Kaip protas, taip ir paty
rimas neleidžia mums tikities, kad tautos dora bujo
tų ten, kur tikybiniai prin
cipai atmetami.
Geo. Washington.
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NAUJA BETVARKTRUSIJOJ
PASITRAUKĖ IŠ VIETOS
GEN.ALEKSIĖJEV

SIAUČIA RADIKALAI
RUSIJOJE.

LIGONINĖS SUŽEIS

KAIZERIO ATSAKYMAS
POPEŽIUI.

Petrogradas, nigs. 22. —

TIEMS KAREI

VIAMS.

Vokietija mėgino papirkti S. V.
kongreso

Ministerių pirmininkas Ke
AMSTERDAM, rūgs. 22.
Washington, rūgs. 22. — į
.
ė '
I ■■ ■ . I ■ I .III — ■■■ I ■■ ■■ ' <J * . •
renskis sugrįžo iŠ karės — Čia gauta Vokietijos kai- Vyriausias Suv. Valstijų j
t
l
. r
fronto i asmeniškai stųs
serio ir Austrijos impera kariuomenės gydytojas, gen.1
kovon prieš socialistus radi
toriaus atsakymų popežiui Gorgas, aną dienų paskelbė, i
kalus, kurie vis daugiau
kad 19-koj miestuose jau '
REIKALAUJA AREŠ
įgauna intekmės “sovietuo turiniai. Tuose atsakymuo parinktos tinkamos vietos, PASKELBTA NAUJAS
se” (kareivių ir darbininkų se į popežiaus pakvietimą kuriose bus pastatydintos VOKIEČIU SKANDALAS.
TUOTI SENATORIŲ.
atstovų tarybose) ir reika taikinties nieko naujo nepa ‘ ‘ rekoustrukcijinės ’’ ligoni
lauja, kad socialistams, tv. sakyta. Tik išreiškiama vil nės. Tose ligoninėse sužeisti Vokietija mėgino papirkti
St. Paul, M5nn., rūgs. 22.
minėtiems “sovietams” bu tis, kad popešiaus pasidar Prancūzijoje amęyikoniški
— Vietos spauda reikalauja,
kongresą., kad S. V.
ANGLAMS PASISEKĖ
tų
pavestas visas Rusijos
kad vyriausybė suareštuotų
nestotų karėn.
UŽPUOLIMAS BEL
bavimas taikos reikale atneš kareiviai ne tiktai bus gy- j
valdymas.
senatorių LaFollette už jo
domi, bet ir mokinami viso- Į
GIJOJE.
vaisius
ir
išreikšta
mintis,
Kerenskis nors išvien dar
kili amatu.
Washington, nigs. 22. — kalbų čionai pasakytų.
kad
popežiaus
pasiulijimas
Čionai įvyko “NonpartiLigoninės bus pagamintos' Suv. Valstijų vyriausybė
Paėmė 9 mylių ilgio vokie buojasi su socialistais ir
gali
būt
priimtas,
jei
ka
dažniausia socialistu norus
čių frontą.
' šituose miestuose: Boston, iškėlė eikštėn naujų vokie san League” suvažiavimas.
pildo, bet kuomet paliečia- j riaujančos šalįs tuojaus už- |Ne\v York, Philadelphia, čių šelmystę Suv. Valstijo Senatorius LaFollette pasa
Londonas, nigs. 22.—An ma šalies valdymas, jis stip- ves taikos derybas,
Į Baltiinore,
AYashington,'1 se. Valstybės sekretorius kė kalba. Neprisiminė apie
glų armijų vyriausias vadas riai ginasi. Socialistai radi
paskelbė naujų patriotiškumų. Bet dar pa
Bu f tai o Cincinnati, Chica- Lansing
gen. Haig pranešaį kad an kalai nori paversti iš Ke- j'
barė vyriausybę. Už tai da
go, St. Paul, Seattle, San slaptų dokumentų, kuris iš
VOKIEČIŲ
AGENTAI
glų ir australų pulkai ly renskio vadžių, tai pastara- j
Franeiseo, Los
Angeles, I Amerikos buvo pasiųstas bar reikalauja jį suareštuo
UŽKABINĖJA
KAR
tuose nuo miesto Ypres, sis meta šalin visokį “drau- į
ti.
Denver, Kansas City, St. Į Vokietijos vyriausybei.
į
Belgijoje, įsibriovė kuone giškumų” ir apsiima stoti i
DINOLĄ.
Nežinia, kų į tai pasakys
Louis, Memphis, Richmond,
Tai atliko buvęs šioj šalyj
dvi myli į vokiečių pozicijas aštriausion kovon. Miniote- į
vyriausybė.
Atlanta ir Ne\v Orleans.
'Vokietijos
ambasadorius S , ‘,lR mh' on<>
ir pilnai atsiekė savo tikslų, rių pirmininkas mano, kad
Amsterdam, rūgs. 22. —
Juk nėra juokai areštuoti
Sakoma, kad pirmiausia Į™ Boimstorff.
& senatorių. Išimtinuose dalyPaimta vietovės Hamlet, j be jo Rusija galinti pražūti. Iš Antverpeno, Belgijoje,
ligoninės bus pagamintos
: kuose* tai galima padaryti.
Veldhoek ir vakarinė dalis Tatai nestebėtina, jei jis . gauta tokia žinia:
eme labai nerimauti prieš
smarkiai
kovojo
ir
prieš
pa-j
Kuomet
praeitų
sekma'
Bostone,
New
Yorke,
Washmiško Polygon.
Bet tik su paties kongreso
dienį žinomas Belgijos pat- ingtone ir Chicagoje. Kiek- <()^ietij«^ ambasadoriuson
Tatai anglams užpuolimas tį Kornilovų. ,
leidimu.
notas kardinolas Mercier iš viena ligoninė turės 500 lof sausl(’ 22 d. paprieš vokiečius Belgijoje iš
naujo pasisekė. Nes išnaujo
savo rūmų pontifikaliais rū vu ir vietos kitoms 500 lo- siunt<“ kaizeriui pranešimų, KALTINAMI VĖLIAVŲ
MOTERIS KAREIVĖS
' kad Vokietijos vyriausybė
sutruškino kitų vokiečių apbais apsitaisęs ėjo Antver voms.
MUŠA SAVO KO
FABRIKANTAI.
Gen. Gorgas savo praneši tuojaus paskirtų 50 tūk
siginimo sistemų Flandrijo
peno
katedroj,
belgų
minio

MENDANTU.

Bus daugelis ligoninių sužeistiems kareiviams

ANGLAI SULAUŽĖ VOKIEČIU LINIJA BELGIJOJE
VĖL NAUJI NESUTIKI
MAI RUSIJOJE.

Tuo tarpu atsistatydino
gen. Aleksiejev.
Petrogradas, rūgs. 22. —

Nauja betvarkė pakilo Ru
sijoje. Tas labiausia atsi
lieps į kariuomenės demora
lizacijų.
Kuomet čia gauta žinia,
kad Rygos fronte nišai pra
siėjo ofensyvą prieš vokie
čius, ir kad kaikuriose vie
tose jiems jau ėmė sekties,
staiga iš generalio štabo pa
sitraukė gen. Aleksiejev,
kurs pagelbėjo Kerenskiui
sustabdyti gen. Kornilovo
sukilimų.
Gen. Aleksiejev skaitėsi
ne tik generalio štabo virši
stančių dolierių. Šitais pi
se, kurios sveikino kardino- me pažymi, kad kaip vyje
Washington, rūgs. 22.
ninku, bet ir vyriausiuoju
nigais norėta papirkti vierinwwbė,
taip
visa
„
tauta
Anglai užpuolimų pradėjo
lų,
f
pasigirdo
*
švilpimai
ir
gs 22 T-^JŽngha žinoma Amerikoje orga-,'r“rPvalstijinė prekybos korusu armijų vadu. Jis susi
♦*jaueiasi turinčios pareigas
grasinimai.
Tai
darė
kuope

praokąsėjo 20 dienų čionai “mo
ginčijo svi Kerenskifi ir panizacija. Gi pastaroji butų misija susekė, kad ameriko-ryte. Gi lig penktadienio terių batalijonas” muštro lė flamandų ir unti-praneu- globoti sužeistuosius karei
sitraukė šalin.
pasidarbavusi kongrese, kad niškų vėliavų fabrikantai
rytmečio paėmė daug svar metu sukilo prieš savo ko- zų, kurie žinomi kaipo vo vius. Tečiau senoji globoji
dėl savo kišeniaus begalo
Kerenskis panorėjo, kad
mo idea atmetama. Ta idea pastarasis nesutiktų paskel pakėlė vėliavoms augštas
bių vokiečių pozicijų, pa įnendantę Vierų Buškariovų kiečių agentai.
gen. Aleksiejev prašalintu
bti karės Vokietijai ir Suv.
ėmė nelaisvėn suvirs 2,000 ir pradėjo jų daužyti.
Belgų minia tuomet • puo rėmėsi tuo, kad sužeisto ka
iš armijų visus tuos ofieieValstijas tolesniai palaiky kainas.
vokiečių ir pagalinus užda Anot “Birže vi j a Viedomo- lėsi prieš tuos niekdarius. reivio globojimas pasibaigia
Nepasakoma, ar tie “pat
rius, katrie buvo materijasu ta valanda, kuomet ]<a. tų neutralu bėję.
vė priešininkui baisų smūgį. ki pranešimo, BuškariovųĮ Padėjo riaušės. Policija
v
Tečiau nėra žinoma ar riotai” bus patraukti atsa
liai arba moraliai parėmę
lėčiau nėra žinoma, ai komybėn, ar viskas pasi
Nes kovos laukuose vokie- Į iš moterių išgelbėjo karei-Į turėjo įsimaišyti su nuogais |mvis išgydomas ir kuomet,
gen. Kornilovo sukilimų.
am
imama
mokėti
pensija.
Vokietijos
vyriausybė išpil
čiai paliko^ tūkstančius sa-, vįaį pėstininkai. Kitaip su kardais.
baigs tik jų vardų paskelbi
Bet gen. Aleksiejev pasi
dė šitų savo ambasųdoriaus
Mijų užmuštų ir sužeistų.
ja^ rasi, puį- piOgaį pUVę.
Kardinolui grįžtant iš kašiandie bus kitaip. Vy-j
mu ir viešuoju papeikimu.
priešino. Kerenskis po šito
Pirm goneralio pėstininkų , šifo pasokmėjc 250 mote- tedros tas pat atsikartojo, riausybė nusprendė sužeistą 'reikalavimų ir ar davė jam
pažymėjo, kad jo įsakymas
užpuolinio, kaip ir visuomet, | rįa paliuosuota iš “batalijo- Bet šiuo kartu pakilo daug Į kareivį ne tik pagydvti, bet lient kokį atsakymų.
Washington, nigs. 22. —
turi būt pildomas ir viskas.
Šitas naujas vokiečių yeianglai sunkiąja savo arti 1 no.” Liepta joms eiti namo. didesnės riaušės. Imta muš-1 duoti jam reikalingas prieVietoje
atsitarnavusio S. V.
Jei šitaip, tai trauk tave lerija^ sunaikino-sutniškino į Nesęnai ta pati Buškariokimo
ir
intrigii
šioj
šalyj
ties. Du vokiečių agentu niones ir tolesniai daryti sau
generalio štabo viršininko
visi... pasakė gen. Aleksie
vokiečių apkasus, batarejas, va kuvo apmušta Petrogra- smarkiai sužeista. Keli riau- pragyvenimą, būti naudingu atidengimas sukėlė visoj ša gen. Scotto paskirtas gen.
jev ir atsistatydino.
dygliuotų vielų tvoras. Tuo K nioterių-kareivių. Sako- šininkai suareštuota.
visuomenės nariu, tv. duoti lyj didelį tmksmų. Kongre Bliss. Gen. Scott sulyg savo
Dabar, turbūt, Kerenskis
budu padarė kelių pėstinin- n
Buškariova labai žirni
jam tinkamą amatų, kokį sas sakosi pradėsiąs nuo noro iškeliausiąs karės fron
pakvies “sovietus” vado
dugnius tardymus.
ku atakai.
tai!, Prancuzijon.
riai apsieinanti su moteri- KAIZERIS IŠKELIAVO galėtų atlikti Imdamas luivauti armijoms.
Tik nėra žinoma, kokių
Pasekmėje anglams teko mis-kareivėmis.
šaš.
BULGARIJON.
Be to, Petrograde ištiko
------------i Tos ligoninės po kareivio 'organizacijų ambasadorius
visa 8 mvliu ilgio vokiečiu
didelės riaušės. Milieiantai
i apsiginimo linija.
Londonas, nigs. 22. —Ipagydimo, nepabaigs savo von Bernstorff turėjo minSOCIALISTAI PRIEŠ
nuo vienos moteriškės gat
Sakoma, vokiečiai visur j
Gauta žinia, kad Vokietijos į veikimo, kaip ligšiol buvo tvje. Amerikoje^ g.vyu°ja
KORNILOVĄ.
vėje norėjo atimti kokius
statėsi prieš anglus ir aus-;
kaizeris per Budapeštą iš-! pasielgiama. Pagydytas ka- hhuig įvairių vokiškomis patai drabužius, kuriuos ji bu
tralus kaip kokie butai. Bet I Petrogradas, nigs. 22.__ kėliayo Sofijon, Bulgarijos: reivis ligoninėje bus moki- /valgomis organizacijų.
PIENO KVORTA
vo nusipirkusius. Žmonių |
negalėjo atsilaikyti prieš Ne laikina vvriausvbė bet i
13 CENTŲ.
Tarp Vokietijos ir namas visokio darbo, kiek
A y riausybė mano, kad ta
minia užsistojo už moterį, j
priešininko spaudimų.
“sovietai” nusprendė, kad Ibilgarijos gyvuoja kokie leis jo luišumas. Bet tasai organizacija, regis, bus katRiaušės staiga kaip didžiau
Pastarasis anglu laimėji-,
„
...
iai nesutikimai taikos saly- mokinimas nebus priversti- va nors taikos organizacija, j Su spalių 1 diena pieno
sias gaisras užsiliepsnojo.
*. . v.
gen. Kornilov pirmiau butu
mas Belgijoje vokiečiams 1
l’okių irgi gyvuoja kelios* kvortai prisieis mokėti ne
nas.
Pašaukti kazokai ir pėsti-.
patrauktas
atsakomybėn, gu reikale.
pasirodo labai pavojingas.
Visose Suv. Valstijose Ir jos visos darbuojasi už 10 centų, bet 13 centų.
įlinkai apmalšino riaušinin
kaipo buvęs vyriausias va
Jis grasina nardančių lai
Vakar pieno gamintojų
das, už rusų armijų masinį KARALIUS DAVĖ PAR bus įsteigta darbo biurai to- taika.
kus. Bet kol tai atliko, vie
vių operaeijinėnis stovyk
kiems kareiviams.
Tatai pirmasis faktas pa- sąjunga
“Chicago Milk
DUOTI SAVO ŽEM
bėgimą iš Galicijos, o pasnas vyriausybės agentas nu
loms Belgijos pakraščiais.
. v
..
Be to, ligoninės bus įkur- rodyta, kad Vokietijos am- Porducers’ Aas’n” savo su
ČIUGUS.
šautas ir milicijos kazarmės
i,.
km už savo pastarąjį sukiliGalimas daiktas, kad kuo-,
*
*
tos ir karės lauke, mušiu Ii- basadorius Suv. Valstijose važiavime nutarė imti bran
apgriauta.
mų.
mot anglams pasiseks dar
nijų užpakalyj. Tenai bus darė visokius suokalbius giau už pieną ųuo pieno išPetrogradui
panašios
Amsterdžfm, nigs. 22
Išeina tas, kad socialistai
kelis kartus taip smarkiai
savo pragaištingojo darbų Bavarijos
karalius
savo gydomi lengviau sužeisti prieš šių šalį bendrai su vi- vežiojimo kompanijų. Da
riaušės tai menkniekis. Tr
spustelti vokiečius, jie gali
vaisius nori suversti am žemčiūgus vertės 5(M),000 kareiviai, katrie po pagiji-įsais kitais žinomais ir neši bar už 100 svarų arba 48
taip kasdien.
būt atblokšti nuo šiaurinių
gen. Kornilovo.
vokiškų markių pasiuntė ! mo tiks ir tolinus kareiviai!-i romais vokiečių ngentais- kvortas pieno kompanijos
jūrių pakraščių Belgijoje.
-šnipais.
pieno gamintojams moka
neutrales šalis su tiksi’ i*1*
ANARCHIJA SAVO KE
Šių metų mūšiai Belgijoje
$2.30. Su spalių 1 d. prisieis
Amerikon bus pargabenaLIU SIAUČIA.
SUSTABDĖ KATALIKIŠ juos parduoti, anot “Beiliu
prasidėjo birželio 7 diena.
Washington, nigs. 22. — I mokėti $3.42, arba $1.12
Lokal Anzeiger” pranešimo, mi tik tokie sužeisti kareiKO LAIKRAŠČIO
Nuo to laiko anglai su kai------------------ -----------Įviai, kurių gvdvniui bus linmigraeijinis biuras pra- j daugiau.
LEIDIMĄ.
Petrogradas, nigs. 22. —
kuriomis pertraukomis mu
Tatai ir kompanijos pake
ZBYŠKO SUV. VALSTIJŲ reikalingas ilgokas lakas, ir neša, kad praeitais metais,
Užsienių reikalų ministeris
ša vokiečius ir palengva at
katrie po pagijimo nebus pasibaigusiais birželio 30 lia pieno kainą kvortai 13c.
Stockholm, rūgs. 22.—Vo
Tereščenko praneša, kad
KARIUOMENĖJE.
siima Belgijos dalis.
tinkami tolesniai kareiviai! dienų, 1917 m., į Suv. ValŠita kaina nustatoma tik
kietijos vyriausybė sustab
karės frontuose tvarka vis
stijas atkeliavo tiktai 362,- vienam spalių mėnesiui. Toir miestų valdymų paerm dė nenpribuotam laikui di
Myer, Mass., rūgs. 22. — Iii.
labiau gerėjanti.
887
ateivių.
lesniai, sakoma, pienas bu
delio vokiečių katalikiško Žinomo stipruolio Stanisla
Nežiūrint to, kaikuriose savo rankosnn.
siąs dar brangesnis.
Rusijos dalyse siaučia ana r- Į Tas pat dabar norima pa laikraščio “Germania” lei vo Zbyško (Ciganievič) bro
— Boston, Mass., nigs. 21.
duja.
Įdaryti PetrogTade ir Mask- dimų. Šitas laikraštis yra lis, Vladislavas Zbyško, Rubsiuviai streikininkai lai Washington, nigs. 22. — Gyventojai laukia, ką į tai
Antai Vladivostoke, Gari- vojė.
parlamento centro (katali taippat imtininkas, įstojo mėjo streiką kaip čionai, Vienuolikos milijardų karės pasakys vyriausybė, ką sa
cine, Samaroje ir kitur viej
Tai tik pradžia socialistų kų) organas. Laikraščio su* Suv. Valstijų kariuomenėn. taip Worce«teryj. Sumažin- bilius iš Kongreso pasiųstas kys maisto kontrolierius

EXTRA!

tos “sovietai” ištrėmė laikl- ruošiamojo
no8 vyriausybės valdininkus ehijos*

valdymo-anar- stabdymo priežastis nežino Tarnauja

sunkiosios artile- ta darbo balandos ir padi- prezidentui
dinta užmokestis
tvirtinti.
rijoa pulke.

ma.

■Hl

Wildonui

*

pa

Hoover. Bo

vyriauąyhg* įdmaifymo nieko nebus.
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DRAUGAS

»>

Subaia, rugsėjo 22, 1917 n».
-Afa.
“DRAUGAS”
Dabar laikas pradėti tyri
Bjornsen yra tarnavęs Šitos skaitlinės turi dide
Lietuvių Katalikų Dievraitia
Popuručninkas
nėti savo pašaukimą prie ko
Eina kuaillunų
ISakyru* na4*ldie vokiečių karės laivyne ir lę reikšmę.
n lūs.
net nardančioje laivėje. iš savo gaunamos algos turi
mes esame labiausiai linkę,
PRENUMERATOS KAINĄ:
V/ERGIJOS
Metams ......................................... . |5.00 Vienas vokiečių jurininkas pasitaisyti drabužius ir ne
pajutę savo norus ir meilę
V dienos jau
Pusės metų .................................... 13.00
praėjo. Bet
mažą algos dalį išleisti pra Yra žinoma, kad žmogus bus dar didesnė permaina ir prie kokios nors mokslo ša
Ketvergo laika ........................ <2.00 jam štai ką nupasakojęs:
vis dar tarpe mus
Perkant atskirais numestais po 2c.
Prenumerata mokasl Ąkalno. Lai
Kuomet Anglijos karės simaitinimui. Gi paprastas neveikia, milžinišką darbą reikia spėti ji įvyks į ge kos neatidėliojant veržkiyra daug vergų,
kas skaitosi nuo užslralymo Alenos,
Kurie yra atstu
ne nuo Naujų Metų. Norint permai ministeris Kitchener su sa kareivis veltui gauna dra
miami nuo savo darbo beširdės
jeigu jis tą darbą pamyli rąją pusę. Dabar Lietuvos mės prie jos. Tąjį mokslą
nyti adresų visada reikia prisiųsti Ir
verg-mistrės-LIGOS.
senas adresas. Pinigai goriausia Sių vo štabu pasirengė keliauti bužius, maistą ir kitokius
ir
paskui
darbą
iš
širdies
Yra labai lengva išvengti ma
niekas
nebepalaidos,
jeigu
sti
Ifiperkant
krasoje ar exprese
ir jam atsiduoda su visa sa
žų kliūčių išaugant j dideles,
"Money Order” arba Įdedant pinigus į Rusiją karės laivu ‘Hamp- reikalinguosius daiktus.
pamylėsime.
Tas
gerų
no

jeigu urnai atida ant to atkrei
1 registruotų lalfikų.
vo širdimi.
Patinkantis kaimynai ir norėtų pri
Redakcijai prisiųstieji raitai Ir ko shire,’ keturioms vokiečių
piama. Ir tas yra jūsų pareiga
rų
darbas
gamins
mums
pa

Dar
nekuomot
Su
v.
Val

gniaužti. Ją gal gelbės to
respondencijos negrąžinami, jei au
link paties savęs ir savo šei
žmogui
darbas
nesuteikia
torius, atsiųsdamas toki raitų, ne nardančioms laivėms buvo
mynos tai vis atlikti.
tiems
laimę,
o
tėvynei
stijos
taip
brangiai
neap

limesnės valstijos, nes mu
pažymi Iv neindeda krasos ienklėllo
Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
jam
kokios
tai
sunkenybės
sugraiinlmui. Visokiais reikalais krel- įsakyta plaukti į Anglijos
nų, kaipo plovimas skaudžiam
mokėjo savo paprasto ka ar nuovargio, o atbulai, ga sų tėvynės vardas ir josios džiaugsmą ir pasididžiavi
planties adresuokite:
gerklės intraukimui į save
DRAUGAS PURUSHING CO,IXG pakraščius ir nuskandinti
D.
reivio, kaip dabartiniais lai mina jam laimę, nes žmo troškimas šiandien jau ži mą.
apmalšinimui dusulio, nuo gal
*800 W. 44*b Street, CIUeago, IlUnols
vos ir ausų skaudėjimo; ect.
...........Pbone McKlnley 4114............ minėtą laivą.
kais.
Nardančios laivės dviem Kiekvienam Suv. Valstijų gus pasekmingai dirbąs jau nomas viso žemės skritulio, GAIVINKIME MUSŲ
XX
apsireiškia esąs iš geriausių na
dienein
pirmiau
prieš kareiviui, ar jis tarnauja re- čiasi naudingu sau ir visuo žmonijai. Po karei jauni
‘DRAUGAS1
TARPE ŠVENTA
minių gyduolių, esančių ant
kaičiui
baigusiam
ir
inžine
i
pardavimo— JSc už bonkutę.
.... Lithuanian Daily Frlend ..
“Hampshire” išplaukimą gulerėj kariuomenėj, ar menei.
PAPROTĮ
Nuo Reumatizmu, Padagog, NeurallPubllshed daily except Sundays by
rijos,
agronomijos,
pirkly

(tijoa,
PeraiSalilymo, AĮillubtino, DantuDRAUGAS PUBLISH1NG CO., INO., užėmė sau tinkamas vietas. naujai org'anizuojamoj, ar
Skaudėjimo,
Diegliu ir Skaudėjimo Kru
Pamylėti kokį-nors darbą bos ir kitų specialių šakų
1800 W. 44tta Street, Cblcago, Ullnols
tinėję, uaip ir uuo visokiu kitu reumaPbone. McKlnley 4114. Eetabl. 1408 Ir savo tikslą atsiekė. Nu sufederalizuotoj
tiiku Ilgu, naudoki
milicijoj gali tik tas, kurs tam dar
. .Daugelis žmonių savimi
TERMS OP SUBSORttTMMT:
skandinus
“Hampshire” mokama mažiausia 30 dol. bui tinka netik savo noru, mokslus bus Lietuvoje už be galo pasitiki.
Tokie
PAIN-EJPELLER,
One Year........................................45.00
Šių Months.....................................44.00 nardančios laivės tuojaus
kaipo seną ir netikėt i ną draugą šeimy
Privalome nuo kitų, sakosi pašelpos
mėnesiui. Tai mažiausia pa bet ir savo gabumais, arba' tikrinta vieta.
Thursday’s Edltion .................. 42.00
nos per puse Šimtmečio. Tik 65c ir
At Kews Stands1c. a oopy. Adversugrįžo namo.
JSc bonkute; galima gauti vikoee
žinoti,
kad
čia
pramonės
prastojo
kareivio
alga.
varge
nereikabngi
yra.
Pa

tiekose
arba pas pati fabrikanto—
tlslng rates on applicatlon.
aiškiaus, kurs prie to darbo
Vokietijos
admiralicija
tų
F.
AD.
RICHTER < CO.
mokslai nepalyginamai aug- sekmėje, nė patįs artimo
MIESTO OFISAS
Antai Anglija paprastam turi taip vadinamą pašauki
7S-40 MasMnęton Stnst,
Nsw York.
........ DOWN TOWN ORP1CE ...
nardančių
laivių
įgulas
pa

ščiau stovi už Rusijos, gi nelaimėje negelbęja, ne gel
428 Reaper Block.
mą.
Žmonės
yya
pratę
sa

savo
kareiviui
moka
7
dol.
72 W. Wasbln*ton St .
leido dešimčiai dienų urliomedicina diktokai žemiau bėti nenori, atsiaako.
pan ir išmokėjo dvigubą 50c. į mėnesį; Prancūzija 2 kyti, kad jaunikaitis einąs
Savimi, savo jėgomis pa
mėnesinę algą. Tai buvo dp- dol.; Vokietijoje apie 3 dol. kunigystės mokslus turi pa Taigi Lietuvos jaunuolių
sitikėjimas yra geras daly
vana už “Hampshire” nu- Amerikoniškos kareivių šaukimą į dvasiškąjį luomą, dauguma smarkiai metasi
kas. Bet tik lyg tiek ge
skandinimą ir karės minis- kompanijos kapitonas gali t. y. turi ypatingą norą ar prie medicinos mokslų, nes
ras, lyg kiek į saumeilės ri
terio Kitchenerio su štabu bile katrą kareivį pakelti į ba palinkimą tapti kunigu. karė to labai pageidavo Ir
Graži ypa
pirmosios klesės kareivius.
davė geras išlygas. Gi tek- bas neineina.
nužudymą.
Bet
maža
tenka
nugirsti,
tybė savimi pasitikėti, bet
Paskui Bjornsenui teko Ir tuomet tokiam kareiviui kad kas sakytų jog tas ir tas niški, agronomijos ir pirk jei iš jos artimų nelaimėje
uzą pinigai turi būti papasikalbėti su vienu nar jau mokama 33 dol. algos jaunikaitis ai* jaunuolė turi lybos mokslai visai supara- šelpti nenoras išplaukia — n dėti geroje saugioje vals
SMARKUS bilius
ližuoti.
dančios laivės komendantu per mėnesį.
tijos bankoje
pašaukimą prie medicinos,
nėra geras dalykas.
PRIEŠ SVETIM
Kuomet gi kareivis pa
apie “Hampshire” miskarp
O, kaip Lietuvai pagei Kad ir tvirčiausiam žmo
TAUČIUS.
dinimą. Bjornsen išreišker siunčiamas karės laukan advokatūros, agronomijos, daujami agronomai. Prieš
----------- OF CHICACO ----------didelę nuostabą, kad Vo1 ‘ kur į užsienį, jam alga pa- pirklybos ir kitų mokslo ša pat karę valdžia gerokai gui, kad ir geriausiai pasi
turinčiam,
gali
toki
nelaimė
Milw*ukee avenue
į Suv. Valstijų kongrese bi tija turinti veikbri ama 20 nuoš. Kitais žo kų. Tuo tarpu negali būti Lietuvai prigelbėjo ūkio
Kamp. Westcrn Avė.
lių prieš svetimžemius, ku Londone, jei sv^ e
s .iant, paprastas ka- geras gydytojas, kurs dau- reikaluose. Daugelyje vie atsitikt, kad jį ant žemės
3% ant Jūsų Pinigų
perblokš, ubagu-vargdieniu
riuos norima priversti ka chinjerio kelnu i* •• ’aik.
.i
s Amerikoj buda- giaus yra linkęs prie agrotų buvo steigiami Ūkio Ra padarys.
Atdara Pancdėlials ir Subatomts
Prieš karę Lie
reiviauti, sugalvojo senato ‘^Londoneė š\
avo mėnesiui 30 fnomijos mokslų, negali p&Vakarais Iki 8 valandai
teliai, bet kas iš to, kad į tuvoje daugelis tvirtų dar
‘
'
1
•
rius Cliamberlain. Tečiaus damos voki T ’ ' >iV'- n.
ČKnM
nsme pinigus ant Namų
:.-r pasiųstas karės mylėti advokatūros tas,
ūkės
ratelius
buvo
siuntinė

bininkų,
pasiturinčių
ūki

kaikuriems kongreso atsto tas. “Kc^.'7
,
i
p. "rizgią gauru kurs turi dbu^iaus gabumų
Persiunčiame pinigus į
jami agronomai rusai, kurie ninkų, buvo, kurie jokios
vams tas bilius pasirod nia apie
u prie medicinos ir tt. - ■!' >
Europą ir galima gauti
laikydavo paskaitas rusų svetimų malonės nereikala
įpermenkas. Kongresrfianas- vimą genia k i -■
Laivokartes.
keikią, žinoti ir tai, kad
Teko man patirti, kad kalboje vos gal tik penktam vo.
Bet užėjo karės aud
Rogerg’ iš Massachusętts
“Tai iš kur gi kilurį” D'.l- amei-įkciųi^ko kareivį? alga,
jaunuoliai atvykusieji iš nuošimčiui
musų žmonių rus — vienus primasino, ge
tatai Chamberlaino bilių klausė Bjornsen.
..
--įtai grynas piniginis pelnas.
fesupr’ntania ru. rai gyvenančius plikais, ėlperdirbo ir jis trumpoje for
Nes* visas bųtinaš išlaidas
Į
tai
komendantas:
ar 4ąd- sižka , kaįlbą.
vertė. Prieš ka- dar šiaip taip užsidirba pra
moję sekančiai skamba:
“Žinok tai, manasis drau pabengia vyriausybė;.
^Cia <0- katliė^v^
buvo garsi savo gyvenimui. Duonos duoda
dą
vienas svdfcnžęp
gelį kur Kiteheher no'rėjo šaT VėStuj; drabuįftfe, Du
seminari- giau, gi žmonės tirštai pri
Žmonėmis, po pušailtro svaro kiekvie
mis, išskyrus Vokietijos/
maistą, gydytojo patarnavi- ,.
žmonėmis, kurie visuomet nam darbininkui, bet už tąi
Austrijos-Vengrijos, Turki keliauti. Turime gražų būrį mą, apdraudą ir kitktj, kaskias\
sikimšę
į
liaudies
namą
Amerikoje
augęs
savo geriausių bičiuolių
artimą varge gelbėjo. Šian reikia pastovėti porą valan
jos ir Bulgarijos pavaldi
jaunimas
rei^kasi
sau
ųki

kantriai
ir
tyliai
laukdavo,
tik kareiviui reikalinga. Be
die jie nelaimėje ir patįs dų eilėje kol gauni. Mes
nius, negali išsisukti nuo augščiausiuose Petrogrado
tokius
mokslus,
kaip
antai
kol
kunigas
ar
lietuvis
mo

to
kareivis
veltui
aprūpina

gauname tiktai'tris ‘čvertis’
kareiviavimo šioj šalyj ir sluogsniuose.
teknikos ar . pirkly stos (biz kytojas (retenybė) nors pagelbos reikalingi. Kaip svaro, kadangi mes negali
mas
laikraščiais,
kningomis,
bus paimtas kariuomenėn Tuomet Bjornsen pažymė
nio) šakose. Kodėl taip y- trumpai tą karštą agrono galėjo — kitus šelpė, šian me sunkiai dirbti. Miltų pas
visokiomis
žaismėmis.
podraug su amerikoniškais jo, kad Kitchenerio keliavi
mo kalbą paaiškins lietuvių die gi....
mus visai nėra. Kruopų,
ra
pigu
paaiškinti
.
Lietu

mą niekas kitas negalėjo ži Be šito Suv. Valstijose
piliečiais.
Jei mes šiandie gerai sto
prigimtoje
kalboje.
Ar
ne

bulvių, kad ir yra, bet ne
2. Kariuomenėn turi būt noti, kaip tik augščiausiai gyvuoja organizacijos, ku voje prieš karę iš lietuvių liūdna?
vime, nebūkime tikri, kad
apsakomas brangumas, nes
paimti visi svetimžemiai be stovįs asmuo.. Tuomet ko rios visuomenėje renka au svietiškių inteligentų vieni
taip visados bus. Gali ir
kas. Už tas aukas karei tik daktarai ir advokatai Lietuvis nuo amžių prisi mus nelaimės perblokšti. pūras kainuoja apie 20 rub
atžvilgio kaip ilgai jie šioj mendantas pridūrė:
“Augščiausias,
vienas viam pagaminama tabokos, turėdavo progos gyventi tė rišęs prie žemės sklipo, vie Prie ko tuomet šauksimės, lių. Apautuvas ir gi neapsa
Šalyj gyvena, -bi tik atsako
komai brangus.
poperos laiškams rašyti ir vynėje. Užbaigęs kitų ša- nintelė beturčio lietuvio jei visi bus atšalę?
ąugščiausių.”
kareiyiavimo amžiui.
Kol
Iš Lietuvos pabėgėlių la
svajonė, kad nors per kru
3. Kariuomenėn turi būt
Jei Bjornsen rašo teisy kt. Šiandie amerikoniškiems kų mokslų, pav., inži viną prakaitą susidėjus ke pas mus išteklius yra, gai bai mažai grįž atgali Į Lie
imami kinai ir japonai.
vinkime gražų žmonijos pa tuvą, nes daug žmonių mir
bę, tai Kitchenerio keliavi kareiviams Prancūzijoje be nerijos ar šiaip kitus tek4. Visi tie svetimžemiai, mo paslaptis turėjo išeiti iš kitko siunčiama saldumynai niškųs mokslus jieškodavo letą šimtų rublių insigyti protį, Augščiausiojo užgirir kitokie prabangos daik sau tinkamo darbo Rusijos keletą dešimtinių žemės. tą darbą: viens kitą nelai šta iš bado. Daug išmirė
katrie galės išsisukti nuo buvusio rusų caro rūmų.
musų artimiausių kaimynų.
Lietuvis, kurio žemės sklitai.
kareiviavimo pasiremdami
gilumoje, t. y. atsižadėdavo
mėje šelpti. Šiandien Lie Mirė Gudiškių Tamašunas
Viskas yra galima. Nes
pas jau kareivių aptveria
šalių sutartimis ir kitokio yra prirodyta faktais, kad
tuvoj, rytoj gal mums tas J., Leliūnų Dorata Paškytė,
tėvynės ant visados ir pramas digliuotoms vėlėmis
mis legalėmis procedūromis, buvęs rusų caras, ypač jo LIETUVA BADAUJA —
šventas gelbėjimo paprotys Anykštelių Ruzgienė Ona,
negalės pastoti šios šalies žmona, karės metu sėb.ravo- AUKOS SIUNČIAMOS tindavos gyventi svetimtau (dratomis) ir karės perkū bus išganymu.
Tamašunaitė Veronika. Vi
čių tarpe, vartodavo jų kal
PETROGRADAN.
piliečiais.
nija jau staugia už poros Ar daug prie to papročio si mes pasiilgę jūsų.
si su kaizeriu ir šito namiš
bą ir tik retkarčiais lietuviš
5. Visi Vokietijos, Austri kiais.
desėtkų varstų, nieko nepai
M. Bražienė.
‘The Chicago Daily News’ kus laikraščius teskaityda- sydamas aria ir sėja, nors gaivinimo prisidėjote, ar
jos-Vengrijos, Turkijos ir
daug Tautos Fondan paau
Bulgarijos pavaldiniai bus SUV. VALSTIJŲ KAREI korespondentas O. Schuette vo. Gi tų tėvų vaikas jau ir jaučia, kad gal nebe
Pagal pranešimą geležin
iš Šveicarijos praneša, kad žūdavo ištautėjimo bango pjaus, bet dirba, nes myli tą kojote? Jei pirma Tautos
pašaukti pildyti nemilitariVIO ALGA.
jam ten tekę kalbėties su se, beveik nebegalima būda jį darbą ir gerbia savo že Fondan paaukoti progos ne kelių Tautiškojo susivieni
nes pareigas, kokias nuro
jimo savininkų, vertė visų
lenkų Cctitralinio Šelpimo vo lietuviškai susikalbėti, o mės sklipą. Deja, tas var buvo, tad ji dabar yra.
dys prezidentas savo proNei vienoj kitoj pasaulio
geležinkelių Suv. Valstijose
Naudokitės iš progos.
klemacijoje.
jau apie Lietuvos meilę nė
šalyj nėra taip gausiai ap Komiteto pirmininku.
Šitas aštrus bilius, anot mokamas paprastas karei Komiteto, pirmininkas la ra nei šnekos. Tiems mu gšas lietuvis neturi savo sū Pinigus siųskite šitaip: išneša apie $ 17,000,000,000
naus mokyto < agronomo, ant čekio ar inonev orderio ir gali būti padalinta pagal
pranešimo iš Washingtono, vis, kaip Suv. Valstijose. bai juodomis spalvomis nu
sakoma, veikiai busiąs pra Čionai paprastam kareiviui piešė gyventojų padėjimą sų broliams musų, tėvynė kurs jam nurodytų kaip rašykite iždininko vardą, D. savininkų stovį šitaip: '
Pavienių žmonių, kurie
vestas kongrese. Ir tuojaus, per metus daugiau algos iš Lenkijoje. Miršta badu žmo buvo visai svetima. Dėlto ūkė pagerinti, ir kad tie nu Vaišnora^ i siųskite Tautos
lietuviai
ir
paprato
atsiduo

Fondo
Centro
sekretorių/
’
turi
šėrus yra 1,000,000 su
rodymai ar pamokinimai
kaipo įstatymas, imsiąs vei mokama, negu kitų šalių nės. Stovis aršėja artinauK. Pakštas, 456 Grand st., $10,(XX),(XX),000.
ti tik nužiūrėtoms iškalno butų lietuvių kalboje.
kti. Mat, norima svetimže poporueninkui (oficieriui). ties žiemai.
Brooklyn, N. Y.
Apdraudos gyvasčių kom
Varšavoje 350,000 žmonių mokslo šakoms, kad ir visai
mius kariuomenėn paimti,
O kaip Ims reikalingi tė
pnnijų,
kurios turi apie 64,Paprastam pirmos klesės gi vena iš labdaringumo. nejaučiant prie to palinki
kuoet bus mobilizuojama
vynei teknikai, sumanus
(XX),000
ajHlraudimų
su
Pati liaudis težinojo
LAIŠKAS IŠ PETRO
antroji tautinė armija iš Suv. Valstijų armijos karei i odžiuje 200,000 , žmonių mo.
pirkliai,
buchalteriai
ir
tt.
$1,550,(XX),000.
viui, tarnaujančiam dabar badmiriauja.
GRADO.
ir gerbė kaipo aukščiausius , Taigi jaunikaičiai, kurie
500,(XX) vyrų.
Bankų kurios turi 10,Prancūzijoje, vieneriais me Gi Vilniuje stovis dar bai- inteligentus tik kunigus,
jau
mokinasi
augštesnius
tais išmokama 475 dolierių fecnnis.
10 gegužio, 1917 m. (MH),(X)O depozitorių su 847,daktarus, advokatus ir išda- mokslus, it tie kurie dar
“HAMPSHIRE” NU
000,(XX) dol.
algos.
Brangusis:—
’VFHb Lietuvoje stovis lies inžinierius, lies jie buvo
SKANDINO VO
Rašau Jums keletą žode Ugnies ir vandens aj>negu pačioje Len- retenybė.
Pasitaikęs agro mokiusis ir tėvai žadantieji
Antai Anglija h^o p<
KIEČIAI.
ručninkui (of!c‘ ui) ni<
nomas, sociologas, ar šiaip savo vaikus leisti į augštes- lių ir linkiu .Jums viso labo. draudimo kompanijų turin
,...n
gj Amenias mokyklas, privalo tu- Dar mes ačiū Dievui esame čių apie -(549,(XX),(XX).
jau gabus bankierius nebu
Amerikoniškam laikraš tais moku
ręti omenyje, jog Lietuvai sveiki, bet nelinksmi, nes
Pašelpimų draugijų, ko’ V v’ančiai Lietu- vo taip augštai statomas.
tyj “ Pioneer-Pre»s” švedas zija 452
bus brangi ir pageidaujama negalime su Jumis pasima- b'ffijŲ, mokyklų, labdarin-*
'tos aukos nesiunAxcl Bjornsen rašo, kad Ru dol.; Voki'
Ta
dabartinė
žiaurioji
ka

kiek viena mokslo šaka. tvti.
gų instaigų ir kitokių orgamos ten, kur jos būtinai
sijos buvęs caras prisidėjęs strija-Vengrijp 366 d-/
lė
jau
padarė
didelės,
per

Ytin bus reikalingi tekin
Rusija 274 dol. Gi Suv. Vai tikslingos, bet siunčiamos
Mes dabar gyvename pojniaacijų su $350,000,000.
prie Anglijos karės ministemainas
politikos
ir
tautybės
kai agronomai, sumanąs nauja valdžia. Buitis labai ■ Bankų ir trustų su $865,
atriju. paprastam kareiviui—. Petrogradan
. Miprint i
rio lordo Kitchener-nužudy
žvilgsniais.Karė
įaugsi
s
pirkliai ir t.t.
ąunkj. Kas gali dii;b|;i? tai ^000, 000.
475 dol.
1 laisvamanių pofcnajasmo.

=

savo pašaukimą.

BDtaHtfg
iienort
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p—> e-Turr

Subnta, rugsėjo 22, 1917 m.
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kaip čionai taip sugrįžus įseniems ir jauniems, vvARTINASI
RUDUO.
Lietuvi}.
Tą viską galimarams ir moterims patartina
*‘‘na unp*in apsisaugojimo
įgyti dykai, tik nereikia tln-kuoskaitlingiansia
lankyti 7',“ ,1“UKi|a"
’vara8 7
duobų, ltutluo kiekvienų metų
Pereitais metais buvo ke
gėti.
Užtaigi Bridge po r- vakarinę mokyklą.
atneša vienodus rūpesčius. Jis
letu kartu rašyta vietiniuo
—Jonas Šileika, prasideda blogu apetitu, vise lietuviu laikraščiuose a- to ir apieliukės lietuviams
durių sukietėjimu, nemiega ir
pie < ’hieagos viešąsias vaka
rines mokyklas, skiriamas iiiiiiiiiiiiifiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiii dužnaį jus galite susirgti, bet
iukite Trinerio Ainerikoninio
suaugusiems,
neinonkanKarčiojo Vyno Elexiro;
šis
tiems anglu kalbos ir apla-Į|
vaistas pagelbės jums prašamai neturintiems pradinio
linime šio sezono blogybių. Jis
DEL
mokslo.
Tam tikslui buvo
taikopla MeAllister mokyk | GERESNIO UŽSIĖMIMO—GERESNES ALGOS = prašalina suiketėjimų, išvalo
>*
■l * .
i
• »
la ant 35-to plaee ir Gage K
vidurius, pataiso apetitą, at-

Iš Senų Naujus
2

S

E
~
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PASIRENGK 1

E

mis. toli

žinojimas Angliškos kalbos pagerins Tamlstos gyvenimą,
apšvies tomistai šią šalį, pagelbės gauti geresnį užsiėmimą, atsieks
gnodonę kitą, ir pritrauks daugelį geru draugu. TAIGI NEBl K
SITINGES, BET IMKIES U* MOKSLO.
Neapgaudinėk save jieškodamas savo mintyje priežašėių, kurios neprileistą Tamistą prie mokslo. Ten nėra didelių priežasčių,
o mažesnės prašalink iš savo minties: Mokintics niekuomet nepervėlu. Vyrai ir moteris didžiausiu mokslų mokinasi iki pabaigai savo gyvenimo. Neleisk darbui, pinigam arba laikui sulaikyti Tamistą nuo mokslo. Nes joks iš jų atskirai, arbu visi drauge, neatstovės mokslo. Mokslas įgiju ir sunaudoja juos naudingai.

., S

KAS DIENĄ ATRASK IR ATIDUOK KELETĄ VALANDŲ
.1
MOKSLU.
lino Iii tllA ilj kiliošiai ją įkals tik MOKSLAS yra žmogaus . tikras turtas ir jo geras prietelius: Auksas išslysta iš jo rankų, draugai pasišalina, bet
Pavasasaryjc mo E
SS MOKSLAS pasilieka jo teisingu’ tarnu iki galui jo gyvasties.

,

d. • ,

1857 W. 23rd Street.

aiiJos.
Taigi, imkies už mokslo. Užmiršk visus neparankumus — jie
kykla buvo perkelta į Hol-j nenupirks mokslo. Apie turtą nesapnuok kolei mokslo neturi, nes
deii Sėhool, ant 31 ir Loo “ mokslas yra raktas vartų, už kurių visi geidžiami dalykui atsi5 randa.
.......... ..
mis gatvių, ir čia lietuviams
Tikrai, iš gilumos širdies, nuspręsk, kad įgysi mokslą mokin
.................. ■. .
buvo nuošaliai, labiau lenkų as durnasis darbščiai.
Ateik į Šią mokyklą ir pradėk mokslą, čia gausi patarnavimą "• , __
no
.
apgyventoje vietoje negu = gerų mokytojų, Jturie suteiks instrukcijas pagal Tamlstos norą, aiš- U
Kamp. JJ-tOS IT 56 AV©.,
E kindami lietuviškai.
CHICAGO, ILL.
lietuvių.
E ••• čia mokinama Angliškos kalbos nuo A. B. C. iki augščiausiai,
Kapitalas $125,000.00
metodomis. šios mokyklos mokiniai išmokstu daug
Nors ir taip neparankiose =2 geriausiomis
3 nuošimčius mokame ant
greiėiuu negu kitų. Nes ilgų metų pruktiką, mokykla įgijo patypadėtų pinigų.
rimą mokinime ir vartojime geriausių metodų ir nevargina molilvietose buvo taikoma lietu 2S nlų
mažos vertės knygomis arba mažai patyrusiais mokytojais, čia
Po Valstijos ir Chicago
galima pasekmingai pereiti Grammar ir Higli Selioolių mokslus, ir
viams mokykla, visgi lietu 2
S prisirengti dėl {stojimo į kolegijas arba į universitetus.
Clearing House priežura.
siai viršijo visas kitas tau
Musų mokykloje kursai yra sutvarkyti taip, kad kiekvienas
Taip pat turi skyrių Su
turi proga įgyti sau geistina mokslą, nes jis, ar Ji, gali lankyties į
tas skaitlimni lankytojų 2
2 musų mokykla dienomis, vakarais arbu, jeigu dirba naktimis,
vienytų Valstijų pačtos
Kali eiti į mokyklą iš ryto arba po pietų, sau parankesnėse vamokyklos. Sulig teisybės, E
2 landose.
....................................................
(Postai Saving Funds.
vakarinės mokyklos val 2 ... Kurie manote lankyti musų mokyklą, malonėkite ateiti priApsaugos
dėžutės ant randos
5 sirašyti tuojaus.
,
...............................
$3.00 metams
džios yra skiriamos visiems
AMERICAN COLLEGE PREPARATORY SCHOOL.
Atdara Paned. Ketsv.et imtaučiams, nemokan
( American Sehool of Languages)
= g vergais ir Subatomis iki
tiems alinių kalbos, bet vis
E
3103 So. HaLsted St.,
CHICAGO, ILL.
E & 8 vai. vakare.
gi jos buvo atidaromos dauHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiTinBnrassssBasisaaaoiaaBHnaaBr'
daugiaų airių negu kitų gy
venamose kolionijose. Mu
sų laimei, kalbamąją molčy
Idą didžiumoj tik lietuviai
lankė.
Paskui, perkėlus į
lenkų kolioniją ir čionai lie
tuviai viršijo visas kitas
tautas; taipgi ir lenkus, ku
lių vos tik keli atsilankė.
Keturias dešimts šešį metai atgalios Cliicaga sudegė — tas buvo pr&nešimo
Išrodė, kad mokykla gaudė
žibintuvas
prieš neatsargumo.
tik airius ar lenkus, aplenk
Vyrai kurie nukentėjo nuo didžiųjų gaisrų kaip San Francisoo, Baltimodama lietuvių
didžiausią
re, Salem, Nasluville, ir tt., negalėjo permatyti kaip tokis gaisras galėjo
koloniją ant Bridgeporto, ir
kilti — bet neatsargumas ir pragaištis susijungę ir jis kilo.
negalėjo pirmutinių pagau
Ar turi dirbi iš savo dėl gaisro sustabdymo? Gaisras kuris nušluoja ta
ti, o lietuviai gaudė moky
vo narna arba keletą blokų ir sunaikina tavo nuosavybė dėl tavęs yra taip bloklą.
' gas kad jis butų visa miestą į pelenus pavertęs.
Šiemet mokyklų valdžia
matvdama, kad lietuviai labiausia imasi mokslo, ir neTrumpai po didžiam gaisriui Chicago Board of
kuriomis ypatomis prašant,
Underwriters sutvėrė viena iš didžiausių pagelbų
paskirė vakarinę mokyklą
žmonijai — tai yra gaisro insurance patrolė arba
Lietuvių
kolionijoj,
ant
sargyba. Šių patrolių kompanijų yra astuonios. Jos
yra
vadinamos “tiesieji ranka ugnies departmento”.
Bridgeporto
—
Armour
Kebool, 33 plaee tarp Au
Jos yra sutaupė milijonus dolerių
lui rn ii- Morgan gatvių.
Board of Vndertvriters užmoka,visus iš
Mokslas prasidės 24 die-!
kasei us šitų astuonių ugnies insurance
uą šio mėnesio nuo 7-tos va
patrolės kompanijų ir apart to penlandos iki 9-tos valandos
kiams vyrams. Board nariai per 1916
vakare, panedėliais, utarmetus sumokėjo prigulenčius
mokes
ninkais, seredomis ir ket
čius ir dar atliko $200,01)0 prie palaivergiais mokslas trauksis
kiino Chicngos, Evanston ir kitų ugnies
depu limentų.
per visus metus, bus išgulIneurance Patrol No. 8
doma anglų kalba, rašymas,
Tiiip pat išleido $150.000 dėl perInsurance Patrolės Stacijos
žiurėjir:
o kad
gyvastis ir nuosavybe
skaitliavimas, pilietybė ir
No 1. 178 W. Monroe St.,No 5. 221 Wliitting St.,
No 2. 111 So. Green Kt., No 8. 332 So. Hovue Avė.
nebūtų bereikalingai išstatyta ant pa
tt.
Mokslas skiriamas su
No 3. 15 West 23rd St., No 7. 1628 W. DiVision St.
vojaus per ugnį.
No 4. Stoek kartis
No 8. 324 N. Miehlgnn Av.
augusiems kaip vyrams taip
Negali niekados sugražinti savo nami
ir moterims, dykai.
Šie
Ar Esi Atsakančiai Apsisaugojus Prieš Dpi?
nius dalykus, mašinas, įtaisas, visokias
namus už jų pirkta kuiną. Pakalbėk su savo Insurance agentų ir persitikrink nr turi gera Ir
met bus gera proga kaip vy
išmintingą apsauga. Kituose žodžiose arvo nuosavybė daugiau kuii uoja negu tavo "Insurance
poliey” rodo? Konservatyviškas biznio sprendimas pataria kad ganėtinas ugnies pragaištis yra
rams taip ir moterims pa
taip svarbus kaip ugnies apsauga.
simokyti, o juk daug ir la
Chicago Board of Underwrlters nepataria turėti perbrangų hgnies insurance, arba insurinti savo dalykus šiandiena kuri per ilga laiką nusitrins, nusinešios ir suplyš.
bai daug musų busiančių pi
liečių kryželius stato kada
priseina savo pravardę pa
sirašyti. Akyveizdoje sve
timtaučių t,iri tada nemaža
OF CHICAGO
2 |j Sutik uto Insurance Agentą pulti kily]
gėdos.
Taigi nemokan
Telefonuok. arba atvažiuok pas savo
Suorganizuota 1856 Inkorporuotą
1861 per
Insurance Agentą į Office — urbs nuplėšk
tiems skaityti, rašyti arba
šita
kuponą ir pasiųsk jam šiandiena (Jo
Speciali Akta Illinojaua Lcgialaturoa.
adresas yra pažymėtas ant tavo poliey).
anglų kalbos nėra pasiteisi
Atidėjimas gali būti kenkaminraa Nelauk
21st floor Insurance Exchange Building
ilgiau.
nimo, gali šiose vakarinėse
175 West Jackson Boulevard
Agento vardas ........................ .............................
Telefonas Wabash 4151
mokyklose užbaigti
visą
Adresas ...................................................................... ..
PATARIMAS
Be Jokių prlderysėių norėčiau padidin
viešosios mokyklos kursą,
ti savo ugnies apsauga, norėčiau apie šį
Išsiimk savo ugnies apsaugos poliey šiandiena —
dalyke su Tamsta pasikalbėti.
paskui gali įstoti į augštesrašyk ar telefonuok savo Insurance agentui dėl informa
I
Vardas
cijų kurios tau daug pogejbės. Paivelk į kuponą.
nę mokyklą arba lavinties
Adresas
kokio nors naudingo amato,
I I H 11IJLJ.11 U-l
kurs atneštų nemažą naudą

r galima teisingiau dlemonto Akmeni pirkti!
a.r galima Elgin laikrodėlius kitur pigiau gauti?
Ar galėtu kitas auksorius Jumis darbais t- užganė
dinti?
> Pakiivu:kytfe lietuvių kuris žino.' Visados teisin
gas, ?ątr.rnuvinMS.
'lot!
• y • 1 ? ,
,'j

K. N’URKAJTIŠ;
It. ■ 7 N. Robsy iStrdėt,

Š Kur r

BIltIGS you THIS

THE CHICAGO BOARD OF UNDERWRITERS

>

■

kate?

MACHINE

G

j

S

'si

Kode! ne pas m«s?* 1

rhkandu
. drvpnij, ,
siuvamų
r.ų, pianų •
grofondfų,
pas
mus gaunama;

■i s

IUVIMAS yra daug len
gvęsnės su Elektra va-

roriia Siuvama Mašfna.
Kiekviena
moteriške at
randa siuvimą per “elek
tra” geresnių ir greitesnių.
Dabar pirmas mokestis tik
tai $3.50
kostumeriams
Čommonwealth
Edison
Company gali gauti viena
iš šitų

\Vestcyn Electric NO.

North Ąve.1 ir Milvvauke

Tegul Kvorka padnbiaa Jus/j ru
na. Pas mus ga’i< a gauti visokių’
naminių radar.kų k. t.

I

, i ’ f')'

IJ » ' { ! i ;

Kuomet Jum prireikės ko prts
namo kreipkitės prie
;

1

PAUL KVORKA

ELEKTRA SIUVAMŲ MAŠINŲ

1551-53 Chicago, Ave.t

kaip ėja parodoma ant pa
veikslo.
Šios labai geros
mašinos
galima neštis ir pasidėti
patogoj vietoj su labai ma
žų kaštų
Ateikite į musų krautuvės
ir pamatykite kaina visos
tiktai $35.00.
Jeigu nori kad musų representantas pas Jus atsi
lankytų pašaukite
RANDOLPH
12 80 klauskite
Contract
Departmento,
Heating ir Appliance Divisija.

Arti Ashland Avė.

Chicago, III.

Telefonas Monroe 2500

aasK

SENIAUSIAS IR DIDŽIAUSIAS VALSTIJINIS BANKAS
ANT BRIDGEPORTO

CENTRAL MANUFACTURING DISTRIGT BANK

COMMONWFALTH EDISON CO.

mi

f A STATE BANK>

72 Wst Adam. Street
Jecktoa and
Michižen Boultvude

1112 W. 35th St.

Tarpe Morgan Ir Raclne gat.

j

I

Kapitalas $300,000.00 Turtas mina $2,000,000.001 i
' •
'
• f '■

i

Wm. D. MeJonkin Ad.ertistia Agency. Chlceso 0M

«
3
|
|
|
»
$

VIENĄ KARTA!!

Chicago’s Garsingos 8 Insurance Patrolės

,,T

Tol. ('anai 2881.- S

CHICAGO.

ELECTRIC
SEWING

KirchmaB State Bank I ’

IFIfilI CHICAGA UŽSIDEGTI) DAR

.

APSVARSTYKITE GERAI.

t

mus, sutinimus,
palengvina
pailsusias kojas, ete. Kaina 23
y ir 30 e. aptiekosė, krasa 33 ir
jį ring Cbemist, 1333-1339 S...
g 60 e. Jos- Triner, Mannfactu|i
1
s (Apgar.) i
J

M. P. Jovars

.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIItlimillllllllllllllllllllllHIIIIIIlTi

kad ateinantis šaltasai sezonas
= augina jumyse reumatizmą ar!Įf
r neuralgiją, — atmink,
kad *
E Trinerio Linimentas
užtikri£ nančiai prašalina tuos skaus
mus. Jis taipgi gelbsti musku
lų sukietinimui gydo išsisukii

j

Mes padarome iš senų naujus be skirtumo kokie daiktai nebūtų: E
pianai, vargonai, stalui, krėtdui, komodos, arba kalbamosios nvišl- 2
uos. Barzdaskučių ir sultonų įtarus ir visokios rųšies rakandus nu- E
lakuojame ir niipališiuojaine Ir padarome spindinčiais kaip naujus. E
Taipgi pataisome ir pečius ir įdedame naujus vidurius, arba —
kas yra reikalinga. Kaina mažu..

=lllllllllll|ltllllllllllilllllllll«IIHIIIIIIIIIIIIIII|lllllllilllllllllllllllllll|||||||||IUHIIIII =
Kart- neužilgo baigsis Ir jeigu nori pasinaudoti Kerais laikais,
kurie ėiu neužilgo pastos, tai neleisk laikų, bet MOKINKIS ANGidšKAi.
.i
;.............................

-•
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CHICAGOS LIETUVIAI
LAIMĖJO.

gatvių.
Ilgainiu pasirodė
nelabai lietuviams paranki 2
delei nekurtu priežasčių; 2
svarbiausia, kad mokykla ~
2
būvi) ne lietuviu apgyvento =
je vietoje ir pasirodė gana S
E
toli lietuviams ją lankyti; X
£
ypač merginoms buvo nepa Z
E
togu vaikščioti vakarais ta S
=
msiomis Bridgeporto. gatvė- S

ag’-jr-^-

ASK FOR FEDERAL DIVIDEND
COOPON5. GIVEN VVITH PURCHASES
BYLEADING MERCHANTS

hĮ

3

Užlaikoma Puikiausią
Laikrodžiu Krautur;.
Didžiausią ant
Bridgeporto.
Katrie norite
nusipirkti gra
žli laikrodėlį,
deimanto žie
deli, devizkė1J, šliubinių .
I iuių žiedų ar
Pa britvų, gra
i įofomi rekordų ir kitų visokių daly
kų.
a
Taipgi taisau laikrodžius, revol
verius, gramofonus ir armonikas.

čia yra laikomi Suvienytų Valstijų, Pačtų, Bankų,
Pavieto ir Miesto Valdybų pinigai.
Direktoriai šio
banko yra kartu ir savininkais didelių dirbtuvų kaipo
Vice-Pres. ARMOUR & Co. Pres., ALBERT PICK & g
Co. Vice-Pres.’, CHICAGO JUNCTION gelžkelio kompanijos ir daug kitų kompanijų priguli prie šios bankos. Banka moka 3 nuoš už padėtus pinigus. Duoda
paskolas ant pirkimo ir budavojimo namų mieste Chicago. Siunčia pinigus į visas dalis pasaulio. Partraukia pinigus iš kitų bankų po visą Ameriką ir atlieka vi
sokius bankinius reikalus.
Bankinės Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų
SUBATOMIS nuo 9 ryto iki 1 po pietų. Teipgi SUBATOMIS nuo ŠEŠTOS iki DEVINTOS VALANDOS
VAKARAIS YRA ATDARAS.
Tarnaujama visiems lygiu mandagumu ir rupestingumu
.. J. S. Czaikauskas,
Liet. Skyriuje.

: ••

c :~4 '

k_.-

-:x.

RBiOS

a a.'

:r:

ŽINIOS

NIJIK

S : LIET 7 ’ ŪKININKU DRAUGIJOS :

K. MICHALAUSKIS,

3303 5. Morgan Street
CHICaOO, ILL.

vi
EXTKĄ.
210 nl.eię *•
■'• ■t c ėtola budingais, 100 nkerų dirbamos, li
kusi geros ;'.ir >
gr įjliJoS. Ritina $10,000. Mainosi i Chieogos na
mus arba ’t;‘-.r \ee ir Slieboygan iv kitus Miseonsino ir 'tus.
Pn$sithi< a t'.O n! re fartnn su gyvuliais, su javais, m..
mis
17 kar
.
. '.iito C»:i.’
•i
$2,0 ■ i
r .1
>i
>k.
r..it 4 UUGŠIrk i. Ii
B
m.
tt n< b
1
■
><:
Ai
•i
r. A. MACEIKA,
T
V
4
r. i. Ii
*>«,..... .
J
CAMPBELT?
'ATS.
•
--/-2K-r
•/?r
;--’2r«.»5iw4r

.•

r

DIDŽIAUSIA

LIETUVIŠKA

KRAUTUVE

CHICAGOJE

Užlaikome laikro
džius
ir laikrodėlius,
auksintus žiedus, Sllubi
nius ir deimantinius,
muzikas,
gramofonus
su lietuviškais rekor
dais, koncertinas, ant
kurių gali groti ir nemokantis visokius

________

šo

klus, armonikas rusiškas Ir prūsines, importuotas ir taip jau
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisome
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzikallškus instrumentus
Ir revolverius. Savo darbą gvarantuojąme. Musų kainos ant vis
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Cbicagos orderius ga
lite siųsti per laiškus.

STEPONAS P. KAZLAWSKI
4632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAOO, ILL
TEl.KPHOKtt MtOVKR 730*

Katalogą visiems dykai, kas tik prtalųe už 2c. štampą.

I
f < DRAUGAS”

NAUJAS VULKANAS.

■■■■

■

Iš Washingtono prane
šama, jog Griggs ekspedici
ja Alaskoje, atrado tarpe.
kalnų Katinai, didžiausį pa
saulyje vulkanų.
Šis yra tai tik dalinis pra- i
nešimas, kuri žada pagal- j
sinti pasauliui sugrįžę ke-1
liauninkai.
Atradimas šio vulkano, Į
kuris pagal pranešimų yra
didžiausia visam pasaulyj.
Pagal aprašymo, vulka
nas užima apie 100 ketvir
tainių mylių, su nesuskaiMna daugybe plyšį i iš ku-:
rlų rūksta.
Tie patvs atradėjui ; u"a-i
do netoli ir purvų upę 17
mylių ilgio ir apie 1600 my- ,
lių žemės plotų, iki šiol taip i
pat
nežinoma.
Ke-1
liauninkai parsivežė apie du !
tūkstančius fotografijų au
galų veislių, kirminų, pauk
ščių, taipgi gazu visokių, j
kad ištirtų, kas juose yra.
Manoma, kad ta ekspedici
ja pasieks AVasliingtonų apie 5 spalių šįmet. Jei gy
vi busime, tai užgirsime i
daug naujo.

Reikalingi keli parda
vėjai ir pardavėjos, tu
ri kalbėti angliškai ir
Initi gerai apsipaiinuskus su pardavimu. lit
riniu. žmonėms — ge
ru alga.

■ Kun. A. Ežerskis, pirm.
J. J.
Statkus, rašt,
V
______________ i
AR PASINAUDOJAI ATSA- i

KANČIĄ PROGA?

Phone Yards 2721 RI
J. JONIKAlflŠ |

g GYDAU VYRŲ, MOTERŲ
IR VAIKŲ LIGAS
3315 S. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

o

VARPAI
ATMINČIAI VARPAI
McSluuiue Bell i'ouudry Go
Uultiinore, Md. U. S. A.

_ _______

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

DIDIS PIRKINYS SESIŲ LIODAYIMU PUIKIU BALDU SUDARYS S|

Tek Raodotpli

10 Štampu Dykai Panedeli Dividentu Diena

U2MIBAK, KAD U’W 8MJ0UVIViena ii šių lentelių yra labai (era
DO valgymui dėl suvirškinimo
Pa
mėginkite vieną.
Parduodamą pas
visus aptlekorlua.

Mokinama: anglUkoa Ir lletuviikoa kalbų, aritmetikos, knygvedya‘ tėe. stenografijos, typevvriting, pirš
lybos totalų,
Suv. Valst.
Istorijos,
i abelnoa istorijos, geografijos, polltlkinta ekonomijos, pUletreUa daillaraSystės.
Mokinimo valandos;
nno S ryto
Iki 5 po pietų; vak. nuo 7:1# Iki 9:30

ASM

Gyvenimo vieta
• Sov Halsted 80

Atneškite visas savo Štampų Kningutes

saęr apyi ♦

Amarikas Llatuyiy Mokykla

Ofisas:
Boem 394
•». Laflalte Bk, Cbjcago, III.

Rekordini Baldų Išpardavima

TeL Drorer 5394

^«»BanaB«BBgBgB»9BKU^aK^

8108 So. Halsted 8c.

Chicago UI-
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5 ruimingi stalčiai, dru
tdedinė auksuotai ar
žuolo spalvoje
0 Q0
nudaryta.
v? u .0

šis parlor setas, iš masynio ketvirtainio
aržuolo subudavotas, aptraukp/j O Qfi
tas puikia skūra
ųWiJiūU
Užmokėt iškarto arba lengvu išmokėjimu.

L

50c.

18

PIGIAI

kas

Valgyklai kadės,
drūtojo aržuolo, augštos puikiai subudavotos, balninė sė
dynė. $i.»ę
vertės už.
H

ši augšta
lo g. ra
sfec,r' iag;

(ai u,. dųryta aržuolinė,
gražiai nu
dailinta

jas:

Paprastai

greitai
gerai
ir ekonomiš
kai. Užsisaky
kite savo šian
diena.

The Peoples Gas
Light & Coke Co.

Plačiai žinoma ma.ši
na gvarantuojainai
atlieka sun
kiausius darbus

DR. J. KULIS
LIETUVIS GYDYTOJAS IH ». I
CHIRURGAS,
P, ‘
3229 So. Halsted St.
Chicago, III.
Gydo visokias ligas moterų ir
vaflcq.

Priėmimo Valandos: nno 9 ryto
Iki 12; 8 iki 9. Nodėltomis:
nuo 9, iki 2 po pietų; nno • v.
Iki 8 k

P. Bemotavičlas H. M. Shamont

THE ELECTRIC SHOP

Singer, Wheeler ir
Wilson, V.’hite, lįotary ir kitų žmo
nių special. -r— pa
vyzdingas po

Jeigu Nori
Pastovaus
. Darbo

$3. jmoltėt, 50c. kas
savaitė.

Stipriai padirbti

on mnmmrrmi nrn
F. P. Bradchulis

g
S Lietuvis

Advokatas

i$
g
*

Mahaaoy City, Pa.

Tel. Yards 1632

Peoples Bis Bullding
Phone Wahash 6000

$26

Dr. FRANK 0. GARTER

J

Už šita Stan
dard Lion No.
1 gazinis van
dens šildyto-

Stewart sukornbino-

■■■

M

ir $1 >as menuo

Taipgi dailią Razi
ną arba
elektros
tas angliais ir gasu
kūrenamas
pečiu3 už
$6. j mokėt, $1' kas
savaitė. Didelis vir
tuvei pečius, lygiai
lietos geležies, dide
lė vieta kepimui,
ruimingą vieta
sudėjimams

614 W. Mahaaoy Ava.,

ii]iiiii!i!i:iii!!imiiĮiiiii;iiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiii iii

TiliUI $3 I

Gero aržuolo arba
raudonmedžio, regt'.lare kaina $15.00
o dabar tik
$1.0 6 i Skalno 50 c.
kas savaitė

PIRKITE
PEČ’ll S
VALGYKLA KĖDĖ
ČIONAI IR SI TAUPYKITE

Kaina turi
pakįlti
mažiausia apie 35
nuoš. $7 ar daugiau
kuomet šis stock’as
pasibaigs. Iki tol.
Ji

Tikros Skuros
Supamoji Kede

j

Mėnesinis laikraštis, gvildenantis visokius gyveni p
i E mo klausimus tautiškoje ir katalikiškoje dvasioje.
“PAŽANGA” atsižymi rimtais straipsniais, gražia =
5 kalba ir puikia išvaizda.
Metinė prenumerata $2.00, pusmetinė $1.25, atskiras S
= numeris 20 c. Agentams duodamas didelis nuošimtis.
Adresas:

VANDENS
SUŠILDYTOJAS

$5.96

?1.00. įmokėti
savaitė.

,

g Literatūros, Mokslo, Politikos ir Visuomenės Žurnalas. g

•w
Knygynui stalas, coloniai
formos — šešiais stipriais
pilioriais, stambus viršus
— royal ketvir
tainio aržuolo

“PAŽANGA"'

j

n

PRANEŠIMAS.

'

lilien Bros
stempos
yru taip geros
kaip
pinigai, pilnu kningule
yra verta $2.50 pini
gais ariat ¥3.00 ta voru.

« U-k;ZKttH«$8M«W<KSana

.«««$«

rt

3 DR.

$1.59

Šiuomi pranešame, kad
“Draugo” Bendrovės šėrininkų specialis susirinkimas bus
9 dienų spalio, 1917, 2-rų va Į
landų po pietų “Draugo” ben
drovės name, 1800 W. 46th
St. Minėto susirinkimo tikslas
bus bendras visų “Draugo”
Bendrovės šėrininkų pasikal
bėjimas
apie padauginimų
r.
“Draugo” Bendrovės kapita
lo nuo $25,000.00 iki $50,000.-I
00 ir numažinimų šėrų kainos j
par value kiekvieno šėro nuo '
$25.00 ant $10.00 už Šerų.

Sbib'ata, rugsėjo 22, 1/W7 n».

P-le ELSIEG.MAKAR

Visiems žino
K
mas Specialistas
ATTORNEY AT LAW
Akiu
— Ausų _ 105 W. Blonroe. Cor. Clark St.
Nosies — Gerk
Room 1207 Tel. RandolDh 5599.
lės—Ligų, kviečia jį
CHICAGO. ILL.
J £ 4515 So. Wood St.
kiekviena Lietuvi
S9ej jj Duoda lekcijas skambinimo į
pas jį atsilanky
ti į offisa. — Jo
Gyv,: 5112 S. Halsted «i.
~
planu pagal sutartį.
kainos yra priei
Te'.sphcae Yards 839C
namos. Akių Li
gos gydomos — Kreivos akis pa
taisomos, Nosės
obstrukcijos ir
tonsils išplaunamos.
T
Ausų ligos ir Asthma gydoma.
120 SO. STATE ST., 2-ros ltilios.
Valandos: 9—7, Nedėlioms nuo 10
ss«ss»aaixa8X^3^»:ss«S5K«^s^iKaKs:-^JKsaa38WBB8aKi:-ffl8!KS«H8
iki 12:

S

PIANO MOKYTOJA

1641 W. 47th St.
TeL Drova- WU
Atitekame vteoM eteotrikos

jis.
geso Ir

as

troa ilratas | narnos;
eleektros tempas Taisome mo
toras, fanas ir vtsokiaa daly-

rlfrten

darbų.

VIENA Iš ARŠIAUSIŲ LIGŲ

1201 W. 47th St., Los Angeles, Col.,
Spalio, 19Į6
Apie 20. metų aš labai sirgau, tu1 rėjau insomia ir nerviškumą, aš ėjau
i prie daktarų, bet nei jokios pagelos nebuvo: aptiekorius, man patarė
1 pamėginti Kun. Koenigs Nervine. Aš
, suvartojau 2 butelius ir jaučiausi
: sveika. Pernai žiemą aš bnvau suį mu$t» per automobilių.
Daktaras
man patarė imti Kun. Koenigs Ner
vine. Aš dabar jaučiuosi labai sveiI ka.
Mrs. M. E. Kratz.
Gera knyga apie Nervišku
mas ir saųipelis vaistų siun

DYKAISčiamaa. Neturtingiems ligo

1

niams vaistai siunčiami dykai..

taisytas per Rev. EAtHsr KOENIG,
Fort Wayn©, Ind. nuo 1876, -o dabar

per

1

KOENIG MED.
H2 W. Lakęs
Parduodama po
o A

CO.,
Chicago, 1(1.
St-, arti Bearboru
$1.08 už vienų buteli,
už S5.0O.

ir gera užmokestį Unijos ka
sykloj kur angliai yra nuo
lUIlIlIlIlIlIlIUilIlIlIlIlIlIlIlIlIlIUIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIUIIIIIIIIUHIHII
51/2 iki 7 pėdų augščio, nėra
gazo, vandens nei skalos. At- - s
Dabokite Savo Akis
važiuokite j Bysville, Oliįo.

Dabar laikas yra pirkti še- Į
vili, B. & O. R. R.
rus iš Southern Montona Bro- Į
kerage Co., kurios nuosavybė i
Darbas ir pragyvenimas i 5
guli iš pietvakarinės pusės sa
čionais yra geresnis negu ki- S
lės Oliio Aliejaus kompanijos
tur, Vyrai čia uždirba dide- 5 (
5 — gi iš kitų dviejų pusių Su
liūs pinigus, bažnyčios ir mo- =
vienytų Valstijų Valdžios Alie
: TURIU DVI GALERIJAS
Telefonas Yards 3164
kyklos arti. Oras ir vanduo S
jaus sandeliai.
Įsitaisykite gerai parinktus akinius stiklus. Paveskite aprūpinti sa- =
•ržCCK-aa:-^:£
vo
akis specijalistui, kurs 15 metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus S
Šuliniai yra gręžiami, alie
geras. Ateikite gatavi į dar- į £ parapijos
ribose. Akinius parenkame belaukiant.
E
|
Vyrišky
Dnpmy
Bargenas
jus tuojaus išimamas ir par
ba
arba
atsišaukite
pas
Mr.
r
• T
i
*
. i
duodamas iš kurio neapsako
Nanjl, neatimtu daryti ant
Alfred Krank 805 llouse Bldg. Į 5
užsakymo siutai ir ėverkotai,
mas pelnas.
vertės nuo $30 Iki $60 .dabar
Akiu Specialistas
Pittsburgh, Pa.
Šuliniai yra gręžiami, -alie parsiduoda po $16 ir 2 6 dol.
TĖMYKIT
MANO UŽRAŠA.
'•>
{ V *(
Nauji, daryti gatavlml nuo fj į ?•?
jus tuojaus išimamas ir par
$16 iki $36 siutai ir overkotal, £| j jgj
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
Fotografijos Grupų, Vestuvių, Draugijų,
duodamas iš kurio neapsako g nuo $7.60 Iki 1$ dolerių.
Kampas
18-tos gat. Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augStas £
&I
* Kliubų ir šeimynų Specijališkumas.
Pilnas
pasirinkimas
kailio
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 v. Nedėk nuo 9 ryto iki 12-tai
mas pelnas.
V pamuštų overkotų.
N u imam e Fotografijas vakarais
=
Telephone Canal 523
Aliejus yra sukrioves tur
Tisai mažai vartoti siutai Ir
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllUIIIUIIIIItlIlUIIIIIHHIIIUir
ir negiedriose dienose.
overkotal vertės nuo $86 Iki
tus daugumai žmonių, kodėl S
K $86. dabar $6 Ir augščlau. Kel; H n®s nuo $1.69 Iki $4.69.
Valne tau?
v
. .
| & kų siutai nuo $3.09 Iki $7.69.
4852 South Ashland Avenue, —— Chicago, Iii.
Senas sakynis štai kaipi^ vaiisoa ir Kuperai.
skamba: “Atsakanti
proga
“•d*u®a“>
•
• •
'
barškina į duris viena kartų S
Daugumoje musų mintyse reiškia Įgijimas
kiekvienam žmogui
žmogui.” « Todėl & 1415 H. Halsted at. Chicago.
nelauk antro paraginimo bet
t rsrarrcrsTffrartTsrs-< 6TBra?>'r&T8Y8rar» assrars* 8» & r5T8TB»rrxi
turto. Oelel Įgijimo turto, jus turite būti sispasinaudok pirmų.
tematiški savo taupinlme. Patyrimas tūk
r
Norint daugiau informaci
a
stančių taupių ir pasekmingų žmonių, paliu
jų rašyk, gausi gražia kninguGėr usią vieta pirkti Delmen- u
dija vertę taupinimo. Pirmas žingsnis prie
tų kurioje viskas aprašyta.
tua ir aukso žiedus aukso Ir >a
j
Southern Montana Brokerage
paauksuotu laikrodėlių lencugėlų '•
turto ir pasisekimo turi būti bankos knygute.
7 ■* C •
v
Į t » a
m
Co.,
lakotų koloneku špilkų Ir tt. Mu- •
/
1
7
za '* 3' •
o
su Lietuviška krautuvė yra VIa-•
604 S. Dearborn St., Chicago,
o I
Pradiklt taupyti šlpndie nors ir su $1.00 Mes mokamu 3-čią nuošimti ant ju
18 didžiausių
Ir
seniausia a
Illinois.

Z. K. URBANOWICZ

John J. Šmetana

Fotografijų Įstaiga
į

| The National Coal Co.!
Cambridge 0,

PASISEKIMAS

PIKKERT

STATE

4810

RKIKKLAUKITI

Ągu&

73cmte4v

W.

22nd St.

BRAND

Account, Cliccking Account
turime siaugas
geležines
skrynias (vaults). Kire In
surance, atliekame visus

'<-W

K

O PS I O | M A. u.

Par „tlaaJatl mite nveiu JI, yra nrlau,|ai n.. .1.. iv, i ----- kiidlldlklam,.
------Norint
lolruk. I|y

-m.

Boršana OandanaaJ Mllk Oe.
a«W YORK

a. r. a

Chicagoje

bankinius reikalus. Atdara

Musu

tavoral

sinral irvarantuotl
geanės negu kitur.

CICERO. ILL.

EAG-LE
MSLK

s

BANK

Priimamo Savings

CONDENSED

P. K. BRUCHAS

Ir
,

yra tel- •

prekės

pi- «

J
O
s■

K>

įe

P. K. BRUCHAS

įo
pe

Peoples Stock Yards
State Bank
Didžiausia Valstybinė Banka išskiriant vidurmiesti.

3323 $. Halsted St

,«•» s -■ *’•

CHICAGO

kas vakara ir nedėlios ryta.
,->«rBitt>ęiwra»arBraTri

si! depozitu.

454'4 ''40'47',4č45'4'

•,

-

a

Ashland (n., Kampas 47-tus Galias.

Sp- •

t

Suimta, rugsėjo 22, 1917 nt.

LIETI

AMERIKOJE
ROOKFORD, ILL.

< <

DRAUGAS”

didelis būrys, bet kiek pate-1 g-iai, ačių musų vylėms — pu atsižymėjo Daktaro rolėje i dainas, kokias mes Lietuva- «fiiiiHMmiM«mmiM««„iMi»„iMiiiiiiiiiiiiiniinn»iiminiiiii»iiiiiii»iiiiii«ii»«imii«
myta, užimti tuščiomis svajo- nelems lv. ir E. Velioniškiu- K. Dagelis, Dvarponio rolė- j e būdanti dainavom ir ku- |
nėinis, net gaila žiūrėti, kad.tėnis, Skambaliutei ir Auk Įje—A .1nueis, .Tunkelio žy- irias dar čia atsivežę nepa
musų žiedų lapelius blaško į štakalniutei, buvo
pataisyti do — J. Juška ureduiuko miršom.
Taipogi dar su
apsileidimo balas... ir stebėti kuopuikiausiai.
Už jų pusi- j rolėje — T. Tuškcnis, Kui- dainavo dvi darni su choru
nai anie yra įsimylėję anglų darbavinių, choro vadovas p. myno rolėje — Just. Pilkau- kurį tik per vienų dienų
kalboję, savųjų kalbėti jiems Aleksandravičius savo laiky skas, Tarno rolėje — K. Mi
spėjo sutvarkyti. Gale su
Valdyba šios bankos žino kad nekuriems depozito
girdi, gėda, kame ir randas
Šie visi geriausiai dainavo Lietuvos himnų ir
toje prakalboje dėkojo ir ra kėnas.
riams yra sunkų atlikti bankinius reikalus paprastose
didis nuopuolis pas susipratu
Iš moterų ge “Sveiki broliai daininin I
gino, kad visame k..?.me cho atsižymėjo.
bankinėse valandose.
sius. Orkestrą buvo lietuviška
ras nenuilstančiai darbuotiui. riausiai lošė M. Kiškienė, kai,” galop Ant. Jinčis grą
Del parankumo tokių depožitorių Taupumo Sky
po vadovystė P. Konst. Skre
Savo kalboje linkėjo laimes ir M. Gagelienė ir K. Baliu- žei padeklemavo “Lietuva;
rius šios bankos yra atdaras
butėno, kuris geras fotografas
pasisekimo ir tiems
vaiki nienė, paskutinė dar pirmų Brangi” ir taip visi gražiai Į
Panedėlio Vakarais iki 8 valandai.
ir kuri galima priskaityti prie
nams, kuriems reikėjo stoti į sykį pasirodė ant scenos, laikų praleidę išsiskirstė.
DEPOZITORIAIS YRA APSAUGOTI MUSŲ KA
gabiųjų smuikininkų.
Yra
kadangi
tik
kų
buvo
atva

PITALŲ IR PERVIRŠIŲ, KURIS YRA $5,100,000.00.
taipgi gerų krikščionių ir ge kariuomenę. P. Šimutis, sve
žiavus iš So. Bostono, Mass.
Iš
Rymo
pranešama
čias,
papasakojo
apie
svarbu

Kur Lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai yra nuo
rų patarėjų jaunimui. Visas
Bet kaip matyti tai bus ga Šventasis Tėvas prašomas I
širdžiai prieinami.
vakaras praleistas ant Wašin mų lietuviškų dainų. 3 o kalba
bi
artistė
ir
veikėja,
kuria
arcivvskupo Cerretti uždėjo |
gtono šokių, o apie lietuviškus visiems labai patiko.
publika
sutiko
su
delnų
ploPo vakarienei vėl visi žai
naujų vyskupijų- Wagga,;
visai užmiršta.
,
dė ir dainavo kol pradėjo jnnais.
Wagga, Australijoje.
Peluo biškis liko.
temti.
“Dailia be galo” lošime
LA SALLE and WASHINGTON STS.
Vargšas.

i Panedelio Vakaro Patarna
vimas Del Taupinančių.

16 šio mėnesio buvo sureng
tos prakalbos Vyčių 83 kuopos
su pamargininiais...
Vakaro
vedėju buvo R. N. Barsis, pie
tos vargoninninkas,
1. Visų pirma “Aido” bažn.
choro padainuota
tautiškas
ldmnas ir “Baublis”.
2. Gerb. kalbėtojas kun. Vai
čiūnas kalbėjo apie naudingu
mų .vyčių organizacijos, darbi
PASISKELBIMAI
Važiuojant namon susi ją visų geriausiai atliko savo
ninkų spietimus vienybėn ir
‘ ‘DRAUGE’ ’
I
(Skersai nuo City Hali).
uždainavo L. Vyčių Himnų ir'rolės šie: Garliauskio rolėje ATNEŠA GERĄ PELNĄ.
DETROIT, MICH.
krikščioniškų kultūrų, kas svrlllllllllllllllllillllllllllllllllllllliiuillllllllllllllllllllllltlimillllllllllllllllliuuilllliua
Tautos Himnų.
į— A Joneis, moterų ro
sirinkusiems labui patiko, nes
lėje — M. Kiš. ir A. Biržeplojimai delnų geriausiai tų Jaunimas ir jo prakilnus dar
Šiame išvažiavime L. VyMai
.ydo Abpli() TO,ėje K
bai.
liudija. Turime būti dėkingi,
parodė, jog ir be svaigalų ga dagelis, kuris už vis labiau
už jo gražius pamokinimus ir
lima gražiai pasilinksminti
publikų prijuokino ir delL. Vyčių 79 kuopos choras,
nenuilstantį darbštumų; kalbė
K. Garnys
nų plojimui nebuvo galo.
Rūgs. 3 d., buvo išvažiavęs į
jo apie dvi ir pusę valandų.
žodžiu sakant buvo visi už
3. P-lė J.
Misiūnaitė vytė Royal Oak Park. Kadangi tų
SI0UX
CITY,
I0WA.
dienų
pripuolė
Amerikoniška
ganėdinti.
Publikos buvo
ir pavyzdinga veikėja sūdai
šventė
“
Labor
Day
”
,
tai
visi
—
--------į
pilna
svetainė
ir visi užsinavo: “Op Nemunėlį”,
aRugs. 2 d. Dailės Mylėto-! laikė kuogražiausiai. Apart
komp. R. N. Baršiui ant piano kas gyvas su L. Vyčių choru
leidosi į girių pakvėpuoti ty jų draugystė surengė vaka- to dar ir kitokių pamarginiir P. Stulgai ant smuiko.
Įrų su plačiu progamu baž- mų buvo.
Naujas musų
4. Vaikų choras vienų savai ru oru.
Nuvažiave į minėtų vieta Į nytinėje svetainėje parapi- vargonininkas p. J. Prakaitą pasimokinęs pirmų kai
tuojaus griebėsi prie lietuvis-įjos naudai.
Sulošė du in tis, knis dar tik 1 rūgs. at
tų dar Rockforde pasirodė
ant scenos, — sudainavo, ka kų žaislų ir dainų. Sveti m i a u-j domius ir juokingus veiku važiavo, puikiai padainavb
Kompanija Siūlo Jums Nepaprastą Pro
riškų dainų: “Už giružes” ii čiai į tai žiūrėdami gėrėjos iš lūs “Daktaro kabinete” ir solo, “Taip miela man” ir
“Prašom paklausyti,” vado lietuvių jaunimo ir ploj j r: n- “Dailia be galo.” Lošimas “Tėvynė,” su gražiu balsu, į
gą Uždirbti Gera Nuošimtį Ant Savo
kuopuikiausiai, tiesiog žavėti žavėjo klau
vaujant vietos vargonininkui, komis, kad daugiaus padai- nusisekė
įneš visi artistai ir artistės sytojus. Po dainavimo kekurios žmonėms labai patiko. nu°tyPinigų?
Pažaidus i r padainavus vi -j atliko savo roles kuogeriau-j lėtų žodžių prakalbėjo i
5. P-lė O. Krušaitė ir P. F. I
si nusidavė pietų valgyli. Vai- šiai. Lošime už vis labiau publikų apie Lietuvą ir josi
ŠITA KOMPANIJA dabar jau moka didelį nuošimtį savo šėrininkams dividenStefonavičiutė duetų “Tykiai
tais, ir beabėjo mokės didesnius nuošimčius vėliau, nes ji turi tūkstančius akerų geros
tykiai Nemunėlis” stebėtinai
Aliejaus žemes ir dabar išdirbę tiktai dali 160 akerų sau moka labai dideli nuošimtį
puikiai išpildė, akomp. var
savo šėrininkams. Auksas dabar brangus ir daug jo parduoda.
gonininkui.
ŠI KOMPANIJA, kurios valdyba susideda Iš GERAI ŽINOMU MOTERŲ yratingai,
kurios nėr turtingos, uždirbt} gera nuošimtį ant savo pinigų ir nėra abejonės
atliI 6.> t P. *F.' Stefonavičius
•«
.
kad kiekviennas vyras ar moterė kuris paims šėrų tos kompanijos nosigniios nes ji
ko solo “Siuntė mane motinė
šiandie jau moka 12-ta NUOŠIMTĮ, o Toliau, kaip išdirbs daugiau žemės mokės ir
lė” su akomp. piano.
didesnius nuošimčius.
7. P-lė J. Misiūnaitė paskam
VIETINIĄI LAIKRAŠČIAI iš Cherryvale Kansas savo pranešimuose apie Alie
bino pianu “Varpas mėnulio
jaus kompanijas, State W0MAN’S FEDERAL OIL CO., pirmoji vietoje
šviesoj.” Patėmyta josios ga
ŠI YRA NEPAPRASTA PROGA ir kiekvienas turėtu ja pasinaudoti. Jeigu
nori investuoti savo pinigus tai pirk W0MAN’S ĘEDERAL OIL CO. Šerus, o ne
bumai, iš kurios galėsime su
sigailėsi.
silaukti puikios pianistės
ir
RAŠYKITE ŠIANDIENA, tuojaus dėl pilno aprašymo tos kompanijos ir patys
solistės.
pamatysite kad viskas yra teisingai vedama ir kad turėsite gera pelną už savo pini
8. Kvartetas
‘ ‘ Sugrįžtu ’ ’
gus. — nesibijokite pareikalaukite informacijų iškirpkite
kuponą ir nusiųskite
į
užžavėjo publikų,
nes turėjo
Rengiamas yra didžiausis 25 metų gyvavimo
W0MAN’S FEDERAL OIL CO. OF AMERICA, 1311 MALLERS BUILDING CHI
CAGO, ILL., nebus jokio kašto ir nereikės pirkti šėrų, jeigu nenorisite. Patys persi
dar atkartoti, jį išpildė P. P.
tikrinkite kad šį kompanija yra sąžininga, moterių, vedama ir kad nepražus, jūsų
APVAIKŠČIOJIMAS IRBAZARAS
Stefonavičius, Stulga, Vaiva
pinigai.
da ir Gerlikas.
NE ATIDĖLIOKITE, nes Šerai kįla, ir neužilgo bus visi išparduoti.
Prie užbaigos vargoninin
Bus įvairus programai, dainos, žaislai, koncertai ir
kas ragino tėvus leisti savo
KUPONAS
vaikėzus-prie choro, spiesties
W0MAN’S FEDERAL OIL CO., OF
daug kitų pasilinksminimų. Prasidės.
prie Vyčių it katalikiškų or
AMERICA, 1311 MALLERS Building
ganizacijų. Valio kun. Vaičiū
CHICAGO, ILL.
nui! Valio Vyčių 83 kuopai!
GERBIAMIEJI: —
Valio “Aido” chorui už paAš norių plačiau sužinoti apie jūsų bendrovė, taigi meldžiu prisiųsti man
gelbų prakilniame darbe. Ačių
be jokio kašto arba priedermės ant mano pusės pilnas informacijas
apie jūsų
publikai už ramų užsilaikimų.
bendrovė ir Aliejaus Šerus.
Aukų surinkta $23.(X)
kny
Vardas
gyno naudai.
Adresas
15 šeštadienyj 7:30 vakare
“Aido” bažn. choras turėjo
pasilinksminimų
“Unity
Hali”. Gana puikiai jaunimas
pasišoko ir kurio
pusėtinai
1311 Mallers Building
Chicago, III.
buvo prisirinkę. Gražaus jau
Telephone M aj ėst i c 7362*7363
nimo esama Rockforde, gana

State Bank of Chicago

SKAITYllAMfiS
APGARSINIMUS AR APMASTEI KAD

▼1

S FEDERAI

JUBILIEJŲ

Švento jurgio parapijos

33 Street ir Auburn Avė. (Bridgeporte)

Nedelioj 30d.
Rugsėjo
Z
[Septemberj 1917.
Ir trauksis per dvi savaites

W0MAN’S FEDERAL OIL C0., 0F AMERICA

VISUS KVIEČIAMA ATSILANKYTI.

jmuhihiiii
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BYLA DEL LINU MARKOS
Lietuvos Vyčiu 16 Kuopos Chicago, III.

Šv. Jurgio Parapijos Svetainėje

Statoma Scenoje Dvejose Veiksluose labai Juokinga komedija

32 Place ir Auburn Avenue

NEDELIOJ, RUGSEJO-SEPTEfflBER 23,1917

Pradžia

8ta

valanda vakare

Jau ne sykį Lietuvos Vyčiai 16 kuopos atsižimėjo savo mandagiais vakarais, Statydami Scenoje daug naudingu musų tautiešiams veikalų. Taigi ir čia proga yra praleisti valandėlė tarpe Intilingcntukos
publikos, kuri dar niekad nebuvo musų užvilta.
KOMITETAS.
VALIO visi ant smagaus vakaro. Bilėtų kainos 50c., 35, ir 25c.
P. S. Bilėtai, pagalios jau pusė yra išparduota iš kalno, taigi

ypatai. —
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jeigu kas nori užimti patogių vietų tegul nesivėlino.
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Subat.a, rugsėjo 22, 1917 m.

5203 Rasemvood Avė., sa-įsi prie šio didžiulio choro.,
r«l«toua> Mc Klnl.y 67M
PAJIEŠKOJIMAI
kynnii prakalbų ir prirody-Choro gi užduotimi yra ren-,
Kaip girdėti, tai Bridge- tnui, buk jis yra “Kristus,”1 gti rimtus ir prakilnaus tu-į
Dr. A. K. RUTKAUSKAS
Pa Iešką 11 savo vyro
Baltraus
IUndoko,
jis
kitur
sakosi
kita
pa

(lydo visokias Ligas
lirs. Sarah Sehorik, 794 partiečiai pradeda atbusti, ateinantis antru kartu “iš rinio koncertus.
Prie pa- vardė, Fraiik Sliniith, Jis pats ar kas
Iibmi V. II fihli
So. Claremont Avė., skun pradeda jausti, kad tai Jų ganyti” pasaulį ir pabaigti sekmingesnio koncertų įvy kitas meldžiu duoti man žinia sekan 14(7 Ii. W«Hti liti.
čių adresu:
džia savo vyrą už melagys užduotis yra darbuotis savo darbą , pradėtą Sarlatono 1 kdinimo, chorui būtinai reiMRS. ŪKSITE BINDOKIF.NE
035 Oa k luini Avė., t'hurlerol, Pa.
Daivie.
te.
Pereitą
savaitę
ji
suti-(tautos
ir
tėvynės
labui.
•
*
kalinga didelė
orkiestra.
• C- k >
Dr. S. Biežis
Paieškai! savo brolio
Kazimiero
Aną dien pakalbėjus kun.
ko šį vyrą ir apsivedė.
Mlcrcier dirba Nortb'ves- .Jaučiant tą nemenką muzi Kiincės, paeinančio iš Kauno guh.,
Lietuvis Gydytojas Ir Chirurgo*
Vilkįnerges pavieto, Kagavos parapi
Kemešiui apie Tautos Fon tern .tavorinių traukinių ra- koje spragą praeitame aps jos,
Ofisas 2859 8. Leavltt St.
'Vilkonių kaimo.
Girdėjau kad
šeštadienis, 22 rugsėjo. Vyras prieš apsivedimą pa
gyvena Clileagoje. Meldžiu Jis pats
Valandos 4—C ir 7—#
dui aukas, visi kaip vienas štinėje ir yra vedęs.
sakęs
buk
jis
jau
našlys
ir
Bet kričio susirinkime orkestrus ar imžįstanii praneškite apie ii. už
Šv. Tarno.
Tel. Canal 8877.
kasių lubai dėkingas, mano adre
turįs trjs vaikus, bet po ve prižadėjo ateityje darbuotis jo moteris nepritaria jo klausimas ir buvo pakeltas. ką
sus sekantis:
Nedėldienis, 23 rugsėjo.
MOTIEJUS Kl’NCE,
stuvių pasirodė, kad jų ran ir kaip kuris išmano veikti “pašaukimui:”
Pripažinta
svarbiu
ir
nau

2344 W. 23 Plaee Chicago, III
Šv. Linus.,
■IIEKIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMMIlIlIlIlIlIlIlIlIin
dasi net Šeši.
Mrs Sehrik labui badaujančių brolių
dingu turėti apskričiui savo
Pnieškau savo pusbrolių: Bene
Šarlatanas
‘
Yoliva,
pak

JOSEPH 0. W0L0M
dikto ir Tedeušo ir puseseries Ro
Pirmadienis, 24 rugsėjo. nieko nebūtų sakiusi, jeigu Lietuvoje.
bendrą orkestrą.
Rengiant zalijos, Tamošaičių, paeina iš Kau
laustas,
ką
jis.
manąs
apib
LIKTLVIB ADVOKATAS
no gubernijos, Raseinių pavieto, Jur
Šv. P. M. nelaisvių užtary jos pačios nebūtų buvę 4
L. Vyčiai ir mano šį tų
koncertus, išvažiavimus ar barko vo'lasties, Kklrnumunės mies
liaują
“
pranašą,tai
anas
Katpb. 124 National Llf* Bldg.
vaikų. Ją paėmė baimė pa pradėti veikti.
tojos.
Štai perei
telio, 10 metų kaip apleido Lietuvą,
88 So. Lnealle JBt..
šiaip jau pramogas, orkes ir visa luika gyveno Pliiladelphljoje,
pasakė:
krid'Mercier
keturi
VaVtĮals 15444 MUvraukea
MUwa:
Avu.
mačius visą armiją vaikų.
tame susirinkime, buvo jau
Pa.
Malonėkite atsišaukti, ar kiti pra
Central 8888,
metai atgal atvažiavo iš trą butų visoko puošalu.
pakeltas klausimas apie žie
neškite jų antrašų, nes turiu svarbių
Aaaldenoa Humbold *t
SUSIRINKIMAS.
Kanados miškų ir buvo ko> Nemažai tarpe vyčių yra reikalų šiuo antrašu:
'
j
• t CHICAGO. m
mos laiku veikimą, bet tas
VERONIKA GALN.UTE,
kino vyresniuoju šarlatano mokančių vartoti toki ar ki 4533 Hcrmitagc avė., Chieago, III.
SUGAUTI LOŠIKAI ANT
2iiimiiiiiiun«imwMiimiuHnnihiitiin
likosi atidėtas ant toliaus,
Susiv. Liet. Rymo Katali
TRAUKINIO.
Dowiė maldhamyje.
Bet tokį muzikalį instrumentą,
Paieškau savo švogerkų: Onos ir
kadangi Šv. Jurkio parapi
Siulosių paeinančių iš Kau
ku Amerikoje 163 kp., laikys
pradėjus jam garsinti, kad o gal dar daugiau norinčių Rozalijos
Tel. Drover 7041
no gub., Seilių pavieto, Nauja miesto
ja
švenčia
savo
25
metų
su

pusmetinį susirinkimą, nedė
volus
ties,
Girininkų
sodos
Vainuto
Anądien
nnt
traukinio
Tatai reikia tas parapijos. Pivmiaus gyveno ChieagoDr. C. Z. Vezelis
jubiliejų pradėjus jis esąs šventas, likosi iš išmokti.
lioję 23 d. rugsėjo, 1 vai. po einančio į Waukegan, liko pa-ikaktuvių
on
T.'’ . • / c \
u
tos vietos prašalintas, kaip spėkas sutraukti į vieną je, dabar nežinau kur randasi, malo
LIETUVIS DENTIBTAS
}
. .v . .
m
30 rugsėjo, tai ten tun apnėkite atsišaukti sekančių adresu:..
pietų, šv. Kazimiero Vienuo temvti lošikai
Valandos: nuo 0 ryto Iki » vak.
iš pinigų. Tuoburnotojas. Tai vis ameri vietą, ir išlavinus jas suda
MR. JOHN MASIK
Nedėllomla pagal sutarlm*.
Box 70 — 154 I’lacc
Uąrvey, IH,
lyno bute, 2634 \\. 67-tos gat-. -jaus pasiųsta detektivai ir čia siėmę pasidarbuoti, kaipo koniškai!
4718 So. Ashland Avė.
ryti
didelę
vyčių
apskričio
• 1
į
geri
parapijiečiai
parapijos
arti 47-tos gatvės
Ves
’■
t------------nabagus suėmė. Areštuota net
arkestrą.
Organizatorium
ANT PARDV/IMO.
labui, ir žada pasitaisyti ten
Visi nariai ir, norintieji pri 14 asmenų. Beveik visi iš savo atskirą skyrių (bo' tos orkestros išrinktas p. A.
T0\YN OF LAKE.
Highland
Parko.
sirašyti prie minėtos kuopos,
Pocius.
Trumpame laike
t EXTRA SALE.
oth) su visokiais įvairu
Parsiduoda
ant grotųjų bučemė
yra nuoširdžiai kviečiami at
žadame imties už darbo. A. I su grosemė apgyventa
Iš jaunimo gyvenimo.,
mais.
AKYS EGZAMINUOJAMAS
lietuvių, gero
silankytų — bus visi maloniai NAUJAS KELIAS Į NEW
je vietoje, pardavimo priežastis, sa
Bridgeporto draugijos savininkas pirko ūkį (farnuj), yra prh
priėmariii. Taipgi senieji na
' Verstas, kad ir pigiai parduoti, maYORKĄ.
19 rugsėjo pavis Sq, par . .VAIKI PARALYŽIUS.
jvo geruose darbuose neatsii kalėkite greitai ateiti, ir klausti pdr,
riai nepamirškite
susirinkti,
davimo išlygas, šiuo antrašu:
------------Į lieka.
Ypatingai jos pa- ko svetainėj^ lį., Vyčių I?Kas toru*; sd|Mu*a aus Ir
nes yra labai daug svarbių rei
ALEKSAS NAVICKAS,
pą žiūrėjimą Urba galva skauda
Šiomis dienomis Chicago-1 vyzdį duoda visoms kitoms ta kuopą ,turėjo mėnesinį
4330
So.
Wood
st.,
Chieago,
III.
nelaukite- 4Igal, bet atsitikite pas
Ketvirtadienyj, kaip garsi
kalų aptarti.
mane.
Aš Jums duosiu rodą ir
je likosi sutverta nauja lai-(draugijoms.
žodžiu, tai susirinkimą.
Pirmiausiai
na Chieagos Sveikatos skyrius
pririnksiu akinius. Ui savo darb*
ANT RAND0S.
vų kompanija po vardu: I tikros lietuvaitės visoj to išduota raportai, kurie na
, Nuoširdžiai kviečia,
gvarautuoju arba pinigus
tą dieną Cliicagoje apsirgo ta
iinslu.
Aš
tūrių
gera
narna
ir
norių
kad
Pas
163 kp. Valdyba. “Hudson Great Lakęs Bis-įžodžio pramėje. Jos taipgi, rių likosi, priimtais.
PETER. A. M1LLER
baisia liga net 11 vaiką.
I,ietuviškų šeimyną, parandavotų ir
2128 West 22-ra gatve
pateli,” kurios svarbiausias fcaįp girdėjau, žada prisidė- kui apkalbėta daug svarbių
užiurėtų kaip savo locna pirmas pa
gyvenimas 3534 Parnell Avė., kuria
Tarpais pasi
dalykas bus pervežimas vi ti prie parapijos ateinančio klausimų.
me randasi maudykle gazas, kieto
Dvilikos
metu
Kotrina
FitzI
medžio grindis, randa labai žemą, atT0WN OF LAKE.
ginčyta.
Pabaigoje
dv.
va

sokių tavorų tarp Chieagos, bazaro.
.
■■ .
slšaukite laiškų:
V. A. G. MURRELL,
dovas kun.. N. Pakalnis už patrick, 819 W. 38 gatvė,
Nevv Yorko, Duluth ir MilAR ESI GIRDĖJĘS?
Ateinančiam pirmadieny824 — 19 So. La Šalie St.,
10 d. rugsėjo, Šv. Cecili 'vaukee’s... Sako, kad tas į je> pragį^g
vaikino drabu
siminė apie vakarinius kur- persirėdžius
Kad žmogus gali pasigražinti sau
veidą ir įgyti ilgus plaukus. Prisiųsk
jos choras, Šv. Kryžiaus pa- palcngyis daug persiuntl-į
suvedimas elektros ir jsus , vyčiai tani prijausda žiais ir paėmus savo draugą:
štampą ir gausi visas informacijas.
PRANEŠIMAS
CICEROS
rap. surengė išleistuvių va mui visokių tavorų tarpe tų į statymas “booth”
vai išrinko korrtišiją. Užda- Praną Kominą 7 metu, leido “Draugo
DIITRIIUTOR FOR NILIERT CO.
” skaitytojams, kam iš
parapi-1
42 Vine Street,
Montello, Mass.
si
miestan
pamatyti,
kas
ten
karėlį p. Zolp ir Pieržyns- miestų.
Ciceros “Draugo”
skaitytojams
-------re-r-■
(jos svetainėje.
Kadangi1 rius susirinkimą žaidimų
kio svetainėje prie 46-tos ir
vedėja F. V. ragino jauni dedasi ir “gerus laikus tusi- i nepnstato vaikas teisingai kožna
•r \ f i
• t 'T .
, ,, r,
.
iii- 1 dieną “Draugą”, tai meldžiu atsimanoma gražiai papuošti,
v .. x.
. , . ,
te . I o porai valandų besi- gaubti pas manės, o aš stengsiuos
Paulina gatvių. Tas vakaras
.tai nesigailima nei laiko paPazaisfl:
SUSIMUŠĖ GATVErengta dviem nariam: pp.
Rūtelę’’ ir kitus' lietuviš valkiojimo po miesto gatvės, (pataisyti.
aukoti tam reikalui.
J. MOZERIS,
KARIAI.
Aleksandrui
Prečinaukus žaidimus.'! Tik gaila, likosi nuturėti ir suareštuoti.
1430 S. 49th Avė., Cicero, III.
Sekmadienyje įpųsų baž
skui jr .P. Kairiui.
Ta
kad mažai ' žaista, nes šį Iš miesto buvo pranešta tė
I
nyčioje
bus didi iškilmė.
Ketvirtadienįo
vakare
vams,
kad
anie
pasiimtų
savo
me, vakarėlyje
dai v va vq
kartą minėto jdunimd žaidi
vien tik choro nariai, ir ke-i^arPe State iv Vau Burren Bus primieija gerb. kunigo
muose ūpas buvo nlislugęs. vaikus.
DR. G. M. GLASER MOKYKI
S KIRPIMO IR DESIGNTNG
lėtas pakviestų svečių. A- Satvb> įsimušė gatvekarini. jUrbos, kuris šioj parapijoj
VYRIŠKŲ Ir MOTERIŠKŲ
•'
Zėsė.
APRKDAZjU - - ’ *
..
Praktikuoja 26 metai
pie 10 vai. vakare prireng- Sužeista G vpatos.
..'ra gimęs ir augęs, todėl išt* ’ni'j
'
Musų aistema Ir ymatlška* mokine
Gyvenimas ir Ofisas
mas padarys jus žinovu J trumpą laiPATRAUKĖ TEISMAN.
3140 S. Morgan St. kertė 32 st.
Tą pačių dien, gatveka- kUmės bažl‘>'<'io’e bus »«*»i
tą vakarienė, kur j susirin
Chicago,
111.
Mas turime didžiausius ir arsr1 siORKESTROS
KLAU
SPECIALISTAS
lus klrpimo-deslgnlng.lr siuvimo »
kusius prabilo pirmininkas rvs ant linijos tVhitillg, jP'lPlas osrius, kur mės sutelksime. *-.rakt
Moteriškų,
Vyriškų Ir Vaikų
SIM)E.
Šią
avaite
liko
patraukta,
Į
patyrimą kuomet jus mokys:.'Ar
choro p. V. Daukšas, pri- Hammond & Kast Chicago ( Pereitą savaitę pas mus
Taipgi Chroniškų Ligij.
Elektra varomos mašinos
atsakomybėn
Evanstono
teisė-1
OFISO VALANDOS:
siuvimo skyriuose'. ■ '
mindamas tikslą to vakaro. Į nušoko nuo relių. Sutrenki-j buvo
svečias
gerbiamas
Li
’
-• ‘-.'' i'
Jus esate užkvlečlaml aplankyti «
9 ryto, nuo 12 iki 2 po plot
Chieagos Vvgiai gali pasi jas Harry M. Bartlett, kuris j iki
pamatyti musų mokyklą bite talku
ir nuo 8 iki 8:30 vak. NedėlioJis kalbėjo, kad mes nelink- mas buvo didis, kadangi ga-! kun, Slavvnas iš Raeine,
dieną ir vakarais ir gauti speclal ■»
mis vakarais ofisas uždarytas.
kai pigią kalną,
Gerb. svečias aplan džiaugti savo skaitlingu ap buk priiminėjęs nuo prasižen-'
Telephone Yards 687
sminties susirinkom, bet į tvekarvs ėjo su visu smar-*a
Patrenos daromos pagal Jūsų ml
rą—bile stallės arba dydžio. 18 bite
savo
apgailestauti
[kuinu apie 30 mylių į va kęs Chieago ir pasisvečia skričio choru. Muziką my gėlių papirkimus ir juos pa- Į
madų knygos.
.
MASTER DESIGN1KG SCROOL
lintis jaunimaą iš visų Chi liuosuodavęs. Tai tau ir teisė
vęs
musų
parapijoje
išva

draugai, ypatingai p-o Pre- landą.
J. F. Jūunlcka, Perdėtlnis
Sužeistų pasirodė
118 N. La Šalie gatvė. Kambarys
eagos dalių it bitės spiečia- jai!
činausko, kuris prigulėjo 11, užmuštų nei vieno. Prie žiavo namon.
418-417. prieė City Hali
Dr.
POVILAS
ŽILVITIS
prie choro daugiau negu per žastis to atsitikimo, tai ak
Šiomis dienomis taipgi
,
•
I
10 metų. Taigi butų linkė muo ant kelio pasitaikė.
LietnTia Gydytojas Ir
buvo aplankęs (hieagą, bu
Chirurgą*,
tina, kad daugiaus tokių
vęs seniai visiem žinomas
MOS 8. Halsted ŠL,
Chieago
..Tai BUSjf GRAŽŲS1 Ją išdir
vyrų choras susilauktų, ku
T
Droror 7171
'bridgeportiestis, p. J, Micba Mentholatum Oa> Prieš eisiant
gult ištepk veidą mosČia per ke
rie dar ilgiau išbūtų cho APSVAIGINTOS GAZU. ' kėblinas.
Jisai dabar gy
is vakarus, o padarys veidą tyrv
re.
Po gardžios vakarie
vena Slieboygan, Wis. ir tu
ir tkaiaSiu baltu..
foji mogtis
t . r *’ •
Trijų mėn. senumo Trene
nės, V. Daukša pakvietė
šima
plėmus
raudonus,
juodus ar
ri valgomųjų daiktų sąkroDievo Apvelzdos Parap. Svetainėje
ba
šlakus
ir
prašalina
visokius
choi•a, kad uždainuoti kele- Oshom ir jos motina Lilian,
X.
...
. ,
iva.
spuogus nuo veido. Kaina dėžatą d ainelių. Taipgi esant dai 4430 Lexington Avė., rasta j
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit
siųsti ir stampomis.
valandėlei liuoso laiko, cho ipsvaigusios nuo gazo, ku-1 PASIVAIDINO “IŠGAJ. RIMKUS,
PRADŽIA* 5 VAL.
yAKARE.____________
ras užtraukė būrį linksmių ris, pagal pasakojimą kitų.
NYT0JUMI.
P. O. Box 36,
Holbrook, Mana.
dainelių, idant
suraminti buvo paleistas iš pečiaus.
Kviečiame atsilankyti visus, kaip jaunus taip ir
senus
į šį sezoninį Puikų Balių. Bus puiki muzikė prie
“ko. nepagy^tl.
Nekoks.! Frtfnk A. 8.
The
užbaigos užgiedota tautiškurios galima bus smagiai ir linksmai laiką praleisti.
Priežasties nežinoma, bet Mercier, 1641’ Foster Avė.,
Best
’
Kviečia
KOMITETAS, o
v Ji
kas himnas ir atsisveiki
policija tvirtina, kad moti- nusisamdę svetainįę
ant
nant su numylėtais broliais na buk norėjusi avė užnuokareivais išsiskirstyta na-idinti.
IRO.
Į -j
fBRIDGEPORTAS.

APGAVO SAVO
JAUNĄJĄ.

CHICACOS

.

1

.

.

.

_________________________

1

1

f

NUSIPIRK MOSTIES ’•

PUIKUS BALIUS

ol

BBAUGYSTtS $V. PETRO IR POVILO

SKAITYKIT IR PLATINKIT

Nedelioj 23d. Rugsejo-Oct.

■

Buvęs

ATVAŽIUOJA Į CHICA

NIEKAS NEGELBĖJO.

GĄ “TEDDY” T. R.

Misą Auna
Studenski' Ateinančiam trečiadienyj,
slaugotoja Columbus ligo- Chieagos skerdyklų pavilionynėje, kad prailginti g y-1 ne , Teodoras Roosevelt tu-

vastį Mrs. Mary Massetti, 'r<‘s didžiausį susirinkimą ir
kuri sirgo nuo sumažėjimo prakalbas, dėl svetur gimukraujo, davė savo kraują
šalies valstiečių,

leisti, kuris buvo pumpuo
Susirinkime bus galima
jamas į ligonės gįslas.
Li- dalyvauti visiems.
Jokio
gonė buvo gyva per 5 savai- įnžangų neims ir prasidės
tęs, bot galų gale negalėjo lygiai 7 vai.
niekas negelbėti ir mirė.
Nusipirk 8% gvarnntuotas Ronds gan

Htocks Ir Bonds Perkami Ir Pardnooaml veiklus darbas, Andrews A Oo..
108 S. Iji Kailio st., nfcleta 1BOO m.

narni su pirmų mortK»ge ant geriau
sia ištaisytų nklų rašykite: Illinois

$125, $40, $20.. DEL TAVĘS

Konteatas prasidės nuo 1 Rugsėjo
ir tesis iki 1 Gruodžio 1917m.
SKAITYK SU ATIDA.
Kad genaus susipažintu visuomenė su musų Ra
kandų Krautuvė, mes duosime Didelės Dovanas tam,
kuris iš musų krautuvės išpirks daugiausiai rakandų.
Gaus 1 (3 šmotų) skurini setą vertės $125.00; antras
gaus divoną $40.00 vertės; trečias komodą $20.00 vertės,
čia yra proga kiekvienam ką nors laimėti tik rei
kia noro.
PASARGA: Kiekvienas, kuris pirks musų krautuvėje nepamlrSkite paimti “reeeipta”, nes su štnls “recelptals”
laimėsite viena
Iš tų paskirtų daiktų.
Ateikite ) musų krautuvę Ir persitikrinkite, nes musų kainos
yra dabar numažintos. Mes patarnaujame Ir greitai pristatome.

BALNIS & PUNDINAS
4536 So. Paulina St.

Chicago,III.

Tel. Drover 3774.

8e«nrities Co.. R2« Westmlnster Bldg.
Telefonas Randolpb 7851.
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■vzrPIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Gurų, Lentą Ramų Ir Stogini* Peoi*ro*

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

CHICAGO

