J.

Reta proga pasitaiko dėl moteriš
kės pardavėjos (salesumnan)—dirbk 
kol mokinėsi — Aš dumiu pilnas In-

Lrolhi įefiiŠk-ind-iims; kiek- str”kciJns kaip galima pasekminga* k<ul)<), pdcIlsRliKUlIlklS Kll i. pardavinėti — darbais ir užmokestis 
vieną dalykėlį gan plačiai.
Interesavosi beveik visi jo 
kalba, atvdžiai klausyda- 
mies, gaudydami jo kiek\ ie
ną žodi. Suprato visi iš to 
naudą, ir naudojosi proga.

‘ DRAUGAS” §
--------------------------------------- L

Kituose miestuose |

| Kainuoja tiktai |

Ū50
METAMS

CHICAGOJE 
$6.00

£*.*+'*.*’ t '★A*S*.* /♦ a. «♦ •».s ’«• a-v.* •-Usa.v.a •

wixaic«aa;-:aaB-:
ę Pbese Ceoel

§ DR. A. YUSKA
B LIETUVIS GYDYTOJAS 

i 1749 Si. RilstH CHICA60, ILL.

COKMSJt ltth STUKT 
Ta^:-aEK3Ra:-ai^>3u:-a

THE JOHN MARSHAL
f Pin. Sir. Pėt. Vikarais

lAr Uždėta 189*

^nhnnl Teislų Kursai 
UUIIUUI Aagitosnes Mok. Kuriai
KmsAi ^ntiTAKišKosi: teisiasi: 
Rudeninis Terminas prasidės Šit. 12.

Norint Kiitaiiogo ir kitu žinii.i. 
“Studlia anio Teises”. Atvažiuokite .-ir 
bn. nurašykite Eibvnrd T. lx-e. Dean 
Rooin 20U — 35 N. Dearborn St.. 
Chieago.
Telefonas Central 46C!) Offisas atda
ras! dienomis ir vakarais.

1

REIKALINGA.
4-

gnieijps prieš 30 vienpusiš
kumą, kiti kampelyje rodr- 
vojosi apie ateitį, kiti dar 
ieškojo spėkų delei tolesnio 
veikimo, bet štai viduryje 
didesnis būrys susitelkęs 
žaidė visokias lietuviškas 
tautiškas žaismes. Ant galo 
būrelis dainavo. Matytis bu
vo, kad ir čia augęs lietuviu 
jaunimas, yra, iš dalies, gan 
karštai pamylėjęs savo tė
vynės dainas. Uždainavus 
“Eisim Broleliai Namo?-.” 
Pradėjo visi būreliais skir- 
stvties namon Į savo poilsį 
duodančią guštelę.

Pranas Z.

Farda vėjas — Aš ieškau gero 
Lietuvio kuris dirbti) mano Office. — 
uždarbis neaprubežiiiotas —pamaty
kite mane:

E. W. ST. CHARI.ES,
1308 Xortli American Bldg.

Reikalingas vyras kuris norėtų 
dirbti šešias valandas Į diena gali pa
daryti gerus pinigus atsišaukite:
723 Continental Jt Commereinl Bank 
Building.

SubatoJ nuo 1 iki 8 vai. vakare.

EXTRA.
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigių kainų, 8180.00 se
klyčios setas, tikros skumy už $35. 
Vėliansios mados valgomojo Ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kiu divonu, davenport, taipgi $525 
pianu su 25 m. gvaranelja už $115 ir 
$225 Vietrola su brangiais rekordais 
už $80.00.. šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
Jus gyvenat. Viskas vartota vos 9 
savaites.. Parsiduoda taipgi po vie
nų. Atsišaukite tuojans. Gyvenimo 
vieta: 1022 So. Keilzic A'e., arti 22- 
ros g t v., Cliieago, Iii.b

DYKAI $12.00 VERTBS. 
Žodynas Angių, ItusO. Prancūzų ir 

Lotynu kalbų; 470 puslapiu: 700(| 
palvuotu iliustracijų: 4000 geogra

fiškų dalykų, 14000 biografiškų ap
rašymų: taisyklės ištarimui ir para
šymui žodžiu. Mes pasiusimo jums 
šita žodynų dykai su 12 didelių įvai
riu firmų katalogų. Prisiimkite mums 

centus apmokėjimui siuntime lė
šų.

l.EWIS NEESON. (351
Box 187 Bremcrton. AVash.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
"DRAUGI

Kalbingi svieto suplaukė 
daug j daržą, tai ilž vieną 
tik Įžangą gauta 3,1(1 
Muzika griežė gražiai. Cho
ras linksmino publiką Bu-||‘i 
v<» lenktynės visokios, 
vakariop buvo leidžiamos 
bengiiliškns ugnis arba fire- 
vorks. Visi tapo labai už
ganėdinti. Džiaugėsi pa- 
rnpijonjs, džiaugiasi ir tie,; 
kurie pikniko parengimui 
darbavosi. Oras buvo išry
to nekoks, bet paskui prasi
blaivė ir buvo pusėtinas, 
nors truputį debesiuotas ir 
vėsus.

Pelno gryno liks apie 500 
—000 doleriu.

Roselandiečiai turėtą daž 
tiinu tokiu pikniku pareng-1 
ti, nes jie ant to. matyt, v- 
ra specialistai.

Socialistams, žiūrint į to-' 
k į gražu Įtikiu ką, j tokias j-į 
plaukas, net seilės varva.... 
Tai. sako, vis to prakeikto 
kapitalistiško surėdymo vai 
šiai! Vargšai vienok turė
tą suprasti, kad tai ne ka
pitalistiško surėdymo čia 
vaisius, bet susipratimo ir 
vienybės. Svečia®. į

t,
-r— -V

MOKYKLA.

VYRAI — IŠMOKITE 
BAR7DASKLTYSTES

Tiktai keletą savaičią. Vakarais 
ar ilienomis. Uždarbiaukite kol 
mokinatės. Šio amato vyru visa
dos reikalaujama. Darbai laukia. 
Atvažuokite arba rašykite:
MOLER IiARBĖll COLhEGR 

105 So. Fifth Avė.

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

UCL K. NURKAITĮ, Opt, Dr.

1617 N. Robey St
Mjlwaąkee IrNorth ai. Til. H»»bll4S17t | $

! :x»0B8:«»szsks: k a»:»igj>asass«oai8:-xi1 y]------ - I - ■ — • •

SKAITYKIT! IK FLATIKKITI

Lietuvių Darbininkų Sąjungos
LaikraltĮ

“DARBININKĄ”
KINĄ UTAANINKAIS. KCTV(AQA1» IR RURATOMK‘ i

Jame rasite žinią iš viso pasaulio.
“DABININKAS” visuoąlel tori viso to, kas darbininkui 
svarbu, naudinga, i n domu ir suprantama

Prenumeratos Kaina:
Tris Kartus savaitėje metams $3 00
Vieną kartą savaitėje 99 $150
Bostono apielinkeje 99 $4 00
Užrubežyje $• $4.25
Vienas numeris 3c.

Reikalaakite paa afeataa arba

“DARBININKAS”
So. Boston, Jfaaa.242 VU. Broadway,

M
kmt . oaitri i( ė ysaaa

TEISIU 5
i Dieninės ir Vakarinės Teisiu 
.Kliasos, 22 metu užtikrintas 
pasisekimas. 1800 mokiniu ■

oa sįa mokykla užbaigė — 3 /Į Metu Praktikos Kursai. Vai- V 
džios examinacijas pareina " 0 nuo CC% iki 100% mokiniu. Ą

S Geriausi Kiiasiniai — Kam- ** 
bariai visam Mieste.

2 o’cloek p. m. for tbe purpose 
of eonsidering tlic voting up- 
on the proposition to ineroase 
tlie enpital stock of the said 
Draugas Publishing Company 
from $25,000,00 to $50,000.00 
and also the proposition to
decrease the par value of each Visi kursai atdari Moterims 
share of stock from $25.00 per) Rudeninis Terminas Atsi- 
share to $10.00 per share.

Dated this 31 st day 
August, 1917.

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

darys Rugsėjo 17-tą.
„ I Prirengiame dėl Kolegijos. Teisiu, 

Oi j Medecinos, Dantų Gydymo. Enžinie- 
| rystės, greitų laikų. Norint dykai 
Katalogo adresuokite: Chancelior J. 
J. Toblas, 53 \V. Jaekson Blvd, Tel. 

|Wabash 5593.

Vyrišky Dripiny Barpnis g
Man ji, n •atimti, daryti ant 

užsakymo Btutal Ir ovarlcotal, 
rortės nuo $!• Iki $50 .dabar k 
parsiduoda po $1S Ir 26 doL s?

Nauji, daryti gatavlml nuo
5 $16 lkt $16 siutai Ir ovorScotal, 
įį nuo $7.(0 Iki 1$ doleriu.

Pilnas pasirinkimas katilą 
pamuštų ovsrkotų.

▼Įsai mažai vartoti siutai Ir 
overkotal vartės nuo $26 iki 
$86, dabar $5 ir augščiau. Kel
nės nuo $1.60 Iki $4.60. Val- 
kų siutai nuo $$.00 iki $7.60.

« Vallsos ir Ruporai.
b Atdara kasdiena, nodėltomla
6 ir vakarais.

$ S. OORDOV.
$ 1418 S. Holsted St., Chlcoco.

UOfcYKIS KIRPIMO IR DESIONING 
VYRIŠKŲ Ir MOTERIŠKU 

APRBDALU
Musų sistema ir ypatiškaa moklnl- 

i mas padarys jus žinovu j trumpų lai
kų.

Mes turime didžiausius Ir gerlaa- 
ins kirpimo-designing ir siuvimo sky- 

I rius, kur mes suteiksime praktiškų
patyrimų kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos mnsų 
Į siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečlaml aplankyti lt 
pamatyti musu mokyklų bile laiku— 
dienų Ir vakaraia ir gauti speciallš- 
kal pigių kainų.

Patrenos daromos pagal Jusu mla-. 
rų—bile stailės arba dydžio, iš bile 
madų knygos.

MASTF.U DESIGNINO SCBOOL 
J. F. Aosnlcko, PerdėtlnU

11$ N. Irt Kalio gatvė. Kambarys 
418-417. prieš City Hali

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII

| J0SBPH C. W0L0N

LIETUVIS ADVOKATAS 3 Kamb. $24 National Life Bld«. :
2» So. LaSalla St..

5 Vakarais 16(8 Mllvraukoa Ava. 3 
Central 0300 

Rasldence Humbold >7 
CHICAGO, IL.

Siiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS 

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

4712 Ko. Ashland A ve. 
arti 47-tos gatvės

NUSIPIRK MOSTIES
..Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
ba Mcntholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą mosčia 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. Kaina dėžu
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit 
siųsti ir starnpomis.

J. RIJIKUS,
P. O. Box 36, Holbrook. Masa.

’ Dr. POVILU ŽILVITIS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas,

S2O3 8. Halsted St., Chlcago 
Tel. Drover 717#

AKYS E6Z1MINUCJAM4S

•i

Kas tunte supuos akis Ir trnm- 
pų žiūrėjimų arba galva skauda 
nelaukite ilgai, bet atelUklte pas 
mane. Aš Jame duosiu rodų ir 
pririnksiu akinius. Vi savo darbų 
gvarnntuoju arba pinigus sngrų- 
ilnslu.

PETER. A. MILLER
2138 West 22-ra gatv4

| 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.
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MOKINK1TES ANGLISKAIl
---------- gaukite ----------

Geresnius l)arbus--(iere»<n| mokesti
Tukstanėial vyru yta reika
lingi vietoj tų kurie tapo pa
šauktais f kare. Mokinkis ge
riau kalbėti, skaityti ir ra
šyti Angliškai Ir pagriebk 
gera proga. Kliasos dėl pra
diniu ir prasilavinusių stu
dentu; pilnos instrukcijos 
duodamos FrancuziSkai, Is
paniškai, Italijonlškai Ir Vo- 
k'.’’'-w.i. Atvažiuokite. Tele- 
fe .okite arba rašykite.. 

PILNAM! R1 KSAS
3<> Lekcijų — Dienų ar 

Vakarais
CENTRAL 174#

THE CniCAGO INSTITCTE 
123 IV. MADISON STREET.

$10
Dr. S. Biežis

Lietnvta Gydytojas ir Chirurgas 
Ofisas 2359 H. I.eavltt Rt.

▼•landos 4—6 ir 7—9
Tel. Canal 3877.

No. 1437. Karoliai Įvnlrlų spal
vų. Relknlaunant paminėkite ko
kios spalvos pageidaujate. Ix-n- 
ciugelis Ir kryželis storai auk
suoti kaina su prisiuntimų 73c. 
No. 143H. Balto Akmenėlio ka
roliai. Storai ankstintas letielu- 
gells ir kryželis. Gvorantuotl 
unt 5 metų. Kaina su prlsiiui- 
tiinu tik ................................ $1.25

No. 1439. Galima gauti jvairli) 
spalvų karoliais. Kryželiai “Ro
man Gold”. Gvarantuoti ant 5 
metų. Kiekvienas atskirai (dė
tas gražioje dėžutėje. Puikiau
si dovana delei giminių. Ku pri- 
siuntlmu ................................. $2.00

Užsisakant paminėkite numeri Ir kokios spalvos norite. Pinigus 
galite siųsti išperknnt Money Order, registruotame laiške, orhu 
vleneentinlulg krasos ženkleliais. Adresuokite: ,, , «m... ..msa,«

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

BANKES , 
COFFEE

•AM BAHTOS KAVA. AQp 
Visur parduodama po 28c ir ' |y|) 
po SOe

^The 

'.Besti

26
a lb

“MOKSLEIVIS”
JaMfiJkdį Iitdltuny R.-K. Moksleivių Susiv. 

ORGANAS
▼matinia minėsimi lietnrią moksleivių laikraitia. 

Jame telpa gabiausių moksleivių raitai.
Kaina metame $1.00; paeei met. 50 a 

Užaisakyk tuojau:
Pr. Juflcaitis, 20 Webster St, Mcmtsllo, Msaa

SVIESTAS RYŽIAI
Garlaaalaa aaaata- SarlaaaM raUaa.

&Zx45c
12« rartSa,
sr— 8 c

lit I«nll i

COCOA
įsasis Rask 

•alyrissta a S
j?::*** 14c

• 'marr i 
1178 Mlhrsi
KM Mllvsokss av; 
1064 NUwsasas a*. 
1810WMadl«oo a*. 
OM « Madlma at.

1044 IVCMsasea*. 1M Btaa lalaaS a*. 
M12W. North a*. 
1317 8. Halatad at. 
1102 8. Ral.taS a*. 
1111 W. lttk at.

norw. Oad aa
BOOTH BID« 

SW2 Naatworlh av 
*427 3. Hal.t«<i at. 
472* S. Aahland av.

ralkut Stilivit 
SvtistM g

OBTH BIBU
4M W. DItI.Ioh at. 
72C ar. North ar- 
2f.4O blnroln ar. 
*244 Lincoln ar, 
*41* N. Clark St.

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Dnrtj, Lsnttj Rsmif ir Startais Ponlaro*

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

•**•*•*•***• ****H*e#*tkS4k<os4K4is.<kU4*<4is4K4ka4ksassj a4HMke«**a4»a*««s*s»s<»«4k«*e«s*s4s«s**ė«*«*

CHARI.ES

