Kaip protas, Uip ir paty
rimas neleidžia mums tiksties, kad tautos dora bujo
tų ten, kur tikybiniai prin
cipai atmetami.
Geo. Washington.
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Kareivių šeimininkavimas

bus suvaržytas.

, Petrogradas, nigs. 15. —

Italai paemč San Gabriele
RUSIJOS VYRIAUSY
BĖS IR KARIUOME
NĖS REORGANI
ZACIJA.
Petrogradas, rūgs. 15. —
Niekais nuėjo gen. Komilovo pastangos paimti Rusi
jos sostinę ir vyriausybę
savo rankosna. Atsimotus
nuo jo nuožmiesiems pul
kams, kuriais jis labiausia
pasitikėjo, ir, matydamas
esąs vyriausybės kariuome
nės apsuptu, nusprendė lai
kinai vyriausybei pasiduoti
ir laukti bausmės, kokią
jam paskirs karės teismas.
Tatai jam kontrrevoliucija
pilnai nepasisekė.
Ministerių
pirmininkas

staruoju maištu, nusprendė
pagaliau perorganizuoti sa
vo kabinetą. Šitan bus pa
kviesti atsakantieji vyrai,
pasišvenčiusieji respublikos
rekalams.
Vidujinių reikalų ministeris M. Aksentjev pažymė
jo, kad pasidėkojant gen.
Komilovo sukilimui, rusų
karės frontai pasirodė ap
leisti ir tinkamai neprižiū
rimi. Pridūrė, kad vyriau
sybė be jokio atžvilgio kal
tininkus kuoaštriausiai nu
baus. Kornilov turės pasi
duoti vyriausybei, nuvykus
pas jį gen. Aleksiejevui.
Kerenskis perorganizuo
ja savo kabinetą. Į karės
ministerius pakvietė pulki
ninką Vorshovskį, buvusį
Maskvos militarinį komen
dantą.
Petrogrado komendantu
paskirtas gen. Teplovest, gi
Petrogrado gubernatorių —
M. Falčinski, buvęs prekvbos ir pramonės ministerio
pagelbininkas. Karės laivy
no ministerių nuskirtas vice-admirolas Verdenskis.
Darbo ministeris Skobelev praneša, kad Rusijos ka
riuomenė taippat busianti
perorganizuota ir pagamin
ta tolimesnėn karėn.
Be kitko Kerenskis suma
nęs paliuosuoti durną, kuri,
esą, podraug politikuojanti
ir iš kur pakįlanti visokie
preš vyriausybę suokalbiai.
Gen. Aleksiejev nuskirtas
kariuomenės fieldmaršalu,
gen. Ruzski šiaurinio fronto
komendantu, gen. Dragomirov vakarinio fronto ko
mendantu, gi gen. Dietrichs
— kvartermeistru.

KORNILOVO VIENAS
VADŲ PERSIŠOVĖ.

Petrogradas, rūgs. 15. —
Čionai persišovė gen. Klimov (ar Krimov), kuris va
dovavo gen. Komilovo ar
mijai, einančiai prieš Petro
gradą.
Gen. Klimov buvo suimtas
Pskove, paskui pristatytas
Petrogradan. Jam Keren
skis čia pranešė, kad jis ly
giai su Komilovu busiąs aš
triai nubaustas.
Po šito jis persišovė. Sa
koma bet, kad nepavojin
gai.

Mmisterių pirmininkas Ke
renskis išleisiąs parėdymą,
sulyg kurio bus suvaržyta
kareivių komitetų valdžia.
Kareivių komitetai galės rupinties tik ekonominiais ar
mijų reikalais. Bus uždrau
sta jiems politikieriauti, ar
ba maišyties į militarinius
reikalus karės frontuose.
Karės frontuose augščiausią valdžių turės tų frontų
komendantai-generolai.
Jei ta žinia yra teisinga
ir jei žadamas parėdymas
duos praktiškąsias pasek
mes, už tai prisieis padėko
ti gen. Kornilovuo pakili
mui.
Gen. Kornilov senai rei
kalavo šitų svarbių atmainų
kariuomenėje. Bet Kerenskis, rodos, to nenorėjo nei
girdėti. Jis taip elgėsi, kaip
jam buvo diktuojama iš ka
reivių ir darbininkų atstovų
tarybų.
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RYMAS, rūgs. 15.—čio
nai pranešta, kad centralės
valstybės jau prisiuntė savo
atsakymą Sventąjam Tėvui
taikos reikale.
Kol-kas iš to atsakymo su
žinota, kad vokiečiai apleisią Belgiją Ir šitą visą šalį
kaipo neprjgulmngą atgal
sugrąžinsią karaliui Alber
tui.
3 •

Atsakyme
svarbiausias
daiktas pažymėta tai tas,
kad kaip Voįtietija nesimaišo į kitų Aklių vidujinius
reikalu#, taip jinai nenorin
ti, kad kiti Įmaišytusi į jos
reikalus.
Šitas atsakymas prieštariauja amerikoniškai notai,
kuri visaip aiškinama ir vi
saip suprantama.

SAKO, UŽPULS PETRO
GRADĄ NUO VANDENS

Vokiečiai šeimininkauja
Suomijos užlajoj.

Stockholmas, rūgs. 15. —
Čionai pasklydusios žinios,
kad vokiečiai ištikrųjų ga
minasi paimti Rusijos sosti
nę Petrogradą. Užpuolimą
atliksiu nuo vandens. Dabar
vokiečiai yra užimti vietų
pasigaminimu Suomijos iūlajojs Kuomet tai busią at
likta, jie pulsis prieš Petro
gradą nuo vandens.
Iš kitų šaltinių patiria
ma, kad vokiečiai esą suma
nę stiprią armiją išsodinti
Suomijoje ir iš ten sausžemiu patraukti ant Petrogra
do. Suomijos vyriausybė ta
tai iškrausto
pajūrinius
miestus ir miestelius. Gi ru
sų laikina vyriausybė gami
nasi sutikti priešininką.

APIE KELIAVIMĄ
RUSIJON.

Washington, rūgs. 15. —
Suv. Valstijų pasiuntinys iš
Stoekholmo praneša patar
damas, kad Suv. Valstijų
Tos partijos sumanytoju
vyriausybė neduotų pasporyra admirolas Tirpitz.
tų keliaujantiems į Rusiją,
Ky®as, nui 19. - Vati arba keliauninkus perspėtų,

NAUJA KARĖS PARTI
JA VOKIETIJOJE.

STREIKAI LAIVO DIRBIMO ĮSTAIGOSE

STREIKAS MAŽĖJA
SPRINGFIELDE.

PRIEŠINASI SKOLINTI
RUSIJAI PINIGUS.

Springfield, UI., rūgs 15.
— Čionai unistų streikas
ima irti ir mažėti. Šiandie
sugrįžta darban barzdasku
čiai. Ateinantį pirmadienį
žada sugrįšti darban ir visi
anglekasiai, kurių ape 5,000
streikuoja. Spaustuvių dar
bininkai neis streikan. Jų
unijos pirmininkas įsakė
jiems būti savo vietose.
Kitų darbo šakų darbi
ninkai dar streikuoja. Bet
anot valdiškų pranešimų,
generalis streikas jau įra
dar neprasidėjęs.
Gubernatorius
Lowden
pilnas vilties, kad darbinin
kų sujudimas pasibaigs gra
žiuoju. Neprisieis jam pa
vartoti aštrios priemonės —
paskelbti karės stovį.
Seka derybos darbininkų
su darbdaviais. Rasi, gatvekarių kompanijos išpildys
savo darbininkų reikalavi
mas.

Karės priešininkai spėja,
kad Rusija padarys atskirią taiką.

kane gautMKMa, kad Vo- MJž. nekeliautų, kadangi STREIKAI LAIVŲ
kietijoj©
organizuojama šiandie Rusijon ne bi kas
BIMO ĮSTAIGOSE.

Washington, rūgs. 15. —
Gauta iš Petrogrado žinia,
kad gen. Kornilov už savo
pakilimą prieš laikiną vy
riausybę bus baudžiamas
tik tuomet, kuomet bus su
organizuotas naujas kabi
netas.
Gauta pusofieialės žinios,
kad Kerenskis reikalauja
Komilovą nubausti kuoaš
triausiai, idant ateityje ko
panašaus neatsikartotų. Bet
kaikurie elementai aitriai
bausmei priešinasi. Prieši
nasi net kaikurie kareivių ir
darbininkų atstovų tarybų
vadovai, taippat kadetai.
Jie tvirtina, kad aštri bau
smė pakenks pačiai laikinai
vyriausybei, nes nubaustojo
šalininkai visuomet ieškos
pagiežos už tai ir prie pro
gos išpildys savo grąsinimus.

VOKIEČIAI SUTRUŠKI
NO ANTRĄJĄ PRAN
CŪZŲ LINIJĄ.

Berlynas, nigs. 15.—Ofi

nauja karės partija su obalsiu: “Karė net ligi ranke
nos.” Reiškia, kad Vokieti
ja neprivalo talkininkams
nusileisti arba pasiduoti,
bet kariauti tol, kol vokie
čių kareivio rankoje paliks
nors tik viena kardo ranke
na.
Tos partijos sumanytoju
yra admirolas von Tirpitz.
Tai tas pats, kurs pravedė
begailestingąją
nardančių
laivių veikimą.
Sakoma,
kuoveikiausia norima tą
naują partiją pastatyti ant
kojų.
Popežius Benediktas XV
gavęs tą žinią labai susirū
pinęs, nes reiškia naują tai
kos pienams pakenkimą.
Nežiūrint to, Šventasis Tė
vas taikos reikale daug dar
buojasi ir tikisi savo suma
nytą tikslą pilnai atsiekti.

cialiai pranešama, kad vo
kiečiai vakamose nuo Guignicourt, Aisne fronte, stojo
prieš prancūzus atakon ir
sutmškino pirmąją ir an
trąją prancūzų apsiginimo
liniją.
Kitose vakarti fronto vie
Jei gen. Kornilov busiąs
tose seka artilerijų dvikova
AUSTRIJAI LABAI
lengvai nubaustas, tatai
ir mažesni susirėmimai.
BLOGAI SEKASI.
Kerenskis liepsiąs išsiskir
Geneva,
rūgs. 15. — Berstyti durnai.
,no
yokiškas . laikraštis
Eina gandas, kad socialis
i“Prcie Zeitung” atspauzditai bolševikai neperstosią
no vieno augštojo Austrijos
kovoję prieš laikiną vyriau
Washington, nigs. 15. — valdininko
straipsnį.
sybę.
Į Suv. Valstijas atkeliavo Straipsnio autorius tvirtina,
Rusijos karės laivyno misi • (kad Austrija-Vengrija dėl
SUIMTAS GEN
ja. Jos priešakyj stovi vice-į ekonominių santikių vargiai
KALĖDINĖ.
-admirolas Kolčak. Misija praleis ateinančią žiemą,
turės pasitarimus su šios Kaip civiliai gyventojai,
Londonas, rūgs. 15. — Iš šalies vyriausybe apie rusų j taip kareiviai turės badmiPetrogrado pranešama, kad karės laivyno stovį ir jo' riauti.
Rostove suimtas Dono kazo veikimą prieš vokiečius.
Dideli lietus sunaikino jakų atamanas, gen. Kalėdinė.
Jį suėmė kareivių ir darbi AUSTRIJOJE MUŠAMI
ninkų atstovų taryba.
GALVIJAI.

Gene va, nigs. 15. — Visoj
Austrijoj
su mgsėjo 1 d.
— Londonas, nigs, 15. ;—
Anglai išnaujo rengiasi panaikinta bemėsinės die
generalin užpuoliman prieš nos. Mušami galvijai mėsai,
mes neturima kuo juos šerti.
vokiečius Belgijoje.

No. 218

įleidžiamas ir šalies stovis
labai neaiškus.
Seattle, Wash., rūgs. 15.
Ligšiol labai daugelis ke
— Čia sustreikavo 1,500
liauninkų iš Amerikos į Ru
darbininkų, dirbusių laivų
siją keliauja per Stockholstatymo įstaigose.
mą.
Portland, Ore., rūgs. 15.—
Streikuoja 5,000 darbininkų
700 AMERIKONŲ
laivų gaminimo įstaigose.
VOKIETIJOJE.

San Francisco, Cal., rūgs.

Berlynas, rūgs. 15.—Kuo 15. — Kas valanda gali išei
met Suv. Valstijos pertrau
kė diplomatinius santikius
su Vokietija, iš Vokietijos
iškeliavo 470 amerikonų.
Ligšiol Vokietijos ribose te
čiau yra pasilikusių 700 amerikonų.
Vokietijos vyriausybė į
juos visus atsineša taip,
kaip į neutralių šalių paval
dinius. Prašymai apleisti
Vokietiją išklausomi, tiktai
ilgas laikas prisieina laukti
įvairių formališkumų.

ti streikan 24,000 darbinin
kų, dirbančių laivų įstaigo
se'. Streiką tegali sustabdyti
tik federalės vyriausybės
isimaišvmas.

— Washington, nigs. 15.
— Senate svarstoma naujų
karės bondsų išleidimas.
Šiuo kartu busią ir po 20
dol. vertės bondsų, kad vi
siems butų prieinama.

DIDELIS PATRIOTINIS
SUSIRINKIMAS
— Montevideo, Uraguav,
CHICAGOJE.

rūgs. 15. — Šitos respubli
kos vyriausybė paėmė savo
Vakar vakare Coliseume
nuožiuron visus vokiškus
įvyko didelis patriotinis su
vietos uoste stovinčius lai
sirinkimas, kurį surengė
vus.
įvairios civilių ir karininkų
organizacijos. Susirinkime
Rymas, rūgs. 14. — Su
kalbėjo Elihu Root ir Sabi
spalių 11 diena visoj Italijoj
nei Gompers. Jiedu specia
bus pravesti gyventojams
liai pakviesta pasakyti pra
duonženkliai. Trūksta duo
kalbas ir užtikrinti klausy
nos.
tojus, kad Chieago yra pa
triotinis Suv. Valstijų mie
PAŠVENTINS KERTINĮ
stas.
AKMENĮ.
Susirinkimas buvo paga
Chicagoje, rytoj po pietų mintas labiausia prieš mie
Jo Augštoji Malonybė Chi- sto majorą Thompsoną,
eagos Antvyskupis Mlindę* kurs laikosi savo nuomonės
lein pašventins kertinį ak tvirtindamas, kad dabartinė
menį statomąjai dvasiškai karė Suv. Valstijoms yra
seminarijai vardu “Quigle^ nereikalinga.

Preparatory

Semi nary’.”

Bus didelė iškilmė.

Washington, rūgs. 15. —
Vietos Rusijos ambasada
neturi oficialių žinių iš Pet
rogrado ir jai nėra žinoma
dabartinis Rusijoje stovis.
Pasiremdama spaudos tele
gramomis tečiau tvirtina,
kad ministerių pirmininkas
Kerenskis įveiks pagaliau
gen. Komilovą ir visoj šalyj
bus pravesta pageidaujamo
ji tvarka.
Bet Suv. Valstijų kongre
sas nelabai nori pasitikėti
busimąja tvarka Rusijoje.
Sako> kad tegu kaikuriam
laikui ir bus pravesta tvar
ka. Bet jinai veikiai ir vėl
gali suirti ir pakilti dar di
desnė anarchija. Nereikia
pamiršti, kad dabartinė lai
kina vyriausybė turi dauge
lį priešininkų. Šitie išnau
dos kiekvieną pasipymnui
progą, kad prispausti prie
sienos dabartinę vyriausy
bę, kurioj šeimininkauja
socialistai.
Taikos šalininkai ir karės
priešininkai kongrese tvir
tina, kad Rusija dėl tos
siaučiančios betvarkės neiš
sigalės ilgai kariauti ir galų-gale bus priversta pada
ryti atskirtą taiką su Vo
kietija.
Kadangi vyriausybė nori
paskolinti Rusijai daugiau
piriigų, manoma, kad pačiarų senate bus sudaryta
stipri prieš tai opozicija.
Juk, sako, negalima pinigus
mėtyti kur papuolė, duoti
juos be jokios gvarancijos.
Tuo labiau, kad Rusijoje
reikia laukti visako. Pasta
rasis sukilimas nėra pasku
tinis. Bus jų daugiau.
Taikos šalininkams gera
proga paagituoti neduoti
Rusijai pinigų ir priversti
ją taikinties. Rusijai susi
taikius su Vokietija, talki
ninkams nebus jokio išrokavimo tolesniai kariauti.

— Paryžius, rūgs. 15. —
Prancūzijos parlamento at
stovą Tumiel, radikalą, vy
riausybė traukia tieson už
tarnavimą vokiečiams. Su
sekta, kad jis ėmęs iš vo
kiečių papirkimus.

Rugsėjo 15, 1917 m.

Chieago ir apylinkės. —
Šiandie apsiniaukę, vakare
ir rytoj gali būt, lietrus;
vėsiau.
Temperatūra vakar augElihu Root Chicagoje pri ščiausia 81, žemiausia G5

imtas tiesiog karališkai.

laipsniai.
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’a matęs! E<J panašaus, kas]net yra nežinomas, ištisas
no ištrėmimui į Elbą Prancūzija susijungus su Anglija
šiandie veikiasi.
Net to tos neva konstitucijos turiugfceisingai buvo užpuolusi Olandiją ir atėmė pusę jos že
nys.
visa
nebuvo
žinomų
hunuų
mių.
PKENUMERATO8 KAINA:
Šventojo Tėvo kreipimąMetams .................................... .< $5.00 laikais, iš kurių barbarizmo
Paskui Prancūzija, pasikvietus talkon tą pačią An
Pusės metų ............................ .-r. $3.00
sis
į
Angliju
ir
Su
v.
Valsti

Ketvergo laika ........................... $2.00 pavyzdžius ima
šiandienis
gliją, apskelbė neinorališką ir neišteisinamą karę Rusi
Perkant atskirais numeriais po 2c.
jas Meksikos katalikų liki
Prenumerata mokasi i&kalno. Lai musų priešininkas.
jai, kurios tikslas buvo užlaikyti turkus Europoje ir iš
X —
kas skaitosi nuo užsirašymo dienos,
ne nuo Naujų Metų. Norint permai
mo reikale vargiai duos pa
Nieko nėra pasaulyj prakilniausio, galingiausio, ma plėšti iš rusų išėjimą į Dardanelus.
nyti adresų visada reikia prisiųsti ir
“Hunnai kituomet pasi
senas adresas. Pinigai geriausia siųgeidaujamus vaisius.
loniausio ir rei*kulingiausio kaip teisingumą*.
Nepasitenkinusi dar taja kare, Prancūzija vėl su An
senas adresas. Pinigai geriausia sių gailėjo miesto Trojes vys
sti
lšperkant
krasoje ar exprr»ie
Anglijos vyriausybės no
glija
užpuolė Meksiką, norėdama sudraskyti Amerikos
Teisingumas yra Dievo ypatybė ir užtat tik jis vie
“Money Order“ arba (dedant pinigus kupui
pareikalavus
.
Šių
} registruotų laiškų.
rai tuo tikslu nėra žinomi. nas tegali užtikrinti žmonijai laimę, džiaugsmą ir ramybę. Uniją, insteigiant naują valstiją, kuri apimtų visą Mek
Redakcijai prisiųstieji raštai ir ko dienų jų įpėdiniai
nepasi

respondencijos negrąžinami. Jei au
Bet Suv. Valstijų vyriausy
Taigi, jeigĮu mes bijosime teisingumo, jeigu mes k .- siką ir vidurinę Ameriką.
torius, atsiųsdamas tokj raštų, ne gaili vaikelio, moters, sužei
pažymi ir nelndoda kraaos ženk'ėllo
Baisią ir nedovanotiną karę Prancūzija taipo gi vedė
bė jau kaip ir atsakė popie riaudami nuolat meluosime ir veidmainiausime, jeigu mes
sugrąžinimui. Visokiais reikalais krei- sto
kareivio,
nei
bažnypianttes adresuokite:
žiui į jo prašymą.
taikindamies tąip pat elgsimies, tai nepadėsime tvirto pa ir su Prūsija.
DRV OA8 Pl’BLISHINO OO., INC. !1OS. »»
lobo \V. lUtli strcct, Čliicago, Illinois
Tomis
dienomis
Suv.
Val

Be šitų karty tame pat laikotarpyj gobši Napoleono
mato taip pageidautinai ramybei ir už keliolikos metų ga
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patinkamus šios šalies žing-J padaro —viską peikia, nors tie darbai butų kuoteisin- Rusija, bet Angbjos vyriausybė toli pralenkė jas tame
73 W. Washlngton St ... čiai.
negarbingame darbe.
Kiti kitus kaltina, ket ■ snius, kad tą nuolatinės a- giausie ji. •
Laike tų pačių devynių dešimčių devynių metų AnToks nesąžiningas ir nerimtas elgimasis yra begalo
karės baigti nemano. Tai- |narchij°s šali sutvarkyti.
gbja vedė neteisingą karę su Olandiją; vedė neteisingą
kininkai sako, kad karė tik Nors liūdna, bet tai fak pražūtingas, nes jis temdo tikrą dalykų stovį, tolina nuo karę su Rusija, kad paliktų turkus Europoje; sulaužė pri
Demokratybės obal- musų šventos taikos valandą ir ruošia dirvą naujai karei.
tuomet pasibaigs, kuomet tas.
žadus delei Boer’ų respublikos, žiauriausiu budu ją pa
O žmonių giminei lfuogreičiausiai reikia taikos.
vokiečiai susipras, t. y. kuo siai labai prakilniai skamba.
Taipo gi, žmonių giminė privalo būti užtikrinta nuo vergiant, vedė nedorą karę su egiptiečiais, kad užkaliau
met jie prisipažins, kaltais Deja, tas girdima tik teori
tų Egiptą ir galutinai užvaldytų Suezo perkasą, nors
atsikartojimo tos nuodėmingos baisenybės.
esą. Gi vokiečiai tvirtina, joje. Praktikoje to visa
Užtat,, mums dabar reikia elgties kuodoriausiai, ne- pirm buvo viešai užtikrinusi nekliudyti Egipto,
kad jei talkininkai nenori nesimato.
Laike Amerikos Civilės Karės Angbja biauriausiais
mindykim koj’omis švenčiausio teisingumo, nes tik jis vie
NEDEDA PETICIJŲ
priimti taikos pasiūlysimų, Kasgi girdėjo, kad 20-jo
nas gali būti pamatu greitos, teisingos, garbingos ir tvir budais laužė šios šalies teisės ir iš kailio nerianties sten
FORMOS.
ta karė pasbaigs tik tuomet, metašimčio laikais kultūrin tos taikos, kuri suteiks apsaugą ramiam kultūros darbui gėsi visiškai suparaližuoti Amerikos prekybą ir prami
kuomet Anglija bus apma gosios šalies pašonėje butų
ir išgelbės nuo pražuvimo baltosios žmonių rasės civili nę.
rinta badu, ir kuomet tal taip smaugiami ir persekio
Bet apart šitų didelių užgriobiančių karių, apart
Diesraštyj “The Chicago kininkai paliks lygus vokie jami žmonės tik už tai, kad zaciją.
Bet kadangi teisingumą lygiai galima peržengti netik laužymo prižadų, apart stengimosi numarinti Ameril: s
Examiner” vedamas skai čiams bejėgiai.
jie yra katalikai, kad pri
Suvienytas Valstijas Anglija laike 99 metų vedė 80 ma
tytojų balsų skyrius.
Ta Iš to pasirodo, kad neži guli prie visuresančios Baž melais, bet ir tylėjimu, tai eidami prie taikos nesibijoki
žesnių karių, kol neužvaldė trečdalio gyvenamo žemės
me skyriuje skaitytojai iš nia kuomet pasibaigs kare. nyčios ir paklusnus Šv. Pet me rimtai ir nuodugniai pasvarstyti visus klausimus, pa
skritubo su 420 mibjonų gyventojų.
reiškia savo nuomones apie Nes kaip vieniems yra perto ro įpėdiniams, Rymo popie liečiančius karišką politiką ir netylėkime, aiškiai pamatę,
Negarbingomis Prancūzijos, Rusijos ir Anglijos vy
kad autokratų ir jų bernų purvyni čebatai mindo Dievo
bėgančius reikalus. Pasta Ii prie susipratimo, taip ki žiams!?
riausybių pėdomis seka ir gan silpna Italija ir kitos Eu
raisiais laikais skaitytojai tiems prie nusileidimo.
Bet taip dedasi Meksiko ypatybę — teisingumą.
ropos valstijos.
daugiausia prisimena karės
je, kur šalies valdžią pagrie
• Net šioje valandoje jokiu budu negalima morališ
reikalus. Iš to patiriama, MEKSIKOS VYRIAUSY bė į savo rankas masonai.
kai
išteisinti dalyvavimą karėje šitokių valstijų, kaip:
Kodėl nuvargusi ir sukruvinta žmonija *vis dar netu
kad didžiuma žmonių reika
BE IR KATALIKAI.
NAUJAS TRUKŠMAS ri taikos, kurios jai reikia, kurios ji trokšta ir kurią ji ga Japonija, Kinija, Italija, Bulgarija, Rumunija ir Por
lauja karės pabaigos.
Jų j
tugalija.
CHICAGOJE
li turėti?
daugelis reikalauja, kadį Meksikoje katalikų sto
Jos, matyti, dalyvauja toje žmonių skerdynėje vien
Chicago negali apseiti be
Pasiklausus diplomatų kalbų išrodytų, kad dabar lie
dienraštis savo skiltyse pa vis pasibaisėtinas. Dauge trukšmų.
tik su žemu tikslu, kad paskui galima butų drauge (iš x
Juk tai didelis jasi žmonių kraujas tik delei nepasitikėjimo.
dėtų- peticijos formą. Tas lis bažnyčių ir vienuolynų miestas, čia gyvena ir vei
’
*
•
» i
Vokiečiai su savo sėbrais jau beveik sutinka taikin- imties karišku grbbiu.
peticijas žmonės su savo pa sunaikinta arba pakeista kia didesnis skaitlius politi ties. Andai vokiečiai net oficialiai buvo pasiūlę pradėti
Bet visos Europos vyriausybės netik laužo sutartis,
rašais siųstų šalies vyriau privatiniais namais.
negerbia neutralybės, veda kares už užgriobimo tikslus,
Kaip kierių, kaip kur kitur, išė taikos derybas.
sybei su reikalavimu kuo- vyskupai, taip kunigai žiau mus gal tik New Yorką.
Bet Anglija ir jos žymesni bičiuoliai vis dar nenori vergia silpnąsias tautas, bet taipo gi visose šalyse jos
veikiau taikinties.
riausiu budu persekiojami. Tatai ir nestebėtina, kad čia taikinties ir buk dėlto jie nenori, kad neturi tvirto užtik užlaiko šnipus, stato vienos kitoms sląstus, ant kiekvie
■Bet dienraštis “The Ch. Uždrausta kunigams laiky trakšmai trukšmus, skanda rinimo, jog nesumušti vokiečiai pildys savo prisižadėji- no žingsnio intriguoja, šmeižia ir tt.
Examiner” tuos skaitytojų ti mišias ir atlikinėti kito
Čia Vokietija, Austrija ir Rusija tariasi drauge, čia
mus, nes jie nuolat begėdiškiausiai laužo sutartis, nepri
lai skandalus lydi. .
balsus į savo skiltis padeda, kias bažnytines apeigas.
Pastarasis trukšmao at silaiko tarptautinių instatų, niekina garbės principus ir daro suokalbius vieną prieš kitą, kad užpultų, kad ką
bet peticijų formos neat- Taip elgiasi tos šalies vy
kreiptas jau- ne prieš vieną tt. Girdi, talkininkai tol nesutiks užbaigti . karę, kol nors paverstų ir tt. Neatsilieka nuo Vokietijos, Aust
spauzdina.
Suprantama, riausybė, kurios priešakyj
majorą, bet ir visą jo ad jie negaus neabejotinų prirodymų arba gvarancijos, kad rijos ir Rusijos juoduose darbuose ir Anglija, ir Pran
nenori prasižengti vyriau stovi masonas Carranza.
ministraciją.
Tai sukėlė Vokietijos vyriausybė pildys tą, ką prižadės už taikos cūzija ir Itabja.
sybei. Nes jei padėtų pe Tomis dienomis Šventasis kažkoksai Rosenheim, kurs kongreso stalo.
Pavyzdžiui, neužginčijamas faktas yra, kad 1887
ticijų formą, gyventojai Tėvas Benediktas XV for
Žinoma, tvirtos gvarancijos reikalavimas nuo vokie metuose Anglijos svetimų dalykų ministerija, nestačiau
kituomet dirbęs miesto ad
Washingtoną tiesiog ap
čių
yra
visiškai teisingas, nes niekas neprivalo norėti, kad ir Angbjos oficialė spauda, stačiai, mėgino kurstyti Vo
maliai kreipėsi į Angliją ir ministracijoje.
krautų reikalavimais baigti
prokurorui kuomet nors atsikartotų tokia baisi karė. Užtat ir mes kietijos vyriausybę per Belgiją užpulti Prancūziją, kaip
į Suv. Valstijas, kad šitos Rosenheim
k a-**''
pagaliaus įsigilintų baisian H’oyne išpažino, kad miesto nuoširdžiausiai remiame talkininkų norą, kad vokiečiai dabar padarė vokiečiai.
Matome, kad žmonių bal
Taipo gi yra dokumentaliskas prirodymas, kad
Meksikos katalikų padėji- administracija už sekma griežtai pildytų taikos sutartį, nes suprantame, kad be to
sas laikomas be reikšmės.
prieš 1870 metus Prancūzijos vyriausybė raštu kvietė
man ir kokiuo nors budu už dienį persekiojusi tik tuos negalės būti pastovios ramybės.
Kad vokiečiai laužo prižadus, kad jie veda neteisin vokiečių vyriausybę drauge užpulti ir pavergti Belgiją ir
tartų žiauriai' persekioja saliunininkus,katrie jai ne
gas karės, tai niekas negali užginčyti ir nei vienas, mylin Luxemburgą, nors visiškai nebuvo karei priežasties. Vo
simpatizavę, bet palaikę jos
KUOMET PASIBAIGS mus katalikus.
tis teisingumą, žmogus nedrįs teisinti jų biaurų pasielgi kiečiams tuomet žadėta Belgija, o Luxemburgą ruošėsi
Masonas Carranza tai nu priešininkų pusę. Tokiems
KARE?
mų.
pasilikti sau Prancūzija.
girdęs tuoj aus užgynė viso saliunai buvo uždarinėjami.
Juk šios karės pradžioje Vokietija barbariškiausiu
Tuos liūdnus faktus rašome nedelto, kad kiršintų
kias žinias, kad buk katali Gi nuolankiems saliuninin- budu užpuolė nekariaujančią Belgiją, išnaikino tą turtin
Šituo klausimu kas gyvas kai Meksikoje butų perse kams ir po šių dienų lei- gą šalį ir pavergė ją, nors ir ant rašto buvo prisižadėjusi prieš tas vyriausybes, bet kad parodytų, jog pas visus
Europos dipliomatus, bet ne pas vienus vokiečius, ne
užimtas. Visiems jis rupi. kiojami, arba kunigai iš ša- džiaina sekmadieniais gir šventai užlaikyti Belgijos neutralybę.
randa sau vietos nei dora, nei teisingumas, nei tarpTik gaila, kad visi tie, kat lies ištremiami. Katalikai, dyti žmones.
Girdi, grafTaipo gi praeitame šimtmetyj ir vokiečių vyriausy tautiškų instatų pagarba.
rie tą klausimą gali reali sako, turį lygias teisės su tai svarbiausią rolę lošia.
bė vedė dvi neteisingas karės, vieną su Austrija ir kitą su
Taigi, pirmo Suv. Valstijų prezidento Washingtozuoti, nesutinka veikiau kitų tikėjimų žmonėmis.
Apie tai daug dabar rašo Danija, kurių vienintelis tikslas buvo: svetimų žemių
no žodžiai, ištarti 120 metų atgal, kad Europos vyriau
baigti pragaištingosios ka Podraug tasai bedievis angliški laikraščiai.
Pro- užgrobimu padidinti Vokietijos rubežius.
sybių karės ir visa jų pobtika remiasi ant saumilingurės, kuri prarijo milijonus pažymi, kad nauja Mcksi- kuroras darbuojasi, daugeli
Austrija gi tame pat šimtmetyj vedė nedovanotiną
žmonių gyvasčių.
kos konstitucija draudžia miesto administracijos na karę prieš Vengrijos laisvę; vedė kitą nedovanotiną karę mo, yra teisingi ir dabar.
O saumilinguose žygiuose dora taip pat dingsta,
Aną dieną Ncw Yorke svetimtaučiams
dvasiš rių žada patraukti teisman. su Italija ir nedoriausių budu išveržė nuo Serbijos Bosni
vienam susirinkime kalbėjo kiams užlaikyti parapijas, Gi Rosenheim apsiima būti ją ir Herzegoviną, delei ko vos nekįlo skerdynė tarp visų kaip upės jūrėse ir jos nei nejieškokime.
[Vadinas, tikrai aišku, kad netik vienų vokiečių vy
Prancūzijos ambasadorius misijas ir tt. Bet jie nesą prokuroro liudininku.
Europos valstijų.
žinoma,
Jusscrand. Jis sakė:
verčiami apleisti šalį, kaip Politikieriams.
Taigi, matant kaip nesąžininga yra vokiškų valstijų riausybė nesąžiningai elgiasi, bet taip pat daro ir Eu
“Kuomet pasibaigs karė? ilgai prisitaiką prie šalies didelė sensacija išvilkimas politika, būtinai reikia išgauti nuo jų neabejotinos ver ropos talkininkai.
Sunku užsitikėti Vokietijos priežadams, bet taip
eikštėn kokių ten tariamų tės gvaranciją, kad jos pildys tą, ką prižadės derybose.
— Pasihiigs tuomet, kuo įstatymų:
met priešininkas susipras ir Žinoma, bedieviams ir gi purvinų darbų. Bet vidu
Bet netik Vokietija ir Austrija laužo sutartis, už pat negalima pilnai užsitikėti ir Anglijos, Prancūzijos
kuomet prisipažins, ką yra rupi gera reputacija. To tiniškam miesto piliečiui puola neutrali/kas žemės, veda karės užkariavimo tiks ir kitų Europos talkininkų vyriausybių žodžiais.
Ir neužsitikėjimą mos remiame ne kokiais nors
dėl jie visokiais budais mė tas yra nei šis nei tas.
lais, vergia ir išnaudoja silpnesnės tautas.
atlikęs.
Kitos Europos vyriausybės taipo gi nešventos ir nc- spėbojimais, bet neužginčijamais istoriškais faktais, ku
“Atmaina tečiau negali į- gina išsimcluoti, kad jie ne Daug trukšmų miestas
vykti tiktai ant popieros są kalti, kalta konstitucija, praleido. »Kad ir toji pa liuosos nuo panašių nedorybių. Jos taipo gi neprisilaiko rie kiekvieną protaujantį žmogų intikrina, kad ir puo
šmotelio, bet turi būti pa kurią gyventojai pravedę. ' ti policija anais niekis gat sutarčių, veda neteisingas karės, engia silpnuosius žmo das juodas ir katilas juodas.
Taigi, kad žmonija butų užtikrinta nuo panašiu kru
Kiek yra žinoma, naują vėse tarp savęs ėmė šaudy- nes ir t.t.
remta valstybės įstatymais.
Kad tai teisybė, galime insitikinti pažiūrėję į Eu vinų orgijų, mes privalome reikalauti tvirtos gvaranci
/‘Geistini šito ženklai jau Meksikos konstituciją, svar ties. Laukta gausių pasek
ropos istoriją nuo mūšio prie Waterloo (1815 m.), kame jos netik nuo vienų vokiečių, bet ir nuo jų priešų — tal
matomi.
Yra jau ženklai biausia atkreiptą prieš kata mių teismuose.
žmonijos pažangos buk lai likus, pagamino ir pravedė \ Bet kuone visi tie truks anglai su vokiečiais galutinai sutruškino Napoleono Bo kininkų.
Kokia ta gvarancija privalo būti, gal kit kart pamingojo dabartinių nuoti- pats Carranza su savo pa- imu pasibaigė ramiausiu bu naparto galybę, iki dabartinės karės pradžios — 1914 m.
Laike tų devynių dešimtų devynių metų po Napoleo-rašysime.
kių išrišimo. Pasaulis nė- tarėjais.
Gyventojams gi du.
L

Juokias) puodas, kad katilas
i juodas.

Lietuvių Katalikų Dtenra&tla
Eina kasdiena išskyrus ncdėldienlus.
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būdamas apdraustas tiktai pusėtinai!
— Apdraudimas nuo ugnies jam, girdi, kaštuojąs beveik tiek pat kiek jis mokėjęs už savo namus su visais rakandais-forničias.

— Bet jis užmiršo apie tai, kad savo namą turėjo taisyti ir pirkti daugiau rakandų.

— Jis užmiršo, kad visų daiktų kainos padidėjo, o tiktai apdraudimo kaina sumažėjo.
— Jis užmiršo, kad atstatyti jo sudegusį namą šiandieną kaštuoja daugiau nekaip 1914 metuose.

— Ir dėl to, kad jis visa tai užmiršo, dabar jis nustojo pusės turto kokį turėjo prieš gaisrą.

t

Tamsta taip-pat užmiršai padidinti savo apdraudimą, nes padidėjus turtui reikėjo padidinti ir jo apsaugojimą nuo ugnies.
— Ir dėl visa to,

T amsta

tikrai apsidrausti nuo ugnies
Patarimas; Išsiimk apsidraudimo rašla šiandiena, tč’;!: arba talefanuo apdraudimo agentui klausdamas intormaciiy tai pagelbės Tamistai

TRIOBESIAI, MASINOS, VISOKĮ PRIETAISAI, PREKĖS
— baisiai pabrango.
Nėra ką žaisti su ugnimi.
Juk kasdieną atsitinka daugau kaip 40 gaisrų! .0 Chicagoje, tie
są pasakius, tokių dienų metuose yra 365.
Apdraudimo Kompanija užmokės Jums pinigais vertę Jūsų tur
to tuolaiku kada atsitinka ugnies nelaimė — jeigu Jus tikrai
apsidrausitė.
Tikras atsakantis apdraudimas kaštuoja mažai ką daugiau už pu
sėtiną — gal porą centų daugiau Į die
ną. žiūrėkite, kad gaisras neatsitiktų
pas Jus, kada busite tiktai pusėtinai
apsidraudę.
-t!
Apskaitliavimai parodo, kad už $1.50
ar $2.50 šiandieną gali nupirkti nedau
giau kaip už $l-a tris metai atgal.
VENOK COOK PAVIETO APDRAU
DIMO MOKESTIS NUO 1913 M.. AP
SKRITAI
SAKANT,
SUMAŽĖJO
VIENA KETVIRTADALIAI

Ir, dėl pavojaus lygybės, turtingas žmogus gauna nemažesni mo

kestį mokėti už biedną, dideli biznieriai moka sulyginama tokį
pat mokėti kaip ir mažieji.

.«< 4* V“' kZ1

Visa tai atsiekta ačių Kon/sijai “The Chicago Board of Under-

writers.’’ Tos Komsijos priežiūra, jos rūpestis kad butų užlai

X:■« 1

komas saugumas nuo ugnies (“safety first” įstatai), jos 8 kom
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panijos patroliuojančios apsidraudimą, jos dabojimas kad triobesiai butų statomi saugiai — visa tai sumažino ugnies pavojų.
Dėlto pasimažino ir mokestis už apdraudimą.
'- .
Ta komisija įvedė ir vienuodumą mokesčio t. y. kad niekas
nemoka daugiau kaip jam priguli.
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Pašauk savo insuranoe agentą šiandieną arba nusiųsk jam že
miau paduotą kuponą.
Jo adresas yra Jūsų apdraudimo raš
te.
Pakalbėk su juom. . Jis maloniai paaiškins — be jokio
atlyginimo.
Neatideliokit.
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The Chicago Board of Uaderwriters of Chicago
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Įsteigta 1856 m. Inkorporuota Ulinojaus Legislaturoje 1861 m.

21st Floor, Insurance Exchange Bldg., 175 W. Jackson Blvd.
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TELEFONAS: WABASH 4151.
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Šita Komisija Apsaugoja Jusu Naudą

t

Šita Komisija padaro Cook pavietą saugesniu dėl Jūsų,
Jūsų šeimynos, Jūsų uždarbiavimo ir turto. Tiesa, Chicagoje nuostoliai nuo ugnies yra dabar didesni, kaip ki
tuose Amerikos ir Europos dideliuose miestuose, bet
Komisija daro ką tiktai gali ir veikia su arkitektais,
meisteriais, miesto viršininkais ir su departamentu ap
saugojimo nuo ugnies darbuojasi, kad tą ugnies pavo
jų sumažinus, kad apsaugojus Jūsų gyvastį ir turtą.
Visa tai palengvina Jums atsakančiai apsisaugoti nuo
ugnies nelaimių už žemą ir patogią mokestį.
Komisija neturi geležinio kapitalo. Ji nėra įsteigta dėl.
pelno.
/

S:
S
T

Komisija nepataria daryti apdraudimą be mieros
perdaug didelį, arba apdraudimą ant tokių nuosa
vybių, kurių vertė sumažėjo dėl jų senumo arba
susigadinimo.

Sušilkite su Jusu apdraudimo agentu pusiaMkaiyje

ii
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Telefnnuokite ar atsišaukite j jo ofisą, arba atplėškite Šitą kuponą ir
nusiųskite jam ŠIANDIENĄ. (Jo adresas yra Jnsų apdraudos rašte). Ati
dėliojimas Kali padaryti nelaimę. Neatsiduokite netikėtam likimui.
Agento

vardas

U

.................. .. •.......................................................................................................

Jo adresas ....................................................................................................................................
Nemanydamas padidinti savo apsidraudimo,
apie tikrąj) apsisaugojimo nuo iiKides nelaimiu.
Mano

i ardas

aš norėčiau

pasitarti

■

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

$
K?

■

Mfchiftllttl

nartlbr-"...... >-

____

•k

.......................................... .. .......................... •.........................................................

l -w

'

- y

•

s

laukose, Wyoming’e. Mes tu
rime suvirš 3,000 akrų pariktinų apvaldymų 4 laukuose.
KRAUTUVININKAI VAL Geras valdymas ir didelis rei
GOMŲ
DAIKTŲ
TURĖS kalavimas delei Aliejaus užti
krina pasisekimų šitai kom
SAU PASILAIKYTI NE
PARDUOTĄ DUONĄ.
panijai.

Chicagos Žinios
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LIETUVIS GYDYTOJAS

1749 Sa. Raistu

CHICAGO, ILL.

ŠV. KRYŽIAUS PARAPIJOJE—L. VTtiy 13 KP.

{•aauorasea:-:

Corporacija
Three-Yiir 1st Leen 7% Slnklng Fdnd 6old Notas

AMERICAN COLLEGE
PREPARATORY SCHŪOL.

(Uždaryta Laida)

Užtvirtintas ir Atstovėtas $20,000,000
Diena Rtigpjitėlo, 1, 1917
nuošimtis mokamas Vasario
Ir Rugpjūčio t-ma
Kupono Notos užvardintos $109, $500 ir $1,00.

Jei nori greitai ir atsakan
čiai išmokti Angliškos kalbos,
pasirengti dėl kolegijos, perei
ti
visa
kursą Grammar
Scliooles arba High Schooles
ar išmokti taip kokio mokslo
šakų ir gauti
patarnavimų
patyriusių mokytojų, kurie at
sakančiai žino savo darbų, tai
lankyk šių mokykla.
Šios mokyklos surėdymas,
naujausios ir geriausios metodos, užtikrina kiekvienam ge
ra pasekmė moksle. Pradžia
moksliam viskas
aiškinama
lietuviškai.
Mokiname dienomis ir va
karais. Kursai prasidės Rūgs.
(Sept.) 17, 1917. Ateikite pri
sirašyti dabar. Ofiso valandos:
Nuo 8 ryto iki 10 vakaro.

1-inu

....Polam ant arba prieš Rugpjūčio 1, 1917 ant 10% nuošim
čio. Vėliau ant 1OO nuošimčio.
Ištrauka paimta iš laiško rašyto per H. F. Sinclair, Presldento.
šios notos yra gaunamos dabar per First lien apart $3,000,000
iš renginio notų — ant nuosavybės turinčios vertės suvirš keturis
kurtus daugiau negu idėjiniu.

Grynas pelnas per dvilika mėnesių baigiant Balandžio 30-ta 1917
su nuošimčiais ir (Uvidentais siekė $10,832,431.59 tas reiškiu kad
buvo septinis sykius didesnis negu įdėjimas pinigų ant notų. Per
1917 yra išrokuota kad gryno pelno, turėtų mažiausių būti $14,000,000 tas reiškia dešimts sykiu didesnės.

Mortgage suteikia dėl sinking fund kad butų vartojamos dėl
išdirbinio arba naujų pirkinių sekančiai: $500,000 Gegužio, 1, 1918;
$300,090 Lapkričio 1, 1918; $750,000 Gegužio 1, 1919 ir $750,000 Lap
kričio I, 1919.
....................................
Kiekviena noto yra prijungta su atskirtų stockii duodant pir
kėjui gale pirkti Šerus 25 už $1,000 notos po $45 už Šerų jeigu bus
pirkti prieš Rugpjūčio t— 1918, po $47.50 ui Šerą ant arba prieš
Rugpjūčio 1, 19L9 ir jx> 50 už Šerų ant arba prieš Vasario 1, 1920

Mortgages gavimo ant šių notų ir stoeko yra Kuosos ir neapsivyli nusipirkęs.
. ...........................................

. . . šios notos neša stoeko option vvarrants, sujungia gera, padėji
mų, augštos rūšies investmentai ir yra užtikrinti savo geresnių, turi
te laiko iki Vasario 1, 1920..........................................................................................

rengia labai puikų vakarų teatrų, kuris pyks
School Hollėje ant kampo 48-tos ir Honore gatvių (No. 4758
S. Honre st.,). Prgrainas bus labai įvairus, tokio puikaus vukaro
13-toji kp. dar nebuvo surengusių savo gyvavime. Bus suvaidinta
“Gyvieji Nabašninkai", dainos žuislai, skrajojanti krasų, paskui šo
kiai iki vėlumo. Tatgi visi Chicagos lietuviai ir iietuvatės, atkreip
kite domų ant šio Vyčių rengiamo vakaro ir pageidautino skaitlingo
atsilankimo, nes salė ant Town f Lake. Viena iš didžiausiu, regis
talpina 15 šimtų ypatų.
Kviečia
.
RENGĖJAI..

AMERICAN COLLEGE PREPARATORY
SCHOOL.

Dauguma šio stock’o jau mes esame išpardavę. Ba
lansas liekta, dabar laikas

CHICAGO.
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KINNICUTT CO.

209 So. LaSalle St. CHICAGO, ILL.
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Malonėkite man duoti tolesnias žinias sulyg. Sinclair O

Oil and Refining Corporation.

Adresas

............. ........................................................ ..

George E. Vosburgh......................Silver City, So. Dak.

.................................

“

Famous Eik Basin Oil Fields,
kur mes jau gręžiamo savo šu
linį No. 1, kuris jau yra iš
gręžtas 1,600 pėdų
gilumo.
Šulinys No. 2. gerai
gręžia
mas Spring Creek
Aliejaus

Harry Wentzy................................ Rapid City, So. Dak.
John A. Walter ............................... Glen Ellyn, III..........

UNITED SECURITIES COMPANY
685.208 S. LA SALLE ST.,

CHICAGO, ILL.

PASISEKIMAS

P-le ELSIEG.MAKAR |
PIANO MOKYTOJA

pinime. Patyrimas tūkstančių taupių ir pasekmingų

1

žmonių, paliudija vertę taupinimo. Pirmas žingsnis

..........■■■
4515 So. Wood St.

£

M Duoda lekcijas
skambinimo Až
pianu pagal sutarti.

N
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Phone Yards 2721 $

DR.
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Peoples Stock Yards
State Bank

i

IR VAIKŲ LIGAS
3315 S. Halsted St.,
CHICAGO, ILL.

S

prie turto ir pasisekimo turi būti bankos knygutę.

Pradėkit taupyti šiandie nors ir su $1.00 Mes mokame 3-čią nuošimti ant jusy depozitą.

J. JONIKAITIS g

GYDAU VYRŲ, MOTERŲ

B

Didžiausia Valstybinė Banka išskiriant vidurmiesti.

GERIAUSIOS
PLUNKSNOS IR PIGIOS

■

Kainos

į

ATDARA HEDELIOMS

H.RUBENSTEEN

_

B

remia.

Arh'and Ava., Kampas 47-tos Gatvės.

Mes Parduodame
Už Wholesale

■

B

640 W. 141h St.
I

PUSANTRO BLOKO | RYT

■

NUO HALSTED 6ATVES
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and Chicago, III.

lei įgijimo turto, jus turite būti sistematiški savo tau-
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Fort Dodge, Iowa.

Daugumoje musų mintyse reiškia įgijimas turto. De

i
S
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DIREKTORIAI:

Vardas

S

PINIGAI DEL KIEKVIENO
ALIEJUJE.
7
»
Su dvylika produktyviškais
šuliniais ant Dviejų šonų mu
sų nuosavybės yra Suv. Vaistijų Valdžios Aliejaus Sandelių ant kitų dviejų šonų. The

Mes turime ir valdome 700 akrų turtingos minerališkos žemės ir girios ir mažiausia 3 gyslas auksinės rudos.
Žemė yra apklota su didelioms pušimis, kurie siekia
apie 100 pėdų augščio. Jau yra išrokuota, kad šiame
atvė.juje kompanija uždirbs apie $20,000 vertės medžių.
Suvirš $30,000 yra jau išleista ant pagerinimo ir iš dir
bimo šios nuosavybės turi vertės auksų nuo $3.00 iki $100
už tona. Priežastis pardavimo šio stoeko už nužeminta
kaina yra gavimas užtektinai pinigų kad butų gali
mų išdirbimo darbo varyti toliau. Jeigu nori gauti Še
rus už tų žemų kaina tai prisiųsk mums aplikacija da
bar ir nusipirk tuojaus.

~| AGENTŪRA
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George R. Ellsworth......................Rapid City, So. Dak.

Mes sulankstomo paskelbimus, su
dedame j konvertus ir išnešiojame
arba išdaliname
juos tarp žmonių.
Darant
kokius nors paskelbimus
kreipkitės paduotu adresu:
BRIGHTON PIRK DISTRIBI’TING
AGENCY
4550 So. Fnirfield Avė., Cbicago, III.
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GERBIAMIEJI: —

Nedėlioj 9 Rūgs. p. MeldaGalima gauti pas pačių autorę:
720
N. Main St., Kewanee, III.
žio svet. buvo šaunus vakaras,
parengtas L. V. 24 kp., kaip
visuomet taip ir šį kartų skait
linga publika atsilankius. Šis
vyčių vakaras neapsivylė, nes
programas
buvo labai už
MES geriname šį laikraštį
imantis.
savo skaitytojams.
Pradžioje p-lė C. Filipavičutė palinksmino publikų su
TIE, kurie garsinasi musų
dainuodama keletu dainelių
už tai gavo daug delnų ploji
laikraštyje, padeda mums
mo, p-lės P. Urbonaitė ir S.
gerinti jį dėl musų skaiSariekaitė sakė eilės.
tytojų.
Pagalinus atlošta juokinga
ir užimanti komedija: “Pono ■
UŽTAT mes turime pirkti
Felikso atsilankymas”, artis
tai, nors nekurie pasirodė vos
pas tuos, kurie garsinasi
pirma kartų scenoje, bet iš
pas mus.
ėmus nekurius trukumus, at
liko savo roles gerai, o vei
PADEKIME jiems gerinti
kalas lošimui gana sunkokas. Į
jų biznį, užtat, kad jie paPo programai jaunimas gra
deda mums.
žiai linksminosi, kas pagirti
na, tai ramus publikos užsilaiJeigu Jums reikia ka pirkti, vikimas laike programo, bene
pirma kartų šios svetinės isto
suomet pirkite nuo tų, kurie gar
rijoje laikę šokių ir žaidimu
sinasi musųlaikraštyje.
prašant vakaro vedėjui p. J.
Poškai niekas nerūkė.
Remkimetuos,kurie mus
P C.

Šerų. Dabar jie yra parduodami po $1.00 už šėrų.

| Brighton Parko Išdalinimo

Agentams nuleidžiamas didelis
nuošimtis.

S

Jums yra siūloma tiktai per aprubežiuota laikų, ma
ža dalis Midnight Mining & Manufacturing Company

S. T. Meservey .............................

Kaina tiktai 25c.

WEST SIDE.

ŠTAI GERIAUSIA PROGA

[American Schocl of Langiages]

3103 So. HalstedSt.,

Už 1021/: ir Nuošimčius.

KISSEL

sjujctskk » >

MILŽINIŠKAS VAKARAS j

Phooo C*oal 21U g

DR. A. YUSKA

CORNER llth STRAKT

į nanešė

popleros.

,»

$20,000,000
:
Sinclair Oil and į Refining :

Pirk Dabar pakol dar lai
Kada keptuvių savininkai kas.

15 centų už šėrų pakol mes
krautuvininkams,
kad anie nepriimsiu atgal ne gausime Aliejaus.
Pasiųskite savo užsakymų
parduotos duonos, tai krau
tuvininkai atsišaukė prie Vai-' dabar, arba rašykite dėl pla
stijos
maisto
diktatoriaus tesnių infoymacijų.
SOUTHERN MONTAUA
Hoover prašydami, kad anas
BROKERAGE CO.
neprileisti} prie to keptuvių
savininkų. Taigi vakar susi 604 S. Dearborn st.,
Chicago,
rinkime maisto kontroliavimo
komisijos nutarta galutinai,
kad krautuvininkas
privalo
Žmonių miegas dažnai yra
imti tiek duonos kiek manus pertraukiamas ačiū guzų admi
parduoti ir neparduotų duona nistracijai virškinimo traktuo
liekasi savašeia krautuvinin se. Jausmas nuc bereikalingo
ko.
išpūtimo žmogų kankina,
o
plakimas širdies išbudina viCHICAGOS POLICIJA GE-, dunaktyje. Trinerio AmcrikoRAI VEIKIA.
Į ninis Karčiojo Vyno Eliksyras
Cliicagos policija praneša, Į yra puikus vaistas, kuris pri
kali ana jau esu ant pėdsakių, duoda sveikų miegų. Jis išva
mužų vagilių, kurių miestas lo vidurius, prašalina susispieturi begalo daug. ►Šiose dieno timų gazų ir sutaiso virškini
se suareštavus nekokį Ernest mo sistema. “Kuomet aš var
Rauslienberg 15 metų 4743 toju Trinerio Amerikoninį Eli
No. Luna avė., ir Jos Guerra ksyrų, aš puikiai jaučiuosi ir
14 m. 573.3 Grover st., kurių visi giria šį vaistų,” — rašo
namuose rado tūkstančius dol ponia Anna Clialupka, Newvertės visokių mažmožių, ku ark, N. J. Gegužės 15, 1917.
rie buvo pavogti iš krautuvių. Kaina $1.00 aptiekose. Trine
Prisipažino apvogę 6 krautu rio Linimentas yra būtinai rei
kalingas kiekvienoje šeimyno
ves mieste.
je. Jis gelbsti nuo reumatizmo,
5000 BARZDASKUČIŲ GALI neuralgijos, sutinimu; išsisu
kimu; atnaujina nusilpusius
BŪT AREŠTUOTI.
Valstijos Departmentas pra muskulus ir kojas, ete. Kaina
neša, kad visi Chicagos barz 25 ir 50c. aptiekose, krasa 35
daskučiai, turi kuogreičiausiai ir 60 c. Jos. Triner, Manufacišsiimti pavelijimus
“licen- turing Chemist, 1333-1339 S.
nes” šiems metams, kitaip jie Ashland Avė., Cbicago, III.
(Apgars.).
busiu visi areštuojami. Vakar
i
jau keliolika areštuota. Baus
Ką tik Išėjo 18 spaudos Joannos Ta
mė už nepildymų įstatų bus
mašauskaitės (Lakštutės)
nuo $10. iki 100 dol. ir kalė
EILĖS.
Knlngutė 64 puslapių, ant gražios
jimas nuo 10 iki 90 dienų.

Subntn, rugsėjo 15, v»l? m,
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f>i/2 iki 7 pėdų augščio angliai! I!
Be vandens — be gazo — be skalos!!
Darban vimdą ir užmokestis geras II!•
Geri namai pigiai — anglai dykai!!!
Geras pragyvenimas Mašiną kirsti angliai II!
Unijos Kasyklos.
50 Lietuvių krovėjų reikalaujama. Ateikite gatavi į darbų J Bysvllle, O. via
kita Alfred Krank 806 House Bldg. Pittaburgh. Fa.

THE NATIONAL COAL CO.
CAMBRIDGE, O.
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DIDŽIAUSIA

LIETUVIŠKA

KRAUTUVĖ

CHICAGOJE

Užlaikome lalkro- „
džius
ir laikrodėlius,
auksinius žiedus, šliubl
nius ir deimantinius,
♦
muzikas,
gramofonus
su lietuviškais rekor
dais, koncertinas, ant L
kurių galt groti ir ne- 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 muzlkallškus instrumentus
Ir revolverius. Savo darbų gvarantuojame. Musų kainos ant vis
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chicagos orderius ga
lite siųsti per lalSkus.

STEPONAS P. KAZLAWSKI
4632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL.
TKLFPHONF DROVFR 7809
Katalogų vlsioma dykai, kas tik prisius už 2e. Įtampų.

t

♦

"DRAUGAS"

SuBata, rugsėjo 15, 1917 m. _
Ar Jūsų naminiai dalykai
sau Žinučių apie Jūsų apie
apsaugoti? Jeigu dar ne tai
linkės lietuvių gyvenimą.
su savo
P-ui Girdėjusiam. Ačių, tuojaus pasikalbėk
Darbininkui.
Tamistos bet delei suvėlavimo nega agentą.
raštelio netalpinome, nes a- lės tilpti.
Jeigu esį biznierius tai, ži
pie 14 patį gavome pirmiau
nai kaip pakilo kainos
ant
NAUJAS PASKOLOS
nuo kito.
Ačių už atsius
drabužių ir kitų dalykų, ar esi
BONDSAS.
tąjį, meldžiame ir toliau ne
savo Fire Insurance padidi
pamiršti musu su vietinė
Iš Washingtono praneša nęs? Jeigu ne tai tuojaus pa
mis žinelėmis.
K. Kučinskui.
Ačiū la ma, kad dėl naujos karės siskubink ir padidink.

REDAKCIJOS AT
SAKYMAI.

bai už žinutę. Malonėkite
daugiau parašyti ką nors
naujo iš Jūsų kampelio.
Vyčiui iš Springfield, III.
Tamstos raštelį sutrunpinome. Malonėkite mums para
šyti daugiau iš tenykščiu lie
tuviu gyvenimo.
Keistučiui. Buvo jau apie tai kito korespondento
pranešta, todėl Jūsų nedėsi
me. Meldžiame daugiau ką
nors pasiusti.
P. Balinskui.
Nedėsime,
nes atėjo per vėlai. Malo
nėkite daugiau žinučių iš
savo apielinkės prisiųsti.
Gerb. Žvirblio

Kūmutei.

Dovanokit. Del stokos vie
tos užlaikėm.
Malonėkite
prisiųsti ką nors daugiau.
Gerb. Mockaitei. Springfield, III. Tamstos rašto ne
talpinsime, nes toki dalykai
neinteresuoja
skaitytojus.
Malonėkite parašyti taip

►

paskolos yra išleisti nauji
“bonds”
taip
vadinami
"Shop Girls Bonds” kurius bus galima gauti net
už 4 dol. ir augščiau. Apart
to bus išleista knygutė, su
kuria kiekvienas norėdamas
pagelbėti valdžiai, galės pir
kti paprastąsias pačto mar
kes ir klijuoti į jas, kurios
bus pačte specialiai štam
puojamos arba perbraukia
mos.
Nauji 4 dol. bondsai
ir kiti, neš 4 nuošimčius,
taip kad pavyzdin už 4 dol.
bondsų bus galima gauti po
5 metų 5 doleriai.
Ar kada nors
sustojai ir
pamąstei kiek daugiau dabar
atsiena namas negu jį pirkai
arba budavojai? Ar turi sa
vo narna įnsurinės? Jeigu ne
tai tuojaus pasikalbėk su savo
agentų.

Jeigu norėtum padabinti sa
vo narna dabar,
užmokėtum
du syk tiek negu ką pirmiau
užmokėjai. Ar padidinai sa
vo Fire Insurance? Jeigu ne
tai pasikalbėk su savo agentų
tuojaus ir padidink.

CHICAGOS UGNIES APSAU
GOS AGENTŪROS.
Apgarsinimas kuris telpą
šios dienos "Drauge” palyti
visus kurie turi Fire Insuran
ce. Jūsų mokesčiai yra numa
žinti ant 25% nuo 1913 tas
ženklina dideli sutaupima. Jie
padeda žmonėms
kurie turi
ugnies apsauga,
jie padeda
Ugnegesiams
kurios valdžią
samdo ir užmokama apie J/2
milijono dolerių per . metus.
Tas viskas yra daroma kad
sutaupius didelius nuostuolius
per ugnis. Jeigu manai bū
davot i narna šiandieną
arba

-

5

turi jau kokie 3 ar 5 metai į and also the proposition to
atgalios. Dabar apsaugok na decrease the par value of eacli
rna nuo ugnies užsirašydamas share of stock from $25.00 per
Life Insurance, arba
pama share to $10.00 per share.
Dated this 31st day of
tykite savo Bankerių
arba
Agentą tuojaus.
August, 1917.
Rev. A. Ežerskis, pres
PRANEŠIMAS.
J. J. Statkus, sec’y.
Šiuomi pranešame, kad
"Draugo” Bendrovės šėrininkų specialis susirinkimas bus
9 dieną spalio, 1917, 2-rą va
landą po pietų "Draugo” ben
Šių Metų
drovės name, 1800 W. 46th
DIENRAŠČIO
St. Minėto susirinkimo tikslas
a
bus bendras visų "Draugo”
Bendrovės šėrininkų pasikal
Kaina Bus
bėjimas apie padauginimą
"Draugo” Bendrovės kapita
lo nuo $25,000.00 iki $50,000.00 ir numažinimą šėrų kainos
par value kiekvieno šėro nuo
$25.00 ant $10.00 už Šerą.
Kun. A. Ežerskis, pirm.
J. J. Statkus, rast,

$5.00
VISOSE SUV.
VALSTIJOSE.

NOTICE.
Notice is hereby given tliat
a special meeting of the stockholders of the Draugas Pub.
Co. will be held at 1800 W.
46th St., on the 9th day of
October 1917 at the hour of
2 o’clock p. m. for the purpose
of considering the voting upon the proposition to increase
the Capital stock of the said
Draugas Publishing Company
from $25,000,00 to $50,000.00

Įmokant labai mažai NAMA
arba mainikite ant loto Namas
ant Bridgeporto prie Union
gatvės.
Kreipkitės greitai prie:

—

Čionais yra keletas tu Panedelio ir Utarniko Pigumynu

Del

Valgomojo kambario Kėdės — gražaus kietmedžior su garą
sėdynė $2 vertės už viena dabar tiktai ................................ 97c.
Vyrų Darbinės Kelnės tamsios spalvos didžio nuo 32 iki
40. Vertės $2.00 už pora dabar tiktai .................................... 99c.

Baltytas Audeklas 36 colių pločio garžius finish, ge
ros rūšies, po mąstą tiktai ...................................... 10i/2c.
Naujos Rudeninės Šfebcs Gingham, drižuotos, ir klet
kuotos, ilgo nuo 3 mastų iki 8 tiktai ................... 12c.
Washburn Gold Medai Miltai — ]/2 bačkos specialiai
Panedėli tiktai ............................................................. $1.59
Drabužiams krebės — dideli gero medžio 19c. visur
parduodame dabar tiktai ........................................... 9e.

Plunksinė Paduškos gera pripildytos 17X25 didžio
ant šio išpardavimo po ................................................. 25c.
Moterų Kayser’s Gryno Šilko Pirštinės — 2 guzikeliais — gvarantuojamos pora tiktai ................ 43e.
O. N. T. O. M. arba American Maid Mezgimo Siūlai,
Panedėli tiktai ................................................................... 6c.
Juotiną 36 colių platumo, geros juodos spalvos
gerai padirbtą už mąstą tiktai .................................. 19c.
Baltyta gera flanelė stora už mąstą tik .... 7%e.
Lovoms Blankctai, stori pilki, ružavi arba
su
melinais kraštais didžio 48X 76 pora..................... 69c.
Vyrų storos juodos pančiakos speeialį kaina 5c.
Panedėli tiktai
Severo’s Kepenų Pigulkos regularo didžio 25c.
didžio tiktai.................................................................... 13c.
Gražius Pikninkinės Kumpiai už švara ............ 22c.
Panedėli tiktai
Ferankom materijolas 36 colių pltumo
rufavas
arba gelsvos specialiai ant šio išpardavimo už mas
to tiktai.............................................................................. 5c.
Vaikų Žieminiai marškiniai ir kelnės ant šio specialo išpardavimo tiktai ...................................... 19c.

šio Rudeninio
atidarimo, mes turime
Puikią liniją Siutų po

$15 ir $25
Augštos rūšies siutai dirbiti ge
riaušių kriaučių šioj šalyj.
Vėlinusios mados pritinkanti
visiems vyrams nešioti. Mnterijolai yra rinktiniai iš geriausios
vilnos, Cassimero, cbeviots tweds
bovelnos ir kitų gerų materijo
je. Visokio didžio.

Rudenines Šlebės
Vilnos arba satinos ftlebes, gražių ru rudeninių)
modelių, su gražiais kalnieriais ir ' plačiais diržais,
rudienės spalvos.

DYKAI
Ularninke Rugsėjo 18ta
^7 ISA

diena ir vakarė Sis gražus 8 co
lių beveik iftplauto stiklo bliudan su
kiekvienų |1. Pirkinių arba daugiau.

..........,.. . .

..
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S SENIAUSIAS III DIDŽIAUSIAS VALSTIdlNIS BANKAS
ANT BRIDGEPORTO

CENTRAL MANUFAGTURING DISTRICT BANK
f A STATE BANKJ
1112 W. 35th St.

Tarpe Morgan ir Raclne gat.

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 &
Co. Vice-Pres., CHICAGO JUNCTION gelžkelio kom
panijos ir daug kitų kompanijų priguli prie šios bankos. Banka moka 3 nuoš už padėtus pinigus. Duoda
paskolas ant pirkimo ir budavojimo namu mieste Chicago. Siunčia pinigus į visas dalis pasaulio. Partrau
kia 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,
jž
Liet. Skyriuje.

Jeigu Akiniai Reikalingi Nelaukyte Ilgiaus. Nes galite su
laukti daug nesmagumu. Krei
pkitės pas:

K, NURKAITĮ, Opt. Dr.
1617 N. Robey St.

Mllvaykee Ir North av. Tai. Humbolt 4617

TURIU DVI GALERIJAS

Telefonas Yards 8184

Fotografijų Įstaiga
Fotografijos Grupų, Vestuvių, Draugijų,
Kliubų ir šeimynų Specijališkumas.
Nu imame Fotografijas vakarais
ir negiedriose dienose.

$15

Bovelnos, ar Silkinio poplino
ftlebes, naujos rudeninės mados,,
dideli kalnieriai spalvose, juodo,
melino Copenhogen
Žalio,
Concord Ir rudo.

4852 South Ashland Avenue,

—::—::—

Chicago, UI.

$5
4*

Rudeniniai Siutai siy-SlD.50

DIDELE NAUJIENA
KENOSHIEČIAMS

Gndtlaualų Ir naujiaii.lų

lių, vilnonio poplino, Kražiai apve
džioti. su gražių diržų spalvose Juo
do, melino žalio ir rudo.

Renr*
MILftIMIAKA

$22.50

KONCFRTĄ

Atsibus

SUBATOJE RUGSĖJO 15 D. 1917 m.

Georgette Jekutes
Sis blludas, krystoio stiklo; labai gra
žiose formose. Kaip gražus taip Ir rei
kalingas.

Moterų Ir Merginų Naujos Rudeninės Jektitės geros ruftles georgette
arba crepe-de
chlne rankom aftavota, su dideliais kalnieriais
didžio nuo 88 iki 44

Šv. Petro Svetainėje.

$3:

■■■■■
____ .....

Akiu Specialistas
TĖMYKIT MANO UŽRAŠA.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.
| Kampas 18-tos gat. Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas 3
2 Valandos: nuo 9 ryto iki 9 v. Nedėl. nuo 9 ryto iki 12-tai 3
Tel. Canal 5335.

Šv. Petro Parap. Choras

Moterų gražios skrybėlės, labai Kražių
madų ir formų — mažos ir didelės.

—a

5
=
=
=
2

Z. K. URBANOWICZ

Vilnoniai velour Koatai aprėdyti
fur, gražių rudeninių madų, su
labai gražiai diržais,
parauktų
Užpalių
su ktfteniais.
Kaina tik

Moterų neapsakomai Gražios skrybėlės
geriausios "I.yons” plufio ir aksomo naii
Jose spalvose flliotavo auksinio, ir kiti,

■■■■■

John J. Šmetana

Niekados pirmiau, nebuvo parduodama tokių gra
žiu madų tokio gero materijolo už taip pigia kaina

RUDENINES SKRYBĖLĖS

Moterų turban ir Chlc skrybėlės ir ge
ro aksomo su grąžais kaspinais aprė
dytos.

Įsitaisykite gerai parinktus akinius stiklus. Paveskite aprūpinti sa
vo akis specijalistui. kurs 15 metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus
parapijos ribose. Akinius parenkamo belaukiant.

J. J. Clark’s suvami siūlai balti ir juodi, viso
kių numerių 6 spulės už ...................................... 11c.
Vaikų Gold kepurės spalvose šviesios ir tamsios
visokio didžio ............................................................ 15c.
Moterų geros rūšies šilkinės pančiakos visos ver
tės 75c. už pora dabar tiktai ............................ 25c.
Juodos baltos ir geltonos plunksmą imitaciją
Bird of Paradie, Panedėli tiktai ....................... 38c.
Vyrų Vilnoniai marškiniai ir kelnės, vertės 58e. ir
68c. o dabar tiktai.................................................. 39c.
Šilkiniai Moire kaspinai 4^ iki 5y2 colių bal
ti mėlini arba ružavi mastas tiktai ................... 11c.
Langams uždangaliai 7 pėdų ilgio 36 colių plo
čio tiktai 2) vienam ............................................. 33c.
Panedėli tiktai

Nama3 Kuppenheimer Drabu
žių dėl Vyrų.

. ♦>

Dabokite Savo Akis

Nauji Rudeniniai Drabužiai

Del Vyry ir Jauny Vaikyny

Ctilcago UI-

Kapitalas $300,000.00 Turtas Viršina $2,800,000.00

■■■■

US esate užkviesti ateiti ir pamatyti neapsako mas galybės naujų Rudeninių ir žieminių drabužių, ku
rie yra sukriauti ir laukia Jūsų peržvalgos, kur bus galima sutaupyti pusė pinigų, ateikite o neapsivilsite.

NAJI RUDENINIAI SIUTAI

Halsted St..

iiiiiiiiiimiiiiiimiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiĮĮ

A. PETRAITIS & CO.
751 W. 35-ta gatii-Kimpis Halstad

■■■■■

38c.
Grinos Fleishcrs juodi mezgami siūlai 1-4 svaro ,----Tiktai 2 matkclius, vienam Panėdėlije.
Turkiški Abrusai dvilinkų siūlų, gražiais galais 18X39 kiek
vienam tiktai ...................... ................................................... 10 centų.
Tiktai 4 vienam Panedėliui.

I

PIRKITE PIGIAI

PANEDELI, UTARNINKE, SEREDOJ IR
KETVERGE
RUGSĖJO 17-20

Moterų Gražus Vilnoniai
Sijonai — Rudedinių
vėliausių madų, regulario didžio $3 vertės tik $1.95
Vaikų Gunmetal jaučio skuros čeverykai, su guzikai.s didžio nuo 5% pora po ........................ $1.10
Storm visas vilnonės materijolas, visokių spalvų ir
juodos, specialiai Yardas ....................... •........... 59c.
Šilkinis Paplinas atmainomos rūšies, Rudeninių
spalvų ant išpardavimo už mąstą tiktai .... 39c.
Vaikų Žieminiai, marškiniai ir kelnės vertės 48c.,
dabar tiktai................................................................... 25c.
Amber Skalbimo miulas Panedėli tiktai 5 šmotai
už.............................................................................. 21 centą
Moterų Žieminiai marškiniai ir kelnės, specialiai
ant šio išpardavimo.................................................... 22c.

*10* So.

DRAUGO”

Rudeninis Išpardavimas Prasideda

HALSTED. 20™ ST’S

Mokinama: anglUkos Ir lletuvlAkos kalbu, aritmetikos, knygvedystės. stenografijos. typewrltlng, plrkLZMIKŠK, KAD TURI SKILVI.
lybos teisiu.
Suv. Valst.
Istorijos,
Viena lfi šių lentelių yra labai gera abelnos Istorijos, geografijos, pollttpo valgymui dėl suvlrftkinlmo. Pa klnės ekonomijos, pllletystės. dalllaraiystės.
mėginkite vienų.
Parduodam* pas
Mokinimo valandos.
nuo 8 ryto
visus aptlekorius.
Iki 6 po pietų; vak. nuo 7:80 Iki >:80

Nuo15 d. Rugsėjo

■■

. CANALPORT AVĖ

Amerikos Llatuiiy Mokykla

i

50

Minėtas oncertas bus vienas ift puikiausiu Ir prakilniausiu, ko
kio Wlsconalno valstijoj dar nebuvo, nes Siame koncerte dalyvaus
garsieji Chlcagos solistės, solistai ir pianistai, kurie Iftpildys nau
jausius tautlAkus ir svetimtautlftkus garsių komposltorių veikalus.
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Rubato, rug^j0 16> ldrv ru.

WORCESTER, MASS.

ypatingai, susirinkimas bu Lietuvos tautiškos vėliavos; mu suriko ura!
Po to ta meldžiame kreiptie^* sekan
VARPAI
VAkPĄI
vo vien pašvęstas prisiruo kuri pirmu kariu dar šiame mergaitė iuteikė pirminiu- čiu antrašu: “Lietuvos Vy
ATMINČIAI V.UiPAI
Mi'Htuuiiir BeU Fouudrjf <>o
Daugeliui berods jau ži šimui prie inkurtuvių na mieste buvo iškelta.
kui gėlių bukietu, už kų pir čiai” 22 Waverly St., WorHaltUuore, Uil O. S. A
V/ERGIJOS
noma, kad šioj kolonijoj jau mo.
1. Nutaria išpuošti
Pagaliaus pribuvo ir pa mininkas ištarė širdingų aV dienos j’au
cester, Mass.
,
praėjo. Bet
treti metai gyvuoja Liet. svetainę, 2.
Nutaria už veikslų traukėjas ir čia čių visiems už prijautimų
vis dar tarpe mus'
Vyčius Mylintis.
Vyčių 26-ta kuopa, kuri la kviesti visus šio miesto in pat, tapo nutrauktas vyčiu'j0 darbavimuisi. . Paga
yra daug vergų,
.,wiy
kurie yra atstu
bai pasekmingai veikia. Ir teligentus ir pramonininkus liamas, kuopa, ir vyčių cho- iįaus prasidėjo vakarienė,
miami nuo savo darbo beširdės
verg-mistrės-LIGOS.
ras
su
gerb.
kunigais,
vai-1
pr
įeš
pradėsiant
valgyti
dva
daugelį savo pavyzdžių yra (biznierius, 3 Surengti va
Yra labai lengva išvengti ma
žų
kliūčių išaugant j dideles,
padavusi visiems.
Štai karienę su įvairiu progra dyboms ir šiaip veikliau- sįgkas vadovas atkalbėjo
jeigu urnai atida ant to atkrei
Po to vi-|maidų, po jos visi atsistopiama. Ir tas yra jūsų pareiga
kad ir šitas atsitikimas, ku mų. Prie darbo paskirta siais veikėjais.
link paties savęs ir savo šei
ir tinkamiausi si išsiskirstė.
mynos tai vis atlikti.
ris gal vienintelis yra tarpa veikliausi
Likusieji gi ję pagiedojo vyčių himnų ir
6v. Vito Šokis
Nuo skaudėjimo pilvo ir žar
P. O. Box 761 Ft. Lupton, Col. Aug.
lietuvių, o gal ir tarpe Liet* darbininkai Per tas kelias name ruošėsi prie vakarie prasidėjo vakarienė ir pro
nų, kaipo plovimas skaudžian1915
čios gerklės intraukimui j save
Kun. Froegel rekomendavo man
Vyčių organizacijos.
.Duo dienas vyčių choras galva nės ir priėmimo svečių.
apmalšinimui dusulio, nuo gal
gramas.
Pirmas kalbėjo
Kun. Koeųig’8 Nervine nuo šv. Vito
vos ir ausų skaudėjimo; ect.
trūkčiais
mokinosi
daineles,
Ne
jutus
atėjo
ir
šešta
va

kim sau, kad ir šioje kolo
Šokio kaipo geriausio vaistu ant ku
gerb. kun. J. Čaplikas, ant
rio aš sirgau 3 menesius. 3 butelius
Pradėjo rinkties ras Tautos Fondo sekreto
nijoje, kiek tai yra įvairių idant laike inėjimo į narni; landa.
išgėriau Nervine ir dabar esu sveika
apsireiškia esąs iš geriausių na
ir galių dirbti-už gerą patarimą ta
draugijų ir kuopų, ir netik užžavėti susirinkusius drau vyčiai ir svečiai, pagaliaus rius p. K. Pakštas, trečias
minių gyduolių, esančių ant
riu ačių.
Mrs. H. Feiertag
pardavimo— 35c už bonkutę.
F. J. Schmldt, Mott N. Dak. rašo
kad jos nebandė tai atsie gus ir svečius maloniais bal pribuvo ir kuopos dvasiškas P. Zataveekas.
Pagaliaus
Nuo Reumatizmo, Padagog, NeuraliSept, 1915—kad Koeing's Nervine
gijoa, Persišaldymo, Apšlubimo. Dautuji pagydė nuo šv. Vitus Šokio nuo
Skaudėjimo, Diegliu ir Skaudėjimo Kru
kti, kų šiandien atsiekė L. sėliais. Užtat žinoma daug vadovas gerb. kuu. J. Čap- susidedantis iš-dailiu dekletinėję, Kaip ir nuo visokiu kitu reumakurio jis kentėjo 2 metus. Jis užtai
tiaku Ligų, naudoki
Išrinktieji vakarie- į macijų, muzikos i prakalbų
Vyčių 26 kuopa, 3.917 m. pa garbės priklauso choro ve likas.
rekomenduoja visiems kurie serga.
John Glamman rašo iš W. Point,
sirodė šįmetinis L. Vyčių 26 dėjui P. J. Čižauskui už jo nes darbininkai pasirodė programas sekė, kuris žavė
PA!N-EXPELLER,
Mirs kad jis turėjo dirbti labai sun
ISI musų 1917 piešiniai
kiai
ant
ūkės
ir
negalėjo
rankų
pa

kaipo semi ir uztikėtiną draugą šelmy*
-tos kuopos nuveikimas, at- uolumų ir pasišventimų tau jau nedarbininkais, bet tik- įc žavėjo visus ir plojimui
V yra šiame skyriuje už judinti. Jis vartojo tą vaistą ir pa
nos per puse šimtmečio. Tik 65c ir
35c bonkute; galima gauti viaoae ap
speciale kaina. —
tartą visiems ji vartoti.
Sulaukus suba- rais inteligentais, jų inteli-• raukų nebuvo galo.
BesiBidarė visiems akįs, jog ne tos labui.
tiek ose arba pas pati fabrikantu—
Gerą kningą nuo Nerviš
F. AD. RICHTER & CO.
Ligų, ir sampeli siun
galimas daiktas susipratu tos susiėjo visi išrinktieji gentiškumų liudijo jų man-į baigiant programui pribuvo
DYKAI kų
STALINES LAMPOS IR ANT
Wathlngton Strset,
M«w York.
čiame, BĮedniems siunčia
siai jaunuomenės organiza darbininkai ir puolėsi prie dagus apsiėjimas ir tam tik ir vietinis klebonas -gerb.
me dykai. Sutaisytą per Kun. Koenig6RINDŲ PASTATOMOS NEPA
Fort Wayne Ind. 1876, o dabar per
Sesutės vytės pra- ri švarkai, kurie buvo pri-|kunigas j j Jakaitis, kuris
PRASTOS NUOLAIDOS
cijai bei jos užmanymams darbo.
KOENIG MEI). CO., Chicago, III.
62 W. Lake Str. arti Dcarborn
priešinties. Tas plačiai jau dėjo kepti pyragus, antros taikinti prie tos gražios puo <rarbingai buvo priimtas
Nepaprastai geras pirkimas,
parsiduoda visose vaistinyeio.se už
91.00, 6 buteliai už $5.00.
Pradėjo sodinti sve į vyčių ir svečių. Valandėlę
neapsivilkite dabar.
praskambėjo ir žinoma po pyragėlius, trečios saldų j į tos.
M et patariame Jums pasi
puošti čius prie stalo, gi dvasiškų pasiilsėjęs gerb. klebonas ir
ask r
plačiųjų lietuvių viešuome kisielių, ketvirtos
rinkti
dabar
kcl
užtektinai
nę, jog Lietuvos Vyčių 26- kambarius, gi p. Bacevičius vadovų ir visų kuopos vai-1 į prįsidėjo su prakalba,
jų yra.
DR. G. M. GLASER
ta kuopa šįmetų įsigijo nuo kaipo užveizdėtojas puoši dybų, susodino prie tam tik- gavo kalboje labai gerbė vy (
Staiga j
kuopa ir katalikų jau
savų namų su 12 kambarių, mo kambarių nurodinėjo rai papuošto stalo.
..
Praktikuoja 26 metai
Gyvenimas ir Ofisas
ii Jūsų pinigai turi būti pakurio vidurį puošia naujas vietas, kur kas tinka. Vai pribuvo maža mergaitė su nUOmenės gražiais darbais
3146 S. Morgan St. kertė 32 st.
Chicago, III.
dėti geroje saugioje vals
Po to užbaigė
pianas ir kiti. rakandai, ku kinai vyčiai vieni bėgiojo laišku ir gyvų gėlių bukie- didžiavosi.
SPECIALISTAS
tijos bankoje
Pradėjus skaityti laiš-|vakarų kun. J. J. Jakaitis,
Moteriškų,
Vyriškų ir Vaikų
rie turi vertės apie pustre kviesdami svečius, antri, į- tu.
Taipgi Clironiškų Ligų.
čio šimto doi'erių.
Prie taisė raides prie namo, ku ką, stojo priešais musų sta-|su malda ir tautišku himnu,
OFISO VALANDOS:
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet
to dar vienų kambarį puo rios susidėjo iš žodžių “Lie lų kėdė su puikum užtiesa- į Tai taip pas Lietuvos Vy
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlio----------- OF CHICACO ----------mis vakarais ofisas uždarytas.
šia krautuvė, kurioje užlai tuvos Vyčiai,” gi treti vi lu ir du jauni vaikinai ku-Įčių 26-tų kp. yra. Turi saMUwaukec avenue
Telephone Yards 687
Kamp. Western Avė.
koma skanus gėrimai ir už duje kalė, statė stalus priešriuodu išsišaukė iš užstalės! vo namų, turi savo chorų,
3% ant Jūsų Pinigų
kandžiai. Minėt asai namas kurį buvo pasodinti mylimi
kuopos
pirmininkų p. Ste j krautuvę, beua, ir kad dirdraugai
ir
svečiai.
Neju

Atdara Panedėliais ir Subatomis
priklauso Šv. Karrimiero pa
Vikarais iki 8 valandai
ponkų,
pasodinę
į
puošnių
į
ha
tai
yra
ko
pažiūrėti,
čiomis
prabėgo
nakties
va

rapijai, gi vyčiai jį nusiranSkoliname pinigus ant Namų
Nedėlioję išryto, kėdė pakėlė, gi visa publi- į Kas norėtų apie Liet. Vydavojo nuo 24 d. gegužės landos.
Šia sąvaitė tiktai šį puiki
Persiunčiame pinigus į
ka
rankų
plojimu
ir
šauks-Įčių
26-tų
kp.
sužinoti,
tai
Stalavą
Lempa su gražių išbuvo
matyti
vyčiai
ir
vytės
mėnesio, viešas-gi inėjimas
piaustytų stiklįnių uždanga
Europą ir galima gauti
atsibuvo tiktai 17 d. rugpjū būreliais einant į Bažnyčių,
Kapitulas $125,000.00
lų. labai gražaus
stiliaus,
Laivokartes.
3 nuošimčius mokame ant
nepaprasto proga kaina ant
čio. Atidarymui to namo, idant nusilpusių savo sielų
padėtų pinigų.
šio išparcavtmo 811-50
vyčiai
ruošėsi
smarkiai, atgaivinti.
Po Valstijos ir Chicago
Atlankykite musų arčiau
Po pietų, apie antrų va
idant parodyti savo galin
sia krautuvę ir pamėtykite
Clearing House priežura.
musų langus.
NUSIPIRK MOSTIES
gumų, laike namo inkurtu- landų susirinko visi vyčiai
Taip pat turi skyrių Su
vių. Sėredos vakare, t. y. 8 ir gerbiami kunigai prie vy
vienytų Valstijų pačtos ‘..Tai BUSI GRAŽUS! Ją išdir
(Postai Saviug Funds.
d. rugpjūčio atsibuvo nepa čių namo. kur buvo pakel
ba Menthoiatuni Co. Prieš eisiant
gult ištepk veidą moseia per ke
raudos
Apsaugos
dėžutės
ant
prastas susirinkimas, kuria tos vėlavos amerikoniška,
72 We«t Adams Street
is vakarus, o, padarys veidą tyru
$3.00 metams
and
Žiūrint į
Jackson and Michišan Bouievards
me buvo išduoti šeiminiai vyčių ir lietuvių.
ir
skaisčiu baltu..
Toji mostis
Atdara
Panea.
Ket1Lt phones: ai
The People Gas Light & Coke Company šiuomį suteikia du
žima plėmus raudonus, juodus ar
11M
vėliavas,
raportai, bet į raportus ma plevėsuojančias
vergais ir Subatomis iki
(2) mažesniu šviesos uždangalu kiekvienam
gaso vartotojui
ba šlakus ir prašalina visokius
visų
širdys
buvo
pilnos
tė

Chicagos mieste, kuris visai pasiremia ant paplokščio liepsnos
spuogus nuo veido. Kaina dėžažai teatkreipta domos, nes
8
vai.
vakare.
degintojo ir įsodins jj dykai.
'
vynės meilės ir džiaugsmo,
tės 50c. ir $1.00. Pinigus galit
Meldžiame skaityti atidžiai nurodymus žemiau suteiktus
ir
t?m. D. McJuokin Advertisina Agency, Chicatro 2946
šis 5-tas Seimas kaip maty
pasinaudoti paaukavimu ir greitai jsigyti —
'
siųsti ir stainpomis.
kitų net akys buvo pilnos
J. RIMKUS,
ti tai neatnešė jokio entuziDu MAŽESNIU
mrmimmmrcrTra p 0 Box 36(
Holbrook. Mass.
ašarų iš susigriaudinimo, o
jastiško vaisiaus kuriuomi
F. P. Bradchulis
ypatingai pažiurėjus ant t
Šviesos Uždangalu
būt galima pasidžiaugti, o

^v.

s Secoiid Security Bank

SPECIAL
ART
GlASS
LAMP

GESO VARTOTOJAI
TENIYKITE

rrtrr&rsrsYsvv ttttrsttYtnršrsYSY&c

Geriausia vieta

pirkti

tus ir ,aukso žiedus
paauksuotu laikrodėliu

o

Deimen- )ą

aukso
lencugėlų • f

lakotų koloneku špilkų ir tt. Mu- ie
o

su Lietuviška krautuvė

Ir

iš didžiausių

yra Vie

Dešinėje rankos pusėje kiekvienos gaso bilos prisiųstos ant Rug
pjūčio 10 d. 1917 ir paskiaus. Jus rasite kuponą užvardytą "To
The Peoples Gas Light & Coke Co.”
Jeigu Jus neturite įkaitusių iki baltam šviesos uždangalų arba
elektros šviesų savo namuose, pasirašykite ant kupono ant li
nijos pažymėtos X Nenuplėškite šalin kupofio, tiktai pasira
šykite ant jojo ir jis ateis pas mus kuomet Jus mokėsite savo
gaso bilų, kaipo Jūsų aplikaciją dėl dviejų mažesnių uždangalų
šviesų. Tuokart mes prisiusime ir {statysime šviesas DYKAI —
aprūpintas, kaipo paženklintas sulig miesto įstatymo. Jus esate
pilnai paremti ant paplokščio šviesos degintojo dėl apšvietimo.

THE PEOPLES GAS LIGHT & COKE CO.

seniausia

Peoples Gąs Building,

Chlcagoje Musų tavorai yra tei
singai gvarantuoti ir prekės pi- £•
gesnės negu kitur.

3323 S. Halslsd St
:s|

ne»omaB«»anaR

Kur Tamsta perkate? Kodėl ne pas m<is?
Tegul Kvorka padabina Jūsų na
rna. Pas mus galima gauti visokių
naminių radankų k. t.

rakandu pečių, divonų,
siuvamų mažinu, planų
grofonolų, viskas pas
mus gaunama.
Kuomet Jum prireikė*
a&mo kreipkitės prie

DIEVO APVEIZDOS
PAR.
SVETAINĖJE
JOMARKAS
Nepraleiskite Progos Nes

PAUL KVORKA
Arti Ashland Avė.

rytoj bus paskutinis

III.

Nedeldienis.
c-

j

Ofisas 2356 8. Leavitt St.
Valandos 4—6 ir 7—9

CHICAGO. ILL.
Oyv.: $112 S. Hehrtcd S*.

*

P. Bernotavičias H. M. Sluunont

Telephone Yarde 2S60

*

AKYS E6ZAMIIIUSdAMAS

TeL Dnro 8832
Atliekame visokį <4e,-trikos
dsrbą pigiam* gcriAus ir gr»4
čiaus, negu kiti. Kovedam eie<>
tros dralas i namus; g«-w> ir
elecktros lempas. Taisome mo
torus, fanus ir visokius daly
kus surištus su Eleetrika.
Reikale sutelkiame patarimą
tr opkainuojame <larbą.

^as-ac«ts»SMB»9

turite ąllpuaa akla ir trum
pą žiūrėjimą arba gaiva skauda
nelaukite ilgai, bet atei tikite paa
mane.
Aš Jums duosiu rodą Ir
pririnksiu ūkinius. Už savo darbą
gvarantuoju arba pinigus sugrą
žinsiu.

PETER. A. MILLER
2128 West 22-ra gatve

uiiiiiiiiiiiiiimimiiiiMuiiiiimmiimiiiiiiitiiiiimiimiiiimmiiiiiiimmiiiiimmiiii

ko prl«

Chicago,
Telefonas Monroe 2500

Lietuvi* Gydytojas Ir Chirurgas

1641 W. 47th St.

RYTOJ

CHICAGO

Dr. S. Biežis

ATTOBNET AT LAW
105 W. Monroe. Cor. Clark St.
Room 1207 Tel. Randoloh 6698.

Telephone \Vabasl> C060

NEUŽMIRŠKITE
:S,

| C0UP0N5. GIVEN WITH PURCHASES
BYLEADING MERCHANTS

Advokatas

THE ELECTRIC SHOP

P. K, BRUCHAS

1561-53 Chicago, Avė.,

Lietuvis

A5KF0R FEDERAL DIVIDEND

arsrsre* sa &» airsi a rarai

BRUCHAS

na

ELECTRIC
SHOP

.1-.,

4.

4.^=-

! Panedelio Vakaro PatarnaI vimas Del Taupinančių.
Valdyba šios bankos žino kad nekuriems depozitoriams yra sunkų atlikti bankinius reikalus paprastose
bankinėse valandose.
Del parankumo tokių depozitorių Taupumo Sky
rius šios bankos yta atdaras
Panedėlio Vakarais iki 8 valandai.
DEPOZITORIAIS YRA APSAUGOTI MUSŲ KA
PITALŲ IR PERVIRŠIŲ, KURIS YRA $5,100,000.00.
Kur Lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai yra nuo
širdžiai prieinami.

DIRBTUVE
Įsteigto 1898 m.
Artistiškų išdirbinių, kaip
(brikučių, maršalkoms parėai: įvairių bažnytinių parėlų, rūbų, karūnų,
tautiškų
zeliavų, draugystėms šarpų,
lų, antspaudų, ir tt. Darbų
iaroine artistiškai ir atsakan
čiai. Užsakymus priimame iš
dsur ir teisingai išpildome.
ieikale, prašome, kreipties
iri e tikros lietuvaitės.
LA SALLE and« r WASHINGTOtf STS.
•. I. ANDRUSZEWICZ irCo
.908 W. Division st.,
(Skersai nuo City Hali),
Chioago, III
iiimiiiiiiiiiiiiimmiiiiiimiiiiiiiiiiiiimiimiiiiiiimmmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiui

State Bank of Chicago
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‘DMAUGAS”
SIDABRINIS UPELIS.

JEI NORITE SAVO LlUOSį LAKA LINKSMAI PRALEISTI

(Kaip ir padavimas).

TAI ATSILANKYKITE Į

Ten toli, labai toli, kal
nuotoje šalyje, srioveno Si
dabrinis Upelis, nusišypso
damas ir žaisdamas saulės
spinduliais,
o
tuo
vo žaidimu ir gan smarkiu
sriovenimu vartė akmenė
lius ant dugno.
Be to jis
raaloniai murmėjo tai voveriai, tai zuikiui, bėgantiems
šalia.
— Kodėl taip skubiniesi?
— užklausė zuikis. — Sustok valandėlę ir pažaisk su
mumis.

ŠVENTO ALOIZO
JAUNIKAIČIU DRAUGYSTES
PA RENGTĄ

Ukininkišką
KURIS ATSIBUS

ned..RUGSEJ016,’17
ŠV. JURGIO PARAP. SVET.,
PRIE 32-ro PL. Ir AUBURN AVĖ.

ĮŽANGA 25c YPATAI

JAUNIME! Šitas Ukininkiškas Balius yra vie

nas iš nepaprastų balių. Atsilankę j šį balių atsijausite jūsų širdyse, kaip Lietuvoj žaidėte ant ūkės ir
kaip linksmai buvo, kada su savo rudinėmis apsivil
kę linksminotės. Todėl jeigu norite atžadinti tų savo
Lietuvos jausmą, tai atsilankykite į šį balių.
Kviečia
KOMITETAS.

; LIETUVIU ŪKININKU DRAUGIJOS :

APSVARSTYKITE GERAI.
r galima teisingiau diemonto Akmeni pirkti?
Ar galima Elgin laikrodėlius kitur pigiau gauti?
Ar galėtu kitas auksorius Jumis darbais — užganė
dinti?
Paklauskyte lietuvių kurie žino. Visados teisin
gas patarnavimas.

K. NURKAITIS
’1617 N. Robey Street,
North Ąve. Ir Miiwaukee

kia sau prieš jas. Visokių
grožės įvairumų negalima
nepastebėti iš mano namų.
Ir jie visi turi vėl atgal grį
žti.
— Jeigu tavo namai pilni
gražumo, tai kodėl tu iš jų
pabėgai? — užklausė zukis.
— Tai per ilgas pasako
jimas — tarė Sidabrinis Upelis. — Vienų gražių die
nų saulės spinduliai pavilio
jo mane su jais iškilti į de
besų augštybes.
Paskui
pietų vėjai nunešė mane į
svetimas šalis per ežerus ir

nuo kalno viršūnės nusiri
to ir tarė: — Nebegalėsi to
liau srioveuti. — Bet Sidab
rinis Upelis padarė sau va
gų aplink uolų, nenustojan
čiai niūniuodamas:—Turiu
skubėti, turiu» skubėti.
Sriovenant jam pakalnėje
buvo sodnas ir graži pieva.
Sidabrinis Upelis vingiavo
per aukso smėlį. Žaidė aknienėl iais linksmindamasis
saulės spinduliuose ir nuo
lat niūniuodamas: — Namai,
namuliai, vandenyne!

malti miltus

duonai tavo

vaikučiams.

Sidabrinis Upelis išsilie
jo sau po pievų ir netrukus
pasidarė kūdra.
Didieji
debesis plaukdami padan

gėje, .kuomet pažiurėjo į jį,
pamatė savo gyvus paveiks
lus.
Vandens lelijos išau
go ir išdavė malonų kvepė
jimų. Atvira aukso širdis

dėki)jo Sidabriniam Upeliui
už geradėjistes.
Mažučiai
žaidė ir moko plaukinėti
Vienų šitų vasaros dienų ; krištaliniame tvenkinio vau
senelis
sulinkęs nuo senut- denyje,
upes tiesiog į kalnus. Tada
Jis
Kuomet malimas buvo
šiaurių vėjai pagavę mane vės keliavo pro šalį.
Į
permainė į ledinius stulpus. nugirdo niūniuojantį upelį užbaigtas, Sidabrinis Upelis
— Aš negaliu sustoti — ' ---------------------------------- ;—
ir kviečiantį: — Ateikite ir šukė jo tekinį.
Jis ir da
tarė Sidabrinis Upelis. — M^mmuiiuiiiiiiiiuHluniMumiti^ Vakar gi saulės spinduliai,
suradę mane, paliuosavo. atsigerkite, kurie esate iš
--------------------------------------------- | JOSEPH 0, WOLON
lbai* tebesuka ir tebemala
Taigi, sudiev, mano mieli troškę.
B
’
duonų vaikučiams BrookS***************®*******^. S
IJETUVI8 ADVOKATAS
!
draugučiai,
turiu
skubinti
Senelis
sustojo,
Atsigėrė
t 5Į Kam b. 824 National Life Bldg
vill’yje.
Ir vėl vėl bėga
>9 So. LaSalle St..
Į namole. — Tai taręs srio- šalto vandeuėlo.
Vėliau
Dr. POVILAS ŽILVITIS v S Vakarais
vis susijungti su didžiule u15«« Milwauke« Ava
'veno gan smarkiai iki kal .'atsisėdo ant kriauSės P<> t pe h. pasUui į vaudenyn u.
Lietuvis Gydytojas iv
Central c S 9#
Chirurgas,
I iS
Rasidence Humboid »»
no, kurs stačiai žemyn puo drebuli., sakomis, kurios U lliluliuodamas:_Namai
8203 S. Halsted St.,
Chieugo S
CHICAGO. ik
lė. Kuomet Sidabrinis Ų- klausėsi upelio niūniavimo: n,lmuliai vauden, Turtu
Tel. Drover 717#
4
M .hiiiiiiHiiminiiuuiiiiiiiiiiiimiiiiitiiuu:
pelis pasiekė kalno apačių, - Namai, namuliai vande- 'k,ll)ėti
e-*6i#W t
A i tuomet srioveno lyguma po Ii n *vne! Tunu skubėti.
__________________ _____ ___
Tel. Drover 7043
medžių šešėliais.
Puikios
Mano upeli (taiė seselis
foležunaa McKlnley 6764
> Dr. C. Z. Vezelis
šakų girlandos lingavo jam, pasilenkdamas ant lazdeles, ę u ... „
„
S
LIETUVIS DENTISTAS
Aš
taipo
gi
turiu
skubė-Į|
Wy
Drapanų
RafgMss
|
o lendrės maudėsi tyrame
Or. A. N. RUTKAUSKAS
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak.
Nedėliomis pagal sutarimų..
jo vandenyje.
Jis niūnia į ti į namelius. Labai esu
Nauji, neatimti, daryti ant
Gydo visokias Ligas
4712 So. Ashland Avė.
.
užsakymo siutai ir overkotai,
vo, kviesdamas prie savęs ^nuvargęs, bet gi mano vai£
arti 4 7-tos gatvės
▼artės nuo 9>6 Iki 95# .dabar
3457 tl. Wt'.Itr» Biri.
kasus W. 11 jiliit
»»»*♦*»* Į briedžius ir paukščius; — i kuriai manės reikalauja. parsiduoda po 316 Ir SS dol.
Nauji, daryti vatavlmt nuo
Ateikite ir atsigerkite visi, Pats esi dar jaunas ir tvir
SIS iki 99S siutai ir overkotai,
nuo $7.1# Iki 11 doleriu.
kurie trokštate.
SVARBIOS
ŽINIOS
tas, mažas upelis, pagelbėki
-------- — " ■■■- NUO
-------*
Pilnas pasirinkimas kailiu
mane.
•
pamuštu
orarkotu.
Didelis rustas įpulė į upe

BALIU
PRADŽIA 6 VAL, VAI.

Buvau ilgų laikų svetur; tu
riu skubintis namole.
— Tu negali musų apvil
ti —tarė voverė. — Ne na
mole, bet svetur srioveni
taip smarkiai, kaip tik iš
gali.
šį-rytų mačiau tave
išeinant iš ledinių namų
kalnuose.
— Taip, aš išėjau šį-rytų
iš ledinių namų kalnuose —
prisipažino Sidabrinis Upelis. — Bet tkrieji mano na
mai yra tai milžiniškas, platus ir gilus vandenynas.
Ten bangos ir vilnis siaučia
j sau Ii uosos, o dideji laivai
skrieja per baltus jų sparj nus b' be perštojimo plau-

m
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EXTRA.
240 akcrų farnia su gėriais Budnikais 100 aken; dirbamos, li
kusi geros girios ir ganyklos. Kaina $10,000. Mainosi i Chicagos na
mus arba Miluaukce ir Sheboygan ir kitus AVisconsino miestus.
Parsiduoda KO akerį; i'arma su gyvuliais, su javais, mašinomis
17 karvių, 3 arkliai, budinkai geri. Kaina $12,000. Įmokėti reikia
$2,000. Likusius ant ilgo išmokesnio, ant 4 nuošimčio. Kas nori pirk
ti ar mainyti atsišaukite per laiškų pas:
P. A. MAŽEIKA,
R. 34, Box
CAMPBELLSPORT.

lį ir norėjo jį sustabdyti,
bet Sidabrinis Upelis neį j persigando ir srioveno tolyn
savo keliu džiaugdamasis ir
į niūniuodamas:—Turiu sku
bėti, turiu skubėti.
Pasitaikė, kad didi uola

— Maloniai tau pagelbė
siu, kuo galėsiu — tarė Si
dabrinis Upelis. — Pavelyk,
kad atsilsėčiau toje pievu
tėje, o pats pastatyk čia sau
malūnų, ir aš noriai suksiu
jo tekinį ir prigelbėsiu tau

Visai mažai vartoti siutai Ir
orerkotal vartės nuo 92S iki
986. dabar 36 ir auc&člau. Kel
nės nuo 31.66 iki 34.66. Vai
ku siutai uuo 93.66 Iki 97.66.
Vai Įsos Ir KuporaL
Atdara kasdiena, nedėliomis
ir vakarais.
«. OOROOM.

1416 8. Halsted st..

Chloaco.
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Jei nori gerai gyventi ir būti neprigulmingu, ingyk sau ūkę tarpe
lietuvių grasioje Louisianos valst
Centralinėje Louisianoje, krašte, kur oras yra malonus
ir sveikas, kur žemė yra gera ir derlinga, tuojaus prie mie
stų, gerų turgų ir geležinkelių, męs duodame gerų progų
įgyti neišdirbtų žemę iš 10,000 akerių ir išdirbtos farmos
nuo 40 iki 360 akerių, tarpe gerai gyvenančių ūkininkų, la
bai pigiai ir ant lengvų išmokesčių.

UKES
Svarbiausi javai pas mus yra: avižos; rugiai, komai, papras
tos ir saldžios bulvės, visokių rūšių žirniai, pinutsai. vata, cuk
rinės nendrės, dobilai, alfalfa, daržovės,—kaip kopūstai, burokai
ir tt. Iš vaisių svarbiausi yra: pyčiai, slyvos, kriaušės ir figos.

Ant gyvulių ir kiaulių ūkininkai pas mus uždirba dau
giau negu šiaurinėse valstijose, nes turi ganyklų per 11 mė' nešiu ir daugiau geresnio ir pigesnio pašaro. Tokiu budu
jie gali parduoti gyvulius ir kiaules pigiau ir turėti daugiau
pelno.
Kas iš savo pinigų nori turėti gerų ir užtikrintų pelnų
ir smagų pragyvenimų, turi pirkti žemę arba ūkę gražioje
Louisianos valstijoje.
Pinigai indėti į žemę niekados nežūsta ir netik kad at
neša pelnų, bet su laiku savininkų padaro turtingu.
Paskutiniuose laikuose žemė labai eina brangyn, nes
Europa reikalauja daug produktų.
Geri ar blogi laikai, ūkininkas Amerikoje visados buvo
ir bus tikru ponu.

Centralinėje Louisianoje, kuri yra apie 400 pėdų -virš jurų,
nebūna tokių karščių, kaip šiauriniuose kraštuose.
Nederlingų
metų, kaip tas dažnai pasitaiko šiaurinėse valstijose; Louisianoje
nėra; nes ūkininkai ten ant laukų kų nors sėja ir valo kiekviename
mėnesyje.

Kada kitur yra sniegas ir šalčiai, Louisianoje gyvuliai
ganosi ir tunka ant žolės ir ūkininkai ten turi šviežių daržozių. Kiekvienas mėnesis ūkininkui Louisianoje atneša pel
nų.
Kada šiaurinėse valstijose ūkininkai pradeda arti, Louisianoje
ūkininkai tuo pačiu laiku siunčia į šiaurius ankstyvas bulves, dar
žoves ir žemuoges, už kurias jie gauna augštas kainas.
6
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Šiuosniet Louisianos ūkininkai už ankstyvas bulves pa
imdavo po $2.85 už bušelį. Ūkininkas L. \Vilson už vienas
bulves tiktai nuo 45 akrų paėmė $7,500. W. S. Warner nuo
(O akrų uždirbo $9,000. Jie yra labai geri ūkininkai ir turi
gera žemę.. Abelnai ūkininkas ant paprastos žemės pada
ro suvirs $100 ’š bulvių ant akro žemės.

Lietuviai su mažais pinigais niekur neras tokių gerų progų,
kaip pas mus Louisiamoje. Kas nori geresnės ateities ir sveiko ir
neprigulmingo gyvenimo, tegul tuojaus kreipiasi prie musų ypatiškai ar per laiškus. Visas informacijas suteiksime dykai.

Cukrinės nendrės duoda apie $200 ir daugiau pelno
nuo akro- Vata $100 ir daugiau. Pinutsai nuo $40 iki
$60. nuo akro. Avižos, kv iečiai ir kiti javai nuo $25 iki $35.

yra lietuvių. Nckurie iš jų jau
gerokai pralobo ir visi yra daugiau užganėdinti, negu kiturMušti kolonijoje jau

Kol kas dar neišdirbtų žemę parduodaine nuo $12, o
ukes su gyvuliais ir t. t. nuo $35 už akerį.

Valdžios agronomai musų ūkininkams suteikia PAGELBĄ DYKAI ir prižiūri, kad ūkininkams gerai sektųsi.

Musų išdirbtos ūkės po $35 už akerį yra mesulygičamai ge
resnės kaip kitur po $100. Ypatingai męs norime tą prirodyti
žmonėms, kurie teiravosi apie žemę ir ukes kitur, ir męs žinome,
kad žinovai žemės ir ūkių pilnai su mumis sutiks.

•

BŪRELIS LIETUVIŲ Iš CHICAGOS IR Iš KITŲ VIETŲ
VAŽIUOS PAS LIETUVIUS Į LOUISIANĄ a rą SPALIO S.M

Ant musų žemės visai nėra balų. uolų, akmenų bei kal
nų. Vanduo visur yra geras ir negilus. Pas mus visai ne
tt siranda jokių pavojingų uodų ir kirminų, kaip kitur. Męs

ll

MAINOME TAIPOGI NAMUS ANT ŪKIŲ.
Musų ofisai randasi “Lietuvos” namuose, bet nieko ben
dro su laikraščiu neturi.
V
Kas nori ukininZuti, tegul kreipiasi į—

tų pilnai gvarantttojame,—ir jeigu butų kitaip, prižadame
kiekvienam sugrųžinti kelionės iškaičius.

SOUTHERN LAND CO.

n

Not
Ine.

814 W. 33rd St. Chicago, III.
Telephone Drover 7184
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NUO BRIDGEPORTO.

plyėia o kitam skaitykla. Kop i
lyčios vidurys bus 64 pėdos [
augšėio ir bus padirbtas iš ta
šyto akmens.
Turės taipgi
gimnastikos kambarius
ir
maudynes. Visas namas yra
statomas pagal
naujausius
•technikos reikalavimus
ir
budus.

Kiekvienam
žinoma, jog
jau visi piknikai baigiasi ir
J jaunimui yra labai liūdna, nes
sunkiau surasti vietą, kur ga
lima butų savo liuosą laiką
feyzz///zzzzz/.z/ž>Z«0Z49Zx*'z»
linksniai praleisti.
šeštadienis, 15 rugsėjo, j j)e|eį linksnio laiko
praSeptyniu Skausmu S\.
leidimo, šv. Aloizo Jaunikairijos Panos.
draugija rengia pirmą sa- MANO ATPIGINTI DUONĄ.
Šešioliktas sekmadienio j vo ukininkišką balių, kuris

-• t

Sekminių, 16 rugsėjo. Šv. bus nedėlioję, rugsėjo (Sept.)
Valstijos maisto kontroliuo
16
d.
1917
m.
Šv.
Jurgio
patojas 1 loover praneša, kad ne
Kornelijaus ir Kiprijono.
..
rap. svet., prie 32-ro Place ir trukus galima bus atpiginti
Pirmadienis, 17 rugsėjo.! . ,
.
r> i- c
i
.
. .. I Auburn Avė. Pradžia G vai. duoną. Norints maisto spekuPenkių stebuklingu iii zaizdu
,
T, .
*
...
- vakare. Įžanga 25c. ypatai.
liantis spiriasi prieš tą jo pa
šv. Pranciškaus.
Kviečiame visą jaunuome rėdymą, bet jisai sako, kad
nę atsilankyti į šį ukininkiš pardavinėjant
svarą baltos
KALBĖS TAUTOS FON ką balių, kuriame bus galima duonos po 6c. ir 14 uncijų tos
pamatyti ką nors nepaprasto. pačios dienos kepalėlius po 5
DO SEKRETORIUS
Kurie norite galite atsilankyti c. dar lieka geras uždarbis ir
P. KAZ. PAKŠTAS.
apsirengę kaipo
ūkininkai. d(4 spekuliantų su kepėjais.
Prašome, bus dar linksmiau. Pagyvensime ir pamatysime.
Šiomis dienomis Chicagon
Šv. A. J. D. Baliaus Rengėjai
sugrįžo porai savaičių Tau
tos Fondo sekretorius p-as
LENKAI GYNASI.
MOTERIS NUŠOVĖ
SAVO
Kaz. Pakštas.
Prieš išva
VYRĄ.
!
-------------žiuosiant į New Yorką dar
To\vn of Lake
apylinkėje
_________
bštus musu tėvynainis žada
Užvakar ryte, Mrs. Doris policijos buvo susekta, vagių
pasakyti keletą prakalbu
Eisenbrand, moteris Dakotar. I bzdas, kurių užsiėmime buvo
eliicagiečiams apie Lietuvos
(i. W. Eisenbrand, bijodama, vogti automobilius ir pardašelpimą, Tautos Fondą ir tt.
kad jos sūnūs nepasėktų pė- vineti juos. Lenkai gvnasi
Pirma prakalba bus ryt,
domis tėvo, kuris buvo pasku- tuomi, kad vadovu tų vagių
16 rugsėjo, Šv. Jurgio pa
tinės rūšies girtuoklis ir loši buvęs ne lenkas bet lietuvis,
rapijos svetainėje. Prakal
kas, atėjus į jo raštinę,
Re- kiti gi jo draugai buvę lenkai.
bos pradžia lygiai 3:30 vai.
public Building 11 augšto nu Bet kaip matyti iš to lietuvio”
po pietų.
šovė aną ant vietos. Prisipa pavardės, tai ji jokio savyje
Toje pat dienoje, 8 vai.
žinimo savo biauraus darbo, lietuviškumo neturi. Jo varvakare, p-as Kaz. Pakštas
pažymėjo, kad
josios vyrasĮdas yra Jozef Piasecki
kalbės North Sidėi, Šv. Mvpraleisdavo naktį salhwuo.se,
kolo parapijos
svetainėj
lošdavo iš pinigų, o taipgi ir IŠ AM. L. R. K. SPAUDOS
(1644 Wabansia Avė.).
savo 15 metu sūnų pradėjo
DR-JOS VEIKIMO.
Utarninke, 18 rugsėjo, T.
mokinti to paties amato. Ji i.š
Fondo sekretorius laikys
pradžios prašiusi jo gražumu
prakalbą Šv. Kryžiaus pa
Ketvcrgo vakare, 13 rūgs.,
bet tas negelbėjo. Taigi nusi
rapijos svetainėje. Pradžia
minusi moteris ir padarė jam Spaudos Dr-jos Valdyba ir Li
7:30 vai. vakare.
teratiška komisija turėjo savo i
galą.
Patariame
“Draugo”
paprastą susirinkimą šv. Jur
skaitytojams skaitlingai nu__ __ _
gio parap. svetainėje.
Daug
, ,
•
v
i
SUSEKTA VAGIŲ MOKYKvykti į musu gabaus jdti- ,
v
dalykų buvo svarstoma, apie
LA.
nuolio prakalbas Lietuvos:
šiuo metinį veikimą. Nutarta
naudai.
tuojaus išleisti naują knygą,
niose dienose buvo susekta
kurios vardas netrukus bus ap
netikėtai
mokyklą
vagių
ir
DIEVO APVEIZDOS
skelbtas laikraščiuose. Taipgi
taipgi įstaigą, kurios prieder
PARAPIJA.
dar tartasi apie Spaudos Sa
mė buvo prigelbėti tiems, jei
vaitės reikalus. Tame dalyke
pakliūdavo
L. R. K. Pilnųjų Blaivi gu anie kartais
nutarta sušaukti atstovus nuo
ninkų 41 kuopa, 16 d. mg-Į bėdon. Suareštavo sekančius: visų Chicagos lietuvių draugi
Leland
sėjo, nedėlioję, eis in eorpo- Tliomas TJyan, 2925
jų po vieną į Šv. Jurgio pa
avė., Abr. (lerstein, 1382 Sedre prie šv. Komunijos 7:30
rap. svetainę ant Bridgeporto,
wick
PI.,
AVill.
Krundson,
1800
vai. ryte.' Taigi, visi na-j
ateinančiam
utarninke 18
TTumbold bulv. Prie išklausi
riai kuoskaitlingiausiai pri-l
rūgs. 8 vai. vak.
nėjimų pasirodo,
kad tokių
valote dalyvauti šioje iškil
Taigi nuoširdžiai kviečiama
“ponų” yra pilnas miestas.
visų Katalikiškų
draugijų
meje. Tegul žmones mato,
.
,. ..
i .
,
,
Taigi policija pradėjo medziokaip musu kuopa per trum-j,
kaip tai: Pašelpinių, L. Vyčių,
j klę ir ant kitu.
Blaivininkų,
Mot. Sąjungos
pą laiką, taip skaitlingai pa
didėjo, kas juos paskatins'
kuopų, Spaudos Dr-jos kuopų
L. VYČIŲ CHICAGOS APir visų kitų, kuriems rupi Ka
prie blaivybės.
SKR. DRAMATIŠKO RATEtalikiška Spauda ir kurios
Koresp. O. V.
I
LIO DOMAI.
mano prisidėti Spaudos Savai
tėje, atsiųsti savo atstovus į
Vakar buvo suareštuota
Sekmadienyj
Rūgs.
16
įviršminėtą svetainę.
du vagiliai, kurie pasisakė
vyks
pirmutinis
bandymas
L.
Kat. Spaudos Dr-jos var
esą vengrai. Sugavo anuos
Vyčių
Chicagos
Apskr.
Dra

du.
bevagiant iŠ tavoriniu tru
matiško
Ratelio
“
Rutvilė,
”
J. Tumasonis.
kių automobilių gumas. Pas
vieną namuose atrasta ke todėl nuoširdžiai meldžiu vilioatokios gumos. " Snkomn, | ™8J™1?® turi
ntsi,“Vky
Dievo
BRIDGEPORTAS.
kad tūkstančiu doleriu ver ti. Bandymas atsibus
Apveizdos parap.
svetainėje
tės pavogta.
18 ir Union avė., 3 vai. po pie
Utarninko vakare, Šv. Jur
tų.
gio parapijos svetainėje buvo
PAVOGTU DAIGTU
Justinas Balsis, rež.
Tautos Fondo
vietinio sky
NESIDŽIAUGK!
riaus, susirinkimas, kuriame
_________
j PAŠVENTIMAS KERTINIO
buvo daug kalbama apie atei
Ana dien keli vaikai su AKMENS
NAUJOS SEMI- nantį veikimą tarp šios koliopavogtu revolveriu pasidarė
NARUOS.
nijos lietuvių. Manoma sureng
sau nesmagumą. Du iš anų j
------------ti kelias prakalbas, ir gražus
per neapsižiūrėjimą sužeisti | Ateinančiam
sekmadienyj vakarus su plačiu programų.
ir du kurie jį pavogė areš I 3:30 po pietų atsibus pašven- Susirinkusių buvo pusėtinas
tuoti. Via tai tiesiog lieti-, tinimas kertinio akmens
po būrelis, tarp kurių buvo
ir
ketina, kad tokie mažiukai naujai statoma Chicagos Ka gerb. kun. Kemėšis. Visi pasi
jau dasileistų tokių dalykų ' tulikų seminarija. Namas yra žadėjo atėjus progai pasidar
Štai jie: Rav AValsh. 15 m.C statomas tarpe Kušli, Penrson buoti tėvynės labui.
John Brongiomo — 9 m., Į ir Cbestnut gatvių. Išvaizda
Joe Ficcaro 11 m. ir Samueli namo bus Francuziškai flotifiJos. Ficcaro 11 m. ir Samuel ka, kurio vienam gale bus koMarsalo — 10 m.
'------------------------------------------i Nusipirk 8% arrarantuotas Domis ornii
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narni su pirmų morlųnųe ant jrertau-

Ktocks Ir Ronds Perkami Ir Panluo-1 sla Ištaisytų ūkių rašykite: Illinois
darni reiklus darbas, Andrews
CJo., I Seeuritles Co,, 526 Westmlnstcr Bldg.
108 S. La Šalie it., uždėta 19OO $n. Telefoną* IlaUdolph 7851.
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REIKALAUJAME
PATIRI ŠIO
PARDAVĖJO ČE V KRIK U IR MAS’I IMl DEPARTMENTE. ATSISAl1\ ITF *
Puleškau knmhurę tarpe 31-os ir
IZ. NAVSIEDAS,
35-tos gatvės, uetuull Halsted gut.
4005 SO. ASHLAND AVĖ.,
(■cistina ka<l butų su valgių. Meldžiu
atsišaukti sekančių adresu:
Reikulingas stoek’o pardavėjas par
Mr. K. X.
davinėti seeuritles Kuilvvn.v Kųiiiiiicnt
030 WEST 351h PLACE
Mrg. Co., nuošimtis mokumą, atdaru
vakarais iki devynių.
HALL AIR LOCK dčSUPPLY CO.,
76
Monroe St., Chicago, III.
“Vargonininkas Ieško vietos. Baž
Majestic 7687.
nytiniu muzikų esu lavinęsis Kaune
prie Juoz. Naujalio. Re to dar paa
TUOJAUS reikalingas
duonos
kinus esu lavinęsis plano muzikų. Del
kepėjus, už antra runk). Trumpos va
artesnių žinių malonėkite atsikreipti
landos, geras užmokestis geram vy
sekančiu adresu:
rui. Darbas nuolatinis.
Atsišaukite
ANTANAS JANKAUSKAS
šiuo
adresu:
P. O. Rox 48 SI. Charles, 111.
1820 West 46th St., Chicago, III.

PAJIEŠKOJIMAI

| Kur Pinigus įdėti, kad

| butų saugus ir atneštų
K/o/ =

| didelį nuošimtį.

vieta pini-

| Geriausia
=
igams

padvigubinti, tai

LIBERTY
(LAND & INVESTiMENT CO. Šerus pa.
įpirkti

Į kol Šerai pigus. Minėtos korporaci-1

|jos Šerai pakils už trumpo laiko, |
| todėl pasiskubinkite pirkti nes jau 1
1 serų nedaug yra likę parduot už |

Į

I pigią kainą.
=
±
E
I

Korporacijos vedėjai ir direktoriai visi yra
tuviai: M. Rozenski, Z. Mickievicz, J. Skinderio, J.
cker, J. Sinkus, A. Visbaras ir J. J. Lipski. Kurie
dėjo pinigus ir įkorporavo minėtą korporaciją
$100,000.00.

lie- =
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Z
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Dabar šėrai parsiduoda po $10.00, už trumpo laiko
_ ,
. .. .
.
= bus kelis kartus brangesni.
E
Korporaciją turi užėmus 10,000 akerių geriausios žeE mės AVisconsine, kurią išdalįs ant farmų ir pardavinės
E Lietuviams ant lengvų išmokėjimų. Budavos budinkus,
E supirks visokius įrankius ir duos visokius nurodimus
E kokie yra reikalingi ant farmų gyvenantiems. Miestuose

= pirks subdivižinus, pardavinės lotais, budavos namus ir
5 parduos žmonėms su mažais įmokėjimais. Mainys namus
= ant farmų, farmas ant namų ir taip kaip kas reikalaus.
= Duos visokias paskolas ant “Real Estate” be jokio ko= mišeno ir kitokių daug pagelbų duos Lietuviams, minėE tą Korporacija.
E
E
E
=
S
E
|

=
=
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E
E
=

=
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KIEKVIENO LIETUVIO YRA PAREIGA PRIGULĖTI PRIE VIRŠ MINĖTOS KORPORACIJOS
IŠ KURIOS JUS GAUSITE VISOKIAS PAGELBAS
IR APART TO AUGANT KORPORACIJOS TURTUI
IR AUGS IHSŲ ŠĖRŲ KAINĄ.
TŪKSTANČIAI LIETUVIŲ
SUPRASDAMI
SVARBĄ &IT0S KORPORACIJOS PERKA ŠĖRUS
LABAI SMARKIAI, TIKIMĖS, KAD TRUMPAME
LAIKE BUS VISI ŠĖRAI IŠPARDUOTI.
Už taigi nieko nelaukdami kreipkities į Korporacijos Ofisą, dėl platesnių paaiškinimų, o toliau gyvenantieji iškirpkite žemiau padėtų iškarpų ir prisiųskite į
Korporacijos ofisą.

5

=

Liberty Land & Investment Company

14616 So. Vostorn Avė.

|

= *
E *6
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Reikalinga — Patyrusių merginų
siuvėjų ant povver siuvamų mašinų,
dirbant burlaps maišų ir paklodžių
ir kaldrų. Geras
uždarbis ir geras
darbas. Atsišaukite į fabrikų.
711 AV. Harrison st.. Chicago.
MARSHAEE FIELD and CO.

Reikalinga mergina prie namų dar
bo, mažoje šeimžnoje,
užmokestis
$8.00 j savaitę ir pragyvenimas. Tu
ri mokėti pagaminti valgius. Atsišau
ANT PARDAVIMO.
kite:
MRS. BRUCHAS,
2 PAGYVENIMU Meilinis Namas
3323 So. Halsted St.,
ant pardavimo jto 4430 S. Honore St.,
2 fl.
Chicago, III.

ant 3 šeimynų, štoras apačioje, kam
bariai pagyvenimo užpakalije.
HERMAN GAST.

EXTRA.
Jauna pora priversta paaukauti
savo puikius, beveik naujus rakandus už retai pigių kainų, sioo.oo se-1
klyėios setas, tikros skuro3 už $35.
Vėllausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui
kiu divonu, davenport, taipgi $525
pianu su 25 m. gvaraneija už $115 ir
$225 vietroia su brangiais rekordais
už $60.00.. šis yra retas pigumas ir
ums apsimokės patirti nežiūrint kur
Jus gyvenat. Viskas vartota vos 0
savaites.. Parsiduoda taipgi po vie
nų. Atsišaukite tuojaus. Gyvenimo
vieta: 1922 So. Kedzie Avė., arti 22ros gtv., Chicago, III.

PRANEŠIMAS
CICEROS
“Draugo” skaitytojams, kam iš
Ciccros “Draugo”
skaitytojams
nepristato vaikas teisingai kožna
dieną “Draugą”, tai meldžiu atsišaukti pas manės, o aš stengsiuos
pataisyti.
J. MOZERIS,
1430 S. 49th Avė., Cicero, III.

AR ESI GIRDĖJĘS?
Kad žmogus gali pąsigražinti sau
veidą ir įgyti ilgus plaukus. Prisiųsk
štampą ir gausi visas informacijas.
DISTRIBUTOR FOR WILBERT CO.
42 Vine Street,

EXTRA P.VRDAVIMAS.
Turi būti greitai parduota bučernė Ir grosemė. Priežastį
savininkų
painia kariuomenėn. Biznis plačiai
Išdirbta; puikiai Įrengtas. Tarp lie
tuvių ir kitataučių apgyventoj vie
toj, švariame miestelyj. Kuriems ne
reikia stoti kariuomenėn atsišaukite
tuoj, parduosim pigiai. Del platesnių
informacijų kreipkities 1 “Draugų”
administracijų laiškų arba asmeniš
kai.

ANT BANDOS.
Aš tūrių gera ųama ir norių kad
Lietuviškų šeimynų parandavotų ir
užiurėtų kaip savo loena pirmas pa
gyvenimas 3534 Parnell Avė., kuria
me randasi maudykle gazas, kieto
medžio grindis, randa labai žemų, atsišaukito laiškų:
V. A. G. MURRELL,
824 — 19 So. La Šalie St.,

REIKALINGA.
TUOJ reikalingas vargonininkas,
kuris, dirbdamas nuošaliai, galėtų
vesti chorų ir šventadieniais patar
nauti bažnyčioje. Algos nuo $20 iki
$30.00.
____
KUN. J. RA6TUTIS,
103 Spr. Garden St., E ASTON, PA. i

MOKYKIS KIRPIMO IR DERIGNING
VYRIŠKU ir MOTERIŠKU
APRĖDALU
Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu j trumpų lai
kų.
Mes turime didžiausius Ir gertaalus kirpimo-designing ir siuvimo sky
rius, kur mes suteiksime praktiškų
patyrimų kuomet Jus mokysitės.
Elektra varomos mašinos musų
siuvimo skyriuose.
Jus esate užkviečlaml aplankyti Ir
pamatyti musų mokyklų bile laiku—
dienų ir vakarais Ir gauti speciališkal pigių kainų.
Patrenos daromos pagal Jusu mlerų—bite stailės arba dydžio. 18 bile
madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL
E. iasnicka, Perdėtinls
118 N. La Šalie gatvė. Kambarys
416-417. prieš City Hali

J.

i

7The

J |

Liberty Land & Investment Co.
4610 So. VVeslern Avė.,
GERBIAMIEJI:—

Montello, Mass.

<MA5TER
5Y5TEM,
V
------------------------Z

Chicago, minios f

MELDŽIAM ŠITĄ IŠKIRPTI IR PRISIŲSTI

I

Paleškau savo seserės Marijonos
Barauskiutės, po vyrui Tarnopaviėiene, girdėjau kad gyveno St. I.ouis,
dabar nežinau.
Taip pat ieškau
švogerio Kaz. Sapalos. Jie patys at
kas kitas malonėkite atsišaukti se
kančių adresu:
ROZ ALI J A ŽI VATK AU8K IENE
717 AV. 19th St.,
CHICAGO, ILL.
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Su pagarba,
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Chicago, III.
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Prisiunėiu jums “money orderį” ant ....................................... v —
~ « (kiek sumos. Pilna užmokestį už .......................... (kiek Seru)
s
S
Priėmę
pinigus,
tuojaus
prisiųskite
ant
mano
vardo X =

s5 AAx

5E

Pilnas vardas ........................................................................................................

II
H
S 1

74 =

GARSI SANTOS KAVA.
I Visur parduodama po 28c ir
Ipo 80c........................................ m

SVIESTAS
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ADVOKATAS
Oflaas:
Room 321
LaSalle 8L, Chicago, 111.
M. Randolph 51(1

1» fc.

WEET BIPB
1273 M1lwaakee av.
2064 Milwaukue av:
1064 Milwaucee av.
1610 W Medl«on *t,
2820 w Madlran *t.

1644
1836
2612
1217
1882
1818

SAUGESNIO

ui

8įc

W Chicago av.
Bloe laland av.
W. North av.
S. Halated .t,
S. Halated *t.
W. 12th it.

*»*»*6*»#<**^

riauala Bank
sulygina «u a a
bent kokia,
1-2.

v.

1|<tb
/I A

tlOCM. 12»d M.
SOUTH 8IDK
3082 Wentworth av
8427 9. Halsted it.
4729 S. Ashland av.

Pulkas Stilavas
Siustas 42q
ORTH BIDB
406 W. Dlvlaloa at.
720
North av'
2640 Lincoln av.
3244 Lincoln av,
2413 N. Clark St.

w.

_____ ___________ ____

? PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS

į

Gyvenimo vieta
Sū Halated Street
TeL Drtrrer 5$36

COCOA

noriausio* mllea,
12c vartė*, *a4
paralduoda " 1

45 c

A. A. SLAKIS

RYŽIAI

Gerlaaaloa amntonoa cerean<«, negikur |uj ga- 1
lit gauti

Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stogini# Popleroe

CARR BROS. WRECKING CO.

J 3003-3039 S. HALSTED ST.,

CHICACO

«dk<arS*«kk«*etA-ii.*kavuvuy »e4>* ~

BANKO NĖRA

$125, $40, $20. DEL TAVĘS

už Lietuvių Valstijlnį Rankų —
UNIVERSAL STATE BANK —
nes yra po valstijos valdžios
supervlzlja Ir po nuolatine užžiura 15 gabių ir Ištikimų Di
rektorių Ir penkių patyrusių
Itanko valdininkų.

KAPITALAS IR PERVIRŠIS
$225,000.00
liudija, Jog bankas yra sutver
tas ant tvirtų finam Inlų pama
tų.
Rauko turtas Jau siekia
virs pusėms milijone dolerių ir
kasdien nuo?5f«l žymini nuga.
šiame banke gausi savo pini
gus nnt kof.no pareikalavimo.
Rankas yrn atdaras t tnrninko,
Ketvcrgo ir Sukatos vakarais
iki 8:30 vai. vakare, o kitom
dienom iki 5 vai. po pietų. Ran
kinės Skrynelės $3.00 metams.

Kontestas prasidės nuo 1 Rūgs

ir tesis iki 1 Gruodžio 1917m.
SKAITYK SU ATIDA.
•.

rev f..

jvu.MSi, i’tJ\t)lNA6

Kl6$tS 33ČIM Olt'ėt

CltlCieO, III.
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BANK

3252 SO. HALSTED ST.

-

HS

UNIVERSAL
STATE

-J

irių

•*«(»•■ L

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: Kiekviena., kuris pirks musų krautuvėje nepnmlr- ‘
Skite paimti “receiptn”, nes su šiais “reeelptnls”
laimėsite viena ,
Iš tų paskirtų daiktų.
Ateikite į musų krautuvę Ir persitikrinkite, nes musų kainos
yra dabar numažintos. Mes patarnaujame Ir greitai pristatome.

BALNIS & PUNDINAS
4536 So. Paulina St.
Tei. Drover 3774,

Chicago,UI.
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