Kaip protas, taip ir paty
rimas neleidžia mums tiketies, kad tautos dora bujo
tų ten, kur tikybiniai prin
cipai atmetami.
Geo. Washington.
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lis, taip kad; VOKIEČIAI ATSIĖMĖ
galėjo su
tikrąjį kelią, DALĮ SAVO POZICIJŲ.
Amsterdam, rūgs. 24. — kad suarė®
ti musų pačių
Londonas, rūgs. 24.—An
Austrija su Vokietija labai taikos t
us ir visoms
trokšta taikos. Tą savo kariauja
s šalims už- glai trumpai apsidžiaugė
- Dvinskui grąsia pavojus
pastarųjų dienų laimėji
troškimą išreiškė atsaky tikrinti 1
muose Šventąjam Tėvui.
“Nuo
laiko, kuomet mais Belgijoje. Vokiečiai
Vokietija savo atsakyme mums teko
musų pirmta- kontratakomis atsiėmė dalį
sostas, visuo- prarastų savo pėzieijų.
išreiškė džiaugsmą, kad po kimo ūži
ės savo
pežiaus pakvietimas talkon met darba'
VOKIEČIAI TRUŠKINA RUSIJOJE BETVARKĖ
uogreičiausiai VIENA PARA IŠ LONOOgali būt pasekmingai apvai žmonėms
RUSŲ FRONTĄ.
SIAUČIA.
nikuotas. Kaizeris pope sugrąžinti
ą, nes už AuNO NEW YORKAN.
žiaus pakvietimą labai aug- strijos-Ven jos monarchiLondonas, rūgs. 24.—Vo
Petrogradas, rūgs. 24. —
turime atsaštai apvertina. Gi imperato jos likimą?
Londonas, rūgs. 24. —
kiečiai
paėmė
miestą
Jakob

Čionai pranešta, kad rusų
rius Karolis išreiškia įsiti komybę pri Dieva ir žmo- MiddĮesex firmos įstaigoje
stadtą, gulintį ties Daugu- kariuomenė iš Jakobstadto
kinimą, kad taika veikiai nes.
dirbamas milžiniškas lakva, už 55 mylių nuo Dvin- į pasitraukusi ir šitą miestą
“TuojaUs po musų apėmi stytuvas, kuriuo norima sko. Per 26 mylias ilgio ru
POPEŽIAUS TAIKOS įvyktų, jei kariaujančios ša
VISI TAIKOS TROKŠTA
tuojaus užėmę vokiečiai.
lįs sulyg popežiaus patari mo sosto behdrai su musų perskristi skersai Atlantiką
SĄLYGOS.
sų
frontas
sutraškintas.
IR REIKALAUJA.
Vyriausybė be to prdneša,
mų pradėtų taikos derybas. talkininkais padarėme žing-' į 24 valandas.
Rusai iš Jakobstadto su kad armijoje tvarka prave
Rymas, rūgs. 24. — Ka Popežiaus pakvietimo tal snį, kurs bi|vo pagamintas i
spėjo atsimesti. Nes vokie sta. Kaip ta tvarka atrodo,
Washington, rūgs. 24. —
VOKIETIJA NENORI
kon
pienai
—
atsakymu
ir
visapusiai
apsvarstytas
'
Čionai kol-kas dar nepasiro talikiškas laikraštis “Cor- žvilgsniu — yra ganėtini, musų seneli) pirmtakuno, KARĖS SU ARGENTINA. čiams teko tik 400 rusų Be galima numanyti iš vokiečių
laisvių ir 50 anuotų.
dė oficialis žodis Vokietijos riere d’Italia” praneša, kad kad tuojaus pradėti dery Pranciškaus įTuozo, kad pra
briovimosi Rygos-Dvinsko
popežiaus
taikos
sąlygos,
Vokiečiai
be
to
dar
ataka

ir Austrijos atsakymų pobas.
vesti kelią nuolatinei ir gar Buenos Aires, rūgs. 24.— vo Sissegal, už 40 mylių į fronte.
pežiui reikale. Matosi, kad kurios siūlomos kariaujan Austrijos
Generalio štabo viršininku
Vokietija atsiuntė Argenti
imperatorius bingąja! taikai.
vyriausybė nebus patenkin čioms šalims, yra sekančios: pažymi, kad ateityje pasau “Savo tuos troškimus iš nos vyriausybei notą. Vo šiaurryt-us nuo Rygos. Bet ir vyriausiuoju armijų va
ta tais atsakymais. Tuo la Belgija turi būt vokiečių lio santikių suderinimas pri reiškėme sosfto kalboje ati kietija papeikia savo pa tenai juos rusai atmušė.
du vietoje pasitraukusio
biau, kad tuose atsakvmuo- apleista ir liuosa. Visos ka valo remties ant ginkluotos darant Austrijos parlamen siuntinį už kablegramų Vokiečių ofensyva ties gen. Aleksiejevo nuskirtas
se, ypač Vokietija, visai ne rės metu užimtos teritorijos spėkos panaikinimo ir tei tą. Toje kalboje aiškiai nu siuntinėjimą ir pasižada Jakobstadto grąsia pavoju gen. Čeremisov, ligšiol ma
mi visam, kaip jis yra ilgas,
prisimena apie sąlygas. Nie turi būt apleistos.
singojo tarptautinio įstaty rodėme, ka<j darbuojamės ateityje savo nardančiomis rusų frontui. Matyt, ven žai kam žinomas.
Alzas-Lorraine
turi
būt
ko nesakoma apie Belgiją.
Sakoma, gen. Čeremisov
už taiką, kini visas tautas laivėmis nepaliesti Argenti Hindenburgas ima pildyti
mo pravedimo.
Vyriausybė bus nepatenkin sugrąžinta Prancūzijai.
esąs didinis demokratijos
ateityje sulaikytų nuo ne nos laivų.
ta dar ir tuo, kad iš Vatika - Irridento žemės (Austri AUSTRIJOS ATSAKY apykantos ir pagiežos troš Argentinoje pakilo gene- savo grąsinimus, kad jis su šalininkas. Be to, pasižymė
traškinsiąs visą rasų frontą jęs revoliucijos metįu. Tatai
no išėjo žinia, jogei taika jos provincijos) turi būt pa
ralis
geležinkeliečių
strei

kimo,
kuri
privalo
ateinan

MAS
POPEŽIUI.
ir tuo budu priversiąs ru išnaujo armijose bus prave
turi būtinai įvykti kadir vestos Italijai.
kas.
Streikuoja
apie
2-0
čias
žmonių
kartas
apsaugo

sus padaryti atskiriu taiką. damos kokios-nors refor
prieš pačių kariaujančių ša Armėnija ir Lenkija turi
Vienna, rūgs. 24. — Vie ti nuo ginklijptos spėkos pa- tūkstančių darbininkų. Spė
Taip Rygos ir Jakobstad mos, kurios ir neleis joms
gauti
neprigulmybes.
lių nenorą. Taikos nori pa
jama,
kad
tai
esąs
vokiečių
vartojin»o(
to vokiečių frontas vakar prideriamai susitvarkyti.
Turi įvykti savitarpinis tos laikraščiuose paskelbta
tįs kariaujančių šalių gydarbas.
“
Musu
bdUra
vyriausi
!
i
Austrijos
imperatoriaus
atatrodė kaip ir pusiau’ pra
ventojai. Su jų noru reikia sutarimas Balkanų šalių
Rytoj Petrograde tuvi
Inu
1
iiĮhnįHhtttoiu
aiškiai
darytas -skėfeitr.— Gkėeio prtti
pa*™*
skaitytiem h* jį pildyti. ■
timą taikintics. Atsakymas ir garsiai, kad visas pasaulis skelbti katės stovis.
viršūnė atsiremia ties Sisse prasidėti socialistų kongre
Abelnai yra manoma, kad Vokiečių laikraščiai nieko skamba:
sas. Kongreso tikslas — nu
nugirstų, reikšti, kad kuotaikai gera pradžia padary nesako prieš tokias sąlygas. “Šventasis Tėve! — Su veikiau pabaigti kraujo pra NORI ATIDUOTI BELGI gal, tiesiog ant Petrogrado. statyti šalyje pastovesnę
Dabar vokiečiams beliko
ta. Iš Anglijos gaunama ži Gi šitos labai prieinamos prideriama pagarba ir gi liejimą stojant į taikos de JĄ UŽ KOLIONIJAS.
tik tą skėtį visiškai atidary vyriausybę, kuri tinkamai
nios, kad tenai į Vokietijos talkininkams.
priruoštų šalį prie sušau
liuoju sujaudinimu gavome rybas, apie kurias Jūsų
ti.
Jei
tai
jie
padarys,
Dvinir Austrijos atsakymus,
parlamentarinio
Copenhagen, rūgs. 24. — sko tvirtovė, kur susibėga kiamojo
naujus Jo ^Šventenybės nu Šventenybė išreiškia.
ŠV.
TĖVAS
PAGAMINS
kaip ir visuomet, žiūrima su
“Malonu paminėti tas,
Berlyno gauta žinios, daug svarbių geležinkelių, susirinkimo. Reiškia, kon
rodymus, kurie, pildant nuo
nepasitikėjimu. Bet Šv. Tė NAUJĄ TAIKOS NOTĄ. Dievo gautąją pasiuntinybę, kad iš pat pradžių musų j
gresas turės ne tiktai pa
okietijos vyriausyoė paliks apsupta.
vas ruošia kitą taikos rei
Rusams tatai ne juokais rinkti ministerius kabine
Rymas, nigs. 24. — Į pa perstato mums ir kitų ka troškimai buvo nukreipiami, Dori atiduoti Belgiją už su-kale rašta. Rasi, tasai rastan, bet ir įsteigti įstatymriaujančių šalių valdovams, tan pačian tikslan, kurį Ju- SJ^inimą jai atgal pan tų prisiartino baisus laikai.
tas patenkins visas kariau kvietimą taikintics popcžiui su tuo kiltu tikslu, idant ga sų Šventenybė apibrėžė, kai- v’w-1 kolionijų,
davę valdžią, prieš kurią tu
jančias šalis. Anot Italijos atsakė Austrija ir Vokieti nėtinai išmėgintas tautas po vienatinį, link katro mes
rėtų
atsakomybę kabinetas.
NUSKANDINO 8 ANGLŲ
ja.
Laukiami
dabar
talkinin

laikraščių, Šv. Tėvas pasiū
Kongrese dalyvaus 120
sugrąžinti iš seno į pagei- siekiame. Giliai apsvarsčius PRAŠALINTAS NAR
LAIVUS.
kų
oficialiai
atsakymai.
lys sugrąžinti Belgijai liuoDANČIŲ
LAIVIŲ
miestų atstovų, 50 žemieti
jamą ramybę.
Jūsų pasiulijimus mes atra
sybę, Alzasą-Lorraine ati Kuomet Šv. Tėvas gaus nuo “Su dėkinga širdimi pri dome sekančius taikai pos
PAVOJINGUMAS.
Atlantiko uostas, rūgs. 24. jų, 150 kooperatyvių orga
duoti Prancūzijai. Pasiūlys šitų atsakymus, tuojaus pa imame tą naują Tavo tėviš mus:
Washington, ings. 24. — į Atplaukusiu čia laivu kc- nizacijų, 75 karininkų orga
ir kitus talkininkus pa gamins kitą kariaujančioms ko rūpestingumo dovaną,
“Pilnai sutinkame su Ju-t Su v. Valstijų admirolas I liauninkai pranešė, kad rug nizacijų, 100 darbininkų
tenkinančius klausimus iš šalims notą su pakvietimu Šventasis Tėve, kuriąj a vi
sų Šventenybės svarbiausią- Benson praneša, kad nar- sėjo 3 dieną Airijos pakraš unijų, 300 “sovietų” atsto
taikintics. Be to, išdės vi
rišti.
sus pienus, kokiuo budu su suomet apdovanoji visas be ja idea, kad kariaujančių dančių laivių pavojingumas čiuose vokiečių nardančios vų. Taippat turės savo at
Jei tai visa tiesa, talkinin
laivams [laivės vienu žygiu nuskan stovus geležinkeliečiai, prasitaikinti. Pienai bus tokie, jokio skirtumo tautas. Mes šalių derybos gali ir priva- plaukiojantiems
kai neturės reikalo priešiukad jie patenkins visas ka iš savo pusės sveikiname tą lo privesti prie susipratimo esąs prašalintas tiek. kad dino liet 8 anglų laivus, ku moniečiai ir kiti. Rinkimai
ties taikai ir turės stoti de- riaujančias šalis. Taika gali priminimą, kurį Jūsų Šven pravedant gvarantiją, kad dabar nesą didelio pavojaus. rių tarpe buvo du karės lai kongresan taip sudėstyta,
rybosna. Tik tos šalįs bus įvykti tik ieškant jos gerais tenybė nukreipė į kariau ginklavimąsis sausžemyje, Nardančias laives pavaro vai. Tai buvęs masinis lai kad į atstovus nepatektų
priešingos taikai ir norės norais, draugiškumu, bet ne jančių šalių vyriausybes.
Nepakviesta
jūrėse ir ore privalo būt ap- šalin gabenami laivais ob- vių užpuolimas. Daug žmo “buržujai.’’
tolesniai žmonių kraujuose armijų veikimu. .
■ kongresan nei durnos nariai.
“Šitos baisios karės metu ribuoti vienu žygiu, bendrai servaeijiniai balionai ir lv- nių žuvę.
ir ašarose maudyties, katros
■ Kadetai pranešė, kad jie
Kai-kuriuose vietos laik visuomet tėmijomės į Jūsų ir visuotinai. Gi tokiuo bu-Įdintieji laivai, dūminės
nenorės priimti taikos sąly raščiuose padėta popežiaus Šventenybę, kaipo augščiau- du jūrės, kurios teisingai bombos ir pačių laivų ap- LIEPIA SUMAŽINTI
■ atsisaką dalyvauti kongre
se.
gų tik todėl, kad jos paeina sekretoriaus kardinolo Gas- sią asmenį, kuris, ačių savo priklauso visoms pasaulio ginklavimas.
CUKRAUS VAR
nuo popežiaus.
Pramatoma, kad kongreparri pažiūros į busimąją pasiuntinybei, siekiančiai tautoms, turi būt liuosos i---------------------------------TOJIMĄ.
Taikos trokšta ne tik cen- taiką. Kardinolas sako, kad augščiau žemiškų reikalų, ir nuo viešpatavimo arba per- “jeį pasaulio tautos pra
i se ims viršų socialistai radi
tralės valstybės, bet visa pa pokarinė pasaulyj ramybė ačių augštosioms parei daros ir atviros visų nau-| jės derybas tikrai su taikos Washington, rūgs. 24. — kalai. Jei taip, tai tuomet
saulio žmonija. Trokšta išsi- tegalės būt užtikrinta tik goms, augščiau stovi už ka- dat
troškimu sulyg Jūsų Šven Maisto.kontrolierius Hoover šalyj® padidės anarchija.
ginklavimo ir visokių kon- panaikinus visose šalyse
Radikalai posenovei kuo
Be, to mes esame pasi tenybės paskelbtų minčių, paskelbė į gyventojus atsi
skripcijų
panaikinimo. priverstinąjį kareiviavimą. vietos politikos intekmė? rengę priimti ir kitus pasiu taika veikiai bus sugrąžin liepimą, kad šitie nors vie sai šeimininkauja. Jie vi
Kuomet tai bus atsiekta, Katra šalis nenorėtų to pa Tokios šalies nėra žemėje. lijimus, kokius Jo Švente ta.
nu trečdaliu susiaurintų siems “buržujams” grasina
ant visados bus padarytas daryti, reikia ją priversti ne Tai butų galima atsiekti nybė pažymi taikos sąlygo “Tautos privalo turėti jū cukraus vartojimą, nės daug teroru. Jie, antai, Petrogra
galas karėms.
ginklais, bet visuotinu pirk- bent tik ant mėnulio.
se.
rėse liuosą važinėjimą. Tuo cukraus yra reikalinga do “sovieto” susirinkime
Viso pasaulio žmonija su lybiniu boikotu.
Anot kardinolo, ateityje
“Jei, ko mes širdingiau bildu bus prašalinta inateri- Prancūzijai.
viešai reikalauja, kad butų
kruto reikalauti baigti šitą Prezidento Wilsono suma visuotiną ramybę gali užtik siai trokštame, įvyks tarp jalės neramybės ir joms bus
nugalabinti Miliukovas ir
karę. Žmonijos reikalavimai nymas susiaurinti šalyse rinti tik priverstino karei kariaujančių šalių susiprati atviros naujos pasisekimų ARGENTINA PASIUNTĖ keliolika durnos narių su
turės būt pildomi. Ir bus ginklavimąsi ir bile šalį viavimo panaikinimas. Rei mas, kurs praves gvveni- versmės.
ULTIMATUMĄ
dūmos pirmininku Rodžiaubloga tiems, katrie kokio ginklais priversti pasiduoti kia daugiau skaityties su man svarbiausią, ideą ir tuo “Jūsų Šventenybės paĮka. Radikalai juos kaltina
VOKIETIJAI.
mis nors priemonėmis mė tarptautiniai arbitracijai, pačiais žmonėmis. Priversti keliu duos Austrijos-Vokie siulijimuose matome stiprią
----------karės prailginime. Girdi,
gins trukdyti taikos prave- kardinolo nuomone, esanti nas kareiviavimas tik tuo tijos monarchijos liuoso vy taikos deryboms papėdę. Buenos Aires, rūgs. 24. — 1 kuomet jiems bus padArydima.
tik svajonė. Tokiuo budu met galimas, jei to reika stymosi ateityje gvarantiją I Išreiškiame viltį, kad musų Argentinos vyriausybė palias galas, tuomet, Rusija tuarbitraciją palaikytų ne kas lauja patįs žmonės.
— tai tuomet gal nebus sun- priešininkai irgi gali būt pa siuntė Vokietijai ultimatu- rėš atskiria taiką.
— Maskva, riigs. 24. — kitas, kaip tik tarptautinė
Kardinolas Gasparri pa ku išrasti užganėdinančius gauti tų pačių idealų. Tokio mą reikale kablegramų, ku------------------------Visoj Rusijoje stačiatikių kariuomenė. Bet kokioj ša žymėjo, kad dabartinė karė kitų klausinių išrišimus, ko je dvasioje meldžiame Ap- .rias per Švediją siuntė va-i — San Francisco, Gal.į
cerkvėse spalių 14 d. įvyks lyj galėtų gyvuoji tasai ar- būtinai turi pasibaigti. Tuo kie ligšiol tarp kariaujančių veizdos, idant palaimintų kiečių pasiuntinys Luxburg. rūgs. 24. •- Čia laivų statypamaldos už rusų tautos iš bitracijos tribunalas, jei bu tikslu darbuojasi Vatikanas šalių stovi dar neišrišti tei Jūsų šventenybės pradėtąjį
įraukiama karė^ paskelbi-, mo Įstaigose streikas pasi
gelbėjimą.
tų norima, kad jo nepaliestų ir visos neutralia šalįs.
sybės dvi
nio.
baigė.
taikos darbą.”

DIDELIS TAIKOS TROŠKIMAS
ŠV. TĖVAS RUOŠIA NAUJA
TAIKOS RAŠTĄ
GINKLUOTA SPĖKA NEPANAIKINS KARIU

Turi būt panaikintas priverstinas kareiviavimas
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B0OBCF
stovios taikos pasaulyje
didžiausiuose kentėjimuose Bet laisvamaniai to ne
Jūsų
pinigai
turi būti pa- $
(Tą p. Gabrio projektą už
dėl baisios karės nežinomų, žiūri. Jiems lupi ne Lie
K
nius.
dėti geroje saugioje vals
cituosim kitą syk.)
svetimų tikslų.
Prieglau tuva, jos likimas, bet savo
PRENUMERATOS KAINA: *
tijos bankoje
Pagaliaus knygos užbai
Mulams ..................................................
(6.00 dose mirtingumas didėja su srovės reikalai.
Nesenai
apsidžiaugėme
riml
šių
dienų
filosofišką
akinė

Pusės metų .................................... $8.00
goję privedama keli istoriš
diena.
Varg
Ketvergo laika ........................... 82.00 kiekviena
ta knyga apie lietuvius, pa- n į — formulą, kuri padaryPerkant atskirais numeriais pi> 2c.
l’renuinorata mokasl ijkalno. Lai dienių apgyventose vietose KAM CHA JUOS TRAUK
rašyta kun. D-ro Ą. Viskan tų kares nebegalimomis. kos svarbos politiški doku
or amcioo
kas skaitosi nuo užslrakymo dienos,
mentai, rašyti didžiųjų šios
TI TEISMAN.
ne nuo Naujų Metų. Norint permai mirštą, išdžiuvę kaip skele
Mfliflrrr it(bb<
to
(La
Lithuanie
et
La
GueApie
20
kongresų
išvien
j
ie

nyti adresą visada reikia prisiųsti ir
Knnap. OM*ęntor 8t.
senas adresas. Pinigai geriausia sių tai' žmonės voliojasi gatvėse
rre). Šiomis gi dienomis A- škojo priemonių, kad atstu gadynės politikų, k. a. prez.
sti
l&perkant
k rasoj e ar eiprese
‘ ‘ Darbininke, ’ ’ straipsnio meriką pasiekė naujas svar mus katastrofą, prie kurios Wilsono, p. Bonar Law,
"Money Order” arba (dedant pinigus ir šaukiasi pagelbos, prašo
3% aut Jūsų Pinigų
t registruotą laišką.
Redakcijai prisiųstieji rąĮtai V ’co‘ nors smočiuko duonos.
te Sobatomls
Li “Gana juokus darius” auto bus veikalas, parašytas mu pasaulis slinko.
Tuščios grafo Tišos, p. Ribot ir ki AMm» PaūneAttUM
respondencijos negrąžinami. Jei au
Iki 8 valandai
tų.
pataria laisvamanius sų tautiečio J. Gabrio. Kny
torius. atsiųsdamas toki raštą, ne goninės užkimštos bado kar rius
pastangos! Ar galima bu
pažymi ir nelndeda krasos ženklėiio
pinigus ant Namu
sugrąžinimui. Visokiais reikalais krol- štine sergančiais.
pašaukti teisman, jei tie ne gos vardas: “Le Probleme vo tikėties išvengti karės Lengva numanyti, kad šis
plantles adresuokite:
Persiunčiame pinigus į
DRAUGAS PUBEISHTNG OO., INO.
“Taip nelaimingasis Vil sušauks Lietuvių Dienos dės nationalites et la paix Europoje, kur taip susipai veikalas, taip svarbioje te
1800 W. 4#th Street, Čiliicago, IlUnots
Europą ir galima gauti
........... Phone McKinley 8114............. nius baigiasi, miršta fiziš Centralio Komiteto susirin
durable” (lietuv.: “Tautų niojo didžiųjų valdžių rei moje specialisto rašytas, su
Laivokartes.
XX
kuose ir moraliuose kentėji kimo, kuriamę turėtų daly problema ir pastovi tai kalai, kur stipriosios tautos teiks žymią naudą ir aps
“DRAUGAS"
muose, kokių su pluksna vauti ir katalikų visuome ka”). Po autoriaus vardu spaudė silpnesniąsias, kur kritai visų pavergtųjų tau
.... Lithuanlan Daily Friend . .. negalima atvaizdinti.”
nės įgaliotiniai. Sako:
padėti ir jo titulai: J. Gab viešpatavo tarptautinė ne tų reikalams ir ypač musų
Published dally except Sundays by
L. I. BIURO PRANE
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Uosis.
Tai badaujančios, mirš “Aš paduočiau kun. Au- rys, Tautų Sąjungos Gene- teisybė, kur tarptautiniuose tautai.
1800 W. 40 th Street, Ohicago, Illinois
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gustaičiui ir kitiems musų rajis Sekretorius, Tarptau santykiuose doros taisyklės
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pramataučios dvasios žmo
At News Stands2c. a copy. Adveržinią, buk lenkų kliubo pir
reikia manyti, kad kitose šauks reikalaujamo susirin Veikalo dedikacija skam nės pranašavo katastrofą;
tlislng rates on application.
Lietuvos dalyse stovis butų kimo lig spalių 1 d., tai mu ba: p. WiĮsonui, Suvienytų veltui taip-pat engiamos Vis labiau aiškėja, kad mininkas Krakove gavęs iš,
MIESTO OFISAS
......... DOWN TOWN OFFICE .........
memorandumą,
gerėlesnis. Gali būt dar sų įgaliotiniai tuojau turi Valstijų prezidentui, tautų tautos šaukė, reikalauda Rusijos ministerių pirmi Lietuvos
328 lleaper Block.
72 W. washington St ...
baisesnis. Vilpiuje gyvena duoti į teismą tuos Lietuvių teisių apgynėjui. J. G. Vei mos grąžinti, pamintas jų ninkas Kerenskis jau ne bi reikalaujantį Lietuvai nepri
daug lenkų. Viso pasaulio Dienos Komiteto narius, kalas išleistas Lausannoje teises.
kaip nori Rusiją valdyti, gulmybės ir unijos su Len
kija. lenkai juos šelpia. Tečiau kurie užgrobė neteisėtai sau 1917 m.
Jau nuo pradžių ši karė bet tiesiog autokratiškai.
Informacijos
visvien neįstengia jų pilnai visas teises prie pinigų glo
Armijų vadus generolus jis Lietuvių
J.
Gabrys,
kaip
ir
kiti
ra}>
riėmė
iŠTaizd
»,
.
tautybių
aprūpinti.
Tatai kitose bojimo ir ligšiol jų neišsiun
laiko niekais ir juos maišo Biuras Washingtone parū
kares.
Ji
sudrebino
senuošiusieji kitataučiams apie
pino ir įteikė Valstijos De
Lietuvos vietose padėjimas tė:”
kaip paprastas kazires.
sius
trobesius
Europos
lyg

Kaip sau norite, kad tos lietuvius ir Lietuvą, gyvai svaros, ji aiškiai pastatė Vakar telegramos^ prane partamentui memorandumą
turi būt kur-kas baisessis.
Lietuva badauja. Kur-gi Lietuvių Diesos aukos — primena pasauliui musų prieš akis tautų problemą, šė, kad iš užimamos vietos paaiškinantį, maždaug, san
LIETUVA BADAUJA;
padėta amerikiečių lietuvių tikrai nelaimingos. Sunku tautos reikąlus. Bet jis tai priduodama jai pirmeilę pasitraukė generalio štabo tykius lietuvių su lenkais ir
KUR AMERIKIEČIŲ
aukos, surinktos pemiai suprasti iš laisvamanių pra daro visai kitonišku, negu svarbą.
viršininkas ir vyriausias ar protestuojantį prieš kieno
AUKOS?
kiti
autoriai,
taip
sakant,
di

nors mėginimą kalbėti lie
Lietuvių Dienoje? Tos au nešimų — ar jau jos pasiųs
Sostai švyluoja, arba jau mijų vadas gen. Aleksiejev.
plomatišku
budu.
Jisai
iš

tuvių vardu apie uniją su
tos Petrogradan, ar dar ža
griuvo; demokratiška tvar Kerenskis jam įsakė pildyti Lenkija.
Varšuvos lenkai sutvėrė kos siunčiamos Petrograkalbingai
gvildena
apskri

Kiek
dan. Siunčiamos ten, kur jos damos ten siųsti.
ka išpalengva apima tdutas, negalimus daiktus. Jis lie
komitetą, badaujančiai Lie
mažiau reikalingos. Jas į mums žinoma, tai jau bene tai tautų klausimą visoje jo.
pė paliuosuoti iš kariuome
tuvai šelpti. Žinoma, len
pilnybėje ir platybėje, pa viskas kas buvo užkviestiten pasiuntė Amerikos lie pasiųstos.
jomuota. Atrodo, kad su nės visus tuos oficierius, ATSILIEPIMAS TAUPY
kų tasai šelpimas bus savo tuviai laisvamaniai. «
Bet teisman traukti lais sirodydamas gilus ty) klausi
TI ANGLIS.
švinta naujas pasaulis, ku kurie simpatizavo, ar kitaip
tiškas.
Su šelpimu jie
mo
žinovas;
jisai
daug
rašo
vamanius,
gal
ir
neapsimo

Teisinasi
laisvamaniai
rio liudininkais mes busime. kaip rėmė gen. Kornilovo
sieks ir kitokio tikslo. Tas
Washngton, rūgs. ’•#. —
per savo laikraščius, kad kėtų. Brangus mums yra apie įvairių tautų reikalus,
sukilimą.
jau mums žinoma ir todėl
Karė
nušvietė
idėjas,
į
• Kuro administratorius, dr.
jie tų aukų negalėjo siųsti į badaujančios Lietuvos liki- apie savo gi brolius didelėje
nedaug svarbu.
kurias
dar
vakar
buvo
žiū

Paliuosuoti
tuos
visus
oGarfield, paskelbė atsiliepi
badaujančiąją Lietuvą, nes as, bet- eiti su laisvamaniais 186 puslapių knygoje, prisi
Bet yra svarbu, ką lenkai
rima,
kaipo
į
utopijas
ir
ku

ficierius,
reiškia
—
netekti
mena
trumpai
išviso
tik
12
mą į pramoninius butus ir
šios šalies vyriausybė tai į teismus musų visuomenei
sako apie badaujančią Lie
rios
rytoj
pataps
tikrenybė.
gabiausių
vadų.
Be
to
tokartų.
Užkliudo
juos
tarsi
į visuomenę, kad ateinančią
butų pažeminimas.
tuvą. Paminėtas komite uždra^lžiusi.
Iš
po
senojo,
pasaulio
griu

lesniai
negalima
ir
kariau

iš
netyčių,
eidamas
pro
šažiemą anglis taupyti, kiek
Jei laisvamaniai elgiasi
tas pąskelbė sekantį atsilie Gal išdalies ir tiesa. Bet priešingai visuomenės noro, lį, visai nepalikdamas įspu- vėsiu žengia grandijoziškks ti jau ir taip sudemoralizuo- tik galima ir kaip tik gali
pimą apie Lietuvos dabarti laisvamaniai, kurie sakosi nyes turime spaudą, s Ne- džio, kad jam Lietuvos rei- projektas — Sąjungos lais ta kariuomenė!.
ma.
. ,
JbayiU Tėvynę jei ^ų sanį liasį:
ttaukime kol kas jųlfeisman, kalai ypatingi t'uĮftlų, Bot vų tautų, turinčių misiją •Gen. Aleksiejev atsisakė “Kekvieno ištikimojo a„ivo širdyje tSrėję bent ma
“Iš visų kitų karės gaisru
bet prikalkime juos prie tai padaro jisai tokiu gu- užtikrinti nuolatinį ramy Kerenskio įsakymą pildyti merikono pareiga yra tau
žiausią
tos
meilės
kibirkštė

apsiaustų šalių, Lietuva pa
driu. budu, kad skaitytojui bę.
pyti anglis ateinančią žie
gėdos stulpo.
ir atsistatydino.
lę,
butų
galėję
surasti
ke

teko baisiausian padėjimam
vis dėlto suteikiu reikalin Tik teisingas ir tinkamas
mą” — sakoma atsiliepime.
Tuo
tarpu
tas
pat
Keren

Vilnius gi dėl fronto artu lius ir budus pagelbėti ba
Jie KĄ PADARYS SU “SĄ giausių žinių iš musų praei tautų klausimo išrišimas po skis su savo padėjėjais kaip Jei kiekviena šeimyna su
mo ir žymių kariuomenės daujančiai Lietuvai.
taupys toną anglių, gi kiek
ties ir dabarties ir nejučio šitos karės duos pasauliui
ŽININGAIS?”
siunčia,
taip
siunčia
kablejėgų ten sutraukimo visai butų žengę kad ir per di
vieną pramonės įstaiga 10
c
džiausių nesmagumų klaną, New York. rūgs, 22.—Vie mis kalte inkąla mintį, kad taiką.
gramas
į
Ameriką
užtikrin nuoš. iš paprastai suvarto
badu apmarintas.
reikia ir Lietuvos klausimą Ten toli, ant horizopto,
“Karės metu žymiai su jei butų norėję sušelpti ba tos socialistiškas dienraštis būtinai išrištirkad ir Lietu pavilkto juodais debesimis, damas, kad Rusija busianti jamų anglių, tuomet bus lai
Kuo aną dieną pranešė, jogei jis
mažėjo javų sėjimas, taigi daujančią Lietuvą.
vai reikalinga politiška ne sušvinta kraštelis blaivaus ištikima talkininikams, kad mingai išrišta kuro proble
gavęs
iš
Washingtono
infor

met
jiems
vieniems
nepaslir valymas.
Bet ir šituos
priklausomybė.
Veikalo dangaus, kurs atgaivina rusų armijos jau esą kuo- ma.
macijas,
kad
karės
departa

sekė
pas
vyriausybę
išgauti
geriausiai
sutvarkytos,
paskutipius užėmusios ar
Anglies yra pakaktinai
mentas
nusprendęs
neimti paaukojimas prez. Wilsonui musų viltis.
leidimo
siųsti
aukas
į
badau
kad
ir
pačioj
šalyj
mijos pasisavino.
Šįmet
žemėje. Bet trūksta darbi
ti visus “sąžininguosius” ir gi turįs svarbią reikšmę
pravedama
tvarka,
nes
nebeliko javų nei sėklai. jančią Lietuvą, jie galėjo
ninkų jas iškasti, trūksta
takto žvilgsniu.
Įsteigimas Taptų Sąjun
(socialistus).
štai
Rusija
paskelbta vagonų jas išvežioti po visą
Paimta ir visas kitokia mai tuo tikslu šaukties pagelbon
Sako karės departamento P. Wilsonui musų tautie gos, apimančios visas lais respublika, gi tomis dieno
stas. Badaujantis sodietis visos Amerikos lietuvių vi įsakymu jie busią suorgani
čio vardas jau, tur-but, ži vas tautas buvo nurodyta p. mis įvyksiąs rusų tautos šalį.
neteką paskutinės karvės. suomenės, lietuvių organi zuoti duobkasių (grabininnomas. Iš p. Gabrio kny Wilsono kalboje Suv. Vals “demokratinis” susivažia Dr. Garfield sako, kad A“Šių metų vėlus pavasa zacijų. Su šitų pagelba bu kų) korpusam Karės lau
tijų senatui. Daugelis val
merikoje, abelnai imant, vi
ris dar labiaus padidino tų buvę galima išsirūpinti kuose jie mūšių vietose rin gos sužinojome, jog po anos stijų vyrų, net ir čieli par vimas, kuriam bus išdirbtas
si namai perdaug peršildožmonėms vargus. Lietuvo leidimas siųsti aukas ten, ksią kareivių lavonus ir lai garsios prezidento kalbos S. lamentai, tam projektui pri Rusijos respublikos konsti mi. Šiuo momentu ypač ne
Valstijų senate šių 1917 m.
tucijos projektas.
je šiandie pasibaisėtinas re kur jos buvo skiriamos. Bet dosią.
tarė.
Pastovi
taika,
jeigu
turėtų to būti.
pradžioje,
p.
Gabrys
vardu
ginys. Jis primena senose laisvamaniai to nepadarė,
Žinoihas
daiktas,
kad,
ra

(Matyt, bus tai naujas so 23-ijų tautų Sąjungos, kaipo neamžina, niekuomet nebus si, Rusija ir nedarys atski
kronikose aprašymus tais nes jie reikia manyti, išankgalima be panašios organi
KARĖS BŪTINUMAI.
laikais, katrie išveržė iš ne sto buvo nusprendę, kad au cialistų išgalvotas pašiepi tos Sąjungos generalis sek zacijos įsteigimo.”
ros taikos su Vokietija. Bet
laimingųjų krūtinių susi- kas reikia siųsti Petrogra- mas, taikomas į šalies vy retorius, 26 sausio mušė iš
Rusijos tolimesnis kariavi
riausybę. Bet ar kartais jis Lausannos p. Wilsonui kab- Pirmoje knygos dalyje mas pačius talkininkus dar Zurichas, Šveicarija, nigs.
myĮėjimo dejavimą: “Nuo dan, Rusijon.
22.—Vokietijos maisto dik
legramą, kurioje “sveikino autorius aiškina klausimą,
maro, bado, ugnies ir karės Savam laike patįs laisva- atsimušęs neteksiąs patiems
labiau apsunkiną.
Įsitė- tatorius paskelbė, jogei at
su džiaugsimu paliuosavimo kas tai yra tauta? Meta
apsaugok'mus Viešpatie 1” ! maniai buvo pasisakę, kad pūšiepėjams nugaron).
mykime tai, kad kuomet vo einančią žiemą Vokietijos
kalbą, pasakytą garbingo istorišką žvilgsnį į tautybės
“Vilniaus apylinkėse pa Raudonojo Kryžiaus drau
kiečiai užima naujus Rusi gyventojams aštriai uždrau
sibaigė maisto išteklius. Ba gija paklausiusi jų, kur jie OPTIMIZMAS TIEK PA prezidento Didžiosios Ame principą senovėje, viduram- jos žemių plotus, jie tenai džiama miežiais penėti kiau
VOJINGAS, KIEK
rikos Demokratijos.” Tai amžyje, reformacijos ir
das jau platinasi ir sodžiuje nori siųsti aukas. Jie pa
atranda maisto ir karės me les. Miežiai yra reikalingi
PESIMIZMAS.
gi yra vilties, kad ir p. Eli prancūzų revoliucijos gady
kaip ir mieste. Dideli že sakę: Petrogradan!
džiagos ir todėl jiems tas žmonių maistui.
sonas ir jojo patarėjai p. nėse ir pagaliaus paskuti
mės plotai neapsėti javais, Mes pripažįstame, kad
palengvina prieš talkinin
Kuomet pasibaigs ganyk
niaisiais laikais. Toliau p. kus ginties.
vyriausybė galėjo drausti Amsterdam, rūgs. 22. — Gabrio knygą perskaitys.
pudymauja.
Vokietijos
kanelieriš,
kaip
lose
laikotarpis, tuomet vi
“Duonos jiorcija Vilniujo silpsti aukas į vokiečių už jau apie tai buvo pranešta Knygos tikslą geriausiai Gabrys gvildena tautų prin Tas pat galas ir su ren
soj Vokietijoj prasidės tik
sumažinta ligi 100 gramų. imtą Ųietuvę. Bet vyriau Stuttgarte buvo išsireiškęs, Apibudina patsai autorius cipo naturklį pamatą, jojo giamuoju “Demokratiniu”
roji kiaulių skerdynė. Visos
Apart šito neišduodama sybė tJ nedarė griežtai. Juk jogei jis turįs viltį, kad ka savo įžangos žodyje Jisai natūralius veiksnius (paėji suvažiavimu. Kadetų par
kiaulės bus išskerstos, iš
mo, rasės Hbndrumo, kalbos,
rašo:
įmonėms nei miltų, nei kiekvienam yra aiškų, kad rė pasibaigsianti šįmet.
tija spaudoje paskelbė, kad ėmus tik mažiau kaip 30
“Žiauriausia karė, kokią teritorijos) ir veiksnius mo jos atstovai suvažiavime svarų sveriančius paršus.
kruopų, nei bulvių.
Tai surinktos aukos turi būt vi
jau nėra badas, bet tiesiog suomet t skiriamos tik tam Socialistų organas “Vor- tik žmonija yra mačiusi, ralius (literatūrą ir istori nfedalyvausią. Ir todėl už
tikslui, kokiam jos buvo waerts” todėl pažymi, -kad štai jau trys metai, kaip ją religiją ir k.).
gyventojų išmirimas.
— Omaha, Nebr., rūgs. 17.
to suvažiavimo pasekmes
“Be duonženklio duonos renkamos. Gi buvo renka kanclieris Michaelis turįs siaučia po pasaulį. Galvo Antroje knygos dalyje jie neimą ant savęs atsako — Ncbraska gubernatorius
• .arui reikia mokėti 1 rub^, mos badaujančiai Lietuvai. turėti kokius nors “ne čiai, kaip Kantas ir kiti vel kalbama apie santikius tarp mybės.
protestuoja, kad prieš ku
Gi šiandio tie patįs lais atmainomus” karės pabai tui ieškojo vaisto prieš karę, tautos ir valstijos.
A Pigiosios virtuvės, kukurūzų valymą imami karei
Aišku, kad tasai rusų su
iomis galima vargdieniams vamaniai be kitko giriasi, gos faktus, kuriais paremia tą didžiausią žmonijos blėdį. Toliau einaipa jau prie
viauti farmeriai. Iš to šalis
Antroje pusėje pereitojo rišimo paties tautų klausi važiavimas nebus tautiškas, susilauks didelių nuostolių.
pagelbėti, dėl maisto stokos kad jie darbuojąsis už Lie savo viltį.
tuvos noprigulmybę. Bet
uždaromos.
“Vorwaerts” tečiau per- amžiaus Europoje ir Ameri- mo, sąryšyje su p. Wilsono bet socialistiškas.
Ir visa tai veikiama pri-j
“Vilniaus priemiosčiuose kam Iš tos neprigulmybės sergsti pieš perdidelį opti- koje įsisteigė šimtai taikos kalba senatui,
Visos tos orga- Autorius mėgina nupieš tariant pačiam Kerenskiui!]
nėra tokių namų, kuriuose bus naudą, kam jinai bus mįzmą. Sako, kartais jis yra draugijų.
negulėtų nuo bado su pu t usi reikalingu jei tauta Imis iš- taip pavojingas, kaipir pe-, nizącijos su savo tukst&n- ti projektą busimos Tautų ( Nėra” ir nubus gera Rusi
“WAWU”
simizmas.
čiais narių 'taikos surasti Sąjungos, kaipo jaunatą par joję.
žmogaus esybė, mirštanti' mirusi?
“DRAUGAS"
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J. Garbio Knyga.

SECURITY BANK

SKAITYKIT IR PLATINKIT

Panedėlis, ings. 24, 1917 m.

STEGER ILL.

Pirmadienio vakare rūgs.
17 d. miestelyj įvyko iškil
mingas atsisveikinimas rek
rutų.

S

čioniųDemokratų princi
pais. Buvo išleisti tam tik
ri atsišaukimai prisidėti.
Musų ccilikams tks labai
nepatiko, matyt anie neno
ri teisybės nei matyti nei
girdėti apie jų.
Savo pa
siteisinimui jie išleido tap
vadnamų “žodį,” bet tas jų
“žodis” taip ilgas ir skys
tas, kad nevienų net susi
raukusį prajuokino, o ką
jau kalbėti apie linksmes
nius.
”Aušrininkai” grei
tu laiku žada išleisti biuletina mažo formato 4 puslapių,
kuriame bus atspauzdinta
draugijos tikslas ir "'įstatai,
taipgi darbininkų “užtarė
jam” paaiškinimas su kele
tą klausimų. Abelnai imant
visgi šį tų veikiama, tik gai
la leisti laikų ant tų lietu
viškų gnčių, bet tai gal mu
sų tautiečių tokia liga. Lau
ksime, gal pagis kada nors
musų vientaučiai. Aš ma
nau, kad musų vadovai tu
rėtų būti teisingesniais su
musų priešais.

from $25,000,00 to $50,000.00

Jecrease the par value of eacb
share of stock from $25.00 per
and also the proposition to
share to $10.00 per skara.
Dated

IŠ BUENOS AIRES
ARGENTINOS.

Argentinos Lietuvių drau
gijos turėjo puikų vakarų.
Programas nusisekė viduti
niškai. Italų choras visiems
labai patiko. Žmonių buvo
nelabai daug, priežastis to,
tai blogi laikai. Vakaras
nukentėjusių naudai jokios
naudos medžiagiškos neat
nešė, vien tik nuo loto seri
jos liko grynų pinigų
$181.30. Rengusieji vaka
rų persitikrino, kad dabar
tiniais laikais materijališku
žvilgsniu kelti vakarų nega
lima. Vakarus čia galima
rengti vien sužadinimui sa
vųjų meilės arba dailės žvil
gsniu. •
15 d. liepos š. m. susitvė
rė
Lietuvių
Apšvietos
Draugija “Aušra,” Krikš-

this

day

31st

cf

August, 1917.
Rev. A. Bžerskls. pres.
J. J. Statkus, sec’y.

Nuo15 d. Rugsėjo

Iš Senų Naujus

šių Metų

Mokinama: angliškos ir lietuviš
kos kalbu, arltmetikoe, knygvedystėa stenografijoj typewnting, pirklyboa teisiu. Buv. Valst. Istorijos
sbelnos lstorUoa feogr&fijos, polltlklnės ekonomijos, ptlietystė*. dslllsrs*yet0.

Mes padarome Iš senų naujus be skirtumo koĮtle daiktai uelnitų:
planai, vargonai, stulai, krėslai, komodos, ariat kąĮbumo-to« nušl
uos. Uarzdaskųčjų fr Miliūnų barus Ir \0.<>l»lo> lųšiės rakandu* nu
lakuojame Ir iiupallšluojame ir padarome spindinčiais kaip' uąujus.
Taipgi pataisome ir pečius ir piettume naujus vidurius, arba
kas yra reikalinga. Kaina mažų.

DIENRAŠČIO

DRAUGO“

M. P. Jovarą

Kaina Bus

Mokinimo valandos:
nuo I ryto
vak. nuo 7:55 Iki • :!•

iki 5 po pietų:

Ohicago 111

«1O« So. Buktcd BU

CMICAGO.

11157 W. 33id Street.

' J? U/

SKAITYKITI IK RLATIHKITS

Lietuvių Darbininkų Sąjungos

Susirinko į paskirtų vie
tų apie 800 žmonių, kelios
vietinių tautų organizaci
jos, kaip va:, Woodman’s
Ugniagesių Komanda, Rau
donojo Kryžiaus Moterų
‘būrelis ir dar kitokių drau
gijų.
Prasidėjo mąršavimas gatvėmis. Apėję apie
5 blokus, grojant benui, su
ėjo visi į svetainę kur atsi
buvo tam tyčia parengtas
koncertas.
Rekrutai, kurių buvo vi^o septyni likosi
pasodinti ant scenos, kur po
pavardėm likosi iššaukti ir
perstatyti publikai. Tarp
perstatytųjų pasirodė esu ir Tuo tarpu tik tiek, kitų
du lietuviai Pranas Sker- kartų daugiau parašysiu.
Senis.
nauskas ir Adolfas Gudavi-

Tokiu tai budu stegerięčiai pagerbė savo išleidžia
mus jaunuolius--rekrutus.
Tebūna jiems laimė ir pa
sisekimas ten ir kad mes vėl
susįlauktumėm su anais pa
simatyti.
. T. F. B.

f
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“D1AUGAS”

'OU
a

Laikraštį

Vjj/L i /r / >

*

Tel. taųal 2**1.

Jeigu Akiniai Reikalingi Ne
laukyte Ugiaus. Nes galite su

laukti daug nesmagumu. Krei
P^tes pas:

DARBININKĄ
1617 N. Robęy St.

CINĄ UTARNINKAIS. KCTygROAIS IR RUBATOMIR

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

Milwąykee Ir North iv. Til. Hurabalt 4617

NAUJAS LAIKRAŠTIS

Prenumeratos Kaina:

Tris Kartus savajtėje metams
Vieną kartą savaitėje
Bostono apielinkeje

”
”

“

, **

Užrubežyje

.

Vienas numeris

Mėnesinis laikraštis, gvildenantis visokius gyveni
rao klausimus tautiškoje ir katalikiškoje dvasioje.
“PAŽANGA” atsižymi rimtaįs straipsniais, gražią
kalba ir puikia išvaizda.
Metinė prenumerata $2.Q0, pusiųetinė $1.25, atskiras,
numeris 20 c. Agentams duodamas didelis nuošimtis.
Adresas:

“GARSAS” yra vienu geriau
sių ir svarbiausių Amerikos lie
tuvių katalikų laikraščių.

3c.

“GARSUI”
sandarbininkauja
gabiausieji Amerikos
lietuvių
rašytojai, publicistai, visuome
nininkai.

Reikalaukite pas agentas arba

DARBININKAS
242 W. Broadway,

Literatūros, Mokslo, Politikes ir Visuomenės Žurnalas.

“GARSAS” eina kas
gas dldeUų 8 puslapių,
formate.

$3 00
$1.50
$4 00
$4.25

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

So. Boston, Mass

PRANEŠIMAS.

Šiuomi pranešame, kad
“Draugo” Bendrovės šėrininkų specialis susirinkimas bus
9 dienų spalio, 1917, 2-rų va
landų po pietų “Draugo” ben
drovės name, 1800 W. 46th
St. Minėto susirinkimo tikslas
bus bendras visų “Draugo”
Bendrovės šėrininkų pasikal
bėjimas apie padauginimų
“Draugo” Bendrovės kapita
lo nuo $25,000.00 iki $50,000.00 ir numažinimų šėrų kainos
par value kiekvieno šėlo nuo
$25.00 ant $10.00 pž Šerų.

“MOKSLEIVIS”

į

456 Grand Str.

j

Brooklyn, N. Y
Amerikos Lietuvių B.-K. Moksleivių Sutiv.
ORGANAS

;

i Vienatini* mėnesinis lietuvių moksleivių laikraštis
F
'
*
Jame telpa gabiausių moksleivių raitai.
Kaina metama $1.00; pnaei met 50 a.
Užsisakyk taojaoa:

,

Pr. Juškaitis, 20 Webster St, MonUliu Mass.
UI<I11IIII|||||||||||||I|||||||||||||||I|||||||||||||||||||UIIII|III|IHIIIII|IIIIIUISIIIIIIIIII1IIIU*

LAIKAS VISIEMS PRIE ŠVIEEOS

|

Jei trokšti įgyti tikrų šviesų, užsisakyk laikraštį

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

kurį skaitydamas pats apsišvieši įr kitam galėsi prie
šviesos parodyti kelią
“ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie žmo
gaus pažangumų.
“ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės
reikalais.
'
'
“ŠVIESA” kainuoja metams tik 50 centų.
Visokiais reikalais kreipkitės adresu:

NOTICE.

Notice is hereby given that
a special meeting of the stock holders of the Draugas Pub.
Co. will be held at 1800 W.
46th St., on the 9th day of
October 1917 at the hour of
2 o’clock p. m. for the purposei
jf considering the voting upon the proposition to inerease
the Capital stock of the said
Draugas Publishing Company

Del Cigaretų

VIRGINIA
tabakas yra

“ŠVIESA”,

<6 Congress Avė.,

geriausias

Waterbury, Conn. j

tįiĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUL

Dabokite Savo Akis

Malevoklte jūsų namus da
bar, nes nežinia ką atneš rytojus.
Dabar geriausias laikas malcvotl
namus iš oro pusės, nes medis ga
nėtinai sausas.

Męs

atliekame

Įvairiu

malevo-

Jimo darbus, taipgi popleruojamc
kambarius.

!
2

Įsitaisykite gerai parinktus akinius stiklus. Paveskite aprūpinti
vo akis specljalistui, kurs 1S metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus j
parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.

IGARETAMS tabakas užgimė Virginijoj. Visas žave-

John,J. Šmetana
į

*2.00 1 dietų

Akiu Specialistas

*2.00 Į valandą

Kampas 18-tos gat. Ant Platt’s Aptiekos 2-ra» augštas ■
E Valandos: nuo 9 ryto iki 9 v. Nedėl. nuo 9 ryto iki 12-tai :
Telephone Canal 523

Geri "Lietuvoa" laikraičio agentai
lengvai padaro po J2.00 j valanda ljuoau nuo darbo laiku.
Jtft turite froao t<J pati padaryti.
Ir nereikalaujate savo darbo merti.
Klauskite plateinių informacijų, raiy da
rni

Chlcago, III.

81d W. 33rd St

Mjįgį'
/

StaCrl

JeS
J

mas

Specialistas

lės—Ligų, kviečia

kiekviena Ustuvl

pas J j nUIlanky-

kainos yra prislnarnos. Ak<M Li
gos gydomos — Kreivos akla pa
taisomos, Notės
obstrukcijos ir
tonsils Išplaunamos.
Ausų ligos Ir Astbms gydoma.
1*0 KO. STATE ST., J-roa lubos.
Valandos: t—1, Nsdšitoms nuo 10
iki 1*:

bet ne kitas — turi ta skanumą kuris padaro Cigareta,

TĖMYKIT MANO UŽRAŠĄ.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

JUMS GERIAUS PATIKTŲ

"LIETUVA”

jantis skanumas juose yra užtat Virginija tabakas

iiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiimuiiiiiii'iir
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Kuri nori sutaupyti darbo, panigų,
ir sveikatos, kad norite sutaupyti sa
vo drabužius ir sumažinti savo miulo
btlos per pusė ir išskalbia taip balta
kaip sniegą. N. R. G. Skalbimo ply
telės didžiausios darbo sutauplntojos.
Šios plyteles yra iiuosos nuo visokių
bledlngų, drabužiams dalykų ir dra
bužius gražiausia Išskalbia j dvi lo
ši mts minutų.
I’apraSyk savo groserninko
kad
duotu sampeli kuris užteks vienos
aAvaltės skalbinių! arba prlslųsklte už
įc. krasos ženkleli ant sekančio Ad
reso: Farųuhsr Moon Mfg.Co. ltooiu
1107 —140 VV. Van Burcn St., Chtengo. šis valzbaženkiis yra Jūsų ap
sauga.
z

VYTIS
LIETUVOS VkCIŲ ORGANIZACIJOS ORGANAS
PIRMUTINIS IR VIENATINIS ILIUSTRUOTAS JAUNIMO
LAIKRAŠTIS AM E RIKOJB.
Kainuoja metama *1.50; pusmečiui 75c.
lietu vos Vyčių organiza
cijos nariams siunčiamas ui mėnesines mokesti*.
Adresas:

| 1800 W. 46 St.,

------ ::------

Ohicago, Dl.

Jei pritari jaunimo idėjoms, jo dariams — skaityk, pla| tink ir rimk tų idėjų iiretikėją — organą “VVTĮ”.. Jo uldatintu yra iibudinti Amerikos lietuvių jaunimą, uiintereeuoti
didžiomis idėjomis ir nukreipti jo domų kiti tivynke LietuE vos reikalų.
B
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I
LAUNORY TABLKTS

“VYTIS”

C

Cigaretų.

;

Virginijos Cigaretai

PRANEŠIMAS: 300 miiojnnų sva
rų Virginijos tabako tapo sudaryti
j clgsretns pernnl metą, o tiktai
A3 milijonai svarų kito tabako.
Plcdniont yra didžiausias
■ par
davėjas Virginijos
Cigaretų visviete.

■

(■ ■ •»«»,

Pane’dėlis, rūgs. 24, 1917 m.

« «*DkAŪ0A8’*

iriosios minios prišakyn galėtų CHICAGOS NEMA'TOMA [ir leidžia toms tamsybėms
fvinfonna McKInlvr 67M
PAJIEŠKOJIMAI
būti jiems vadais« Tiesa,
VALDŽIA.
išnaudoti žmones, kaip tik
Dr. A. X. RUTKAUSKAS
Rugsėjo 19 d., 1917 m. Tau-1 šiandie, ačių Dievui, turime
išanant.
Paieškau savo vyro
Baltraus
Tliniloko, JIh kitur sakosi kita pa
Gydo visokia* Ligas
j tos Fondas turėjo prakalbas. keletą ypatų iškilusių musų
Nežiūrint ar tas teisybė vardė, Frank Shmith, Jis pats ar kas
Kalbėtoju buvo visiems ži tautoje kaipo teisingais va F r. A. Beeker neturi jo butų ar nė, bet miesto galva kitas meldžiu duoti man žinia sekan J48Z lt. Knitra M«4. tonu V. N itliii
čiu adresu:
nomas garsusis p. K. Pakštas, dais, tečiaus, paskendę dar kio užsiėmimo miesto val turį atsakyti, kad tokia bai
MRS. I'RAVI,F BINDOKIENE
935 Oaklund Avė., t'liarleroi, Pa.
T. F. C. sekretorius, p. Pak buose neturi laiko atkrei dyme. Seniau jis buvo ge si betvarkė miesto valdžioje
Dr. S. Biežis
štas kalbėjo apie Lietuvą ir pti domos į mažesnės svarbos ra galva miesto politikierių. viešpatauja. Jo dalyku y- Paieškau savo brolio Kazimiera Uetovli Gydytojas ir
Kuneės, paeinančio iė Kauno gub.,
Pirmadienis, 24 rugsėjo. jos sunkų dabartinį padėjimą; reikalus. O čia priaugančioji Jis priimdavo darbininkus
Vilkmerge* pavieto, Kagavos parapi
Oftaaa 2369 8. Leavttt 8k
ra
ištyrus
tuos
viršminėtus
jos, Vilkouių kaimo.
Girdėjau kad
Šv. P. M. nelaisvių užtary- aiškino Lietuvos praeitį ir jos karta reikalauja darbo ir no ir nužiūrėtus, neveikian
Valandos 4—4 ir 7—9
gyvenu Chicagoje. Meldžiu Ji* pato
Tai. Canal 1877.
prasižengimus,
nubausti
ar pažjstami praneškite apie j|, ui
tojos.
r 411111 busiančia laisve ir neprigul- ri, kad jųjų prišakyj stovėtų čiais jo politikoje atstaty
ką kušių labai dėkingas, mano adre
kaltininkus pagal jų nuodė sas sekantis:
Jis buvo republikoAntradienis, 25 rugsėjo. mybę. Ragino visus dar- ypata sugebanti juos tvarkyti. davo.
KCNCE,
mes. Bet varnas varnui 2344 MOTIEJCS
W. 23 Placv
Chicago, m
iiiiiiiiiiniiiiiiimiiiiiiiiiiiniiiin
Aišku
visiems
ką
reiškia
vieš

buoties
ir
aukoti
tėvynės
Šv. Firmino,
<*
nų viršiausia vadas, ypatin akies ne kirs.
Lietuvos labui. Kalbėjo, kad patija be valdovo, pulkas ka gai savo 21 vardoj, jis bu
JO SEPH O. W0L0N
Paicškau savo pusbrolių: Bene
dikto ir Teueušo ir pusescrics Ro
reivių
be
vado,
šeimyna
be
Ir
gyvenk
tu
žmogus
po
kurie
neprisidės
prie
Lietuvos
LIETUVIS ADVOKATAS
Pereitam šeštadienyj buvo
vo skaitomas kaipo didžiau
zalijos, Tamošaičių, paeina iš Kau
no gubernijos, Raseinių pavieto, Jur
Kamb.
884 National Llfa Bldg.
galvos.
Didžiausios
pajėgos
šelpimo
ir
jos
iŠliuosavimo
tokia
valdžia.
lygi diena su naktimi, ka
sia politikos veikėjas tame
barko volasties, Skiniamunės mies
88 8o. LaSallą St.,
telio, 10 metų kaip apleido Lietuvą,
dangi apie 9 vai. ryte, saulė nuo priešų, ar tai dvasiškai, bematant pakrinka. Ir jeigu apskrityj.
Vakarais 1888 IflIvraukM Ava
Bet ant nelai
ir visa laika gyveno Pliiladelpbljoje,
Cantral ««»•
kaikada
atsiranda
iš
tarpo
tų
Pa.
ar
medžiagiškai,
tie
papildys
parėjo per ekvatoriaus juostą.
Raaldenca Humbold ST
mės, nežiuriant ant jo taip NAUJAS ŠUNIMS GARDAS.
Malonėkite atsišaukti, ar kiti pra
neškite jų antrašą, nes turiu svarbių
Nuo šiol naktis vis eis ilgyn didžiausia nuodėmę prieš Lie pačių ašmenių galintis vado- augštos ypatos, kaip prane
CHICAGO. n.
reikalų šiuo antrašu:
auti
niekas
nenori
kaipo
sai
VERONIKA GALNAITE,
kol prieš pat Kalėdas vėl per tuvą Tėvynę musų, ir tokie
ša* valstijos prokuroras, kac
Edw. S. Jackman, Firl Ster- 4533 Hermitage avė., Chicago, III. iniiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriiiiiimii
išgamos nebus laukiami stoti ygiam atiduoti kredito. Visai
mainys savo eiseną.
jisai apart sav|> apskričio, ling Plieno kompanijos mag
Paieškau savo pusseres Klostoant Lietuvos šventos žemės, atokias pasekmes matome ten
Tol. Drover 7841
natas,
710
W.
Lake
st.,
pauaraičiukės ir brolio Antano, paeinan
turėjo
savo
kontrolėje,
ir
:ur
pasisuka
aukštesnius
mok

nes
tokie
žmonės
bus
vadina

čių iš Kauno gub., Jurbarko parap.
KLAIDOS PATAISYMAS.
Dr. C. Z. Vezelis
Smukučio kaimo, meldžiu atsiliepti.
mi priešai ir išsigimėliai tau ius einantieji moksleiviai. Jit visą Chicagos policiją, ir vi koje miestui 10,000 dol. pas Taip
LIETUVIS DENTISTAS
pat paieškau pusbrolių Macu
są
štabą teismų, kurie bau tatymui naujo gardo sugau levičių, tos pačios parapijos kaimo Valandos: nuo 8 ryto iki 9 vak.
,
iekdami
prie
aukštesnių
ideatos.
Korespondencijoj iš Nortli
Mėsininkų. Atsišaukite sekančių ad
Nedėliomia pagal sutarimą.
Be- tiems po miestą besivalkio- resu:
Gerb. kalbėtojas ~ ragino1^ ir laikydamiesi obalsio Die- sdavo prasikaltėlius,
• 4712 So. Ashland Avė.
»
Side “Draugo” 223 num. įsisONA ORINT (Klostoraičlukė).
arti 47-tos gatvės
janties
šunims.
Miestas,
žino

laiškais
vas
ir
Tėvynė
nesigaili
nei
ckeris
prisakymus
264 Canloni Avė.,
Dctroit, Mieli.
briovė klaida. Tenai sakoma, klausytojus prisidėti prie Tau
***♦*•**♦
ma,
labai
nuoširdžiai
priėmė
duodavo
ir
visi
jo
turėdavo
sveikatos,
nei
laiko
ir
tankiai
.kad 93 skyrius Tautos Fondo tos F. ir jam aukoti kiek kas
Paieškau pusbrolio, V. Markauskio, Įlavina iš Kauno gub.,
Telšių
surinko pinigų $14.38, turėjo išgali, ir tokiu budu sako tik net centų iš savo apytuščio ki- klausyti, Nesenai jis likosi tą auką.
pav.
Darbėnų
volasties.
Laužėnės
par.
Apgailestautojas.
Naujasipiltės sod. septyni metai kaip
būti; $14.68. Už parduotas galėsime išgelbėti musų tėvy šenio jeigu prisieina reikalas. patraukta^ teisman už paAKYS EGZAMINUOJAMAS
Amerikoj. Gygeno Cliieagoj. Jis pats
Juk kuopos bei draugijos ren isnaudojimą
nelegalėmis
knygutės buvo paduota $3.45, nę.
ar kas apie Ji žinote malonėkite pra
nešti man, už ką busiu labai dėkin
o turėjo būti $3.15.
Po p. Pakšto iškalbingos giant vakarus ar prakalba? teisėmis savo ir savo sąArgentinoj Piet Amerika, gi;M. KARPIENE,
prakalbos, prisirašė prie T. kviečia už kalbėtojus daugiau draugų naudai.
yra intaisyta pasogos banka
Gen. Del Nokomis, Illinois.
stlpnas akla Ir
siai
moksleivius.
O
ar
daug
APVOGĖ SALIUNĄ.
F. skyr. 6 nauji nariai, nes vi
Beckerio šie prasižengi dėl darbininkių mergaičių.
pą žiūrėjimą arba galva skauda
nelaukite ilgai, bet ateltiklte pas
siems labai patiko jojo graži kas apmoka jiems kelionės lė mai išvertė naują Chieagos Mergaitės pradėjusios dirbti,
ANT pardavimo.
mane.
Aš Jums duosiu rodą ir
pririnksiu akinius. Ui savo darbą
Keturi Clricagos vagiliai pe kalba. Taip pat ir vietos T. F. šas? Neturtingiausiai draugi mieste skandalą apie supu nuo 12 metų. pradeda dėti pi L
gvarantuoju arba pinigus sugrą
EXTRA SALE.
žinsiu.
reito šeštadienio ryte, 1 vai., skyr. pasižadėjo labiaus veik jai doleris mažiau reiškia ne vusios valdžios šio miesto nigus į tą banką. Pinigų iš tos
gu
penktukas
moksleiviui,
nes
Parsiduoda
ant
gretųjų
bučemė
PETER. A. M1LLER
inėjo į J. Jonaičio saliuną ti tėvynės labui.
sauvaliavimus ir parodė, bankos neišduodama tol kol su grosemė apgyventa lietuvių, gero
2128 West 22-ra gatvi
je vietoje, pardavimo priežastis, sa
724 W. 31 st., ir atstatę re Butų labai geistiną, kad vi veiklesnieji moksleiviai be kad Chicagos miestą valdo
mergaitė išeina už vyro arba vininkas pirko nkį (farmą), yra pri
volverius, surišo ten esančius si T. F. sk. kviestų p. K. veik visi yra ateiviai, neturį ne majoras su savo patarė
verstas, kad ir pigiai parduoti, ma
sukanka jai 25 metai.
nei
tėvų,
nei
genčių,
neturį
net
lonėkite greitai ateiti, ir klausti par
tris žmonės, nupiauste vielas Pakštą kalbėti, nes iš jojo kal
davimo išlygas, šiuo antrašu:
jais, bet visai pematoma ir
pastogės
kur
apsistoti
atosto

ALEKSAS NAVICKAS,
AR ESI GIRDĖJĘS?
telefonų ir suplaišinę geležinę bos turėtų labai didelę nau
kartais nežinoma valdžia. NEŽINE KUR DINGO.
4380 So. Wood st., Chicago, 131.
Kad žmogus gali pasigražinti sau
gos
laike.
Yra,
tiesa,
klebonų
šėpą ir paėmę nuo 2000 iki dą, patartina, kad ant p. Pak
veidą ir įgyti ilgus plaukus. Prisiųsk
Beckeris išsiuntinėdavo lai
štampą ir gausi visas informacijas.
5000 dol. nuvažiavo savais ke što prakalbų, publika lanky pas kuriuos moksleiviai per
PRANEŠIMAS * CICEROS
DI8TIIIUT0R FOI SflLSERT CO.
vakacijas turi net šiltas viete škus visiems miesto valdi Jau trečia savaitė kaip Mrs. “Draugo” skaitytojams, kam iš
liais.
42 Vine Street,
Montello, Mus.
tus kuoskaitlingiausiai, nes p.
ninkams
prisakydamas
da

Ciceros
“
Draugo
”
skaitytojams
les: jiems nerupi nei valgis,
John
D.
Hod
ieško
savo
vyro,
nepristato vaikas teisingai kožna
Sako, kad toje geležinėje Pakštas kalba aiškiai, įspūdin nei butas. Tad tie moksleiviai ryti, kas jam tinka ir bėda
kuris
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sūnų
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“Draugą”, tai meldžiu atsi
šepoje, buvusi banka apylin gai ir moksliškai, ir yra aug- pasidarbuoti visuomenės dir tokiems buvo, jeigu jo pa
šaukti pas manės, o aš stengsiuos
kės lietuvių, užtat nežinoma što ideado žmogus. P. Pakštas voje. Eina į draugijas, duoda liepimų nepildydayo. Tie kariuomenę pasakė sudiev ir pataisyti.
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gerai, kiek tie plėšikai yra yra visai pasišventęs musų Tė patarimus, vadovauja kiek jo prisakymai, , valdymai išėjus į Grant parką dingo.
1430 S. 49th Avė., Cicero, III.
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Pakštas tai yra tikras tėvyn.
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kių veikėjų!
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Penktadienio vakarė netoli
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m
reikalaujančių energingų mok kad buvo pas virš minėtųGyvenimas ir Ofisas
mas padarys jus žinovu 1 trumpą lai
3149 S. Morgan St. kertė 32 st.
Gary, Ind. Michigan Central
ką.
sleivių?! Radę moksleiviai ten ji Beivkerį padaryta krata. dviejų miestų. Kelias atsieiChicago, III.
Mes turime didžiausias Ir gerin
geležinkelio sąkrovose užside 3UJUNGTA MOKYKLOS. užuojantos turėtų progą iš
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tina,
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Vyriškų Ir Vaikų
gė apie 200,000 tonų anglių.
patyrimą kuomet jus mokyte? ė«bandyti savo arklą ir nereikė
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jo
Chichgos miesto valdžios rėš sumokėti.
Sušaukta iš apylinkių ugnieOFISO VALANDOS:
siuvimo storiuose.
Chicago College of Medici- u skursti “stock y arduose”
Jus esats uikvlečlaml aplankyti »
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet
gėsiai ir keli šimtai žmonių ne and Surgery ir Bumett eur kitur gerti tvankų dirb- taip tvirtos laike Thompsopamatyti musų mokyklą blle laiko ir nuo 8 iki 8:80 vak. Nedėlio
dieną ir vakarais ir gauti specialia
mis vakarais ofisas uždarytas.
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Dr. POVILAS ŽILVITIS
Dvi jaunos moterėlės ap pasiliks abiejose mokyklose tame vieni kitų, esame nuto ckeris buvo vienas tokių automobilių. Kasdien policija
Lietuvis Gydytojas kr
silankė krautuvėn S. D. Rat- Los pačios. Tas jau buvo pie lę. L. R. K. M. S. A. Vl-me slaptos valdžios mažiausiu turi darbo ir paima kelis va
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sirinko puikus kailinius, ku
nų ir šiaip ypatų kurie noriai
gult ištepk veidą mosčia per ke
Kur tie, kurie turi Pagal pranešimo Austrų lai
riuos prašė pasiųsti vėliau.
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Toji mostis
Bet pažiurėjus kaip tie
daug
didesnę
intekmę
ant
vakacijų. Todėl ir nutarta atkraščio “Czecli”, kad Austrų
šima
plėmus
raudonus,
juodus ar
RĄ.
kailiniai jai tinka, apsivilko
dšaukti į geros valios asme miesto valdžios ir ją valdo? valdžia pabaigus konfiskuoti
ba šlakus ir prašalina visokias
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i
jais ir išėjo pakvėpuoti švie
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
nys kad jeigu kas sutiktų pri
Nėra abejonės, kad majo bažnyčių varpus griebiasi jau i
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit
Emil
Kelmer,
bijodama?
žiu oru. Tiek ir matė juos.
mti pas save ant vakacijų ne ras Thompson. niekus daro prie vargonų duodu ir jas pa^
siųsti ir stampomia.
Kailiniai buvo vertės 525 dol. papultį kareivijon ir muštis turtingą moksleivį, pranešti
J. RIMKUS,
su savo sandraugais, papilde L. R. K. Moksleivių Sus-mo | iš savo taip purvinų darbų sima sau.
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Pasivadino save anuku Nojaus
Centro pirmininkui laiškelių,
San Dawson juodukas 83 rą,
f jį taipgi atsiliepusi, mokslei
Penktadienyj pareikalavus viai norį gauti prieglaudą.
Isabeth Pi., Evanstone, prie
šinosi už suareštavimo jo už policijos perdėtiniui Scheutle Pirmininkas noriai patarpinin
muštynėse, sakydamas: “Aš rni, miesto majoras Thompson kaus pranešdamas
gerašir
LIETUVOS VYČIU 13 KUOPA
eamu Anūkas Nojaus, kuris uždarė šiuos saliunus: John džiams apie moksleivio stovį
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TOWN OF LAKE
lir pastarajam apie vietą kur
atsakė policijantas ir nusivedė Mike Juzviec, 1901 W. Huron galima butu viešent pasidar
reagis labai puikų vakarą teatrą, kuris Jvyks
st., ir Robert Kjelsen, 5660 No. buoti lietuvių visuomenės tar31«
RARBI BARTOS KATA
Clark st. Yra kalbama, kad ir jpe.
lYisur
parduodama po 28c ii
bus
UŽSIDARYS 2000 SALIUNŲ. Iki Bloom su Colossimo
Visais reikalais tame dalyke
Ipo 80c
greitai uždaryti.
kreipkitės į:
School Hallėje ant kampo 48-tos Ir Honore gatvių (No. 4768
8. Honore st.,). Programas bus lapai (vairus, tokio puikaus vakaro
I. ■ ■ ■ $ ■—
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Penktadienyj pereitos savai
L. R. K. M. S. A. centro
18-tojl kp. dar nebuvo surengusią savo gyvavime. Bus suvaidinta
RYŽIAI
SVIESTAS
Pulku StiliTu
“Gyvieji Nabašnlnkai”, dainos žaislai, skrajojanti krasą. paskui šo
tės. Aldermanas Richert pa SUSIARTINKIM SU MOK pirmininką ekančiu adresu: •
ruMaa,
OariaatlM amai
kiai Iki vėlumo. Tatgt visi Chteagąs lietuviai ir lietuvaitės, atkreip
12c ▼•rlM,
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Kenrick Seminary,
Webster
saliunų. Tie piktybių urvai
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2612 W. North av.
720 W. Nortk av*
užsidarys iš priežasties
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Groves, Mo.
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1064 Mllvanaaa av.
2640 Lincoln av.
1217 S. Ralatad •«,
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draudimo išdirbinėti degtinę
UK0 w Madlaaa at.
181« W. llth at.
1418 N. Clark 81.
4722 8. Aahland av.
draugijinio gyvenimo žygyj
ir kitų tam panašių valdžios
Jonas — Aš girdėjau kad
t “ -a 44-a ta-ą ta-m jb-atau
>•*•*•****#•« *e*7^!*641*W*»*»*l
parėdymų pataisyti
švares jaučiame stoką inteligentų bei tamsta rengiesi vesti!
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NUSIPIRK MOSTIES

SKAITYKIT IR PLATINKIT

“DRAUGI“

MILŽINIŠKAS VAKARAS
Spalio-October 14,1917

■46 c

Nusipirk
gvsrantiiotaa Honda sau
narni nu pirmų mortgoge »nt grriau-

Ir Bonds Perkami Ir I’ardnovežklus darbiu, Andre*. & Co.,
S. lai Šalie it, aidėta I9GO m.

«ia ištaikytų akių rašykite: lŲlnobt
Seeuritiee Co., S2S Vmlmlmter Itldg.
Telefonas Randolpb 7M1,

Juozas —- Taip. Jau apie
tris nedėldienius
praleidau
bažnyčioje, bet kaip nėra taip
nėra tos Dievo dovanos.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“DRAUGI”
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Ant Darą, Lentų Rėmų Ir Stngtnle Popisrss

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3OS9 S. HALSTED ST.,

CHICAGO

