Kaip protas, taip Ir paty
rimas neleidžia mums tikėties, kad tautos dora bujo
tų ten, kur tikybiniai prin
cipai atmetami.
Geo. Washington.
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Vokiečiai bombardavo S. V.
ligonines

Tęsiasi byla buvusio Rusi
New York, rūgs. 8.—Vie
Wa«hingtIfe^ rūgs. 8. —
jos karės ministerio gen. Valdiškuose rateliuose ap tos dienraštis -“Tribūne”
Suchomlinovo ir jo žmonos, tariami pleftai konfiskuoti praneša:
kuriedu kaltinamu šalies iš visus neutralių šalių laivus,
Į vieną Atlantiko uostą
davystėje.
kokie randasi amerikoniš atkeliavo keturių prekybos
Londonas, rūgs. 8. — Va-iriai iš medikalio korpuso,
Kaip žinomą, šiton gar kuose uostuose.
laivų oficieriai ir jurininkai.
t
__________________
kar
iš karės laukų PraneuŠiaip tris kiti amerikonai
sinu bvlon pašaukta dauge Dabartiniai^ laikais tų lai Jie pasakoja, kaip 7 vokie
gauta žinia, kad vo- ir
lis liudininkų.
vų yra 400,tonų intilpi- čių nardančios laivės Atkiečiu
lakūnai bombardavo
Devvni kitų tautų žinoDurnos pirmininkas Ro- mo. Tų laivįį. didžiuma pri lantiko vandenyne užpuolu
dzianko liudijo, jogei dar guli Olandijai. Kiti gi Skan sios 22 talkininkų laivu, Suv. Valstijų ligonines, at- nės.
- REZIGNUOJA PRANCŪZIJOS KASINĖTAS
Iš to matosi, kad vokie
šalę
vieno
pinu karės Suchomlinovo dinavijai.
plaukiančiu iš Anglijos pa sirandančins
čiai
nepataisomi. Jie mėto
veikimas pasirodė intariaTokio nepaprasto žing kraščių į Suv. Valstijas. Prancūzijos miesto, karės
RUSAI KRAUSTOSI IŠ
ŽUVĘ NARDANČIŲ
bombas, kur jiems pasitaikė
nias. Durna jau tuomet ma snio svarbiausia priežastimi Keturi tų prekybos laivų laukuose.
LAIVIŲ VEIKIMAS.
petr'ogrado.
tė jo kriminalius apsileidi yra laivų stojai Suv. Valsti nuskandinti. Tečiaus kovos Sub< >mbarduotas ligonines proga, nors tarptautiniais
mus kariuomenės organiza joms. Be te, tarptautiniai metu nuskandinta ir trįs turi užėmę amerikoniško įstatymais yra aštriai už
Vyriausybė dar nenuspren- Birkenhead, Anglija, rūgs. cijoje. Kuomet gi dėl stokos įstatymai, prasiėjus reikalui, nardančios laivės.
[Raudonojo Kryžiaus draugi- ginta apšaudyti arba iš oro
8. — Vakar čionai kalbėjo amunicijos stovis fronte leidžia ka
Tasai mušis skaitomas di-'-l4,s
Louis ir Hanard bombarduoti ligonines. Vo
džiusi apleisti sostinę.
jančiai šaliai
Anglijos ministerių pirmi pradėjo aršėti, Suehomlinov
ų šalių lai džiausiu šioje karėje tarp skyriai, kurie po karės pa- kiečiams toksai darbas nepaimti neut
ninkas
Llovd
George.
Susi

Petrogradas, rūgs. 8. —
išpradžių nudavė, jogei jam vus, gi po k
buos sugrą- prekybos laivų ir nardančiu i skelbimo Vokietijai pirmif-! pirmiena. Nuo jų galima tirinkusius
jis
užtikrino,
kad
laivių. Ir tie visi, katrie tam | P nuvyko karės laukan dar- į kėties dąr ko arsesmo ir
Vietos militariuiuose rate
tas reikalas neva rupįs. Bet žinti arba a gjftti.
mušyj dalyvavo, su atsidė- buoties sužeistųjų kareivų baisesnio.
liuose tvirtinama, kad Ret vokiečių nardančios laivės neužilgo jis visomis jėgomis
Toksai vokiečių pasielgi
tarpe, juos siaugoti ir g.vdv-.
rogradui negrąsiąs pavojus nepasiekusios savo tikslo ir pradėjo priešinties durnos
PAGELBĖS jimu tvirtina, kad ateityje
jų
visas
veikimas
nuėjęs
puolus Rygai. Tečiąu vy
vokiečiai jau negreit pasi ti. Harvardo skyrius labai mas tuo labiau prailgina da
pastangoms, kad sutvarkyti
AI.
niekais.
Tai
labai
gerai
žiną
bartinę karę. Kiekviena ka
nukentėjęs.
riausybė iškalno gaminasi,
kėsinsią panašion kovon.
kariuomenėje santikius. Ta
ir
patįs
vokiečiai.
Tečiau
jie
riaujanti
šalis už tokius
Anot gautų žinių. pam»skad kartais vokiečiai išneSusirėmimas įvykęs rug
sai jo pasipriešinimas paga
Washi:
Įrugs.
8.
—
tvčių neužpultų sostinės. vis dar mėgina laimės ieško liau viešai paaiškėjo, kuo
pjūčio 15 d. už 30 mylių nuo tomis bombomis nužudyta: darbus ieško atkeršijimo ir
Dabartiniais
laikais,
•
kuoKol-kas dar nieko tokio ga ti su tomis laivėmis.
Airijos pakraščių. Pirm to Vienas amerikoniškas ofi- nori, kad Vokietiją visiškai
met vokiečiai rusų armijas
met
Rusijos,'
raneuzijos
ir
lutino vyriausybė nenutarė/ (Ministerių
pirmininkas įveikė ir įsibriovė į Rusijos
prieš kelias dienas 22 pre eieris iš medikalio korpuso. butų nuteriota. Nes, rasi,
kitų
šalių
1
dinas,
galima
Kitu du, regįs, anglu.
kaip veikiai ir kokiuo budu tolinus pažymėjo, kad Rusi provincijas. Tai įvyko ne
lik tuomet jinai paliktų pa
sakyti, yra
Įdūręs Suvie kybos laivu iš kelių D. Bri Sužeista:
turės persikelti Maskvon su ja nepražuvusi. Rusų karės sant amunicijos.
sauliui nepavojinga ir ne
nytų Valstijai ir Japonijos tanijos uostų suplaukė vie- Trįs amerikoniški ofieio- kenksminga.
visomis valdiškomis įstaigo mašina, per žiemy busianti
nan Airijos uostau,. iš kur
“Paskui teko man aplan
mis.
sutaisyta ir jinai išnaujo kyti Galiciją — kalbėjo Ro- rankose, aną; d ieną pastarų visi bendrai pasileido plau
jų šalių atstovai atlaikė la
Laikina vyriausybė Ret dar smarkiau imsianti veik dzianko. — Tenai pasibaisė
bai svarbią, konferenciją, kti į Ameriką. Priešakyje VOKIEČIAI GERINASI ALZAS LORRAINE BU
rogradui nuskyrė civilę ko- ti.
tinus daiktus pamačiau. Ir
PRIE RUMUNŲ.
SIANTI MONARCHIJA.
kurioj apkųįįėt* dabartinis plaukė didžiausias laivas.
Paskui jį kas pftsmyliš
atsakom vkė
<
Valstijos šioje karėje atlo- 'krinRf ne ant ko kito, kaip karės stovis.
plaukė kiti visi laivai.
Berlynas, nigs. 8.—“VosPetrogradas, nigs. 8. —
V• V*
v
•, •
1
7.1
Konferenciją sumanė Suv.
žymiausią
rolę. tik ant Suchomlinovo.”,
sti laikyti susirinkimų, su siunčios
Oras buvo gražus ir jūrės Buvęs vyriausias Susų ar sischė Zeitung” rašo, kad
Valstijos. Šitas konferenci
spenduoti laikraščių leidimą I Kuomet jos pakilsiančios,
gana ramios. Visi laivai be mijų vadas’gen. Aleksiejev kuomet šito mėnesio pabai
Gen. Savič, karės sąmatų
joje
atstovavo valstybės
ir valyti miestą nuo visokių tai prieš jas niekas nedrį- ekspertas, irgi panašiai liu
jokio tmkdėsio taip nuplau praneša, kad vokiečiai Ru goje susirinksiąs parlamen
sekretorius Lansing, gi Ja
nepageidaujamų vyriausy siąs atsilaikyti. Suv. Valsti dijo. Pažyinėjo dar, kad Sukė apie 30 mylių Atlantiko munijos fronte laikinai ap tas, jisai aptarsiąs vyriau
poniją barduas Isliii.
jos
bendrai
su
talkininkais
bei elementų.
gilumon, niekur nieko inta- sistoję veikti, nes jie ėmę sybės pasidlijimą Alzas-Lor
ehonilinov nieko neveikė
Konferencijos pasekmės
Bet tarpe fabrikantu ir priešininką įveiksiančios.
prieš ginklų ir amunicijos
riatno nepamatyta.
teiriauties, ar nebūtų gali raine pakeisti monarchija,
nežinomos. Bet pilnai nu
turčių kilo pasiauba. Jie
trukumą.
Staiga šalę didžiulio laivo ma savo pusėn patraukti priklausančia Vokietijos femanoma, jogei buvo apkal
galvatrūkčiais ruošiasi kuo PRANCŪZIJA NORI AL
iškilo iš vandens du peri Rumunijos. Jie pasiūlė ru derativei sąjungai.
Prof. P. Miliukov, buvęs
bama dabartinis Rusijos
veikiaus apleisti sostinę.
skopu ir nardančios laivės, munams susitaikinti su eenZASO LORRAINOS.
užsienių reikalų ministeris,
stovis.
Nutarta daugelis
įstaigų
nieko nelaukus, paleido po tralėmis valstybėmis ir imti
pasakė, kad Suehomlinov
— AVasbington, nigs. 8.—
Karės rateliuose kalbama,
tuojaus perkelti Maskvon,
Paryžius, nigs. 8.—Pran kąip pirm karės, taip karės kad Japonija Rusijai pagel dvi torpedi. Viena tų torpe bendrai veikti prieš Rusiją. Prez. AVilsonas uždraudė
Nižnin-Novgorodan ir į ki cūzijos ministerių pirminin metu sužiniai apgaudinėjo
dų pakliudė vieną prekybos
Žinoma, rumunai su pa aukso ir sidabro išvežimą iš
bėsianti ne tik medžiagiš
tus miestus. Daugelis tur kas Ribot, kalbėdamas vie rusu tautą tvirtindamas,
laivą ir šitam suąrdė visą niekinimu atmetę tokį pa- Suv. Valstijų į neutrales ša
kai, bet ir kareiviais. Gi S.
tingesniųjų rusų jau aplei nam Prancūzijos mieste pa kad kariuomenė esanti kuoužpakalinę dalį. Laivas į siulijimą. Tatai, gen. Alek lis be vyriausvbės žinios.
Valstijos veiksiančios vaka
Vi-' • ’
do sostinę.
pusvalandį nuskendo.
žymėjo, jogei Prancūzija geriausiam stovyje.
------------------------------ I
siejev perspėja rusų tai.t i,
riniam fronte.
Vyriausybė praneša, kad jokiuo budu negali sutikti
Trečiosios durnos prezi
Šita torpedą pakliudė di kad jinai iškalno butų pasi
— TVasliington, nigs. 8.—»•
Kiek žinoma, ligšiol Japo
Rygos užlajoj nepastebėta tai k i uties, kol jai nebus su dentas Gučkov kalbėj'o, jo
džiulį laivą. Ir šitas už va ruošusi sutikti naujus sma
N'nv
Yorko uosto muitų
nija yra kaipir nieko neprikol-kas jokių vokiečių karės grąžinta Alzas-Lorraine.
landos nuėjo jūrių dugnan. gius. Nes kuomet vokie
gei Rusija karėn buvo visiš
rinkimo viršininkas Malone
sidėjusi prie pagelbėjimo
laivų. Rusų karės laivai pa
kai nepasiruošusi ir už tai
Tuo pačiu žygiu kitu du čiams nepasisekė savo intri
atsistatydino. Tai esąs pro
talkininkams.
siruošę susidurti su prieši REZIGNUOJA PRANCŪ atsako Suehomlinov.
paskui "plaukiančiu laivu gomis supainioti rumunu,
testas, kam prezidentas lei
Malcevit amunicijos dirb
ninku ir. žut-but susiremti
ėmė šaudyti į nardančias jie briausis pirmyn, norėda 
ZIJOS KABINETAS.
džiąs AVashingtone areštuo
NAUJAS POPEŽIAUS
su juo.
tuvės direktorius Slabošcvič
laives. Vienas šovinys su- mi tuo budu atkeršyti kaip
ti sufragietes.
DELEGATAS.
Anot laikraš'čių praneši
tmškino
vieną
periskopą
ir
liudijo,
kad
spalių
mėn.
rumunams, taip rusams.
Paryžius, nigs. 8.—Pran
mo, rusai vis tolinus atsime
laivė
po
šito
nugarmėjo
jū

1914
m.,
kuomet
ahelnai
vi
cūzijos ministerių kabi te
Gen. Aleksiejev pažymė_ Petrogradas, nigs. 8.Washington, rūgs. 8. —
ta Rygos fronte. Paskui
sur pradėta kalbėti apie
rių
dugnan.
jo,
kad
Rusijos
nuo
vokie-j
Laikina
vyriausybė pasiun
tas, kurio pirmininku yra
Tš Rymo čia gauta žinia,
juos visur neatsileizdami se
amunicijos
stoką
karės
Kiek
palaukus
išilgai
čiu išgelbėti negali niekas j fė 3 savo įgaliotinius ToRibot, po speeialio posėdžio
kad popežius, sakoma, pa plaukiančių laivų iš van
ka vokiečiai. Dvinskui kolfrontuose,
dirbtuvės
užveizpadavė prezidentui Poinskirsiąs naują savo delega dens išnėrė kitos penkios kitas, kaip tik stipri jos ka bolskan pri žiu rėti buvusio
-kas nesama pavojaus.
da
apsilankė
artilerijos
de

eare rezignaciją.
->
riuomene.
caro, kad jis ten nedarytų
Tie patįs laikraščiai, be
partamente karės ministeri tą į Suv. Valstijas vietoj nardančios laivės ir kiekvie
Prezidentas prašė kabine
kokių nors suokalbių. ,
antvvskupio na jų paleido torpedas.
srovių ir partijų skirtumo,
joje ir pasiūlė pristatyti vy dabartinio
to atsiimti savo rezignaciją
KAIZERIS KALBA
* . •
i«,i.
’
šaukia gyventojus pamesti
riausybei šovinių ir šrapne Bonzano, kurs kažkodėl bu Kuoveikiaus pasukta į jas
arba palaukti parlamento
—
Udine,
rūgs.
8.
—
Šito
APIE PERGALĘ.
visus kitus reikalus šalin,
lių. Tečiau jam ten pasaky siąs atšauktas.
laivų anuotos. Vienai nar
nusprendimo.
užpuolimo metu italai jmNaujas delegatas, sako dančiai laivei pataikyta ir
susivienyti ir bendromis jė
ta, kad kariuomenei amunima, su savimi atgabensiąs ta, regis, nugarmėjo jūrių
Amsterdam, rūgs. 8. — ėmė nelaisvėn apie 30,(XX)
gomis gelbėti revoliuciją.
eijii nereikalinga.
VOKIEČIŲ TAIKINĖ
austni.
Anot laikraščių, vokiečiai
Panašiai liudijo ir kitos prez. TVilsonui ir naują tai dugnan. Tečiau jų visų pa Lubeeko pirkliai pasveikino
I
KONFERENCIJA.
grasia revoliucijai. Nes jei
šovinių dirbtuvės užveizda kos paštuiijimą, kad tuo bu leistos torpedos nuskandino kaizerį su Rygos paėmimu.
— Hoboken, N. J., rūgs,
Kaizeris į pasveikinimą at
jiems pasisektų užimti vis
Brustorn. Kuomet jis nuėjo du apsieiti be Anglijos tnr- dar du prekybos laivu.
8.
— Vietos viešose mokyk
Copenhagen, rūgs. 8. — karės ministerijon su pa- pininkvstės.
didesnius Rusijos plotus, jie
Sulvg jurininkų tvirtini sakydamas pažymėjo, kad
Kaip žinoma, popežius mų, paskiau anuotų šovinys Rygos puolimas reiškia Vo lose panaikinta
vokiečių
galėtų Rusijai sugrąžinti Pirm 12 dienos šito mėne siulijimu, jam atsakyta:
monarchiją. Todėl kas gy sio, kaip pranešama iš Ber “Rusų kariuomenė nieko pirmąjį savo pakvietimą pataikęs dar vienon nardan- kietijos jiergalę šitoje knrė- kalbos pamokos.
vas šiandie privalo stoti pe- lyno, tenai įvyksianti taikos nereikalinga. Musų organi taikinties Suv. Valstijoms čion laivėn ir ta nugarmėju j<\
buvo prisiuntęs per Angli si savais keliais.
ORAS.
tjs į petį ir kovoti prieš iš reikalais konferencija, šiton zacija kuopuikiausia.”
laukinį priešininką — vo konferencijon nuskirti par
Gen. Batog išpažino, kad ją
Nors tasai nardančių lai karės laivai ir visus likusius
lamento
narini.
Rugsėjo 8, 1917 m.
kiečius.
Sfiehomlinov savo intekme
vių užpuolimas buvo štai- i prekybos laivus nulydėjo
Revoliucionieriai savo or
saugoję kaip oficierius, taip slaptus karės sumanymus. gus, tečiau tos visos flotilės [atgal į Airijos uostą,
Cbicago rr apylinkės. —
gane sako: ‘‘Tegu ateities reikalauja, kad rusų tauta ir civilius, katrie buvo inta- Visokie slapti karės parėdy komendantai labai šaltai ir i Praėjus 30 valandų visi Šiandie nepastovus oras:
istorija nuspręs, ^kas yra mestų šalin politiką, ginčus riami prielaūkavime vokie mai be jokios tvarkos buvo sumaniai mokėjo ginties1 laivai
išnaujo
pasileido rytoj išdalins debesiuota;kaltas už dabartinį Rusijos ir visokius kitus naminius čiams.
mėtomi Suchomlinovo na prieš užpuolikus.
plaukti į Ameriką, Bet šiuo šalta,
militarinį susmukimą. Da nesutikimus ir bendro,. -»
Be kitko byloje, paaiškė muose. Tuos parėdymus biMūšio metu bevieliu tele- kartu kiekvienas jų nuplauTemperatūra vakar augbar ne laikas apie tai dia- jėgomis stotų prieš prieši jo, kad Suehomlinov savo 1c kam buvo gilima paglem grafu pašaukta pagalba. Na- kė atskiriai, pariuktinųoju ščiausia 62, žemiausia 58
kusuoti. Dabartinis stovis ninką.
žmonai pasakojęs visokius žti arba nusikopijuoti.
užilgo atplaukė Anglijos sau .keliu.
laipsniai.

Civiliai gyventojai kraustosi
Rusijos gilumon'
VYRIAUSYBE DAR LAIKOSI SOSTINĖJE

V

NARDANČIOS LAIVĖS
UŽPUOLĖ 22 PREKY
BOS LAIVU.
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NETEISINGOS
PASKALOS.

Paskutiniame

numeryje
‘Lietuvos” rašoma, kad
“Draugo” redaktorius kun.
Pr.
Bučys
pasitraukia
nuo redagavimo ir jo vietų
užimsiąs buvęs ‘ ‘ Darbinin
ko” redaktorius kun. F. Ke
mėšis.
Girdi, taip nutarta
padaryti laike kunigų susi
važiavimo Niagara Falls
mieste.
Apie prof. kun. Bučio tą*
riamųjį
rezigiiavinią,’ ,^Š
“Draugo” iš kažin kur su
žinojęs praneša ir “Kelei
vis. ’ ’ '
Bcabėjo, ftžgirdę “LietuVos“ ir “Keleivio” paskalus ir kiti musų laikraščiai
pasiskubins tų patį pa
kartoti. Tuo tarpu, tai
tik prasimanymas.
Kun.
prof. Bučys kaip buvo, taip
ir pasilieka “Draugo” re
daktoriumi, nors šioje va
landoje sveikatos sutvirtini
nio delei randasi Shebovgane.
Kad kun. Kemėšis atva
žiuoja Chicagon, tai tiesa,
bet jis atvažiuoja ne dienra
štį “Draugų” redaguoti, bet
Šv. Jurgio parapijoj kuni
gauti.

kartais išreiškia pačios vy
riausybės pažiūras, sako,
kad Lietuvai ir Kuršui bus
duota autonomija ir tos šalįs paliks Vokietijos globo
je. Gi į lenkų norus atsa
ko:
.
“Vokietija nepradėjo ši
tos karės, kad sutverti len
kams valstijų nuo jūrių lig
jūrių. \
Vokietija visupirmn privalo rupinties nuosaviais reikalais, kad geriau
apsidraust i rytuose. ’ ’

Toks vokiečių pasistaty
mas, tai tikras peilis len
kams, kurie įpratę lenkis
kais kraštais vadinti ne tik
Lietuvi; ir Kuršų, bet dar
Ukrainą.
Tiek to su jais.
Tfu jų
tokia liga.
Bet mums
svarbu tas, kad vokiečiai
vis dažniau ir rimčiau rūpi
nasi apie Lietuvos ateitį.
Nejaugi\ Lietuva po v karės
turės pasilikti Vokietijos
globoje?

--------------

v

Gal kas pamanys, kad tai
koks pasityčiojimas iš vy
riausybės ar kitko, jei čia
kalbama apie šunų mobili
zacijų.
Tečiau čia nėra
nieko panašaus.
Iš Wasliingtono anų die
nų pranešta, kad kas negali
eiti karėn, tasai karės rei

kalui pasitarnaus nors tuo,
jei Praneuzijon pasiųs savo
šunį.
Senatorius Brady iš įdu
bo indavė kongresui bilių,
kad vyriausybė sumobili

zuotų tūkstantį šunų ir ši
tuos podraug su kariuome
ne pasiųstų į Prancūziją.
Sulyg minėto biliaus šu
lių lavinimas karės tarny
boje turi būt atliktas spe-

cialėse stovyklose šioj šalyj.
Išlavinti ir pasiųsti, į Pransą.nų iinioą sluns rfizua
daug sau tinkamo užsiėmi
mo.
Jie saugos kareivių
stovyklas, patroliuos aplink
KAS KALTAS UŽ RUMU apkasus, musių
laukuose
NIJOS PUOLIMĄ.
pagelbės surasti sužeistuo
sius.
Nesenai gauta žinios, kad
Tūkstančiai šunų iš AlasRumunijos karalius su savo kos jau senai veikia Pran
šeimyna ir vyriausybė ap cūzijos ir Italijos frontuose.
leido Rumunijos
miestų
Senatorius Brady tvirti
Jassy rr su visais valdiškais
na,
kad visos kariaujančios
arehivais iškeliavo Rusijon.
Nebuvo pasakyta telegra šalįs turi 12 tūkstančių iš
mose, ar jie iškeliavo į O- lavintų šunų. Šie šunis ka
dessų, ar kur į Jekaterinos* reiviams atlieka didelį pa*
tarnavimų.
Jie suranda
lavų ar Kievų.

Tokios žinios, supranta
ma, neveltui skelbiamos.
Reiškia,
kad
vokiečiai
tikisi
pamušti
paskuti
nį Riupuuijos sklypą ir tų
šalį pastatyti Serbijos, Bel
gijos, Lietuvos ir kitų liki
mo eilėje.
Šiandie nereikia nei sa
kyti, kad Rumunija labai
gailisi, jei pirm laiko įsivė
lė šiton baision karei i ir
ta i Į) daug bereikalo nukeli
tėjo.
Rumunija ncperoiatė Rusijos biurokratinės vy
riausybės klastingumo.
z
Rumuniją karėn intraukė
buvusioji rusų caro vyriau
sybė, kurios priešakyj tuo
met stovėjo didis Vokietijos
šalininkas Štunneris, anų
dienų miręs Petropavlovsko
tvirtovės kalėjime.
Rumunijos karalius Fer
dinandas su savo vvriausve/
a
lie
protestavo,
kad
kariauti
LANKAI BAISIAI NE
prieš vokiečius liesus atsa
’PASIGANEDINĘ.
kantis btikas, kad liesų ap
Iš Copenhageiio praneša galvoti! kils reik pradėti su
ma, kad Varsa vos lenkai valomais nuo laukų javais,
begalo susirūpinę Lietuvos kad liesų apdrausti žibalo
likimu.
Sakoma, kad jie versmių plotai, katrie vei
mušę telegramų net pačiam kiai gali patekti priešinin
Vokietijos kaizeriui prašy kui. Be to pati Rumunijoj
dami jo, idant jis Lietuvą kariuomenė nebuvo tinka
Neturėjo
prijungtų prie ncprigulmin- mai pagamintu.
ganėtino skaitliams anuotų,
gosios rusų Lenkijos.
Vyriausioji
Vokietijos neturėjo pakankamai amu
parlamento komisija suti nicijos.
Tečiau Šturmcris griežtai
kusi su vyriausybės nu
sprendimu, kad Lietuva ir pareikalavo, kad arba Ru
Kuršas 'turėtų atskiriu ad munija tegu luojnus pas
ministraciją, t. y. kad tos kelbia karę Austrijai, taigi
šalįs nebūtų sujungtos su ir Vokietijai, arba Rusija
Rumuniją užpuls.
Lenkija.
šito pagrasinimo pasek
Liberalų
“Tageblatt,”
rašydamas apie dabartinį mes šiandie visi žinome. Ru
stovį
vokiečių
užimtose munijos privertimas stoti
kraštuose, sako, kad Lietu karėn reiškia ne kitką, kaip
vos ir Kuršo gyventojai pri tik Nturmerio sėbravimąsi
šturmcris
valo pripažinti vokiečių val su vokiečiais.
norėjo
Rumunijos
pragaišdymą, nes tai reiškia, kad
Vokietija tas šalis nori iš- ties ir savo tikslą atsiekė.

sužeistuosiu s
kareivius,
kad ir tamsiausioj naktyj.
Jie lengvai atskiria saviš
kius '• kareivius'vrub “įFįįeši?
uinko.
Jie begalo paklus
nus ir ištikimi.
Tuo tar
pu jų užlaikymas mažai at
sekta.
Sakoma, kad karės sekre
torius Baker sutinkąs su
tuo senatoriaus Brady su
manymu.

Dabartinės karės prailgi
nimo nori ne tiktai Anglija,
kuriai, posenovei norisi val

do vauti jūrėse, bet ir “Tė
vynė,” laisvamaniškojo Su
sivienijimo organas. unTė

vynė” kuoaitriausiais žo
džiais pašiepia Šventojo Tė
vo pakvietimų kariaujan

čias šalis taikinties. Juk
ko geresnio negalima nei
laukti nuo laisvamanių.

Chicagos majoro Thompsono šmeižimai kai-kurieins
laikraščiams neišeis gurun.
Visas reikalas atsiduria tei
sman.
Majoras tvirtina,
kad jis nėra joks vokiečių
šalininkas, kaip tai laikraš
čiai jį piešia.

Neveltui laisvamaniai su
linktas Amerikoje aukas
nori pasiųsti jie į badaujan

čių Lietuvą, bet tiesiog į
Petrogradą. Juk Petrogra
de ėmė “veikti” jų atstovas
l)r. J. šliupas.

Truputį švelnėja musų
socialistų laikraščiai su sa
vo užsipuldinėjimais ir kur
stymais prieš vyriausybę.
Turbūt pagaliau suprato,
kad ir visokia laisvė turi
savo ribas.

Subata, rugsėjo 8 d. 1917 m.

rėmimo ir kas šalinasi nuo jų, tas papildo tautišką nuo
dėmę.
‘
Be to, mes nenorime, kad aklai butų remiamas ir kiek
vienas saviškės visuomenės biznierius. Pavyzdžiui, jeigu pas
Pramonė ir prekyba šiais laikais yra stipriausis pamatas mūsiškį prekės yra brangesnės arba blogesnės negu pas
išlaukinio žmonių gerbūvio, nes tie du dalyku berods dau svetimtautį, tai neišmintinga butų jas pirkti atsižvelgiant
giausiai atneša visuomenei turto. .
vien tik į tai, kad pardavėjas yra lietuvis. Taip elgdamies
Juo didesnis skaičius fabrikų, dirbtuvių ir prekybos in mes ir patys sau darysime skriaudą ir dar labiau tvirkinsi
staigų, juo daugiau atsiranda išgalių turtingiau ir patogiau me savo “biznierius”. Jeigu svetimtaučiai gali turėti gerų
gyventi.
prekių už tam tikrą kainą, tai ir susiškiai privalo galėti.
Užtat tose šalyse, kur pramouija ir prekyba gerai išsipla
“Draugas” trokšta Lietuvai netik dvasiškų, bet ir ^ma
tinę, žmonės dažniausiai būna ir labiau apšviesti, ir gražesnius
teriališkų turtų, o kadangi pramonė ir prekyba daugiausiai
rubus dėvi, ir geriau valgo, ir daugiau pinigų turi.
suteikia šiais laikais žmonėms turto, tai mes tik džiaugiaJuk kodėl tiek daug lietuvių išvažiavo Amerikon ir į ki
mies iš tų dorų lietuvių, kurie kimba prie “biznio” ir nuo
tus kraštus?
MĮĮMB
širdžiai patariame protingai remti juos.
, Aišku, mes važiavome Amerikon todėl, kad Lietuvoj nėra
Mes esame svetimoje šalyj, mums nuobodu, mums grępramonės, nėra fabrikų ir tokiuo budu kas nenori būti ant
3ia pavojus pražūti svetimtaučių banguose, todėl, kad nu
ūkės, tam nėra kur užsidirbti pinigų. Prekyba taipo gi labai
siraminti, kad išsigelbėti nuo ištautėjimo ir, kad tapti tur
menkutė musų tėvynėje, bet ir ta žydų naguose.
tingesniais
LAIKYKIMIES KRŪVOJE, gyvenkime kaip
Taigi, kad Lietuvoje visiems lygiai gerai butų gyventi,
galima sutartingiau, remkime savo parapijas,
mokyklas,
būtinai reikia pagerinti ekonomiškų jos buitį, BŪTINAI BEI
draugijas, laikraščius, daktarus, advokatus, krautuvės siu
KIA LIETUVIAMS VISOMIS KETURIOMIS KIBTI PRIE
vėjus, kurpius, barzdaskučius, laikrodininkus, “real estate”
PRAMONĖS IR PREKYBOS.
biznierius ir t.t.
—
Kol mes šalinsimies nuo didžiai pelningos pramonės ir
Jeigu nesilaikysime krūvoje, jeigu
pavydėsime sa
nemažiau pelningos prekybos, tol Lietuva bus neturtinga, tol
viems pasisekimo, tai kaip. buvome taip in. pasilaksime pli
mes patys skursime, o svetimiems tuo pačiu laiku krausime
kiais, o tuo pačiu laiku patys sunkiai dirbdami didinsime
milijonus.
kišenius tik svetimtaučiams.
f
Nors jau Lietuvoje prieš karę vikresni musų žmonės po
Nesusipratėliai, apsileidėliai, pavyduoliai geros ateities
truputį pradėjo kibti į prekybą, bet dar labai mažai tokių
negali
tikėties.
“drąsuolių” atsirasdavo. Be apsirikimo galima pasakyti, kad

Remkime Savo “Biznierius."

Tokiems žnionėms gerbūvio durįs uždarytos — ir jei
atvažiavę Amerikon lietuviai pralenkė tame žvilgsnyj
gu
jie
visuomet tokiais bus, tai greičių greičiausia visiškai
europiečius brolius.
Šiaip ar taip bot vis gi tarp čionykščių lietuvių lengvai ga suskurs.
Atkreipkime į tai rimtą domą.
*
lima pastebėti aiškus noras prie “biznio.”
Tik žiūrėk: padirbę ja metus-kitus musų žmogutis, taupiai,
<<,AIDOBLISTŲ”
protingai gyvena ir susikrovęs kelis šimtus dolerių jau rūpi
nasi nusipirkti ar tai krautuvę, ar tai barzdaskutyklą, ar kitą
(I. W. W.) BĖDOS.
kokį “biznį,” kad lengviau pragyventų ir daugiau uždirbtų.
Užvakar, Chicagos polici
Užtat, nors nedaug, bet jau turime čia ir savų “gro- ja su valdžios slaptais agen
▼
dienos jau
sernių,” ir savų “bučernių,” ir savų rūbų krautuvių, ir savų tais padarė didžiausią kratą
praėjo. Bet ,
vis dar tarpe mys
barzdaskntyklių, ir t.t.
Cliieagoje aidoblistų lizduo
yra daug vergų,
kurie yra atstu
Kai-kurie musų “biznieriai” pasirodo yra gana vikrus, se.
Sudrebėjo visų jų kin
miami nuo savo darbo beširdės
verg-mistrės-LIGOS.
sumanus ir meilus žmonės ir todėl jiems “biznis” sekasi labai kos, kada pamatė jų spaus
* Yra labai lengva išvengti ma
gerai, turtas auga greit.
žų kliūčių išaugant j dideles,
tuves ir ofisus apsuptus po
jeigu ūmai atida ant to atkrei
Daugelis lietuviškų krautuvių vedamos visiškai kaip pri licija ir slaptais agentais.
piama. Ir tas yra jūsų pareiga
link paties savęs ir savo šei
dera: Švaru, gera tvarka, geros prekės, mandagus patarnavi
mynos tai vis atlikti.
Valdžios agentai tvirtina,
Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
mas, greit ir sąžiningai atlieka visus užsakymus ir t.t.
kad tai buvu&rtikra mgpju- j
nų, kaipo plovimas skaudžianTokie apsireiškimai tik džiugina susipratusio lietuvio šir
čios gerklės intraukiniui į save
tė, nes be I. W. W. galvų
apmalšinimui dusulio, nuo gal
dį, nes pramonė ir prekyba labai reikalingas dalykas mūsiškei
vos ir ausų skaudėjimo; ect.
areštavimo, konfiskavo ir
visuomenei ir lig šiol' daugiausiai to mums stigdavo.
kelioliką tonų visolęiop priešX r
Bet mes dar daugiau turėtum savo “biznierių” rr apskri
apsireiškia esąs iš geriausių na
valdžią ir prieš karę litera
minių gyduolių, esančių ant
tai turtingesnių lietuvių, jeigu labiau juos remtumėm.
pardavimo— ase už bonkutę.
tūros, ^keliose kulbėse, ir
Nuo Reumatizmo, PadagoB, NeuraJINiekas negali užginčyti, kad dabar mes oi menkokai re
gijoo, PeTFH»My»no, Apniukime, DantuSkaudėjimo, Diegliu ir Skamtejimo Kru
daugybę rankraščių.
tinėję, Kaip ir mm visokiu kitu reuouar
miam savo krautuves, savo siuvėjus, savo laikrodininkus ir
tiiku ligų, naudoki
Tas.
medžiojimas
prasi

kitus getus “biznierius.” Japonai, vokiečiai, airiai, čekai ir
PAIM-EXPELLER,
daugelis kitų svetimtaučių kur kas labiau remia savuosius, ne dėjo 5 rugpjūčio, 2 vai. po
kaipo aeną ir nztikčtiną draugą Šeimy
pietų. Jis buvo taip sutai
nos per puae iimtmečlo. Tik 65c ir
gu mes, lietuviai.«
J5< bonkute; galima gauti viaoae ap
tiekus® arba paa puti fabrikantu—
sytas,
kad
vieną
beveik
va

Kol dar mūsiškiai nemoka angliškai kalbėti, tai dar eina
F. AD. RICHTER & CO.
pas savuosius, bet pramokę angliškos kalbos daugelis lietuvių landą ar kiek vėliau atsibu
H-M WMMngt»n Stmt, Nm Vork.
Z
jau kratosi nuo savų ir didina kišenias svetimos tautos vo visuose Su*v. Valstijų di
desniuose miestuose.
žmonėms.
Iš pranešimo laikraščių
Tai yra labai liūdnas ir labai kenksmingas apsireiškimas
musų gyvenime.
matyti, kad kituose miestuo
Taip peiktinai elgiasi daugelis lietuvių DELEI STOKOS se kratos padarytos ir kon
SUSIPRATIMO, DELEI APSILEIDIMO IR DELEI PA fiskuota šie dalykai:
VYDUMO.
Pffctsburgh’e — Konfis
Ypač daug savų rėmimo reikalui kenkia pavydumas.
kuota visi IWW. dokumen
Nors ne&iela rašyti, kad lietuviai yra gan* pavydus žmo tai ir literatūra.
į Jūsų pinigai turi būti pa
nės, bet tai tikra tiesa. Didžiai smerktinas lietuviškas pavydu
Lincoln, Ncb. — Doku
dėti geroje saugioje vals
mas apsireiškia netik savų pramonės Ir prekybos instaigų rė mentai ir trįs areštavimai.
tijos baukoje
mime, bet ir musų politiškame gyvenime, ir partijų santy
Detroite — Iškrėsta visi
kiuose ir t.t.
ofisai ir keliolika asmenų
Pavydumas šauna į kitą, bet užgauna pats save — sako areštuota.
- — OF CHICAGO --------patarlė.
Milwaukee avetrac
- San Franeisco — Penkios
K am p. Westeru Avc.
Taip ir yra. Juk jokios naudos iš negarbingų pavyduolių
1WW. susirinkimų ^vietos
pasielgimo mes neturime, o blėdis labai didelė.
3% ant Jūsų Pinigų
iškrėsta.
Jeigu mes neremiame savųjų, tai kenkiame pelningos praPanrdčlials ir Knhatomls
Salt Lake City — Namai į Atdara
Cskarate iki A vnlniidal
monijos ir prekybos išsiplėtojimui tarp mūsiškių. Taip elgda
IWW. lyderių iškrėsta ir' Skoliname pinigus ant Namų
mies mes ĘATYS UBAOINAME SAVE, O SVETIMTAU
2,(MM) paveikslų Frank Litt'Persiunčiame pinigus į
ČIAMS KRAUNAME DIDELIUS TURTUS.
le paimta.
Europą ir galima gauti
Juo labiau bus remiami musų pramonininkai prekybi
Superior, AVis. — Laida
Laivokartcs.
ninkai, juo didesnis lietuvių skaičius kibs prie to pelningo
finų laikraščio Tyomis suir reikalingo užsiėmimo ir tokiuo budu lietuvių tautos tur
konfiskuota ir keli 1WW
tingumas kur kas greičiau didės.

Second Security Bank

700 tūkstančių lietuvių išeivių Amerikoje tiek' metų
bedirbdami kasyklose, fabrikuose ir kitose vietose jau ne
vieną svetimtautį padarė milijoneriumi, o patys kaip skur
do, taip ir skursta. Taigi, ar gi verta pavydėti saviesiems
turto, ar gi blogai bus, kad Lietuvą taps turtinga.
Mes nesakome, kad reikia remti suktos sąžinės lietu
vius “biznierius,” kurie prisilaiko taisyklės: neapgausi —
neparduosi — negyvesni.
Taipo gi, mes nepatariame remti nei tokių, kurių “biz
nio” vietos virto ištirkimo lizdu, kur renkasi “pasikalbė

nariai areštuoti.

Minneapolis — Raštinės,
krėsta, paimta knygos, laik
raščiai ir pinigai.
Duluth — Raštinės finų
laikraščio ir 1WW. konfis
kuota.
Mihvaiikce — Raštinės iš
krėsta.

Los Angeles — Raštinės
krėsta ir visoki raštai kon

i Dieninės Ir Vakarinės Teisiu
. Kliasoti. 22 luotu užtikrintas
1800 mokiniu
pusisokluius.
IAla mokykla užbaigė — S
Motit Praktikos Kursai. Vaidiio^ exutuinaci.ias
pareina
nuo 66% iki 100% mokinių.
Geriausi Atlasiniai —■ Kam
bariai visam Mieste.

J

A
0
s

ti” įvairus “bomeliai,” morališkai sukirmiję laisvamanė
liai ir jiems panašus sutvėrimai.
fiskuota.
.Visi kursui atdari Moterims
. Pirmų pirmiausiai visiems savo prieteliams patariame
Seattle — Raštinės krės , Rudeninis Terminas Atsi
remti gražiai gyvenančius, neištautėjusius “biznierius,” ku ta ir HĮmustuvės sukonfisdarys Rugsėjo 17-tą.
rie dalyvauja katalikiškose lietuvių draugijose, priguli prie kuota.
Prirengiame <lel Kolegijos, Teisių,
Mcdecinos. Dantų Gydymo. Knžtnlcparapiją, duoda aukų viešiems reikalams, skaito gerus lai- dokumentai konfiskuoti.
rystės, greitu laikų. Noj-int. dykai
adresuokite: Chancellor J.
Jcraščius ir garsindamies juose prisidėda prie palaikymo
Tas pats buvo ir daug ki J,Katalogo
Tobiaa, 83 W. Jackaop Blvd, Tel.
naudingos spaudos. Tokie žmonės labiausiai yra verti pa tuose miestuose.
Wabush 653J.
i
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PRANEŠIMAS.

Dar apie Mokyklas.

Šiuomi pranešame, . kad | SENIAUSIAS IR DIDŽIAUSIAS VALSTIJINIS BANKAS
*
ANT BRIDGEPORTO
i kf
“Draugo” Bendrovės šėrinin
UŽMIHAK KAD TI KI SKILVI.
Gniimuiias visose valstlnyėiosc.
Negalima nepaminėti tbir Po kiekvienam valgiui imkite vienų kų specialia susirinkimas bus
pamatysit, kad geriau Jausitės. 9 dieną spalio, 1917, 2-rą va
vienus Įstaigos, kuri veikia oPradėkite
šiandienų!
(\ STATE BANK>
landą po pietų “Draugo” ben
labai pragaištingai čia Adrovės paine, 1800 W. 46th
1112 W. 35th St. Tarpe Morgan ir Racine gat.
meriknj. Ta Įstaiga tai yra —7 metus leidau mokslai1
bedieviškos mokyklos. Soci nėn, bet ką, jie yra verti St. Minėto ‘susirinkimo tikslas
Kapitalas $300,000.00 Turtas Viršina $2,800,000.00
alistas, laisvamaniu arba be šiandien žmonių ir Dievo a- bus bendras visų “Draugo”
*
t
Čia yra laikomi Suvienytų Valstijų, Pačtų, Bankų,
dievis mokytojas, pasėja į kyse. Alielas brolau lietu- Bendrovės šėrininkų pasikal S Pavieto ir Miesto Valdybų pinigai.
Direktoriai šio
bėjimas apie padauginimą
vaiko širdį pragaištingą a- vį katalike! Atmink tą, kad
•;į banko yra kartu ir savininkais didelių dirbtuvų kaipo
“Draugo” Bendrovės kapita
bijojimo Sėklą. loji sėkla ne vįSOH mokyklos yra nauVice Pres. ARMOUR & Co. Pres., ALBERT PICK &
lo nuo $25,000.00 iki $50,000.Co. Vice Pres., CHICAGO JUNCTION gelžkelio kom
ilgainįū išauga į bedipvys- (|ingOS -—teikiančios tikrąjį
00 ir numažinimą šėrų kainos
panijos ir daug kitų kompanijų priguli prie šios bantos medį, o šis atneša biau- apšvietos mokslą,
Čia tai
par value kiekvieno šėro nuo
kos. Banka moka 3 nuoš už padėtus pinigus. Duoda:
riaušių nedorumo vaisius. ir vra tėvu priedermė at
$25.00
ant
$10.00
už
šorą.
paskolas ant pirkimo ir budavojimo namu mieste Chirpikai pripažįsta jau net ir skirti bedieviškas mokyklas
cago. Siunčia pinigus i visas dalis pasaulio. Partrau
Kun. A. Ežerskis, pirm.
patįs protingesnieji laisva- ^,lo katalikišku, kuriose mo
kia pinigus iš kitų bankų po visą Ameriką ir atlieka vi
J. J. Statkus, rast,
mamai. ’ Dėja, pas mus v-is kynama tikrojo apšvietimo.
sokius bankinius reikalus.
r
> 1
dar- atsiranda tokiu gudra Pastarosiose apart -svietiš-j
Bankinės Valandos: nno 9 ryto iki 4 po pietų
NOTICE.
SUBATOMIS nuo 9 ryto iki 1 po pietų. Teipgi SITBAgalviu, kurie inkalbinėja ko tuoksiu, išmokinama my-1
žmonėms, buk bedieviška lėti Dievą, Bažnyčią ir tė-' Notice is liereby given tliat 8 TOMIS nuo ŠEŠTOS iki DEVINTOS VALANDOS t
VAKARAIS YRA ATDARAS.
a speeial meeting of the stock- |
mokykla esanti visai neken
-(‘n į vvnę-Lietuvą, ir pagalinus U 7',
ė A "
..........
V? ?
<>ir-l
'
'savo
___ tėvelius,
_
I holders ot the Draugas Pub.
Tarnaujama visiems lygiu mandagumu ir rūpestingumu
įsminga.
Mokytojas, Mi
r"'gerbti
a
..J. S. Czaikauskas,
Co.
will
be
held
at
1800
W.
t:
di, mokąs vaikus rašyti,
8
Liet.
Skyriuje.
46th
St.,
on
the
9tli
day
of
skaitytį, istorijos, aritmcti-į Tokiomis geriausiomis be
kos ir tt.. m o juk du kar. tuvi,,, vaikams mokyklomis October 1917 at the hour of
tu du, visados bus keturi ar Amerikoj yra parapijinės 2 o’clock j), m. for the purpose
’i
tai mokjs bedievis ar kata- 'uokykios. Šiose, mokyki,.- of considering the voting upO
]jrag
!se mokytojauja kaip vi on the proposition to inerease
KUN. KAZ. SKRYPKO.
o
Geriausia vieta pirkti Deiman
siems žinoma, seserįs-vie- the Capital stock of the said
Šiandie, 8 rugsėjo, šv. Jurgio parapijos Detroite,
Tokie išvedžiojimai nevio-.
,
kurios kart„ - svip Draugas Publishing Company
tus ir aukso žiedus aukso iria
Mich. klebonas kun. Kaz. Skrypko linksmai mini 29 ..am Rak kartais apsukti^ moks]u i5(Jėst„ h, from $25,000,00 to $50,000.00
paauksuotu laikrodėliu lencugėlų
laketų koloneku špilkų ir tt. Mu
metu kunigavimo sukaktuves.
valva. btu ištikrijju juos ga-!tik.jimo (lalvkuSj ir tik and also the proposition to
su Lietuviška krautuvė yra Vie
i , * {Gerbiamas jubiliatas gimė Lietuvoj, Kauno gub., įima labai greit suklaidinti vien šitose mokyklose lietu decrease the par value of each
na
iš didžiausiu Ir
seniausia įa
Žagarės parap., 30 rugpjūčio 1869 m.. Gimnaziją bai-j Reikia žinoti, jog ir pradi- viu vaikai besimokindami share of stock from $25.00 per
Cbicagojo Musu tavoral yra tei,.s

gė Rygoje, o dvasišką seminariją — Kaune. Lietuvo-į nėję mokykloje'tebėra klau- nepames tikėjimo, neapleis share to $10.00 per share.
singai rvarantuotl ir prekės plgesnėa negu kitur.
Dated this 31st day of
je savo augšto pašaukimo priedermes pildė šiose para- simų kur mokslas susiduria
mylėję Dievą ir artymą,
pijose: Vilkijoje, Vaškuose, Krakiuose, Kartenuose ir su tikėjimu. Tokius klausi- kiaušis ir gerbs savo seny August, 1917.
Rev. A. Ežerskis, pres.
Anykščiuose.
Į Ameriką atvyko 1904 m. Keletą me-'mus mokytojas bedievis te
vus tėvelius, taipgi bran
J. J. Statkus, sec’y.
tų klebonavęs Westvillėje, III,
1915 m. nuvyko Dėt- mpia ant savo kurpalio ir gins savo tautystę, žinos
roitan.
Čia jo rupesniu pastatyta, graži, bažnyčia, aiškina juos bedieviškai. Lietuvos istoriją, susipažins
Kun. Kaz. Skrypko pasižymi geraširdingumu ir duos- tai viena.
O antra, kiek- su Lietuvos praeitimi ir da—
'T'
Tel. Yards 1533 $
numu, kaip tautos reikaluose, taip ir kataliku mokslei vienas žmogus yra W prigi- bartimi, kuriems tas jkvė
DR. J. KULIS
13323 S. Halsted St
vijos šelpime. . Nežiūrint to, kad jau susilaukė 25 mimo palinkęs pasidalinti įpja fnuf()S meilę ir prie ša
LIETUVIS
GYDYTOJAS
IR
metu kunigavimo jubilėjaus, džiaugiasi gera sveikata. šu kitais savo nuomonėmis, vo j)Očiij žemės, prisirišimą.
CHIRURGAS,
'
CHICAGO
ILGIAUSIŲ METŲ!
per tai ir bedievis mokyto Taigi gerbiamieji tėveliai
3229 So. Halsted St.
Chlcago, III.
jas, sekdamas savo palinki- atskirkime tikrąsias moky
Gydo visokias ligas moterį} ir
mą dalijasi i savo bedieviš- klas nuo nedonijp ir jei
vaiki}.
Priėmimo Valandos: nno 9 ryto
komis pažiūromis su moki-,mes branginsim savo rai
itl 13; « iki 9. Nekėliomis:
nno • iki 3 po pietų; nno 8 v.
niais, kurie jo klauso, janvkučius. rūpinsimės taipo gi
iki S v.
įtiki į jį prisižiurinėję seka jn ateiėia, taį leiskime juos
jo pėdomis. Jbkios tai yra į parapijines mokyklas, kuį svarbiausios jaunimo vaiku rias užbaigę bus naudingi,
ištvirkimo priežastis: —pa- ne tik mums, bet žmonėms,!
metimas tikėjimo, nustoji- Bažnyčiai ir tėvynei,
-------- -------------- mas doros, ir užaugę tampa
V. Vincaitis.
Patyrusių, vedusių
anglių
jie aršiausiais bedieviais. Į------------- —--- ----- ----- ---------

CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK

P

K. BRUCHAS

P. K, BRUCHAS

įg

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“DRAUGA”

Tenka labai dažnai girdėti
tėvus aimanuojant: kad
vaikai neklauso, negalima
su jais susikalbėti, eina sa-

ju SKAITYKIT IR PLATINKIT

Šv. Jurgio bažnyčia Detroite, Mich., prie kurios pastaty
vais keliais; dar priduria: 5
mo labai daug prisidėjo kun. Kaz. Skrypko.

“DRAUGI"

GESO VARTOTOJAI
TEMYKITE
The People Gas i.ight * t'oke Company šiuomi suteikia du
(2) mažesniu šviesos uždangalu kiekvienam
gaso vartotojui
Chicagos mieste, kuris visai pasiremia ant paplokši'-io liepsnos
degintojo ir juodins jj dykai.
Meldžiame skaityti atidžiai nurodymus žemiau suteiktus
ir
pasinaudoli paaukavimu ir greitai Įsigyti —

Du MAŽESNIU
Šviesos Uždangalu
I'ašinėje rankos pusėje kiekvienos gaso bllos prisiųstos ant Rug
pjūčio 10 d. 1917 ir paskiaus. Jus rusite kuponų užvardyta “To
The Peoples tins i.ight
Coke ("o."
Jeigu Jus neturite jkaitusii.i iki baltam šviesos uždangalų arba
elektros šviesų savo namuose, pasirašykite ant kupono ant li
nijos pažymėtos X Nenuplėškito šalin kupono, tiktai . pasira
šykite ant jojo ir jis ateis pas mus kuomet Jus moki'šito savo
ghso bilų, kaipo Jūsų aplikacijų dėl dviejų mažesnių uždangalų
šviesti. Tuokart mes prisiusime ir (statysime šviesas DYKAI
aprūpintas, kaipo paženklintas sulig miesto jstatvmo. Jus esate
pilnai paremti ant pnplokščio šviesos degintojo dol apšvietimo.

REIKALINGA

mainerių į Missouri ruimingas

atramstytus maehine-mainos, 4
pėdų gysla. Geros anlinVvEės

Pasitikėk

pastovaus

dąrbo.

Krovimo mokestis 61.1c. už to

nų.
apie

Waverly miesčiukas turi

800 gyventojų

sveikose

aplinkybėse

puikiose,
Mainos

viena mylia tolumoje nuo mies
čiuko. Yra pirmos rusies gyve

nami namai ant raudos, neku-

riuose namuose yra ir bėgantis
vanduo, prieinamos kainos. Ge

ros mokyklos.

Waverly Coal
Company

THE PEOPLE5 GAS LIGHT & COKE CO.

DIDŽIAUSIA

LIETUVIŠKA

KRAUTUVE

CHICAGOJE

Šis paveikslėlis parodo Detroito Liet. Vyčių 79 tos kuopos nesenai suorganizuotą chorą kuris
’ 8 rugsėjo rengia didelį koncertą gerb. kun. Kaz. Skrypkos pagerbimui.

TEVYNEg
Kur tie rubežiai, taip platus senovėj’,
Musų seneliu . paženklinti krauju
Kur ' ('demiim ir Vytauto šlovė?
Kui- ,rą kareivių narsių sena gauja?
Jie ant kaimynų t vilių viešpatavo,
Garbę įgijo, liuosyb- kvėpavo;
Męs gi tą turtą, kur jie mums paliko
Nupliktą krauju, parduodam už dyka’!....
Brangus seneliai! jus miegat kapuose,
Davę paveikslą taip gražų dėl musų!
Kas iš paveikslo? jus mirkot kraujuose,
Męs nusišluostėme prakaitą jūsų!
Drebam, prieš žėdną, kaip žemė, nutylam,
Ant neteisingų skriaudikų nekylami
Kam mums prieš peilį statyti krutynę?

Niekinant tautą, parduodam tėvynę!
Tėviškė! Kam-gi, ant meilės užvirtą
Kaitini širdį? Vaikai męs ne tavo!
Tinka mums kapas! ant sprando užnertą
Velkamo* jungą — per atsargą savo!
Štai už degtinę, už rudą alutį,
į Ar už judošiams žadėtą medalį.
Tikrą parduodame, savo brolutį, —
Kalam į pančius ir save, ir šalį!
Laikas, tėvyne, kape tau nutilti —
Žeminam vardą męs tavo po svietą,
Mirk-gi ant galo, pamesk kvailą viltį,
Kad musų širdį suminkštinsi kietą!...
Ne! nenutilsi! griaus tavo šaukimas!
Vis jį lietuvis, kaip varpą, girdės...
Uždegtas rinksis j būrius jaunimas:
Nauja karta naują darbą pradėsi... M&rgali*.

WAVERLY, MISSOURI. -

Telcplionc VVabnsh

Peoples Gns Btiilding,

Užlaikoma laikro
džius
Ir laikrodėlius,
auksinius žiedus, Sllubl
nlus Ir deimantinius,
muzikas,
gramofonus
su lietuviftkals rekor
dais. koncertinas, ant •
kurių gali groti Ir na- J
mokantis 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 muzIkaliAkus Instrumentus
Ir revolverius. Savo darbų gvarantuojamo. Musų kainos ant vis
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chlcagos orderius ga
lite siųsti per laiškus.

STEPONAS P. KAZLAWSK1
4632 S. AflHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.
Katalogų

TKLICPHOTT* DROVER t
dykai, kas tik prtalųn ai 1«. štampų.

DISCOUNT
ON

Vienas iš didžiausių Karės Pir
kimų irtiktai po 10c. UŽ ŠERĄ
Stebėtina rekordą turi. Apie ko
kios 3 sųvaitės atgalios Midus Oil
Co. tapo suorganizuotu po Dcluwarv. Valstijos įstatais, vieuoj iš
geriausių dalių miesto
Buffalo
Creek Distrikte Kansas.

TABLE
LAHPS
Nepaprasta proga gauti
<lidžiu.iao paairiBkime gra
žinusio styliAUS Elektros
Ktulavų Lempu su.

1 Čia yra scena nepaprasto veiklu
mo. Viena iš geriausių vietų toje
teritorijoj, pradėjo darbu ant Tom
Sheau šulinič) — Rugsėjo 1.

i r: u

.

) Midau bus labui gyvai dirbama.
Nepasivelinkite siunčiant savo
užsakymus — apsvarstykite grei
tai. Laikas yra labai trumpas, tu
ri pradėti veiktituojaus, dėl pil
nų žinių rašykite arba telel'ouuointe.
Atsiminkite kad šis stock’as yra
vereios $1.00 — 20 pilnai užmo
kėtų ir nou assessablle.

GRAŽIŲ STIKLŲ
IR MOŽAISKU UŽ
DANGALŲ.
=

Didelis Išpardavimas mu
sų Vasarinio stjuck'o.

ŠILKINIŲ LEMPŲ
UŽDANGALŲ
Ant Grindų Pastatomos
ir ant stalo
pastatomos
gražios lempos. Taip pat
turime labai gražių lem
pų uždangalų.
Apačioj
yra paveikslas
šios lempos kurios kaina
yra speciale.

REED LEMPA TIK
TAI $1(K
l’amatykite musų lempas
ir aplankykite
arčiausia
krautuvės.
v

Electbic Shop
72 West Adams Street
anJ
Jackson and Michiįan Blvds.

attphones:
RANDOLPM 1I8O

Q..

Midas (iii Co., nėra nei jokia
apgavyste bet išdirbiuras šulinių
vienoj iš geriausių teritorijų.
Midas stock’a/trumpų laikų pa
kils.
Šis gal bus paskutinė tokia pro
ga yranti Midas stock’o už tokia
kaina.

Begkite greitai ir gaukite vie
tas po 70c. už Šerą, paimkite mu
sų patarimu nes J us nekuomct ne
gausite tokios progos gauti.

*tllb
H

Sold Ori | lToCustomers
TimePagment
Of Tfus
Basis
Compamj

Midas (JiT < ’o., stoek ’o. 10 e.
aut dolerio, kuomet
užtektinas
skaitlius šių prenumaratų bus su
rinktos.
Prenumeratų knigos dabar at
daros musų ofise.

< «. k

D; E. McNEAL CO.
Stocks ((• Bonds

134 SO. LASALLE STREET

PLATINKITE

“DRAUGĄ”

Corn Erchunyc Bank Bldy.
Telefonas Main 2704
visuose skyriuose.

Party of Buffalo
Žmonių miegas dažnai yru siunoj su kapitalų $750,000.
Dar nenuėjo du metai o šios mo Member the Bnfflo Chapter U.
pertraukiamas ačiū guzų admi teris jau turi išdirbę penkiolika šu S. D. A. R.
Mrs. T. Oliver Fostcr, Shrenistraoijai virškinimo traktuo linių tiktai Cherryvak, Kansas
distrikte. Iš šio skaitlaus trilika veport, La.
se. Jausmas nuc bereikalingo labai gausiui išduoda aliejaus.
UKTV^OB
0RGA9IZACU06 OIGAJTA1
()wuer and Opcrator
Liberiu
išpūtimo žmogų kankina,
o Yru sunkų pasakyti ka jos gali Plantation.
M*XVTINI8 IR VIENATINIS ILIUSTRUOSIĄS JAUNIMO
Member D. A. R. Pelican Chapplakimas širdies išbudinu vi nuveikti per kitus du metus, ant
LAIKRAŠTIS AMERIKOJE.
tos žemės kuri vra jų nuosavy ter, Member U. D. C., Shrcvcdunaktyje. Trinerio Ameriko- be.
\
port Chapter, Writer Huiiian TnŪMOM meUMM *1.5»;
ninis Karčiojo Vyno Eliksyras Gudrius biznierai kaip, bankie- terest Stories for ‘‘The New Or
riai, mekleriui ir kiti kurie seka leaną States”.
yra puikus vaistas, kuris pri korporacijų augimu yra pripažino , Mrs. Genevieve Meeker, Atlauduoda sveikų miegų. Jis išva kad Wouuiun Federal Oil Co. of -ta, Ga. Artist, Art Critie.
« Chicago, OL ■
America yra viena iš pasekmin- * Mrs. Doni Karle, Chicago, Trealo vidurius, prašalina susispie- giausių
ir sumaningiausių korpo surer Republican VVoman’s AssoJt» pritari jaunimo ietėjomr, jo darbams — skaityk, pla»f
tiinų gazų ir sutaiso virškini racijų. ' ;
ciation of Illinois, Illinois State
bimJk. ir rtmJt ty idėjų išreiškėjų — oryaną “~VJTĮ’\. Jo vadoState Seeretai’y Fraternal Mvstie
mo sistemų. “Kuomet aš var
vinių yra išbudinti Amerikos liotvmiy jaunimų, všinteresuoti
Cinelc.
toju Trinerio Amerikoninį Eli-i
didžiomis idėjomis ir nukreipti jo domų link tėvynės Lietu
Mrs. K., R. Jaggers, Hot Springs,
ksyrų, aš puikiai jaučiuosi 'ir
Ark. Iieal Katate, Investments,
vos reAaių.
,
i
i
Director
Bird
Bros.
Oil
Co.,
Shrevisi giria šį vaistų,” — rašo
imu
lllll
veport, La.
ponia Auna Clialupka, NewMrs. Harry B. Gilstraipp, Clmn685S.
dler, Okla. Member of Board of
ark, N. J. Gegužės 15, 1917.
fCKTC on GzULCRU^tS
Tėtei
UM $
Education.
Kaina $l.(M) aptiekose. Trine
Mrs. (Tarenei* O. Ludlow, Chi
rio Lininientas yra būtinai rei
cago, III. Member of Republican
Woman’s Assoeiation.
kalingas kiekvienoje šeimyno
Miss Mae Dunlea, Chicago, Piaje. Jis gelbsti nuo reumatizmo,
nist and Liuguist Charter Mem
"
i
ber Iėish Literarv Society of Lineuralgijos, sutinimu; išsisu
verpool, England.
,
kimu; atnaujina nusilpusius
«
Miss C. LaMar, Dalias, Teitas
muskulus ir kojas, ete. Kaina
Publisher. Literateur
Seeretar.vj
Fotografijos Gretptj, Vestuvių, Ikaugijtj,
Regionai
Boud
and
.Trust
Co. Lawl
|w|
25 ir 50c. aptiekose, krasa 35
Erabų ir lennyaij Speci jaliikamaa.
’«
Department, The Dalias VVoman’s
ir 60 o. Jos. Triner, Manut'acFenun.
Kažnaiae Fotografijas vakarais
Mrs. Etliel M. Durfee Sales Maturirig Clieinist, 1333-1339 S.
|
ir aegiedriose dienose.
'
i
nager, VVoman’s Federal Oil Co.
sAshl&nd Avė., Chicago, 111.
MRS. H. H. HONORE, JR. First Viee-President Arche’ Club
(Apgars.).
Couservation of the | 4852 South Ashland Avenue,
— Chicago, III. $
Apart to Mis. H. H. Honore, C'hairinan,

.Jobą I). Roekefeller ir Stan
dard Oil Co.' turi visa eilekonipetentiškų moterių priešakije. Karė
yra privertus moteris veikti ir jos
bizniškamtf pasaulyj ir industri
joj savo gabumus.yra parode.
Yra sakomia kad kitos aliejus
kompanijos pradėjo labai trinyti
šių moteni veikimą.
Wom«ųi’s FederaraJ Oil Co. of
American yra vienintele korpora
cija kurį daugiaus uždirbs alie
jaus biznije negu kita kompanija.
Vienas senatorius sako prakal
boje sakytoje Washingtone štai kų
išsitarė: ‘ ‘ nereikia
mums dau
giau visokių išvedžiojimų kad mo
teris gali dirbti, jų darbai 'patys
už save kalba, pavyzdi n VVoman’s
Federal Oil Co. of America”. Ši
nauja aliejaus korporacija apie ku
ria senatorius mini tapo suorga
nizuota gerai visiems žinomų mo
terų. Jų pirmininkė yra Mrs. H.
H. Honore, J r, paeinanti iš vienos
popttiiariškiausių šeimynų:, 4thicagoje. Šios moteris samdo žinovus
kurie suranda turtingas aliejaus
žemės. 1915 jos įsikorporavo po
Valdžios įstatais Distriet of Colunibia su pnranduotais tūkstan
čiais akrų geros aliejaus
žemės
Oklohonioj, Texas, Kansas ir Loui-

Jr. yra udministrativiškoji pajiega. Miš. Elizabeth Doyle iš Shreveport La. ir Chicago*’ir Dr. E'N.
C6gswell iš New
York yra dvi
viee-pirmininkės kurios labai vei
kia. Mrs. Elmer Burgess kuris vi
sus finansus užžiuri.
Miss Ella
Faleh iš Chicago* ir Miss tureliu
Truehaft yra sekretoriaus assistentas ir kasierius.
Tiktai reikia peržvelgti per var
dus žemiaus paduotus tų moterų
kurios jau yra prisidėję prie Wonian's Federal Oil Co. of Ameri
ca yra kaipo National Advisory
Counsil.
Mrs. Henrietta
C. Cosgrove,
Jopliu Mo.
VTec-President Missouri South
ern Conference
of Wonwn and
Child, Labor.
Oijginator Mofher’s
Pension
Measure.
Hr». Želia Rausė Thayer, Buf
falo, N. Y.
Member theuVVoman.’s Suffragc
.—>----- ------ I--- u—- .Ku—________

First Distriet of the Illinois Fe<jeratiou VVoman’s dūlis Seeretatry and Chairman Pi’oduction the
Dtmes Pageant Ass’n.
į
ĮĮiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiimnmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiHimmiiiiiiinnniiiinnn
Prairie Club, Chicago Chapter
LAIKAS VISIEMS PRIE ŠVIESOS
|
D. A. R.. Past Department Presi
B
.
.
'
deut, Illinois Ladies of G. A. R.
Jei trokšti įgyti tikrų šviesų, užsisakyk laikraštį
Past President, D. of V'. Illinois.
Po gera priežiūra Woman’s Fe
deral Oil Co of America jau mo
ka dividentus nuo metų laiko savo
užsidėjimo.
kurį skaitydamas pats apsišviesi ir kitam galėsi prie
Moteris pradėjo eiti biznį taip
šviesos parodyti kelių
kaip vyrai ii- pasirodo kad jos pa“SVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie žmo
sekininghsnės savo darbuose negu
vyrai.
gaus pažangumų.

“ŠVIESA”

Phone Yards 2721
JDNIKAITIS
DR.
g GYDAU VYRŲ, MOTERŲ
IR VAIKŲ LIGAS
3315 S. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

“ŠVIESA” daugiausiai rūpinasi išganingos blaivybės
reikalais.

S “ŠVIESA” kainuoja metams tik 50 eentų.

Visokiais reikalais kreipkitės adresu;

Waterbury, Conn.

laukyte Ilgiaus. Nes galite su

laukti daug nesmagumu. Krei

MES5 geriname šj laikraštį
savo skaitytojams.

pkitės pas:

K. NURKAITį, 8|t. Dr.

TIE, kurie garsinasi mušti
laikraštyje, padeda mums
gerinti jį dėl musų skai

1617 N. Robey St.

—

Milwnk88irHortlnt. Til. Huib1mIU617

FEDERAL

II T K A I

1

Jeigu Akiniai Reikalingi Ne-

VVOMAN’S

P. O. Box 761 Ft. Lupton, Col. Aug.
1815
♦ Kun. Froegel rekomendavo man
Kun. Koenig's Nervine nuo šv. Vito
Šokio kaipo geriausio vaista ant ku
rio aš sirgau 3 menesius. 3 butelius
išgėriau Nervine ir dabar esu sveika
ir galių dirbti-už gerų patarimą, ta
riu ačių.
Mrs. H. Feiertag
' F. J. Schmidt, Mott N. Dak. rašo
Kept, 1915—kad Koeing’s Nervine
ji pagydė nuo šv. Vitus šokio nuo
kurio jis kentėjo 2 metus. Jis užtai
rekomenduoja visiems kurio serga.
John Glamman rašo iš W. l’oint,
Miss kad jis turėjo dirbti labui sunlųjįi ant ūkės ir negalėjo rankų pa
judinti. Jis vartojo tą vaistą ir pa
tariu visiems ji vartoti.
n 1/IZ 1 I eior;y kningą nuo Nervišk'51- *r kumpeli siun“ ■ *' •»’ ėlamo., Biednjems siunčia
me dykai. Sutaisytą per Kun. KocnigEort Wuyne Ind. 1876, o dabar per
KOENtG MEJ). CO., Chicago, III.
H2 W. Lake Str. arti Ucaplmrn
Vaa-skluodu \ baise vaiatinydiosc už
$1.0(1, « buto-Hai ah <5.00.

URBANOWICZ

Fotografijų Įstaiga

Jus motelis kurios turite suims-, vyrus jau kavuoinenėje turite but| užtikrintos. Daliai- yra laikas pamąstyti
kas atsitiks su Jonus jeigu Jus nustosite jų paramą.

Aerutitė

K.

Z.

DELEIPRIEŽAST1ESKARES

šv.' Vito šokis

1917 n į.

VYTIS,,

Apsvarsčius gerai nupirko dide
li bloką gero kasos stock’o iš MfDAS O1L CO.

Telegramas
atėjo nuo vietos
Mauagieriaus Reed Stits. “Mes
dabar jau esame ant 420 pėdu augščip, iš to galima spręsti kad šis
šulinis ketina išduoti nepaprasta
daugybe, aliejaus ir kada Jus skai
tysite šį pagarsinima
tai Tom
Sheau šulinis bus arti 800 pėdų
žymės. Tas raiškia kad j diena ar
d\Į vėliau šis šulinis pasižymės
savo daugumų aliejaus Midus lau
kuose.

Subidu, rugsėjo 8 <1.

''DRAUGAS”

-<■*

D. L McNEAL CO.

f

I

f

tytojų.

TAVO PINIGAI

ALIEJUS
Co of Aiuei-ien siūlo Jums nepaprastą progą kad ga
lima |deti savo piningus j gerai suorganizuotą korporaeiją kuri jau dafear moka dividentus savo šerininkams.
“Hilą F.” šulinis yra daugiau Išdavęs negu “Harriet K.”
arba “Dr. C®gswell” ir “OHver M.”
Su tūkstančiais akrą, geros aliejines žemės kuri yra
saugiai ir ekonomiškai valdomą l«-r gerą korporaciją,
kuri kiliai greitai" augu kaip ]iopuleriškiinu{ taip ir kapi-'
taki.
> ,
Skaitykite nauja I’rospectus kuris yra ką tik 18lfeistas. 'Pas jus daug . išmokys kaip butis motorų susior
ganizavę daro pasekminga bizni aliejaus korpdąaeijoj.
Gali prisidėti prie jų dabar.

UŽTAT mes turime pirkti

C ’
turi būti tokioje vietoje kur jie bus saugiai padėti ir

pas tuos, kurie garsinasi

kur juos galima gauti kad tik nori.

pas mus.

šį bauka yra absolutiškai saugi
Jūsų pasitikėjimą.

ir užsitarnauja

Pasidėkite savo pinigus čia ir gaukite 3 nuošimti
ant savo pinigų.

Rašykite šiendiena o gausite.

Vardas ................................................ ..................... ......................

STtti TAMS:
STATE BANK !

Adresas ...........................................................................................

Wtman's Federal Oil Co, Ūf America

S■

s

Remkime tuos, kurie mus
remia.

Executlve Office* and Sales Dept.

1311 Mallers Building,

5S

]dįu Jum reikia
fartyi, visuomet pirkite nuo tų, lįurie gair
sinasi musų laikraštyje. r

MUS!) TURTAS SUVIRS 7 KRŪMU

Be Jokio kašto arba priedermės ant imi no pusės
meldžiu man suteikti pilnas informacijas ant vir
šum paminėto aliejaus stock’o.
'
—

■

PADEKIME jiems gerinti
jų biznį, užtat, kad jie pa
deda mums.

Nekąvokite savo* pinigu namuose,,

nes b auka tai parankiausia vieta pinigams.

KUPONAS

I

CHICAGO.

Tclephoncs Majestic 7362-7363

PINKE RT

STATE

BANK

:-ae^»s<«s-aDzxx»Bc.*yi* »

Kur Tamsta perkate? Kodėl ne pas mos?
■
te

22nd St.
ckerb. m.

4818

W.

Fegiil KvorSa padabina Juaii na
rna. I’aa mus galima guutt vtseklų
aaminlų radankų k. t.

rakandu pečU}.
siuvame* malinių,
grotonoFų,
mus gnnunma

■■■■■■■»*■■■■■*■«*»«»**■■■

kurūne įsiaugas

skiynuk, (vaults). Kiro In-

r urane#,

atliekamo

bankinius reikalus.

visus
Atdara

kas vakaru ir nedėlios ryla.

PAUL KVORKA
1551-53 Chicago, Avė.,
Arti Ashland Av..

Chicago, III
Telefoną. Monroe 2500 '

Lalkraitla Mdžlamas Kunigų Marijonų Ctalcagojt

•ina

ii

THE NATIONAL COAL CO.
> of Cambridge, Ohio.

REIKALAUJA 50

KROVĖJŲ

du karti* J

maneaj

I-----------------------------------------------a
j

S
|

Kuomet Jum prlreikėa ko prie
namo kralpkitės prie

geležines

i5 “TIKYBA ir DORA“

į
miiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiNNnmnmitnmnnmiimfmitfflnmmNHiiimnMMinMimiu. 5

l’riiiiiame Savings

Account, Checking Account

Banka po Valstijos priežtira

^tiM«M«MSMtx*x«»«v«xsx«x«x»x«xnzn><«x«i««x«i*sxsxtxntenxs
*

Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žiniti rš kataii
visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus j visokias
užklausimui iA tikėjimo ir doros srities.
KAINA METAMS: $1.00; vieno
numerio --

5c.

|

Agentams nu rastinu pr«niuufi«tų duodamo 30c., už

•

4

pavienius niKnerius po 2c.
S

dėl į naftų KaH.vkl<w No. 2, Bynville, O. Atėgįig yra 5</į ’iki 7

3

|>c<lų gilumo, ncairuidhi geno, vandeni* nei hRuIoh. gerus stogaH.

b

Darbus aut visados, vyrai ė ui uždirbu gerus pinigus. Geri

Adresas:

**71KYBĄ IR DORA”

Av».

|
CWc«g». III

namai, kuras dykai, su lubai pigia randu. Bažnyčios ir mokyk

1631 W. Nocth

los uiti. Ateikite pasirengę į darbu, via B ir O arba. kreipki

Kas nosį gauti vienų numerį, turi atsiųsti Ic. krn*<<*

tės prie Mr. Alfred 2ula>.ė05 Huuse BUlg. Piltsburgh. Pa.
MmtneMt1MMinillltMnM«MWIIHHIMtWIIMH4MUHHMUH<1IMnUU«trillllIlllllltll»

ženklelį.

‘DRAUGAS 11

Subata, rugsėjo 8 d. 1917 m.

5

žinę pas K. Skari, ūkinin gi taip linksmai besidžiau
SI
BAŽNYTINIAI varpai
Mtirlkos
Mokykla
kų (’raftoii’e, Pa. Vienas giant gamtos gražumu vie-I Kg Pfcone Kefuiiigtoa 45 J |
VARPAI
vi
ATMINČIAI VARPAI
Moktaama: fcnglUUto* Ir UStuvlSir kitas choras padainavo nas gerb. dainininkų p. D.
'M A
MeSlmnne Heli Poundry Co
jg «
kos kalbų, arltm.tlkoa, knygyskys
Baltimorc,
M<L
V.
K.
A.
Dr. E. G. KLIMAS K ..
po keletą dainų kurios vi-, Kvietkus įnešė, kad nepatės, stenografijos, typ.trrltlng, pirkPIAHO MOKYTOJA
LIETUVIS GYDYTOJAS
& g
lybo* totalu.
Hut. Valst.
Istorijos,
sai kitokį įspūdį suteikė mirštume vargstančių Lie
abalnoa Istorijas, reorrafljos, polltla
klnės skonomljos, plUatystėa, doillaklausytojams negu svetai tuvoj musų tėvelių,' brolių
2700 E. Ano St. Philadelphla, Pi. 8 B 4511 $o. Wood St.
roiystė*.
|
p«g
Ui *u tarti.skninhinimo
lekcija*
Mokinimo valandos.
nuo I ryto
nėje.
Tokiose aplinkybė ir sesučių. Visi vienbalsiai
Iki 6 po pistu: rak. nuo 7:30 Iki (:S0
•1OO
So.
Halsted
St..
Chicago IIIse ir nenorintis prisiminti pritarė ir paskyrė $19.31) į
rVYVTMTVTVTAVrVTTVVTKVVVrB
^Lietuvos, turėtų susigriau Tautos Fondą dėl karėje
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiifij
dinti ir atsimint savo tėvy nukentėjusių lietuvių. A; F. P. Bradchulis
Čia pas mus nedėlioję, 26
nę; ypatingai minėtoji ūkė eių southsidiečiams ir north
! Lietuvis Advokatas :
rugpjūčio š. m. lietuvių Šv.
ATTORNET AT LAW
S
t iesiog atvaizdina, ’ Lietuvos sidiečiams, kad nepamiršot
Juozapo bažnyčioje, buvo
{ 106 W. Monroe. Oor. Clark St. J
ūkininko apielinkes. O dai nukentėjusių karėje lietu
• Room 1207'Tel. Randolph 6591 •
vaikučių pirmoji Šv. Komu
•
» CHICAGO. ILL.
•
Lai būna pavyzdžiu E
nos, tos dainelės! kurios vių!
nija. Priėjo prie Dievo sta
:
Hyr.: SUS 8. Halstod Ik
skambėjo: “Kur giria ža ir kitoms panašioms gogu-Į i
lo, 40 bernaičių ir 39 mer
Tslsphous Y arda 8100
žinėms.
liuoja,” “Kad aš jojau per
gaitės.
Kiekvieną traukte
j lUUMUlUItl
Rengėjas ęiinėtos
DIRBTUVE
traukdavo malonus ispudvs, žalią girelę,” “Tai gražios
gegužinės.
ATSIBUS
dienos pavasarėlio,” “Kur
regiant toki skaitlingą bū
Įsteigta 1898 m.
Vyrišky Drapanų Sarginis |
bėga
Šešupė,
”
“
Jau
saulutė
relį artinanties prie dieviš
Artistiškų išdirbinių, kaip
Nauji, neatimti, daryti ant
leidžias,
artin
vakarėlis
”
ir

= ęuzikučių, maršalkoms parėko stalo, su gyvu tikėjimu
užsakymo siutai Ir overkotal,
tart ės nuo $10 iki >50 .dabar
gal
s s
<«. ne
..v varnas jau
18tos Ir Union Avė.
= ai: įvairių bažnytinių parė parsiduoda
ir meile prie savo Išgany- ti. tiesiog
po $16 Ir 15 doL
tėsi
beesąs
Lietuvoj!
Taitų,
rūbų,
karūnų,
tautiškų
tojaus. Ypatinga garbė mu
Nauji, daryti <a tavimi nuo
$15 Iki $16 siutai Ir overkotal.
/eliavų, draugystėms šarpų,
sų jaunam Klebonui kun.
nuo |7.M Iki lt doleriu.
lų, antspaudų, ir tt. Darbą
Pilnas
pasirinkimas
kailis
Al. Urbonui, nes jo rūpes iiiimimmimiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiimiiiimiiiiiiiiiiiiimiimiiimiiiiiiimin
pamultu ovsrkotu.
tarome artistiškai ir atsakan
čiu šie jaunikaičiai tapo pri
Tisai mažai vartoti siutai Ir
čiai. Užsakymus priimame iš overkotal
rengti prie, pirmosios Šv.
vertėt nuo $25 Iki
$86, dabar $5 Ir augSčlau. Kel
dsur
ir
teisingai
išpildome.
Komunijos, ir kuogeriaunuo $1.5> iki $4.60.
Val
Į Taip-gi Šaradoj 12ta Rugsėjo 1917
7ta vai. vakare Į Ieikale, prašome, kreipties tį? nės
kų siutai nuo $3.00 iki $7.51.
siai išmokinti katalikų tikė
M Valisos Ir Kuperal.
miiiiiiimiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiimiiiiiiiiiimiiiimihiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimm
)rie tikros lietuvaitės.
•
Atdara kasdiena, nedėliotais
jimo priedermių.

P-lė ELSIE

LIETUVIAI

|

MAKAR

MILŽINIŠKAS

BAZARAS

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“DRAUGį“

Dievo Apveizdos Parap. Svet.

Rugsėjo 9 1917

Panedėlio Vakaro Patarna
vimas Del TaupinanCiŲ.

/

Pažymėtina, kad šios pa
rapijos žmonės labai džiau
giasi savo veikliu kun. M.
Urbonu, kuris . kiekvienam
yra labai prielankus ir pri
einamas, ypatingai daug pa
deda veikti ir sykiu darbuoties čia esančioms idėjinėms
draugijoms.
Čia Du Bois
lietuviai kone visi priklau
so prie parapijos.
Garbė jiems už tai!
Žalioji Rūtelė.

Pradžia 4ta vai. po. pietų

miiiiimimmiiiiimiiiinmiiimimiiimiiiiiimmiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiiiiiiiimiiiiiiii

Valdyba šios bankos žino kad nekuriems depozito- :
f riams yra sunkų atlikti bankinius reikalus paprastose S
| bankinėse valandose.
Del parankumo tokių' depozitorių Taupumo Sky- g
3 1. Mažasis Katalikų Tikėjimo Katekizmas. Kaina 25c.
rius šios bankos yra atdaras
5 Panedėlio Vakarais iki 8 valandai.
= 2. Didesnysis Katalikų Tikėjimo Katekizmas. Kaina 60c.

|

Išėjo iš Spaudos.

DEPOZITORIAIS YRA APSAUGOTI MUSŲ KA- |
SPAUDOJE:
| PITALŲ IR PERVIRŠIŲ, KURIS YRA $5,100,000.00. s i =
3. Trečioji Skaitymų knyga, lietuvių

Kur Lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai yra nuo
= širdžiai priėmami.

5

State Bank of Chicago

3

LA SALLE and WASHINGTON STS.

KINGSTON, PA.

(Skersai nuo City Hali).

z '=

mokykloms Amerikoje.

|

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

Chicago, III

R. GORDOH.
B
1416
S.'--------Halsted
Chicago.
j.f ---- —
----- —st..
..
--------- ,,

Detroito Muzikos ir Dainy
Milatojams Domai!

— v
= y

v
B
katalikiškoms
£!$
s:

e

= 8

Si = 4. Ketvirtoji Skaitymų knyga, liet. katal. mokykloms
Amerikoje.
sis

X Ir vakarala

slH

ll

Visos tvirtais audeklo apdarais. Mokykloms nulei- £!3
•
X
*
0 I *e*
džiainas didelis nuošimtis.
• e-x I **

Lietuvos Vyčių 79 Kuopos

I ?»

“
rg
::
E
X

Tas knygas galima gauti pas:

Šv Kazimiero Seseris

V
v
$
?«

[ Šv. Jurgio Parap.ytChoras
Rengiu labai gražų ir turiningą Koncertą

Rugsėjo-September, 8 d., 1917 m.

(4?'♦.
“Drauge” daug sykių bu-i iimimiiiHiiuiiisiiiiiiiimmiiiiiHiiiiiiiHhiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiii'' =
™ I >•<
vo aprašoma apie Chicago-?: g
5 B
I
I
6700
So.
Rockwell
St
■ —
Sv. Jurgio Parap. Saleje
. parapijų mokyklas. Džiaug-j|
“ &
Į
L“ i =
r galima teisinsimu diemonfo Akmeni pirkti?
& iiiiiiifiiiiiiminiiiiiiiiiimiiimiiimiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiihiiiiiuiiiiiiiiiiiiiimiiiiiimli
c»r«
smas ir, linksmybė, rodos g
rtl galima. Eigin laikrodėlius kttar-pigiau -gauti?
Jianga 25c. Ypatal.
8 vai. vakarę
Ar galėtu kitas auksorius Jumis darbais — užganė BiiiiiiiiiSiimfiflSMHmiHiiiniiiiiiiiiisiiiiniiiiiiJii’isiiiHMiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiTiiiiiiiiu! |
- širdis tirpsta tokias žinias
dinti?
Paklauskyte lietuvių lAric žino. Visados teisin
i
skaitant, kad pas jus ten Į $
% 3
gas patarnavimas.
Piugramc dalyvaus TRIS CHORAI ir ŽYMIAI SI DETROITO
3 y SOLISTAI, DAINININKAI, M1ZIKAI. MONOLOGISTAI, DP,KI,ES
=
tauta gvvuoja.
s
I
L*
K. NURKA1TIS
= £ MATOKIAI, VIETINIAI 11R Iš K IT V MIESTU KAI,Btf:TO.IAI.
g
1617 N. Robey Street,
North Ąve. Ir Mllwaukee § ■=
Pas mus nieko nesirūpina
3'
Vienu žodžių sakant, bus tai koncertas laitai puikus ir jsptidinPARENGTAS
gas. Tikslas to vakaro bus paaiškintas laike koncerto, kas irgi
apie vaikučių auklėjimą. 88&ai3&£K8!8SS»:-:
priduos nemaža gyvumo ir antuzijnzmo.
13
DRAUGYSTE VISŲ ŠVETŲ
Taigi visi Detroito muzikos ir dainų mylėtojai, yra nuoširdžiai
Pilni pataisų namai už vi- ■S
—_ _ _
___ ___ _
_ ____ ___ __
R>« n.
kGcėiaml atsilankyti, nes tai bus DETROITE pirmas taip įspūdin
~
III
SVARBIOS ŽINIOS
gas su visokiais įvairumais koncertas.
sokius prasikaltimus, taip
Visus nuoširdžiai kviečia
CHORAS. £?
---- - —■I ■ NUO ' —1
-------jog net baimė ima pamąs
R 5
E
Š
S 8
: LIETUVIŲ ŪKININKU DRAUGIJOS : r=
čius apie tai. Inteligentų vi
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVET.
EXTRA.
E|niiiifiiiiiriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijiiiimnimiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiinijfnHiiiii^
sai pas mus negirdėti. Norė
240 ak»Tn fanna su gėriais budiiikais, 1OO uken.i dirbamos, li i =
dami pasirodvti amerikokusi gi ros girios ir ganyklos# Kaina $10,000." Mainosi i Cliii-agos na 8 i
i!
I
32nd PI. ir Auburn Avė.
mus arba Mllw«ukcc ir Khcboygan ir kitus VViseonsino miestus.
g 5
nais sutarėme Amerikos vė
ParshliKMla HO akerų farnia su gyvuliais, su javais, mašinomis
PRADŽIA 7:30 VAI,. VAK. Svetainė atsidarys nuo G VAI,.
17 karvių, 3 arkliai, budinkųi geri. Kaina $18,000. įmokėti 'reikia
liavą iškelti, liet kaip maty
$2,000. Ūkusius aut ilgo Išmokesnlo, ant 4 nuošimčio. Kas nori pirk
_ Bus puiki muzika, gyvi šokiai r visokių įvairumų, i'žkvieeia- s>£
tis tai ir tas užmanymas
ti ar mainyti atsišaukite per laišką pas:
inc visus: senus ir jaunus.
KOMITETAS.
z
P. A. MAŽEIKA,
• '
Kviečia
prapuls. Pas nnis daugiau
lt. 34, Įlos 5H,
CAMPHEMiSltlllT. KIS.
3
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii*iiiiii(iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii$iiiiiiiiiiiiiiiiiiii>iiiiii$iiiiiin»« 5
siai mąstoma, kaip (langiaus
RENGIA
bonkų alaus aptuštiųus. ’fųi
| LIETUVOS VYČIŲ 13ta KUOPA !
• ir viskas.
.
K.
h

1 Pirmas Teatras ir Balius 1:8
Nedelioj, Rugsėjo 9, 1917

MILŽINIŠKOS

u

PRAKALBOS!

PITTSBURGH, PA.

PRANEŠIMAS

Dr. S. Biežis
Lietuvis Gydytojas Ir ChtnugM
Ofisas 235# S. Leavltt St.

Pavyzdinga gegužinė.

▼alondo* 4—5 Ir 7—•

šiuoini pranešame visiems savo dabartiniams, buvusiems ir busimiems mokiniams kad delei
paliaujančio (lidininiosi skaitlinns mokiniu Amertkoniškos Mokyklos, senoji mokyklos vieta 17 iI
471h St., Chicago, pasirodė i»ermaža, ir ttslei mokykla teko perkelta i 3101—3103 So. Halsted
Cliieago, kur jinai telpa puikiose mintose Ir gana parankioj vietoj dėl visti mušti dabartiniu ir
simu mokinių, gyvenančių visose dalyse miesto.

Tel. Canal M77.

26 rugjijiicio, š\\ Kazi
miero parapijos choras nuo
S. S. ir Į Dangų Žengimo
parapijos choras nuo N. S.
turėjo labili .linksmą gogu-

Kirchmai State Bank
Kamp. 22-ros ir 56 Avė.,

3

CHICAGO, ILL.
Kapitalas $125,000.00
nuošimčius mokame ant
padėtų pinigų.

Po Valstijos ir Chicago
Clearing House priežura.
Taip pat turi skyrių Su
vienytų Valstijų pačtos
(Postai Saving Funds.
Apsaugos dėžutė* ant
$3.00 melam*

rando*

! Atdara l’nued.
Kctvergaiii ir Suimtomis iki
8 vai. vakare.
Nauja knyga Išsimoki
nimą* uotu ant visokių
jsimmenln, liettniškoį
be
3Ž kalboj H lekcijos
■iHikytojo. $160, par
duodu už $1. I.k liniš
kų knyga dėl piano $1. dėl Ik-no 10
katgų $4. Pigiai turiu vargonų ant
purilat Imo. Adivsiiolčlt:

Hn

t

G. A. HARONAK.

Keuuedy Tounslilp, .McHeės Ris k*.
Pa.
Re». 216 ^Uiekury st.,

Į Rugsėjo 9 d. 1917 m. |
ne
\v.
St.,
bu

Taigi, nuoširdžiai užkviesdami lietuvius ir lietuvaitės
norinčius pramokti kokia nors mokslo šaka,
atsilankyti Į mokyklos direkcija naujoje vieloje, )><> No. 3103 Ko. Halsted St., Cliiengo, prižadam kad
darbtiosime* sąžiniškai ateityj, kaip ir praeityj, labui savoprieteliu lietuvių ir laimi mokyklos, kuri trok
šta gyveni) ilgus metus tarp savo lauliečių. MMMkKOM*. .

MOKYKIS KIRPIMO Ift DESIGNING
VYRIŠKŲ Ir MOTERIŠKU
APlteOAIiU
Mutių sistema ir ypatiškaa mokint
imas padarys jus žinovu j trumpų lal|k*.
Mas turime didžiausius Ir geriaulus kirpimo-designlng ir siuvimo skyirlus, kur mes suteiksime prakUSk*
į patyrimų kuorpet jus mokysitės.
Elektra varomo* maAlno* musų
siuvimo skyriuose.
•
Jus esate uikviečtaml aplankyti lt
pamatyti musų mokyki* blie laiku—
dienų ir vakarai* Ir gauti specialldkal pigi# kainų.
Patrcnoe daromo* pagal Jusu tnlerų—bite štai lės arba dydžio, ii Mis
i madų knygos.
MASTE R DESRiNING RCHOOL
J. P. Pasilieka, Perdėtlni*
11$ N. Ia Saite gatvė. Kambarys
416-417. prieš City Hali

Laike savo keliu metų gyvavimo, ši mokykla turėjo sunku ir alsinanti įlarlMj, ir nekuria jos
vedėjai užklausi'- vienas‘kitų: “Ar pasisėk* nuims išdirbti šia moky klų, kad butų verta žmonių pasi
tikėjimo'.’” .Bei Ačli plačiai lietuvių visuomenei, prk-te liam, ir tnokiitium, kurie plalino šia mokykla
tarp savo draugu, nes Jnii aiškiai matosi musų senai geidžiama pasekmė. Teko mums pasiflnrboti ga
na sunkiai, bet, bėgyje to laiko, mokytojai šio* mokyklos jgijo gera praktika ir i>atyrima, kuom past
naudos daugiausiai musu mokiniai.
čia mokinsime Angliškos kalinis nuo pat A. lt. (.iki ausšto , uaujausioiuis ir geriausiomis metodomi-. Taipgi Ir lietuvių, lenkų, franctisų, vokk'čhy, ir lotynu kalbas.
Norinčius jsloti i Teisiu, Medicinos arba Dentlstrijos kolegija-, arini | kitas mokslo įstaigas, priniig-inie prirengsime prie “State Ikniril Esą mina linu',. Kų tinkamai išlaikius, galima be jokio vargo
įstoti | bile kokia koiefctja.

Tiems, kurie nemano lankvti jokiu kolegijų, ln-t nori jgyli gugšteMiiio mokslo įlel savo kasdieniirtu reikshi. suteiksime Grammar Sriioolcs Ir lligli Seliooles kursus. Visus vlršmltičtns
kursus, musų
mokykloje galima užimlgtl laimi trumpu laiku, lies Sj mokykla yra taip sutvarkyta,, kad Jinai gali
sutrikti tostrukeljas visose mokslo šakose taigai kiekvieno reikalavimo.
Direkcija dabar yra atdara. Ir nuoširdžiai uikvlečlaine visus, kurie mano lankyli musų mo
kykla, ateiti dėl įvairių tmsilarinui artai prisirašymo dalntr, urs pradėsime
mokinIi Itugs. (Hcpt.)
17, 1*17, ir tie kurie lirtsirašys prie kursų prasidedančių toje dienoje, pastnainlos
daug. 'Žinomu
kieki lenns gali pri-lrašyll bile kada, vienok Jei mokiny s prisirašo ir pradeda mokslų vėliau negu kiti,
su kuriais Jis klesoj mokinasi, |msikeli.i šokte tokie keblumai. Todėl patariame prirašyti tuojau* Ir
pradėti mib-nliiliis kursus Scpt. 17. Mokiname dienomis Ir vakarais. Direkcijos valaiiilo*: Prnslndlenists: nuo H ryto iki 12 |rtcln. Nuo I |n> pietų iki 5. Nito 7 iki K) vakaro.
Kn likra pagarba,
H. T. tAITt'HEN,
ftrkr.

AKYS EGZAMINUOJAMAS

American Collega Preparatory School

Ras tartie silpnas akis Ir

tiin-ėjtnif, arba galva «ksoda
nelaukite d«ai, bet aleitikMe pas
mane.
A» Jums duosiu rtsla ir
pririnksiu akinius.
savo įlarbų
„-varantuoju arlrn pinigas sugraŽllI.Sllte

Ui

PETER. A. M1LLER

3138 W*st
Y imi -i

r* g* t v*

i

-

*-i!**■■ » .

Lsmgttages" i "Amerienn College Preparn-

Pradžia 7:30 valanda vakare
£
£

Prakalbos Ims labai (domios, m-s garsus knlbėtojiai yra Užkvieslį kalbėti užtat ir susirinkusieji turės proga kų nors naujo išginti. Programas rengiamas su (vairiais pamargitiimnis. . .
Kas tik gyvas! Visi ant prakalbų.

(ZANGA tikini 10 e. ypatal. Visus kviečia

KOMITETAS.
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1 Didelis Rudens Vakaras I
1a
-------- RENGIA

Lietuvos Vyčių 24 Kuopa

Nedėlioję, 9 d. Rugsejo-September 1917

=

M. MELDAŽIO SVET.

—

=

Pradžia 7ta valanda vakare
£

►Scenoje statoma “Pono Felixo Atsilatikinms,” pni- s
s
kj juokinga komedija, apart to, bus tieklemacijoB ir tlai- 1
Hom. Dainiuos garsi jauna ir gabi solistė p-lė C. Filipavičiulė, Sv. Kazimiero Viėnuolyno auklėtine.
Tikietą kainos 25, 35, ir 56e. ypiitai.
Po programai šokiai ir lietuviškos zttislės. Kas at- i
silankis nesigailės, bus pilnai užganėdintas.

7.

Visus nuosirdžiiu kviečiu.
3BS įmint

r~

e

23 pi. netoli Oakley av.

BEKGEJAI.

k

£
£

iiiniimmrifimiiiiiimnniHiiiiii!iiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiHfiiiiiniiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii>i

Chicago, III.

3103 So. Halsted St.

|

46tos ir Wood (latves

Taipgi, kadangi \mcrikonlska mokykla praeityj
turėdavo ir imi daliai" dideli skaitliu mokiniu,
kurie mokinasi nelik Angliškos kaliais bei Ir įvairias mokslo sakas priklausančius stačiai prie augsto
mokslo, arlia rengiasi prie valstylitiitn kvotimu (lel įstojimo | kolegijas, universitetus, ar Ir kokias ki
tas mokyklas.
.los vardas (eko permali iv tas iš *’American Sidtooi of
tory Seliool." '

Šv. Kryžiaus Parap. Svet.

|

-z..-.

draugas

Tie. kurie dar nebuvo ant j
to bažmo, lai ateina, o ne
sigailės. • Daug Įvairumą
pamatys, maloniu inspudziu
apturės, ne tik pasinaudo
dami dėl savęs, ką nors išlo
siant arba laimėjant, lw*t
tuo pačiu sykiu prigelbsŠeštadienis,, 8 rugsėjo. tant parapijai, iš ko Dievui
Užgimimas Šv. Marijos Pa garbė ir Bažnyčiai nauda.
ims.
Tad gi. nepamirškite ne

CHICAGOS

Sekmadienis, penkioliktas dėlios ir serialus vajumi,
po Sekminių, 9 rugsėjo, šv. skaitlingai pribunant Į mil
Petro Klavero.
žinišką Apveizdos Dievo pa
Pirmadienis, 10 rugsėjo. rapijos bazarą, o ištikrąją
Šv. Alvkalojaus Tolentinie- nesigailėsite.
Samata.
eio.

KUN. A. STANIUKYNAS
IŠVAŽIAVO KELIOMS
DIENOMS Į SHEBOY
GANĄ.

DRAUGO” UŽVEIZDA
KUN. KLORIS JAU
SUGRĮŽO.

TOWN OF LAKE
Puikus vakaras

t PaJfškau- savo sesers .liiaua^ Pundinultės, Kauno guli., Ruseinių pav.,
Kiiltincnių volasties.
Pirmiau* gy-»
venų apie penkis metus Clilengo, III.
Aš noriu mutyll greičiausia nriut kas
kitu* praneškite Jai. Aš esmių labai
slunkianie kalėjime uždarytus esmių
nekultas, mane pripažįstu už kulta,
o dabar prašau visu lietinių imgelbos, aš noriu Rauti žmogų kad u*
mane |>eršiieketų prie šildo, neturiu
žmogau*.
Fru ša u • labai pakalnei pudtuSti tų
vjskų | lietuvišku guzieta tuojau*. Ar
pats ar kitas.

Panedėlyje, rugsėjo 10 d.
š. m. L. Darbininką S-gos
kuopa rengia labai gražu
vakarą, kuris atsibus Šv.
Kryžiaus parap. svetainėje.
Programai pasak rengėju
busiąs įvairus, su vaidini
mu: “Baisus Sapnas,” sa
kys prakalbas. Panelės pndeklemuos gražiu eilių ir tt.
Vietos lietuviai ir lietuvai
tės visi nueikime pažiūrėti
minėti) vakaro.
Pradžia
7:30 vai. vakare.
Įžanga
regis 10—15e. ypatai.
Darbininkas V. S.

CHICAGOS MOKSLEI
VIŲ APSKRIČIO
SUSIRINKIMAS.

Šv. Kazimiero vienuoly
no garbus kapelionas kun.
Nedėlioję, 9 rugsėjo, 4 v.
Dr. A. Staiiiukynas nesenai
į po pietą, North. Sidėje, Šv.
išvažiavo Į Sheboyganą at
I Mykolo parapijoj svetainė
lankyti “Draugo” redakto|je (1644 AVabansia Avė)
tofiu kun. prof. Pr. Bučį,
bus Chicagos
moksleiviu
kuris pastaraisiais laikais
apskričio
susirinkimas.
buvo susirgęs.
Kun. Staiiiukynas žada
Lį ši susirinkimąe kviečiasugrįžti Chieagon ateinan
LIET. VYČIŲ CHICAGOS me visus Chicagos lietuvius
čiame pi rmad i eny j.
lmoksleivius katalikus, neat
APSKRIČIO SUSI
sižvelgiant prie kokios kuo
RINKIMAS.
ŠIANDIEN BUK ATVA
pos kas priguli.

ŽIUOJĄ CHICAGON
KUN. F. KEMĖŠIS.

PAJIESKOJIMAI

Adenas svarbiausiu daly
Įvyks sekmadienyje, rug
sėjo 9 dieną, 2-rą v. po pie ką apsvarstimui bus ClneaIgos Mokslei.vią bendrabučio
tą. Dievo Apveizdos parap.
! inrengimas, kuriame mokssvetainėje (18-ta ir Union
i būviai galėtu pigiau pragy
gatv.).
Šis susirinkimas Ims labai venti, ir turėti tinkamesnes
svarbus.
- Bus apkalbama sąlygas delei mokynimosi.
Y-jo Seimo nutarimai ir
Todėl, visi čionykščiai mo
daugybės savąją
reikalą ksleiviai malonėkite susi
svarstoma. Kuopos siųski rinkti viršminėton vieton 4
te kuodaiigiausia dejegatą! vai. po pietą.
Apskričio Valdyba. ALRKMS. Centr. valdyba,

•PETKAS PCNDIN.AS,

% Jaeob 51. Ilerrinaiiu
i

Gydo visokias l igas

Pirkite serus didžiausios Lietuvių Korporacijos A
menkoje kuri yra inkorporuota ant $100,000.00, po Vai
džios priežiūra vardu

i

Paieškai! vargonininko, kurs kurtu
butų Ir priežinrčtoju HtržA.včio*, Mel
džiu kr<*lptis:
KI’N.’ P. VANAGAS,
425 ljafuyette st., t’tlea, N. V-

Pardavėjas — Aš b'škau
gero
Lietuvio kuris dirbtų mano orflee. —
■ žilarhls neapru bežinotas —pamaty
kite mane:
E. W. ST. CHARLES,

13U6 Nortli American lililg.

Reikalinga
mergina ar moteris,
prie namų riartio, mažoj
šeimynoj.'
Geras nžmokesnis. Atsišaukit pas:
P. K. BRLCZAS.

3323 So. Maisteli.
Tęl. Drover 6687.

Reikalingas vyras kuris norėtų
d i ridi šešias va In adus į diena gali pa'aryti gerus pinigus atsišaukite:
23 Continental & ęommereial liauk
Building.
,
Su baloj nno 1 ll>i 6 vai. vakare.
1 1

EVTRA.

1

Jauna pora priversta paaukauti
savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kalnų, $160.00 se
klyčios setas, tikros skurot už $35.
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kiu dlvonu, davenport, taipgi $525
pianu su 25 m. gvaranelja už $115 ir
$225 Vkctroln su brangiais rekordais
už $60.00.. šis yra retas pigumas ir
Jums apsimokės patirti nežliirint kur
| Jus gyvenat. Viskas vartota vos U
lsavaites.. Parsiduoda taipgi po vie, nų. Atsišaukite tiiojaus. Gyvenimo
Ivieta: 1622 So. Kedtie Avė., arti 22ros gtv., Cliieago,..HI.

Lietuvis Gydytojas Iv
Chirurgas,

! 8298 S. Halsted St.,
GlUcago '
i
Tel. Drover 7119

KKNOSHA, avis.

Pa Iešką u savo vyro Jurgio Virpačinsklo uple 35 melu senumo 0 pėdu
aug.ščio, sveria upie 2(10 svaru, turi
tamsius plaukus, rudus akys. Kukis
mėnuo atgalios
paliko mane su 5
vaikais, mažiausias vieno. . mėnesio.
Jis su saviti) išsivežė dvi mergaitės
vienų 8 melu kitu 4 metu. esu didžiaiisiaine varge, kas apie Ji žinote
malonėkite pranešti sekančiu adresu:
MARIJONA VIKPAMNSKIENI
11310 S. Tliroop St., Clilcugo, III.

tiaut »■ «

14f7 I*. ffultrt liti.

1

Dabar šėrai parsiduoda po $10.00, už trumpo laiko
bus kelis kartus brangesni.
Korporacija turi užėmus 10,000, nkerą geriausios
žemės Wisconsine, kuria išdalįs ant farmų ir pardavos
Lietuviams ant lengvu išmokėjimą. Bmlavos budinkus,
supirks visokius Įrankius ir duos visokius nurodjmus
kokie yra reikalingi ant fannų gyvenantiems..Miestuose
pirks subdivižinus, pardavės lotais, Imdavos namus-ir
pąrduos žmonėms su mažais {mokėjimais. Mainys namus*
ant farmų, farmas ant namų ir taip kaip kas reikalaus.
Duos visokias paskolas ant “Beal Estate” be jokio koinišeno ir kitokių daug pagalbų duos Lietuviams, minė
ta Korporacija.
KIEKVIENO LIETUVIO YRA PAREIGA PRI
GULĖTI PRIE VIRŠ MINĖTOS KORPORACIJOS
IŠ KURIOS JUS GAUSITE VISOKIAS PAGELBAS
IR APART TO AUGANT KORPORACIJOS TURTUI
IR AUGS JŪSŲ ŠĖRŲ KAINĄ. ‘
:i ’ IU
TŪKSTANČIAI
LIETUVIŲ
SUPRASDAMI
SVARBĄ ŠITOS KORPORACIJOS PERKA ŠĖRUS
LABAI SMARKIAI, TIKIMĖS, KAD TRUMPAME
LAIKE BUS VISI ŠĖRAI IŠPARDUOTI.

Už taigi nieko nelaukdami kreipkities į Korporaci
jos Ofisą, dėl platesniu paaiškinimu, o toliau gyvenan
tieji iškirpkite žemiau padėtą iškarpą ir prisiųskite i
Korporacijos ofisą.
•
\
Su pagarba,

*I

8 '» •
Tek

Drover 7042 i

■
Valandos: nuo ir lytd Iki 9 rak. i
Nedėliornla pagal sutarimų.
1
i ■ 4712 So. Asilių n d Avė.
. '
1
arti 47-toa gatvės
' i
; y mE'ruvis jDknzistas

•#•***•*««
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JOSEPH

O.

W0L0N

’ LIETUVIS ADVOKATAS

9

i

K8mb. <2« National Life Bldg.

>9 So. LaSalle 8L,
Vakarais 1548 Mtlvvaukee Ava.
Central 8298
Raaldence Humbold 87
CHICAGO. IL.
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f

Pan. Ser.

PU.

Vakarais

*^*▼7

.
Uždėta 1899
SChOOl I™"*'., Kura.l

KURSAI M/LITAB IŠKOŠĖ TEISESE
Rudeniniu Terminas prasidės Ser. 12.
Norint
Kataiiogo ir kitų žinių.
"Sttidiia anie Teises’’. Atvažiuokite ar
ba narašvkite Edvvard T. Lee. Dean
Room, 209 — 36 N. Dearborn St.,
Chietgo.
Telefonas Central 4669 Offisas atda
ras dienomis Jr vakarais.

Šiomis dienomis kun. E.
Kemėšis pasitraukė
nuo
‘ ‘ 1 )arbinin ko ” reda ga v i mo
M
ir žada atvykti apsigyventi
ant pardavimo
..Tai BUSI GRAŽUS1 Ją išdir
\
MELDŽIAM ŠITĄ IŠKIRPTI IR PRISIŲSTI
Chieagon prie Šv. Jurgio
ba
Mentholatiim Co. < Prieš eisiant
Sį
'
Liberty Land & Investment Co.
į
bažnyčios (Bridgepoide).
gult ištepk veidą moečia per ke
Ant pardavimo 3534 Varneli Avė.,
4616 So. \Vestern Avė.,
Chleago, III.
Ty
gražus namas — šešių pagyvenimų
“Darbininkas”' No. 104
is vakarus, o padarys veidą tyru
S GERBIAMIEJI:—
Kas greitesnis ta( geviĮsni,s, atsišau
ir skaisčiu baltu..
Toji. mostis
*
‘
Prisiiineiii
jums
“
money
orderj
”
ant
.
.
.
praneša, kad kilti. F. Ke
kite:
iSima
pienius
raudonus,
jaodils ar
(kiek
šėrų)
(
klek
sumos.
Pilna
užmotoestj
už
..................
VICTOR A.:«G. MI KREL
t Priėmė pinigus, tuojaus prisiųskite ant mano vardo
mėšis jau išvažiavo iš S>o:
ba šlakus ir prašalina visokius
16 U. La , Kalle - St., Kuom 824
spuogus nuo veido. Kaina dėžu
S Pilnas vardas ..................... .......... ............... ................
Bostono.
Taigi, pasižymė
ANT BANDOS
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit
Adresas ..................................................................
jusį svečią chieagiečiai greit
Pirm. P. Juras,
siųsti ir stampomis.
,
U)
Miestas ...... ,......................... ......................
susi Liuks.
Aš
tariu
30
kambarių
—
gražiai
Pagelb.
V.
Stulpinas.
J.
RIMKUS,
LIET. DARB. SĄJUNGOS
štaisytų, patogioj vieloj. K' Iečių vi
Steitas
P. 0. Bot 36,
Holbrook. Mass.
Ntjrs tikrą žinią neturi;
jus savo draugus^ir pažįstamus, kuKUOPOMS.
*iems prisieitų utsilaukyti | Cliieagų,
me, bet girdėjome kalbant,
ad pas mane gatas.patarnavimų, ge3
TOAVN OF LAKE
riaušių. Kambarių kaina nuo $3.50
kad kun. I'1. Kemėšis atva
ki S7.OO f. mėnesį.
Lietj Darbininką Sujun
ANDRĮ! K POŠKA,
žiuosiąs Chieagon šiandien,
gi.s Apskričio susirinkimas Iš Liet. Vyčių 13-tos kuopos
1267
Mihvanliee avė.
sk:n1\
— 8 rugsėjo.
atsibus pauedėlio vakare, 10
veikimo.
>
• ko/.na
|dieną ‘'Drangą”, tai meldžiu alsik rugsėjo, 7:30 vai., Šv.
MILŽINIŠKAS BAZARAS Jurgio parap svetainėje 32'šaukti pas manės, n aš stengsiuos
Ši kuopa yra nutarusi su
I pataisyti.
W
DIEVO APVEIZDOS
MOZERIS,
■ ■
ros ir Aiiburn Avė ant 3-čią rengti milžiniškas prakal | Bristoli Parko Išdalinimo į.
PARAPIJOJE.
1430
S.
40th
Avė..
Cicero.
111.
lubų,
bas.
Jos įvyks Šv. Kry —| AGENTŪRA T
Parsiduoda grosernė ir bučerA’isos' kuopos malonėkit!1 žiaus parap.
svetainėje.
SAMI BAUTOS KAVA.
nė, už labai pigią kainą, savinin
Nedėlioję, panedėlyje ir prisiųsti savo delegatus, nes
Mes snlankstome paskelbimus, su kas turi ilki; pirkęs, išvažiuoja ant
Prakalbą diena paskirta 9 dedame
| kpnvertns ir išnešiojame
seredo.įe jau buvo .Dievo daug svarbią dalyką yra
i’isnr parduodama po 28c ir
arba išdaliname
Juos tarp žmoiuii. ūkės. Labai puikioj vietoj tarpe
d. rugsėjo mėli. 1917 m.
Apveizdos parapijoje milži
io
...................... ..
Darant
kokius nors paskelbimus lietuvių biznierių, ir lietuviais apapsvarstyti.
g.vventoj vietoj.
Kas pirmesnis
Kalbėtojai žada būti Chi- kreipkitės |>attii<>tu adresu:
niškas bazaras, 'kokio dar
BRIG1ITON VARK DlSTRIBt TINO tas geresnis.
M. L. Gurinskaitė,
COCOA
RYŽIAI
SVIESTAS
eagos moksleiviai: J. Skrvp
Polka} Stiliui
nebuvo ir kursai tęsis ištisą
’
AGENCY
KARAU. LIUTKEVIČIUS
OOT-tanatnA r
L. D. S. Apskr. rast.
Osrinila Bankas,
4550
So.
Ealrfield
Avė.,
Chleago,
UI.
Solistas
12e
▼•rt&a,
ko,- P. Juras ir kiti.
804 Marki b St., De Kalb, III.
•nlyKiua'o a a
mėnesį nedėlios ir seredos
parBtdtfml* Gi
1
vakarais.
Iš pareitą vaka
Tose prakalbose bus daug
WEST
SIDE
H ė. Bernotąvtčiiu H. H. Shamoot S
ru galėjai daug ko inspuOKI H BIUB
dalyką aiškinama, ypatin
lliA k.ttad a*.
044 W i btraaoar
<m w. uomoo
irft' B)t>* irtattd ar.
dingo apturėti ir pasinau
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$125, $40, $20, DEL TAVĘS

$225,000.00
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Ktoeks ir Itoml* Perkami Ir Pardnodaml veiklus darha«, Andrevv*
108 N. La Šalie et., uždėta i600 •»
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DRAUGE” ATNEŠA
GERĄ PELNĄ.

Nusipirk 8<% gvamatuOta* Bond* gan
narni au pirmų mortgage ant geriau
sia Ištaisytų ūkių rašykite: Illinois
Heeiiritiea Do., 626 Westmln*ter Bldg.
Telefonas 7861.
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BALNIS & PUNDINAS

4536 So. Paulina 5t.

Tel. Drover 3774.
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