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

Geo. Washingtoa.
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TŪKSTANČIAI ŽMONIŲ ŽUVO 
RYGOJE

Rusai vis dar bėga palik? Ryga
VOKIEČIAI PAĖMĖ DOENAMOENTE

ŽUVO TŪKSTANČIAI 

ŽMONIŲ RYGOJE.

Petrogradas, nigs. G. — 
Vakar čionai atkeliavo pir
mieji pabėgėliai iš Rvgos.

PAĖMĖ DUENA 
MUENDE.

Berlynas, nigs. 6. — Vo
kiečiai paėmė miestelį Due- 
namuende, gulintį siaurino-

Tie pabėgėliai išbuvo mie- se nuo Rygos, netoli užlajos 
ste, kol jin neirtojo vok ie- pakraščio. \ okiečlams Ry
čiai. gos užlajos pakraščiuose te-

Pirmieji vokiečiu šoviniai i ko daugelis rusu arnotų, 
su nuodijančiomis dujomis kurias nišai Ivėgdami nesu- 
Rvgoii ėmė kristi nuo Ux-įspėjo sugadintu. Tikima ten 
kuli pusės praeito sekma-į atrasti daug visokios karės 
dienio ryte. Daugelis šovi-į medžiagos.
nių paleista ir be dujų. Ši- --------------- --------------

RUSAI BĖGA SAVAIS 
KELIAIS.

tie keliose . vietose mieste 
sukėlė gaisrų. Gyventojai
išbėgiojo į gatves. Jų dau- -------------
gelis buvo vienmarškiniai. Petrogradas, ings. G. — 

Pakilo didžiausioji pa- Rusų armija vis dar bėga 
siauba, kuomet- pasklvdo įišilgui Rygos užlajos pa
gundas, kad vokiečiai ver- kraščių, į šiaun-ytus. Neži- 
žiasi Rvgon. Visi žmonės uūi kur rusai sustos, kad 
galvatrūkčiais puolės^ ge- pasipriešinti besibriaujan- 
iežinkelio stotį. i tiems paskui vokiečiams.

Šiti£ gyventojų pasiauba j Rn«ai perėjo upę Aa. 
dtvtig Žmonių pražudė, rašo
“Večerniaja Vremia.” Tu
rėjo jų žūti keli tūkstančiai. 

Sekančių naktį, ty. prieš

KTfa rilSiH^jd, Veikianti 
rytuose nuo Rygon, atsime
tė iki Segevold, Lemberg ir 
Detesliubrayd.

Paaiškėjo, kad palei Ry-

11 ŽMONIŲ ŽUVJ 
LONDONE.

SUIMT AB 
CARO

ŠIO AREŠTUOTAS HAY- 
W00D SU SAVO 

PATARĖJAIS.
Bombos pamesta ant ligoni- Petrogradaaį nigs. G. — 

nės, teatro ir sankrovos. 'Ministerių pirmininko Ke-r
________ renskio įsakymu Rusijoje

Londonas, nigs. C. —Už- suareštuotas buvusio caro

Vakar (’hieagoje federa- 
liai agentai padarė krata 
Soeialist Partvir ludustrial

pereitų naktį vokiečių laku-'dėdė Paulius Aleksandrovič AVorkcrs of tbe AVorld biu
ruose. Be to kratos padary
ta ir keliuose industrlaiisrų

nai užpuolė šitų Anglijos Romanov. Be to, areštuotas 
sostinę. Oficialiai pranešta,! buvusio caro brolis Miehail 
kad vienų vokiečių lakstv- Romanov su žmona ir gra- namuose. Suareštuotas, bet 
tavų anglai numušė netoli fienė Pahlęm . paskui paleistas industriali-
Sheomess. i Gatčinoj suimtas pulki-.sKl organizacijos centro

Tai pirmu kariu vokiečiai įninkąs Dietz. jsekretorius Hayuood su sa-
lakuuai k buvo užpuolę Krime susekta susitvėru- į vopugelbininkais Ir patarė- j 
Londonu skaisčiai Šviečiant ši organizacija vardu “Pir- )ais-
mėnuliui. Viena bomba pa- mvn už carų ir Šventų Rusi-! paminėtų biurų paimta 1 
mesta palei pat ligoninę, ki- jų.”
ta sutruškino teatrų, gi tre- Gen, G urko ištremiamas 
čia vėl vienų sankrovų, kur iš Rusijos. Jam liepta pasi
miegojo keliolika merginų, rinkti kokia jis nori apslgy- 

Nežiurint mėnulio šviesos, I venimui vietų ir tuojaus ap- 
lakstvtuvų nepamatyta pa-, leisti Rusijų. Jis taip nu- 
dangėse. Tik buvo girdžiu- baustas už sėbravimųsi su 
mas kurčias propelerių bir- buvusiu cani po revoliuei-
bimas.

Prieš užpuolikus tuojaus 
ėmė veikti armotos ir keli 

i lakūnai pakilo į padanges.
Užpuolimo pradžioje sos

tinės gatvės jau buvo ap- 
tuštėjusios. Buvo vėlokas 
laikas. Kuomet pasigirdę 
pamestų bombų trenksmių- 
gas plyšimas, visam mieste 
sustabdyta gat vakariai ir 
užgesinta visos šviesos.

Bet tuo pačiu momentu 
išsipylė į gatves gyventojai.

Ant rytojaus patiria, kad

jos.
Dūmos narys Vladimir 

Puriškievič tvirtina, kad ra
dikalia socialistas Lenui mi
ręs 1916 metais Zuriehe. Gi 
žinomas Rusijoje asmuo 
vardu Lenin tesąs Zader- 
blum, mirusio {Lenino drau-

1gas.
Petrograde lankėsi Suo

mijos generalls gubernato
rius. Iš čia jis .išsivežė Gel- 
singforsan Kerenskio įsaky
mų, kad numalšinti
ginklais, jei tie mėgintų kel-

visos kningos, visoKle raš
tai, rekordai, narių surašai 
ir krūvos visokių pamfletų' 
ir atsišaukimų. Visa tai nu
gabenta federalin biuran. * 

Šitos kratos turi daug są
ryšio, sakoma, su majoro 
Thompsono neištikimybe 
šalies vyriausybei. Vyriau
sybė, sakoma, .galų-gale su
prato, kad Giiieagoje randa
si didžiausias paeiiistų (tai
kos šalininkų) ir provokiš- 
kų gaivalų lizdas. Tatai bus 
pamėginta tas lizdas sunai
kinti ir taikininkų darbus 
sukoneveikti.

Chicagoje ėmė veikti fc- 
deralis “grand jury” suo
las.

daugelis bombų pamesta Į ti riaušes arba sukilti prieš 
tiesiog ant gatvių. Todėl iV Rusijų. •'
nuostoliai pasirodė nedideli. ---------------------- -f-----

Anot oficialio pranešimo,pirmadienį, Ryga užpuolė vv. „ . __ T __ r___. - ,
zeppelinas. Daug bombų pa- pukrasčnis apšaudė naj- užpuolikai skridę 9,000 pi

dančios laivėsmesta, taip kurių buvo ir su 
nuodijančiomis dujomis. ( 

Nuo bombų labiausia nu
kentėjo priemiestis Maskva.

Pirmadienio vakare jau 
dažniau ir smarkiau vokie-

REIKALAUJA KARĖS 
DIKTATORIAUS.

du augštumoje. 11 žmonių 
užmušta ir 47 sužeista. 

Londono spauda labai aš-

ANGLAI UŽPUOLĖ 
BRUGESUT

Petrogradas, nigs. 6.
čiai pradėjo bombarduoti Vokiečiams paėmus Rygę ir 
iniestę nuo Uxkull pusės >mus Kr’3lnt’ Ppt

Viena bomba pakliuvo į 
krutančių paveikslų teatre • 
lį. Daugelis asmenų užmuš
ta. Kitas šovinys pateko 
Suvorovo viešbutin.

rogradui, didžiuma nišų 
laikraščių pradėjo šaukti, 
kad Rusijai esąs būtinai 
reikalingas karės diktato
rius. Spauda skatina gyven-

Vokiečiai smarkiai apšau-, ‘“j'“ rpmti vyriausybę ir 
bendrai stoti kovon pnesRygosdė paskutinį iš 

gaut į traukinį.
Anot pabėgėlių, daugelis 

Rvgos dideliu namu kūnai- 
kinta.

VENGRIJOS LAIKRAŠ 
ČIAI PAREMIA WIL 

ŠONO NOTĄ.

- t

išlaukinį priešininkų ir na
minius trnkšmadarius.

Socialistai bolševikai Ry
gos puolimu negali atsi
džiaugti. Jie tvirtina, jogei 
tai ženklas, kad netoli pa
geidaujamoji taika.

Amsterdam, rūgs. G. — J 
Kaikurie Vengrijos laikraš
čiai paremia prezidento 
AVilsono nota, kokių jis pa
siuntė popežiui. Vadinasi, 
dalis vengrų veikia prieš 
Vokietijos kaizerį.

RINKIMAI ŠVEDIJOS 
PARLAMENTAN.

Stockholm, nigs. G.—Šve
dijoj dabartiniais laikais 
verda smarki politikinė 
kampanija prieš rinkimus 
parlamenta n. Kampanija 
vedama su tikslu panaikin
ti rinkimų privilegijas tur
čiams ir duot i moterims bal
savimo teisna, renkant par- 
laineeto atstotas.

BURCEV SUSEKĖ NAU
JUS SENSACIJINIUS 

DOKUMENTUS.

METAI VOL. II. No. 210

Vokiečiai bombardavo Anglijos 
pakraščius

ITALAI PAĖMĖ SAN GABRIELE 
Vokiečiai atsimeta iš Flandrijos

VOKIEČIAI BOMBAR
DAVO ANGLIJOS 

PAKRAŠČIUS.

TRAUKIASI ATGAL 
FLANDRIJOJE.

Prisibijo talkininku 
užpuolimo.LONDONAS, rūgs. 6. - 

Vakar vokiečių nardančioji 
laivė subombardavo Anglį- paryžius> nigs. _ Kuo
jos miestų Scarborough, niet talkininku artilerija 
kurs randasi rytiniuose An- pradėjo smarkiai veikti
glijos pakraščiuose. Flandrijoje (Belgijos da-

Anot anglų oficialio pra-įlis), gauta žinia, kad vokie-
nešimo, 3 žmonės žuvę ir 5 čiai ■ tenai atsimeta atgal į 
sužeista, -šiaip nuostoliai1
esu maži.

SAN GABRIELE TEKO 
ITALAMS.

Londonas, rūgs. G. — Ita
lai galų-gale paėmė puo au
strų San Gabriele, žinomų 
kalnų-tvirtovę Isonzo fron
te, anot pranešimo iš Rymo.

San Gabriele buvo pasku- 
\ isi vokiečių n-taikos fįnis užtvaras, kurs gynė

šalininkai 1>ųs suimami ir 
statomi prieš ” grand jury.”

Panašios kratos ir arešta
vimai daromi ir kituose mie-i 
stuose, anot telegramų.

Londonas, rūgs. Pra
eito sekmadienio vakare an-

Trieste einant tiesiog į re
tus nuo Gorizia.

Jei italai dabar

REIKALAUJA PA
SKELBTI KARĘ 

AUSTRIJAI.

turėt1? mineg 
pakaktinai karės'medžiagos, j Anot 
gai veikiau ir atsidurtų pa- 
lei Trieste miesto ir tvirto

rytus nuo Ypres.
Anot” gautų informacijų, 

vokiečiai pasitrauksiu ma
žiausiai per 20 mylių į ry
tus — (’ourirai-Thoront li
nijoje.

Civiliai gyventojai gabe
nami Belgijos gilumon. 
Roulers jau iškraustytas, 
nes šitų miestų dažnai ap
šaudo anglai. Išgabenami 
gyventojai ir iš kitų miestų. 
Vokiečių apleidžiamas plo- 
tas Flandrijoje guli į rytus 

Glito mušiu fronto ties Coni-

praneuzų genetalio 
pranešimo, vokiečiu i 

esu priversti iš tenai atsi
mesti. Jiems ten labai nepa
ranku ir pavojinga pasida
rė, kuomet prancūzai su an
glais paėmė Messines aug- 
štumad su kažkuriomis apg

udinę, Italija, rūgs. G. siginimo linijomis. Kadangi 
Šiandie dai neiaįgalima pa- denaį vokiečius perdažnai 

al)ie talkininkai užpuldinėdavo, 
gi paskutiniu kariu jau bu
vo tepradėję ruošties gene- 
ralin užpuoliman, jie nu
sprendė verčiau gražumu 
atsimesti.

Kuomet vokiečiai aug 
ščiau paminėtų vietų apleis, 

b'kę talkininkai tomis pėdomis 
daug šautinu, granatų, net £ada pulties ant jų pozici

jų tarpe Lonibartzide ir 
Ostende.

Tai kuone visa paminėta 
apylinkė ir po šių dienų ato

ves sienas.

Washington, nigs. G. —
iriai atsiliepia prieš vyriau-!^ įakuneTužpuolė micsU' '2^’"'T,'ii“ L
sybę, kad pastaioji nesuran- Bclciioi«- kur ran- V-'1 “ S , d”
,1a priemonii, apginti (iaSi vokiečių nardančiu lai- ,,,'o5lun’' k"l'1"Je
nę nuo vokiečių lakūnų. Aes yįll prįCpiauta jr geležinkę-
juk baimė ima gyventojus. susibėgimas. Daugelis 
Paeiliuj per tris naktis vo- bombų pamesta. Prieš an- 
kieeiai lakūnai užpuolė Au- gjU8 Jakunus buvo pakilę d 
glija ir daugiau šimto žmo- vokief.iu iakstvtuvai. Vie
nių nužudė, neskaitant su-: pas -Ų ųnrtnlstk
žeistųjų. . . Jie to, anglai lakūnai

Is kares lauku Prancuzi- , , , • v , ,. . . t, , . v. bombardavo vokiečių oriai-
joje n < gijoje gan a zi- stovvklų Varhsenaere, 
mos, kad anglų ,r praneuzų u- ntros mvlioR
lakūnai ėmę smarkiau Veik- r* - i ‘ - u' 1 Bmges. Is šito užpuolimo

ITALAMB TEK? DIDELI 
GROBIAI.

duoti visų smulkmenų
ja, kad Suv. A alstijos pa- grobius, kokie italams teko 
skelbtų karę visoms A okie- 11U(> pėdžios jų užpuolimo 
tijos^ talkininkėms, kaip’ J soiizo fronte. Kai-kuriosc 
šios šalies priešininkėms. vietose atsimezdami austrai 

Ta organizacija yra nuo- pa]jko labai daugelį viso-
monės, kad slapta vokiečiu 
šnipinėjimo tarnyba pasire
mia ypatingai informacijo
mis, kurias suteikia Vokie- 

Itijai Austrjos ir Bulgarijos 
nuo į pavaldiniai.

kios karės medžiagos, ku
rios nesuspėjo sunaikinti. 
Italams be anuotų

ti prieš vokiečius. Jie už
puldinėja vokiečių pozicijas 
ir militarines stovyklas.

ĮVYKO KELIOS 
RIAUŠĖS.

‘‘Jei šita karė yra veda-
vienas anglų lakstytuvas 
nesugrįžo
klos žinios. ! gėluosius santikius turėti

su labinus despotiška šalim,

ofieialių dokumentų 
vatinių laiškų.

Raveno j atrasta tiesiog 
karės me-

džiagi

ir pn-

is anglų lakstytuvas ma demokratijos prieš auto- pjjnį sandeliai 
grįžo ir apie jį nėra jo-j kratįjJg faį kaįp g{ galima d^agos.

KALBĖTI APIE TAIKĄ 
________ Į — TAI MDAVYSTĖ.

San Francisco, Cal., rūgs. —------- *
6. — Čia styeikuoja gatve- Minneapolifl, nigs. G. -j- 
karių darbininkai. Tatai turi suvažiavimų

kokia yra Austrija-Vengri
ja — sakoma brošiūros pra- 

i džioje.

280 CHICAGIEČIŲ JAU 
STOVYKLOJE.Stockholm, nigs. G.—Bu- -   —----- -------- —-- . , A .

vusio rusų caro slaptuose dažnai pasitaiko net ir dide- nau.la kares metu gimusi or 
areliivuose* Burcev ir Šego- ’iu riaušių, štai vakar net ffamzacija vardu Amen- 
lev susekė dokumentus, ku- kelioRe micsto daly«a ant- Alliance for Labor and 

kitnomet kart sukelta kelios riaušės. Democracv.” Hitą orgniuza-
Vienas žmogus pagautas, cija sutveria prieš taikos, r rekrutu> šiandig jn 

salininkus ir visus vokiečiu * *

VOKIEČIAI SULAIKYTI
DVIEJOSE VIETOSE.

Paryžius, nigs. G.—Pran
cūzai atmušė kelias vokie
čiu atakas Aisne ir Chani-

Rockford, III., nigs. 6. —
Čionai Granto stovvklon va- pra’^uzų lauko ligonines

rie liudija, kad 
Vokietijos kaizeris su Ru-1 
sijos ir Prancūzijos pagalba daugelis apmušta ir suaręs 
buvo pienavęs pamušti An tuotn.

kar atkeliavo jau 280 ehiea 
giečių rekrutų. Šiandię ji, 
atkeliaus daugiau. Paskui

glija. Tie dokumentai paei
na iš 1904, 1906 ir 1907 me
tų. Atrasti Carskam Siele.

DAUGIAU PINIGŲ AN
GLIJAI IR PRAN 

CUZIJAI.

salininkus. . . , . T. ,- i n • ’dar daugiau. Po susitvarkv- Vakar suvažiavime kulbe- ... ... /

GEN. PERSHING KARĖS 
STOVYKLOJE.

jo Amerikos Darbo Federa
cijos pirmininkas Oompers.

j bėti apie taikų, kuomet vo-,

ino rekmtai bus pradėta la
vinti.

ANGLĮ 
JOS LAIVAS.Washington, nigs. G.

Šios šalies vyriausybė vakar kiečiai yra užėmę Serbiją, Boston, Mass., rūgs. G. — 
Paryžius, rūgs. G. — Gen. Į paskolino po 100 milijonų Belgiją ir Prancūzijos dalį, Vokiečiai nuskandino An-

Pershing atkeliavo savim 
karės stovyklom Jo štabe s. 
jau ten pinta kelių dienų bu« 

• tvo tfuvVkės.

vi apsemta vandeniu. Nes 
karės pradžioje pasitrauk
dami belgai atidarė perkasu 
užtvankas ir užliejo kraštų, 
kad tuo budu sulaikyti vo
kiečių briovimųsi per Flan
driją.

Į vokiečių pasitraukimų
pagne apylinkėse. \ okiee.ų 8U dįdxiausiu atsidėjimu tė- 
lakunai išnaujo užpuolė ,njja,si talkininkai, nes tuo

met, rasi, jiems pasiseks vo
kiečius išmušti ir iš Zee- 
bnigge, kur vokiečių nar
dančios laivės turi savo opc- 
racijinę stovyklų.

Abiem upės Meuse pusėm 
Verduno fronte, seka baisus 
artilerijos veikimas.

PORTUGALAI ATMUŠĖ 
VOKIEČIUS.

Londonas, nigs. G. — Ar- 
mentiereš apylinkėse, Flan
drijoje, vokiečiai smarkiai

ORAS.

Rugsėjo 6, 1917 m.
Chieago ir apylinkės. — 

užatakavo portugalus. Bet šiandie gražus oras, liet ve- 
šitie veikiai atmušė juos su; rytoj iš dalies debesiuo

dolierių Anglijai ir Plaučiu j*ra didiiausia šalies išdavy- glijos garlaivį “KeiBUOTe,” kulkasvaidžiais. ta.
zijai. Tatai daber išrink tai* atė. Anot jo, šiandie kaboti įkurs plauke j Sbvl'* Valsti- Leiis apylinkėse smarkiai Tenip>eratura va^ar «ug
knnnk&ms yw paslcblifitfc apiė taikų, reiškia tarnauti jas. “Keuhaopp” tūrėjo 3919, ėmė vėikti vokiečiu artileĮn- ščiausia 8”>, zemiansiM 
$2,2G6,4bO,000. priešininkui. fonų intilpimo. ja.

b‘3
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KĄ VOKIEČIAI SAKO 
APIE PREZ. WILSONO 

NOTĄ.

pasaulyje principais. Te
čiau šitas atstovuos atsaky
mas bus aiškesnis, labiaus 
aiškesnis.”

“ Koelnische Zeitung” ra
šo: — “Kiekvienas prezi
dento \Vitsono žodis yra 
juokingas. Bet juokingiau
sias ‘ sakinys tas, kad buk 
vokiečių tauta • dejuoja po 
žiauriausios valdžios letena. 
Argi vokiečių visuomenė be 
partijų ir srovių skirtumo 
•nėra kelis kartus pasakiusi, 
kad jinai nepajudinamai 
stovi šalę cieeoriaus ir mo
narchijos. Tos mįslies iš
rišimas yra tame, kad ame
rikoniškas “business” rei
kalauja šitos karės.

“Wilsonas tikisi suskal
dyti vokiečių tautą ir todėl 
taiką siūlo tautai — vyriau
sybės nuy'rtimo lėšomis. Ši
tas šposas aiškiai matomas. 
Tečiau vokiečių tauta tuo 
labiaus stos šalę savo cie
soriaus.”

Tiktai kol-kas vienas so- 
eialistų organas “Vonya- 
erts” kiek prielankiau atsi
liepia apie prez. Wilsono 
notą. Pažymi, jogei negar
bingas daiktas butų neišpil
dyti V’ilsono noro, kad vo
kiečių tauta ' gvąrantuotų 
taikos sutaiįtį.-

TA PATI SOCIALISTŲ 
SENA PASAKA.

Bet socialistpi irgi nepa
būgo. Jie žada atlaikyti 
savo suvažiavimą ir visvieu 
sutaikinti kariaujančias ša
lis, nes socialistams širdis 
sopa žiūrint į tą baisią Eu
ropos pragaištį.

ŠitąI pasaką pirmiausia 
atkartojo Chieagos “progre 
syviškos visuomenės” or
ganas. Paskui aną tą patį 
padarė ir kiti lietuviškų so
cialistų laikraščiai.

Tokios pasukos platina
mos su dviem tikslais: kad 
užtarti sugriuvus; tarptau
tinį socializmą, ir kad pa
niekinti šventąjį Tėvą ir jo 
geruosius troškinius karės 
pabaigus žvilgsniu. Nes 
koksgi kitas pasaulyje žmo
gus labiausiai trokšta tai
kos, kaip ne popiežius?

Bet »socialistai ir dabar 
vis dar atkartoja tą niekam 
nevykusią, tikrai paiką pa
saką. Vis labiaus klaidina 
savo šalininkus.

NEGUDRUS SUSIRA
MINIMAS.

Dora ir Santikiai
Beveik visos neprigulmin- 

gosios bei laisvosios etikos 
sistemos turį savyje pama
tinį uedatekiių: kiekvienas 
josios pasekėjų savaip aiš
kina viską, per tai, nesutin
kant nuomonėms, nesuge- 
bia nustatyti prineipalio 
etikos uždavinio: kuo yra 
pamatinis doros tikslas i 
Mes gi, katalikai, užganė
dinantį atsakymą suranda
me krikščionybės pasaulė
žvalgoje. Taigi, bent trum
pai ir paviršutiniai per- 
žvelgkime josios pažvalgas

tas kokias nors pamaldas 
Dievybės garbei, ypač Die
vo rūstybės penneldimui. 
Be to visi gerai supranta, 
kad doros tvarka nėra pa
likta žniogaus valiai, bet 
žmogaus vertė ir jo likimas 
po mirties priklauso nuo to, 
kokiu budu jis atsinešdavo 
į ją gyveninio laike.
,Sekančiai tyrinėjant savo' 

atsinešimą prie artimo, žmo
gus sužino, jog turi gyventi 
bendru su juo gyvenimu ir 
privalo sergėties žmogžu
dystės, vagystės ir tt. Už

Kas tai yra dora (mora- jįatai privalo žmogus steng-

Pirmiau buvo spėjama, 
kad Vokietijos vyriausybė 
neleis savo šalies laikraš
čiams paskelbti paskutinės 
prez. Wilsono notos popie
žiui turinio, T.ečiau vokie
čių laikraščiai tai padarė su 
plačiais savo komentarais.

Didžiuma vokiečių laikra
ščių neprielankiai ir gana 
karčiai atsiliepė apie Wilso- 
no atsakymą Šventajam Tė
vui. Daugelis laikraščių 
labai- pasipiktinę, kad prez. 
Wilsonas savo notoje sakosi 
nenorįs nieko bendra turėti 
su vokiečių vyriausybe, bet 
su vokiečių tauta.

Štai kelios iš kai-kurių 
laikraščių ištraukos:

“Berliner Tageblatt” ra-
vso:

“Prezidentas AVilsouas 
kalba apie Vokietijos sude- 
mokratizavinią. —i Ir mes 
to trokštame. Bet į musų 
vidujinius reikalus negali 
kišties pašaliečiai.”

Boerson Zeitung. ’ ’—‘ ‘ Vo
kiečių tauta nesiduos pastū
mėti pavojingan vidujiniu 
sukilimai!, — kaip tai pro
jektuoja jos priešininkai. 
Tautos atstovai, pasitikima, 
duos Wilsonui tinkamą at
sakymą, l^okį užsitarnauja 
jo hypokrizijinis rašinėji
mas.” i

“Berliner Volkszeitung.” 
— “AVįlsoiiąs stengiasi Be
išsireikšti'aiškiai. Nes jei 
jo atsakymas popiežiui bu
tų buvęs “taip” — reikštų, 
kad jis atmeta šalin visus 
savo ambicijos pienus. Jei 
butų atsakęs “ne” — tuo- 
jni butų pasisakęs esąs vie
nas tų, katrie prailgina ka
rę. Šituo nepasiganėdintų 
taikos šalininkai ir tie, kat
rie už jį atidavė savo bal
sus. Tatai jis surado gerą 
prasilenkimą — nepripažin
ti Vokietijos valdovo.”

“ M<»rgenpost” sako: — 
“Vokiečių tauta nepamirš 
atsakyti prezidentui, kaip 
tai jąu.-kartą padarė per sa-

Svetimtaučiai socialistai 
sugalvojo pasaką. Tą pa
saką dabar lietuviški socia
listai atkartoja kaipo tikre
nybę, mėgindami mažiau iš
manančius už save intikrin- 
ti, kad jie sako teisybę.

Ta pasaka yra tokia:
Ketvirti metai seka baisi 

karė. Kraujas latakais lie
jasi. Kariaujančios šalįs 
gerai žino, kad kitos kitų 
neįveiks. Bet nei viena jų 
nedrįsta pasiūlyti taikos. 
Todėl karė ir tęsiasi.

Taiką fatai apsiėmė pra
vesti socialistai. Tuo tiks
lu jie sumanė tarptautinį 
suvažiavimų Stoekholmc.

Bet socialistų suvažiavi
mo pabūgo visos kariaujan
čios šalis, išskvms Vokieti- 
ją ir Rusiją. Girdi, kaip 
tai i Socialistai suvažiavę 
turi taikinti kariaujančias 
šalis i Juk tai baisus daik
tas. Kuomet jie Europoje 
pravestų taiką, tuomet bu
tų dingę visi sostai su ka
pitalistais.

Aršiai pasipriešiifo ka
riaujančios šalįs socialis
tų suvažiavimui ir nutarė 
sąvo socialistams, norin
tiems keliaut; suvažiavi- 
man, neduoti puspūrių. Bet 
toks kariaujančių šalių pa
sielgimas neperguzdino. so
cialistų. Jie /nutarė į 
Stockliolmą nuskristi oru ir 
padaryti galą karei.

Išnaujo baimė apėmė ka
riaujančias šalis. Socialis
tams pasipriešinti nebuvo 
kaip. Nepasipriešinsi, žiū
rėk, jie ims ir apžios visą 
pasaulį. Praves visur “ro-

,
Tuomet* visos kariaujan

čios šąlįs, neišskyrus nei 
Vokietijos, danu prašyti po
piežiaus, kad jis joms pa
siūlytų taiką ir tuo budu 
užbėgtų už akių socialis
tams.

popiežius jiaklausė ka-

Vękiečiams paėmus Ry
gą, žinomas daiktas, Rusijai 
užduota tiesiog nepakelia
mas smūgis. Šitą smūgį 
Rusija atjaus ilgiausius me
tus. Nes su Rygos puoli
mu, galutinai žuvo ir visi 
rusų karės laivai, kokius 
Rusijai buvo. lemta išsaugo
ti nuo karės pradžios lig šio 
laiko. Bet daug blogiau 
Rusijai bus, kuomet po Ry
gos vokiečiai paims dar Rc- 
velį, Kronštadta ir Petro-
gradą. r . . . f

*
Pastarasis rusams užduo

tas smūgis skaudžiai palie
čia ir talkininkus. Vokie
čiai apsidirbę su rusais ir 
šituos padarę sau nepavo
jingais, smarkiau galės, vei 
kti prieš talkininkus. Tai 
viena. Antra, vokiečiai 
užėmę didesnius Rusijos 
plotus įstengs pasigaminti 
sau daugiau maisto ir ilgiau 
kariauti. Jau šiandie yra 
žinių, kad vokiečiai ne.pasi- 
ganėdiusią Ryga ir Petro
gradu. Jie imsią briauties 
ant Odessos per Besarabiją. 
Šitos provincijos žemė yra 
pagarsėjusi savo derlingu
mu. ■* * J

Kaip ten nebūtų, bet pa
starasis vokiečių žingsnis 
kaip Rusijai, taip talkinin
kams yra gana pavojingas., 
Ir tatai manoma, kad dabar 
veikiau bus pagalvota apie 
taiką.

litas) ?

Sulvg krikščionybės mok
slo Viešpats 'Dievas apreiš
kė ją mums dvejopu budu: 
per gamtinį ir vii’šgamtinį 
apreiškimus.

Kaip iš genialio dailinin
ko tvėrimų bei veikalų ga
lime spėlioti ne tiktai apie 
jo būtinumą, bet ir apie jo 
dvasią ir pažiūras, taip-pat 
ir iš prakilnaus pasaulio 
tvarkos surėdymo galime 
pažinti Dievo-Tvėrėjo mintį 
ir norus. Yra tai gamtinis 
apreiškimas arba apreiški
mas imtas platesnėje žodžio 
prasmėje. Kiekvienas pro
tingas sutvėrimas, (t. y. 
žmogus) gali tai išskaityti 
iš niekuomet neužsidaran
čios gamtos kningos ir tuo, 
išvadų pagelba, daeįti prie 
Dievo pažinimo, nors ir po 
didelių sunkenybių.

Kad ištikrųjų taip yra, 
mes žinonie iš garsiųjų se
novės filosofų išvadų, ku
rias jie sudarė filozofiškuo- 
se savo veikaluose, kaipo 
tai Konfucijus, Sokratas, 
Plato, Arfetotelis ir daugy
be kitų. Bet_ žmogaus pro
tas, gciduĮįų įtekmės apim
tas nesugebėjo aiškiai su 
prasti pamaŲnių tiesų, 
artinančių žmogų prie 
Dievo, ;por tai * .bu 
vo įsibriovę nemaža klai
dų. Krikščionybės gi apreiš
kimas atitaisė tasias klaidas 
ir privedė žmogų prie tief?j 
supratimo. •

Kaip prie Dievo pažinimo, 
taip-pat ir prie doros dėsnių 
supratimo, žmogus prieina 
prigimtosios proto šviesos 
keliu. Žmogui tarsi yra pri
gimta • pirmutinis doros įsa
kymas: “Gerai daryk—ser
gėkis pikto!” Tuo pačiu sy
kiu jis iš prigimimo žino, 
kad tai yra Dievo valios 
reiškimas. To principo pa
matu, žmogus gali spėlioti

ties, kiek išgalėdamas, kad 
butų naudingas, teisingas ir 
gelbstąs kitiems.

Galop’ suėmęs viską ir be
mąstydamas apie .atsineši
mą į save patį, žmogus pri
eina prie supratimo, jog sa
vo sielos delei turi prieder- 
ir tuo budu neĮšeiii iš doros
ribų.Link kinio gb turi

Ir kokie gi yra tųjų įsakų 
santikiai prie virš aprašytos 
gamtinės doros i

Taip, kaip Dievo malonė 
nenaikina žmogaus budo, 
bet sutvirtina ir tobulina, 
taip-pat ir krikščionybės 
dora nenaikina gamtinės 
doros, bet laiko Ją už savo 
įrankį, kurį pamatuoja iš
tvermė ir tvirtybė. Visi 
doros įsakai, kuriuos galima 
logiškai išvesti proto pagel
ba, liekasi tvirtesniais ir 
naudingesniais krikščiony
bėje. Aišku tai iš dešimties 
DieVo įsakų, kurte tveria 
savyje beveik gamtinės do
ros įsakus. Apreiškimas am 
Sinai kalno, vėliaus gi Kris
taus mokslas, patvirtino tai 
ir apreiškė, kaipo tiesas ri
šančias kiekvieną. Krikščio
nybė ištikrųjų atitaisė ne
kurtas klaidas, kurios buvo 
įsibriovę žmonijos vaiden- 
tuvėn, kaipo tai: netikrasis 
Dievo ir artimo supratimas. 
Bet gi neišmetė iš savo ribų 
jokios dorinės tiesos, kuri 
jsigyvavusi tapo užtvirtin
ta sveiku žmogaus protu.

Apart gamtinės doros, 
krikščionybės dora apima 
daugel įsakų, kurie turi sa
vyje daug artimesnius ry
šius su gamta ir tuo juos 
dapildo. Toji tiesa turi sa
vyje daug apskritumų. Tik
rai gamtinė tvarka liktų 
įsakmesnė, bet gi viršgamti- 
nėje dabarties tvarkoje da
limi pats Kristus aiškiai ap
reiškė, arba paliepė tai at
likti Bažnvčiai, kurtai šutei- 
kė tvirtą įgaliojimą. Del to 
tai žmogus privalo būtinai 
lankyti Bažnyčią, naudoti.es 
iš sakramentų, Kristaus 
įstatytų; apie tai, kaip tas 
viskas pildoma, Bažnyčia 
išaiškina.

Kristaus ir Bažnyčios 
santvarka įsakų, kurie aiš
kiai perstata doros tiesas, 
vadinasi, krikščionybės do
ra, imant apskritame supra
time, sudaro tąja krikščio
nybės doros dalį, kuri yra 
ypatinga kiekvienam krik
ščioniui ir kuri atskiria jį 
nuo kitų tikybų išpažintojų.

Pagalios, suėmus viršui 
minėtas išvadas klausimam 
kas tai yra doros ųonua bei 
kokie josios santikiai, aptu
rime atsakymą: Diavas via 
amžinu ir nepakeičiamu do
ros pamatu, šaltiniu ir tik
slu; dorinė žmogaus elgimo-

VERGIJOS 
V dienos jau

praėjo. B< 
vis dar tarpe m 
yra daug vergų, 
kurię yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės 
verg-mistrės-LlGOS.

Yra labai lengva išvengti ma- 
šų klidcių išaugant j dideles, 
jeigu ūmai atida ant to atkrei
piama. Ir tas yra jūsų pareiga 

. ,link paties savęs ir savo šei
mynos lai vis atlikti.

,Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
nų, kaipo plovimas skaudinan
čios gerklės intraukiinui j save 
apmalšinimui dusulio, nuo gal
vos ir ausų skaudėjimo; ect,

apsireiškia esąs iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant 
pardaviiųo— 35c už bonkutę.

Nuo Reumatizmo, Padagos, Neurall- 
gljoe, Peraiialdymo, Apžlubimot Dantų* 
Skaudėjimo, Diegliu ir Skamlėjimo Kru
tinėję, uaų> ir nuo visokiu kitu reuma- 
tiiku ligų, suauki

MM-EXPELLER,
kaipo bciiq ir aatikėtiną draugo i«iniy- 
00a per puae Šimtmečio. Tik 6Sc ir 33c bonkute; galima gauti visoae ap- 
tigkoaa arba paa pati fabrikanta—

F. AD. RICHTER A CO. 
1^—40 Wasliliifton Street, New tortu

vo atstotąją (parlamentą), nauja učių sąlių ir pasiūlė
kuri renkama laisviausiais joms taikinties.

r
Nežiūrint šito smūgio, t 

šios šalies utilitariniuose ra
teliuose raminamas!. Sa
koma, kad- tegu po Rygos 
vokiečiai paimsią ir patį 
Petrogradą, tai visviem Ru
sija neat jausianti didelio 
smūgio. Visupimiu, anot 
militarinių žinovų, rusai sa
vo sostinę perkeisią Mask
von, gi ir strateginiai nuos
toliai busią maži. Ątpenč,
Rusija moraliai daug laimė
sianti. Nes tuomet rusų 
liaudis su savo armijomis 
suprasianti sau pavojų ir 
stosiauti kovon prieš vokie
čius su nauja ciiergij*.

Žinomu, toks susiramini
mas ne Irk negudtus, lipt
juokingus. Nes kąagi čia Mat, vokiečiai sušąla 
dabar gali taip romįai ivh>i Taip gali tvirtinti tik 

juokdariai ir tie, katrie uc- 
atskiria Napoleono laikų 
nuo dabartinių. ,

ir toliinesues doros įsakų iš
vadas.

tint), kad Rygos ir Futro- 
g»ado Uį Iri
sams kaip ir ig ttfcipokis’

priedermę rupinties jį už- 
laikyti, auklėti ir suderinti 
taip, kad visuomet butų ne 
tiktai tinkamu, bet ir nuo
lankiu sielos įrankiu. Apart 
to, žmogus sužino, jog jis 
yra visų gyvūnų viešpa
čiu, jog valia jam pajungti 
juos tinkamiems ir geriems 
siekiams.

Visi tie privedžiojiniai, 
čia paminėti, yra prieinami 
per žmogaus proto pagelbą 
ir yra ne kas kitas, kaip tik 
prigimtoji dora.

Viešpats Dievas ne tiktai 
gamtiniu budu apreiškė, 
bet taip-pat ir viršgamtiniu 
budu per Savo Įstatymo pa 
triarkus ir pranašus, paga
lios ą»i per vienatinį savo 
Sūnų, kurį pasiuntė šin 
svietam kaipo Išganytoją.

Iš viršgamtinio apreiški
mo dažinome, jog pirmieji 
musų tėvai buvo pakelti 
viršgamtiniu rėdau. Iš ne- 
apribuojamo širdies gerumo 
Dievas suteikė pirmajam 
žmogui viršganitinę laimę, 
apteikdamas jį viršgamtinė- 
mis malonėmis. Paveldėji
mu tosios dovanos butų per
ėję ant visų busiančių gėnt- 
karčių, jeigu 'pirmieji musų 
tėvai butų išlaikę uždėtą 
jiems drausmę. Per savo gi 
nuopuolį jie užtraukė nelai
mę ant visos žmonijos.

Vienok, dėl tosios pirmgi- j gį vertė priklauso nuo jo 
mės nuodėmės Dievas neat-' atsiuešimo prie Dievo va
rnelė žmonijos nuo savęs, jlios, išreikštos, kaip gamti-
Neapimamoje savo malonė 
jc Dievas prižadėjo Atpir
kėją ir išrinko Izraelio tau-1 
tą to prižadėjimo sargu. 
Kada laikas išsipildė, tuo*

niame, taip ir viršgamtinia- 
me apreiškimuose. Taigi,

Žmogus, svarstydamas sa. met atėjo siu svician pra-
vo atsinešimus prie Dievo, 
dasipivtėja, kad priguli 
Jam, kaipo Augščiausiajam 
jo Viešpačiui ir gei-iausiam 
jo Tėvui, garbė ir meilė. 
Tolinus dasižino, kad Die
vas yra doros ir tvarkos 
sargu, ‘ kurs baudžia tuos, 
kurie prasikalsta. Del to tai 
surandame ;>hh įvairias tau-

Viet daug juokingiau yra 
tas, kuomet kai-kuric “dip
lomatai” ima tvirtinti, kad 
,lx?sibriaująučius * vokiečius 
gnt Petrogrado gali patikti 
Napoleono armijii likimas.jų niurnu^ 

įšalsią, 
irtintl iii

amžių Dievo Sunūs, kaipo 
Žmogus-Dįevas, kad savo 
kančia ir mirtim Dievui pa
darius begalinį užgunąpada- 
rynią, reikalingi; dėl žmoni
jos nuodėmių atleidimo, tuo 
suteikus žiųonijai tiesą ir 
prižadėtą malonę. Kuomet 
Dievo Suims, atpirkęs žmo
niją nuo nuodėmės, turėjo 
grįžti dangiškon savo tėvy
nėn, įšakė A;iaštalams ir jų 
pasekėjams platinti jo mok
slą po visą pasaulį. Tame gi 
ir. yra viršgaratinis apreiš
kimas, tuo pačiu sykiu ir 
krikščionybės apreiškimas.

Tasai krikščionybės ap
reiškimas turi ištisą pama
tinių doros įsakų eilę, su
teiktų ąr tai per patį Įbris
tų, ar tai per Jo Bažnyčią.

Jūsų pinigai turi būti pa
dėti geroje saugioje vals

tijos bankoje

SecondSecurity Bank
—------ O» CHJCAUO ---------
Milwaukee avcnac

K*mp. Westeru Avę.

3% ant Jūsų Pinigų
Atdara Panedėliais ir Snbatomis 

Vakarais iki S valandai
Įaugus ajU Nagui

Persiunčiame pinigus į 
Europa ir galima gauti 

Laivokartes.

dora ir gera yra visa tai, 
kas sutinka su Dievo valia, 
o piktu — visa tai, kas yra 
priešingo Dievo valiai.

A. T.

CICERO, ILL.

<< Keleiviui” nekaip einas.
Pereitoj savaitėj parėjęs 

iš darbo, žiūriu, kas čia per 
stebuklai, toksai pluoš
tas popierio. Nuplėšęs jo 
uždangalą net nusistebėjau, 
kada pamačiau, kad “Kelei
vis” jau pradeda lankyti 
visai jam nepriklausančias 
vietas. Teisybė, popiera rei
kalinga, bet prašyčiau p. 
“Keleivio” savininkų ners 
kokį toną savo šlamštų man 
prisiųsti, tąsyk aš uždirb
čiau ir žydelis pasinaudotų., 
Bet su tokiu, tai tik ką gali 
pečių pakurti. Nenorėčiau 
aš “Keleivio” savo namuo
se daugiau matyti ir mel
džiu su aiiuom mano namo 
nebjauriiiti. J. Mozeris.

MANO' GIMTINE.

Ten, kur Nemunas banguoja 
Tarp kalnų, laukų,
Broliai vargdieniai dejuoja 
Nuo senų laikų.

Ten močiutė užlingavo 
Ruudomis malte, 
j krutinę skausmą savo 
Liejo nežinia.

Girios ūžė ten, minėjo 
Tuos didžius laikus,
Kad lietuvis netikėjo,
Jog pa vergtus bus.

Ten apleistos pylįs griuvo 
Ant kalnų augštai; 
Milžinų ten kaklai puvo, 
Verkė jų kupdi.

Ten užaugau, iškentėjau 
Aš kančias visas 
Ir pamėgau, pamylėjau - 
Vargdienio <(

naudoti.es


Ketvergas, rugsėjo 6, 1917, "DRAUGAS" ■V T’ -t 9 • ' ” *

Į •KaR#!”

Visas, tlnug-iniiž, svietas tire 
bti, dilio griausmą baisiu ka-

NENORIMA KAIZERIO 
PASITRAUKIMO.

ir tikėjimo labo. Sveikini-Į 
mo neužteko, bet dar prisi
dėjo labai daug materiališ- i

PASARGA PAŠAUK 
TIEMS KAREIVIAUTI.

Prezidento \Vilsono atsa- kai ir dvasiškai pne suien- 
nuoliu giedančių pagarbos gie ]<Vuią popiežiui visi visaip ig’nio ir išpildymo progra- 
siuę kares dievaičiui Alarsuu ėuiė aiškinti Kadangi pro- mn sesto iMoksl. Seimo
Visos tanios, visi žmonės, n<»- ridentas \Vilsonas savo at- Grand Rapidso lietuviai dir
yoins, ar henoroins ruošiasi žu
dyti viens kita vien neva delei

sakyme aiškiai buvo pažy
mėjęs, kad taikos reikale

bo labai noriai dėl moksle! 
vii}. Jie išpildė per tris

•J fr / e •
geresnės ateities, nors tninej^uv Valstijos nenori nieko Idienas kiekvieną vakarą

sulipinta vinie labai apsirinka,
lies kas sėja vėją, rinks and-

1 ' ' 1 ' • * l‘rą.- (dile ir dėl mus lietuviu 
siitlimitavo budinantis kariš
kas trimitas. Ji mes skubiai 
ruoškimės į “Karę,” prieš ne
žinojimą. tamsuma, atžagarei- . V ‘ . * I €
V^>tę ir tiems panašius prajo- 

. vi»j<.

Ruoškimės prie apšvietos 
musą brolių lietuvių, po vado
vyste “Kat. Spaudos Savai
tės Komisijos,’' Kas kai]) su
pranta, kai]) išgali prisideki-

bendro turėti su Vokietijos 
vyriausybe, bet tik su vo
kiečių tauta, daugelis pama
nė, kad prez. AVilsonas tu
ris mintyje paties kaizerio 
abdikavimą, t. y. prasišali- 
nimą nuo sosto.

Dabar tatai valstybės se-1 
kretorius Laiising oficialiai 
skelbia, kad Suv. Valstijos Į 
nereikalauja kaizerio abdi-1 
kacijos. Tik reikalauja po-Į 
litikinių reformų Vokietijo-! 
je. Kitais žodžiais tariant,!

tirštus, sunkius ir ilgus pro
gramas. Pavaišino gerai 
delegatus ir pavažinėjo au
tomobiliais. Taigi, ALR.- 
KM. Seimas taria širdin
giausi ačiū visiems Grand 
Rapids’o lietuviams už jų 
pasidarbavimą ir prijauti
mą.

Ten buvęs.

Vyrams yra užginta pusi 
imti su savimi ant trūkio vi
sokį nereikalingi dalykai, 
apart lengvo našulio.

šie reikalingiausi daly
kai, kuriuos galima su savi
mi pasiimti. — Muilas, sku
stuvas, šukos, šepetys, dan
tų Šepečiukas ir pudra; du 
abrusai maudimuisi ir 3 
rankų šluostymui, 6 skepr- 
eiukės ir dvieji apatiniai 
marškiniai. Nėra taipgi už 
ginta pasiimti kąlnierius Ir 
viršutiniai marškiniai kelio 
nei, bet nukeliavus lageriuo
se jie bus jau nereikalingi.

Kadangi rankiniai bak
si ukaj yra užginta nešti, tai par value kiekvieno šėro nuo 
virš minėti dalykai turį bu- $25.00 ant $10.00 už Šerą.

£
SS ▼ VINIAI 

VARPAI

3KXMK9Cat

me prie tos didžios ideališkos kad ateityje kaizeris su sa- 
“ karės” — masinio praplati-Įvo ministeriais be parla

mento pritarimo negalėtų 
bile katrai šaliai paskelbti 
karės arba nuolat grasinti

luino apšvietimo medžiagos —
Jai k rašė i u ir knygų Katalikų
Spaudos Savaitėje. Kas drą-

~ 4... i -i • i-,i i •; visam pasauliui, sus, o tiiT'Ruko, ir aplinkybes: 1
•jam tame dalyke prielankios,! Šitas sekretoriaus Lan
kokime per tų laiką — musįsingo paaiškinimas pasiro- 

iapšvietimo “karėje,” agęn-Įdė tuojaus po to, kuomet 
tais. Landžiokime per tų lai-Į vokiečių spauda kuom“ vien- 
ką po lietuviškas stubas kaip minčiai pažymėjo, kad vo
tie žydai “petlioriai.” Agen- kiečių tauta nepajudinamai 
to, jei tik jis platina gerus .stovės šalę savo ciesoriaus,

v. v .. . , , . nežiūrint pašalinių kurst v-•rastus, yra užsiėmimas labai j 1
prakilnus, l’avyzdin: Mus a. 1 
a. didis popiežius Pijus X-sis 
būdamas jau vyskupu redaga
vo katalikiškų laikrašti; ir
pats jį platino. Po piet, išė- šeštas ALRKM. seimas 
jęs pasivaikštinėti, visados: įvyko rugpjūčio 21, 22.ir 23 
pluoštais išsinešęs jo dalinda- (^’ T«B7 m., Grand Rapids,

MOKSLEIVIŲ SEIMAS.

vo praeiviams. O kada jau
buvo Patrijarkų Venecijos, »

tai tame mieste kataliku

Mieli.
TJtaminke, rugpj. 21 d., 

8 vai. iš. rvto buvo atlaikv-
dienraštis norėjo sustot ėjęs. tos 
delei stokos finansų-pinigų.
Tą (bežinojęs Patrijarkas, ati
davė savo lig paskutinio ska

tiko tam laikraščiui by tik jis 
eitų, sakydamas: “Jei reikės,, 
parduosiu mano vyskupišką 
žiedą ir kryžių palaikymui lai

kraščio, o laikraštis turi eiti.
Aš visvien ir be tų ženklų bu
siu vyskupu, patrijarkų, o puo 
linais gero katalikiško laikra
ščio, tai puolimas katalikiško?

tvirtovės.” Kurie gi negali
me agentauti, tai darykime 
tai, ką galime: Pasiduoktme 
])o katalikiškos spaudos savai

tės komisijos dispozicija, ar tai 
eentralinės ar vietinės; auko
kime pinigais ir tam panašiai

Tiesa, išsyk Katalikų Spaudos 
Savaitės Komisija prašo pini- 
giškų aukų nuo išleistuvių ir 
organizacijų. Bet... su pade

RCIKALAUKITC

Ącu£,7&ndeH,

EAGLE
BRAND 

CONDENSED

MILK
OMt-GtOSAL.

P«r ta.iai Jsll uita m<tu Jis yra rerlatl-
kūdikiai**. Norintlatrukdjų rašykite;

Bordans Condanaad Milk Co.
YORK

D. R. «

rusiu,t v 7
vidu-
simp-

VARPAI 
atminčiai varpai 
Itaanue Bell Ptmntlry Oo 
Ualttmore, M<L V. S. A.

reiviai buk saugiausiai pri
dabojau)! ir apsaugojniib 
kai]) tik yra galima.

PRANEŠIMAS
Šiuotni pranešame, kad 

“Draugo” Bendrovės šerini ri
ki] speeialis susirinkimas bus 
9 dieną spalio, 1917, 2-rą va
landą po pietų “Draugo” ben
drovės name, 1800 W. 4Gth 
St. 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 numažinimą šėru kainos Į

Mh
Originališkas 1

T’Eb

Del KUDIKU
Rekomenduojamas daktarų 

ir daugintojų (nurses) per ke 
turias dešimts (40) metų. Da
bar gaunamas naujo ‘ 
styliaus pakelyje — 
kiekvienoj aptiekoj.
Visuomet žiūrėkite, kart

l.niii šis paveiksiąs. vaUbaženkll*.

GERHARD MENNEN CHEMICAL CO., NEAVARK, U. i.

iškilu iii igos-gėd ui ii i g< >S 
Šv. Mišios už Susivienijimo 
mirusius narius ir lietuvius 
žuvusius karėje. Šv. Mi
šias atlaikė gerb. kun. J. A. 
Gerviekas, vietos klebonas, 
kuriam tarnavo du klieri
kai: J. Lipskas ir L, Brig- 
monas. Po Mišių gerb. ku
nigas A. Petraitis, Mokslei
vių dvasiškas vadovas, pa
sakė puikų pamokslą, pri
taikindamas prie mokslei
vių gyvenimo. Po pamal
dų, 9:30 vai. iš rvto susi
rinko visi delegatai i Šv. 
Petro ir Povilo draugijos 
svetainę ir ten su gera dva
sia ir karštu noru pradėjo 
Seimo darbą.

Aplamai paėmus, Seimas 
šįmet labai gerai atliktas, 
Buvo retkarčiais Įkištas vy 
čiu seimas ir daug delega 
tų nepasiganėdino p. Al. M.

. (Apginsiu.)

IŠPŪTIMAS.
Yra šimtai valgio 

kurie yra priežastimi 
rių išpūtimo, paprasto
tomo nustojinie apetito ir
žarnų suirimo. Išpūtimas
yra sunku prašalinti, bet Tri
nerio Amerikoniniš Karčio
jo Vyno Eliksiras priduoda 
greitą ir užtikrintą pngelbą 
tokiuose atsitikimuose. Jis 
prašalina iš vidurių visas su
gedusias medegas ir nuregiu 
liuoja normali žarnų funkcio
navimą. Jis gelbsti nuo žar 
nu užsikimšimo; nervišku 
mo, vėmimo, galvos skaudė 
jimo, nerviškumo, nemigos 
ete., galite atsidėti ant šie 
vaisto. Trinerio Ameriko- 
ninis Karčiojo Vyno Eliksi- 
ras yra patikimas vaistas, 
jis niekuomet neapvils,” 
rašo ponas Geo. Blatkv, 
Windler, Pa., liepos 11 d. 
1917 m. Kaina $1.00 aptie- 
kose. — Trinerio IJnimen- 
tas yra geriausia ginklas 
prieš įsisenėjusius priešus: 
reumatizmą ir neuralgiją. Jis 
greitai gelbsti atsitikimuo
se išsisukimų, sutinimų ir 
atgaivina pailsusius musku
lus arba kojas.. Kaina 25 
ir 50 e. aptiekose,, krasa 3o 
ir 60 e. Jos Triner. Manu- 
faeturing Chemist, 1333-1339 
So. Ashland Avė., Cliieago, 
III.

t i suvynioti į ryšulį,
’ Civiliški aprėdalai lage- 
’riuose bus nereikalingi, per
tai nereikėtų imti geri, o 
ir tie bus galima per expre- 
są pasiųsti namiškiams.

Kad palengvinus griūtų 
susižinojimą arba susinėsi
mą kareivio su savo šeimy
na, patariama pasiimti atvi
ručių su pačtos ženkleliais.

Prieš pat pašaukimą, 
kiekvienas naujas kareivis 
turi plaukus trumpai nusi
kirpti, nusiprausti, baltais 
drabužiais apsivilkti. Taip
gi pirštų nagus trumpai a- 
pipjaustyti.

Yisoki budai bus: vartoja
ma, kad pagerinus sveika
tą naujų kareiviu, į gimnas
tiką, kuri augina spėką žmo 
gaus sąnariuose bus atkrei
piama didžiausiu atida. Val
džia

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

NOTICE.
Notiee i s liereby given tliat 

a/Special meeting of the stock- 
holders of the Draugas Pub. 
Co. vili be lield at 1800 YV. 
46th St., on the 9tli day of 
October 1917 at tbe liour of 
2 o’cloek p. m. for tlie purpose 
of eonsidering tbe voting up- 
on the proposition to inerease 
the eapital stoek of tlie said 
Draugas Publishing Company 
from $25,000,00 to $50,000.00 
and also tlie proposition to 
de'erease tlie par value of eacb 
share of stoek from $25.00 per 
sliare to $10.00 per share.

Dated this 31st day of 
August, 1917.

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

Nauja knyga išsimoki
nimus uotu ant visokiu 
f ,>t niment u, liet u v iškoj 
kalboj S lekcijos be 
mokytojo. St 150. par
duodu už $1. Lietuviš
ku knyga (lel piano Šit. rtel Reno 1() | 
knygų $i. Pigiai turiu vargonų ant : 
pardavimo. Adresuoki!:

G. A. BARONAS,
Keunedy Tovvnsldp, McKecs lloeks, r 
Pa. lies. 21(> Ilickory st.,

KAM
LEIDI SLINKTI

aBe»2BK»ae.aa«E®c-ra
A. A. SLAKIS

ADVOKATAS

Mteato Ofisas: Koom 324
.!• •«. LaSaDe St., Obicago, UI. 

TcL Randolph 5244

Gyrenimo tirta 
«»5 So. Ualsted Street

Tel. Drover 5324 

RSOKBKBBaBSBB«gK3BSRX3SaeaB-aBi

SŽ v aigžd b

Savaitinis Laikraštis 
| išeina kas pėtnyčia
0 Kaina metams:
1

Amerikoje ir Kanadoje 2 dol. 
Lietuvoje ir kitur .... 4 dol. 

g Adresas pinigams ir ko-

ka priims ir nuo kiekvieno P«-JRa?kaUR pa8įelgimu vyčių
vienio asmens nors ir buomą- seime. Bet buvo ir kele-

nuk, tnn. prakilniam (aa ,lgnegPsįUi kll).jp st,.„ i 

tikslui. X« knndnnginn tu- cėsį ,llnjnus KPsillti ngnj_ 
r,-.s pinigų, Ino pasekmingim. Taigi j vis? spimą

nuo pradžios iki pabaigai, 
galime pasakyti, kad gan 
gerai atliktas.

Seime daug naują dalyku 
buvo svarstoma ir nutarta, 
ir taij) ]>at daug dalyku nu-, 
tarė pagerinti.

Delegatai buvo labai ge-Į 
irai priimti ir užlaikomi vie-

galės išlošti “karę”1 — pra
platinti apšvietimą tarp mus 
čia Amerikoj. Tad. marš vi-
’i 1 tartj”

K. V skas.
P. S. I’inigiškas aukas rei

kia siųsti šiuo ndresu: Rev. E.
Kemėšis. 242 W. Brombvay.
So. Boston, Mus?.

„ ................. , Itiniu moksleiviu ir lietuviu.
P P. S. Meldžiu visu kata- , . ,. ... ... i Antradienio vakare, rugpj.

likišku naujienrnseių perspan- o . .. . . | .‘ . ... 21 d., vietinis klebonas n
dinti tą mano atsisnukimelį.

K. V.

skaitykit ir platinkii
“DRAUGI”

rffk 5<8 »15475 rs* -STSTSTS* _

gvamutuoja, kad ka- į • NAUJAS LAIKRAŠTIS

FATONICMBCrOB YOUB STOMACn'S sAkej
UŽMIRŠK, KAD t'l’RI SKILVĮ. 
Viena 1S šių lentelių, yra labai gera

po valgymui dėl suvirškinimo. Pa
mėginkite vienų. Parduodama pas 
visus aptlekorius.

Rumatizmas
NlnUm lydut't per ta kuris |Į tarėja

Pavnsarijv 1M)» aš turėjau 
Museulnr ir Itiflammatory Ru- 
matizmų. Aš telp kentėjau tris 
metus. Aš mėginau visokius 
vaistus, ėjau pas visokius dak
tarus, bet iftan tik palengvi
no ant valandėlė*. Ant galo su
radau vaisia kuris mane visiš
kai išgydė Ir rumatlzmos dau
giau nesugrįžo.

Aš norių kad kiekvienas ku
ris kenčia su rumatizmų kini 
pamėgintų š| vaistu. Nesiųskite 
nei vieno cento, prislųsldtc savo 
v arda ir adresu, o aš prisiųstų 
Jums šj vaistų. Kaip Išmėginsi 
ir bus geras tai tuomet. . gali 
prisiųsti viena doleri, l»et tas 
suprantamai kad jeigu ne|ta- 
gelbes — pinigu nesiųsk. Knm- 
gi kentėti ilgiau jeigu galima 
gauti palengvinimu Rašyk šian
diena.

Mark H. .laekson No. 470 D 
Gurney Bldg. Nyraeu.se, N. Y. 

Mr. Jnekson paima ant suves
atsakomybė, kad tas teisybė.

Niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

nuo dvylikos draugiją at
stovai sveikino moksleiviu 
delegatus, linkėdami jiems 
geriausios kloties, pasiseki- 
ipą visuose darbuose įr ne** 
ViulHtaąčiai darbųoties dėl; 
lietuvių tautos, visuomenės

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

TIE, kurie garsinasi musų lai
kraštyje, padeda mums gerinti z 
jį dėl musų skaitytojų. ::
UŽTAT mes turime pirkti pas 
tuos, kurie garsinasi pas mus.
PADĖKIME jiems gerinti jų 
biznį, užtat, kad jie padeda 
mums :: ::
Jt\gu Jums reikia ką pirkti, vi- 
tuomet pirkite nuo tą, kurie gar- 
tinati musą laikraštyje 

Remkime tuos, kurie mut ramia.

)•
*
o
)O

I

“GARSAS”
to
j* “GARSAS” eina kas ketver- 
M gas didelių 8 puslapių, 7 kol.,
K formate.»
« - ‘‘GARSAS” yra vienu geriau- o 
te šių ir svarbiausių Amerikos Įlo
ję tuvių katalikų laikraščių.

to “GARSUI” sandnrbininknuja • 
gabiausieji Amerikos lietuvių ° 
rašytojai, publicistai, vLsuome- o
ninilikai. •o

“GARSO” prenumerata me- • 
tams $t.5O, pusai. — gi.00.

o•
o
o

SAVO PLAUKAMS?1• •
Neturėsi daugiau kal- 
tunuotų, resvų, krintan
čių, pleiskanuotų, ap- 

Itnirusių, žodžiu—ligui
stų plaukų—ko turčtu- 
|mei visuomet gėdinties, 
nes tas daro Tau ne
apsakomų ^nemalonumų 

Į—jeigu tik urnai pra
dėsi vartot * musų su

paisytus plaukams vais-_ 
tus “Dermafuga”. Geresnių plaukams i
v^™Lg?'rpmadS' ,£"^4^ | respondencijoms: 
vo plaukai bus tankus, švelnus ir 
skaistus! Oda Tavo galvoje bus ty-1 
ra, •pleiskanos išnyks ant visados, 
o plaukai niekad daugiau neslinka.
Busi patenkintas savo plaukais! Ne 
pavydėk kitų puikiems plaukams, 
nes pats gali- turėti dar dailesnius!

Reikalaujant prisiusime Tau pačta 
suvis dykai išbandymui “sampilų”.
Prisiųsk 10c stampomis persiuntimo 
lėšų, gausi išbandymui dėžutę “Der- 
mafugos” veltui, sykiu ir brošiūrų, 
užvardytų: “Puikus Plaukai”.
ARGIL SPECIAĄTIES CO.,

• Dept.

<4ŽVAIGŽDE 9 >

1 3654 Richmond Str., 
i Philadelphia, Pa.

P. O. Box 37, Philadelphia, Pa.;

F4RM0S
Dabar geras laikas pirkti.

Lietuvių Kolonijoj kelios ge
ros farinos. Rašykit, o nereiks 

o mokėt brangiau per agentus.

° Brooklyn, N. Y. •: TaiPS> iau tnriu nau.i° meduns
c • kuri parduosiu eišto.
•a «Q»a •Q>a*sinaAa*a«uAaAa2

“Garsas”
456 Grand Str.

o

s

Ė R A.L K sjMIGHIGANO ŪKININKAS
P. 0, BOJ 36 HART, MIGH
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Plymouth National
BANK

Plymouth, Pa.
Kapitalas su perviršiu 

$200,000.00
Šitoji Banks prižiūrima 

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

G. N. Postlethwaite, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimas.
• ATTORNET AT LAW
{ 105 W. Monro®. Cor. Clark Rt.
• Roonl 1207 Tel. RandolDb 5593. 

CHIGAGO. ILL.

•rv.: SUS S. Baloto! M. 
Talaphoa* Tardo MM

DIDŽIAUSIA

KRAUTUVĖ

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“DRAUGĄ”

d vk

i e'
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LIETUVIŠKA

CHICAGOJE
Užlaikoma laikro

džius Tr laikrodėliu®, 
auksinius žiedus. Allubl 
nlus Ir deimantinius, 
muzikas, gramofotma 
su lietuviukais rekor
dais, koncertinas, ant 
kurių gali groti Ir ne- || 
mokantis visokius Šo
klus. armonikas rusiSkas Ir prūsines, importuotas Ir taip Jau 
ruslSkas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.

Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisome 
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muztknliSkus Instrumentus 
Ir revolverius. Savo darbų gvarantuojame. Musų kainos ant vis
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chlcagos orderius ga
lite siųsti per lalžkus.

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

TELEPnOlTE DROVKR 7309
KalOldkO risfems dykai, ka* Uk prisius už 8c. ils m pa

Nyraeu.se


1

• < DRAUGAS »»

■a
vi

rugsėjo G, 19-17

Visų maloniausias 
atnašas.

galėjo uepasergėti Kunigai- Nustebo Lietuvos Valdo- 
kščiai, garsus karžygiai,' vas. Nustebo ir visi jo 

| garsus ir šveluadušiai svajo , dvariškiai. Taip, tikrai.

Vilniaus pilies pasaka.

tojai.
Didžiojo akmens kertSn 

padėtų atjojo patsai Šeimi
ninkas su buriu dvasiškių, 
pačių prašmatnų jų kunigų: 
vaidilų, žynių ir burtininkų, 
vedinas.

Ir tarė Kunigaikštis ku
nigams :

— Galingųjų Lietuvos dlc 
vų tarnai, jų valios ir no
rų aiškintojai, kvapnaus 
gintaro ir riebiųjų gyvulių 
atnašautojai, pasakykite da 
bar man, kas plačioje mano 
kunigaikštijoj visų labiausia 
patiktų jiems, kas reikėtų 
jiems atnešti, idant jie per 
amžius globotų tuos murus 
ir darytų juos Lietuvos prie 
šininkams neįkandamus (

Sunkiomis, giliomis min
timis apsiniaukė seniausių
jų ir gudriausiųjų kunigų 
veidai. Susitraukė išmin
tingosios kaktos, užsimerkė 
akyliosios akys. Giliai gal
voja, iš ugnies buria, tariasi 
savo tarpe, atsimena senų 
senolių papročius.

Pagaliau atsako savo vie
špačiui: .

— Didis Lietuvos Valdo
ve! Tu pats esi dievų išsi
rinktasis jų tarnas. Jų no
rus ir pats gali patirti. Dėt 
jei būtinai musų Liausies,

Didysis Lietuvos Kuni
gaikštis, dėl savo darbštu
mo pramintas Didžiu Lietu
vos Ūkininku, sumanė pasi
statydinti tokį tvirtapilį, 
kad joki priešininkai nega
lėtų jo paimti.

Sumanyta — padaryta: 
toks tai buvo Kunigaikštis.
Išsirinko labai gražius Pa
nerių kalnus ir ant augš- 
čiausiojo ėmė vežti didžiau
sias tašytas uolas ir degtas 
plytas. Vargo buvo neišsa
komo. į vienų vežimą rei
kėjo pajungti bent dešimtis 
jungų jaučių.

>
Pagalinus visa medžiaga 

paruošta. Pamatui pladėti 
raudonomis žiotimis žiopso 
plačiausi perkasai. Prie pat 
jų krašto stūkso kalnai ak
menų belaukiančiu tik va-& 4
landos, kuomet nuriedės gi- 
lumon ir prisiims visų. sun
kenybę statomųjų mūrų. O 
jų tarpe vienas tikras milži
nas akmuo, gausius atgulti 
į pat kertę.

Vilniaus pilė turės būti 
dar niekur neregėto stipru
mo, nes ji gaus ginti visų 
Didžiojo Kunigaikščio šei
mynų: čia norima padaryti faį žinok: Lietuvos dievams 
'sostapilis. Ir netik kuni
gaikščių gyvybę, — gins vi
so krašto laisvę ir šlovę.

Gražus tai kraštas tie Pa- į vienatinį saVo isčios
neriai: kalnais kuprotas, u- vaisių — sūnelį gera valia 
pėmis gembėtas, miškais pa Į Syvų padėtų po šituo di- 
sišiaušęs nuošalvs. Jo ne- džiuoju kertės akmeniu.

visų maloniausis atnašas 
butų, jei išsirastų tokia lie
tuvė motina, kuri pirmu-

APSVARSTYKITE GERAI.
r galima teisingiau diemonto Akmeni pirkti?

Ar galima Elgin laikrodėlius kitur pigiau gauti?
Ar galėtu kitas auksorius Jumis darbais — užganė

dinti?
Paklauskyte lietuvių kurie žino. Visados teisin

gas patarnavimas.

K. NURKA1TIS
1617 N. Robey Street, North Ąve. h- Mtlwaulree !g

Tai butų brangiausia atna- 
šas. Tik iškur jo gauti ? 
Nuo-pat pradžios pasaulio 
dar nebuvo girdėta tokio at
našo.

Visdelto liepia visiems
burtininkams ir kitiems ma *
žiesiems dvasiškiams apeiti 
visų Lietuyų, besiklausinė- 
jant, bėgu neatsiras tokia 
Tėvynės mylėtoja, tokia jos 
priešininkų svetimtaučių ne 
mėgėja, kuri apsiimtų net 
tokį kraujo ir savo širdies 
atnašų -dievams dovanoti.

Neilgai teprisiėjo kuni
gams klajoti. Vokiečių Lie
tuvoje taip nekęsta, jog jau 
trečių dienų, kunigai rado 
tokių lietuvę motinų našlę.

Atvedė ji savo vienatinį 
sūnų jaunikaitį, jos senat
vės aprūpintojų. O buvo 
tai jaunikaitis netik gražus 
ir motinai geras, bet dar ir 
išminties vyras.

Nesipriešino jisa*i motinos 
valiai ar ten kunigų skelbia
mai dievu valiai: tiktai no-l 7
rėjo ištirti, ar tai tikra yra 
dievų valia?

Ir paprašė Kunigaikštį, 
kad jam leistų triskart pa
klausti kunigus: jei jie at
sakys tinkamai, bus tai ne1 
beabejotinas ženklas, jog 
dievų valių tikrai žino; jei
gu atsakys netinkamai, bus 
tai ženklas, jog tik savo pra 
simanymus skelbia.

Kunigaikščiui sutikus, jau 
nikaitis paklausė kunigus, 
kaip jiems rodos, kas yra 
visame pasaųlyję — ;

1, už viską saldesnis,
2, kas yra už viską leng

vesnis,
3, kas yra už viską kie

tesnis ? •• W

Neilgai tegalvoję, kunigai
atsakė: ’

Visų saldžiausias pasau
lyje bus laukinių bičių ko- atgultų jaunikaitis, tai aiš- 
rys, visų lengviausia, žino- ku, kad po tuo-pat akmeniu

Jei Lietuvius dievai ne
prisiėmė, kad senovės pa
pratimu po kertės akmeniu

gilumoje,kur turėjo nurie- tis tų nekaltybės mergelę 
dėti anoji didžioji kertės vedęs, o anąjį išminties jau 

uikaitį pasidarę Kunigaikš
čio Tarybos Nariu.

ma, bus medinoje paukščio turi atgulti mergaitė, lygiai

uola, lyg visai nenuvokda
ma, jog jai kas bloga gali 
atsitikti.

Visų širdis ,į save paleli-, 
kė. Visi sudrebėjo užjau
timu. Bet ką padarysi, 
jei tai tokia pačių Lietuvos 
dievų valia.

Kapų tyloje, visi akis že
myn nuleidę, karštai sku-

CHICAGO, ILL.
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i Panedelio Vakaro Patarna- 
I vimas Del Taupinančiy.
=

I

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

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

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

Kur Lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai yra nuo
širdžiai priėmami.

State Bank of Chicago
LA SALLE and WASHINGTON STS.*

(Skersai nuo City Hali).

pukelis, o visų kiečiausia — graži, kaip ir jokio blogo 
Kunigaikščio kardo plienas, neišmananti. Nes toks yra 
kuriuo jis sudrožęs raiteliui sėiiŲ seniaušis netik lietu- 
per galvų, gali jį per pusęjviv, bet ir kaimynų papro- 
perkirsti lig pat balnui. |tys> kad norint pastatyti 

— Neteisybė! — i>^ai,sttpras mūras, reikia po juo 
atsako išminties Vyras. - llžkasti
Aš žinau daiktvj dar saljles-l Ir !s“kc' Kunigaikštis bur bna. 
nią, dar lengvesnių, dar lrie--tininkams ir kitiems jnažie- 

siems kunigams su j ieškoti 
pačių nekaltųjų mergaitę vi
soje Lietuvoje ir atvesti į 
Vilnių,kad taptų dievams 
atnašu už visos Tėvynės lai
mę ir laisvę.

Neilgi teprisiėjo kuni
gams klajoti. Lietuvoje 

kietesnę, jei neplyšta, ati- j mergaitės kuo ne visos bu- W Lietuvos dievai 
duodant mane taip baisiai vo gražios ir nekaltos. Bet sau išsirinko!

tesnių.

— Nujau, 'bene ką ?

— Gi motinos pienas kū
dikiui už medų saldesnis, gi 
kūdikis ant motinos rankų 
už pūkelį lengvesnis; gi ma
no motinos širdis už plieną

nukankinti. į '

Ir pripažino Kunigaikštis 
ir visi jo dvariškiai ir susi
rinkę žmonės, jog išminties 
vyras tiesų pasakė; jog tai 
nebus Lietuvos dievų noras 
tokio atnašo. Ir liepė jau
nikaitį paleisti.

Irvėl įsake kunigaikštis 
kunigams teirauties, kokio 
gi atnašo dievai reikalauja, 
kad jo sostapilis butų ne
sugriaunamas? Kas iš vi
si; Lietuvos turtų butų die
vams visli maloniausis?

i r vėl apsiniaukė giliu rū
pesčiu rišu kunigų veidai. 
Vėl jie galtoja, buria, atna- 
šus degina, senų senolių pa
pročius atsimena. Tris die
nas, tris naktis nevalgę, ne
migę, pagaliau atsakė savo 
'Viešpačiui.

— Didis fLietuvos Valdo-J 

ve! Maloniausis Lietuvos 
dievams atnašas štai kada 
bus.

kurių atvedė, buvo gražu
mu lygi Lietuvos laukų žie
dui; jos akelės žydrumu bu
vo lygios Trakų ežero gil
mėms. Ir matės bloga nie
ko nenuvokianti.

Baltais sužadėtinės rūbe
liais, žalių rūtų vainikėliu 
ant galvelės/’laukinių žie
dų glėbiu mažutėse ranky
tėse, švpsodainasi ir vien 
tik savo apdaru ir gėlytė
mis džiaugdamasi, ji ra
miai sau atsistojo griovio

1

r

Išėjo Iš Spaudos
“APMASTYMAI VISIEMS METAMS IR ŠVENTĖMS“ 

Dvi stambi knygl, po 500 puslapiu.
Drūtai audeklu apdarytos •................................ .. .................. $».••
Popieros viršeliais ........................ .. ................................................. f2.it

DVASIŠKOJO GYVENIMO VADOVĖMS.

Audeklu Apdarytas .................................... .. ..........................fl.tt
Popieros viršeliais ....................................................................... ft.TBf
Galima gauti “Draugo” spansttrrėj, IR OO W. Mth St., Ohioago, U. 
Ir pas Run. A. Staniukyn*, 30S4 Watt. <7tA St., Orieage, IH.

1.MTRA. • t ,
210 ukvrii farma su gėriais bntlln'knls, ioo a kerti dirbamos, li

kusi geros girios Ir ganyklos. Kaina $10,000. Mainosi I Cliieagos na
mas arba Mlluaitkee ir Hhehoygnn ir kitus Wisconsi»o miestus.

Parsiduoda HO akenj farma su gy vuliais, mm javais, mašinomis: 
17 karvių, 3 arklini, btidinkai geri. Kabia f 12.OOO. įmokėti refkia 
•2,000. Likusius ant ilgo išmokesnio, ant 4 naošftneio. Ras nori Mirk
ti ar mainyti atsišaukite per laišką pas:

I’. A. MAŽEIKA. ,

LIETUVIU ŪKININKU DRAUGIJOS

aiiiiiiiinmnimtnfiiiMiininmiliiiiiiiMiimiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiitI • “PAŽANGA" !
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Išijo iš Spaudos

Mažasis Kataliką Ti-
kejimo Katekizmas
Tvirtais Audeklo Apdarais

Kaina 25c.
GALIMA JĮ GAUTI PAS SV. KAZIMIERO SESERIS 

67th ir S. Rockwell St., Chicago ID,

IbdcsBj skaičių imant nuleidžiama mroSmitis. 
Imant 1,000 egi. nuleidžiama ypatingas nuošimtis. 

Pelnas ris šv. K&zipnero Seserų VRuraotynro.

Ji«aa.

LIETUVIAI APSISAU
GOKITE!

Pereito sekmadienio va
kare p. Albinas Vazbutas 

bedami, šimtu ranku užka- buvęs ant pasilinksminimo
uolą ir stūmė jų į 

griovį, kad tik greičiau nu
tiktų tai, kas neišvengia
ma.

Ir visi apmirė, nustėro. 
Tik Kunigaikštis neišken

tė. Šoko prie krašto, žvilg
terėjo žemyn ir visas veidu 
nušvitęs, linksniai sušuk<T: 

— Visų maloniausi atna- 
patvs

Griovyje šalia uolos sto
vėjo gyva lietuvaitė. Kaip

Šv. Jurgio parapijos svetai
nėje, kur Šv. Rožančiaus 
moterų draugija turėjo sa
vo pasilinksminimą, ėjo na
mo apie 1 vai. nakties. Jam 
einant.33 ir Auburn Av. pa
stojo kelių 4 apsiginklavę 
revolveriais “bomai” reika 
laudami atiduoti visų kų 
turi. Tuo jaus be jokio 
klausimo atėmė ųno jo pi
nigais apie 30 dol., laikro
dėlį vertės 50 dol. ir dar no 
rėjo žiedų nuo piršto nusi
traukti, bet tasai nedavęs

ir pirma, švietė nebaltu ne- „,z k ,ibos ^a^gtas atrt 
rupestingumu. Tik akelė- P(( fo ui> likai
se spindėjo du (bernautu - bė p Vozbutas ne-
dvi asareli, kad akmuo, krizj 
damas, išmušė iš jos rauk’ | 
visus kvėpiančius žiedelius 
ir ant jų atsigulė.

Nekaltos lietuvaitės at
našo Lietuvos dievams britą

♦ kūrins pažino, ir sako, kad 
jiė yra kokio ten intariamo 
kliubo nariais.

užvisa maloniausio, ir Vil
niaus pilis buvo stipriausi.

paskui Kunigaikš-

! The fireat Westem SimI- 

į tini aid fWtatng Go.
» 41it k Willate SI., Chic«go,;ill

dėl cigaretu 
V1RGINIA 

Tabakas yra
geriausias «

v:

Literatūros, Moksle, Politikos ir Visuomenės Žurnalas. =
Mėnesinis’ laikraštis, gvildenantis visokius gyveni į 

tno klausimus tautiškoje ir katajikiškoje dvasioje.
“PAŽANGA” atsižymi rimtais straipsniais, gražia 

kalba ir puikia išvaizda.
Metįnė prenuwwrata $2.00, pusmetinė $1.25, atskiras 

numeris 20 c. Agentams daodamag didelis nuošimtis.
Adresas:

TRGINIA Tabakas yra tai 

originališkas tabakas. 

Virginijos tabakas yra vi

sur reikalaujamas — jis turi
t /

“gyvasti” ir “skoni” kuris 

padaro daug skirtumo tarpe 

jų tr paprastų cigaretų.

(Su

6MW. Mahiny GNy. <*i>
iimiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiii mmtii

IŠRADĖJAI!!L y P’.iF ž £ H_  B
jEKrr nonin; patentu ant savo išradimo trom-
PA5I LAIKE TR JT PTOREOT, rAjklte reikalatdanil VELTO PA- 
TATtnTO tr “VADOVAS MRATitMĘ“ RA l*RASf IR KAIP IIAPA- 
TEVVEOTT ir rašytu OVADANClfA- Raudymai ir eguminaeijofl 
m< Mieli,, arba tirai kiti i y darome DVRAJ. Ofisas musų randasi 
WA4taiNGTON'E, kur yra Departamentas Patentai imo.

AMERIOAM EUR0P1AN PATENT OFFICE (D. S.) 
a.va BrovrfnHr, York, N. Y.

R
 Virginijos Cigare tai

edmont
PKANKAIUMi Pereita mwa 1 
»lUus d»u«U4ii Mtginijov rthAn 
t a imi sudėta I elgaretus nėgę ku
kio kito tabako. Pienium >fa Vfr- 
glnljvs daugiausia pardavinėjamas 
tabakas visam aviete.

10 UŽ 5c
Teippat gaunama

20 UŽ 14)c

------—- - ... . _ «...i, iii1



Ketvertas, rugsėju 6, 1917

SPRINGFIELD, ILL.

"PRAUGAS

CICERO, ILL, išliu ujo atgimusi kuopa,(ugnį, bet jau ir didžiausi* vpn- degėsius, tuda vienų namo šie-1 PRIĖMIMAS VYRŲ KA- 
gyvai imasi darbo. denio pylimus nieko negelbėjo, na, kuri dar kiek laikėsi štai- BIUOMENĖN PASI-

Nesenai čia atsibuvo ko
kio tai lietuviško L. D. Pro- 
gresyviško kliubo piknikas. 
Progresas tai žydėjo iš
tiktųjų nes savo užmany
mams atsiekti jie sudėjo po 
$1.00 nuo ypatus, ir prisi
vežė puikiausiu gerymų ir 
valgių ir taip begerdami 
progresistai praleido visų 
dienų besivolįodanii ir juo
kindami svetimtaučius. Gė-

maniška S. L. A. Moterų kuo 
pu. Jeigu kokios laisvama
nės arba soeialistės priklausy
tų- prie tokios draugijos, butų

' nestebėtina, bet ka,d moterys 
katalikės priguli prie tokios 
bedieviškos draugijos, tai čia 

i jau labai didis prasižengimas 
prieš visuomenę ir lietuvių 
tautų. Jog šita draugija y- 
ra tikrai bedieviška, liudija 
jos organas “Tėvynė,” kur 
ant kiekvieno puslapio šmei
žiama dvasiški ja ir katalikų 
veikėjai; taip pat liudija jos 
išleistos nekurtos knigos, kai
po tai: Kalendorius pernykš
čių metų ir “Kelionė j Šidla 
vų. ’ ’ Minėtame kalendoriu
je yra aprašytas gyvenimas 
vieno atskalūno, J ono G ūso, 
kurį bedieviai į padanges 
iškelia begirdanti, o katalikų

nema-
VVČ1U • • 

Štai

nemažai.
negalėjo

da labai gėda musų bro 
liams, kurie taip pasielgia, i ^vasiškija visur kaltinama, 
Kų,-gi ir besakyti apie tai, buk tok* ^ltei'
jeigu jau tokios girtuoklys- 8Usi ’nirtin\» kn^pa-
tės tarp musų viešpatauja, J lapėje, kuri vadinas Kelio
ne tik namuose, bet ir vie-ne i Šidlavų,’ pajuokiami lie
sose vietose. Vytis. I tuvill katalikų papročiai; Del-

___________ _______ ; to tie visi kurie . prie tokios
MUSKEGON, MICH. draugijos priklauso, prisideda

________ 1 I prie platinimo bedievybės ir
32 d. rugpjūčio, Liet. Vy- į Jau .nustoja būti katu

čių 75 kuopa laikė savo su
si rinkimą. Susirinkiman
ųtvyko beveik visi nariai, iš 
ko matyti, kad musų jauni 
mas kaip galėdamas spie
čiasi po Liet. Vyčių vėlia
va.

. Tiku, nes Viešpats Jėzus pasa
kė: “Kas prieš Manę, tas" nė
ra su Manim.” Prie gero? 
draugijos prigulėti yra labai 
geru daiktu, jeigu ji nesiprie
šina Kristaus mokslui. Čia 
Amerikoje yra susitvėrusi mo-

Vyčiai.

Drauge malonu ir 
loiiu, būti vietinės 
kuopos susirinkime,
susilipkime laikytame rug
pjūčio 22 d., buvo visokių į- 
vairumų. Susirinko narių 

Tik gaila, kad 
būti susirinkime

du žymiausieji musų nariai: 
pp. Al. M. Kačkus r Stasys 
Daunoras. Juodu tame lai 
ke dalyvavo Moksleivių Sei 
mej

Daug dalykų buvo svar
styta ir Uįlirių nuomonių 
buvo išreikšta. Tai malo
nu, bet buvo ir nemalonu
mų. Tie daugiausiai kilo iš 
puikybės. Mat dar vis yra 
musų kuopoje tokių, kurie 
save aukština, pučiasi.

Tankiai mes džiaugiamės, 
sari pirmininku, kad jis ga

Bugpjučio 17 d. 8:30 rytine- 
tyj. iššoko iš bėgių Cbieago 
Alton pasažirinis traukinis — 
kuris bėgo iš Cbieago į St. 
Louis, Mo. Nelaimė atsiti
ko ant vienuoliktos ir Ridgely 
Avė. Keturi karai apsivertė 
visai ant šono, sužeizdaini dau 

bus yra ir sumaniai veda su ffyK* keliauninkų, bet laimė,f v * .

terų draugija, taip vadinama, 
Susirinkimas tapo atida-i2ynierjĮ<OiS Lietuvių Rvnio-Ka- 

rytas su malda. 1 erskai- j fa|jĮ<ų< Moterų Sąjunga, ku- 
čius protokolų pradėta, svai-į rįos vįsos n^rės gauna mėne- 
styti apie bėgančius kuoposHį laįkl.aStj “Moterų Dirva” 
reikalus. buvo kalbamagapn,a rasti daug viso-' 
parsitraukti kalbėtoji, ^'^kių nųudingų pamokinimų, 
tam dalykui tapo išrinkta j k.w reįkuiįnga kiekvienai ino- 
komisija. > terei ypač dabar. Butų labai

$ J “Nauiicnose” šmeiži- tuves moterėlės piYširupitrtiĮT‘tilpųs ”• naujienose 
1 pas musų kuopos, taipo gi 
višos katalikų dvasiškijos. 
M,ujsu kuopa nutarė darbuo
tis kuoištikimiausiai savo 
tautai ir bažnyčiai, nežiū
rint visų tų pliauškalų iš 
socialistų pusės. Taigi čia 
visi nutarė remti kuodau- 
giausiai katalikiškus laik
raščius, o saugotis tokių ra
štų, kurie musų veikėjus 
biauriausiai purvina savo 
pliauškalais. *

Paskui buvo išneštas už 
manymas, kad po susirinki-' 
mui butų sakoma eilės ir) 
deklemaeijos. P-as Ta
nioms gana puikiai padėkle- Į 
mavo eiles ir kiti tam pri- Į 
tarė ii- žadėjo darbuotis tam 
dalykui ateinančiuose susi
rinkimuose.

Valio! Vyčiai į darbų!

J. Deliaiokaitįs.

įsteigti šitų prakilnių draugi
jų SLRKMS., o tos bedieviš
kos, prie kurios esate prisira- 
iusios, verčiau išsižadėkite, 
kad paskui po laiko nereiktų 
ailėties.

K. Vosylius.

sirinkimus. Bet taip nevi- 
sados būna. Kartais be- 
pirmininkaujant jam atsi
tinka nevisiškai teisingai 
kitus inžeisti.

Kiek tai daugiau džiaug-1 
smo ir linksmumo butų, jei 
gu visi nariai pasišvęstų ir 
daugiau dirbtų delei kitų, 
negu dėl savęs.

Po susirinkimui pradėta 
Žaisti; žaista neilgai. Pra 
dėjus dainuoti “ Eisim, bro
leliai namon” skirstemės vi 
si namon. Šį kartų pate- 
mvta, kad nebuvo tiek link- 
šuninio ir džiaugsmo, kiek 
praeityj. Bet nežinia ka 
nnjms ateitis žada.

Vytis.

CAMBRIDGE, MASS.

Lietuvos Vyčių gyvumas 
spalvini auga. Kas galėjo 
tikėti, kad 'apmirus gyvybė 
grįž, bet tas atsitiko.

tiiiiiimiiimimimiiiimiiiiiimiiiitiiiuiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiimmimmimimi

LIETUVOS VkCIŲ ORGANIZACIJOS ORGANAS*
PIRMUTINIS IR VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAUNIMO 

LAIKRAŠTIS AMERIKOJE.
Katultoj* melams S1.SO; p 

cijos pnriams si
Aitras**:

“VYTIS” 
1800 W. 46 St, ----- ::-----

7Be. Itetnvos Vyčių organizm
as už mėnesines mokestis.

I

----- ::----- Chicago, UI.
Jei pritari jaunimo idėjoms, jo darbams — skaityk, pla

tink ir remk tų idėjų išreiškėją — organą “VYTĮ”., jo užda
viniu yra išbudinti Amerikos lietuvių jaunimą, užinteresuoti 

5 didžiomis idėjomis ir nukreipti jo domą link tėvynės Lietu- g 

5 vos reikalų.
niimiiiiniiiiiiiiiiniiiiiniiiiiininniiniiiinimiuiiiiiiiiniiiiiiiiiininmmiMiinnui5

SO. CHICAGO. ILL.

Tose lietuvių kolouijttse, 
kur daugiau lietuviai yra ap
sileidę pildime tikybinių prie
dermių ir kur nėra išsiplatinę 
katalikiški laikraščiai, tenai 
daugiau* juos išnaudoja lais
vamaniui ir visokio plauko so
cialistai, prikulbinėdanii nesu
sipratusiu* katalikus rušyties 
prie jų netikusių draugijų ir 
platindami tarp jų bedieviš
ku* laikraščiu*. Čia gulime 
puįmti kaipo pavyzdį iš So. 
Clncagus nekuriu moterėlių 
gyvenimo, kurios nors jr ka
talikų tikėjime išauklėtos, bet

duodas už nosie* vedžioti viso
kiems katalikų bažnyčios prie 
šaltis. Nelabai senai pasidar- 
bftv ųs vienam tamsybės apąš 
Lalui, čia tapo įsteigta larivų-

Detroito Muzikos ir Dainį) 
MHetojams Domai!

Lietuvos Vyčių 79 Kuopos
[ 5v. Jurgio Parap.) Choras

, Rengia labai gružu ir turiningų Koncertų

Rugsejo4epl8iBber, 8 d., 1917 m.
Sv. Jurgio Parap. Salėje

• vfl. vųkarę įžanga 25c. Y patai.

_ t \
Pro^rnni, rialviaur TK1S CHORAI Ir UVMIAI HI OKI KO1TO 

NOI.IKTAI. VAUOlttINKAI. MUZIKAI, HoN»>M»(ll*TAI, MKKI.E- 
MATOIU.U. VIETINIAI IR Ifi KITU MIE8TV KALBĖTOJAI.

Vienu lodilŲ rakant, bus lai kon<rrtn> labui pulkim Ir |Mp,idln- 
fra.-. Tikslą!, lo iškaro bu* paaiškinta* laikr koncrrlo, ka* (rgl 
prktnn* |icpta«a «>\U»Uo ir Mitiizljazroo.

Talpi <1*1 Oetroilo mnzŲtbs ir rtainy mylėtojai, yra nuoširdžiai j 
kilsianti atsil.inkjII, nr* 1*1 lųia DETRoiTE pirma* lulp JspuiUn- 
(ta* su rlsokial* Jtpiruniai* koiif<rtM*.

Visus uuošinUiai krk'ėiu CUGR^S.

Kugpjučio 3-čių dienų lai
kytame susirinkime išva
žiavimo rengimo komisija 
išdavė raportų. Šiame su
sirinkime nutarta įrengti iš
kilmingas prakalbas. Kal
bėtojais užkviesti K. Pakš
tą ir kitus. D. AntamAi- 
čius pasižadėjo kalbėtojus 
patikti skambančiomis dai
nelėmis. muzika ir kitais mui degant su žmonėmis ne

Tik tirpo murai ,kuip snie- ga pasileido užgriudama daug 
gus nuo saulės ip ugnies. Liep- darbininkų. Daug nelaimiu 
sna viertės vilnimis į padan-' gų tapo tuojaus išimta, bet bu-1 
ges taip, kati ir gabiausi Ugne j vo sunkiai sužeisti. Nekurie' 
gėsiai negalėjo nei ištolo pri-! dar kalbėjo, o kitų nugalimu 
eiti. Priežastis iš ko kilo gai- buvo suprasti ar gyvas ar ne. 
sras dar tikrai nežinoma, tik Sako, kad dar nevisi darbiniu- 
yra spėjama, kad gal būt nuoikai surasta. Nežino kur jie 
elektros vielų. Nuostolių Į dingo. Greičiausiai neluimjn- 
padarvta apie 250,000 dol. Na-j gi ilsisi po griuvėsiais.

Vieversėlis.
pamargimmais.

Kp. Koręspond.

SPRINGFIELD, ILL.

laimių nebuvo, bet jam apsis
tojus, kiek ųrtt rytojaus, t. y. Į 
18 d. rugpjūčio, kada pradėjo, 
darbininkai griauti likusius

Nelaimė ant geležinkelio.

kad ant smert nei vieno ne- 
žmušė, tiktai keletas labai 
pavojingai tapo sužeista.

Tų pačių dienų ištiko ir bai
sus gaisras 6 vai. vakare ne
tikėtai pradėjo pleškėti Illi
nois State Fair Grounds 11a-j
mas. Tuojaus subėgo ugne- 
gesiai ir stengėsi kaipo galė
dami užslopinti besiplėtojančių

/

B
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MES geriname šį laikraštį 
savo skaitytojams.

TIE, kurie garsinasi musų 
laikraštyje, padeda mums 
gerinti jį dėl musų skai- 
^tojų.

UŽTAT mes turime pirkti 

pas tuos, kurie garsinasi 

pas mus.

PADEKIME jiems gerinti 
jų biznį, užtat, kad jie pa

deda m»ros.
Jeigu Jums reikia l^a pirkti, vi
suomet pirkite nuo tų, kurie gar
sinasi musų laikraštyje.
Remkime tuos, kurie mus 
remia.

1
■
B

£
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DELEI PRIEŽASTIESKARES .
Jus moteris kurios turite suims, vyrus jau knruo- 

iiK-nėJe turite lmt| užtikrintos. Oalmr yru laikus puniiĮslyli 
kus atsitiks su Jumis Jeigu •!**•* nustosite Jų puinma.

WOMAN’S
FEDERAL

ALIEJUS
<k> of Amerleu slulo Jums nep<i|>rusli) progų kn,l Ka
limu plell savo plntUKUs j gerui siiorgniriauotų korpora
cijų kuri Jau dabar moku «lividciiliis savo scriiiiiijuims. 
•‘l'Jla E’.” šulinis yru diiuiciau Išdavęs negu “llurriet B.” 
Urbų “I)r. t’ogsvvell” ir "Ollv^r M.”

Su ‘tuksiančiais akriy, geros aliejines žemės kur) yru 
saugiuI Ir ekonomiškai laidoma per geri, kor|H>raeijq, 
kuri labai greitai augn kaip i>opiilcriškumu taip ir kapi
talų.

Skaitykit, nauju VroRpeetuu kuria yra kij tik iš
leista*. Tas Juu daug Išmokys kaip buria moterų susior
ganizavę daro pasekminga biznj aliejaus korporae.ijoj. 
GsIi prisidėti prie Jų dabar.

Rašykite šiendiena o gausite.

KUPONAS
Re Jokio kašto arba priedermės unt mano pusės 

\i, meldžiu man Nuteikti pilnas informacijas unt vir
šum paminėto atlekiu* sloek'o.f . <

įtųjMroųa 1............................................
Adresas ..............................................................................................
------ ------ - --------

W«man s hdeil Oil Uo. 01 America
£xecutive Office* and Sales Dcpt.

1311 Mtllei? Buildins? CHICAGO.
Telephone* Majasttc 7J64-7303

Skaitykit ir platinkit
“DRAUGĄ”

BAIGĖ.

Chicagos priėmimo vyrų 
kariuomenėn komisija pra
neša, kad pereitam autradie 
nyj yra pabaigusi priėmi
mų. Darbavosi iš viso 85 
“exemptiou” ofisai. Pri
imta Jiaįpo tinkamų karei
viauti 29,580 vyrų. 18,879 
pasirodė netinkamais ir 41,- 
719 prašančių paliuosavimo. 
Iš viso egzaminavo 90,178 
vyrus.

$12$, $40, $20, DEL TAVĘS
Kontestas prasidės nuo 1 Rugsėjo 

ir tesis iki 1 Gruodžio 1917m.

SKAITYK SU ATIDA.
Kad genaus susipažintu visuomenė su musų Ra

kandų Krautuvė, mes duosime Didelės Dovanas tam, 
kuris iš musų krautuvės išpirks daugiausiai rakandų. 
Gaus 1 (3 šmotų) skurini setų vertės $125.00; antras 
gaus divonų $40.00 vertės; trečias konioda $20.00 vertės.

čia yra proga kiekvienam kų nors laimėti tik rei- į 
kia noro. 1

PASARGA: Kiekvienas, kuris pirks n,ii-ii krautuvėje iicpaipir- 
škite paimti “ręeeiutai”, nes su šiais “reveiptais” laimėsite vieną 
iš tų paskirti} daiktų.

Ateikite į musų krautuve •>' persitikrinkite, nes įnašų kainos 
yra dabar numažintos. Mes patarnaujame ir greitai pristatonle.

BALNYS & PUNDINAS

4536 So. Paulina St. Chicago,III.
Tel. Drover 3774.

I t
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I LAIKAS VISIEMS PRIE ŠVIESOS -

Jei trokšti įgyti tikrų šviesų, užsisakyk laikraštį

j ‘ŠVIESA”
s kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie 

šviesos parodyti kelių
S “ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie žmo 
g gaus pažangumų.
g “ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės 

reikalais.
s “ŠVIESA” kainuoja metams tik 50 centų.

B Visokiais reikalais kreipkitės adresu:

“ŠVIESA”,

į 46 Congress Avė., Waterbury, Conn.
uiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiuiuiuiiuum

^TiKYBA irDOR^
■ . ............. .

Laikraitl* leidžiama* Kunigų Marijum} Chlęagojfc 

, eina du kartu | menei j

• Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katali 
kų visnomenėa gyvenimo, duoda atsakymus j visokius 
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
KAINA METAMS: $1.00; vieno numerio — 5c. 
Agentams už metinę prenumeratų duodame 30c., už 
pavienius numerius po 2c.
Adresas:

“TIKYBA IR DORA"
1631 W. North Avė. Chicago, III
Kas nori gauti vienų numerį, turi atsiųsti lc. krasos 
ženklelį.

. ...i -a;.... u . .. a... ■ —7^.

•kaitykiti m rkatimkitb f

Lietuviu Darbininkų Sąjungos
Laikraitl

“DARBININKĄ”
CIMA UTAANlMKAIt. ftCTVCROAIf IR • U RA TOMIS

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

Prenumeratos Kaina:

Tris Kartus savaitėje metams $3 00
Vieną kartą savaitėje • e $1 60
Bostono apielinkėje ee $4 00
Užrubežyje 1 $4.25
Vienas numeris 3c.

Reikalaukite pu ateitas irki

“DARBININKAS”
242 V. Broadway, So. Boston, Afoss,
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Ketvergas, rugsėjo

CHICAGOS
damas gauti dai' vieną stik
lą alaus, atsidūrė lingonbu- 
tyje. 1‘clkaitis prispirti- 
uai reikalavo Kaz. Varnau- 
«kio, 34J7 S<>. Morgan St..' 
kad tas .jam pirkių stiklą 

i alaus. Susipykę už tai. su-
Ketvirtadienis, 6 nigs. j ai pešė ir Vnmnuskis išsl 

Šv. Eugenijaus. traukęs revolveri sužeidė
Pilkaitį du kartu. Var- 

Į nauskis atsidūrė belangėje,, 
ištroškęs Pil kaltis raivosi 
nuo - skauduliu ligonbutvje. 
Tai kokiu dar lietuviu esa
ma.

. Penktadienis, 7 rugsėjo.
Šv. 1 teginus, mergelės.

BRIDGEPORTAS.

Bridgeporte lietuviai ju
da, darbuojasi ir veikia, nes 
juirapijos didysis jubilėjus- 
bazaras nelabai toli. Kaip 
girdėti, tai bus surengtas 
pagal naujausią metodą. 
Žaislu ir ratu bus daugybė, 
taip kad kiekvienas atsilan
kęs turėtu kuom nors inte 
resno! is. Pradžia žadama

Vakar tapo uždaryti 24 
judamųjų pa veikslu teatre- 
liai. Miesto pavėlyjimu 
laikyti leatlėlius komisija, 
natyrė, kad anie 24 teatrė- 
liai jau jokiu pavėlyjimu 
neturi, todėl nieko nelaukus
prisakė savininkams juos 

padaryti su maršavimais, uždaryti.
kuriam pritaria beveik vi-j -----------------------------
sos prie parapijos priklau- VARGAS IR GANA!

PAJIESKOJIMAI

Paicškati vav<> sesers Jonuos l'tin- 
linaitės, kniųio iiiilt., Raseinių pnv.. 
Knlliiicnh.i vnlasiies. Pirmlnus gy
veno apie penkis molus Chicago, III. 
\s noriu matyti greičiausia urbsi kas 
kilus praneškite jai. Aš esmių labai 
Jaukiame kalėjime uždarytas esmių 
nekaltas, mane pripažįsta už. kalia, 
n dabar prašau visų lietuvių |ingeL> 
bos, aš noriu gauti žmonų kail už 
uaiio peršneketų prie siūlo, neturiu 

žmi ienos.
Prašau labai pnknrnei paduoii tų 

.iska j lietuviška gn/lctn tuojnus. Ar 
;>ais ar kitas.

PETRAS PINBl\AS.
% Jaeob VI llcrrmnnn

KENOSUA, WIS.

Paieškai! vargonininko. kurs kariu 
'uilų ir pl-il-ž.iurėtoju Bažnyčios.' Mel- 
lžiu kreiptis:

KUN. P. VANAGAS.
425t Lafliyotlc si., Etica, X. V-

Paieškai! savo vyro Jurgio Virnn- 
anskio apie 35 melo Muilinio Ii pėdu 
mgšėio, sveria apie 2IM1 svarų. Imi 
tamsins plaukus, rudas akys. Kokis 
mėnuo atgalios paliko mane su 5 
vaikais, mažiausias vieno. . mėnesio, 
lis su savim išsivežė dvi mergaitės 
ienų K melų kita 4 melu, esu tu

lžiausiame-varge. kas apie jj žinote 
malonėkite praneši i sekančiu adresu:

VI UtIJONA VIRP.V'INKKIENI 
113 Iii S. Tliroop SI., Chicago, UI.

Paieškai! kini. J. Petrąviėiaus. ku
ris apleidęs Oorrisville, III., nežinau 
kame apsistojo. Turiu labai svarbu 
reikalų. Jis pats ar kas kilns, žino
damas kami randas, malonėkit pra
neši žeminus padėtu antrašu, už ka j 
busiu labai dėkiįvas.

T. B. VITU.M AVIM AUS.
Ilov 151 Porrisvillc, III.

i »
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P, UeruotavtėtuM U. M. Shjuuout

THE ELECTRIC SHOP
1641 W. 47th St.

TeL lMovrr MSI 
AUkduunn vtouM eiei-uiku« 

durt* pIcImu nCHui» Ir Ėiuft &Aus, nt<u kilt Saredaiu eEc- 
urna dmum 1 iuumi«; $«Wb ir 
ctoCKtroa lempa*. Maume mo
torus, tanu* tr riaukia* daly
kas auri&tus su Kieclrlk*.

KaOuUe amrtfctaaie patarime 
apfcažauojame darbų.

T»l»foo»« McKinl.y 87M

Dr. I. K, RUTKAUSKAS
Gydo visokias l.lfcas 

24(7 I«. »«!•(• •!»«. beori »■ « *lh”

smičius draugijos. . Ir ne- 
dvvai, 25 metu parapijai su
silaukti. o neapvaikšėiojus 
kaip reikia, tai butu gėda 
visiems bridge^Miriiečiams.

PARSIDUODA.

Ar Esi Pasirengęs Kraustytis?
Jeigu jau nusprendę! kraustytis j savo nauja pagy
venimo .,ar\Mi biznio vieta, neužmiršk perkelti savo 
telefono.

Trisdešimt Dienų Pranešimas
yra reikalaujamas nuo tu kurie kraustosi nuo Rug
sėjo 15-tni iki Spalio'15-tai.

Kita Telefono Kninga Eina 

į Presą Spalio Ima
Norint Perkraustyti Telefoną, duokite žinią /

DABAR
Call Official 100 

Commercial Department
Chicago Telephone Company

RYKAI $12.00 VERTES.
i Žodynas Anglų, Rusų, Franciui) Ir

Lotynų kalbų; 470 puslapių: 7000 
galvuotų- iliustracijų; 4000 geogra

fiškų dalykų, 14 000 biografiškų ap
rašymų; taisyklės ištarimui ir para
šymui Zodįlti. . pasiųsimo jums
šita žodynų dykai su 12 didelių Įvai
rių firmų katalogų.-..I’rislijsklto mums 
98 centus apmokėjimui siuntime lė- 
Sų.

I.FAUS NELSON, I (SB)
Box 1H7 Brcmėrton. IVosh.

Dr. POVILAS ŽILVITIS
Lieto vis Gydytojas Ir 

Chirurgu*,

UOS 8. Halsted St., Chlcagv 
Tel. Drorer 7119

•t ******
*•*•*•*•*****•*•4 t******

“IMI ILADEI.P11IJO.K ii- APIF.MN- 
KĖS LIcTIVIAIl’’

Myliniies ūkės gyvenimą pranešu
kad Palmyr’e. N. J. apie 12 myliu 
nuo Philndelphijos yra fnrmclė 14 
lotu su sodnu: obeliu, gnišiu, liyėiu.
vyšnių, vienogradu it- didelis daržas Sj 
lnržovėms. taipgi anėiii, vy.šitt galy- J* 
lies gulima auginti ir karvi- laikyti. ' 
Geras meilinis namas su šešiais kam
bariais. — Prekė $1,300. Kreipkitės 
šiuo adresu:

MRS. F.VA RUDIENE ..
PALMYRA, N. J.

Pimiadienyj, 3 rugpjūčio 
susitikau vieną iš karštąją 
socialistu, kursai prakeikęs 
šios šalies surėdymą skun- 

Taigi gerb. klebonas kun. j dėsi man. kad išlakstęs vi-
A aidimas deda visas pas-js^ (Chicagos miestą ir nega- 

tangas, kad tas sidabrinis, VęS priderančios vietos susi 1 
parapijos jubilėjus paliktą^ rinkimui laikyti. dalu ga- 
ilgiausiai parapijom) atmin-j,. suradę lindynę skiepe ir
tyje. Žadama išleisti tamĮfen tik ant poros valandų.! Panku ėjas — Aš ieškau gero
žvišj.-i ,vpn<n«,i-n.-i I 3 „ik-n-i. i . . * M .. . ‘ Lietuvio kuris dirbtų mano Office. —T\ eia pi 0^,1.llUdl, SU apg<lr-(ri|. faį gal po policijos prie-i iždarbls neaprnbežinotas —pnmaty- 

sinimais lietuvišku biznie- j žiūra) uite mane:

Girdėjęs.

AUKSUOTI ROŽANČIAI

REIKALINGA.

”lznie*į žiūra), 
riit, gyvenančiu toje apy
gardoje. Taigi biznieriams1 — 
vertėtu ir tai paremti, ir pa
sirodvti, jog musu parapija
ir su tos klesos tautiečiais 
vra turtinga.

PATRIOTIZMO DELEi.

F,. \V. ST. CHARITES, 
1300 Nortli, American Rldg.

Reikalinga mergina ar moteris 
prie namų darbo, mažoj šeimynoj. 
Geras užmokesnis. Atsišauklt pas:

P. K. BRl'CZAK.
3323 So. llalsted.

Tel. Iirover 1)087.Vakar atrasta ant gatvės 
įnekoksai Llovd TTalI T4 me- 

Mokykla jau prasidėjo ją ir La\vrenėe Nelson iš 
Mokiniu mokvkloje beveik M elnder Cit v, Ta., Abu bu- 
pasidvigubino, taip jog rei- vo našlaičiu namuose Deven 
kės neužilgo nauji kniuba-'porte, Ja. kur sutaupinę po 
riai atidaryti dėl aną. Da- 75c., leidosi Į Franciją, ka-
E.,-.. š..,. m i. .... • • , . v . i ", , 'savo puikius, beveik naujus rakanbar jau yra rodosi 12 kam-Mauti su vokiečiais, bet ant

Reikalingas vyras kuris norėtų 
dirbti šešias valandas f diena gali pa- 
'aryii gerus pinigus atsišaukite)
23 ('ontiiieiital & Comnii-rcial Ratile 

Rllildillg. -m ir. •
Siibato* nuo 1 Iki 0 vai. vakare.

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

EXTRA,
Jauna pora priversta paaukauti

bariu.
Nesenai pradėta taisyti u<>

dus už retai pigių kalną, #100.00 sc- 
, . . ■ i • - .'o ■ klyėlos setas, tikros skuro3 už $35

nelaimes VOS pasiekė ( hica- Vėliausios mados valgomojo ir mic-

Wr». 1437. Karrdiai (vairių spal
vų. Rcdkalaunaitt paminėkite ko
kios spalvos pageidaujate. Ixu- 
i-tugelis ir kryželis storai auk
suoti kaina, su prlsJuutimų 75c. 
N<>. 1438. BAlto Akmenėlio ka
roliai. Storų! auksuotas lenciū
gėlis Ir kryželis. Gvarantnoti 
ant 5 metų. Kaina su prl«iun- 
Gitlu tik ............... .. $1.23

c
H
I
c;

TEISIU
Dieninės Ir Vakarinės Teisių

pasisekimas.

M
0
K

Kliasos. 22 metų užtikrintas Y 
1800 mokinių**

šia Mokyklų užbaigė — 3 
Z' Metų Praktikos Kursai. Vai- Į

džios examiųacijas pareinu L 
Q nuo 66% iki 100% mokinių. Ą
S Geriausi Kliasinial — Kam- 

bariai visapt Mieste.

Visi kursai atdari Moterims
Rudeninis Terminas Atsi
darys Rugsėjo 17-tą.
Prirengiame dėl Kolegijos, Teisių, 

Medecinos, Dantų Gydymo, Enžinie- 
rystės, greitu laikų. Norint dykai 
Katalogo adresuokite: Chancelior J. 
J. Tobias, 63 \V. Jackson Blvd, Tel 
\Vnbash S593.

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DANTISTAS 

Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
* Nedėliomis pagal sutarimų.

4719 Ko. Asldund Avė. 
arti 47-tos gatvės

i#*#***#*#*#*#*#•*♦#***#♦# 
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JOSEPH 0. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

Kamb. 224 National Life Bldg.
29 So. LaSalla St., S

Vakarais 15«< Mllvraukea Are. S 
Cantral <29$

Raaldence Humbold $7 
5 CHICAGO, IL.
a: amniiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiitiiiiiiiiiiii

THE JOHN MARSHALI Pm. Ser. Pėt. Vakarais
Uždėta 1899

School k„„.,
KURSAI MII.ITARIšKOSE TEISESE 
Rudeninis Terminas prasidės Ser. 12.

Norint Kataiiogo ir kitų -žinių. 
“Studiia anie Teises”. Atvažiuokite ar 
ha parašykite Edvvnrd T. Lee. Dean 
Room 209 — 35 N. Dcarborn St.. 
Chicago.
Telefonas Central 4669 Offisas atda
ras dienomis ir vakarais.

»1KYKIS KIRPIMO IR DESIONINO 
VYRIŠKŲ ir MOTERIŠKŲ 

APRĖDALŲ
Musų sistema Ir ypatiškas mokini

mas padarys jus Žinovu J trumpų lai
kų.

Mes turime didžlnuųius Ir gerlau- 
ioš kirpimo-designing ir siuvimo sky- 

rtus, kur mes suteiksime praktiška
K patyrimų kuomet Jus mokysitės.

. Elektra varomos mašinos musų 
ŠS I siuvimo skyriuose.

; Jus esate užkvieėiaml aplankyti ir

rnntvuViio onimne ‘omui kambario rakandus, 2 pui-ptitiukus aniems smili- klI1 divonUi t,av).np4)rt) taipgi $r,25 
bažnyčios stogas ir bokštas, kiuju” tolimesnei kelionei. ^"vretS^'strZn^s^ci^ntaS 
kurs atsieisiąs parapijai a-
pie 250 dol. Taipgi yra 
jau padarytas kantraktas 
pastatymui naujos tvoros 
priešakyj bažnyčios, kuri 
vėl atseis apie 9(10 dol. Tas 
viskas manoma sutaisyti 
pirm 30 rugsėjo, kurioje tai 
dienoje prasidės virš minė
tas jtfbilėjtls. K.

galite
vlencenfl

minėkite nttmerj Ir kokios spalvos norite. Pinigus 
kant Money Order, registruotame laiške, arba 
sos ženkleliais. Adresuokite:

už $00.00.. šis yra retas pigumas Ir 
tx. jc-r a Jums apsimokės patirti nežiūrint kurIS SIAURINES MIESTO Jus gyvenat. Viskas vartota vos 11 

nATTP<! ' savaites.. Parsiduoda taipgi po vie-
ŽJAJ-ilLiO. „g. Atsišaukite tuojnus. Gyvenimo
_____________ vieta: 1922 Ko. Kedzte Avė., arti 22-

ros gtv., Chicago, Ui.
Chicagos policija praneša, ____________________________

kad savaitinis valymas vi- ANT RANDOS.
šokią nenaudingu gai\alą turiu 30 kambarių •*— gražiai
eina pilnoje to žodžio pras- Pigioj vietoj, k virau *-

1 J 1 ms savo draugus ir pažįstamus, ku-
mėie Kanitonas TTocan "ienw erts,c“’> "tsiiankyti j ciueagų, ’ I rš „(į pns mane gaus patarnavimų, ge-

NAUJAS SMŪGIS PIENI- ritoje savaitėje snarcštnotn NINKAMS. , net 290 nenandingn asmenų, i
lAjiart to dcfckfivai visomis

Plonai auginimui jjmsėmis dieną ir naktį dir-;
kad užkirtus kelią kėlimui |)a išsijuosę, 
kainu ant pieno, likosi šutai;--------------------- =------------------ i
syti ir manoma užvesti pra- SKAITYKIT IR PLATINKIT
nioniją po visą Illinois val
stiją.

JI. L. Ilollister pramonės 
savininkas, buvo išsiuntęs 
savo agentą i Šveicariją,
Prancūziją ir Angliją, kur 
anie lavinosi toje pramonės 
šakoje. Mrs. S. II. Ga
bi 11 iš Ne\v Yorko ir da
bar •dar tyrinėja užmbežy- 
jc kokiu Hudu ožką augini
mą praplatinti šioj šalyj.

M r. Tlolllistcr buvo klau
sęs pas Valstijos gubernato
rių Lotvden, kursai pažadė
jo perkratinėjimui to viso 
dnlvko.

ornneša. kad tik io anskri-'piausi’’- Kambarių kaina nuo $3.so . •’ i ki (Į7.oo ( mėnesf. •
tyj, Kast Ghicago Avė., per-i andrius poška,

v, . 11267 Mihvaukee avė.

MOKYKLA.

* fDRANGAS PUBLISHING CO.

No. 1430. Galima gauti (vairių 
spalvų karoliais. Kryželiai “Ro
man Gold”. Gvarnntuotl ant 5 
metų. Kiekvienas atskirai (dė
tas gražioje dėžutėje. Pulklan- g,pamatytl „,MV mokyku blIe Ialku_ 
si dovana delel giminių. Su pri- >.< , dienų ir vakarais ir gauti speciallš-
siuntimu......................  $2.00 į, j kai pigių kainų.

Patrenos daromos pagal Jūsų mle 
rų—bile stailės arba dydžio, iš bll« 
■įadų knygoa.

MASTER DESIONINO SCHOOL 
J. F: lasnleka, Perdėtlni,

118 N. l»a Šalie gatvė. Kambary) 
419-417. prie# City Hali

1800 W. 46th Street Chicago, III.

I**
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“MOKSLEIVIS”’i

4«4*.

GIRTYBES VAISIAI.

Nekokiai Julius Pelkaitis, 
3239 $n. Morgan St., norė-
bU>ek> lt Bonds PcrkiVni Ir Pnrdud- 
darni veiklu'', darbas, AMn-u-s g- Co., 
108 K, |,a šalie M., uiA-tn 1900 m.

“DRAUGĄ“

VYRAI — IŠMOKITE 
BARZDASKVTYSTES 

Tiktai keletą savaičių. Vakarais 
Į ar dienomis. Uždarbiaukite kol 
i mokinatės, šio amato vyrų visa
dos reikalaujama. Darbai laukia. 

1 Atvaduokite arba rašykite:
! MOLElt BARBĖK COLLEGK 
, 105 So. F*ifth Avė.

Hlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllltllllllllllllllllllllllllllltlllllllltlllllll

1 milžiniškos I:
1 PRAKALBOS!

RENGIA
Įsi

LIETUVOS VYČIŲ 13ta KUOPA

Rugsėjo 9 d. 1917 m.
Šv. Kryžiaus Parap. Svet.

46to* h- Wood Gatves

Pradžia 7:30 valanda vakare

Prakalbos bus labai |<lomlo«, nes garsus kalhėtojlai yra ui- S 
kviesti kalbėti užtat (r nusirinkusieji turės proga kn nors naujo 15- g 
glrstl. Programas rengiamas su Dairiais pnniurglniinni*. .

kas ilk gyvattl Visi nnt pi n kalbų. • ■
J2ANGA tifctjU 10 c. ypatai. Visus kviečia KOMITETAS. | 

llllt'IHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIttlMHIIIIIIIHIIIIIIIIIIIimHIIIHIIHIIIIIIIIIIIMIIH

NUSIPIRK MOSTIES
..Tai BUSI GRAŽUSI Ją iSdir 
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
pult ištepk veidą mosčia per ke
is vakarus, o padarys veidą tyru 
ir skaisčiu baltu.. Toji mostis 
išima plėmus raudonus, juodus ar
ba šlakus ir prašalina visokius 
spuogus nuo veido Kaina dėžu 
tės 50c. ir $1.00 Pinais galit 
siųsti ir stainpomis.

J. RIJIKUS,
P. 0. Box 36, llolbrook, Mas*

AKYS EGZAMINUOJAMAS

D1ENRA&T1S |

“DRAUGAS”*

R.-K. blokslnvt^ autvt 
ORGANAS

icoatinift (mėnesinis beturiu moksleivių laikrafttu 
Jame telpa gabiausių moksleivių raštai 

Kaina metama $1.00; pnsei met. 50*
■ ? < ' 11 : M Užsisakyk tnojaaa

Pr. Juškaitis, 20 Webster St, fclontello, Blaaa
*****»*»*41***»*=**4^*****-4^^*--:^*******į,į=*«!)«*ti**»******* y

SKAITYKIT IR PLATINKIT

Kituose miestuose

| Kainuoja tiktai

tturiM -tiputu ir troiu
pų žliirėjimų arba galva skauda 
nelaukite Ilgai, bet ateitlkite pa» 
mane. Aš Jums duosiu rodą Ir 
pririnksiu akinius. Vi savo darbų 
grarantuoju arba pinigus sugrų 
linsln.

PETER. A. MILLER
2128 West 22-ra gatvė

$4.50 Dr. S. Biežis
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas 

Ofisas 2359 8. Leavitt St
Valandos 4—$ Ir 7—$

Tel. Canal 8877.

METAMS
CHICAGOJE 

$6.00
SKAITYKIT IR PLATINKIT 

“DRAUGĄ*

'4tf'

Spausdiname Plakatus,
Tildetus perstatymams,

Baliams, Piknikams ir 
Ū; Prograpius, Kon

stitucijas ir kitus spau
sdinimo darbus. Dar- 

« bus atliekame gražiai,
greitai ir pigiai. Musų 

spaustuvė pripildyta nau
jausiomis mašinomis ir nau

jausio styliaus raidėmis.

= g fuaana—c=
Pavedus m a m t 

S.® aavo Mle koki S i b apaudoa darbų 
S _ n e • I g a i I Ag 11

: DRAUGAS PUB. C0. ;
I 1800 W. 46th St., Chicago, Illinois J

■ asu* * «••■■■■■■■■ ■■■■■■■ J' *
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PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS

Ant Durų, l.enti) Remt| (r Stoginio Poolavoo

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 8. HAL8TE0 8T., CHICACO

***•*<*»«•**•****#*♦*• a#a4*o»*********** »u
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