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EINA KALBA APIE RU I 25,000 VOKIEČIŲ PAIM
NUSKIRTA ANGLIMS
TA NELAISVĖN Į
SIJOS DIKTATORIŲ.
DIKTATORIUS.
3 DUGNAS.
NEŽINIA KAIP GALI BŪT SU TAIKA .
x
Kritikuoja dabartinę
WASHINGTON,
rugp.
RUSU SUVAŽIAVIMAS MASKVOJE
Prancūzai apsidirbę gerai
vyriausybę.
24. — Prezidentas Wilsonas PRIEŠINASI SUGRĄŽIN mėjo, jogei kol-kas jie nie
Verduno fronte.
vakar nuskyrė anglims dik
ko negali sakyti apie jiopo-4
TI VOKIETIJAI KO
Petrogradas, mgp. 24. —
tatorių.
Juo
yra
Williams
ITALAMS TEKĘ 16,000 AUSTRŲ
žiaus taikos atsišaukimą,
LIONIJAS.
Londonas, rugp. 24.—An
i Vakar Maskvoje atidaryta
kolegijos prezidentas
ir
nes Vokietija veda derybas
tspecialis rusu tautos suva- glijos karės .biuro vyriau
kviečiu kainos nustatymo
TOKYO, rugp. 24. — Ja su savo talkininkėmis. Bet,,
„direktorius,
n’?US’ ™a.loias komiteto pirmininkas, H. A.
RUSAI BLAŠKOMI RYGOS FRONTE jžiavimas. Suvažiavimo be sias F.-eder,«k
B. Maur.ce Qarfield/
ponijos. vyriausybė, oficia abelnai imant, Vokietija su
kitu tautos vadovų dalyvau gcn.
tinka su popežiaus pasiuliNEŽINIA KAS VEIKIASI ITALAI TRUSKINA AUS- ja durnos pirmininkas Ro- “Associated JPress” korės- į Be to, prezidentas nusta liai praneša, kad Japonija, jimu ir visuomet pasirengu
TRŲ FRONTO SPARNUS. dzianko, paskui Gučkov, Mi- pondentui mžymėjo, kart tė augščiausią kainą ir kie pasitariusi su savo talkinin si pradėti taikos derybas.
RUSIJOJE.
kėmis atmeta popežiaus paliukov, Šingariov, Makla- talkininkai Prancūzijoje ir
tosioms anglims—$4—$5.30
Ant galo Michaelis priro
Belgijoje trim dienų mūšių
siulijimą taikinties koliomJau 16,000 austrę paimta kov, Konovalov, kunig. Tmtonui.
Amerika negali pagelbėti
jų sugrąžinimo žvilgsniu. dinėjo neteisingumą visų tų
beekoi ir kiti. Yra ir buvu metu yra paėmę nelaisvėn
Rusijai.
Pagaliaus
prezidentas
nu

nelaisvėn.
kuriomis
buvo
Nei Anglija, nei Japonija paskalų,
sieji msų armijų vadai ge 25,000 vokiečių. Gi su liepos Į
statė kainą, kiek turi imti
nesugrąžins Vokietijai ko- tvirtinama, buk Vokietija į
nerolai Aleksiejev, Bmsilov 31 d. bus 32,000 nelaisvių.
už
anglių
nuvežimą
į
namus
Washington, rugp. 24. —
Rymas, rugp. 24. — Paši
Maurice tvirtina, kad su
lionijų, kokios kairės metu Vatikaną padariusi bent
ir kiti. Suvažiavimų veda
taip vadinami ‘ ‘jobbers ’ ’
Niekam nežinoma, kas šian lusieji mūšiai seka Isonzo
rugpjūčio pabaiga vokiečių
paimtos Ramiajam vande kokią intekmę taikos reika
Itodzianko.
•
(perpirkliai). Jiems leidžia
die veikiasi Rusijoje. Suv. fronte. Italu generalis šta
le. Popežius savo notą—sa
nyne ir Aprikoje.
Suvažiavimo
pradžioje nelaisvių skaitlius sieksiąs
ma imti už toną: minkštųjų
.Valstijų
ambasadorius bas praneša, kad italui traš
kė kanclieris — pagamino
viršminėti lyderiai kalbėjo. 40,000, ty. tigk, kiek vokie
anglių 15c., o kietųjų — 30c.
Francis iš Petrogrado pra kina abudu austni sparnu,
sulyg nuosavios iniciatyvos,
Aštriai kritikavo laikiną čiai sakosi yta paėmę rusų Tai augščiausia mokestis VOKIETIJOS KANCLIE
neša savo vyriausybei ofi- šiaurinį ir pietinį, Isonzo
vyriausybę, kuri pasiduoda per mėnesį, j
RIO KALBA.
“jobberiams.”
ciales žinias, bet valstybės fronte ir eina pirmyn.
ANGLUOS IR BELGUOS
socialistų, ty. kareivių ir
departamentas neduoda tu
Austrai
nuolat
stoja
PASIUNTINIAI PAS
PASISEK] PRANCU
darbininkų atstovų tarybų
SUOMIAI NENORI
Copenhagen, rugp. 24. —
žinių spaudom Seniau taip kontratakosna. Bet italai
POPEŽIŲ.
intekmei. Keli jų pareika
RDUNO
ZAMS
KLAUSYTI RUSIJOS. !Vyriausiam Vokietijos parnebūdavo. Tik žinoma, kad juos blaško atgal.
lavo, kad Rusijai yra reika
E.
________„
- llamento komitetui kanclierusų tautos atstovai turi su
Iki -šiolei paimta nelais
Rymas, rugp. 24. — Pas
linga stipri vyriausybė. Rei
važiavimų Maskvoje. Tš su vėn jau 16,000 austni.
Kerenskis įsakė neleisti šuo- r*s Michaelis aną dieną ir popežių apsilankė Anglijos
kia nuskirti militarinį dik
Paryžius, jrugp. 24
važiavimo žinios taippat ap
miams atidaryti seimo.
prirodinėjo, jogei vokie - ir Belgijos pasiuntiniu Vatatorių, bet neklausyti ko Prancūzai Verduno fronte
_______ |čiai reikalauja
garbingos ,tikane, kiekvienas skyrium.
karpytos. Be to žinoma, kad
AUSTRAI PRAŽUDĘ
kių pakampinių patarėjų. puikiai apsidirbo su vokie
vokiečiai briaujasi ant Ry
Petrogradas, rugp. 24. __ paikos, tečiau jie negali sta- Pasiuntiniu maldavo išaiš
30,000 KAREIVIŲ.

KAS VEIKIASI RUSIJOJE?
_______________________________________________
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NENORI SUGRAŽINTI KOLIONIJĮI VOKIETIJAI

i

Kitaip Rusija nekuomet čiais. Išėmus] kelias vietas,
Suomijoje stovis vis labiau lĮ.vt* taikos klausimo eik- kinti, ką reiškia Šv. Tėvo *
gos, kad šitas miestas esąs
nesusitvarkysianti.
atsiėmė
nuo
.^vokiečių
visa
blogėja. Negalima sudaryti
nes tMkinbikaH taiką taikos pasiulijime terminas
dideliam pavojuj, nes vokie
Udine, Italija, mgp. 24.—
Aštriai vyriausybę kriti- tai, ką jie f, buvo užėmę
naujo ministerių kabinėk), 0 |neprielankiai atsineša. Be “laisvosios jūrės.”
čiai prieš jį gula kaip nuo Čionai oficialiai patvirtina- ' kavo knnig Trubeckoi. Jis
briaudamiesi
ant
tviriovės.
čia suomiai išnaujo nori
an0‘u kariu siūlyti taiką
sausžemio, taip nuo vanŠventasis Tėvas pažymė
Tatai
pranduzai
atsiėmė
Sako™, Ryga atskipradėti seimo posėdžius,, talkininkams,
V okietijai jo, kad “jūrių laisvė” reiš
aisiai
.■i,,,,,.,,,,, pasaulio. Tai visW‘
“'a, kurie- buvo -jKn-'fraukir įsa'-' tiesiog neišpuola ir negali- kia prezidento VVilsono min
ias letenas rii žmo kalvą No. 344 ir kitas svar
kassužeistais.
kius laikinai rusu* vvriausvtį, kituomet tuo pačiu rei
• mnnių, kuriems nerupi Rusi bias pozicijas. Kalva No.
Čia vaikščioja gandas, kad i________ __________
Kanclieris citavo iš soeia- kalu išreikštą jo atsišauki
bei. Seimo posėdžiai norima
jos likimas ir ateitis, bet 304 pasiliko vokiečių ran
29
listų
laikraščio ‘Vonvaerts’ me į kariaujančias valsty
vokiečiai Rygą jau paėmę. AUSTRAI APIE MUŠIUS
pradėti šio rugpjučio
nuosavi reikalai. Vyriausy kose.
L.
Apie tai vyriausybei prane
straipsnį, kuriam buvo pa- bes su paklausimu — ko
_
, .
diena.
ISONZO FRONTE.
bė
pateko
Petrogrado
ranPrancūzai,
todėl
perirauAnot
šęs ambasadorius Francis iš
aikraščių pranesi- sakyta, jogei atsakomybė kiais tikslais jos kariauja.
kosna, kur keliami tik vie kė mušius iiv apsikasė. Jei
Petrogrado. Sakoma, kad •
Be kitko popežius pažy
Vienna, mgp. 24. — Aus ni sumišimai. Sostinę reikia norėtų pradėti naują prieš mo, rusų ministerių pirmi už tolesnę karę krinta ant
rusai savo sostinę jau krau
ninkas Kerenskis įsakė Suo talkininkų. Gi Vokietijai mėjo, kad centralės valsty
trų generalis štabas skel- perkelti Maskvon.
vokiečius užpuolimą, pran mijos generaliui-gubemato- nieko daugiau nebelieka,
stą Maskvon. Tečiau sekre
bės su atsidėjimu studijuo
ibia, kad italai paėmę sodžiu
Kunig. Trubeckoi prie cūzams prisieitų ir vėl patorius Lansing tų pianeši
kaip
tik
ginties
iki
paskuti
riui Stakovičiui, kad jisai
ja jo raštą, ir, reikia many
rytuose nuo Canale. lankiai atsiliepė apie Ke
naudoti artilerij, kad !>«• ln<,I(.iatlJ .lt,lnl,įintį seimo nųjų.
mų nenorįs skelbti. Gi tele
ti, duos prielankų talkinin
.v
x
,Tečiau paskui italai atblok- renskį. Bet kalbėtojas M. gaminti pėstininkų atakai
gramos iš Petrogrado ceii-u,. . >.
.
,
...
.posėdžiu, kadir prisieitu paPaskui kanclieris pažy- kams atsakymą.
m - • .korii uinn.
toliaus į rytus.
•
Iljin
pažymėjo,
*
i i iš• Maskvos
a
n •• •
844 l??1-kas prnncuza’ naudoti militariiips spėkas
zuruojamos. Tam
Taip kad šian
Rytuose nuo Goritz taip kad uz dabartinę Rusijoje to nepageidauja. Jie tun
die ir nėra žinoma, kas vei
Po šito įsakymo gcn. gub/ VOKIEČIAI MĖTO BOM namų stogu. Vokiečiai senai
pat italų atakos sulaikytos. anarchiją yra kaltas Keren stiprias pozicijas ir žino, jo
kiasi Rusijoje.
Garso lygumoje seka pasi skis, nes jis sėbraująs su gei ir vokiečiai stipriai ap Stakovič turėjo konferenci BAS ANT LIGONINIŲ. žinojo, kad tenai randasi li
Kad su Rusija yra blogai,
ją su Baltijos jūrių laivyno
baisėtinas susirėmimas.
goninės, nes jau suvirs me
tais,
katrie
anarchijos
pa

sitaisę.
Reikia
palaukti
tin

lai liudija šis faktas. Vakar
komendantu.
tai, kaip ten sužeisti karei
geidauja.
30 žmonių nužudyta; 49
kamesnio laiko ir progos.
valstybės sekretorius Lan
Ministerių
kabinetą
suda

RUSAI TRAUKIASI
viai buvo slaugojami.
Aštriai socialistus barė ir
slaugotojos sužeista.
Šitas paskutinis pasek ryti buvo pavesta profeso
sing, karės sekretorius Ba
RYGOS FRONTE.
buvusieji armijų vadai. Jie mingas prancūzų užpuoli
Karės korespondentas po
ker ir pinigvno sekretorius
riui Ingman. Tečiau sociali
------------sakė,
kad
socialistai
į
armimas
jiems
brangiai
atsiėjo.
apžiūrėjimo
apgriautų ligo
McAdoo atlaikė specialę
stai kažkodėl atsisakė ineiti | Paryžius, rugj). 24.—PraPetrogradas,
mgp.
24.
—
jas
pravedą
betvarkę,
įsaVokiečiai panešė nesulygi kabinetap.
konferenciją. Kalbėtasi apie
°itą sekmadienį du vokiečių ninių, aplankė karės nelais-*
Vokiečiai nepertraukia sa-įkydąmi
kareiviams
būti namai didenius nuostolius.
suteikimą Rusijai pagelbos.
M. Shalmo, netoli Gel- lakūnu atskrido į Verduno vių stovyklą., kurioje laiko
vo užpuolimo Rygos fronte, i laisvais ir panaikindami ofi- Jie nuolat stojo kontrataPaaiškėjo, kad Amerika jau
singfosro, ištiko bedarbių tvirtovės užpakalį ir pame- ma apie 6,000 kareivių ir
negali
Rusijai
pagelbėti r^us.ab. neRMėdaml atlaikyti cierių gerbimą, kurs vraĮkosna Bet prancūzai įveikė riaušės. Iš čia buvo pasiųsta jtė bombas ant dviejų ligo- ofieierių vokiečių. Jis paty
disciplinos j u d s
rė, kad tarp kareivių yra
ginklais, amunicija ir karei vokiečių spaudimo, traukia svarbiausiuoju
piliečių gvardija. Kiaušiniu- ninių. •
pamatu.
si
atgal.
Tuo
tarpu
vokieIšviso
prancūzams
teko
viais, nes pervėlu. Apie pikai aną geležinkelio stotyje
Nužudyta 10 sužeistų gv- daugelis 18-19 metų am
Pasklvdęs
gandas,
kad
ar
7,631) vokiečių nelaisvių.
nigiškę pagelu busią pasi-.™'
vis
»yišginklavo ir .per truputį domų byru, 1 moteris slau- žiaus. Nelaisviai pažymi, jo
įtik
nebus
nuverstas
KerenTies Mirusio Žmogaus butų išžudę.
taria kada paskiau. Tečiau ^os'
gotoja ir 19 vyrų slaugoto- gei jie begalo džiaugiasi,
išreikšta viltis, kad Rusija
Anot oficialio rusų prane- skis, o jo vieton pastatytas kalva prancūzai paėmė ne
Petrogrado laikraščiai la- jų. Be to sužeista 49 vyrai kad pasišalinę iš to karės
vis gi kaip-nors gal atšilai- 5imo’ ™sai
iš Rag- koks generolas djktatorius. laisvėn 600 vokiečių. Jų
pragaro.
bai karčiai užsipuola prieš ligonių slaugotojal.
kvs prieš vokieMus per «e- Įecdsem ir Khmeru apylintarpe yra grafas Eugene suomius socialistus, kurie
Ligoninėse buvo .gydomi
ina. Ir jei tas įvyktu su pa-ikil-'- lėlėje išbūti po nuoEINA PIRMYN LENS
Bemstorff, buvusio Suv. savo šalyj kelia betvarkę. Sužeisti kareiviai. Kuomet ANGLAI ATSIEKĖ SAVO
vasariu, rasi, ir būt,) galima į^iii" vok““*M> "riilenjes
FRONTE.
Valstijose vokiečių ambasa Girdi, jei suomiai atidarys1 pasigirdo bombų trenksmas
TIKSLĄ.
jai duoti pageJitą.
|šaudvmu.^
doriaus von Bemstorffo gi savo seimo posėdžius, per Įujamoji pragaištis, sužeiLondonas, mgp. 24.—Ka minietis.
Klausinėta apie Rusijos į
žengs Suomijos konsfltuet- jstieji kareivinė puolėsi iš
Londonas, rugp. 24. —
stovį rusų ambasadoje. Pa-' VOKIEČIAI BE MŪŠIO nadiečiai eina pirmyn Lens
ją. Tuomet Rusija turės namų laukan mėgindami tšiaurrytuose nuo Ypres,
PAIMA RUSŲ PO
fronte. Pietvakariuose nuo NUSKENDO GARLAIVIS teisę paskelbti, kad Suomi- gdbėties nuo stalgios mirklausta apie Rygos likimą.
Belgijos fronte, anglai sa
ZICIJAS.
“DEVONIAN.”
Lens
kanadiečiams
tekę
'joje konstitucija negyvuoja.
Valdininkai pasakė, jogei,
ties. Kad tuo tarpu vokie kosi pasiekę savo tikslą,
Boston, Mass., rugp. 24. I
kelios naujos vokiečių pozi
neturį žinių apie Rygos ]
----------------------------čiai sėjo mirtį iš padebesių. prie kurio senai buvo ėję.
— Čia gauta žinia, kad nu TAIKOS SĄJUNGA STO
puolimą. Tik jiems esą ži-1 Berlyną®!
24. \o- cijos.
Aplink ligonines vokie Jie paskirtoj vietoj vakar
noma, kad jau daugiau sa-|kj0<^M Rygos fronte be muskendo plaukusia iš Ameri
VI UŽ KARĘ.
čiai skraidė kokį pusvalan paėmę paskutines vokiečių
vaitės, kaip vokiečiai veikia
paėmė rusų apsiginimo MAŽĖJA VAIKŲ MIR kos į Europą didelis garlai
New York, rugp. 24. — dį. Paskui ėmė šaudyti kul- pozicijas. Tatai galutinį re
Rygos fronte iš visų šonų. iGding-Bigaun liniją, ąnot
vis “Devonian.” Spėjama,
TINGUMAS.
kordą atsiekę.
kasvaidžiais.
Taippat patirta, kad pirm Į vok*ečnj, generalio štabo
kad jį bus nuskandinę vo Čia gyvuojanti taikos praTuo pačiu laiku slaugoto- j
vedimo sąjunga pasiuntė
10 dienų Petrograde buvusi Panešimo.
New York, mg]). 23.—Di kiečiai.
prezidentui IVilsonui rezo jai vos tik buvo pabaigę'
Suv.
Valstijų
.ORAS.
konferencija, kurioje daly------------------------------------------ desniuose
bandažuoti
180
sužeistų
voj
>
liuciją,
kad
Amerika
nesiBerne,
rugp.
23.
—
Su
spa

vavusios tris socialistų frak- ma, kad Kerenskis arba iš miestuose, turinčiuose per
kiečių
kareivių,
katrie
buvo
Rugpjučio 24, 1917 m.
rijos. Prie jų vienos prigu- užimamos vietos busiąs vi- 100 tūkstančių gyventojų, lių 1 diena Šveicarijoje bus taikintų sulyg popežiaus su
'pargabenti iš mūšio lauko.
gestijo8,
bet
kariautų
tiip
įvesta
dųonženkliai,
kaip
ki

lįs ir Kerenskis. Tartasi sai prašalintas, arba jo val- nuo 1910 m. vaikų mirtingu
Chicago ir apylinkės. —

mas sumažėjo vienu nuo tose kariaujančiose Europon ilgai, kol nebus sutruškintas I Raudonojo Kryžiaus ženk
politiką, džia apribuota.
las ištolo buvo žymus ir ma Šiandie ir rytoj gražus oraa.
KonfarčhMJos
pasekmės
Bet tai vis tik spėjimai. šimčiu. Mažesniuose mie šalyse. Trukata duonai janiipi'nsų militarizmas.
tomas. Jis pastatytas art šiandie vėsiau.
'
)
Puiki taikos sąjunga.
stuose yra kur-kas geriau. ir miltų.
tikrtSl nežinomos, tik spėja- Oficialių žinių nėra.

apic

Kerenskio

«

am

t

“DRAUGAS”

jogei talkininkai atmesią jo girną.
Šitas pasektų ir
pakvietimą.
Vadinasi,
poKiną
Anglija su Prancūzija.
Prenumeratoa
PlmUS n01I« UC tuikos, bet
Tikimės, kad Rusijos am
CMcacoje oiauma ............ ■». t«.M .tolesnės kares.
basadorius atmainys savo
• mtoMiMM ........
Ištikto, kaipgi ne gėda pažvalgas link taikos, kuo
K įfo— B, V,
bpbUMS S4.lt i
• meoMiaiaa ........ m.m socialistams tauzyti tokius met vokiečiai ims traškinti
S miDMlMM ........... 91.lt
Katvarro laida .................................. Il.tt niekus, kuriems gali intikė- ■rusų frontus.
Bet paskui
Perkant atskirai* numeriai! visur
ti tik tokie, kaip jie'patįs. bus jau sunkiau ir taikos
Prenumerata mokaal Ukalae. LaU Jie tai, be abejonės, žino,
■principus suderinti su prie
kas skaitosi nuo uiairatynta dienon
no nuo Nauju Mat*. Norint perinai* visgi nesiliauja niekus ra šininko norais.
ayti adrese visada reikia prtaiųstl Ir
»Jų laikraščių skaityto Visgi rodosi, kad taika dar
senas adresas. Pinigai variausia si«- šę.
eti • Uperkant krasoje ar ezpreoe
“Money Order" arba įdedant pi
? įnikus jai jau ir be to sumulkinti, šįmet turės įvykti ir rusams
1 rasistruota laitka.
sugadinti, nepriseis dar vieną žiemą
Redakcijai prlalųetlejl raitai lt sufanatizuot i,
korespondencijos negrailnansl.
Jei tatai norima dar menkes
apkasuose kankinties, kaip
autorius, atsiųsdamas toki raita, ne
patyrei ir nelndeda kruses ienklelle niais juos padaryti, kad pas
to nori jų atstovai.
■ucraSinimui. Visokiais reikalais krei
kui pagaliau jie niekam ne
pianti m adresuokite:
Prez. Wiisonas yra pra
DRAUGAS PDBUSCCKMO OO.. UIO-, tiktų.
kilnios širdies-žmogus. Jei
Tai. MeKUley «11«.
Juk
tai
reikia
tiesiog
jį aplinkybės privertė įstoti
---------- XX
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Nkursday edUien 22.et. At News eialistu “judėjimo.”
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MATOTE, KAS
MIESTO OFISAS
“galvočių” toli jieškoti.
VEIKIASI.
(l)imu Tonu offlcc)
328 Kcspcr Block
Tai
kiek
gi
čia
pas
lietu

72 W. WASHIMGTON St..
viškus socialistus suprati
Pirm kelių dienų Suv.
mo, logikos?
Valstijų senate senatorių^
Kataliku
k**dlen* Itakyraa

Dabartinis karas kruvinos ma
lones ir taikos reikalingumas
TUOJAUS.

Pėtnycia, rugpjūčio 24, 1917

lei dabartinių karės tikslų NEVERTA BUVO NEI

VIENO ŽMOGAUS NUDĖTI.
Žemė-motina, ačiū Dievui, yra užtektinai gausi,
kad mes visi galėtum pramisti ir naudotjes gyveni/m
smagumu, svekata, tikrosios kultūros gerybėmis.
Gaila, neišpasakytai gaila tų milijonų tėvų, sūnelių,
sužeistų širdžių, kuriais imperialistai ir piniguočiai tie
sia rubežių linijas ir pramonei kelius.
Kiekviena esybė, tapusi gyva, jungia savyje norą
(Žvur. “Draugo” No. 199)
toliau gyvuoti.
Tas gamtos dėsnys teisingas ir link
žmonių, ir link gyvulių, ir link augmenų.
Taigi, KA
\
Nuostoliai žmonėse.
Vakar, šioje vietoje, kalbėjome apie morališkus ir RĖ , žudanti gyvastis, PRIEŠINGA PRIGIMČIAI,
PRIEŠINGA \’ISATOS IŠMINČIAI, gadina gyvijos
ekonomiškus šios karės nuostolius.
Nors šie nuostoliai labai dideli, bet laikui bėgant jie normas.
Nėra ir neprivalo būti teisės prieš teisę, o TEIKĘ
privalės sumažėti, ištisus metašimčius besidarbuodama
Europa kuomet nors gal prisikels iš dvasios ir neturto GYVENTI DIEVAS DAVĖ.
Gyvybė — Dievo malonė ir užtat kas ant jos kė
griuvėsių, ekonomiškos karės žaizdos dalinai užgis
Bet kiek šiame ugnies, geležies ir intužimo sukurvj sinasi, tas ardo santykius tarp sielos ir Dievo, tas yra
žuvo ir žūna gyvybių, kiek žmonių be laiko išsiskyrė 'ir didis piktadarys.
Busiančios žmonių kartos, matydamos didžiausius
išsiskiria su šiuo pasauliu bei tampa taip sužeisti, kad jau
Europos laukų plotus paverstus į kariškas kapines,
negali džiaugties gyvenimu ir dalyvauti jo veikime.
Miškai kryžių ant dabartinės karės milžiniško kapi- sems iš jų pasibiaurėjimą ir neapykantą prie musų už
nvno nėkuomet neišnyks, LABAI DIDELIŲ NUOSTO nereikalingą nužudymą tiek žmonių, kurie taip norėjo
gyventi, kurių siela mirties valandoje skrido iš mūšio
LIŲ ŽMONĖSE NIEKS NEATLYGINS.
Juk KARĖ tai baisiausias PRAGARAS, kokio gal lauko į židinčianie sodne paskendusį gimtinį namelį,
nei Dantės laki fantazija negalėtų išgalvoti. Jame milijo kurie tokias gražias svajones audė, rengėsi būti naudin
nai gyvasčių tirpsta, yt geležis baisioje liejykloje, o kiti gais visuomenės nariais, mylinčiais tėvais.
nelaimingų musų brolių milijonai mirties agonijoj raitosi
Karės tikslas.
kraujuose, pašėlusiai spėgia nuo begalinės sopės, siuričia
Gerbiamas skaitytojau, padėjęs rauką aut širdies
■G ore iš Oklalioma pareika peklišką prakeikimą mūsiškiui nuteptam humaniškumui,
RUSIJA NENORINTI
varde
kurio
mes
juos
varome
mirti
ir
kęsti
negirdėtas
ATVIRAI PASAKYK, AR ŽINAI DELKO DABAR
lavo pravesti
pataisymą,
TAIKOS.
TAIP ŽIAURIAI KARIAUJA NET KELIOLIKA že
prie priverstinojo kareivia kančias.
Kiek
išviso
žuvo
kareivių
laike
šios
juodos
tragedi

mės skritulio VALSTIJŲ.
vimo įstatymo, kad vyriau
Rusijos ambasadorius S. sybė neturėtų teisės iš ša jos trijų metų sunku be klaidos pasakyti, nes ne visos
Aš esu inšitikinęs, kad daugelis nieko negulės at
Valstijose andai buvo pažy lies iždo imti lėšas siunti kariaujančios valstijos skelbia užmuštų sąrašus ir ne vi sakyti į šį klausimą.
KIEK PAS JUOS
mėjęs, kad popiežiaus atsi mui į Prancūziją nors dalias sos teisingai juos paduoda.
Negalės atsakyti dėlto, kad patys nenumano karės
SUPRATIMO.
Apskaitliavimai padaryti iš angliškų ir vokiškų šalti tikslų, kad invairios teisingos ir neteisingos šnekos ap
šaukimas į kariaujančias dabar rekrutuojamos anniniu, parodo, kad MAŽIJ-M AŽ1AUS1A LIG ŠIOL UŽ kvaišino žmonių supratimą.
Lietuvišką socialistu laik šalis sulyg taikos liksiąs be ■jos.
MUŠTA IR MIRĖ NUO ŽAIZDŲ SEPTYNI MILIJO
Nes, girdi, Ru
Kareiviai ir gi aiškiai, apsklembtai nežino delko jie
raščiuose gana tankiai pasi pasekmių.
Šitą savo reikalavimą se
NAI
KAREIVIŲ
—
arba
beveik
tris
kartus
daugiau,
kiek
Ji natorius parėmė tuo, kad
mušasi.
taiko rasti visokių nesąmo sija nenori taikinties.
yra
lietuvių
viso
pasaulio
kraštuose.
Paklauskit jų — beveik KIEKVIENAS KITOKIĄ
nių. Juk tai ypatingas A- nai dar gali kariauti per at talkininkai kelis karius dau
Reiškiu: KAS MĖNUO ŽŪNA 194,450 KAREIVIŲ,
einančią
žiemą,
ar
dar
il

PRIEŽASTĮ
SURAS.
nierikos lietuvių socialistų
giau turi gyventojų už eeuKAS
SAVAITĖ
—
48,620,
KAS
DIENĄ
—
G,
950,
KAS
Vadinas, dabartinės karės tikslai yra neva ukabūdas.
Jie savo darbais, giau.
trales valstybes.
Taigi jie
VALANDĄ—289, KAS MINUTĘ—4.
Nesunku patirti p. Baub gali turėti gana ir kareivių,
nuoti, abejotini nežinomi, nesuprantami.
pasielgimais ir pačiais laik
Nelengva milijoninės skaitlinės apčiuopti.
Popiežiaus Jie gali apseiti ir be Ame
Didžiausios kariaujančios valstijos užkimusioniis
raščiais daug kuo žymiai ine!jevo mintį.
Jeigu tiek žmonių, kiek jau krito šioje karėje, susta
gerklėmis šaukia, kad jos buk kariauja už demokratiz
skiriasi nuo Europos socia taikos pasiulijimas savo di rikos žmonių.
tyti po ketinius į eiles vienus už kitų ir paliepti jiems
listų, kad ir pačių lietuvių. džiuma principų sutinka su
Jei šitas senatoriaus Go- maršuoti, tai jie užimtų kelią 865 mylių ilgumo ir reikėtų mą,. už pavergtųjų tautų laisvę, už militarizųio panai
kariaujančių šalių troški re
sumanymąs-reikalavi-j gįurėtį j,ro Jangą 14 dienų ir naktų, kol pasibaigtų tas kinimą, už humaniškumą ir tt.
Antai nesenai “Kovoje”
mais. Jis’sutinka ir su di- mas kongreso butų priim
Kad tie visi šauksmai gražiai skamba — tai tiesa,
matavimas.
stambiomis raidėmis buvo JV.
.
,
.
, ,
dziuma rusu troškimu. Be tas, žinomas daiktas, vyriau
Bet neprisotinainas karės slibinas prarijo daugiau, bet kad jie neturi griežtos, specifiškos žymės — tai ir
padėta straipsnis, kad, gir-į,
,
,
. .
“
... •
..a:
ruslJ tauta nori taikos ir sybė negalėtų siųsti rekru kaip 7 milijonus nekaltų žmonių.
gi aišku.
•
■
,
di, Rusijoje jau siaučianti;
šita jiems labai reikalinga. tuojamos armijos į Prancū
Na, pavyzdžiui pakedenkime demokratizmo klausi
SUŽEISTŲ KAREIVIŲ SKAIČIUS TRIS, O GAL
“kontrrevoliucija.”
Anot,
Bet ambasadorius tvirti- ziją.
IR KETURIUS KARTUS DIDESNIS, NEGU UŽMUŠ mą, kuriuo taip mėgsta (langstyties beveik visi kariau
“Kovos,” ta ”kontrre volių-1
. ..
r>.
, ,* •
• -na priešingai.
žinomas
Tai
svarbus
ir
podiaug
jantieji valdonai.
TŲ SKAIČIUS.
ei ją sukėlęs dabartinis nu-j ,
* .. . , , •
. ' .
....
daiktas, us butų kitaip pa- drąsus senatoriaus sumany
O.tie
sužeidimai
būna
begalo
baisus,
skaudus,
baimę
Pats PREZIDENTAS VV1LSONAS pernai PASA
nisiforin
i u nm n i u
Koron7
A x
nisterių pinuininkas
Keren
sakęs, jei taikos pasiuliji- mas. Bet svarbiau yra tas, ir rūpesčiu pripildantieji žmogaus sielą.
KĖ: “ŠITĄ. KARĘ ATGABENA VALDOVAI, O NE
skis. Mat, jo paliepimu vi
mas butų paėjęs ne nuo po kad kuomet senatorius atli
Šimtams
tūkstančių
kareivių
bombos
ir
šovyniai
su

ŽMONĖS
ir aš dėkuoju Dievui, kad Amerikoje nėra
soj Rusijoje imta persekioti
piežiaus, bet nuo kitko.
ko tą savo sąžiningą parei traškina kojas, rankas, veido dalįs, išdrasko raumėnįs, žmogaus, kuris turėtų valią užtraukti karę be žmonių
ir areštuoti Vokietijos šni
Nereikia ilgai laukti p. gą 400 Oklahomos valstijos susuka žardas, sutraukia gįslas, užnuodina kraują, per sutikimo.”
Gm... nors truputį kitaip atsitiko, bet
pai.
Gi šitų tarpe pasiro
skrodžia vidurius.
kad DIDŽIUMA žinonių karės nenori, tai visi priva
dė esą žymiausioji dalis so Baehmetjevo kitokios nuo piliečių tuojaus už tai prieš
Labai
didelė
šovvnio
trenksmo
jėga
daugeliui
visiš

Pa senatorių užprotestavo. Pa
lome sutikti su p. Wilsonu. Vadinas dabartinė ka
cialistų bolševikų, Lenino monės taikos reikale.
kai
sugadina
nervų
sistemą,
nuo
ko
kareiviai
apkursta,
reina žinios, kad vokiečiai skui jaui mušė telegramą,
rė vedama be didžiumos žmonių pritarimo ir todėl PA
pasekėjų.
apanka,
tampa
nejausliais.
O
trenksmo
pažeisti
kraujo
im
jau ima vystyti savo užpuo kad jis tuojaus utsistatyMATINIS DEAIOkRATIZMO PRINCIPAS JAU SU
Kas skaitė tuos socialistų
dai
prakiura,
kraujas
liejasi
iš
nosies,
vidurių,
plaučių
ir
limą Rygos fronte, kad ligi dintų iš senatoriaus vietos,
MINDYTAS.
‘
»
į
apie kontrrevoliucija” rau
net
kariais
sunkiasi
per
akįs.
Nuo
to
paties
pažeidimo
ateisiant žiemai paimti tą jei taip “ nepatriotiškai ’ ’
(Tąsa 3-me pusi.)
dojimus, tas galėjo sočiai
dažnai
kūnas
pasidaro
kaip
tešla,
kur
d,irsi
pirštu,
ten
ir
svarbų rusų miestą.
pasielgia, jei taip “nesuinapasijuokti iš jų naivumo.
pusilieka duobelė, galva atsilošia gorizontališkai ant pe TIKĖJIMO PLATINIMAS.
Be to, iš VVasliingtono niai” atstovauja savo valsPtpritjklti uit Irtstmlnko
čių, veido išraiška tampa panaši į stabų sergantį, lupų
Dabar kitam socialistų pranešama, kad Suv. Vals
Visame pasaulijc katalikų
. A, < A kampai atvėpę, akių vokai užsimerkę, visas kūnas dreba.
laikraštyj “Laisvei” kaž tijų valstybės sekretorius
SCHULZE'S
Matote, į ką virsta kaiNuolatinė baimė, nemiegys, stoka valgio, žvėriškas bažnyčiose, terp kitų rinklia
koks liurbis švenčioniškis Lansing’as gavęs iš Petro
kurie demokratiškos šalies up,svaigimas kaikurienis visiškai išsemia jėgas, žmonės vų, esti taipogi ir Tikėjimo
RUTTER-NUT
rašo apie Įw»piežių ir jo pa grado kokias tai slaptas depraplatinimui
rinkliava.
Tie
piliečiai.
Jie daugiau nie tampa labiau panašus į numirėlius, negu į gyvuosius,
BREAP_____
siūlytų
taiką
kariaujan pėšas.
Reiškia, kad su ko nenori, kaip tik kraujo
pinigai vėliau via padalinti
gauna širdies ligą, aštrią histeriją arba proto pamišimą.
SCHULZE'S .
čioms šalinis.
Rusija gali būt kas bloga. ir žmonių vargo.
ypačiai tarpi* misionorių kuni
Sakoma, kad iš 1,000 KAREIVIŲ 40 TAMPA PA
Girdi, popiežius kelis me
gų, brolių ir seserų, kurie tiValstybės sekretorius ne / Tokius patriotus reiktų
MIŠĖLIAIS.
...
, „• •
. ..
v
tus laukęs tėinydainas į tas davė paskebti tų dejiešų tu paimti kareiviauti ii’ pirmu
, .A,. .
, ,
. , . . . ,
_
.
keiimą skelbia ir platina KyApskaitbuojama, kad iki ketvirtų kares metų pra,
...
.....
SCHULZE'S
baisias skerdynes Europoje. rinio. Ligšiol šios šalies vy tinius pasiųsti į apkasus. džius APIE 4 MILIJONUS KAREIVIŲ aut visados Hm 'JT’
RYE BREAt)
Visgi galų-gale išdrįsęs pra riausybė pa veždavo spaudai Jei jie nori. kad Ruv. Vals ko sužeisti, TAPO BERANKIAI, BEKOJAI, SU Iš- A€riko* *r k,t°SC
Oi.ly B.
nių šalyse. Prie to darbo yra
bilti laikos reikale. Bet jis visas jai atsiųstas iš Rusi tijos siųstų savo armijas į
BADYTOMIS
AKIMIS,
PAMIŠUSIU
PROTO,
SU
SCHl'LZE
RAKINC CO
ĮGJMMI kunigų, neskaitant, vie
tai padalęs ne savo noru. jos depešas, nežiūrint jų Prancūziją, tegu jie pirmu
PifdMtfm Pat visut 6roMrtitki>t
Popiežių taip elgties priver paslaptumo. Tai buvo da tiniai parodo pavyzdį, kaip BAISIAUSIAI IŠKRAIPYTAIS KŪNO SĄNARIAIS. nuolių brolių ir seserų. Jie vi
Karės nuostoliai žmonėse nepasibaigia kareiviais.
si gyvena tomis rinkliavomis.
tęs viso pasaulio darbinin roma, kad paraližuoja viso reikia kariauti prieš auto
Dclci
nepatogumų, susirūpinimo, blogo maisto ir Jų algos labai mažos.
Prieš
kų judėjimas (gaila, kad ne kias kalbas apie Rusijos ne kratiją už demokratiją.
kitų karės “malonių” žymiai padidėjo mirtingumas ir karę kunigai gaudavo 10 dol.
Amerikos lietuviškų socia št iprumą šioje karėje ir ki
tarp ramių, nekariaujančių, gyventojų, o ypač tarp pa mėnesyje, vyskupai gi 20 dol.
listų veikimas).
Ir jei da tokius vargus.
“The -Chieago Daily Tri bėgėlių.
Jūsų pinigai turi būti pa
Dviejų karės metų tarpe toji
bar taika įvyksianti, tai už
Tik tiek valstybės depar būne” ruso, kad Šv. Maladėti geroje saugioje vals
Daugelis ramių gyventojų žuvo karės laukuose, amu alga tapo sumažinta,
vysku
tą bus dėkui ne' popiežiui,
tamente nugirsta, kad Rusi ehijus, Airijos vienuolis, ku nicijos dirbtuvių sprogimuose, bombarduojant miestus, pams ir kunigams, tajp, jog
tijos bankoje
bet darbininkams, jų judė
joje kas nors bloga veikiasi. ris mirė 1250 m., pranaša skandinant laivus ir t.t.
dabar kunigas gauna tik 6
jimui.
Rasi, nišai moto pragaištį vo, jog ši karė pasibaigs 28
Niekas dar neapskaitliavo, ir kaip didelį nuostolį dol. o vyskupas 12 dol., kas
Už tokius ‘išvedžiojimus’ dabartiniam vokiečių už rugpjūčio 1917 metuose, šv. turės visos (autos delei to, kad karei ištekus minios
------- OF cmraoo
mėneaį. Ta alga yra vienati
Mll*aokec aveniu*
minėtam socialistui liurbio puolime ir gal linkstu jau Malachijaus
Atc
pranašystė moterų privemtos sunkiai dirbti nesveikuose Ja brikuo nis jų pragyvenimo
šaltinis,
vardas pasirodo tikrai per- prie taikos.
buk išsipildė apie karės pra se.
nes intencijų mišioms gauna
ant Jūsų Pinigų
ga rb i nga s.
Kitai išaiškilis artimiau džią ir apie Rumunijos įnsiDaugelį tų moterų taip pakirs sveikatą naikinantis mažai ir retai. Tie vyskupai
Alilara PanrvL'JiaH Ir
< tfcamt' tiri • rsiMMbu
Nors iš tik- fabrikos darbas, kad jos ARBA V ISIŠKAI NEdALĖ/S dar turi taipogi užlaikyti prie
Tik tiek yra vėlimą į karę.
Bet patsai laikraštis ‘Lai- sios dienos.
*»■■ »«w*n
bvč’ dar giliau žeugia.
Iš žinoma, kad jei Rusija mė n;jų Šv. Malaebijus tokių BŪTI MOTINOMIS ARBA GIMDYS LIGOTUS VAI glaudas vaikams ir parapiji
nės mokyklas, vietomis ir semi
Persiunčiame pinigus j
kažkur ištraukia žinią, kad ginių atsisakyti tolesniai daiktų visai ne pranašavo, KUS.
Europą ir galima gauti
popiežius todėl pakvietęs kariauti, nėra abejonės, R. bet kad karė pasibaigtų šių
Trumpiau tariant nuostoliai žmonėse yra MJJuŽl- narijas, kuriose mokinama bu
siančioji
kunigija.
Bet
toms
įs

Tie nuostoliai
kariaujančias šalis taikin Valstijos kuoreikiaus pra metų 28 rugpjūčio, tai mes NIEKIAUSIEJI ir BAISIAUSIKTI.
ti. nes jis iškalno žinojęs. dėtų galvoti apie karės Kai visi uoriinp.
dar labiau, skaudus, kuomet pradedi suprasti, kad de- taigoms gauna skyrium aukų.

M

C

CAKE

Second Securily Bank

f

Pėtnyčia, rugpjūčio <24, 19J7
DABARTINĖS KARĖS KRUVINOS MALONĖS IR
TAIKOS REIKALINGUMAS TUOJAUS.

JAĖJO rengties, kiti NEMOKĖJO.
TAUTOS FONDO REIKA
Tą faktą patvirtina skaitlinėmis garsus rusų eko
LAI.
nomistas Mikola j SurUanov’as (Počejnu įny vojujęnU Centro Sekretoriaus prakalbos
(Pradžia 2-ine pusi.)
— lzdatieistvo “Kniga.” Petrograd. 1916).
Nuo rugsėjo 2 d. iki spalio
Minėtame rašte Suelianov’as paduoda, kad Ru
Taipo gi, visose kariaujančiose šalyse didelė didžiu
sija ir Prancūzija 1892 metuose militariškiems reika 7 d. Tautos Fondo sekretorius
ma žmonių trokšta tuojaus- taikos.
Bet vardan to
lams išleido — 642 mil. rublių, 1902 m. — 80< mii. rublių, važinės sakydamas prakalbus,
“demokratizmo” kariaujantieji vis dar nenori klausyti
skyrius ir
1906 m. — 921 mil. rublių. Gi Austro-Vengrija ir Vokie organizuodamas
gyventoju valios.
nuolatinius
aukotojus.
tija 1892 m. tiems patiems reikalams išleidę — 356 įnik
Kalbėti apie šią karę, kaipo apie karę tarp de rublių, 1902 m. — 478 mil. rublių, 1906 m. — 600 mil.
Skyrių valdybos arba vieti
mokratišku ir autokratišku valstijų, tarp despotu ligos rublių.
niai veikėjai
yra prašomi
paskirti prakalbų
valandas,
ir liuesų žmoniii, reiškia zaunyti niekniekius ir priešinApgraužtas kaulas yra ir humaniškumo kišimas į
nusamdyti
svetainės ir išsi
ties aiškiems ir neužginčijamiems faktams.
karės tikslus.
gaišinti tarp vietinių lietuvių.
Pavyzdžiui, kas tikru dalyku stovį žinantis drįstu
Jeigu kariaujančios valstijos taip brangina huma
Prakalbų dienos sulyg mie
tvirtinti, kad Serbija, Anglija, Rumunija arba Italija niškumą, tai kam gi vesti karę tokiais žiauriais ir ne
stų šiaip paskirstytos:
yra demokratiškos valstijos, • o Austro-Vengrija, Bulį teisingais budais, kurie tik naikina ir žemina humaniš
Nuo rugsėjo 2 iki 15 Pittkumą?!
garija arba Vokietija autokratiškos 1
sburgo apielinkėse.
Vyliugingos Vokietijos
humaniškumas sumindė
Pagalinus, koks buvo milžiniškas skirtumas tarp
Nuo rūgs. 16 iki 18 ClevePrancūzijos respublikos ir vergiškiausiai autokratiškos Belgiją, o Anglijos ir Prancūzijos “humaniškumas” lando apielinkėse.
Rusijos, su kuria tariamieji demokratai talkininkai be sulaužė Graikijos neutralitetą.
Nuo rūgs. 19 iki 30 ChicaOi
žmoniškume,
žmoniškume,
tavo
vardu
kiek
jau]
veik tris metus kariavo prieš “autokratus.”
gos apielinkėse.
baisenybių
pasaulyj
pridaryta!
Spalio 2 d. Grand Rapids,
Neveidmainingai koktu darosi, ir kuomet kariau
Reiškia, skelbiamieji žvangus obalsiai yra neteisin Mich.
jančios valstijos pradeda deklemuoti, kad jos lieja krau
gi.
Tai tik “dūmų” leidimus, tai apgraužtas kaulas, Spalio 4 d. Detroit, Mich.
ją už pavergtu tautu išl'uosavimą.
.J su kuriuo kvailina minias nelaimingų žmonių.
j ” 6 ir 7 d. Wilkes Barre,
Tik pažiūrėkim kiek tautų kenčia baisią vergiją
Dabartinė karė yra aiški piktadarystė iš kurios Pa. • '• • •
nuo tų “idealistų liuosuotojų.”
■ ,
.
'
' J
/
PAŽANGA IR KULTŪRA GREIČIAUSIAI NETU '••vi
Štai Airijos patriotai galabijami už tėvynės meilęį RĖS JOKIOS NAUDOS, NEATSIŽVELGIANT KURI Dėlei prakalbų prašau kreip
Egiptas ir Indija valdomi kardu, Lietuvą vadina neat PUSĖ LAIMĖTŲ.
* '
f ties šiuo adresu: K. Pakštas,
917 W. 33-rd St., Chicago, III.
skiriama Rusijos dalis, Filipinuose šeimyninkauja
Dabartinės karės tikslai nešvarus, bjaurus.
Jų
prieš daugumos gyventojų norą, neprigulmingos Suomi pamate yra GODUMAS, PRIESPAUDA, AROGANCI
NAUJI T. F. SKYRIAI.
jos šalininkus kolioja separatistais, Algieras ir Moroeeo JA, EGOIZMAS, KONKURENCIJA.
Centro raštinėje užsiregis
kenčia didžiausią beteisę, Tunisas valdomas durtuvu ir
travo
šie neseniai susitvėrę T.
Valstijos kariauna su tikslu išplėsti rubežius, ingyti
ištisos virtinės kitų tautų laikomos didžiųjų valstijų
F. skyriai:
naujų šalių, kad jomis naudoties ir asimiliuoti.
vergijoje, išnaudojamos, niekinamos. .
Export, Pa., No. 91 ValdyBeveik kiekviena valstija jau turi daug pavergusi
Militarizmo naikinimas taipo gi tuščias burbulas.
bon išrinkta: pirm.
kun. A.
svetimų žemių, o dabar užsinorėjo DAR DAUGIAU.
* Paprastai talkininkai užsipuola ant Vokietijos uti
Jurgutis, rast. St. Kondratas,
Kaip jau “Drauge” nekartą buvo nurodynėta, ša
litarizmo, kuris gresiąs viso pasaulio ramumui ir todėl,
ižd. K. Bačius.
lo imperializmo ir kapitalas lošia svarbią rolę dabarti
So. Manchester, Conn., No.
girdi, reikią jį panaikinti.
nėje karėje.
92. Valdybon išrinkta: pirm.
Kad vokiečių militarizmas yra ir kad reikia jį nai
Kapitalistai
jieško
savo
turtui
naujų
rinkų,
jie
iš
A. Labickis, rast. P. Ambra
kinti — tai aišku.
Bet nei KIEK NEMAŽESNIS UŽ
karės
tikrai
traukia
milžinišką
pelną.
sas, ižd. M. Stasinskaitė
ir
VOKIEČIŲ YRA ANGLŲ MILITARIZMAS, tik vie
Amerikos Du Pointo amunicijos fabriką pernai iždo globėjais O. Ludžiutė ir
ni LABIAUSIAI nori būti stipresni ant žemės, o ki
ti — jūrėse.
Vieno be kito negalima panaikinti ir už GRYNO PELNO TURĖJO 75 MILIJONUS DOLERIŲ A. Kovas.
Puikiausios kloties naujiems
tat vardan teisybės reikėtų paliauti slėpti negražius ARBA 30 TŪKSTANČIŲ DOLERIŲ Į VALANDA.
skvriams dirbti Lietuvos la
Ar gi jiems karė nenaudinga?!
tikslus šiuo obalsiu.
Prie progos pažymėtina, kad nevisiškai teisingai!
Ar gi neapsimoka tokiems “kultūros” ginėjams, bui !
Aukos Tautos Fondon.
mes visi papratome didelėmis akimis žiūrėti į vokiečių! šaukti:
f
. M* 4
tik tų vardus,
U Vardan patriotizmo, vardan demokratiškumo tęs _l Garsiname
militarizmą.
[kurie aukojo nemažiau 50 c.
Prie karės rengėsi beveik visos valstijos, bet- ne j kimo karę kuoilgiausiai!”
'
Sioux City, Iowa.
vieni vokiečiai, o skirtumas tik tame, kad vieni MOKad dabartinės karės tikslai neteisingi, kad ji yra
Čia Šv. Tėvo diena, Lietu
fmiiiiimiiiiiiimmiimimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimiiiimiimiiiiiiiiiiiiiuiuiuiii tik imperialistų-valdovų ir neprisotinamų kapitalistų kru vai .skirta įvyko ne 20 geg.,
vina orgija, tai ir popiežius Benediktas XV pripažino.
bet vėliau. Mat taip vyskupas
Savo taikos notoje vertas ŠV. PETRO 1NPĖDIparėdė. Aukų lietuvių bažny
NYS be baimės PARAŠĖ, KAD KARĖ VIRSTA “BE čioje surinkta $120.00. Auko
TIKSLIU ŽMONIŲ ŽUDYMU.”
tojų vardai:
(Bus daugiau)
« $5.00 aukojo
kun. B. A.
K.
Gineitis.
MES geriname šį laikraštį sa
Ilunt iš Spencer, Iowa.
vo skaitytojams. :: ::
::
Po $2.00 aukojo: A. Kaz
giiiiiiiiitiuiiniiiiiiiiiiMiiiiiiiuiiiiMMiliiiiiiiiiiiiniiiiiinniitiBittilHiiiiiiiiiiiiiiiiiim
lauskas, F. Niauru, J. BagoTIE, kurie garsinasi musų lai
LAIKAS VISIEMS PRIE 8VIESOS
čiunas,
M. Čekauskas, ir kun.
kraštyje, padeda mums gerinti
Jei
trokšti
įgyti
tikrą
šviesą,
užsisakyk
laikraštį
jį dėl musų skaitytojų. :: ::
Carey iš Neptūne, Iowa.
$1.50 aukojo F. ančiukas.
UŽTAT mes turime pirkti pas
Po $1.00 aukojo: J. Zabulio
tuos, kurie garsinasi pas mus.
nis J. Kuprionis, K. Tuskenis,
kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie
PADĖKIME jiems gerinti jų
šviesos
parodyti
kelią
M. Papievis, K. T)uda, J. Kau
biznį, užtat, kad jie padeda
“
ŠVIESA
”
rašo
labai
daug
pamokinančio
apie
žmo

mums
::
::
::
špėdas, J. Starkunas, K. Dagaus pažangumą.
račiunas, J. Gražis,
J. Butė
Jeigu Jums reikia ką pirkit, vi
“ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės
suomet pirkite nuo tų, kurie gar
nas,
It.
Barzda,
J.
Misiūnas,
reikalais.

į

Prižadas negali būti Stip
resnis Kaip vyras kuris už
jo sto»=
Jeigu žmonės de<l» pinigus i kuklu kompanija jiems yra svarbų
žinoti iš kokių žmonių jj susidedu, ar ant jų galiniu pasitikėti.
Standard American Oil ir Coal Co. yra suorganizuotu per gerai
žinoiųius žmonės.
Jų finansišku ir morališka atsakomybė yra ^stipriausiu gvuruncija kurie mes gulime Jums duoti ir užtikriname kad busite užga
nėdinti »u Standard American Ool and Coal Co.
Dabar kalba Kongrese apie $7,000,000.000 paskolų, yru kaip tik
geriausias paliudijimas.

AIIBJtlS! ALIEJUS!! ALIEJUS!!!
Tas pats žodis priverčia kiekviena gyvų. žmogų sustoti ir pa
mąstyti kų tas reiškia šiais laikais. Vyrai ir moteris apie svarsto
apie tai. “ALIEJUS”, ALIEJUS” apie kalbama daugiau negu apie
kų kitų. štai priežastis:
DIDAIAISIA PI1OGA 20-TAM AIMTMET1JE
. . . . ALIE4UK yra tai vienų iš didžlaiisų progų Dvidešimtam šluilnic-

tije; Aliejus duoda TURTĄ — geriausias kelias jtavistovumų ir link
smybę. Dideles dirvos New Mexico's Okiahoma, Kansas ir \Vyoming
duoda visiams teises prasigyventi kaip turtingui, taip ir biednam.

Standard American Oil ir Coal Kompanijos
Septiniuose Ežeruose Aliejaus Dirvos
Nuosavybė Standard American Oil ir Coal Company' susideda
iš aštuonių mylių Valdžios žemės. Skyriai 1. 2, 13, 14, 15. 16 Township 16 N. Range 12 W. N. M. P. M. (ir 9, 10 Townshi|» 15).
McKlnley County. valstijoj Nevv Mexico. Kompanijos žemes yra
apie 17 mylių nuo Gallup ir septinios mylios nuo Santa Fe R. R.

Stiprus Vyrai yra idčję kompanijoje užtai
galima saugiai sekti jų pavyzdi
Ar nori uždirbti Didelioj Aliejaus
Industrijoj
ĮDEK DABAR IV III K KARTI

SU KTVAIS VIENOJ Iš DIDŽIAI SU MlNEKALIŠKl KOMPANIJŲ.
IR PIRMOJ LINIJOJE SU KITAIS GAUTI DIVIDENTUS

PIRKIT STANDARD AMERICAN OIL AND
COAL STOCK’A DABAR
$50.00nupirks 100 Šerų
$100.00
”
200 "
$150.00
”
300 ”
$200.00
”
400 "
$500.00
"
1000 ”

Priduokite orderi per telefoną.

Pinigus siųskite Pačta,

Aš siulau ir rekomenduoju

58,800 Šunį tiktai pu 50 Cntiį už šir?
Priduokitc orderį per telcrona. Pinigus siųskite Pačta.

pasiskubinkite greitai, nes nėra tikro laiko nuskirto kuomet šis pasiulijinjas užsibaigs, tada prųlaimesite nenusipirkę.
Čekiai, draftos, Money Orderiai turi būti išrašyti vardu G. Bruce
Jfewcomb.

Rąžykite, o gausite Specialį laišką dykai

G. BRUCE NEWCOMB
Augitos Rusios Iavestmental

LUMBER EKCHANGE BU1LDJNG
11 South LaSalle St.

Chicago, U. S. A.

Specializuojame, Aliejų, Gaza, medį, Kataplankius.
Motor Seeuritles, Korespondentus. Narius N. Y. Curb Knrket
Association, National Mining ir Stock Brokers Association.

kios rūšies sidabro, švino. Teip
pat randasi ir rudos. Moka dividentus 1 nuošimčio per mė
nesio arba 12 nuošimčių į me
tus.

F. C. Richmond, pirmininkas
Uvada Vario Kompanijos, yra
teip-pat presidentu F. C. Richmond Maehine Kompanijos,
Salt Lake City, kuris įtaisę
vagonų kelius $50,000. Ralpli
Rohde sekretorius Uvada Va
rio Kompanijos, yra nuo pat
pradžių buvęs sądarbininkas
jos ir geras korespondentas.
John Pingree, direktorius yra
“ŠVIESA” kainuoja metams tik 50 centų.
U VADA VARIO KOMPANI- presideirtas Merchants Bankos,
Visokiais reikalais kreipkitės adreeu:
! NUA, UŽDIRBA 30 NUO Salt Lake City, kuri yra vie
9f
“ŠVIESA
j Š1M6IŲ DIVIDENTAI DA na iš didžiausių Utah’s valsti
DAR JAU 12 NUOŠIMČIŲ. joj George E. A. Ford, kitas
<6 Congreas Avė.,
Waterbnry, Conn.
direktorius, kuris turi ntsaBUS PADIDINTI.
IIINHHUIIUIINIIIIIIIIIUlUUiHNIlIlHIIIUUIIIUIHUIIIUIIIlIMlUUUIIUlUIIIUlIlIlUIM
■ ■ ■ ■ «■a■■■a a■ a a■a a a a■■a ■ a .. Uvada Vario Kompanija ku kunčia vieta tani pačiam ban
ke. E. A. Smitli, M. M. John
rios nuosavybe randasi arti son, inginerius minų kurie yra
Pioclie Lincoln, County Ne- vienas iš
populariškiausiu
vada turi žmonės kurie dirba žmonių. Tas-gi parodo jeigu
ir dieną ir naktį, raportas pa kompanija tori tokius žmonės
rodo kad apie 1,500 tonų va už direktorius, kad jie žino ką
rio yra išsiamama ir išsiunčia jis daro ir kaip reikią varyti
ma ant pardavimo kas atneša miznį.
dideli pelną tiems kurie turi
Spausdiname Plakatus,
■T
Officialis Minų Raportas pa
Tikietus perstatymams,
šorus toj kompanijoj.
rodo išduotas Gruodžio
3
Baliams, Piknikams ir
Uvada Vario Kompanija yra j 1916 m. kad korporacija y r:
tt.;
Programus, Kon
tikra Utah Korporacija,
jos išsiuntns 7,667 tonų metalo,
stitucijas ir kitus sptnsdinimo darbus. Dar
kapitalas siekia $600,000 stock 1,077 tonų švino, išviso B,744
bus atliekame grašiai,
o, kuris yra parduodamas po tonų metalo. Iš tu pinigų buvo
greitai
ir
pigiai.
Musų
Pavrdun un»U
$1.00 už serą ir nėra .jokių val $66,330.28 už varį ir $7,950.88
koki
spaustuvė pripildyta nau
diškų mokesčių ir nonassessa4ark«
jausiomis mašinomis ir nau
už šviną išviso $73,289.36. Tu3
a « aI (* 11
*
ble. Messrs Waitzfclder & Co.,
jausio styl^aus raidėmis.
25'Broad St., New York paėmė žinoma dar neviskas, nes ra-

Žvaigžde
Sąvaitinis Laikraštis
išeina

Kaina metams:

"ŠVIESA"

sinasi musų. laikraštyje

::

tt

Remkime tuos, kurie mus remia.

4IIIIIMIIIIIHINUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHMIIIMIIIIIIMIINNIIIIII

DIDELIAUSIAS JUBItfUNIS

PIKNIKAS
ŠV.

JURGIO K.

PARAPIJOS

RitgpįuCio-Aug. 26,1917
NATIONAL GROVE
RIVERSIDE, ILL.

Prasidės 11 vai. ryt.

Įžanga 25c. Porai

KIS NAI JAUKIOS MADOS ŽAISI,V IK ŽAISMIŲ K- V.t
I ,ictm I4ka* ('h.irlie Cimpini, Ii l.lenivon atuūln\T >Abroiiuis Mi li'kiiin mii "1,1'iuiihIm", didžlaual |mi.mmii1>J lm.M--l»airiiiinItUi Lietui likt « 'ImmpIJnlMl. rlsljin'-. ten k t y ■■<*!<. Miilyslle rlvernaMėK Senumu mii žiu imi* ir vėžini-*.' Valgiai, Kėrimni Ir
faltakoiė (ik kų pargabentu Ii lininio* Pajinio micslu Ir taip
toliau.
VISI S K v n < i "H :
PASARGA: I* vlnų dalių mindo galbiui aivų it uoli Iki 22rnl gatvrl. tenai* paimti 22-roa tr Keatnn važiuoti kol auntoa,
pankui paimti La Grartge at.. kapu 1X1 Nailonai bariui.

TAI MUSŲ DARBAS ■

i

DRAUGAS PUB. CO.

J 1800 W. 46th St., Chicage, Illinois
a va■u u u J
ta■ ■■a■■a

211,000 Šerų kurios jau 'pradė l)orto dar už auksa ir sidabrą
jo pardavinėti po $1.00 už Še nėra. Paskutiniais laikais apie
rą.
1500 yra siunčiama kaa mėne
I
Uvada Vario
Kompanija sį metalo.
TApgar.).
apart vario, išduoda dar pu i1.. .

kas pėtnyčia

Amerikoje ir Kanadoje 2 dol.

Lietuvoje ir kitur .... 4 dol.

Adresas pinigams ir ko
respondencijoms :

ŽVAIGŽDE”

Richmond Str.,
Philadelphio, Pa.

3654

: KOEKlKSSHC-SIS-SlC'anMiSKMiK-nKiiiK-ni

| NAUJAS LAIKRAATIS
| Busiv. L. R. K. Amerikoj •
balandžio pabaigoje, š. m. •
pradėjo leisti savaitinį
laikraštį

‘Gersae”
“0AK8A8” eina kas ket
verges didelių 8 pualapių,
o kol., formate.

5

1
į
3
į
o
•

•
•

“GAUSAS” via vienu «e- o
riaušių ir avarbiausių Amerikos lietuvių kat. laikraščių,
“GARSUI” landai bininkauti pasižadėję gabiausieji
Amerikos lietuvių rašytojai,

visuomenininkai.
“GARSO”

prenumerata
$1.00.
•
Prenumeratai ir korespoa2 deucijoins siųsti antrašas:

• m. i.imu !*•_’'•o. rmsin.

•

“GARSAS”

r

«5« Graut St., Hrootlya, M. V.

t

Kctv., rugpjūčio 23,

''DRAUGAS

1917

>•#*»»••<»•« ♦o*-*******
Gegužinei! kviečiami
Grafienė Sofija Paninpa-į
Mileikaite ir gi gana gerai i tikriname, kad nesigailėsite nę.
mokėjo savo roles. I). Zda-[žygio, nes vieta labai pato- visi blaivininkai ir blaivi- skirta Rusijoje Soeialės GIo
“MOKSLEIVIS”
ll\l
uis pusėtinai atliko Durovo'gi Įvairiems žaidimams, į- ui tikės bei jų draugai ir bos viee-ministeriu.
Ltefuvtą R.-K. Moksleivių Susiu.
Tai pirmas atsitikimas pa
Vieta Jaekaon
gi uždyka.
Nuo He draugės.
roję. l’r. Zdankus lošė (iry- žanga
S" &
ORGANAS
4,
f h
vyčių bus reikalaujama pa Park. aut “lietuviškos su saulyj, kad moteris daly vau
bo rolę.
Vienatinis mėnesinis lietuvių moksleivių laikraitia.
tu ministeriu kabinete.
Šis veikalas labai žmo rodyti prie vartų tam t’krą jos”.
Jame telpa gabiausią moksleivių raštai.
bilietų.
Susirinkimo
pabaigoje
nes prijuokino.
Kaina metame $1.00; pneei met 50 c
Buvęs Rusijos caras vienIšvažiavimo pradžia ue- klierikas Pr. Vaitukaitis pa
_ , x
.
Po lošimui sekė vielinės
Uisisakyk tuojaas:
tik Altajaus ir Nerčinskio
v.
.
lx
syJ
Į v\Tip kuopos delegato p Al. ankščiau kaip 1 vai. po pie sakė prakalbą apie blaivy
Pr. Juikaitii, 20 Webater St., Montello, Ma»».
čio. Sv. Baltramiejaus Apa
apskrieiuose turėjo 65 mili
bę.
M. Račkaus prakalba. Ga tų.
štalo. Tas buvo gimęs Ga bus kalbėtojas labai gražiai
Nuvažiuoti galima šitaip:
Susirinkimo laike visi pa jonus dešimtinių kabineti Qxa.t 4X2.121 q totua&asįtviatacaA&tsAaAOAvaa*
biojoje, V. .Jėzui Į dangų apsakė savo Įspūdžius iš — imkite Mihvaukee Avė., vyzdingai užsilaikė.
nės žemės.
užžengus, apaštalas Baltra- i
Išėjo iš Spaudos .,
įj
Korespondentas.
mvusm vvcm seimo. Pil- gatvekarį iki sustos, paskui
O
l lieji
iją skelbė Ar 1);l
raport:/pasižadėj,. iš- !pereikite geležinkelį ir pa
“APMASTYMAI VISIEMS METAMS IR ŠVENTOMS"
Tvirčiausieji geležinkeliai
s
eti
Dvi stambi knygi, po 500 puslapių.
lai p gi ir duoti 29 rugpjūčio susiriti-[imkite kitą karą iki pasi
1
tiesiami Prancūzijoje. Prie o
AUTOMOBILIŲ
Drūtai
audeklu
apdarytos ••••••■•••••••••••••■• $9.08
! aivą
•tunų l»ogulde.jkil
per visą vakarą pui-.baigs Mihvaukee Avė. gatjų
statymo
vartoja
geležies
Popleros viršeliais ........................................................................... 94-68
O
AUKOS.
• . -- .
......
*
* I
....
____
Stalu
.uun uvvani onuotrupas, cementą ir smė s
DVASIŠKOJO GYVENIMO VADGVfcIJM.
kiai griežė šv. Gabrieliaus vekarių linija. Išlipus iš
ra im
Ii.
važiavimo
vieta
bus
tuojau?
į
0
Audeklu
apdarytai
94.89
orkestrą. Jos nariai yra
.Vakar, 10:30 vai. ryte,
o Popieros virSellaii ......................................... ......................... .. ...............
<#.7S
po dešinei.
prie gatvių Miehigan Avė.
feešt ut > is 25 rugpjūčio. vyčiai ir daug veikia kitose
° Galima ?ųs gauti “Draugo” spaustuvėj, 1800 W. 48th St., Chl<-ago, UI.
P. Cibulskis.
draugijose.
Tai
orkestrai
o Ir pas Kun. A. Stanlukynų,
2034 Mest. 67th 8t„
Chlcago, III.
ir
31-mos
Ra
’
vmondo
Bro'wko
išpažintojo.
Sv. i
ų'
sx2X2xax2X4tatataaacaxac2X2xai2X2xaaacasT?iTsr»»r¥75'»7y»
n’o automobilius Suvažinėjo
Jis gi.
15 m.. Tėvui mi- vadovauja p. Kleofas M.ikaTOWN OF LAKE.
ATYDA
eo*o«««o«o«oeo«o«oe««o«o«o
lauskas.
75 metų amžiaus advokatų
rus iii;
levintu to vardo
DIENRAŠTIS
INVEHTMENTAS ('.Eltos
Po prakalbų visi linksmai
NUSIPIRK MOSTIES
„ v.
4 .
A. A. Vanavan (4506 ImliaPrane
karalium. PaVERTES
Vyža,
susirinkimu
|
na
Ave
j.
Daugybė vyčių svesižyni'
b taringumu, įku žaid ė.
MOKA 12%
BUSI GRAŽUS! Ją išdir
"DRAUGAS” ba..Tai
22 ragpjuc.o s. m. Pavis
Taipo gį toje paf
smagiai
linksminosi
UŽDIRBA SUVIRS 30%
Mentholatum Co. Prieš eisiant
rė did. kuisi Paryžiaus ligonį011*
gult ištepk veidą mosčia per ke
r; "e • Žaislus pavyzdin- . ų. p,u'o sieaimjt, ,u . po aatomobiliii ratais užimi- Dividentai mokami kas mėnuo.
Iškelia-!Id
ni<ul
būt i Uotel-Dieu.
Kituose Miestuose
is vakarus, o padarys veidą tyru
Vyčių
13
kuopa
turėjo
susi
vęs kariauti su turkais, pa- |^ai ve^‘‘ l’^e ^na ’^kavigyvenimą
prokuroro
ge
ir skaisčiu baltu..
mostig
Dabar yra Laikas Kainuojatiktai išima plėmus raudonus,Toji
rinkimą. Šį kartą svarsty
juodus ar
Ilovne pagelbininkas Otto
teko nalaisvėn ir mirė 1270
ba šlakus ir prašalina visokius
pirkti gerus Šerus kurie apmoka diPrisiartinus
valandėlei
apie rengiamus vakaras. Hadacek.
metais.
spuogus
nuo veido. Kaina dėžu
videntus,
mažas
kapitalas
reikalingas
skyrstities, žavėjančiai už Uždarius susirinkimą musų
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit
siųsti ir stainpomis.
dainavo. “Lietuva tėvynė jaunimas, žaidė tautiškus
ŽIAURUS TĖVAS
CICERO.
J. RIMKUS,
i musų.” Visų susilieję bal žaidimus, būtent: “Aguonė
NUBAUSTAS
.............
P.
0.
Box
36,
Holbrook. Mass.
sai tarytum maldaute mal lę,” “Žilvytį,” “Rožių lau
Metams
Šalip žaidi
Vyčių vakarėlis.
davo geresnės Lietuvai atei ką” ir kitus,
Teisėjas
Caverlv
prie
ties. Taipo gi pabaigoje dai mų pašokta keletas lietuvi
CHICAGOJE
Sheffield
Avė.
nuteisė
100
Gerokai pažai
Rugpjūčio 16-toj dienoj, navo “Eisim broleliai na- škų šokių.
yra kontruoluojamas per geriausius
$6.00
dę, pasilinksminę, beskirs- dol. Antaną Pacut (3440 bankierius
Cicero vyčiai buvo surengę įnoii.
Clyboum Avė.), kuris gele
Suknadz. tydamies visi sustoję už
vakarą.
Visi susirinkusie
SaBt Lake City
traukė: “Lietuva tėvynė žiniuose pančiuose laikyda
TdatoBM Mcllnln 4744
MOKYKIS KIRPIMO IR DESIGNING
ji parapijinėje svetainėje
l'TA H.
VYRIŠKŲ Ir MOTERIŠKŲ
»»
vo
savo
11
metų
sūnų.
musu,
APRfcDALŲ
nekantriai laukė pramogos L. V. 24-TOS KUOPOS
ŪL
A.
K,
RUTKAUSKAS
Musų sistema Ir ypatiškas mokini
“
Aš
taip
dariau,
kad
jis
Zosė.
JDEKIE
panigus
dabar
ir
bukie
IŠVAŽIAVIMAS.
mas padarys jus žinovu j trumpų lai
pradžios.
Pasikėlus už
Gydo visokias Ligas
kų.
butų namie” — teisinosi linijoj su tais kurie gaus divldentus
Mes turime didžiausius Ir geriaudangai prasidėjo lošimas
3467 Ii. Nulini IIU.
kiaut N. Ii |ihit
lus kirpimo-designing ir siuvimo sky
Pacut.
U
CICERO.
rius, kur mes sutelksime praktiškų
Nedėlioję, 26 rugpjūčio
Daina be galo,”
Geriau
patyrimų kuomet jus mokysitės.
DIRBK DABA1R
Elektra varomos mašinos musų
siai savo roles atliko: p. St. Liet. Vyčių 24-ta kuopa ren
Blt’vimo skyriuose.
Neatideliok
ant
Toliams
DAVĖ
MILIJONĄ
DOLE
Blaivininkų gegužinė,
Jus esate užkviečlaml aplankyti Ir
Daunoras (Daugelis Gar- gia draugišką išvažiavimą i
Tel. Drovsr .7042
pamatyti musų mokyklų blle laiku—
Mes siūlome paskirta skaičių šio
dienų Ir vakarais Ir gauti speclaltšRIŲ NUKENTĖJUSIEMS
Visų
lauskis (ir Jonas Brazaus Brunimel parkus.
l'vada Vario stocko po J 1.00 už Se
kai pigių kainų.
Dr.
C.
Z.
Vezelit
Patrenos daromos pagal Jūsų miš
Čionai, rugpjūčio 21 d.
NUO KARĖS.
rą. .
kas (Žydas). Panelės Agn. [kuopų vyčiai nuoširdžiai
LIETUVIS DENTISTAS
rų—bile stailės arba dydžio, Iš blle
madų
knygos.
Trumpų
laikų
šis
stock
’
as
bus
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
įvyko
Pilnųjų
Jakavičiutė ir
I’etrcdielu Ikviečiami atsilankvti.
lTž- vakare,
MASTEK DESIGNING SCHOOIj
Nertėtiomis pagal sutarimų.
pakeltas.
J. F. Xasnlcka, Perdėtials
Blaivininkų
37-tos kuo-! Garsusis pianistas Arthi - 4712 So. Ashland Avė.
_
118 N. La Šalie gatvė. Kambarys
arti 47-tos gatvės
pos susirinkimas.
Jis bu-Įur Shattuck paaukavo vie418-417. prieš City Hali
Reikalaukite Offietal Minning

$410

vo sušauktas, kad galutinai ną milijoną dolerių tėvo paaptarti vietinės kuopos 26 likto turto nukentėjusioms
.rugpjūčio busiančią geguži- europiečiams *nuo karės.
Alinėtas pianistas jau ne
pasižymėjo savo labPajieškojimai. kartą
daringumu.
Paieškai! savo brolio Pranciškaus
Jis ėjo mokslus Paryžiu
Ribikauskio
pucinnnėin Iš Kauno
gub., Šiaulių pavieto, Brisognlo pa je ir Yiennoje.
rapijos, Šilutiškės sodžiaus 0 metai

A BEVERAGE

Temyk!!
t

BEVO, musų naujas blaivus gėrimas ir di
delis pasisekimas. Visi geria jj — visi giria
ju skoni, kuris neapsakomai gardus.

Dabar, kuomet jis paliko labai papularis,
mes randame kad nekurie “near bears”
yra pilam) j butelius ir meginiaina daryti
imitacija. BEVO. Tas vra paprastas daly
kas, užtat

Žiūrėk!
ant ženklo kulis yra padėtas kad apsaugo
jus Jus nuo apgav.vščių. Visados papra
šyki:!' kad .linus matant buteli atidarytu:
paskui —
/II BĖKI I I. K \I> Iii TŲ ANTNI’Ai'DA

o nn.1 viršaus kad butu
BEVo ženkliukas.

LAPE — ir

kaip apleido Lietuvi). Visa laika gy
veno Cliiragnjc, Tovvn ot laike ir ant
Brldgeporto, Jis pats ar kiti malo
nėkite atsišaukti šiuo antrašu:
JONAS BIIBKAISKIS,
25M W. 46tli St., Chteagn, UI.

Malonėkite atsišaukti, kas norite
antrų rankų rakandus, parduotu nš
noriu gaut pirkti iš antrų ranku, kad
butų ii<-ženiesiies kainos kaip StiMl.ųn
ir nedaugiau — 2200.00. Malonėkite
atsišaukti per laiškų:
J. J. Y.
2331 No. Oakley ate., Chiengo, III.

Paieškai! savo dėdės Aleksandro
Šileikos ir dviejų pusbrolių Adomo ir
Karotinus Dumčių paeinančiu Kauno
pavieto, Katarcko parap., Punkjanų
sodžiaus. Jie gyvena Plttshurgli, Pa.
Meldžiu atsišaukti ant šiuo adresoė
ADEI,A nAKSIl TE,

528 — 25th St., Detroit

Klausyk!
BEVO yra tikrai blaivus gerintas sutaisy
tas į butelius, kiūrėk kad gautum BEVO
skoni — BEVO grynuma —- reikalaukite
tikro ne imitacijos.
dus rasite BEVO, geriausios užeigose, katiterijose, restauranuse, grosernese. krau
tuvėse. vaistinyčiose, trukiuose, garlalvuose. kareiviu namuose ir kitose viestose kur
blaivus gėrimai yra parduodami Jūsų grosernlnkas Jums pristatys vieną skrynia.
BEVO yra parduodamus buteliuose tiktai
—ir sutaisomas per

ANHEUSER-BUSCH

Mieste Detroit, Mieli., mo
kytojų alga vos 600 dol. į
metus.

CR0WN ALIEJUS
Dlvldinfii

arba 2 4% per metus. Kita mokes
tis bus Rugsėjo 15-tų fterininknms
už Kugpiučio 25-ta.
Trisdešimts šulinių jau dabar yra
Galima tikietis daug pelno iŠ jų.
Mes patariame pirkimą šių Šerų,
nes netik apsimokės bet ir pinigą
padarys. Tik ant paskirto laiko.

Mleh.

ItEVO—blaivus gėrimas per visus metus.

Rengia
DRAUGYSTE LIETUVOS GOJUS

Ned. Rngpjacio-Augntt 26 d. 1917

Gao. M. Chtrnsiicko Dirže LYONS ILL.
Įžanga 25c. Porai
vUub

atsi-

KVIEČIA KOMITETAS

3 lankyt.

...

.M:

r

lligb

$1.75 už šėra

Grade

Invcstments,

JOSEPH C. W0L0N

Lietuvis Gydytojas Ir
Chirurgas,

LIETUVIS ADVOKATAS

S Kamb. >24 National Life Bidg.
21 So. LaSallo St,
= Vakarais 15« Milvraukoo Ava. S
Central (I9t
Rasldence Humbold >7

.

I I S. LA SAI.I.K ST.,

Telefonas Randclph 2054

S

Ifaajl.

nsatlmtt

daryti

tli

c*

O
IVaujl, daryti
tavimi nuo
H fis Iki
siutai Ir ovorkotal.
jį nuo $7.St Iki lt dolerių.
Pilnas
pamuitų

pasirinkimas
ovorkotų.

iiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiH

ant

« atsakymo siutai Ir ovorkotal,
•4 vartės nuo
Iki t5t .dabar
parsiduoda po
Ir It doL

|lt

824)3 8. Halsted St.,
Chlcago
Tel. Drover 7179

AKYS EGZAMINUOJAMAS

CHICAGO, IL.

| Vyrišky Dripiny Barginis

Dr. POVILAS ŽILVITIS

kauta

Tisai mažai vartoti siutai Ir
overkotal vertės nuo 92 6 iki
9<t, dabar 96 Ir augščlau. Kslnės nuo 91.68 Iki 94.68.
Val
kų siutai nuo 9>.88 Iki 97.68.
Yallsoa ir Kuperal.
i
Atdara kasdiena, nedėliotais
jį Ir vakarala

jį
įt
9
jį
gi

MOKINKITE^

ANGLIŠKAI!

----------- gaukite ---------Geresnius Darbus--GeresnJ mokesti
Tūkstančiai vyrų yra reika
lingi vietoj tų kurie tapo pa
šauktais J kare. Mokinkis ge
riau kalbėti, skaityti ir ra
šyti Angliškai ir pagriebk
gera proga. Kliaaos dėl pra
dinių ir prasilavinusių stu
dentų:
pilnos Instrukcijos
duodamos FraAcuziškal, Is
paniškai, Italijoniškal Ir Vo
kiškai. Atvažiuokite, Telefonuokite arba rašykite..

Kas turite silpnas akis Ir trum
pų žiūrėjimų arba galva skauda
nelaukite ilgai, bet atclttlclte pas
mane.
Aš Jums duosiu rodų Ir
pririnksiu akinius. Vi savo darbų
gvarantuoju arba pinigus sugrųilnstu.

PETER. A. M1LLER
2128 West 22-ra gstvs

Dr. S. Biežis

PILNAS KURSAS

30 Lekcijų — Diena ar
Vakarais

C1 A
v

CENTRAI, 1749

Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgas

Ofisas 2356 8. Leavltt St.

THE CHICAGO INSTITUTE
123 W. MADISON STREET.

Valandos 4—t Ir 7—9

Tel. Canal 2877.

nereikia IRINIMO

SKALBIMO DIENOJ

“DRAUGAR”
I«tll St., 4'liieago, III.

1800 W.

Vargonininkas supranta, savo amata paieškai! vietos, prie lietuviškos
arapljos nrba maišytos sii lenkais.
Įsu nevtsries, blaivus turiu nuo kun.
paliudijimu. Jei kam Iš gerb. klebo
nu bučiau reikalingas
malončklle
kreiptės sekančiu adresu:
/. a. n.
185 R. M. Are., Bridgcpori, (imn.

ENTRA.
Jauna pora priversta paaukauti
savu puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigių kainų, 8180.00 se
klyčios setas, tikros skutos už 835.
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambarin rakandus, 2 pui
kiu (tironu, davenport, taipgi 9525
planu su 25 m. gvaraneijn už 9115 Ir
8225 Vlcttola su brangiais rekordais
už 980.00.. Š4s yra retas pigumas Ir
Jums apsimokės patirti nežiūrint kur
Jus gyvenat. Viskas vartota vos D
savaites.. Parsiduoda taipgi po vie
nų. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo
vieta: 1922 So. Kcdiie Avė., arti 22ros gtv., Chlcago, III.

A±A
A. A. Emilija Lupšinaite po
vyrui Antanavičienė, persis
kyrė su šiuo pasauliu Rugp.
21 d. A. a. Emilija iš Lietuvos
paeina iš Kauno redybos, Ra
seinių pav..Endrijavos parap.,
Amerikoj išbuvo tik 5 metus.
Gedulingos pamaldos atsi
bus Rugp. 26 d. 9 vai. iš ryto
Apveizdos Dievo parap., prie
18-tos ir Union gatvių. Namą
antrašas 712 W. 19th Place.
Gimines ir pažįstami
yra
kviečiami dalyvauti jos laidotUVėse. Pasilieku SU nuludimų

Pantiduoda matai vartotas automobitlus-trokas vežantis iki 2 tonų. .
Gerai užlaikytas. Geras motoris. Ba-|J°S VyraS.
vlnlnkni nebereikalingas — paraiLiudvikas
duoda labai pigiai.
Atsllsuklte |

“Draugo”

Kremararsr. «:r:.

G. Braice Newcomb

Ant kurios prekes gausite
dlvidentus. 13.7% ant (dė
$
•. OORDOI,
Pah-škome dviejuose vietose .ant
tų pinigų.
l'nwn of Lake ar llrigtiton 1‘ark pa
$ 1416 B. Halsted at., Chlcago.
gyvenimui kambario, pas dorus šel- Prisiusime visas žinias ant parei
kalavimo.
myninkus, švaryboje. . gyvenančius,
4B’38S9RES5UK:*UB9S8$aK-aRS9SS'9BnK$SSK
knmbaris turi būti nemažas. Tarp šių
vietų, Town of Imke: nuo tfl-tos gREED & COMPANY
es iki ftft-tos gatvės, o llrlgliton Park
nuo 44-tos iki 4N-tos gntvės................. „ so. ,.a sauk kt.
Tel. Centrnl 1507
.TurenttejJ dėl dviejų vyrų atsakan
ti kambarį, malonėkite pranešti se
kančių antrašu: ....................................

ANT PARDAVIMO.

3-CIAS IŠKILMINGAS PIKNIKAS

Ullllllllllllllllllllllllllflllllllllllllllllllllll

į

f

ST. LOUIS

Griež pulki muzike kviečiame

2%

RAPORTO ir SPFCIAI.O
LAIŠKO

Admlnlslraeljų,

81li Street.

180«

Tas skambu keistai ar ne? Bet tas
utsitiks jeigu vartosi N. R. G. (energy) Skalbimo Plyteles.' šios naujos
plyteles yra didžiausios pagelbininkes
naminiam darbe. N. R. G. Išima
purvą, taukus, prakaitą, kraujn, vai
sių pletmas ir kitus dalykus. Mes
duosimo vienų pakeli dykai kad su
pažindinus Jus.
Paprašykite savo grosernlnko, knd
duotų Jums sampeli kuris užteks vie
nos savaitė skalbimui arba prisiųskite savo varda. pavardė ir adresą
ir krasos ženkleli už 2c.
Adresus
Karųuhnr Monn Mfg. Co. Rooni 1107
— 140 W. Van Buren St., Chieago.
Valzbaženklls žemiuus yra Jūsų ap
sauga.

W. Į
'

■

' '

po

BOc

SVIESTAS
nM«

s 43c

■is,
kor |a«
U» r«nt!

HDI

LAUNDRY TABLKTS

PtMMM Kanstafftofl UI I

Dr. R G. KLIMAS
2700 E,

Am St.

1171 Mllvraaksa SV.
20R4 MIIwaoka» sv:
1064 Mllvranaav av.
1610 W Ifodibm «t.
2810 w Madlua at.

COCOA

RYŠIAI
l?e vvrtSi,
pvnMaada
ai

Baakaa.
•o'fV'av.a S S _
-laaata

8įc

1644 vrCbIaagoav.
1SM Rhm IHaad av.
M12 W. Narth av.
1217 8. Ralitvd .t.
IRK R. Ralitad (t.
IBIS «. ltth .t.

sr::*'*

14c

ncaw. ttod

it.

ROUTH 8ID«
Wvntwor!l> av
1427 9. Ralatad >t.
472t 8. Avhiand av.

tilkit Šilini!
40C

orth bibi

404 W.

Wvi.(oo .t.

no w. Korta avM4# Uncoln av.

R244 IJncnIn av,
S41I N. Clark S*.

*♦#**•* U4t*#****4»**49**<*5

LIETUVIS GYDYTOJAS
Antanavičia
Anianavrcia.

•ARSI SANTOS KATA.
Visur parduodama po 28c ir

h.

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Durą, Luntą Rūmų Ir Stųghds Peplaros

CARR BROS. WRECKING CO
3003-3039 0. HAL8TKD 8T.,

CHICAOO

'4

