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

Geo. Washington.
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TAIKOS Vh.nS"anJJA 
Italijos karalius stovi už taiką

Anglija laukia Amerikos žodžio 

AMERIKA KOL-KAS NEATSILIEPIA OFICIALIAI
NENORI TAIKINTIES 

SU KAIZERIU.

Talkininkai stovi už taiką.

Washington, rugp. 18. — 
Vakar Suv. Valstiją prezi-

Anglijos vyriausybė' ofi
cialiai paskelbė, kad jinai 
pirmiau neatsakysianti po
peliui į jo raštą, kol nesusi- 
nešianti s|i talkininkais. 
Ypač Suv. Valstiją stovis 
rupi Anglijai. Bet lordas

dentas AVilsonas visą valau- jR°bert Cecu, kurs pranešė, 
dą tarėsi su kabinetu taikosi kad talkininkai duos_ pope- 
reikale. Buvo aptariamas žiui atsakymą, pažymėjo, jo- 
Šventojo Tėvo raštas, ku- popežiaus atsiliepimas
riuomi pasiūloma kariaujan
čioms šalims taikinties.

Tš kabineto posėdžio r.ie
ko naujo

turės padalyti ką nors gera. 
Popežiaus pota privers Vo
kietiją aiškiai pasakyti, ko

ofieialiskai neiš- 3inai nori- Tuomet esą bus
galima su ja ir susikalbėti.

\ _____ i ________
Washington, rugp. 18. — 

Nieko tikro nežinoma, ką 
kabinetas nutarė taikos rei
kale. Kaip prezidentas, taip 
ir jo kabineto nariai nieko 
nesako apie savo pasitari
mą.

Tik tas sužinota, kad pre
zidentas Wilsowas apverčia
mas laiškai Is 'visą šalies 
kraštą. Uaiškudse reikalau
jama, idant prezidentas pa
skelbtą Suv. Valstijų taikos 
sąlygas ir baigtą karę. Ypač 
reikalaujama, kad jis pa
skelbtą karės politiką, o 
tuomet kur-kas lengviau bu
tą prieiti prie taikos.

KORNILOV ATNAUJINA 
VEIKIMĄ.

girsta. Bet privatiniu keliu 
sužinota, kad Suv. Valstijos 
piieko bendra nenori turėti 
su centralių valstybių val
dovais, ypač su kaizeriu.

Sakoma, kad į popežiaus 
notą bus atsakyta tokiuo 
tonu, jogei taikai durįs ne
uždaromos. Vadinasi, taikai 
durįs visuomet bus atviros, 
jei Vokietijos ir Austrijos 
vyriiūisybių jitstovai tas tai
kos duris klabins ir norės 
stoti taikos dervbosna.

Bet taikinties su kaizeriu 
Suv. Valstiją vyriausybė 
nepageidauja. Girdi, Vokie
tijos imperatorius pradėjo 
dabartinę karę. Ir jisai da
bar vėl nori diktuoti taikos 
sąlygas ? Tai esą. negalima.

Kabineto nuomone, "kaip 
patirta privatiniu keliu,
Suv. Valstijos pradėjo karę 
demokratijos vardu. Tatai 
vyriausybė tik tuomet ir 
galės stoti taikos dervbosna, 
kuomet bds iškovota • demo
kratijai pilna laisvė.

Kaip prezidentas, taip 
sekretorius Lansing nusi
mano, kad vokiečiai nesą t_____________
tiek daug ištikimi savo re- ANGLAI pA£MĖ BELGI
m«Za.VH ™ MIES^A-

Iš to pasirodo, kad taikai 
galėtą įvykti tuojaus, kuo-1 
met kaizeris atsisakytą nuo

Paryžius, rugp. 18. — Ru
su armiją vyriausias vadas, 
gen. Kornilov, telegrafavo 
prancūzą armiją vadui, ge
nerolui Petain, kad rusą ar
mijose atnaujinta disciplina 
ir prasidedąs veikimas prie 
austrus-vokiečius. ‘

VOKIEČIAI TIKISI ŠĮ
MET SULAUKTI 

TAIKOS.

Berlynas, rugp. 18.—Vo
kietijoje viešai nepaskelbta 
Šv. Tėvo raštas, kviečiantis 
kariaujančias šalis baigtį Ši
tą pragaištingą karę. Tečiau 
laikraščiai plačiai rašo apie 
popežiaus raštą. Kai-kurie 
ją tvirtina, kad Vokietija 
pasirengusi taikinties. Kai- 
-kurie tvirtina, kad šįmet 
turėsianti įvykti taika.

TALKININKŲ LAKŪNŲ 
VEIKIMAS.

Londonas, rugp. 18.—Tal
kininką lakūnai bombarda
vo vokiečią kariškus san
delius, lakstytuvą stoveines 
ir geležinkelius Belgijoje. 
Balkanuose ir Italijos fron
te taippat lakūnai smarkiai 
veikia.

VOKIETIJA PARENGS 
ATSAKYMĄ P0PE2IUI.

Copenhagen, rugp. 18. — 
Iš Berlyno gauta žinia, kad 
Vokietija atsakysianti pope- 
žiui į jo pąsiulijimą taikin
ties kariaujančiomis šalimis. 
Bet pirmiau tuo tikslu su
sinėsianti su savo talkinin
kėmis.

VOS NEPAKLIUVO RU
SIJOS KARĖS LAIVY 

NO MINISTERIS.

Petrogradas, rugp. 18. — 
Baltijos jūrėse užplaukė ant 
minos rusų karės laivas 
“Leitenant Burakov” ir nu-

įtarę h 81, Chlcagi

PRISIPAŽINO Nl 
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Edmonto:
17. —; Vie 
teisine teis 
Simisiak, 
metą nužu 
roux. Simisi
pažino pne 

1915 met

NUŽUDĘ KARIU 
. G

S REOR
A. IŠ RUSIJOS

Altą, rugp. 
kriminaliam 

as ėskimosas 
pirm poros 
kunigą Le- 
teisme prisi- 

mogžudvstės. 
kunigu Le-

roux ir Rowiere nusisamdę 
du eskimosu, Simisiaką ir 
kitą rogelėmis nuvežti nu- 
skirton vieton. Pūgos metu 
bekeliaujant ►eskimosai su
sibarė su kunigu Leroux. 
Simisiak tpda išsitraukė 
peilį ir juo pervėrė kunigą 
Leroux. Kraigas Rowiere 
tada pabėgą* bet kiti eski- 
mosai jį bėgantį nušovė.

Paskui ei^imosai abudu 
nužudytu ktfeiigu suvalgė. 

Kanados policija, patyru-

Washington, rugp. 18. — 
Sulyg gen. Pęrshingo reika
lavimo bus perorganizuota 
Suv. Valstiją kariuomenė. 
t Kariška vienata skaitysis 
kompanija iš 250 kareiviu 
su 6 oficięriais, užuot 100 
kareiviu, kaip iki šiolei 
buvo.

Kiekvienas pulkas turės 3 
batalijomis, ty. 3,000 karei
vių. Divizija turės 19 tūk
stančių kareiviu.

Dabar gaminama armija 
turės 27,341 oficieriu.

SUIMTAS SOCIALISTŲ 
VADOVAS.

REFORMOS RUSŲ TEIS- sąjunga nesenai paskelbė 
DARYSTĖJE. 'atsiliepimą į Rusijos mote

ris. Atsiliepimu skatinamos 
moterįs įstoti kariuomenėn. 
Atsiliepimas skamba:
“Moterįs pilietės, kurioms 

yra brangi laimė ir Rusijos 
laisvė, įstokite į eiles. Įsto
kite kuoveikiausiai, idant

St. Paul, Minn., rūgp. 18.
— Čionai areštuotas Minnc- 
sotos socialistu partijos een- įaij-os n.

Petrogradas, rugp. 18. — 
Rusijos teisdarvštėje refor
mos prasidėjo tuomi, kad 
vyriausybė svarbias vietas 
teismuose ima pavesti mote
rims, kas ligšiol niekur dar 
nebuvo praktikuojama. O 
gal tai daroma dėl stokos 
vyrų, kurie labinus už mote
ris šiandie užimti šalies ap- 
ginimu.

Į augštesniuosius teismus 
įvesta garsus “teisminis 
statutas,” kurs Tnivo pa- 

1 skelbias Aleksandro II 18Q4 
metais, ir kuris paskui bu
vo panaikintas.

Perreformuota
si apie tą žmogžudystę, lei
dosi per sniegynus ieškoti 
galvažudžių teskimosą. Kol . 
vieną piktadarį susekė už- f11® veikimą prieš priverstiną 
ėmė du metu laiko. Apsi- kareiviai imą. 
ginklavę potieiantai turėjo 
nukeliauti net 3,000 mylių į 
tolimus šiadrius, į nepriei
namai apylinkes.

Galą-gale susekė svar
biausią piktadarį.

---------H--------------
RYMO UOjBTASJŠNAUJO

Rymas, rugp. 18. — Ry
mo provincijos gubernato
rius patvirtino sumanymą 
atgaivinti senovės Rymo 
uostą Ostia, kurs per dešim
tu šimtmečių- buvo apleistas 
ir nenaudojamas.

Viešpataujant kituomet 
Cezariams, Ostia rymio- 
nams tarnavo dėl krovimo

taippa
teismai.tralio komiteto sekretorius lį“sc t'eZuoso‘ pimiau 

A. Sugeiman. Kaltinamas ,pareįgas bijos metu pildyda
vo tik po vieną teisėją, gi 
dabar po tris.

Sodžiuose panaikinta'val
sčiaus “isprauninko” vieta. 
Užuot to įsteigta teismai, 
.neturintieji jokio sąryšio su 

New York, rugp- 18.-—Oo-1 administracija. Šitiems teis

umą.

PRIEŠ PRAKALBAS 
GATVĖSE.

nai tveriama iš vyrų ir mo
terių organizacija, kurios 
tikslas — neleisti miestu 
gatvėse, sakyti prakalbų, je 
kalbėtojai’ kalba prieš Vy
riausybės politiką ir prieš

Panašios organizacijos 
busią įkurtos ir kituose di
desniuose miestuose.

j

PASKOLINO PINIGŲ 
ITALIJAI IR BELGIJAI.

mams teisėjai pačiu gyven
toju renkami.

KAREIVIAI NUŽUDĖ 
OFICIERĮ

?iebutą jau pervėlu pakenk - 
i musą šalies suskilimui į 

dalis. Mes, moterįs, privalo
me sustiprinti armiją dva
sią, pramokinti kareivius 
laisvo piliečio supratimo ir 
pareigų tėvynės žvilgsniu.

“Visos moterįs, baigusios 
16 metus amžiaus, persta- 
čius pilietybės, elgimosi ir 
apšvietimo laipsnio prirody
mus, gali būt priimamos į 
moterių burius, kokie orga
nizuojami sutinkant karės 
ministerijai. Norinčios įsto
ti, visupirmu turi būt gydy
toją peržiūrimos, supažindi
namos su buriu įstatais ir 
pagaliaus prisiegdinamos. 
Priverstini įstatai kariuo
menėje turi būt ir moterių 
bulių pildomi. Be to, buriu 
narės turi užlaikyti sekan
čius principus:

“Visupirmu šalies pagar
ba, laisvė ir gerovė.

“Geležinė disciplina. 
Energija ir narsumas, tik
slingas įsakymų išpildymąs. 
Dora, linksmumas, manda
gumas, švarumas ir punk- 
tuališkumas.

“Barniai ir asmeniniai 
nesusipratimai draudžiami, 
kaipo niekinantieji žmogaus 
vertę ir garbę.

“U*ž šitą parėdymu per
žengimą, ty. už rusu mote
ries pažeminimą, skiriamos 
aštrios bausmės.”

NIKOLAI ROMANOV 
ESĄS TOBOLSKE.

Penza, rugp. 18. — Vie
tos laikraštis “Čemoziom” 
aprašo, kaip kareiviai nužu
dė vieną 177 pulko oficierį 
liepos mėn.

Oficieris Žigariov paklau
sė vieno kareivio,\ stovinčio 
geležinkelio stotyje, kam 
jis nešioja ant rankovės 
raudoną raištį. Kareivis at
sakė, kad tai esąs laisvės 
ženklas. Tada oficieris nu
plėšė tą ženklą ir, šaukda
mas: “Tegu gyvuoja caras 
Nikalojus!” smogė karei
viui veidan.

Po šito šalę stovįs karei-, 
viu burįs puolėsi ant oficie- 
rio ir pradėjo jį mušti. Vei
kiai ątėjusi milicija išlupo

skendo. Ant sale plaukian
čio kito karės laivo buvo ir užlaikymo javą, kuriuos 
laivyno ministeris Lebedev.

dalinti gyventojams, kad 
juos, palaikyti paklusnybė
je

Deja, laikui bėgant uoste 
ėmė didinties eilės dumblą, 
pagaliaus rymionai po visu 
vargų, kokius jie panešė nuo 
kaiminišką barbarą, 'visiš
kai pamiršo Ostia išvalyti 
ir taip pasiliko.

Kiek vėliau Rymo gyven
tojai kelis kartus buvo su
manę atnaujinti uostą ir iš
naujo juomi naudoties. Bet

KINIJA NEPRIGULMIN 
GAI KARIAUS PRIEŠ 

VOKIETIJĄ.

Pekinas, rugp. 18. — Kį- 
* nijos vyriausybė paskelbė, 
s ■ kad jinai nestoja talkininką 

. pusėn, bet ncprigulmingai 
Įveiks prieš centrales valsty- 
' bes.

VYRIAUSYBĖ PAIMS
Londonas, rugp. J Š.-Va-1 KONTROLĖM ANGLIUS, 

kar anglai Belgijoje pasiva-
rė pirmyn. Paėmė miestą 
Langemarck.

Aplink Lens seka pasibai
sėtini mūšiai. Vokiečiai 
kontratakomis nori atsiimti 
kalvą 70. Tečiau kontrata
kos atmušamos.

DIDELI VOKIEČIŲ 
NUOSTOLIAI. ;

sosto..
Tiek tik tesužinota apie 

taikos reikalus iš kabineto 
posėdžio.

Bet tai žinia neofičialė.
Visupirmu' Suv. Valstijos 
turi tuo reikalu susinešti su 
talkininkais. Tuo tarpu tal
kininkai jau beveik linksta 
prie taikos.

Iš Italijos gauta oficiali“
žinia, kad Italijos’karalius Londonas, rugp. 18.—Ofi- 
sutinka su Šv. Tėvo taikos cianai vokiečių kareivių 
sugestija. Visgi, sakoma, nuostolių surašai už liepos 
jogei tasai sutikimas esąs mėnesį parodo pasibaisėti- 
asmen iškas. Nes Italijos vy- ,nus daiktus. Vokietija tą 
riausybė apie taiką atskiriai mėnesį netekusi 89,863 ka- 
negali nei kalbėti be Angli- deivių užmuštais, sužeistais

Washington, rugp. 18. — 
Paimti kontrolėn visus iška
samus visoj šalyj anglius 
vyriausybė jau turi paga
minusi pienus, kūne veikiai 
bus paskelbti. Kadangi an- 
glekasyklų savininkai per
daug nori išnaudoti visuo
menę ir nemano gražumu 
nuo to atsisakyti, vyriausy
bė sumanius pati anglius 
žmonėms pardavinėti. An- 
glekasyklų savininkams, sa
koma, bus duodama tik 10 
nuoš. uždarbio,

—------ ,, . ■ ——
DIDELIS GAISRAS

Washington, rugp, 18.
Cezariai ' turėdavo veltui Suv. Valstijų-vyriausybe _ir

vėl dar paskolino 50 milijo
nu dolerių Italijai ir 5 mili
jonus 900 tūkstančių Belgi
jai.

KAREIVIŲ REKRUTA- 
VTMO REIKALE.

Washington, rugp. 18. —
Dabar rekrutuojamoji armi 
ja, kurion ineis 687,000 ka- iš kareivių ranką oficierį,
reivią, bus apginkluota rug
sėjo pabaigoje.

Surekrutuoti kareiviai
tam tikslui vis truko pinigą, bus šaukiami keturiais at- 
Be to visuomet karštai prieš vėjais. Po 30 nuošimčiu su
tai protestuodavo Neapolio 
gyventojai, kurių uostas ir 
po šią dįenu Rvmui tarnau
ja-

ŽIURKES MUŠA DEL 
TEPALO.

Stockholmag, rugp. 18. —
Šito miesto valdybai nutarė 
mokėti po pustrečio cento už 
kiekvieną pristatomą už
muštą žiurkę. Sakoma, iš 
žiurkių norima gaminti 
koks tai naminiams pauk
ščiams lęsalas ir tepalas ma
šinoms.

rekrutuotų kareivių tarny
bon bus pašaukta rugsėjo 5, 
15 ir 30 d. Likęs 10 nuošim
tis kiek paskiau.

Dalimis bus šaukiami to
dėl, kad burtų lengviau pa
šauktuosius. visakuom pil
nai aprūpinti ir peržiūrėti 
jų tinkamnmą.

—-------- ,■»! -U..-----

KERTAMI MIŠKAI KA 
RĖŠ REIKALAMS.

jos ir Prancūzijos pritarimo.
Londone nors įšpradžią 

kaipir.RnJtąVnt&ifiešta į po- 
pežtRUS pakvietimą tąikin-

ir nelaisvėn paimtais.
Nuo karės pradžios Vo

kietija netekusi su virš pus
penkto milįjdnę kareiviu

ties, bdt dabar sulyg taikos užmuštais, sužeistais ir ne- 
nuemonė keičiama. * laisvėn pfcimtais.

’ -vi....... ” — '
Springfield, UI., rugp. 18. 

~ Čiopai ant buvusios Įlli- 
nais valstijos parodos lauko 
sudegė puošniausias htett 
nis butas. Nuostoliai siekia 
$400,000.

Seattle, Wash., rugp. 18. 
— Valstijose IVashington ir 
Oregon kertami miškai. Me
džiai bus panaudojami lak
stytųjų garai n iirtifi.1 -

niiškns niikeliavo 
fcrįą mėdžių - kertėjų būriai.

i/ Loadonaa, rugp. 18G~lKi- 
nijos vyriabsybė po kdrtri 
pa&lpdbuno tuojąu* agtauL 
Š&taajo kinų-vokiečių banką Visi trĮ* būriai kasdien, sa- 
s« risomis jos. fjbjnrcd* ki- rkefflft, pagaminsią 100,000 
tuose miestaeae. ' ;pėdų gatavų medžią.

suareštavo ir nugabeno li
goninėn.

Ligoninėj oficieris neno
rėjo pasakyti savo pavar
dės. Bet po kaikurio laiko 
klausinėjamas pasisakė, kad 
vadinąsis Žigariov.

Tuo pačiu laiku priešais 
ligoninę susirinko didelis 
kareivių burįs. Kareiviai 
pareikalavo išduoti oficierį. 
Nieko negelbėjo ligoninės 
tarnautojų aiškinimai, kad 
jie turį atlikti savo pareigą, 
sužeistajam duoti pagelbą.

Kareiviai įsiveržė ligoni
nei! ir iš ten išvilko oficierį. 
Išnaujo pradėjo jį mušti. 
Staiga vienas iš būrio ka
reivis pribėgo su pliku kar
du ir akimirkoj sukapojo 
nelaimingąjį.

RUSIŲ MOTERIŲ KARI 
NINKIŲ ĄTSIUEPIMA8.

r PttrogTMUa, ptgp. 17. — 
VietoR moterių karininkių

Petrogradas, rugp. 18. — 
Jei rusų laikinos vyriausy
bės pienams ir parėdymui 
kuom nors nebuvo pakenk
ta, tai buvęs Rusijos caras 
su savo šeimyna ir su buriu 
tarnų dabar jau bus Tobol- 
ske, Siberijoje. Kol-kas vy
riausybė apie buvusio caro 
kelionę nieko nepraneša.

Kuomet buvo nuspręsta 
Nikalojų Romanovą ištrem
ti į Siberiją, jo šeimynai 
leista pasirinkti — arba ke
liauti su buvusiu caru, ar
ba paslikti Carskam Siele. 
Šeimyna apsiėmė keliauti 
kartu.'

Petrogradas, rugp. 18. — 
Čia gauta žinia, kad kai-ku
rie Ukrainos miestai atsisa
kė pripažinti savo šalies sei
mo autoritetą. Jie išreiškia 
ištikimybę rusų laikinai vy
riausybei.

ORAS

Rugpjūčio 18, 1917 m.
Cbicago ir apylinkės. — 

Šiandie gražus oras ir Šil 
Čiau; rytoj iŠdalies de.be- 
siuota ir vakare vėsiau.
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kitko parodoma ir kaip tu- mai liudija, kad užmuštų ir 
retų būt didele Lenkija po sunkiai sužeistų , nuošimtis i 
šios karės. Sulyg to žem- per metus nesąs didesnis, į

Mikykhį manas.
Ketverto laida. ................................... |2.*4

Perkant atskirai! numeriais visur
be te.

Prenumerata mokasl llkalne. Lai* 
kas skaitosi nuo užsireėymo dienos, 
■e nuo Naujų Metų. Norint per nu* 
nyti adresą vliadi reikia prisiųsti ir** 
sena* adresas. Pinigai geriausia sių
sti • lSperkant krasoje ar ezpreae 
"Money Order” arka Įdedant pinigus 
| registruota išlika. •"

Redakcijai prisiųstieji rafltnl* Ir- 
korespondeaetjoe negražinami,' Jei* 
autorius, atsiųsdamas toki raita, ne
pažymi Ir nelndeda krasee ženklelis 
sucražlnimul. Visokiais reikalais krei
pianti es adresuokite:
draugai pvsosanro oo„ no*. 
IMS W. 4Ath Street. OUcagp, HUbsžb 

Tsl. McKlnley tilt.
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Pųbllshed rtally except Sjkndays by 
draugas podlishino ao„ nrcu 
184X>W. 4«th Street, Obioago, IHlnois. 
Vėl. McKlnley SI 1«. EstabUsked 1S»» 

■Terma of Subscrlptlon: In Chlcago 
kr malt or carrler per year ICO® 
Qutslde Chlcago by mali M.St 
TBursday edltlon *2.0*. At 
Maads te. * eagr, AOrertMag , 
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lapio, atgaivintojon Lenki
jon be rusu Lenkijos, Aust
rijos Galicijos ir Vokietijos 
Pozmuiiaus turėtų ineiti 
dar visa Mažoji Lietuva su 
Karaliaučium ir visa Suval
kų gubernija.

Bet lenkai ir tuo nepaten
kinti. Tas pat “Dziennik 
Związko\vy” sako, jogei 
Lenkijai didesni žemių plo
tui prigulį. Ir tai jie turį 
gauti. Kitaip nenurimsių, 
nenurimsių, nenurimsių....

Tatai pasirodo, kad jie 
nei patįs nežino ko nori.

Šiandie, lenkai nepaten
kinti Šventojo Tėvo širdin
gais jiems velijimais. To
dėl nežinia, kaip jie bus pa
tenkinti ateityje, kuomet 
talkininkai neišpildys jiems 
savo pasižadėjimo. Nes vi
saip gali būt.

kaip vienas iš dvidešims 
penkių kareivių.

Kareiviavimas, rodos, pu
si biaurėtina s diųktas. Te
einu daugelis žmonių jį pa
mėgta. Atbuvę, paskirtų 
tarnybos laiką jie ir toliau 
laisvanoriai apsiima karei
viauti.

(PRADŽIA ŽtUH. ••DRAVaO" No. 1V4.)

Programų laisvė ir 
įvairumas.

Viešpatijos priežiūra, tie
sa, sudaro programų vieno
dumą, ir tvarkų mokyklose. 
Programų laisvės sistemų 
galima prilyginti pievai, kur

Karė yra baisi net be jos| auga įvairių nesėtų žolių; o 
baisenybių padidinimo. Bet i šalis su priverstinų j a prog-1 
kas dėl kareiviavimo daro | raina yra kaip dobilt) lau- 
sau galų arba susižeidžia, kas, kuriame visos žolės vie-1
tas neišmintingai pasielgia.

VOKIEČIŲ INTAKA. 
KONGRESE.

Su v Valstijų kongreso at
stovas Heflin iš Alabama 
valstijos tvirtina, kad kon
grese vokiečiai turi intakų. 
Jis tai pažymi apkainuoda- 
nias kaikurių atstovų veiki
mą. Štai Heflino žodžiai:

LENKAI PRIEŠINASI
taikai: . . . . .

Amerikos lenkų? sulaisva- 
manėjusi spauda nenori nęi 
klausyti apie Šr. Tėvo pie
nus taikos reikale. Len
kams skaudžiausia tas, ko
dėl popiežius taikos pasiū
lymo raštu nepadėjo pirmon 
vieton neprigulmingosios 
Lenkijos, bet Belgiją su- 
Serbija ir Prancūziją.

O juk popiežius taikos 
rašte labai gražiai ir kiltai 
atsiliepia apie Lenkiją. Ten 
taip rašoma:

“Tokia pati teisybės -ir

IŠKIRSTA ŠPOSAS BU 
. SAMS REVOLIUCIO

NIERIAMS.
rių su savo kritikomis suvė
lino dvieųi dienom praves- 
iti bilių apie lakstvtuvų ga- 

Kiiomet Rusijos durna su minimų. Argi Vokietija
kariuomenės pagelba sukė
lė prieš carą revoliuciją ir 
šitą atšalino nuo sosto, dau
gelis Amerikoj gyvenančių 
rusų revoliucionierių išdu-■ vcrs^liam 
mė Rusijon kelti naują re- ^po-į į
voliueiją. Kaip žinoma, 
vieni jų keliavo tiesiog per 
Skandinaviją. Kiti per Ja
poniją. Su pastaraisiais 
iškeliavo ir žinais “revoliu
cionierius ’ ’ Kapsukas.

Šįtię “dideli.” vyrai te- 
čiau norėjo gudriai, apsieiti. 
Prieš iškeliaujant jie, Ame
rikoje pasigamino galybes 
Visokios rųšict** revoliueioni-

lygybes dvasia turi gyvuoti j ^[<tI atsišaukimu rusų kal- 
perk ratinė j ant ir kitus teįi- 
torijalius ir politikinius 
klausimus, visupirmu paly- 
tinčius Armėniją, Balkanų 
salis ir dalis teritorijų, pri
klaususių senobinei Lenkų 
Karalvstei, kurios kiltos ir

boję. Visa tai supakavo į 
dideles medines dėžes. Ir 
šitas pasiuntė kaipo baga
žų į Japoniją.

Nukeliavę Japonijon ru
sai revoliucionieriai atlupo 
bagažus ir dėžėse užuot sa-

,bailios (Japonijoje) japoni- 
Tėvo iš- ški laikraščiai.

istorinės tradicijos ir pane- vo atsišaukimų atrado vie- 
šti kentėjimai, ypač šioje ' Uas... smijtis. 
karėje, privalo patraukti j Apie tai praneša iš Yoko- 
tautų sąjausmą.”

Toks gražus Šv
sireiškimas — tai ne koks j Revoliucionieriai tvirtina, 
sausas vokiečių arlia talki- kadi jiems tą. šposų iškirtų* 
ninku-išsitarimas, kad Leu-1 «į Amerikos policija.
kijai buk reikalinga nepri- ------------------------- .—
gulmybė pasibaigus karei. PAVOJUS TARNAU

Bet lenkai tuo nepaten* JAUT KARIU OARSNEJE.
kinti. Cliicagos lenkui dien* j -------------
rastis “Dziennik Nurodo- Visi žinom, kad karė vra7 e/
wy”’ paskui anglus popie-! baisus daiktas. Teeinu kai 
žiu.hitaria bendravime su -kurio karę piešia juodes- 
vokiečiais. , Įnėmis varsomis, negu liepia

Bet kitds dienraštis —j sveikas supratimas. Šito 
“Dziennik Zwiųzko\vy” ei- pasekmės tatai kariais ir 
na dar toliau. Jis rašo: pasirodo liūdnos. Pašauk-

“Abehiai manoma, kad tiems kareiviauti pasirodo,
popiežius jiasidavė intakai 
arcikatUlikiškos Austrijos -

čiau galima pamatyti ir su- 
stabdinti vienoje' įstaigoje 
negu visos viešpatijos mo
kyklose. Iš kitos pusės pasi
taikius geroms pasekmėms, 
kitos mokyklos gauna tų pa
tirti iš apyskaitų ir iš laik- 
raštijos. Patyrusios gali ir 
pasinaudoti. 1 ’ • •'

Tokiu budu naujas nau
dingas daiktas netaip grei
tai praplinki, kaip viešpatl-
ijįnib programo monoįjpliO 
; sistemoje, bet užtatai apsau- 

daiktas, beabejo, g()ja visuomenę nuo klaidos 
pasekmių. Kita nauda prog
ramų laisvės yra ta. kad vi
sų mokyklų veikėjus prilei
džia ''prie programų ir meto
du lavinimo.

nokios, drauge sėtos, drauge 
šienaujamos.

G (‘ras
dobilai. Bet tik tie ūkininkai
sėja dobilų, kurie neištenkd 
gana genj. pievų. Šitų įvai
rumas duoda skanesnio pa
šaro gyvuliams.

Šitas- prilyginimas parado 
viešpatijinių programų blo
gųjų pusę. Privatinė inicija-
tyva tada nesirūpina mo 

Nesenai vienas senato- |<vklos programų pagerinti,
nes jos rūpestis liktų bergž
džias, programų mainymo 
teisei esant vien viešpatijos 
rankose.

gali norėti ko daugiau?
“Kitas vėl senatorius gy

rė Kanados bailius ir išda
vikus, kurie priešinosi pri-1. . ,.r;; .... kais tiktai patįs gabieji pro-

karniviMvinim . . ,
ramu nustatytojai, todėl tai

Kadangi nieks negali to 
padaryti, kad į apšvietus mi
nisterijų patektų valdinin-

Nebus perdaug. įvairumo.

Daugelis prisibijo, kad 
įdavus programų laisvę mo
kykloms jos kiekviena sa
viškai eis kaip'upė per 
smiltyną, išsidalįs į daugybę 
visokių srovių ir srovelių, 
kiekviena bus negili iš viso 
maža nauda. Viešpatijinis 
programų monopolis esąs 
kaip vandenų inžinierius,

Viešpatį j iniai egzaminai.
į Tiesioginis viešpatijos už 
davinys yra apsaugoti vi
suomenės gyvybę ir sveika
tų. Viešpatija negali apsi
imti, kad kiekvienas sunku
lys vadintųsi medicinos da
ktaru, rašytų žmonėms re
ceptus su nuodijančiais vai
stais ir augintų pelnų duob
kasiams. Met jei-gu vieš
patija neturės teisės nusta
tyti programų nei vienai mo 

Įkyklai, tai ji negalės to pa
daryti nei medicinos fakul
tetui. Tada, beabejo, atsi
ras įstaigų pasivadinančių 
medicinos fakultetais, duo
dančių gydytojo dipliomus 
nieko • nežinantioms, bet 
brangiai užmokantiems as
meninis, kurie paskui savo 
lėšas lups mio ligonių.

Visa tat yra tiesa, bet iš 
jos neišeina, kad viešpatijo
je turėtų būti programų mo 
nopolis. Šiandien viešpatį- Į 
ja niekur nenustato nei ne- į 
kontroliuoja medicinos fa- i 
kultotų programus, tečiaus i 
šunkariai daktaro diplio-1 
mo negauna. Juk gydyto
jai turi išduoti viešpatijos 
egzaminus. Tiek Vokieti
joje, tiek Amerikoje tiek i | 

Rusijoje asmuo, pabaigęs u- 
niversiteto medicinos fakul-

dJ
t/ergijos '

▼ dienos jau 
praijo. Bet

vis dar tarpe mus
yra daug vergų,
kurie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdės 
verg-mistrės-LIGOS.

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

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

apsireiškia esąs iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant 
pardavimo— 35e už bonkutę.

Nuo Reumatizmo, Padams, N c ura Il
gi jo*,, IVrsiialdvmo, ApAlu>lino, Dantų* 
Skaudėjimo, Diegliu ir Skaudėjimo Kru
tinėję, aaip ir nuo visokiu kitu reumar 
tiftku ligų, naudoki

tPMk-UPEtLER,
kaipo seną ir uatikėtiną draugi) kaimy
no* per puse šimtmečio. Tik 68c ir 
J5c bonkute; gulima gauti visose ap

tiekus© arba pas pati fabrikantu—
F. A"D. RICHTER ACO. 

M-4(rWksMngton Mirsst, ITsw tortu

Jūsų pinigai turi toutt pa
dėti geroje saugioje val» 

. , tijos bankoje

SKUROT BAIK
OF CHICAGO

kad jiems jau perskaityta 
mirties ištarmė.

Vengrijos vyriausybės, ku* į Pastaraisiais laikais Suv. 
ri baigia griūti... Dvide-j Valstijose pažymėtu.dfcuge- 
šimts pemkių milijonų len-llis atsitikimų, kad jauni ir 
kų tauta neprivalo pasiga- sveiki vyrai nusikirto ran- 
nėdinfi tokiomis popiežiaus kų pirštus arbų kitaip kaip 
sugestijomis....” , į susižeidė. Tuo budu nori-

Kaip didelė lenkų tuutn, 
nei. patįs tankai.nežino. Bėt 
jie sakosi, kadi jut esą net 
25 rmlijeuariz . ftirfi ltwt. Bet? 
sudėjtra knivon lietuvius ir 
žymių dalį ukrainų*

Toip lenkai i atmdėkoja. 
tam, kurs tiktai’m pinasi jų, 
tautos likimu ir apverktinu 
dabartiniu padėjimu.

Atigliškas* dienraštis ‘The 
Gliicago Tribūne.’ rugpjūčio 
15 d. nmneryj atspauzdino 
Europos žemlapį, kuriam be

Milvvaukee svenue
kamp. Oarpenter Btr_____

3% ant Jūsų Pinigų
kuris tas seklės sroves su
varo į vienų siauresnę, užtat j tetą, negali pradėti gydvto-kareiviavimui. 

kaizeriui' reikia ko ministerijai negalima \duoti 
monopolio tvankinti progra-

“ Vienas senatorius mėgi-11 11 ltlS.

Programų tvarkymo mo-

gilią ir naudingų vagų. jauti be viešpatijinių egza-

daugiau ?

no išniekinti maisto kontro
lierių lloover’ų, kitas inda- 
vė bilių, kuriuomi pareika
lauta visuotino šalies pilie
čių balsavimo klausime ar 
amerikoniškų kariuomenę 
siųsti į Prancūziją ar ne.

‘ ‘ Vienas reprozentautų
buto

AtSakysirno, kad' istorija į mino. Mums reikėtų taip- į i
nerodo -perdidelio programų 
arba metodų įvairumo net 
tenai kur nėra programų

nopolis ministerijos rankose monopolio. Univeisitetij
yra pavojingas dar ir tuomi, 
kad veda peiunainas-. arba 
nenatūraliai greitai, arba 
nenatūraliai lėtai. Tat pri
klauso nuo žmonių’ ir jų 

. ,uno. Ministerijos paprastai
: atstt,,va8 “ 1 Hnu,,s P“-Į didinasi į depotumentau. ar- 
mo bliu, skalaudamas,: ba skyrius. Ap5vietos mini-

"Isterija turės maždaug tuos 

skyrius: pradinės apšvietus, 
gimnazijų, uuiyersitetų, dai
lės mokyklų, subsidijų tvark

iai, kad. kaizeris s j Rymo. Į vienų depariamen-
savo pavaldiniams, jogei a- pateks žmogus, kuris yra 
merikoniska tauta nepaie-j jv matęs kaip lcngva-yra

gamino

mo įstatymas butų atšauk
tas.

“Tai kų tas gali reikšti? 
kad kaizeris

ima savo prezidento, ir kad 
amerikonai, ypač iš paėji-
įfio vokiečiai, liekaiiausį jay.^sįs principo: “šiukštu
prieš Vokietijų. programų neraainyti.” Ki-

Aiitai pagaliau senato- Įainc departaujėnte busf žmo-

padaryti kenksmingų klaidų 
fbemaiiiant programų. Tas

rius iš Georgia valstijos pa- y_us gaiia, drgftuB- ir negana 
statė klausimų, jogei reikią afKai.glls praeities priešiniu*

PaaedėHals ir Subattsnp 
ikf. g

ma išvengti karoiviavirno. 
Tokia baimė ni<‘ku nepa

matuota. Visose karėse, 
neišskiriant nei dabartinių 
skerdynni Europos lankuo
se, kiekvienas kareivis iš 
dvidešimties turi devynioli- 
kų p'rogų nežūti bekariau
jant,, ištisus metus. Perdu 
karės metu kareivio proga' 
prasilenkti su priešininko 
kulipka siekia 90 nuošim
čių. Vokietijos ir Angli

kiekvieno vyro paeiliui 
klausti, ar jis sutinka sto
ti kariuomenėn, ar ne.”

Be abejonės, yra daug 
teisybės tuose Hbflino žo
džiuose. Bet taippat yra 
tikra tiesa, kad šiandton 
amerikonai jau turbut apie 
vienus vokiečius ir tesap- 
mioja. Kas kur tik bloga 
(pasidarė, tuo jaus kaltinami 
vokiečiai.

Niekas neužgins, kad Si 
Valstijos butu liuosos nuo 
vokiečių agėnfb- šnipų. T5bt 
išmintingas visuomet pasa
kys, kad vokiečių tarpe yra 
daugelis ir labai geny žmo
nių. ‘

Kalbant apio vokiečių 
blogumų' adba genimų vi- 
snometi reikia, atnkii’tii kai
zerio aut nkratizmą nuo vo
kiečių tautos

VAIKŲ

h- vėl' ririeagoje pradėjo

programus šiandien niekur 
viešpatija netvarko, nes vi
sur universitetai turi auto
nomijų*. Tėčiam niekur nė
ra išsidirbę tokio programų 
ir metodų vienodumo kaip 
universitetuose.. Amerikos, 
Vokietijos ir Rusijos vidu
jines mokyklas, tvarko pro
gramų monopoliais. Jie su
darė tris visai skirtingus tų 
mokyklų tipus. Universitc- 
tu programai, netvarkomi 

te

kas. Tas susyk viską pero 
mainys. Dvo kėlių motų jis iš
vys- savo klaidas ir jų pasek 
mes. Tada jis antrusyk lau
žys visų proglamų, o visos 
Lietuvos mokiniai nuo jo 
priklausančiame skyriuje 
turės tą visa perkentėti. Ru
sijos apšvietos ministerija 
XX ainžvje daug Įiakenkė 
visatiniai apšvietei dusyk 
mainydama vidujinių mo
kyklų programą.

Dar prieš garsųjį Rusijos 
eksperimentų prancūzų so
ciologas P. Leroy-Beaulieu

nei kokia jėga iš 
eiaus jie tose trijose šalyse 
sudarė vienų mokslo tipų.

Neviskas suprantama 
žmoniti prigimtyje. Reikia 
pripažinti ir nesuprantamų 
fakhi. Viduramžyje nebuvo 
progi’amų- monopolio, te
čiaus ir Lietuvoje ir Portu
galijoje ir visose kitoso ša- 
IVse maža buvo skirtumų
mokvklose. žmonėse vra •/■ *
kasžin kokia vienijanti 
priežastis-. Juk vieno šimt
mečio rankraščiai, rašytieji 
įvairiausiose šalyse turi 
bendrų žymių, iš kurių pa
leografai, suseka jų atsiradi
mo laikų. Dftilės istorikai; 
dirstelėję į .'geležinius seno
viškus dūrių' apMaustymus, 
suseka- kada-jie daiyti,. noro 
niekas niekuomet nesirūpi
no vienodyti kadrily mote- 
dks. ?. . v

Liotuva beabejp. turos 
bfindhi ir viošų-roikrilų. Tikrašė kad' viešpatija, turinti

programų monopolį “šokinė. 'įu'fs'įoįo 'ny-
jn » pe.^oėpaoo. moholų I TCnH. k|uiį, roika.
nirtnos. 1 Htwg„ ir ™tW«lį lhms kih«
jų> mninymų” (L. ė tu t mo-
dbrne et šen tbnetions. 3 ėd;
Paris 19<k), puslapi* 273)

__ 274*).
Programų ir metodų Ikis- 

vei esant mokyklbs pačio?*

nieks iieleiif Vftfkų. Tik vieš
patijos -galybė steviirėioji 
mokykla, gali netarnauti* ša
lies reikalams- ir pastovėti; 
lies viešpatija joms duoda 
jėgos. Rjivatinns mokyklos 
pastuvumos yra tik vienassumano ' įvesti kokių noro

piktintieji te baisioji Ilga/ naujenybę. Tūrėdamos pro- įtarnavimas viešiems raiką 
vadinamoji vaikų* parai V- gramos laisvę, jos tų suma* Ūmia. Prie tų lūrfeoHj kuosai 
žimn. Rytinėje miesto- du- nynią gali įkūnyti in įUtmšjlii taikonms programos ir rne- 
lyj šia liga susfdgo. 7 Žteo- Jtlgn sumanymo butą klid- todos sūsldhro tiek vieno* 
nės iš kurių tris .jau mirt. dingo, tai. tik tos vieno* mo* d<wų kiek vienai! yra patįs 

Valdžia įvairiais budais kyklos jaunuomenė tekenčia i reikalai. Didesnio rieuodū- 
jos smulkmeniški apskaity- stengiasi sustabdyti ligų. blogas pasekmes. Jus grei- įmo nei nereikia.

gi pasilaikyti šitų butinaii 
reikalingų paprotį, no vien i 
medicinos srytyje, o ir kai-i 
kuriose kitose.

Gal kam keista pasirodys, j 
kadi Friburgo kantone Švei
carijoje vyrai, baigę tame 
universitete teisių fakulte
tą su daktaro laipsniu, ne
tyri teisės adVokatauti. 
Tūomtaipu tame pačiame 
Kantone to paties universi
teto-studentai, baigę tą fa
kultetų su lieeneijato laips
niu, gali advokatauti, nors 
liconrijates yra žemesnis už 
daktaratų. Mąt liceneiju
tas yra podraugei viešpati
jinis egzaminas, o daktara
tas tik univorsitetinis. Kas 
išdavinėja daktariškus eg
zaminus be lieeneijato, tas 
neturi išdavęs viešpatijos 
egzamino ir neturi viešpati
jos teisių. '

Viešpatija beabejo turi 
teisę egzaminuoti gydyto* 
jus, advokatus, iiižinerius, 
kandidatus į vajdininkus ir 
visus kitus, kurių mokslo 
stoka galėtų kenkti visuo
menei.

Vokietijoje Jiems egza
minams skiriami dažniau
siai »praktikai, veikiantieji 
toje šakoje, į kurių kandi
datas nori įstoti. Rusijoje 
viešpatijos egzaminatoriai 
visur būva apšvietos mini
sterijoje tarnaujantieji mo
kintojai arba profesoriai. 
Trečia egzaminų rūšis yra 
pristatymas dipliomo iš mo
kyklos,. kūną ogzamiiMito- 
riai žino ir pripažįsta. Be
veik visos privatinės įstai
gos reikalaujančios augšto- 
jo mokslo garsina egzaminų 
prineipą, bet faktiškai pasi
tenkina žinomos augštos 
mokyklbs cUplionni. . Šitos 
Trečiosios metodus prisiliii- 
Uo tūipgi kai kurios viešpa
tijos. Tat* yra* savotiška 
viešpali,jjnio egzamino iš
vaizda.

Vita skirtumas tarp.minė* 
tes treciosios egzantiho, iš
vaizdos ir tarp viešpatijinių 
mokyklų su teisėmis. As-

ptatlgos nt ’ Ws

Persiunčiame pinigas 1 
Europa* ir galima gauti 

Laivokartes.

niuo, baigęs mokyklų su tei
sėmis - turi teisę reikalauti, 
kad viešpatija jo neegzami
nuotų. Tuomtanpu musų 
minėtoje trecioje egzaminų 
rošije viešpatija turi teisę 
neegzaminuoti, jei ji žino, 
kad tas asmuo yra baigęs 
rimtų mokykla. Kąskite 
yra kandidato teisė nestoti 

(egzaminaū, ir kas kita yra 
viešpatijos teisė ueogzami- 
nuoti.

Galima tikėtis, kad fakti
škai ir Lietuvoje susidarys 
tas greitasis ir trumpasis 
viešpatijinių egzaminų bu- 
dirs. Atsiras rimti) auga
lai stovinčių' mokyklų, ku
rių dipliomo užteks viešpa
tijai-. Bbt roildąi palikto vie
špatijai teisę egzaminuoti. 
Tą teisę reikia palikti dar 
ir deltū; kad valdininkai; ne
galėtų viešpatijos teises pri 
pažinti vienų jiems patin
kamu mokvklū mokiniams,<r s/ * *
o nepripažinti nepatinka
mų. Kandidates, jaučian
tis? kad jis mbkslb* turi už
tektinai, gali pareikalaut į. 
kad jį egzaminuotų ir durt- 
tii teises. Apšvietos ministe 
rijos dalykas bus informuot 
įvairias viešpatijos įsteigus 
ūĮiie mokslo stovį įvairiose 
mokyklos^, kad tos įstaigos 
žinotų kaip apseiti su jų au
klėtiniais. Apšvietos mini
sterija tnpgi turi surengti 
jr bepartvvių egzaminato
rių kuopas, kad reikalui iš
likus galėti) išduoti ištarmę 
ar viešpatijinių ogzamiuo 
teisė vietemis uovartoj&ma 
kaipo partijinės kovos prie
monė; T.am tiksliu egza
minų komisijoje turi 
1‘tttti vieta, atstovui ton* mo
kyklos, kurių vra baigęs-eg
zaminuojamasis.
, Tai-gi galutinai mes suei
tume į tų,, kad.. Viešpatijinis 
programų monopolis yra

(PABAIGA 6-me ri.HL.)
f
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KRYŽIUS-DOVANA.

Šviesa. Vidus puikiai iš
rodo; sienos paveikslais iš
puoštos; langai gražiais šy
dais ištiesti; kairioje didžioj 
kambario pusėje kningynas, 
šalia jo pianas; asla divo- 
nais užtiesta; viduryje ~ 
ąžuolinis stalas, ant jo dai
li lempa... Užsikniaubęs ant 
stalo sėdi jaunas vyras.
Urnai inėjo nebejauna mo
teriškė, jo motina ir prisi
artinusi prie sunaus, tarė:

-TT Sunau, kodėl tu taip j mus atmušė, 
nedoriai apsieini su tuo kry- j Kraujuose mirkome, 
žiumi ir meti ji nuo savęs?j Vilties ir narsos neteko- 
,Tuk padoru ir labai gražu
butu tau jį nešioti ant kiū
tinės, kaipo dovaną už tavo 
drąsą ir kažygiškumą karė-

‘1 mvn!
—At! motin, niekus kal-| — Ur-r-ra!! Urral — su- 

bi... .šuko balsu tūkstančiai.

j t i. Juoda nebviltis slėgė... jog šalo savęs matai 
Tik
žodžius
duodavau Dievo globon. Tr 
vėl darydavosi ramu.

Ujome apimti priešu pi
lį. Iš pradžią mūsiškiams 
nesisekė; daugelis pražuvo.

Klyksmas, šauksmas, ver
ksmas, vaitojimai, dejavi
mai...

Trenksmas...
Pragaras...
Prisiartinome prie pilies; 

tikėjomės ją užimti, bet

Savo
: atsiminęs matušę, tavo sunu. Ne visi taipjau, džiau- 
žius, aprimdavau, atsi- ginsi, kaip tu brangioji ma

ma. Bet, nepyk už tatai ant

me.
— Vyrai! Ar žūt ar būt— 

pirmyn!—sušuko musu va
das. — Daugiau vilties! Pir

— Kaip tai,’ sunau, ar iš 
proto išėjai ir nori visai at
sitraukti nuo musu Išgany
to jaus ženklo?

— O ne! visai ne!
— Tad, kam taip rūsčiai 

atsakinėji motinai?
— Atleiskie, brangioji 

motinėle! Bet, aš, negaliu...
— Ko gi tu negali? Ką 

tu norėjai pasakyti? Sakyk!
— Na, mama, negaliu tau 

pasakyti, kol tu...
— Kol ką? Sakykis/sū

neli! Juk aš tavo mama!
— Mamytė! paslėpk tą 

kryžių. Kol jis akyse, nega
lėsiu papasakoti tau nieko.

— Sunau, kas tai, ar tikė
jimo netekai?

— Ne, mamvtė! Tikiu i 
- Išganytojaus ženklą, štai 

bučiuoju tave; bet šioje va
landoje, žiūrint į jį, darosi 
mąn labai skaudu; sąžinė 
griaužia...

— Taigi, sūneli, pasisa
kyk kokia nelaimė tau kliu
vo. Juk tyčia nebūtum blo- 1 
ga daręs. Gal tave paguo
siu, suraminsiu ir grąžįsiu 
viltį...

— Myliu tave, mamyte, 
nes tik tu viena saldini ma
no gyvenimą ir džiaugiuo
si tave gyvą turėdamas.

—. Sūneli! Man skaudu, 
kad tu nusiminęs.

— Tik tau vienai, mamy
te, viską išpažįstu ir dabar 
neslėpsiu savo sąžinės sun
kenybių. Tau rūpėjo, kol aš 
buvau karėje. Dabar sugrį
žau, da ir aukso kryžių per- 
sinešiau; tu džiaugiesi, bet 
nežinai, jog to kryžiaus ga
vimas vra mano nerimas
tis...

Motina į jį pažvelgė ir nu
stebo... Sūnūs dar sykį ją 
pabučiavęs, tarė:

— Trumpai apsakysiu, 
brangioji matušė. Pakauk
tas karėn taip pareigas pil
džiau, kad buvau pirmuti
nis. Nebuvo sunku. Aš link
smas buvau. Užsėdęs ant 
žirgo, jodinėdavau ištisas 
valandas. Niekados nenusi
bosdavo, bet neilgai taip bu
vo. Stojome į ugnį. Link
smybė pražuvo. Prasidėjo 
vargai, sunkenybės, kan
čios... Buvo baugu... Drau
gai pasakojo apie visokias 
baisenybes ir didžius krau
jo praliejimus; tūkstančiai 
krito akies mirksnyje; viens 
kitą be gailesčio smaugė, 
dūrė, šaudė. Neišpasakomos 
baisenybes darosi karės lau
kuose.
, Aš buvau nubudęs ir bai
su man buvo. Maniau visai 
prapulsiu ir daugiaus nebe
matysiu brangios ma-|Ve

Kanuolių baubimai... šū
viai... vieni kitų negirdime... 
migla didžiausia... klyks- 
smai... dejavimai...

Aš daugiaus vilties gavęs 
nuo musų vado žodžių 
jau nieko daugiau nepai
siau ir skridau su savo žir
gu pirmyn, visas atsidavęs 
Dievo globon.

Buvau galingas, stiprus 
ir, it perkūnas, trenkiau 
priešą žemyn žaibais. Vis 
pirmyn, priekyn skridau, 
nieką neatsižvelgdamas i r 
nieko neatbodamas.

Ak, daugel žuvo nuo ma
no rankos.

Balsų tūkstančiai susi
maišė ausyse: — Gelbėkitės 
— ginkitės!... Vienas... du- 
trys...

Ve rksmas.... klyksmą s...
Kanuolių baubimai...
Aš jau nieko nesibijojau.

manęs.
Grįžtant užpuolė ant mu

sų didelės audros ir smar
kus lietus; perkūnai, žaibai. 
Nuvargę kareiviai troško 
nakvynės. Bet kur tau; vi
sur tamsu; jokio žiburio nie
kur nematyti.

Užtikome vienasėdžius. 
Visi džiaugsmo apimti puo
lėsi į jų gyvenimus. Kiek
vienas taikėsi geresnę vie
tą užimti nakvynei.

Suėjome į vidų. Mus pri
ėmė su liudnumu.

Vakarienę mums sutaisė, 
vienok jokio linksmumo 
prie stalo nebuvo. Namiš
kiai į mus žiurėjo kreiva 
akim ir neapykanta.

Pavalgę ėjome atsilsėti. 
Aš tuosykiu atsisėdau kertė 
je ir norėjau susekti to 
liūdnumo priežastis.. Ir su
žinojau, jog šeimyninkės 
sūnūs negrįžo. Aš jo nepa
žinojau, ir į klausimus, ar 
mačiau jį, atsakydavau, kad 
ne.

Paskiaus pasišaukiau prie 
savęs mažą vaikiuką, jau
niausią j į sūnų ir jo paklau
siau :

— Kaip vadiniesi ?
Jis žvilgterėjęs į mane, 

pratarė:
Negaliu pasakyti.

— Kodėl? — užklausiau 
jo-

— Todėl, kad jus mūsiš
kius žudote! — atsakė.

I ■
Staiga išgirdau iš užsio-Jbet jo nesulaukė. Ji visai 

sūnelio nežinojo, jog tas kareivis, 
kurs viešėjo jos namuose su 
aukso kryžiumi ir kurs ryt- 
ankstį-rytą, kaip durnas, 
pranyko, buvo jos sunaus 
galvažudis, ašarų, nelaimių 
pagamintojas padoriems na
mams! A. Tarnas.

nio šeimyninkės 
maldą:

— Viešpati^ Dieve Visa
galis, sugrąžink man mano 
brolį. Lai pargrįžta pas mus 
ir visi namai tegu nušvinta 
linksmumu. Tegu ir mano 
motina raudojusi per naktis 
pradžių gsta, išvysta savo 
sūnų.

Paskiaus, pabaigęs mal
dą, užklausė močiutės kuri 
rengė jį lovon gultų:

— Močiut, ar pargrįž ma
no brolis?

Dievo galybė; manau, 
kad sugrįž, sugrįž ir vėl su 
mumis bus — atsakė.

Truputį palūkėjęs ir vėl 
paklausė:

— Au sugrįž su ta pačia 
Vėluva, su kuria išėjo?

— Dievas Visagalis tik 
težino! — buvo atsakymas.

O, brangi motin, tuo 
klausimu tapau, it perkūno 
trenktas. Aš buvau jos su
naus ir jo brolio galvažudis. 
Aš atėmiau jiems visą
džiaugsmą ir visą viltį jo 
pargrįžimo. Aš į jų namus 
atnešiau nusiminimą, bet jie 
manęs nepažino ir padoriu 
žmogum laikė. Karė, nelai
mingoji karė, kiek ji aukų 
kiekvienai širdžiai pridirba! 
Kiek blėdies, nuostolių pa
daro kraštui! Kiek nuliūdi
mų, nusiminimų atneša 
kiekvieniems namams kiek
vienai šeimynai!

Ak, brangi motin, dabar 
matai, kas tavo sūnūs yra. 
Galvažudis. Jo garbė gauta 
už kitų žudymą. Ar tai pra-

Gaila man buvo to mažo kilnus darbas? Ne, visai ne! 
vaikučio. Jis laiko mus prie
šais žudytojais!

tušė
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“ TURIU DVI GALERIJAS Telefonas Vardą 3»«4

Z. K. URBANOWIČZ.

Fotografijų Įstaiga

Phone Yards 2721
DR. J. JONIKAITIS
GYDAU VYRŲ, MOTERŲ 

IR VAIKŲ LIGAS.
3315 S. Halstcd St., 

CHICAGO, ILL.

PINKERT
STATE BANK

4810 W. 22nd St.
CICERO. ILL.

Priimame Savings 
Account, Checking Account 
turime siaugas geležines 
skrynias (vaults). Fire In
surance, atliekame visus 
bankinius reikalus. Atdara 
kas vakara ir nedėlios ryta.

Šeru n«

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

Nu imame Fotografijas vakarais 
ir negiedriose dienose.

= 4852 South Ashland Avenue, —::—::— Chicago, UI.
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P. K. BRUCHAS
Geriausia vieta pirkti Delmen 

tus Ir aukso Medus aukso b 
paauksuotu laikrodėliu lencugėlt 
'akėtų koloneku špilkų Ir tt Mu 
su Lletuvlfika krautuvė yra VIa
na lfi didžiausių tr senlausu* ’ /'’hteagoje Musų tavoral yra te) 

įnirai gvarantuoti Ir prekės p) 
resnės negu kitur

P. K. BRUCHAS
3323 S. Halsted St.

CHICAGO
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Kaip Pinigai : 
Auga j

Pavyzdin Tu palikst regularis ■ 
Taupytojas dabar ir taupisite per " 

penkis metus, pasidedant ■

$1.00 į sąvaite pirma meta ■ 
antra 
trečia

ftv. Vito Šokis
P. O. Bos 761 Ft Luptom Col. Aug 
1915

Kun. Froegel rekomendavo man 
Kun. Koenig's Nervine nuo šv. Vito 
Šokio kaipo geriausio vaista ant ku
rio aš sirgau 3 menesius. 3 butelius 
išgėriau Nervine ir dabar esu sveika 
ir galių dirbti-už gerų. patarimų ta
riu ačių. Mrs. H. Feiertag

F. J. Schmidt, Mott N. Dak. rašo 
Sept, 1915—kad Koeing’s Nervine 
ji pagydė nuo šv. Vitus šokio nuo 
kurio jis kentėjo 2 metus. Jis užtai 
rekomenduoja visiems kurie serga.

John Glamman rašo iš W. Point, 
Miss kad jis turėjo dirbti labai su n 
kini-ant ūkės ir negalėjo rankų pa
judinti. Jis vartojo tų vaistų ir pa
tariu visiems ji vartoti. ,
nw|/ i I Gerų kningų nuo NerviS- 
įl Y K A I kų Ligų, ir sampcli siun- 
■J I R O I čiame, Biedniems siunčia
me dykai. Sutaisytų per Kun. Koenig- 
Fort Wayne Ind. 1876, o dabar per 

KOENIG MED. CO., Chicago, III.
62 W. I.ake Str. arti Dcarbom 

Parsiduoda visose valstinyclose už
$1.00, O buteliai už $5.00.

Taip, aš gavau tą dovaną, 
už žudymą brangiu aukų 

Buvau labai nuvargęs ir šeimynoms. Taigi, matai 
nuėjau ilsėties paskirtoj delko man nelinksma. Ma

tušė, ką manai apie savo 
garbingą sūnų šiandieną?...

Ta motina laukė savo su
naus. Laukė dieną ir naktį,

Tik štai susitikau vienąl™. vietoL Nc5alč.lau visai 
jauną vaikiną, tokio pat I užmigti. Kankino mane vi- 
amžiaus, kaip ir aš. Susidu- cnWne M
rėva. Jis tvirtai gynėsi; ma
niau, neišturėsiu po kirčių 
ir žusiu. Bučiau gal žuvęs, 
jei ne Vėluva, kurią laikė 
antroj’ rankoj’. Tvirtai ją 
laikė. Bet vienu sykiu Vėlu
va pakrypo į mano pusę ir 
aš nutvėręs ją pusiau, no
rėjau ištraukti, bet jis tvir
tai laikė jos kotą ir nepa
leido. Aš įpykęs kirtau jam 
į krutinę ir jis nepaleisda
mas koto, krito žemyn, no
rėdamas gal parodyti, jog 
už vėluvą atiduoda gyvybę. 
Aš gi pagalios ištraukiau 
vėluvą ir pasukau į savuo
sius. Mano ausyse skambėjo 
visokie balsai, bet aš jų su
prasti negalėjau ir linguoda
mas atsidūriau prie savųjų. 
Čia priėmė mane su džiaug
smu. Vėluva musų rankose 
— musų pergalė! Priešai 
pralaimėjo. Tarp musų jau 
nebuvo vado. Visi linksmai 
šukavo ir mane sveikinda
mi suteikė man dovaną, 
kryžių.

Visi linksmi, kad pergalė 
musų, bet dar linksmesni, 
jog dabar po ilgų vargi) ir 
karionių galės sugrįžti į sa
vo namus ir ten su savai
siais pasišnekėti apie 
džiaugsmus ar nuliudimus.

Vieni namiškiai džiaugsis, 
jog pargrįžo sveiki ir su 
pergale, kiti gi liūdės, kad 
žuvo jų mylimieji.

Ak, koks tai džiaugsmas 
ir koks tai sopulys! — • 

Neilgai trukus, palaidoję 
visus užmuštuosius, viRi 
mes likusieji grįžome namo- 
le, o aš, tavo sūnūs, pas ta- 

brangieji mstuš? ir tu

sokios mintys, ypač to mažo 
vaikelio atsakvmas.

SPKIBL PRKES9N 
P9K1AB1E Ft°?R UMPS

Laikas paskirtas, per kurį galima 
įsigyti puikias aržuolines ant grin
dų pastatomas lampas, taip, kaip pa
veiksle parodo, kaina
tiktai . .

šės. NfžiUfUa’ė ką pradė ,dabar tun dįd^driaugsiną
, i. hllrfl II - - ~

$10-50

1.50 
2.00
2.50 
3.00
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ŠILKINIAI UŽDANGALAI 
25% NUOŠIMTIS PIGIAU

I - ’• »

Vidurvasarinis Išpardavimas dabar 
pasinaudokite proga.
Pasiskubinkite kol yra užtektinai.
COMMONWEALTH EDISON CO.
ELECTRIC SHOP ELECTRIC SHOP
72 W. Adam St., Miehigan & Jackson 

VISI TELEFONAI RANDOLPH 1280 
Atsilankykite musų krautuvėse

Wm. D. McJonkln Adrertlring Afenry. Chlngo

Ask for FEDERALDIVIDEND 
COUPONS. G i ve n. with pur- 
chases by leading merchants.

I I

APSVARSTYKITE GERAI.
Ar galima teisingiau diemonto Akmeni pirkti?
Ar falima EI gi n laikrodėlius kitur pigiau gauti?
Ar galėtų kitas nuksorius Jumis darbais —- užganė.

dlntl?
• Paklauakyte lietuvių kurie Žino. Visados teisin

gas patarnavimas. . .

K. NURKA1TIS
1617 N. Rot*? 5treet. Nortta Avė Ir Mtiwmikee

VIENA 1S ARŠIAUSIŲ LIGŲ 
1201 W. 47th St., Los Angeles, Col.,

Spalio, 1916 
Apie 20 metų aš labai sirgau, tu

rėjau insomia ir nerviškumų, aš ėjau 
prie daktarų, bet nei jokios pagel- 

os nebuvo: aptiekorius man patarė 
pamėginti Kun. Koenigs Nervine. Aš 
suvartojau 2 butelius ir jaučiausi 
sveika. Pernai žiemų aš buvau su
mušta per automobilių. Daktaras 
man patarė imti Kun. Koenigs Ner
vine. Aš dabar jaučiuosi labai pvei-
lC£L

Mrs. M. E. Kratz. 
Gera knyga apie Nervišku
mus ir sampclls vaistų slun
člamas. Neturtingiems ligo

niams vaistai siunčiami dykai. Su
taisytas per Rev. FATHER KOENIG, 
Fort Wayne, Ind. nuo 1876, o dabar 
per
KOENIG MED. CO., Chicago, III 

62 W. Lakęs St., arti Dcarbom 
Parduodama po $1.00 už vienų buteli, 

o 6 ui $5.00. ’

DYKAI

Mokant trečių nuošimčų skaitluo- ” 
jant pusmetiniai Tu turėsi $548.27, ■

Neatideliok -bet pradek taupyti dabar ; 
PEOPLES STOCK YARDS STATE BANK ‘

Didžiausis State Bank Išskyrus Loop. ■

47 th Street
Kamp. Ashland Avc.

Musų pervirš yra suvirš 
7 milijonai dolerių.

DIDŽIAUSIA

KRAUTUVE

LIETUVIŠKA

GHIGAGOJE
Užlaikomo laikro

džius Ir laikrodėlius, 
auksinius žiedus, šllubl 
nlus tr deimantinius, 
muzikas, gramofonus 
su lietuviškais rėk ar
dais, koncertinas, ant 
kurių gali groti Ir ne
mokantis visokius šo
ktus, armonikas rusiškas tr prūsines. Importuotas Ir taip jau 
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.

Dirbti visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisome 
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzikališkus instrumentus 
Ir revolverius. Savo darbų gvarantuojame. Musų kainos ant vis
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chtcagos orderius ga
lite siųsti per laiškus.

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

TT-'.I I PITONE DROVER 1306 
Katalogų visiems dykai. Uss tik pr’r'.ys už J<- štsmpų

* 'r -,1
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Aušrelė.
(PRADŽIA 2IUR. "DRAUGO" No. 193)

• Dramatiška vienoje veikmėje Operetė.
Aukoja Gerb. Kun. Dr. A. Maliauskiui, Autorius.

> — ■ .... .1 t
TURINYS.

Lietuvos prietikiai, nuo jos pavergimo iki nūdien.
Veikimo vieta: Miškas.

VEIKIANTIEJI ASMENYS:
MOČIUTĖ, VOKIETIJA, RUSIJA, LENKIJA, AMERIKA, 3 LEN

KAI, 2 RUSU, 1 VOKIETIS, 4 SUNAI, 3 DUKROS, 
KORISTAI IR KOR1STĖS.

DEVYNTA REGYKLA.
MOČIUTĖ (Už yulvos .susiėmusi, it didžiausių sopulių pęrimta, (/ar
šiai ir graudingai kalba). - -

Ką girdžiu? — kas kalba? — kas jėtį galanda? —
Kas kardą iškėlė ant mano galvos?—
Manding kad neklystu; baisi tai valanda,
Suklydę vaikučiai, sunai Lietuvos,
Tamsybėj’ apakę sau mirtį gaminu,
Prapulties bedugnien Močiutę skandina.—

(Močiutė griūva. Tuo tarpu ineina du sunu ir' tris dukros, dai 
nuodami.). 4 ♦:. * U!

Nors kentėti mums tankiai prisieina,
Vis dar maž, dėl Tėvynės brangios i;
Mes ją stipęinsim darbu ir daina.
Širdis klosim po kojomis jos.

Jokie sviete vargai, jų baisybė 
Neišlups Lietuvos iš širdies; ' o'.,... 
iftusų tikslas plėtoti vienybę,
Gi vienybėje Dievas padės.—

Mokslo šviesą mes turim ingyti,
Lietuva, tik šviesi tegyvuos.
Apakimą su durnais reik vyti;
Tuomet meilė mus apvainikuos.—

Turim spaudą Tėvynei atgauti,
Bei liuosybę senovės laikų,
Už teises jei prireiktų kariauti, , . „
Nešykštiesim Tėvynei aukų.—

DEŠIMTA REGYKLA.
(Simams dukroms dainuoti užbaigus, Močiutė atsistoja. girdžiu

si trimitus; ineina iš dešinės Rusija, mergaitė rusiškai aprengtu, 
rusų vėliava rankoje, ant gaivos auksuotas vainikas. Iš kairės 
ineina koristai.).
RJJSIJA SOLO.

• Vot nevyksta, nevyksta net man!
KOKAS i ’ '

Spaudą duok!— ' -
Rusija SOLO.

Tai čia karas, tai maištai visur. •
KOKAS

Y'uldžią duoki— 1
RUSIJA SOLO.

Jus per spaudą daleisiu švieson,
KOKAS < ................

Tėvynę tuojau paliuosuok!—
RUSIJA SOLO. e

Bet liuosybę? — Kaip duosiu? —Jš kur?—
KOKAS

Lygybę, savy valdą duok!—
RUSIJA R E C IT AT IV E. .

Žiūrėkit kaip aš maloninga, ,
Net spaudą jums duodu galingą.
Del nuostabių ženklų tokių,
Šį ryzą imu nuo akių.

(Atriša Močiutei akis).
KOKAS , ' ' :

Valio musų brangi tautu!
Valio senutėlė kalba!
Močiutei sugrįš sveikata!
Su princais pasikavok!—-

MOČIUTĖ Į RUSIJĄ.
Matai, kad, mes dar gyvi tebesam,
Ir gyvuotum jei Dievas padės;
Retežius nors >kantriai šiandien nešam,
Dievas duos kad ir jie sutrupės.

KOKAS. *
Dievas duos, kad retežiai trupės.

(Rusija pamažėliu, majestotiškai išeina).
VIENUOLIKTA REGYKLA.

(Kairėje girdžiusi trimitas. Išeina Vokietija, mergaitė Vokie
čių rūbuose, vokiečių vėliava rankose, dainuoja).
VOKIETIJA SOLO.

. Lietuviai! Žemaičiai! žiūrėkit ką galiu:
Juk Kaizeris daugel tur prtneų-sunų.
Tat, junkerį vieną jums duosiu karalių,
Visus jus priglausiu po savo sparnu;
Garsi bus Lietuvių tauta.
Pasaulis te atjaučia tų.—

KOKAS. ~ ’l
Savistovią valdžią mums duok!—
Su princais pasikavok!—

MOČIUTĖ SOLO. x r T , ’
Kad sykį retežiai nukris,
Lai daugiau mus nebevaržys.—

(Dešinėje girdžiasi trimitas. Ineina Rusija
jai grūmodama).

Kas tau apie Lietuvius turi rūpėti?
Jei aš visur Juosius nuolat ignoruoju!
Kad Lietuviai yra — Tą reik užtylėti. —
Jų tautinius norus paminti po kojų.

MOČIUTĖ SOLO
Nepavyks bepaminti tautos.
Neužalėpsi ilgiau Lietuvos.—

KO RAS. k
Sviete permaina greitai invyks.
Autokratui puaaulyje nyks.
Demokratija svietą valdys.
Gaus savivaldą ir Lietuvis.— *

(Oivdiūisi trimitas. • Ineina Lenkija, mergai!ė, be vtlinitos, Ato-
kasų ketvirtainė kepuraitė ant galvos, kelvirtainyjv baltasai aras žy
nį us ).
LENKIJA SOLO (į Vokietiją).

____ Girdėjau Lietuvą žadi atstatytų—

’T

linuku Vokieti-

“DRAUGAS” 
* .. —J.---------H^Tg

\

Savistovią tautą iš jos padaryti?
Ketini ją ginti? — jai būti valdonu? —
Atmink! — Busi baustas, lenkų legijonų! —

(Į Močiutę)
O tu.čia, ko nori? — Iš kur tokia drąsi?— 
Lietuvos Istorijoj niekur nerasi!
Lietuva jau dingo. —‘Jus lenkų vergui!—
Taip! lenkų, tik lenkų! vien lenkų vergai!—

(Abiem kumštini į visas šalis mosuodama).
(reeitulive).. u « (

Lenkija galinga, Lenkija valdys!— .
Tuomet visas svietas ant kelių sukris!—

MOČIUTĖ SOLO (į Lenkiją). ' ,
Atsibusk! — vergijos jau metai praėjo,
Barbarų nūnai jau jiega sutrupėjo,
Žmogus šiame sviete liuosybę ingya!

, t Ar lenkas, ar kitkas, ar jau lietuvis!—
KURAS

Visos tautos tur gauti liuosybę,
Savą valdžią tauta, kaip turės,
Tuomet rasis tarp tautų lygybė,
Meilė- jųjų tarpe pražydės.
Lietuva, kuri tiek nakentėjo,
Ji nelaisvę tiek nešė ilgai, ,
Jai taiposgi tas laikas atėjo,
Tur liuosa tauta tapti jinai. —

reeitutive.
Lai platusis pasaulis išvys,
Jog žmogum yra ir Lietuvis.—

VOKIETIJA SOLO (į Močiutę).
Parlamentą tau duotų reik drįsti;
Tu nuo šiol busi Kunigaikštystė.
Kad suprastumei jog ne juokuoju.—
Tavo dešinę štai paliuosuoju.—

(Nuima retežius nuo Močiutės dešinės).
RUSIJA SOLO (į Močiutę).

Kad nepeiktum rusus tarsi žvėrius,
Štai tau duosiu Komisionierius.
Kaip nauja sustiprės vyriausybė,
Tau respublikoj’ duosim lygybę.— '

reeitutive
Kaipo atvirą ženklą meilumo,
Paliuosuoju nuo to tai sunkumo.—

(nuėmus nuo rankos retežį, meta šalin).
KOKAS.

BPoliai! turini darbuoties iš vieno,
Sutikime, doroje, moksle;
Visi uiškiai jau matom šiandiena,
Kad vienybė tvirtybės auklė.—

Močiai akys, bei rankos jau liuosos,
Paliuosuosime visiškai ją;
Tik puikybės, ydos nelabosios, ' x
Jei išvengsim. — Gerjas mus žmonija.—■ 

DVYLIKTA REGYKLA.
(Visi tie- pult? ant scenos. Už scenos girdžiasi švilpukas ir du 

būgneliu. 'Ineina Amčkika, mergaitė amerikoniškai, t.y. Amerikos 
vėliavoje apręngta, ant galvos Amerikos liuosybės kaipo kas, ran
koje Amerikos vėliava. Pušku ją seka tris asmenįs, visų jų ilgi 
plaukai, vidurinysis apie šešių dešimtų metų, plaukai su juostele 
sujuosti; pučia švilpuką. Po jo dešine apie trisdešimties metų, būg
nija. Po kaire-gi keturiolikos melų, taipjau būgnija. Eina drąsiai 
švilpdami bei būgnydami.)
AMERIKA SOLO.

Žmogiškumas, liuosybė priklauso tautom. \
Kaip tvirtom, taip silpnom, dideliom bei mažom.
Duokim liuosą veikimą žmonių giminėm,
Neardykim jų vystymos, gelbėkim jiem.

KOKAS IR MOČIUTĖ.
Jau šviečia aušrelė va musų padangę,
Mieliausia Lietuva Tėvynė mus brangi,
Sulauks jau saulutės liuosybės dienelės.
Nušvis mokslu miestai, sodžiai bei kaimelis.

B

Lai veikia lai būva,

Lygybę jai duokim,

AMER., RUS., VOKI ET. TRIO:
Paliuosuokim Lietuvą,

KURAS.

TRIO

KOKAS. '
Nuo priešų daboklių.

(Vrcntfs sūnų nuėmęs nuo močiutės kojų retežius meta šalin).
VISI forte

Piano

Lai pančiai nevaržo nėjokios tautos! . 
Valio Lietuva, bei liuosi vaikai jos!— 
Pavyzdingai te žengia doroje visury 
Kad vienybėj’ jiega, patyrimą jau tur.

Atsargiąi rędykim visame visur, 
Atminkit!! kad kiti teises, tuip-jau tur.—

Panadčlio Vakaro Patarna
vimas Del Taupinančių.
Šios bankos valdyba apsvarstė, kad daugumui de- 

positorių yra neparanku atsilankyti dabartinėse bankos 
valandose.

Užtat dėl parankumo tokių depozitorių, musų Sa- 
vings Departamentas bus atdaras Pancdėliais iki 8 
valandai vakare.

Musų dopoiltoriai yra apsaugoti 
Kapitalu Ir Perviržium 15,100,000.00.

Banka, kurioje lictuviikai yra kalbama ir Lietuviai 
yra kviečiami atsilankyti.

State Bank of Chicago
i.a balle ,, v. AsantoTon gatvių

Frifltaie City Hali
1

Subala, rugpjūčio 1S, 1917

Jeigu perki 
rataplankius 
Skaitykit šitą

. - . ■ ■ .8» vM• — X

Rataplankio Paikyste! į
USOHWA! Ar žinai ką tas reiškią? Nekurie vadina 
“Paikystė,” nekurie vadina “Tommyrot” bet ge
riausias žodis tai “Piffles”.

-t • -

Rataplankio pardavėjas mėgins ta Jums sakyti kuo
met jis parduos tik “užsiganėdinimą”, o TIKRAI MI 
LIŲ SKAITLIŲ pakavoja po apačią.

.Ils | u-i kalbės daug apie gražumų rutapluilkio. liet las viskas yra 
PAIKYSTE!

PRIKALK JĮ PRIE geriausio modelio MILU. SKAITLIAIS, bet 
jeigu jis Jums vis kalbos ta pati, tai tuomet eik pas gera pardavinė
toja, Ąr pasikalbėk su juoui.

SPEEDVVAY RATAPLANKIAI yra netik gvarantuojami 5,000 my
lių bet neapsivilsime jeigu jie duos lt),oOo. Tamsta turbūt nežinai 
SPKEI)WAYS. l'žtat kad Jų darbas per paskutinius penktus metus 
lapo RYTUOSE ir tenais visus išpirkdavo. Dabar įlies padidinome sa
vo fabriką ir turime užtektinai Uliieagoje.

Speedvvay Ratapiankiai yra RANKA DIRBTI, iš GERIAUSIOS 
Para GU51O ir Sea Islaud Vatos. Jie yra džiovinami per 5 adynas, kui- 
kiti ratapiankiai yra džiovinanti (ik |ier 80 ar 40 minorų. Deltų prie
žasčių 'jie duoda UtGANĖDl.MA nuo 20,000 mylių iki 30,000 mylių.

Kadangi jų padirbdinimas daugiau kainuoja negu kiti ratapiankiai 
užtat mes nutai-em'e neparduoti kitaip kam (iesftii iš fabriko. Taip da
rydami mes galime parduoti juos (ilgiau negu kaili kiti, ratapiankiai. 
pardavinėjami.

Netiki mums! Laliui gerą. Užsidėk, SPEEDVVAY šalę liile kokio 
KITO RATAPLANKIO ir pamatysi jog mti. o t.V ARANt'IJA, yra gera 
ir jis atlaikys daug ilgiau negu kitas ralupiaiikis.

B

&

iręs i

Jeigu norite daugiau sužinoti unii 
Speedivay rataplankius ir kitus reikalin
gus dalykus, parašykite, o mes tuojau* 
prisiusime. Kainas ir knygute užvardinta 
“Inside Stuff” apie rataplankiu išdir- 

~bystė. .
CHICAGO OFISAS

NATIONAL RUBBER CO. OF N. Y.
2112 M1CH10AN AVĖ. TlllfOM Cltalt 512

PHII.ADELPHIA BOSTON I tyiTsTOVV N, PA.
090 N. Bi-oikI St., 557 t'nUHnhus Avė. ’lb and Hanovi-r St. 

NEVY YORK KANSAS CITY. MO.
__ 250 VV. 55lli Street 1704 Grau-I Vieline

♦.<

<• J’ '•» • iA J
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SEE THE.NĘR#H
40% GRE&refti
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Išpildymas 

V ertes
\

Pritraukia

Pamatykite musu nauia modeli 4—24 Briscos 
— didelis Ir ura), ii s kurns. .Teini namatvsl 

lunfaiis sakysi "Tas lirtscoc kaln tik slitiko mano 
Skoni". fltuos karus mes dirbame savo nauluone
fabrikuose ir už 172 5.
D IDE8NIS moteris orlt.'ilsvtss. gražiai nunali- 

ft uotas, ukria natenkins kiekviena. Niekados 
nirrniau Brtacoe nėra atidavęs toki kara už taio
žema kaina.

GRAŽAUS 'stvllans. Stinriai nadarvtsa vnaėinl 
koloms užtektinai vietos ir labai amarus va-

Cljioti.
Pankui Slėdvnlu Toiirtnr f'ar .. 1725
Coa'cbfclra .............................................. Ž450
Keturln Sėdynių Roadster t!ar 1725

Visos Kainos F. G. B. Jackson 
Deliverv Car ..................................... »725

BR0WN — WILS0N
Rcpartmoat 00 JACKSON, MICH.

:*« 'Uinu' r. *ii«».i i iii*
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PLYMOUTH, PA.

Be tb buvo kalbėta apie 
“Contralinį Komitetą.” ir 
Raudonąjį Kryžių deloi 

j Liet. Dienos pinigu. Tam 
tikslui buvo susirinkimas 11 
rugpjūčio.

Mylintis Tėvynę.

BALTIMORE, MD.

nių prieš karę, mobilizaci
ją ir tt. Daugiausiai Miški
nis buvo intariamas pluti- 
nime prieškarinės literatū
ros lietuviškoje kalboje.

Neilgai trukus J. Miški
nis tapo paliuosuotas.

S.
MOKYKLŲ PROGRAMOS

Po Valgiui neužmlrik, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra EATO- 
NIC. Prašalina visus nesmagumus, 
tos vidurių ligos paeina iš negero su- 
▼Irtkinlmo, • tas rettkta, kad reikia 
garo raisto.

Pirmoji Komunija.

Rugpjūčio 12 d., 10:30 v. 
ryte, apie 40 mažu vaikučių 
priėmė pirmą Komuniją. 
Ypač mergaičių balti rūbe
liai, valionėliai ir žali ant 
gaivu vainikėliai padarė ant 
regiančiuju labai malonu į- 
spudį, kuris ilgai paliks jų 
atmintyje. Negalima ap
leisti nepaminėjus ir tai, 
jog vaikai sudėjo prisiegą 
vengti svaiginančių gėrimų, 
nors iki dvidešimties pirmų

Šių metų 10 liopos lietu
viai persikėlė į gražią baž
nyčią vardu Šv. Alfonso, ku
li tapo nupirkta nuo- vokie
čių katalikų. Bažnyčia yra 
konsekruota ir geroje vieto
je. Ir svetimtaučiai dažnai 
atlanko ją.

Be bažnyčios dar yra di
dele salė ir mokykla ir kiti 
gyvenimo namai. Su žeme 
bažnyčia apkainuojama 
$400,000 vertės, bet lietu
viai įgijo ją tik už $80,000, 
nes vokiečiai apleido ją, pa-

TeL Tkrd* IMI
J. KULIS

UlATDVlto GTOTTOJAto OI 
0H1U U*o Ag,

3269 I. Ualsted M. Oblcago, UL 
Gydo visokia* lifaa motorų tr

vaikų.
Priėmimo valandoa: ano 9 ryte 
iki 12; S iki ». Nodtliomls: 
nuo « iki S po pietų; nuo * v. 
iki 8 v.

Imirlkos Lietuviu Mokykla
nokinama: tnrllžkoa Ir lietuvi** 

kos kalbu,, aritmetikos, knygvedys- 
tėa, ■tenogralijos, typevrritlng. pirk* 
lyboa teisiu, Sut. Valst. Istorijos, 

’abelnos istorijos, geografijos, pollti-
kareiviavimas l)aura- kinė» ekonomijos, pllietystės, dailla- 

1 r rsulystės. ' • z
Mokinimo valandos: nuo 8

metų amžiaus. Čia nevio- Jsistatę kitą. Tai viena gra
nas girtuoklis pajuto ašarą Žinusių Baltimorės bažny- 
akyje,' girdžiant jaunas, šir-

girtybędis viešai girtybę smer
kiant. Ne vienam mintis 
galvoje žibtelėjo: O, kaip aš 
šiandien laimingas bučiau, 
jei pirmos Komunijos, pri
žadus nesuvalkiotus turė
čiau! Gailu!”
Patvirtinimo Sakramentas.

Toje pat dienoje, ketvir
toje vai. po pietų 285 asme
nis priėmė patvirtinimo ti
kėjime Sakramentąi Jį su
teikė J. M'. vyskupas AI. Jt 
lloban’as. Kun. A. Lopa
ta, iš Seraiiton, Pa., pasakė 
toms iškilmėms pritaikytą 
pamokslą. Taip pat ang
liškai kalbėjo ir J. AI. vys
kupas, apie reikalą ir parei- 
gąs lytinčias šį Sakramen
tą. Šios dienos iškilmė ne
greitu pranyks iš plymou- 
thiečių širdžių.

X.

Rugpjūčio 6-toj dienoj 
via persišovė vienas sulais- 
vamanėjęs vaikinas,

J. K.

GERB. KUN. NORBUTO
ISTORIJA /kNGLIJOS 
- PARLAMENTE.

‘Irish

(PRADŽIA 2-me PUSE.)

kenksmįngas, bet viešpatį* 
jinių egzaminų teisė yra bū
tinai reikalinga.

Mokslas ir karelvija. 
Rusijoje apšvietus buvo 

maža todėl labai ilgai truk
davo, kol kareivį tiek pra- 
lavindavo, kad jis šiaip taip 
tikdavo dabartiniems kariš
kiems uždaviniams. Ru
sijoje
štai tęsiasi nepilnus ketve
rius metus. Tas laikas tuo 
labiau sutrumpinamas kuo 
augštesnį mokslą kas išėjęs. 
Baigusieji gimnazijas tetar
nauja tik vienus metus.

Vokietijoje mokslas liau
dine yra augštas, dėlto ir 
kariuomenėje vyrai tebūva 
tik du metu, nes tuomi tru-, 
mpu laiku vokiečius galima 
išmokinti tiek, kiek rusus 
per keturiųs metus.

Padarius Lietuvoje visa- 
tiną apšvietą, ir kareiviavi
mas sutrumpės. Reikės

nno ryto
iki 5 po plotų; vak. nuo .7:80 Iki 9:80 
310# So. Halstcd St_ ' Chioago Ilb

(innaiTHTmmiTmYn
A. A. SLAKIS į

ADVOKATAS *
UJLUJUSUUtl

J Miesto ofisas: Room 824 to
1» So. LaSalle St., Chicago, III. į 

s Tel. Randolph 624S I

Gyvenimo vieta 
8255 So. Halsted Street 

Tel. Drover 532C

HOMESTEAD, PA\

Iš Tautos Fondo veikimo^

Airių laikraštis
AVeekly,” 21 liepos š, m. • kareiviauti tik tiek, kad iš- 
paduoda štai ką: Air. Hugli mokus tą kas dabartiniais 
La\v, Parlamento narys, už-1 laikais kareiviui reikalinga, 
klausė Home Seeretary, am žinoma, universitetą baigęs
kokių pamatų kun.1 Norbu- 
tas, ofieijališkas Liet. Šel
pimo Komiteto įgaliotinis 
Škotijoj ir Airijoj, buvo ne
leistas važiuoti iš Glasgo- 
\v’o į Dubliu’ą. Jisai (P.

vyras tuos daiktus išmoks 
greičiau negu tas. kuris bai
gęs tik pradinę mokyklą. 
Bet augštesniųjų mokslų 
vyrams kariuomenėje turė
tų Imti priedermė pereiti

Narys) žinąs, kad Home of- (sutrumpintą ofieierijos kur 
fis’o buvo pranešta kun. są, kaip tat dabar daroma 
Norbutui 20 birželio, jog Rusijoje. praporščikų mo- 
Pemiito, važiuojant į Airi- kvklose. Tą įvedus susilv- 
ją, nereikią, bet. įsėdus į gintų inteligentų ir neinte- 
luivą 91 liepos, kunigas buvo ligentų teisės kariuomenėje.

Abeji lygiai ilgąI sulaikytas.

►Seštudlonyj, T rugpjūčio, 
8 valandoj vakare, pobažmv 
tinėje svetainėje, T. g.

, skyrius laikė mėnesinį susi
rinkimą.

Į susirinkimą mažytis na
rių būrelis atvyko, bet tame 
būrelyje buvo daug gyvu
mo, energijos ir prakilnių 
sumanymų. Pirmiausiai nu
tarta surengti pasilinksmi
nimo vakarėlį naudai nu
vargintos musų brangios tė
vynės Lietuvos. Laikas pa
skirta 29 spalio, š. m. Taip 
pat nutarta tame vakarėly
je turėti lietuviškų gėlių, 
kurias apsiėmė pardavinė
ti vytės: E. Blažcvičiutė, P. 
Visoekiutė ir E. Mikučiutė.

Plakatus ir tikietus vaka
rėliui parūpins J. Grebliu- 
nas. Svetainę nusamdys ir 
kitus daiktus pampins A. 
Tumasonis ir J-. Gudzinas.

Pagaliaus buvo duotas 
merginų įnešimas, kad T. 
F. 23 sk. raštininkas kreip
tųsi laiškais į visas vietines 
draugijas, prašant, minti 
Tautos Fondą, Su tuo įitcšb- 
mu sutikta.

aiką tar
nautų, o tarnavimą baigda
mi kiekvienas turėtų tokį 
laipsnį kariuomenėje, kokį 

įgyti savo

, pasiremiant jo 
kareiviavimo •' amžiaus me
tais. 1) Ar Rusijoj yra ku
nigai išimti» nuo kareiviavi
mo kaip. ir Did. Britanijoj'Muitų suskubęs 

2.3(3). Ir ar dabar kun. Nor-Įmoksiu.

butui bus leista važiuoti su pemokratiškai viešpati- 
savo misija Lietuvių Šelpi-Į jai tat visai pritiktų, kad 
mo Komiteto vardu?

Sir G. Cave atsakė: Tas- 
stojos per klaidą kurią aš teligentams
apgailestauju, kad kunigui 
Norbutui nebuvo leista iš
važiuoti, bet nuo to laiko, 
viskas padaryta, kad ta klai 
da butų pataisyta ir kun. 
Norbutui butų leista keliau
ti.

'Kas link priešpaskutinio- 
jo klausimo jisai negalįs at
sakyti, nes neturįs informa
ciją.

Minėtas Airių laikraštis 
tą istoriją pavadino: Priest 
insultrd by “Mistake” — 
kunigas įžeistas per “klai
dą.”

(“Išeivių Draugas”)
į•

RACINE, WIS.

Jėigu Altiniai Reikalingi Ne 

lankyte ūgiMiK. Nes galite su
laukti daug- nemnagumn; Krei 

pkittes pas:

MAKĘ ffpt, Br.
1617 N. Robsy St. 

ir North a* TM. Nombolt4617

nebūtų privilegijų nei vie
nam, nei bajorams, nei in-

8

DIRBTUVE

Įsteigta 1898 m. 
Artistiškų išdirbinių, kaip 

'uzikueių, maršalkoms parė- 
ai: įvairių bažnytinių parė- 
lų, rūbų,. karūnų, tautiškų 
žaliavų, draugystėms šarpų, 
lų, antspaudų, ir tt. Darbą
larome artistiškai ir atsakan* 
;iai. Užsakymus priimame iš 
dsur ir teisingai išpildome. 
ieikale, prašome, kreipties 
irie tikros lietuvaitės.

I. ANDRUSZEWICZ irCo 
.908 W. Division st.,

Chicago, EI

* umimnrnrjn rrcn
•F. P. Bradchulis • 
s Lietuvis Advokatas ,
S ATTORNBT AT LAW S ! 

105 W. Monroe. Cor. Clark St. *
• Room 1207 Tel. Randoloh 5598. 

CHICAGO. ILL.

Gyv.: 3112 8. Halsted M. 
Telephone Y arda 2890

R P. Bcrnotavičius H. M. Slianoųt gĮ

THE ELECTRIC SHOP
1641 W. 47lb-Slr«t 

TeL Drover 8888'
Atliekame vi šok] elfectrikor 

larb% pigiau*, gertame Ir grei
čiaus, negu kiti. Suvedam olee- 
troe dratas j namus; geso ir 
elektros lempas. Taisome mo
torus, fanus Ir visokius daly
tus surištus su Elektriką.

Reikale suteikiame patari- į 
& ...» ir apkainuojama darbų.

SKAITYKIT IR PLATINK1T

Dažų ir aliejaus kainą ky
la kas dieną. Malevokite jūsų 
namusd abar, nes nežinia ką 
atneš rytojus. Dabar geriau 
sias laikas malevoti namus iš 
oro pusės, nes medis ganėt:r.ai 
sausas.

Męs atliekame įvairiu malė 
vojimo darbus, taipgi popie 
ruoįame kambarius.

PETRAS CIBULSKIS. 
2343 IV. 23 PI. Chicago, III.

Namų Savininkai!
Neduokite save išnaudoti ivairems žydeliams leiskite papuoš

ti jūsų namus šažingam malioriui. Mes atliekamie įvairius 
«. malėvojimo darbus, taipgi popieruojame kambarius prieina- 

miausiomis kainomis.
Nežiūrint kokioje dalyje miesto jus gyvenate kreipkitės 

laiškų arba ypatiškai.

' 2343 W. 23 rd. PI.
Petras Cibulskis

Chicago, III.

Kur Tamsta perkate? Kodėl ne pas mus?

šiomis dienomis čia buvo- 
smirešriiotns lietuvis Jurgis 
Miškinis už agitavimą žmo-

TVigul Kvorka padabina Juaų na
rna. Ras mus galima gauti visokių

naminių radankų k. t:

rakandu pečių, divonų, 
siuvamų mašinų, planų, 
grofonslų, stskse p«r 
mus gaunama. (

Kuomet Jum pflrelkės ko prl^ 
anuo kreipkitės prie

i ■ '

JT

P** m aI'1 m S

DIDELIS PIKNIKAS
parengtas

A. L. R. KATAL. LABD. SĄJUNGOS

19 d. Rugpjučia^kagort IMT
Bergmaną Darže

Įžanga ... 25c. Porai

Čia griež puikiausias benas, bus puikus užkandžiai,' blaivus gė- 
rimiai, ir kiti pasilinksminimai. Todėl'visi kas gyvas ant šio pikniko 
nes netik patys pasilinksminsite, bet ir našlaičius sušelpsite.

Kviečia visus KOMITETAS.

P. S. Važiuoti galima iš vleiį šalių iki 22-rai, gatvei. Paskui 
paimkite, 22-ros ik Kenton karus kol sustos iš ten La Grange ka
rus kurie nuvež iki pat daržui.

SVARBIOSŽ1NIOS
: LIETUVIU ŪKININKU DRAUGIJOS :

Mes turime tlatig akių nuo 40, 60, 80 ir 120 a kortų žemės su 
gerais budinkals, užsėtais laukais*-*** gyvuliais ir visokiomis mašino
mis, sodnais ir gražiais ežerais aplinkui ir upėmis, kurios bėga ap
linkui ūkių. Mes iiarduorlamc ant ilgo ižmokesėio aut 4 nuošimčio, 
alite imstotl ukininkais iš pirmos dienos su $1,000.00

Laiškais kreipkitės prie pirmininko Lietuvių • Ūkininkų Draugijos. 
Bet geriausia čia atvažiuoti ir persitikrinti.

P. MAŽEIKA,
K. 34, Box 58, Campbellsport, Wis.

MMMA
Patyrusių, vedusių anglių 

mainerių į Missouri ruimingas 
atramstytus machine-mainos, 4 
pėdų gysla. Gero" npliplrvbėH 
Pasitikėk pastovaus darbo. 

Krovimo mokestis 61.1c. už to
nų, AVaverly miesčiukas turi 

apie 800 gyventojų puikiose, 
sveikose aplinkybėse Mainos 
viena mylia tolumoje nuo mies-I
eiuko. Yra pirmos rusies gyve
nami namai ant raudos, neku- 
riuosc namuose yra ir bėgantis 

vanduo, prieinamos kainos. Ge
ros mokyklos.

Vlivsrly Goal
Company

WWERLY, MISSOURI.

h

PAUL K.VORKA
1551-53 Chicago, Avė., n ChicagP UI, 

Arti Ashland Avė. TdefoiUtt MonrO«2500

-....

I SEIHAUSIIS IR DIDŽIAUSIAS VALSTIJ1KIS BINKIS
ANT BRIDGEPORTO

CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK
(A STATE BANK) 5

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

Kapitalas $300,000.00 Tortas VirSina $2,800,000.00
Čia yra laikomi Suvienytų Valstijų, Paotų, Bankų,

Pavieto ir Miesto Valdybų pinigai. Direktoriai šio 
banko yra kartu ir savininkais didelių dirbtuvų kaipo
Vice-Pres. ARMOUR & Co. Pres., ALBERT PICK & 
Co. Vice-Pres., CHICAGO JUNCTION gelžkelio kom 
panųos ir daug kitų kompanijų priguli prie šios ban- 
kos. Banka meka 3 nuoš už padėtus pinigus. Duoda 
paskolas ant pirkimo ir budavojimo namų mieste Chi- 
cago. Siunčia pinigus į visas dalis pasaulio. Partrau
kia pinigus iš kitų bankų pe visą Ameriką ir atlieka vi
sokius bankinius reikalus.

Bankinės Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų
SUBATOMIS nuo 9 ryto iki 1 po pietų. Teipgi SUKA
TOMIS nuo ŠEŠTOS iki DEVINTOS VALANDOS 

VAKARAIS- YR$ ATDARAS.
Tainaujaina visiems *1 ygiu mandagumu ir rūpestingumu 

..J. S. Cžaikauskas,
Liet. Skyriuje.

CAZO VARTOTOJAI

Pcoples Gus Liglit and Coke Kompanija 
štai ką siūlo, prižada duoti dvi (2) Junior 
Mantle šviesas kiekvienai^ kosbnneriui aazo 
mieste Chieagos ir įdės jas dvkai.

Perskaįtvkite atvdžiai žemiaus paduotai 
išlygas ir nepraleiskite progos paHinaudbrik
šia proga.

DYKAI — Dvi Junbr
Mantle Gazo Šviesos

«
Kuomet gausite savo pirmutine guzo bi

lų Rugpjūčio 10, 1917po dešinei pusei rasite 
, kuponą, kurio antgalvis “The Peoples Gas 
Light & Coke Kompanijai”.

Jeigu neturi savo namuose mantfti šviesos 
arba elektros šviesos parašyk savo' pavarde 
ant šio kupono, kur eilutė pažymėta1 raide X. 
Nenuplėškitc šio kupono, liet palikite prie bi
lus. kuomet Juk užmokėsite savo bilai šis ku
ponas mums sugrįš. Mos tuomet Jums prisiu
sime šias mantle šviesos dykai.

The Peojriės Oss Light A Gok* Gmnpany
Paopla* Oaa Building TelfepHtone MSMT

a



DRAUGAS
Subntą, rugpjūčiu 18. 191 <

BAŽNYTINIAI v A DPA I 
VARVAI * M K t Al

ATMINČIAI VARPAI 
MeSbaniie Bell Foundry Co

Baltimore, Md. U. 8. A.

NUSIPIRK MOSTIES
CHICAGOS

šeštadienis 18 rugpjūčio.
Sv. A'gapito. Jis buvo pen- 
kiobkos metu bcmcbs, kuo
met tapo nužudytas už ti
kėjimą mieste Preneste ne
toli Rymo.

Sekmadienis dvyliktasis stentu: kun. J. B. Kloris ir 
gerb. 
Brid-

’suaugusiuju (‘boras, kuris 
apie 5 vai. vakare po vado
vyste vargonininko p. Just. 
Kudirkos sudainavo tautos 
įiiinną “Lietuva tėvynė mu
są,’’ “Tekėjo saulele,”
“Aut tėveliu dvaro,’’ “Ei
na garsas nuo rubežiaus” ir 
“Kur bėga Šešupė.” Dai
nos pavyko labai puikiai ir 
kiekvieną žavėte žavėjo. 
Taip pat j išvažiavimą atsi
lankė ir pšts gerb. klebonas 
kun. AT. Krušas, abudu asi-

18,505 CHICAGIEČIAI 
JAU PRIIMTI.

MOTERIES NARSUMAS 
NUGINKLAVO 

PLĖŠIKĄ.

pasi-
Išvi-

X eužilgo (’l ii ea g< > j e 
baigs rekrutavhnas. 
so šis miestas privalo duoti 
Dėdei Šamui apie 25,000 
kareiviu, o jau yra priimta 
18,505.

1,000 FARMERIŲ PRIEŠ
KARINIAME MITINGE.

po Sekminių 19 rugpjūčio.
Šv. Liudviko Tuluziečio.

Pirmadienis 20 rugpj. šv.
Bernardo iš Clairvau.v. Jis 
gimė Prancūzijoje 1090 m., 
Įkūrė vienuolyną toje vieto-

J. A. Paškauskas, ii 
kun. Albaviėius nuo 
geporto.

Nors žmonių buvo neper- 
daugiausiai, vienok kaip gir 
dėti, tai pelno parapijai ne-

je, kur niekas 
gyventi,- pakėlė 
kultūrą taip kad ėmė žydė- ninkams ir darbininkėms, 
ti. Jo mokinys tapo popie- įprisidėjusiems triasu prie

nepakentė mažai liko. Už tai,.............................. .... pil
tos šalies klauso didelis ačiū darbi-

Žmonės vis labiau prade
da bruzdėti prieš nereika
lingą karę, kuri visiems ne
svietiškai ingriso.

šiomis dienomis netoli 
nuo Chieagos, Breders G,ro
vė, įvvkb arti 1,000 farme- 
rių mitingas, kuris nutarė, 
kad nereikia karės.

Ponia Donakl S. Bavton, 
Pickand, Broun <Si Co. sek
retoriaus pati, atbudusi pa
matė šalę lovos plėšiką, ku
ris atkišęs revolverį tarė: 
pasakyk man, kaip reikia 
atidaryti “seifas” arba aš 
tavę nušausiu.

— Eik šalvį)! — sušuko 
ponia Bayton.

Piktadarys išgirdęs tuos 
žodžius pribėgo prie lango 
ir iššoko lauk.

Narsios moteries vyras 
yra išvažiavęs AVasliingto- 
nan.

VTSV DOMAI.
Balandžio, gegužio 1«‘ birželio 

nėšiuose, lunkluiisl po llllliojaus val
stijų rinkdamas prenumeratas IvATA- 
L1 KIŠK V-Tautiškų laikraščių, kurie 
iicaisilyginol meldžiu alsillginli ir jei 
kas negamini kreipkitės sekančių ad
resu:

VINCAS m K ŠTAI. IS,
212 W. Brondvvny, So. Boston, Mass.

Pajieškojimai.
Parsiduoda mažai vartoms auto- 

mohillus-trokas vežantis iki 2 tonų. 
Gerai užlaikytas. Geras motoris. ■ Sa
vininkui nebereikalingas — parsi
duoda laimi pigiai. AtstSaukite | 
“Draugo" .Administracijų, 1800 W. 
40th Street.

žS

Tvlafoaai HeKInley 1784

Dr. 1 K, RUTKAUSKAS
Gydo visokias Ligas 

J44Z Ii. Kiitiri Iii*. laapu K, Ii galvas

..Tai BUSI GRAŽUS! .Tą išdir
ba Mentholatum Co. Prieš eisiant 
gult ištepk veidą moseia per ke
is vakarus, o padarys veidą /.i/ru 
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. Pinigus galit 
siųsti ir starnpomis.

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

<APGARSIX.)
KARŠČIO PANAI

KINIMAS.

žaidimu ir 
mu.

kitokiu užsiėmi-

Atsilankęs.

GALITE REIKALAUTI, 
KAD DAKTARAS VĖL 

APŽIŪRĖTŲ.

žinm Eugenijų III. Bernar
das tam popiežiui nesigailė
jo pamokinimų, kurie išliko 
sutraukti knygoje “De eou- 
sideratione.” Bernardas pa
rašė dar daug kitų svarbių 
veikalų. Jis buvo vienas 
iš tų, kurie prirengė mokslo!
pražydimą X.IIT amž. Ber- Į -------------
nardas skaitosi Bažnyčios Į Vvriausis rekrųtavimo 
daktaru. Jis mirė 1153 m. (tvarkytojas generolas Cro\v 
universitetų gimimo laiku, der praneša, kad tie rekiu- 

tai, kurie liko nepatenkinti 
pinuti daktaro apžiūrėjimu, 
turi teisę reikalauti antro 
apžiūrėjimo.

IŠ DIEVO APVEIZDOS 
PARAPIJOS.

(Nuo 18-tos gatvės) 
Rugpjūčio 12 d. minėta 

parapija turėjo išvažiavimą 
į National Grove, Riverside, 
III. Žmonių buvo suvažia
vę pusėtinai. Dauguma, 
rodos, pasibijojo lietaus, 
nes iš pat ryto ir per visą 
dieną buvo ukanuota ir pa
našu Į lietų. Tą patį ir 
laikraščiai tai dienai prana
šavo, vienok lietaus nebuvo. 
Nors diena ir nebuvo saulė
ta, teeiaus graži. Žmone- 
liai leido laiką linksmai, 
gėrėdamies gamtos gražu
mais, žaisdami, užkandžiau
dami ir šnekučiuodami.

Žaidimų buvo daug, todėl 
kiekvienas galėjo pasirink
ti savo skoniui. Apart žai
dimų dar buvo ir orchestra, 
kuri laiks nuo laiko griežė 
įvairius tautinius šokius ir 
linksmino kaip jaunus, taip 
senus.
| minėtą išvažiavimą bu

vo atvykęs ir bažnytinis

TAUTOS FONDO 31 SK. 
SUSIRINKIMAS.

| Vyrišky Uripiny Barginis |
įs Nauji, neatimti, daryti ant „ 
U užsakymo siutai ir overkotal. | 
» vartė* nuo II* Iki *50 .dabar *■

parsiduoda po *11 Ir 3* doL
Nauji, daryti gatavlml nuo 

*11 iki *15 siutai Ir overkotal. 
nuo *7.1* iki II doleriu.

kauta

PaJieSkau savo moteries Zofijos 
Stonkienės kuri pabėgo nuo manęs 
28 d. liepos ir išsivežė su savim mer
gaitę 2 metų, S mėnesių. Jeigu kas 
žinote apie jų, malonėkite praneš
ti jai, kad man mergaitę atiduotų, 
o aš jai užmokėsiu kiek ji norės.

ANTANAS STANKUS,
604C So. Lofayetto St. Chicago, Iii.

Paieškuii brolio Vinco Gcčfo, Kau
no rcd., .Šiaulių apskr., Lūkiu para
pijos, Žalimui kaimo. Keturj metui 
algai gyveno Chicago, III. .Meldžiu Jo 
ar kas apie jj žinot pranešti sekan
čiu adresu:

PONI B. IBNIKIENfc,
1408 H.vale Bark avė., H yda* Purk, 

Mass.

MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING 
VYRUKŲ ir MOTERIŠKU 

APREDAUT
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus žinovu j trumpų lai
kų.

Mes turime didžiausius ir geriaa- 
ius kirpimo-designing ir siuvimo sky

rius, kur mes suteiksime praktiškų 
patyrimų kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečlaml aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklų bile laiku— 
dienų ir vakarais ir gauti speciališ- 
kai pigių kainų.

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

į MASTEI! DESIGNING SCHOOL 
J. F. Kasnieka, Perilėtinls

,118 N. La Šalie gatvė. Kambarys 
416-417. prieš City Hali

# Pilnu pulrlnklmu 
pamuitų orerkotu.

Tisai mažai vartoti alutal Ir 
jį overkotal vertėe nuo *26 Iki 
H *36. dabar *5 Ir auffščl&u. Kel- 
g nėa nuo *1.5* Iki *4.60. Val- 
« kų alutal n po **.*• Iki *7.»$. 
‘į Valiaoa Ir Kuperal.
« Atdara kasdiena. nedėllomle 
$ ir vakarai*

P GORDOM.
$ 1416 8. Halated ■*., Chicago.

Šaukiami kareiviauti far-j Visi medicinos autorite- 
meriai nenori tapti karei-: tai pripažįsta tą faktą, kad 

užkietėjimas paeina nuo 
nerviškumo ir vidurių užde
gimo. Jeigu jus regulia
riai prižiūrite
jus išvengiate 
vidurių suirimo priežasties. 
Trinerio Amcrikoninis Kar
čiojo Vyno Eliksiras yra ge 
liausis vaistas, kurį jus ga
lite vartoti. Jis yra gardus 
ir veikia prašalinime vidu
rių skaudėjimo greitai ir 
tikrai. Jis gelbsti nepažeis
damas vidurių ir nesilpnin
damas. Jis taipgi gelbsti 
nuo skilvio nemalimo, nuo 
galvos skaudėjimo, nuo ner
vų suirimo, nuo nemigos 
etc. Trinerio Amcrikoninis 
Eliksiras širdingai rekomen 
duojamas tūkstančiais žmo
nių, žinančių jo veikimą, 
kaina $1.00 aptiekose. Tri-

viais, beveik visi prašo pa- 
liuosavimo.

UŽMUŠĖ BARTENDE- 
RIŲ UNIJOS PRE

ZIDENTĄ.

Užvakar piktadariai nu
žudė naujai išrinktą Chiea
gos bartenderių unijos pre
zidentą, Frank Payne, tar
navusį O’Donoliue &Raffer- 
ty saliune (219 N. Clark 
St.)

Spėjama, kad žmogžudiš
ką darbą atlikę Payne drau 
gai, pavydėjusieji jam pre
zidentystės.

Keliolika intariamų 
menų jau suareštuota.

as-

jūsų žarnas, 
svarbiausios

REIK ALINGA moteris kuri 
imtu prižiūrėti pora vaikučių, 
sųligas kreipkities pas:

JONAS MERČAITIS,
1520 SO. \VEST ST.,

ROCKFORD, II.L

ANT RANDOS.

apsi-
Apic

Aš turiu 30 kambarių — gražiai 
ištaisytų, patogioj vietoj. Kviečiu vi
sus savo draugus ir pažįstamus, ku
riems prisieitų atsilankyti į Cliicagų, 
kad pas mane gaus patarnavimų, ge
riausių. Kambarių kaina nuo $3.50 
iki 87.00 j mėnesj.

ANDRIUS POŠKA,
1267 Mihvaukee avi*., Chicago, 111.

Tel. Drover 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS LENTISTAS 

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

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

Dr. POVILAS ŽILVITIS
Lietuvis Gydytoju Ir 

Chirurgas,

8203 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Drover 7179

*1

Nedėlioję, 19 rugpjūčio š. 
•m., Apveizdos Dievo para
pijinės mokyklos kamba
riuose. tuojaus po pamaldų 
įvyks vietinio Tautos Fon
do 31 skyriaus susirinki
mas. Pasistengkite ateiti 
susirinkiman visi šelpian
tieji tėvynę nariai, nes bus 
traukiami paveikslai (foto
grafijos).

P. V.

RYT VYČIŲ APSKRIČIO 
CHORO GEGUŽINĖ.

Nedėlioję, 19 rugpjūčio, 
Chieagos Lietuvos Vyčių 
apskričio choras rengia sa
vųjų gegužinę Willometo 
kloniuose.

Ten pat žada gegužiniau-

SAUGESNIO
BANKO NĖRA
ui Lietuvių Valstljinj Rankų — 
UNIVERSAL STATE BANK — 
nes yra po valstijos vaidilos 
supervizija ir po nuolatine už- 
žiura 15 gabių ir ištikimų Di
rektorių ir (lenkių patyrusių 
Banko valdininkų.

KAPITALAS IR PERVIRŠIS
$225,000.00
liudija, Jog bankas yra sutver
tas ant tvirtų finansinių pama
tų. Banko turtas jau siekia 
virš pusės milijono dolerių ir 
kasdien nuulntat žymiai auga. 
šiame banke gausi savo pini
gus ant kužno pareikalnv imu. 
Rankas yra atdaras l’taminko, 
Ketvergo ir Sutintos vakarais 
iki 8:30 vai. vakare, o kitom 
dienom Iki 5 vai. po pietų. Ran
kinės Skrynelės <3.00 metams.

UNIVERSAL
STATE BANK
3252 SO. HALSTED ST. 
IMPH SlilM Sat it CHICIM. HL.

. ..

ANT PARDAVIMO.

E.YTRA.
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigių kainų, S 160.00 se
klyčios setas, tikros skutos už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kiu (livonu, davenport, taipgi $525 
pianu su 25 m. gvaraneija už. $115 ir 
$225 Yielrola su brangiais rekordais 
už $60.00.. šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiiirlnt kur 
jus gyvenat. Viskas vartota vos ii 
savaites.. Parsiduoda taipgi po vie
na. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo 
vieta: 1922 So. Kedzie Avė., arti 22- 
ros gtv., Chicago, III.
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| JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

S Karab. 324 National Life Bldg.
29 So. LaSalle St.,

■ Vakarais 1588 Milwauke« A v*.
Central <890 

Rasldence Humbold *7
CHICAGO. IL.

AKYS EGZ1MINIIPJAMAS

PARSI]Q1'OD.\ hučei-nė ir groser-
nerio linimentas gelbsti prainf ,,ab0‘ p,Kiai ,lr vict?J *ictu-.. . 1 viais apgyventoj vietoj. Priežastis
Šalinimui reumatizmo arboS’nrdavimo, kad j kariuomenę rei- 

, .. |_. „ įskia stoti. Atsišaukite sekančiu ad-
neuralgijos. Jis gelbsti su-gresu:
sižeidimuose, išsisukimuose.! _ __ 4540 H<>nor<’ st >_____

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiii

Kų tik Išėjo iš spaudos Joannos Ta
mašauskaitės (Lakštutės)

EILĖS. t
Kningutė 84 puslapių, ant gražios 

popieros.
Kaina tiktai 25c.

Agentams nuleidžiamas didelis
nuošimtis.

Galima gauti pas padų autorę:
720 N. Main St., Kewanee, UI.

Į

Kas tariu. •upo<u> akta Ir trnm 
pų žiūrėjimų arba galva skauda 
nelaukite ilgai, bet ateitikite pas 
mane. Aš Jums duosiu rodų ir 
pririnksiu akinius. Už savo darbų 
gvarantuoju arba pinigus sugrų 
tinsiu.

PETER A. MILLER
2128 West 22-ra gatve

Dr. S. Biežis
Lietuvis Gydytojas ir Chlrurg: 

Ofisas 2359 S. Leavltt SL 
Valandos 4—6 ir 7—9

Tel. Canal 38 77

LAIMĖ DEL VIENO!!! 
Jaunas vaikinas, nevedęs, priver- 

pusus muskulus arba ko jas |b‘«s sloti kariuomenėn, nori parduo- 
. ,*pi už visai žemų preke naujus nami-

Kailia 25 ir 50c. a,ptickose, Alus rakandus susidedančius iš: ka- 
1 nusius, akmeniniu laikrodžiu, minkš
to Parlor suite (3 šmotų), 2 pavei
kslu, veidrodžio, 2 lovų su visais ap
darais, K kėdžių, 4 stalų, brangus 
Turkiškas divonas, langams fėran- 
kos, 2 gazini lempi, gazinio, žie
minio ir kukniuio pečių, visų rei
kalingų sudynų — vienu žodžiu vis
kas, kas reikalinga dėl gyvenimo.

sutinimuose ir taiso nušil ę

krasa 35 ir 60c. Jos Triner,
ti ir Bridgeporto darbinin- Mfg. Cheprist, 1333—1339 S. 
kų kuopa. x , 'Ashland Avė., Chicago, UI.

—‘
B

Nepaprasta proga.
DEL SAUGAUS KAPITALO ĮDĖTOJO

Vienas dalykas kuris teip tikras kaip mirtis yra tai žarnų užsikimšimas ir tūkstančiai kitų 
silpnybių kurios paeina nuo to.

Daugybė vaistų kompanijų yra padarę savo pinigų jdetojus turtingais. .Jeigu pats būtumei 
jdejes savo pinigus j šias kompanijas nuo jų pradžios jau šiandiena turėtumei gražia dalele pi
nigų kuri paeitų iš dividentų.

U. S. Pili Korporacija
(Išdirbėjai ir Pardavėjai — pigulkų nuo Kataro— Zlebčiojlmo ir kepenų)

CHICAGO, ILL.

siūlo netik vaista nuo žarnų užsikimšimo bet ir pataisima kitų vidurių ir kepenų silpnybių.
Daug neregulai’iškumų ir kitų chroniškų ligų paeina nuo svarbių organų nesutaisymo.
Ši kompanija yra neapsakomai laiminga,,nes kur tiktai musų vaistai yra supažindiname jie, 

pasilieka naminiu vaistu.
Skaitykite

8IKI
y

Rugį*. 10, dėl geresnių žinių apie šia korporacija. įt

Si Korporacija Siūlo
APRIBOTĄ SKAITLIŲ SAVO 8% SUKRAUTO DALYVAUJANČIO 

GEISTINO STOCK’O
(Ne taksuojamas Illinojuj)

PARDUODAMAS DABAR PO $1.00 UŽ SERĄ.
su dovana vieno šėro su«itle(laneio iš paplūsto stoek’o DYKAI su kiekvienu dešimts Serų.

Paprastas Stock’as
Galite užsirašyti ir Paprasto Stoek’o be pirkimo Sukrauto Stoek’o jeigu tiktai nori.
Kaina paprasto stoek’o yra tris doleriai (3.00) už šėrę, bet ta kaina pakils iki penkių dolerių 

($5.00), nuo Spalio 15-tos.
PAPRASTAS STOCK’AS YRA PARDUODAMAS TIKTAI 1 Z PlNIGI S.

Sis stock’as yra paiduodamas per pačią korporacija teip kad komisijos jokiems agentams ne
reikią mokėti.

Nei jokio prenumerata tlel paprasto Stoek’o nebus prieinama mažiau negu dešimts (10) serų. 
Visos prenumeratos turi būti prisiunčiamos kartų su pinigais, galimą siusti Money Orderi arba 
čeki; nuleidžiame 5 nuošimtis. Pavvzdin, kaina dešimts šėrų yra $30.00. Su nuolaida 5 nuošimčio, 
kaina butų $28.50, šėrų Tamstai kainuotų $142.50, 100 šėrų $285.00 ir tt.

Atsiminkite, kad kaina pakils nuo Spalio 15 iki $5.00 už šėra. . /
Jeigu nori susitaupyti pinigų ir nepraleisti geros progos, iškirpk ši kuponą ir pasiųsk mums 

tą šiandiena.
U. S. PILL C0RP0RATIO N. ’

565 AVASHIMGTON — BIA R. CHICAGO, ILL, Dept — D, 1
U. R. PI! L CORPORATION

565 Waslibigton—Rlvd. CHICAGO,
Drpt—• A.

Gerbiamieji: —
Malonėkite nan

Adresas

prisiųsti pilnas informacijas ant augėl iau minėto pagarsinimo.
Vardas. .................................................................................................... .. ........................... .. ................. v, 4 .

8

________a

m .-i.—

Norintieji pirkti arba pasižiūrėti 
meldžiame atsišaukti po 6 vai. va
karais |x> šiuo adresu:

KAZIMIERAS RAŽAS,
2910 S. Poplar Avė., Chicago, Iii.

FARMOS AĮJT PARDAA4MO — 177 
akerių geros žemės, juodžemis su 
moliu ir smieliais.. 105 akeriai dir
bamos žemės, 40 nkerių miško, 40 
akerių ganyklos apsleta dobilais. Bu- 
(linkai* gražus ir geri su 0 kambn 
rinis. Stonios ant dviejų lubų, ku
riose galima javus sudėti. Du Kote
liai ir svetainė (lel šokių, gražus e 
žerns, didelė mokygla Ir kiti pato 
gumai. Norint danginu informacijų 
kreipkitės sekančiu adresu:

RAIRAK BROS.
R. No.l Fountaln, Mleh.

BANKES , 
COFFEE’

19c Isami Mantos kava.
| tfisur parduodama po 28c ir 

>0 80c........................................ ..

SVIESTAS
•mel

43c
RYŽIAI

The
Best

26
alb

OerlraalM 
no. iere.- 
nti, nari- 
kar )o» ga
lit gaotl

WEST RIDI 
1371 MlhrtukM ar. 
2084 Ml|w»oke« av: 
1084 Milvaoam av. 
1510 W Madl'on at,

■ it.

1844 W Chicago av. 
1838 Blue laland av. 
2612 W. Nortb av. 
1217 S. Halatvd .t, 
1832 S. Halated lt. 
1818 W. 12th at.

neriau.loA ro«l«6, 
12c vertė*, 
panldnoda 
oi

SOUTH 8IDE 
8C82 Wentworth av 
8427 3. Halated at. 
4721 S. Aahland av.

Pulkus Stilius 
Šviestis 4Qg

ORTH BIDK 
408 W. Dlvltlon at 
720 w. North av’ 
2640 Lincoln av 
3244 Lincoln av. 
8413 N. Clark St

KAS NORI PIRKTI GERA 
MŪRINĮ N AM a? 

Parsiduoda 4 fintų naujas mūri
nis "namas Lietuvių Apgyventoje vie
toje ant 32-ros Ir I.ovve Avenne. $50 
raudos nnt mėnesio: turi hut par
duotas greblį laiku už menkų kainų 
Kreipkitės J CJJNTRAL MFC.. DIRT- 
RICT RANKA, 1112 AVest 35tli SI., 
Cliieago, III.

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Darą, I entą Rėmų Ir Stogini* Popieros

CARR BROS. VVRECKING CO.
3003-3039 8. HALSTED ST., CHICACO

p» i-KjičItmo t nauja vietų, 
■kalnų nužeminom iki

iri1m~ ?ni__ Ta, *»

PRANEŠIMAS
Žinotina visiems, jog mes perkėlėme savo Rakandu

Krautuvę nuo 4510 S. Paulina St., į SAVO NAUJĄ LO- 
CNĄ NAMĄ po num. 4536 So. Paulina St. ši Rakandą 
Krautuvė yra viena iš didžiausių ir pigiausių pieti
nėje miesto daly j.
NORINTIEJI PAPUOŠTI SAVO NAMUS GRAŽIAIS
RAKANDAIS, 0 YPATINGAI UŽ PIGIĄ KAINA, 

KREIPKITIES PAS MUS.
Kam eiti pas svetimus, kuomet musų ta voras yra 

geresnis ir pigiau jj parduodame. 
Jaunavedžiai kol neišpuošėt savo namų, ateikite pas 

mus ir pasirinkite iš musų labai dailių rakandų.
Geriausio lšdirbimo plieniniai nprin- 
gsal visokio didumo visados pardavl- 

latbai pulkus pMial. naujausio Išdir- .nėjom po *6.50, šitame Iš- • 0 4 T C 
blmo, Ant anglių ir jgazo, gerai kepa- pardavime tiktai po I J
ntl, ir Tratanti visados parsidnodavo
ne piginu kaip $75.00. Iš priežasties

$59.22. Turime 60 Komodų visokios rųšies, 
kartas parduosim už žemiausių jtalnų .

Kukniniai ir seklyčios Sta 
lai, HktiriniaL Krėslai, Kar 
petai, K IiJonltos, Siuvamos 
Mašinos, Seklyčios Skuri- 
niai setai Ir kitokie tavo- 
rai dideliame pasirinkime 
už labai pigių kainų.

BALNIS & PUNDINAS, 4536 So. Paulina St. Į

- - —....——- ----- --------------- -----  . ___________ i* ..


