
Kaip protas, taip Ir paty 
rimas neleidžia mums tiki 
ties, kad tautos dora bnjo 
tų ten, kur tikybiniai prin 
dpai atmetami.

Geo. Washington
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RUSIJOJE—VISUOTINA 
BETVARKE

Vokietijas kareiviu skaitlius 
mažėja

GEN, ALEKSIEJEV GIRI* DEK. KIMUIVį
Austrijįje žmones badauja; Japonija nenori siųsti 

kariuomenės Europon

LITHUANIAN
CHICAGO, ILL, 8UBATA,

Entared a> Socopd Clm Ma.tt«r March

AUSTRIJA NETURI 
MAISTO.

JA NIEKO 
IfiSUV.

KERENSKIS SOCIALI
STŲ KONGRESE.

RUSIJOJE SIAUČIA BAI
SIAUSIOJI BETVARKE.

VOKIETIJOJ KAREIVIŲ 
SKAITLIUS MAŽĖJA.

Nėra kam kariauti prieš 
vokiečius.

Stockholmas, rūgs. 29. — 
‘Vienas amerikonas, kursai 
tomis dienomis sugrįžo iš 
Rusijos po 6 savaičių tenai 
viešėjimo, labai pesimistiš
kai praneša apie padėjimų 
Rusijoje. Rusų armijose vi
sai negvvuoja karės dvasia. 
Politikos ir pramonės santy
kiai yra kuoaršiausi.

Apart kazokų ir kariuo
menės iš Kaukazo šiandie 
karės frontuose niekas ne
nori kariauti ir bevęik nę-Jtfc 
kariauja. ..

Miestuose ir sodžiuose

Washington, rūgs. 29. — 
Čia gauta iš prancūziškų 
versmių žinia, kad Vokieti
jos kareivių skaitlius jau 
daugiau kaip perpus suma
žėjęs. Tvirtinama, kad' čia 
paduodamos skaitlinės yra 
autentiškos.

Dabartinis Vokietijos ka
riuomenės stovis:

'Kareivių karės frontuose 
ar stovyklose 5,500,000.

Kareivių atsargoje,-’ katrie 
laikomi prie geležinkelių 
stočių, 600,000.

Kareivių 1919 ir 1920 me- 
atrie <Hr neaptaii/j- 

uniformom^, 700,000.
Viso 6,800,000 kareivių. 
Atskirti nuo dalyvavimo

Amsterdam, rūgs. 29. — 
Iš Viennos pranešama, kad 
Austrijos ministerių pirmi
ninkas Dr. Seydler išnaujo 
sušauktam parlamentui pra
nešė, jogei vyriausybė tu
rinti pagaminusi visų eilę 
socialių ir ekonominių re
formų šaliai. Tas visas re
formas turės aptarti parla
mentas.

Tečiau svarbiausiuoju vy
riausybė? ir parlamento rxž- 
daviniu bus pasirūpinti iš
rišti klausimų maisto reika
le. Daugel provincijose gy
ventojai neturi užtektinai 
maisto ir badmiriauja.

Austrija todėl be kitko 
yra priversta įsteigti maisto 
ministerijų.

Ministerių pirmininkas 
Seydler persergėjo visus 
tuos, katrie savo atakomis 
prieš Berlynu tikisi sulauk
ti veikesnės taikos. Toksai 
pasielgimas kenkia pačiai 
Austrijai, kadangi talkinin
kai džiaugiasi savo prieši
ninkų nesutikimais.

JAPONIJA NENORI SIŲ
STI KARIUOMENĖS 

Į EUROPĄ.

Vokietijon, 
chaelis 
vyriausiąjį 
komitetų.

rūgs. 29. 
anelieris Mi-

Petrogradas, rūgs. 29. — 
Praeitų ketvirtadienį mini
sterių pirmininkas apsilan-

AR6ENTINA NENORI NESUTIKIMŲ SU VOKIETIJA
NAUJA SUVIENYTŲ VALSTIJŲ LAISVĖS PASKOLA

Tokyo, rūgs. 29.

parlamentarinį 
►augiausia kal

bėjo apie pępežiaus pasiuli- 
jimų taikiniies kariaujan
čioms šaliai ir apie prezi
dento Wilfcšno atsakymų 
popežiui.

Michaelis tesakė, kad Vo
kietija rataįu laukia, kų gi 
Suv. Valstijas atsieks su sa
vo ' militarine ekspedicija 
Europoje, i-j

Nanclierię ^pažymėjo, kad 
popežiaus nota ir pasiuliji- 
mai nebuvo inspįruojami 
nei Vokietes, nei Austri
jos Popežiui botų buvo pa
gaminęs kaipo neutralis 
žmogus, kaipo teisdarvs. 
Centralės valstybės į tų no
tų neturėjo-jokios intakos.

Bet štai prez. Wilsonas 
savo atsakyme popežiui dar 
įžeidžia vokiečių tautų T- 
pažymėjo Michaelis. — Ir 
reikalauja, i kad Vokietija 
paduotų janl tinkamas tai
kos sąlygas.

Anot Michaelio, Vokieti
ja nemano ir nereikalauja 

norus pUdvti ir tiek

kalbėjo prieš Ikė demokratiniu (socialistų)

NENORI NESUTIKIMŲ 
SU VOKIETIJA.

NAUJA LAISVĖS 
PASKOLA. <

Rusijos gilumoje yra pilna 
rusų kareivių, katrie nenori; karėje Vokietijos kareiviai 
kariauti ' ir yra pabėgę iš j(
frontų.

Turtingesnio luomo jauni 
rusai Petrograde tiesiog 
gaudomi ir kalbinami pasto
ti oficieriais. Niekas nenori 
rizikuoti gyvybės kaipo ofi- 
cieris, ypač po pastarųjų 
masinių oficierių žudymų 
įvairiuose pulkuose.

Šiandie rusų armijose ofi- 
cieriai nėra oficieriais, bet 
kareivių pastumdėliais. Ka
reiviai kiekvienų sau nepa- 
kenčiaiftų oficierį žudo. 
žmogžudžiai už tai nepa
traukiami tiesou ir nenu- 
baudžiami.

Kareiviai užpuldinėja ir 
plėšia*traukinius, ypač piet
vakarinėj Rusijoj.

Visur siaučia neapsakoma 
betvarkė.

KRITIKUOJA SOSTO 
ĮPĖDINĮ.

Žuvusių, sužeistų ir nelai
svėn patekusių 4,300,000.

Atsarginių svetimose ša
lyse 200,000.

Netinkančių kareiviauti 
2,100,000.

Užimtų pramonėje 500,- 
000.

Viso 7,100,000.

KODĖL ATSISTATYDI
NO GEN. ALEKSIEJEV.

Amsterdam, rūgs. 29. — 
Bavarijos socialistų laikraš
čiai labai aštriai kritįkavo 
Vokietijos sosto įpėdinį už 
tai, kad tasai karės frontan 
specialiu traukiniu iš Mona 
chiumo parsigabeno būrį' 
operos dainininkių. ,

Socialistai tvirtina, kad 
traukinių trūksta svarbes
niems šalies reikalams, o 
čia ciesoraitis savo stovyk 
lon gabenasi dainininkes.

ATSISTATYDINO CHILE 
KABINETAS.

Santiago, Chile, rūgs. 29. 
— Atsistatydinę visas mini- 
s t erių kabinetasi

Petrogradas, rūgs. 29. — 
Laikraščio “RUsskoje Slo- 
vo” sandarbininkui gen. 
Aleksiejev pranešė, kad ji
sai atsistatydino iš genera- 
lio štabo viršininko vietos 
ne dėl kitko, bet tik dėl lai
kinos vyriausybės blogo ap
siėjimo su gen. Kornilovu.

Gen. Aleksiejev tvirtina, 
kad gen. Komilov nėra iš
davikas, nei koksai avantu- 
ristas. Jis yra karštas pa
triotas, kurs nenorėjo į ar
mijas sugrąžinti disciplinos 
teroro keliu, bet z legalėmis 
priemonėmis.

Karės teismas, kurin tei
sėjais gali patekti neapšvie
sti žmonės, negalės juk jo 
prideriamai teisti.

Geli. Aleksiejev prisibijo, 
kad visuomenė nenori tikė
ti, idant gen. Komilov bu
tų sušaudytas.

Laikraštis “Rieč” šitų 
visų reikalų pavadina Drey- 
fuso reikalu.

r

— Lon&onas, rūgs. 29. — 
Belgijoje vokiečiai smarkiai 
atakuoja anglus. Bet ata
kos fttmdšhniosi

I Z - - "■ 2. 1 V *

užimančiai
Japonijos vyriausybę, kad 
jinai pasiųstų savo kariuo
menę Europon. Bet Japoni
ja į tai neatkreipia domos. 
Sako, butų gera talkinin
kams pagelbėti. Bet siųsti 
kariuomenę nėra praktiška.

Japonijos - vyriausybė 
tvirtina, kad Europos ka
rės frontan mažiau milijo
no žmonių pasiuntimas ma
žai naudos atnešiu. Bet sių
sti milijonų negalima. Visu- 
pirmu tam tikslui stoka lai
vų, nekalbant jau apie ka 
rėš medžiagų.

Žodžiu tariant, Japonija 
yra labai atsargi. . Bijosi 
tarpdurin k2tį pirštų.

ypač tok
tiktų talkininkams;

,Įš tb matosi, kad Vokieti
ją vis dar peraugėtai pasi
šoka. Sunku bus su ja susi
tarti.

kongresan ir turėjo kalbų. 
Gynė jis aštriai dabartinės 
vyriausybės pozicijų. Socia
listai jam nesigailėjo ovaci
jų-

Kuomet Kerenskis kalbė
damas prisiminė, kad jis 
draudžiųs suomiams nelega 
liu budu atidaryti savo sei
mų Gelsingforse, socialistai 
radikalai sukėlė trukšmų. 
Kerenskis tuomet tarė:

“Trukšmaukite, mano 
draugai, jei norite, bet turė
kite mintyje, kad Vokieti
jos karės laivynas briaujasi 
į Baltijos jūres.”

Socialistų kongresas lai
komas miesto teatre. Suva
žiavę apie 1,200 atstovų iš 
visų Rusijos kraštų.

Kongreso atidarymo me
tu dalyvavo' Kerenskis siu 
visais savo ministeriaįs. Bu
vo daugelis ir svetimų -šalių 
diplomatų.

Dar tikrai' nieko negalima 
pasakyti, kiek daug kongre
se svers radikalų veikimas/ 
Bet Kerenskis tikisi, kad 
kongresas sutiks sutverti 
koalicijinį ųainisteiąų kabi- 

koagreoo arf;- 
tarpo radikalų yra

cmlistų^rėvę
socialistų’ menševikų. Šitie 
savo? didžiumoje stovi už 
koalicijinį kabinetų. Tik ra
dikalai (socialistai bolševi-

Buenos Aires, rūgs. 29. — 
Argentinos respublikos pre
zidentas atsisako pertraukti 
diplomatinius ryšius su Vo
kietija, nors to reikalauja 
kongresas ir dalis gyvento
ją

Jis sako, kad atsitikime 
su Luxburgu Vokietija už
ganėdinančiai pasiaiškino ir 
to*del nesama reikalo turėti 
nesutikimus.

APIE 100 VOKIEČIŲ 
INTERNUOTA.

New York, rūgs. 29. — 
Ellis Island saloje visam 
karės laikui internuota apie 
100 vokiečių, katrie ligšiol 
dirbo įvairiose dirbtuvėse ii 
buvo apsipažinę su įvairiais 
išradimais, naudingais šiai 
šaliai. Tokie darbininkai pa
sirodė pavojingi.

SUV. VALSTIJOS PER
ORGANIZUOJA PĖSTI

NINKŲ PULKUS.

Washington, rūgs. 29. — 
Pinigyno sekretorius . Me- 
Adoo praneša, kad su prezi
dento leidimu su spalių 1 d. 
jis išleidžia 3 milijardų ver
tės Suv. Valstijų bondsus su 
4 nuošimčiu.

Šita antroji laisvės pa
skolos bondsų serija oficia
liai pavadinta “United 
States of America 4 per 
cent conv^rtible bonds” 
(Suv. Valstijoj 4 nuoš. pa
keičiamieji bdndsai).
4 Bondsaiy išleidžiami 25 
metų įaikotarpiui, ty. ligi 
lapkričio 15 d. 1942 m. Nuo
šimtis už juos bus skaito
mas. pradėjus ateinančio 
lapkričio 15 d. Nuošimtis 
bus išmokamas kas metai 
du kartu — gegužės 15 d. ir 
lapkričio 15 d.

Bondsus bus galima įsi
gyti pradėjus šito spalių 
mėn. 1 diena ligi spalių 27 
d.

ŽUVO 20 ŽMONIŲ.

1 !
KERENSKIS PASITRAU 

KĖ 16 “SOVIETO.”

Petrogradas, rūgs. 29. - 
Ministerių pirmininkas Ke- 
renskis pasitraukė šalin iš 
vietos kareivių ir darbinin
kų “sovieto,” kurio buvo 
nariu nuo pat yevoliucijos 
pradžios.

NUSKENDO RUSŲ 
LAIVAS.

Washington, rūgs. 29. X Tulsa, Oolo., rūgs. 29.
Kuomet Suv.- Valstijos įKi- PrisCo pasažiertnie trauki-
vėlė dabartinėn karėn, pasl

ikų*

kai) reikalauja, kad visi ka- 
jUBIS REVOLTOOIOBIE bineto BllIllstemil>um s«-

RIU8 MIRĖ BADU.

Petrogradu, rūgs. 29. — 
Nuskendo rusų karės laivas 
“Ochotnik.” Su laivu žuvo 
88 žmonės.

— Geneva, rūgs. 29.—Au
strijos vyriausybės įsaky
mu kažkodėl uždaryta Švei
carijos siena.

— Washington, rūgs. 27. 
— Japonija atsisako gelbėti 
talkininkams savo laivais. 
Japonai bijosi nardančių 
laivių veikimo;

Dublinas, rūgs. 29. — čio
nai ligoninėje nuo badmi- 
riavimo mirė airis revoliu- 
cięnierius, Sinn-Fein orga
nizacijos vadovas, -Thomas 
Ashe.

Pemiai airių sukilimo ihe- 
tu Ashe vadovavo revoliu- 
cionieriams. Kuomet Angli
jos vyriausybė numalšino 
revoliucijų, Ashe suimtas ir 
pasmerktas miriop. ' Paskui 
šita bausmė atmainyta* kalė
jimu ligi gyvos galvos.

Praeito birželio mėnesį 
Anglijos vyriausybė paskel
bė visiems suimtiems ir ka
lėjime laikomiems airiams 
amnistijų. Tuomet su kitais 
ir Ashe buvo paliuosuotas.

Bet nepersenai karės teis
mas jį ' išnaujo pasmerkė 
vienpriems metams kalėji
man už kokių tai kurstančių 
kalbų.

Kalėjime, Ashe ėmė ba
dauti ir pagaliau nusimari- 
no.

— Londonas, rūgs. 29. — 
Anglijos ministerių pirmi
ninkas Lloyd George vokie
čių lakūnų užpuolimo prieš 
Londonu metu iškeliavo 
Prancuzijon. Kaikurie laik
raščiai pažymėjo, kad jis 

,pabėgo nuo vokiečių bombų. 
Dabar pirmininkas tuos 

i laikraščius traukia tiesom -

cialistai.
Kongresas nepripažintas 

legaliu kongresu.
, -44—h------------------------- — - -

ĮSAKYTA SUARE6TU0 
< LENINĄ.

ropiniu pavyzdžiu. •
Ligšiol Suv. Valstijų ka

riuomenės visa sąstatą daug 
kuo skyrėsi nuo europinių 
armijų.

Ligšiol 'kompanijoje inėjo 
100 vyrų, pulkan — 1,000, 
daugiausiai 1,200, brigadon 
3,000—4,1)00, gi divizijon — 
10,000, vyrų.

, Gi dabpr pėstininkų kom
panijoje turės būti 250 vyrų

uis bėgdamas susidaužė su 
prekiniu traukiniu netoli 

rilie-stotįęs. 20 žmonių 
užmušta ir 80 sužeista.

Nelaimė įvyko vakar die
nos metu.

— Washington, rūgs. 29. 
— Graikija gali pagaminti 
300,000 kariuomenės, jei tal
kininkai anų visakuom ap
rūpintų.

Petrogradas, rūgs. 29. — 
Vidujinių reikalų ministeris 
išleido paliepimų siiareštuo- 
ti socialistų radikalų vadovų 
Leninų, jei jis rasis sostinė- 
ja ■

Bet • uždraudė tai 'daryti 
salėje, kur socialistai turi 
savo kongresų.

-----U—iI------------44---------- *
SUIMTA 17 VOKIEČIŲ 

ŠNIPŲ.

Petrogradas, rugš. 29. — 
Laikraščiai praneša, kad 
laikinos Vyriausybės įsaky
mu suareštuota Čibbai 17 žv-

r r • » ’ •
mių vokiečių agentų ir šni
pų, kurie prigulėjo prie ka
rinės vokiškos Šnipų Orga
nizacijos.

Jie visi esu iš gimimo 
švedai.

TEREfičENKO VISGI 
REZIGNAVO.

— Stockholmas, rūgs. 29. 
— Vokietija karės frontuo- 

su 6 oficieriais, pulke 3,755; se vartoja jau naujas nuo- 
brigadoje 8,210, divizijoje dingusias dujas. Vienos du- 
27,152. . , įjos praeina per kareivių

Apart to kiekvienas pė- kaukę ir padilgina vemti, 
stininkų pulkas turės kul- Kuomet kareivis nusiima
kasvaid/ių skyrių — 178 
vyrus su 12 kulkasvąidžių.

'* BULGARIJA NORI 
TAIKOS.

Petrogradas, rūgs. 29. — 
Laikraščiai praneša, kad už
sienių reikalų ministeris ir 
ministerių pirmininko padė
jėjas Tereščenkp ištikrųjų 
atsitaetydino užima rpų

į-vietų.

Washington, D. C., rūgs. 
29. — Bulgarijos pasiunti
nys Suv. Valstijose, Stefan 
Panaretov, praneša, kad 
Bulgarija pasiruošusi baig
ti karę. Bulgarija stojusi 
karėn, kad atgauti savo pro
vincijas, neteisingai nuo jos 
paimtas buvusioj kituomet 
Balkanų karėj. Tos provin
cijos yra: Dobrudža, Make
donija ir dalis Serbijos.

Šiandie Bulgarija anot 
pasiuntinio, jau visiškai nu
ilsusi ir nesutinka su Vokie
tijos sumanymu apie viduji
nės Europos federacijų.

Taippat ir Austrija yra 
nusikamavusi ir trokšta tai
kos.

— Washingtou, rūgs. 29. 
— Susirgo valstybės sekre 
torius Lansing.

kaukę vemti, vokiečiai pa
leidžia/ kitas dujas, kurios 
žmogų ir užmuša.

AREŠTUOJA INDUS 
TRIALISTUS.

Chicagoj ir visoj šalyj fe- 
deraliai agentai pradėjo 
areštuoti ir kalėjiman kim
šti industrialistų vadovus. 
Federalė grand jury apkalti 
no 166 industrialistus vado
vus, gyvenančius įvairiuose 
Suv. Valstijose miestuose.

Vakar Chicagoj e suareš
tuota industrialistų organi
zacijos generalis sekretorius 
ir išdininkas, William D. 
Haywood. Paskui suimta 
dar kiti 8 industrialistų va
dovai. Nuskirta jiems pa
ranka nuo 10 ligi 25 tūk
stančių dol.

Kituose miestuose irgi 
areštuojami induatrialistai.

Industrialistų vadovai 
kaltinami suokaibiavime 

prie® Šalies vyriausybę ir 
neištikimybėje šiai Šaliai.
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planties adresuokite:
DBAIGAS FUBIrlSHING CO., INC. 
1800 W. 46th Street, Chicago, Illinois 
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Bernstorff šioj šalyyj'buvo 
ne kęs kitas, kaip tik savo 
vyriausybės * paprastas age- 
ntas-pravokatorius. O juk 
oficialiai jis visur buvo got1 
biamas. kaipo diplomatas. 
Bet Bernstorff tokiu ncbu-
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JAUfilĄSI, KUO JIE 
• YRA. - ■ -

vo.
Kuomet Vokietija pa

skelbė, kad jinai pradėsian
ti begailestingai, kariauti 
nardančiomis laivėmis. 
Bernstorff nujautė^ kad tu
ri kilti nesutikimai šu Suv. 
Valstijomis. Kad nesutiki
mams užbėgti, jis nuo savd 
vyriausybės pareikalavo di
delės sumos pinigų. Tais 
pinigais norėjo papirkti 
Valstijų kongresų, kad .šis 
savo balsų didžiuma pasi
priešintų karei.

Pradžioje tas tikslui 
Bernstorff nuo;saVo vyriau 
sybės pareikalavę tiktai 50 
tūkstančių dolierių. Jis 
manė, kad tais pinigais bu
siu gėlimą padaryti .gerų 
pradžių kongrese. Kuomet 
tai butų buvę atsiekta, ži
nomas daiktas, butų atsira
dę daugiau pinigų.

Tečiau Bemstorffui kaž
kodėl šitie pienai nepasise
kė, Turbut pęrąnksti jis 
buvo prašalintas iš šios ša 
lies.

Bo • nito tas pats Bern-

ClW6 ę&s&kdjM, kad tūk
stančiai Austojo* karto no-
laisvių, kuriuos • rusų vy
riausybė paliuosavo iš sto
vyklų, šiandie apsiveda su 
rusėmis ir apima didelius 
žmonių neapgyventus žemės 
plotus. Vyriausybė Šito
kiam jų pasielgimui visai 
nepriėsta riauja.CJ

Chicagos milijonierius 
Kusijų ‘Vadina “sergančiu 
žmogumi** Eurėpoję. r Prie 
jo prileidžiami VišOkię igno- 
rantai-specialistai R hum- 
bugiėriai.' Tikrojo ir atsa- 
kaneiojd gydytojo nėrk. Ru
sija po šitų savo pėrverš- 
mių, reikalauja atąflpio. Tai 
viskas; j,. j 

Crane nUohlone, didesnis 
Rusijai pavojus grųsiųs nuo 
įvairių tautų seperaeijiiių 
judėji
sočiai

1892-1917

Chicagos Lietuviy Šv. Jurgio
PanpjjK 25-kių Meti) Su

kaktuvės.
i ir

l t 1 *

Amerikos lietuvių visuo
menė, t. y. lietuviąi-katali- 
kaif ruošiasi 4 {Spaudos 'Sa
vaitę. Tuo tikslu kataliki
škuose laikraščiuose dedami , .V1 ..v + ..storff su vokiškuoju auksupranešimai, atsiliepimai, . / , . TT_,
paskatinimai, kad. Spaudos 
Savaitėje kuodaugiausibi 
tarp lietuvių išplatinti ka
talikiškų laikraščių, kningų 
ir kitokių naudingų ir pa
dorių raštų. Atsiliepimuo
se pažymima, kad lietuviai 
iš savo namų vytų visokius 
bedieviškus raštus ir šlamš
tus, pasivadinusius la&raa-' 
čiais. Nes tie šlamštai ter
šia musų gražias ir padorias 
šeimynas. Tie šlamštai y- 
ra lietuvių dvasios nuodai.

Toksai katalikų veiklu
mas tečiau nepatinka musų 
socialistams. Jie savo laik
raščiuose pažymi, kadr gir
di, kitų srovių laikraščius 
vadinti šlamštais, tai reiš
kia “begalo žemai nupulti.”

Vadinasi, socialistų laik
raščių vedėjai jaučiasi, kuo 
yra jų laikraščiai. Tik pa
vadink laikraštį šlamštu, 
tuoj aus ir atsilieps socialis
tai, kaip sudavus stalan su
skamba žirklės, anot patar- 

■ lės., v . . x , /
Kas gi čia kaltas, jei so

cialistų laikraščiai yra 
šlamštai. šlamštai todėl, 
kad jie nepadoriai vedami, 
kad juose dedama visokie 
bjaurumai, kokius tik tegali 
sugalvoti amerikomškai-lic- 
tuviškas negarbingas socia- 
Kštėlis arba it patsai stam
busis koks lietuviško socia
liame šulas.

Padoriau veskite savo 
laikraščius, o tuomet nesi
jausite, kad jie yra šlamš
tai, kurie nuodija žmogaus
dvasių.

mėgino sukiršinti Suv. Val
stijas sų Meksika ir Japoni
ja. ‘i '

Kaip paniški, vokiečiai su 
papirkimais veikėme tik A- 
merikoje, bet ir kitose šaly
se. Antai kaikių'ie Rusi
jos generolai už vokiškus 
pinigus stipriausias ę jsafo 
tvirtoves ptfvėdė vokise-
x. - ■ *- -■ ' ■■ i-". A .eiams.... ■ . • -

DABARTINIS RUSUOS 
STOVIS.

nuo pačių 
(įikalų) rausi- 

mosi po šalies pamatais. Vi 
sus .. Rusioje . gyvenančios 
tautos dirttuojast su Įtiksiu 
atsimesti nuo valstybės ir 
neprigulmingai sku gyven
tu Bet pažymi, kadkub- 
met Ukrainai savo šalies rei
kalus paėmė į nuosayias 
rankas, visoj Ukraįiįoj Vieš
patauja sutikmė ir,tyffka. 
Ukrainai, žiūrėdavai į, šiau
rius. atsiliepia: 4'Mes neno- 
rime čia turėti tokios rųšies 
kvailybę. ’’* PahdSiai yra. p' 
su Gruzija ir tefiai viešpa
tauja tvarka.

Maskvoje į Petrogradu 
žiūrima kdip> f fcblĄ 
črųi ; Gd ktkįhiet ^kvie
čiams prisimęnžųpa .apįe So
stinės ir vyri^dsybės jteriaė- 
limų’> Maskvon^. jie'atsakų: 
“Nenorimi 
ęentru*

dėjijflJ#,* 
ęialjstį *(iaįi

VOKIEČIŲ DARBAI 
AMERIKOJE.

Suv. Valstijų vyriausybė 
vis daugiau ir daugiau fak
tų išvelka aikštėn apie vo
kiečių /figentų-šnipų veiki
mų šioj šalyj. Prirodoma, 
kad nuo karės pradžios Eu
ropoje, vokiečių šnipai A- 
merikoje, turėjo išleisti jei 
ne milijonus, tai šimtus tūk
stančių dol. vokiškai propa
gandai. Ambasadorids

Linksmas sukaktuves minėja 30 d. rugsėjo š. m. 
Chicagos Bridgeporto lietuviai-katalikaį^ Tai 25-kių me
ti*juMju« Šv, Jurgio parapijos. Jeigu toks atši’tl- 
kimaą, yra (svambus - kiekvieno pavienio žmogaus ' arba 
šeimynos gyvenime, tai juo labiau jis svarbus tukstan- 
tims šeimynų, is kurių susideda parapija.

Tai ptomoji lietuviška parapija Chicagoje, o gal
Ji visoi% k°jc* ,ku^

tas sJkaktūl^.1 ’ ' f' ‘ ........................
Nor^rT^ps. 25-ki metai j}ė llfeiįr iįjaa liikis, lėčįfu 

labai jau nedaug surastumėm, į)ric
parapkjO8 užginamo, didesnė jų ‘ejažis jau ilsisį ramiai 
Šv. j Ęazimiero ir kitose kapinėse, r: Negalėję sulaukti 
tos jškiimėa, jie; bent savo siela vienijasi su visais toje 
džiaugsmingoje valandoje. • r *

' 'Š’H Turkio parapijos uždėjimas artimai rišasi su 
pirmais žingsniais lietuvių emigracijos Chicagojo. Vjyo 
1880 m. yienas-kitas lietuvis, i žiaurių Lietuvoje įgyVęyi- 

, atkeliavus į Wash[įfeM>iio

Dienraščia “The Chicago 
Tribūne” korespondentas 
James O’Bonnett iš Stock- 
liolmo praneša daug^šndo- 
mių žinių apie dabartinį 
Rusijos vidujinį stovį. A- 
pic tų stovį korespondentui 
pasakojęs Suv. Valstijų ko
misijos narys Rusijoje 
Charles R. Crane.

Cliicagos milijonierius 
Crane iš Rusijos per Stock- 
holmų
Iš ten keliaus į 
jų, o paskui- į Ameriką.

Koresp. O’Bennett pažy
mi, kad Grano apie Rusijos 
vidujinį stovį noriai pasa
kojo ir taip atviria širdimi, 
kad visuomet galima pasiti
kėti jo žodžiais.

Į klausimų, ar Rusijos te- 
volittcija padarys kokių in
taką į Vokietijų ir ar kar

iškelidvo Angį i j on. 
į Rrancuzi-

‘ Ketrukus, 2 kovo 1892 m. Jo Malonybė Antvysku- 
pis prisiuntė kun. Jurgį Kolesinskį, kuriam pavedė ga
lutinų parapijos sutvėrimų. Priėmęs kun. Čižaųsko ąu-, 
rinktus, pinigus, kun. J. ~Kolesinskis sušaukė antrų vi
suotinų lietuvių susirinkimų, kuriame tapo galutinai su
tvertu parapija Šv. Jurgio Kareivio vardu, kaVtmgi to 
paties Šventojo vardu, buvo sutverta pašelpinė drau
gija.. Kadan-gi ikišiolei didžiausi, nuopelnai r pa
rapijos tverimė buvo Šv. Kazimiero draugijai, tai rodė^ 
įsi,-tos draugijos šventojo vardu' teikėjo ir parapijų tver
tu tečiaus džiaugsmingi, lietuviai, kad pagerbus savo 
pirmutinį klebonų, jojo globėjo vardų pasirinko naujai 
parapijai. , . . i . • *

| Apsigyvenęs prie lenkų Panelės Šv. Nenuilstančios 
Pagclbos parapijos, kun. Kolesinskis tos parapijos ba
žnyčioje laikė lietuviams pamaldas.

Netrukus ant kampo 33-Čios ir Auburn gatvių nu
pirkta buvo 12 lotų ir senoji vokiečių-katalikų medinė 
bažnytėle^ kuri tapo atkelta ant parapijos žemės. Kun. 
J. Kalasinskis, nešdamas dvasiškų pagclbų Iietuviųms. 
išbuvo iki rudens 1893 ni. tos parapijos klebonu.

Kaip kiekvieno prakilnaus sumanymo įvykdininias 
yra sunkus, taip ir parapijos pradžią buvo labai sunki, 
reikalavo užtat daug energijos, pasišventimo ir kantry
bės iš pusės kunigo, kuriam pavesta buvo tas darbas.

Kun. J. Kolosinskis, jau senyvas žmogelis, tolinto 
Sibiro gilumoje' praleidęs savo: jaunystės metus, kaipo 
lenkmečio auka, žiaurios maskolių valdžios persekioja
mas ir nesijauzdamas užtektinai turįs reikalingų pajie- 
gų tam sunkiam darbui, priverstas buvo apleisti tų. pa
rapijų. Tūlų laikų pamaldas atlaikydavo lietuviams 
Čekų kunigas, kolei nesulaukė jauno-ir energiško kle
bono kun. M Kraučiuno. Kun. M. Kraučiunas už sa
vo prakilnius katalikystei darbus kaipo uolus kunigas, 
'kokių nišų vyriausybė ųeapkęsdavo, priverstas - buvo 
apleisti savo tėvynę ir atvykęs Amerikon, keletu mė
nesių buvo asistentu Šv. Mykolo lenkų parapijoje So. 
Chicagoje. Antvyskupio paskirtas Šv. Jurgio parapi
jos klėbonu, jis su visa savo energija ir uolumu atsida
vė tai parapijai, nepaisydamas, kad reiks daug sveika
tos nustoti ir vargo panešti/ Neturėdamas klebonijos, 
tai vienur, tai, kitur turėjo samdyti sau butų. Pinigiš- 
kas parapijos stovis buvo labai menkas, bažnytėlė irgi 
reikalavo daug pataisymų. Kiauras dienas ir vakarus 
kolekįavo po įvairias miesto dalis, jieškodamas lietu
vių, kurie buvo išsiskirstę po visų plačiųjų Chicago. 
Surinktais. pinigais nupirko dar du lotu prie parapijos 
jos žemės ant Auburn gatvės ir ištaisė bažnyčią, kaip 
iš vidaus, taip ir išlauko, įvodė daug visokių pageruii-

- S_ 2 _____ ___ • K .

1 Was 
jau matėme "bu-

ino . aplinkybių verčiamas, 
žemę, atvykdavo į^Cbj
relį liUaiVių siaurinėje miesto dalyje,1 kurie bandė’ su
tverti draugijų Šv. Jurgio vardų. • f Tečiaus, kadangi 
.„taip mažas jų buvo skaitliui ir. iš to -paties daugelis 
.išeiskirstė į kitus miestus, todėl w ffraj^ijėlė tuojaus ir 
nustoy). gyyavup. Taigi iki 1886 m. lietdvių judėjimas 
(visiškai buv©< nežymus. Tais-gi metais lietuvių skaito 
ii“. pra^o žymiai. «ngt>.. Tuomet veiklesni jų, se
niau apsigyvenęs kąĮp'anįai: Jurgis Liutkevičįa, Mate1 
ĄitMto Kąšųkaųskas, Bslt|amiejus Špokevičius, Petras 
Zacharovičiuš/ Julijona.^ KstraUskas,* ’Sirtioiris Lėliąšius, 

Matukaitis įr Jėnias Stankevi- 
i , ’’ tuviams rcnkantiemrietfte į* Chi- 

įyventi nes

1884 »V Ji

mat
yra

Rusija nepoa /atskirips nebuvo kam gerai, aprupinti ^ Mv^rfaAM^tJlVi/pra
dėjo tarties; kokiu budu gulima btitn gadti lietuvį ku
nigą ir sutverti savo parapijų. Ikišiol jiė kreipda
vosi pas lenkų kunigus, dauginusiai' pas gerbė kun, V. 
Bažynskį, Št. Stanislavo Kostkos parapijos klebonų.

Kadangi tų tikslų' atsiekti nebuvo galima visiškai 
nesusiorganizavus, todęl būtinai mate reikalinga su
traukti pirmiausia vištls lietuvius į vienų draugijų.

d. spalių 1886 m? sušaukė jie visuotinų susirinkimų 
ant Noble gatvės į aptiekų Dr. Kžsakausko ir ten iš
aiškinę reikalų, sutvėrė draugijų Šv. Kazimiero Lietu
vos* Karalaičio Vardu. Pradžioje tik 12 narių susira- 
Žė. Pirmų stfsirmkhnų laiką #naųjcjji draugi ja tŠv, Sto- 
bislavo svetainėje^ kuriame prisirašė 23 nauji nariai. 
Atėjus velykinės išpažinties laikui Bv. Kazimiero drau
gija 'pasirūpino pbs kun. V. Bažynskį atsikriėštn Rotii- 

" , Tuojiu buvo gerk kun. Čitouskas iš South 
d., vienuolis, Šv. Kryžiaus Ruiųęnegacijos.

tiesio®1
jfo ri? ’’

sai labai bijosi vokiečių už
puolimo šalyje. Tąrpe tų 
galimybių renkasi kelią ir 
sunku pasirinkto tinkamas.

Rusai sodiečiai atsisako 
siuntinėti maistų į miestus. 
Sako, jie nenorį penėti, 
kaip jie išsireiškia — tingi
nių, kareivių. Jie surinko 
tūkstančius rublių uų.Jai, 
kų jau yra pardavę. Bet 
dabar jau nenorį “minky
tųjų pinigų;” Taip sodie
čiai vadina popdrluius jpinfe

taikos. Bet

gus.
Stovįs ant;, geležinkelių 

labai ' ųęrimaiųaati^p, S ly
džiai prisibijoma, įad. apei
nančių koilttirias Ru
sijos apygaMafc nėpfcgautų 
badas. Netrokšta tėii va
gonų, bet nėra /tvarkos. 
Desimtfs iųKf}tatičių fu^ęių 
vagonų sltfH Mšur ant ^pa
šalinių bėgių.

vo džiaugsmas, kuoract jie. pirmų sy-

mų. Tolesnis klebono ir domių parapijom; rupesnis bu
vo klebohijos statyhlas, nes taip klebonui, gyvenant to
liau nuo bažnyčios sunku buvo gerai jų prižiūrėti, taip 
gi parapijonams nepatogu buvo atlikti savo dvasios rei
kalus. 1895 m. užbaigta statyti gražus mūrinis namas, 
kuris ir šiandien tarnauja, kaipo parapijos klebonija.

, ,..r : (Daugiaus bus)

Iš Omaha, Neb. praneša- Iš Washingtono praneša
ma, kad pirmų kartų Valsti-ma, jog liko paduota naujas 
jos istorijoje toks atsitiki
mas teismas 12 metų vaikų 
Cineerii Cireo, kuris užmu
šė savo 14 metų draugų 
EarI ęunninghain laike bar-; 
nio nusprendė pakarti.

užsakymas ant 50 plieninių 
laivų, kurie atseisią valdžiai 
apie 20,00,000 dol;

SKAITYKIT IR PLAT1NKIT 
“DRABGį”

- J j-—
IŠ Paris, Iii. pranešama, 

Kad du yagaliai užpuolė ant 
John Ditto, prisakydami 
jam pakelti rankas augštyn. 
Anas gi vietoj nusigųsti, pa
leido šūvį vienam tiesiog į 
šįrdįį; kuris ant vietos krito* - 
Antras-gi matydamas, kad, ’ I
blofta gali būti leidosi bėg
tų het ir tas savo gavo ir

o . atlikti iš-. . prigtatojei _
pažintį ir .išklausyti Dievo ŠddŽio. Kum >Cižauskas, 
ragindamas juos-meilėje ir Vfetfybėje .gyventi/ išreiškė 
savo tiltį, kad neužilgo galėsiu sutverti savo parapijų, 
turėti savo bažnyčių ir savo kunigų. Per 6 metus Šv. 
Kazimiero draugija, j augdama į didesnį narių skaitlių, 

siiiko prie Šv. Stanislavo parapijos. Kun. Cižaus- 
įAfirt

pasii

įčiKų į vokicuju ir ar Kar- sžymių ocgių. »Jw,<ienaų-- < 
tais nesukels tc*i panašaus? ddjand, nė< fe - ’
bm^lAnmn Prnnn Idus (fejfctUS pridU^HlUfti SU-bruzdėjinao, Crane 
jogei jis nepramatųs, kad 
nišų revoliucija galėtų pa- 
stumėtrir paskatinti kokių 
nors kitų tautų atlikti pa
našų žingsnį, kokį ynr atli
kę rusai. Rusijos revoliu- 
rija tokį įspūdį padarė nė 
tik į. jį, bet ir į tūkstančius 
karės nelaisvių iš Vokieti
jos. Nelaisviai aiškiai pa
žymi, kad jei Vokietijoje 
revoliucija turėtų pag.toiili

ti tokį stovį, koks dabar 
gyvuoja Rusijoje, tai ,fic vi
sai nenori revoliucijos. Tie 
žmonės sugrįš Vokietijon 
su didžiausiu neprielanku
mu ir pasibjaurėjimu į 
kiekvienų revoliucijų.

tvarkyti. Ą / 
Šiandte Rosvjtt pergyvena

didžiausius kaip kuomet 
nors buVuefns nesmagumub. 
Socialistai radikalai pakėlė 
savo galvas. Jie daTbtlo- 
jdsi su tikslu šalies valdy
mų pagrobti į savo rankas, 
pet nežinia, ar jiems pa
sitiks atsiekti tas -tikslas.

Žodžiu tariant, šiandie 
Rusija yra betvarkės Šalis.

Aje

iai8 metais Merių šykį, paskiri ir dažniau at- 
ndavo jų dvasioj? reikalais, taiyąk 
prie draugijos. Kuotriėt št. ,’Ka- 

timiero draugija jati pusėtinai* pradėjo gyvuoti, veik
tus jos nariai; suprato, kad jau laikas yra ųrganizuoti galų galę pasidavė. 
,parapijų. Tuo tikslu jie nutarė kreiptis pus Jo Malo
nybę Chicagos Antvyskupį, kuris jų maloniai iškaukęs,
Užkvietė kum Čižftuskų ir jam pavedė lietin ių reikalus.
Reikia atsiminti, kad tais laikais tik kelėlas buvo lie
tuvių kunigų Amerikoje, taip kad labai sunku btivo 
vyskupams, norintiems gauti lietuvį kunigų.

važiuodavo ir-a 
įįi ir nepri

_/i *«
. i

r ERGIJOS 
dienos 
praėjo. et1

vis dar tarpe mus 
ra daug vergų, 

rie yra atstu
miami nuo savo darbo beširdi* 
♦erg-miatrės-LIGOS.

Yra, ląĮ>ai lengva išvengti ma
žų kliūčių išaugant j dideles, 
jeigu urnai atida ant to atkrei-

fiiama. Ir tas yra jūsų pareig* 
ink paties savęs ir savo šei

mynos tai vis atlikti.
Nuo skaudžjimo pilvo ir žar

nų, kaipo plovimas skaudžian- 
čios gerkles intraukimui j save 
apmalšinimui dusulio, nuo gal
vos ir ausų skaudčjuuo; ect.

Jš Cievel<ndy Obio, pra
nešam, kad ten iŠ Hercules 
Pbwder Co. likosi pavogta 
net 1.500 svarų dinamito. 
Policija if slapti detektyvai 
jieško vagių išsijuosę.

Kun. Čižauskas atvyko į Chicagų parapijos orga- 
nūmoti pradžioje 1892 m. Sužinojęs, kad lietuviai dj- 
desniame skaitliuje yra apsigyvenę pietinėje miesto- da* 
lyje, vadinamoje Bridgeport,, sušaukė visų lietuvių ųih! 
airi n k imu Panelės Švenčiausios Nenuilstančios Pagelbos 
parapijos svetainėje. Tame susirinkime vienbalsiai 
nutarta tvėrių liėtuvišką parapijų ir pradėti tųm tiks- 
lui aūkų rinkliavų. Kun. Čižauskas prižadėjo pagel
bėti tarne darbe, pirmiausiai pats kokktavu, o paskui j 
atsiuntė kum Zubavičių. tos pačios Kongregacijos vie-'1 
nuolį.

ausj) pinigai tori būti po* 
. dėti geroje magioje vab- 

tijos bankoje

Second Securily Bank
o* cmcAoo

MimtM-
Ibmd. WeaUi Av«-

\ aut Jūsų Pinigų
Atdara PanrrlrUalK ir Siibatomta 

Vtkaral* IM » rnlaiutal
d.* ant <ainq

P^Mūnčianle •pinigus į 

Europą ir galima gauti 
Laivokartes

apsireiškia es$s iš geriausių na
minių gyduolių, esančių ant 
pardavimo— ase už brmkutę.

Nuo Rcnumtlrino, Pedagon, Nnirall- 
gijos. l’t-nriAuhlyuio, Aj»šlublnto, llantu- 
8kiuifW*Jimo, Dicfriiii ir Kkaii'lrijimo Kru
tinėję, i:«p ir nuo v i noki u kitu mumar 
tilku lftfu, naudoki

PAIN-EKPELLER,
kai [k) urnii Ir nrtikMIni) draiitrs falmy- 
nor per Šimtmečio. Tik 6Bc ir 
SSe bonknte; ir»llira (rauti rimai- ap- 

tfekoMi arba paa pati tabrikanta—
C. AD. RICHTER & CO. 

IS—*6 MasDlngton Straat Maw Tark.
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ROCKFORD, ILL.

Nepasisekė.

Nekoksai šių laikų žemiš
ko rojaus jieškotojas rau
donkaklis K. Kulbickas ir 
jo draugai, 16 d. rugsėjo 9 
vai. vakare atėjo pas savi
ninkų valgomų daiktų san
krovos p. Al. Petrauskų, už
sidėjo “policijanto” žvaigž
dę ir sako: — “esu pats ma
tai kas, ir turiu teisę areš
tuoti, todėl rengkis kuo- 
greičiaus, nes turime eiti 
pas teisėjų.” Žmogelis, bū
damas nekaltu, ir nežinoda
mas kame priežastis, nusi
gando ir susirūpino. Bet 
nėr kų daryti, mato žvaigž
dę, ir manydamas, kad jis 
ištiknijų koks detektivas, 
rengiasi eiti. Moteris Pet
rausko, matydama, kad jos 
vyrų areštuoja ir nežinia už 
kų, pradėjo verkti ir sako, 
kad ir ji eisianti kartu su 
juom. Pasiėmęs musų “po 
liemonas” savo aukų veda
si ir moteris nuo aukos ir gi 
neatsilieka, eina paskui sa
vo vyra. Paėjėjęs ilgokų 
kelią, atranda jau savo 
draugus belaukiančius ‘gro
bio.” Eina toliau, bet ma
tydami, kad moteris neatsi
lieka ir paskui eidama ver 
kia, bijodamies sukelti triu
kšmų. paleidžia p. Petraus- 
kį sakydami: — “laimė ta 
vo, kad moteris ėjo paskui, 
butum mums atsimokėjęs 
gerai,” tai tarę visi išbė
giojo, nes Petr. supratęs 
kas per paukščiai ir paži
bęs , kad tai Rockfordo 
♦/svieto lygintojai” norėjo

įkelti triukšmų. Štai tau 
socializmas, štai tau ir 
irxo teorija, štai tau ir 
Amerikos “cicilikų” lai
svių mokiniai ir jų dar-

fcV pradžia.
4. Policija “svieto liginto- 

jieško ir netrukus gal 
panešime, kas daugiau bu- 

fb pradėjęs kūnyti “cicili-
mokslų.”

Buvęs ten.

pas raus galinus iv darbštaus 
veikėjo naujo vargonininko 
Juozo Prakaičio, kuris dar tik 
,trįs suvaitos kuip atvažiavo 
bet jo darbo vaisiais galima 
pasigirti. Per tų trumpų lai
kų suorganizavo didelį chorų 
kuris jau gražiai padainuoja. 
Nedėlioj rūgs. 23 jisai suren
gė prakalbas pobažnytinėj 
svetainėj. Prakalbų tikslas bu- 
bo sutverti Liet Vyč.ių kuo
pų. Gerb. Prakaitis viską gra
žiai apie L. Vyčius išaiškino 
apie tos organizacijos svarbu
mų ir jos nuveiktus gražius 
darbus. Po prakalbai su cho
rų labai puikiai sudainavo 
dvi dainas: “Močiute Mano”, 
ir “Ant kalno karklai siuba- 

kurios publikai labai pa-vo
tiko. Pasibaigus visam pro- 
gramui suorganizavo Lietuvos 
Vyčių kuopa kurion jau pri
sirašė 30 narių. Valdyba išrin
kta sekanti: — pirmininku J. 
Vyčiai vėl žada surengti dide- 
Prakaitis, protokolų — rast. 
K. Gagelis, fin. rast. — J. Ra
simas, iždininku — J. Zabu
lionis. Linkėtina naujai kuo
pai geros kloties ir pasivedi
mo, o labiausiai darbščiam 
musų vargonininikui Juozui 
Prakaičiui.

Vietinis.

REDAKCIJOS AT 
SAKYMAI.

MBORNKSOEi-aS'SBCiS’aiscc-ana

Vienatinis būdas giminės su
rasti yra paieškojimas per "D.” 
Paieškodami per ‘‘Draugą” dau
gelis surado saro gentis, drau
gus ir pažįstamus, kurie per il
gų laika nebuvo žinomi. Jei no
ri blle k* surasti, siusk paieško
jimą t “Draugą” šiandien.

PAIESKOJ1MV KAINA:

▼iena karta ..................... 60c.
Trjs kartus .......................... 11.00
Viena savaitę ...................... fl.50
Pinigus galima siųst krasos žen
kleliais, arba raglstruutame laiš
ke. Paieškojimas turi būt sura
šytas aiškiai.

▲dresuokite:

♦‘DRAUGAS”
(Advertlsing Dept)

ISO* W. Mth St, Chicago, HL

▲tno«Nje*scatKyawK»H9ec9coaacMa
VARPAI

ATMINČIAI VARPAI 
McKbanue Bell PoundryOe

Baltimore, Md. U. B. A 
MBMBtaanenaoabaaaaaanaattiaai

Užlaikome Puikiausią 
Laikrodžiu Kiautui;.

Didžiausių ant 
Bridgeporto.
Katrie norite 
nusipirkti gra 
žų laikrodėli,! 
deimanto žie
deli, deviskė- 
1|, šliublntų . 
žiedų arba 
brltvų, gra
mofonu rekordų ir. kitų visokių daly
kų.

Taipgi taisau laikrodžius, revol
verius, gramofonus ir armonikas.

K. MICHALaUSKIS, 

3303 S. Morgan Street 

CHICaOO, ILL.

AtA

P-iai Martenelei (Detroi
te). “Draugo” redakcija 
nieko apšmeižti nenori, nes 
mums tik teisybė rupi. Jei
gu “Draugo” No 221 netei
sybė buvo parašyta apie 
Lietuvos Dukterų draugijų, 
tai prašome faktiškai nuro
dyti kame suklysta. Tokį 
atsakymų mielų noru patal
pinsime.

Iš Tocoma, Wash, rašo
ma, kad ačių Pramonės Ko
misijos pasidarbavimams, 
liko pakeltos mokestys mo
terims visoje valstijoje. Vi
sos dirbtuvės, kuriose mote
rys turi užsiėmimų turės 
pakelti mokesčius į tris mė
nesius ant 33 ir vieno treč
dalio nuošimčių.

AM ELECTRIC 
RAMATOR

Del prasalinimo šalčio 
Del šaltų Rytmečių ir 

Vakarų

Tai tikras smagumas 
kuomet turi Elektros 
Šildytuvą Namuose, ypačiai da
bar kuomet Iludėnio rytmečiai 
ir vakarai Šaltoki. Stsarnų dar 
nsra. Apsaugoja mažyčius nuo 
žalčio — smagumo priduoda 
suaugusiems.

DAUG VISOKIU 
•TYLIU ELEKTROS 

ŠILDYTU VIU
Galima užsukti kada tik norį. 
Galima vartoti miegamamjam 
kambarije, maudomam, valgo
mam, ir kur tik nori, labai pa- * 
togus vartoti taip pat ir Offi
ce. Toks pats Šildytuvas kaip 
čia matote kaina tiktai Ji ir la
bai’ lengvas operuoti.

COHMOMWEALTK 
EDISON COHPANV 

lucmc Shop
71 West Adams Street on<f 

Jsektan sad Mfeillan Boulsvsrd.

KENOBHA. WIS.

Žekas — Atminčiai Povilo B. 
Žeko kuris apleido ši pasaulį I 
vienas metas, šiandienų] Aplei
do musų namus bet ne musų 
širdis. Tegul ilsisį antriname 
miegę ramybėje nejudinamas.
Tikimės sutikti ji kur nebus-Iatsisveikinančių ašarų.

Jo mylima pati ir vaikai.

PRANEŠIMAS
Šiomi pranešam gerbiamajai visuomenei, kad nuo Pa- 

nedėlio pirmos dienos Oct. prasidės musų rudeninis atidary
mas. Todėl užprašome gerbiamosius tautiečius lietuvius ap- 
lankite musų Krautuvė ir pamatyti kokių pigumų aukaujame 
ant šio atidarymo. Temykite sekančios savaitės apgarsini
mus. Taipgi turėsime žinovą kuris per visa savaitė aktiviš- 
kai rodys kaip kepti ir virti su gasu arba su anglim ant 
ant musų naujų gatunkų pečių ir bus duodamos dovanos 
kožnam atsilankusiam ar jis pirks ar ne.

Visi žino jog ši krautuvė ingi jo visuomenės prielankumo vien tik par savo tei
singa patarnavima ir suteikdama savo pikėjams geriausius tavorus už žemiausia 
kainas ir ant prieinamiausių išlygų. Todėl norėdami ta visuomenės prielankumą 
palaikyti, ant šio rudeninio atidarimo pasistengsime darodyti jog tikrai yra teisy
bė, kaip žmonės kalba kad rakandus pirkti yra geriausiai — LIETUVIŲ RA
KANDŲ KRAUTUVĖJE. Ateikite patis persitikrinti Krautuvė atdara kožna va
karų iki 9-tos vai. Subatomis iki 10-tos.

Su pagarba, >

LIETUVIŲ RAKANDŲ KRAUTUVE
1930-1932 So. Halsted St. Chicago.

. P. S. Idant pataikint į musų krautuvė tėmykit Lietuviškų užraša virš durių.

E3S3B8£

Po Valgiui neužmiršk, kad geriau
sias vaistas tavo skilviui yra BATO- 
NIC. PraSallna visus nesmagumus, 
tos vidurių ligos paeina ii negero su- 
vlrlkinlmo, • tas relikla, kad reikia 
gere vaiste.

17

VTYYTtTvrrm-irrrrYrrirnrt
: F. P. Bradchulis • 
S Lietuvis Advokatas J

ATTORNKT AT LAW J 
1OB W. Monroe. Cor. Clark 88. 
Room 11*7 Tel. Randolob 65»». e 

Z CHICAGO. ill.

Vyrišky Drųuy Rugius
NaaJl. aaatlsatt. daryti ant 

užsakyme Bintai Ir everkatai. 
vertes nue iki |t« .dabar 
parsiduoda PO.»1» ir IK daL

Nauji, daryti gstavlml nuo 
UI liti III tintai ir everkatai. 

nuo IT. M iht »• delorlw
Pilnai- patirtetlmai Mtta 

pamaltų evsrketų.
Vieni mažai vartoti tintai ir 

overkotai vertis nuo 826 Iki 
tSi, dabar 16 ir augžčlau. Kal
nia nuo 81.61 iki 14.60. Val
kų tintai nuo 88.00 iki IT.lt. 
Valleoe ir KuperaL

Atdara kasdiena, nedėliotais 
ir vakarais.

’ MILŽINIŠKAS VAKARAS
LIETUVOS VYČIU 13 KUOPA

TOWN OF LAKE
rengia labai paikų vakarų teatrų, koris Įvyks

Spalio-Octobsr 14,1917
School Hallėje ant kampo 4R-tos ir Honore gatvių (No. 4768 

8. Honore et.,). Programas bus labai įvairus, tokio pulkaus vakaro 
18-tojl kp. dar nebuvo surengusių savo gyvavime. Bus suvaidinta 

' "Gyvieji Nabalnlnkal”, dainos žaislai, skrajojanti krasų, paskui Šo
kiai iki vėlumo. Tatgl visi Chicagos lietuviai ir lietuvaitis, atkreip
kite domų ant Šio Vyčių rengiamo vakaro ir pageidautino skaitlingo 
atsllanklmo, nes sali ant Tovn of Lake. Viena 1S didžiausiu, regis 
talpina 16 Šimtų ypatų. Kviečia RBNGEJAI..

PASARGA: Davaiiuotl 1 Blų svetainę galima Šitaip: 1S pietų Ir 
Šiauria valiuoti iki 47-tai gatirj paskui 1S rytinės pusės važiuoti į 
vakarus; iŠ vakarų — J rytus iki So. Honore gatv. Honore gatvė 

paeiti i pietus vienų blokų .48-tos kur randasi*, svetainė.

SKAITYKIT IR PLATINKI? 
“DRAUGĄ”

Kur Tamsta perkate? Kodėl ne pas mus?

Tegul Kvorka padabina Jūsų na
rna. Pas mus galima gauti visokių 

naminių radankų k. t.

rakandu7 pečių, dlvonų, 
siuvamų mailnų, planų 
grofonolų, viskas pas 
mus gaunama.

Kuomet Jum prireikia ko prie 
namo kreipkitės prie

PAUL KVORKA
1551-53 Chicago, Avė., Chicago, IU.

Arti Ashland Avė. Telefonai Monroe 2500 I

įįųnųųųiiiųųųsiiiųiliųwilliliiii»iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiwiiliiiiiiiiliiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii

JUBILIEJUS! BAZARAS!
ŠV. JURGIO PARAPIJOS 33 St.ir Auburn flve. (Rridgaporte);

aaNGIAMAS YRA DIDŽIAUSIS 25 METŲ GYVAVIMO

APVAIKSČIOJ1MAS BAZARAS
Bus įvairus programai, dainos, žaislai, koncertai ir daug kitų pasilinksminimų. Prasidės

Nedelioj, 30 d. Rugsejo-SepL 1917
Bus didelis parodavimas po Bridgeporto gatves. Pradžia parodavimo lygiai 2 valanda po pietų

'azaras trauksis dvi savaites Visus Kviečiame.

Kirchmii State Bank
Ksmp. 22-roi ir 95 Avė., 

CHICAGO, ILL. 
Kapitalas |1U,OOO.OU

1 I naoittttČtna mokame ant 
padėtų pinigų.

Po Valitijos ir Chicago
Olearing Hotue prietarą. 
Taip pat turi įkyrių Su
vienytų Valstijų pačtoi 
(Postai Saving Pundą.
▲pasago* augutis aut raudos 

10.00 metama
Atdara Paned. Ket- 

vergaii ir Subatomis iki 
8 vaL vakare.

CeU and ase them or U yoA 
PNfsr esti Randolph 1280-Locsl 
ZU sad npnNBMive <M11 celL

Pranešame, kad Tautos 
Fondo surininkimas atsibus 
nedėliojo, 30 rūgs. Šv. Pet
ro parapijos svetainėje. To 
gi dėl visi kviečiami tan su- 
sirinkiman atsilankyti ir 
prisirašyti.

Bapol. Beliauakas,

SIOUX CITY, I0WA.

į *, Malųpu yra pranešti iš mu- 
jnt kolonijos apie pribuvimų



Subata, rugsėjo 29, 1917 m

SVARBUS PERSTATYMAS į
Arba Silabini likilme 0. S. S, Vlm «a»HM Fm« I

, Rengiamas g
LIET. TEAT. KL1U0O “LlfiTVyĄ”

Nedelioj, Rugsėjo 30 d., 1917
Svetainė atsidarys 5:30 pradžia 6.30 vai. vak.

S COLUMB1A SVETAINĖJE
> Prie 4 8-tos Ir Paulina gatv.
J Įžanga 25c. Ir augštlao liūgą 1 Baily 25c Poni |

(OFFH'IAL PLBLICATĮON.)
Report of tho conditlon of The Unlversal Stato Bank, locuted at 

Chicago the State of Illinois, before the cominencement of business on the 
twelfth day of September 1917., as niade to the Audltor of Public 
Accounts of the State of Illinois, pusuant to law

MSSOUHCES.
LOANS:

Loans
Loans
Other

Hevo Apvaizdos Parapijos CHORAS
Po vardu

LIETUVOS VYČIŲ 4 KUOPOS
Rengia DIDELI KONCERTĄ

Pagerbimui vietinio klebono 
KUN. M. KRU$ZO• z

y Atsibus, '

edelioj, Rugsėjo 30 d. 1917 m,
Dievo Apveizdos Parapijos Svetainėje

on real estete ...........
on collateral security 
loans and discounts

OVBRDRAFTS ............ ..............................
INVESTMKNT8:

United States bonds..........................
State, county and muncipal bonds 
Public Service Corporation bonds
Other bonda and hecurities ..........
Stocks of Corporation........................

Gerbiamieji: — Mums užtenka pranešti tik veikalą Ir kas ren 
gia, o Tamstos nuspręsit patįs svarbu buvimo. L. T. K. L.

MISCELLANEOUS RESOURCES:
Banking house ............................................ j. .
Furniture aud fixtures. Unexslred Insurance 
Other resources accounts recelvable ....

DUE EROM BANKS:
Staite ••...........................
National .......... ...........
Private and foreign

Muzikos KonservatorijaCASH ON HAND 
Currenoy ..... 
Gold coln .. . 
Siivcr coln . . 
Minor coin . . Minėtas Koncertas bus vienas iš puikiausių ir prakilniausių, ligšioliai sureng- LĮ 

tu šioje lietuvių kolonijoje, nes šiame koncerte dalyvaus puikiai išlavintas L. Vy- 
■ čių IV kp. BENAS, solistės ir solistai, kurie išpildis naujausius tautiškus ir baž

nytinės muzikos garsių kompozitorių veikalus.
Po programų! bus šokiai. FELNAS SKIRIAMAS PARAPIJOS NAUDAI. U

IBBBBBBBBBBBBBHBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBIRBBBBBBBBBBS

£ Yra tai vienintele lietuviška muzikos mokykla Suvienytose Val-
% stijose, kurioje mokinamu skambinti pianu, mandolina, gitara, smui- 

kuoti, vargonininkavimo, daipuoti ir groti ant pučiamąją instrumen- 
*p tų, teoriją, harmonija ir muzikes istorija.

Geriausias laikas mokintis muzikos, tai jaunose dienose. Tėvai 
V nesigailėkite valkeliams duoti proga. Už maža ųžmokėsnj, turėsite 
T didelę nauda. Užsirašykite tuoj. — Kainos musą prieinamos. Del 

platesnių žinių ateikite ypatiškai arba rašykite:

| A. S. POCIUS
5 950 W. 33rd St. Tel. Canal 2122
i Ant trečių Lubų

OTHER CASH RESOURCES: 
Ezchanges fpr clearing house 
Collections tn trantst ................

TOTAL RESOURCES
UIABII.ĮTIKS.

CAPITAL STOCK PAID IN
SURPLUS FUND.........................
UNDIVIDED PROFITS ___

Less surrent interest, expenses and Taxos paid 10,879.14
UnearneS Interest .................................................

DEPOSITS: $125, $40, $20 DEL TAVĘS
Kontestas prasidės nuo 1 Rugsėjo 

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

205,267.31
151,062.56

100.00
2,434.21
3,066.15

Savings, subject 
Demand, subject 
Demand ęertifica 
Certifted checks 

* Cashier’s checks 
DUE TO BANKS:

6. MISCELLANEOUS LIABILITIES:
Reserved for taxes and interest ...v..................... 223.37
Bills payable .............................. ........................................... 98.50
Notės and bills rediscounted (Bonds............ 50,100.00
Postai savings funds Foreign remittances 19.00
Other liabilities Collections ........ 231.50 50,672.37

TOTAL LIABILITIES.................................................. $ 644,244.83
I, JOSEPH J. ELIĄS President of the Unlversal State Bank 

Bank, do solemnly swear that the above statemėnt Is true to the best 
of my knovvledge and belief. •

Visiems kam yra reikalas 
siūdintis naujas drapanas ar 
išėistinti senus, kaip vyram 
taip ir moterims užeikite pas 
mane, kaipo daug metų prak
tikavusi tame amate, o pilnai 
busite užganėdinti kaip darbų 
taip ir vidutinėms kainoms. 
Lietuviai pas Lietuvi.

Kad genaus susipažintu visuomenė su nųisų Ra
kandų Krautuvė, mes duosime Didelės Dovanas tam, 
kuris iš musų krautuvės išpirks daugiausiai rakandų. 
Gaus 1 (3 šmotų) skųrini setų vertės $125.00; antras 
gaus divonų $40.00 vertės; trečias komodų $20.00 vertės.

Čia yra proga kiekvienam kų nors laimėti tik rei
kia noro.

PASARGA: Kiekvienas, kuris pirks musų krautuvėje nepamir- 
Skltc paimti “rceeipta”, nes su šiais “receiptais” laimėsite viena 
iš tų paskirtų daiktų.

Ateikite i musų krautuvę ir persitikrinkite, nes musų kainos

S. ALEKNOPresident
Cashier

STATE OF ILLINOIS,
Coųnty of Cook .... ss. Subscribed. and sworn to before me 
day of Sept, 1917., '

<MARTHA ELIAS,

J 911 VV. 33 r d Street
'- ’ Prieš šv. Jurgio Bažnyčią

Chicago, UI.
r J

- Tel. Drovor 68301

SllilIlIHIilIlIlIlIlilIilIilIlIlIlIlUllllilUIIHItlUUIIIUjlllUIIIIUilUUIHIIUIIHIIIimilllllll

Notary Public.
5SEAL)

SKAIDYK Ik PLATINK 

BEAUGĄ.

P. K. BRUCHAS

TAVO Geriausia vieta pirkti Deiman

tus ir aukso žiedus aukso Ir 

paauksuotu laikrodėliu lencugėlų 

Iakėtų koloneku špilkų Ir tt. Mu

su Lietuviška krautuvė yra Vie
na iš didžiausių ir seniausi* 
Chicagoje Musų tavorai yra tei
singai gvoraatuotl ir prekės pi

gesnės negu kitur.

APSAUGOTA PRieS UGNĮ
Nebent turi padidinęs savo ugnies apsaugą, kad pa

dengus didelį kaštą savo nuosavybės.
— $1.50 IKI $2.50 DABAR NENUPIRKS DAUGIAU KAIP $1-00, 1914 METUOSE.
— ATSTATYTI SAVO RAKANDUS—SAVO DIVONUS— KARPETUS — AUDI

MUS, UŽMOKĖTUM DAUG DAUGIAU NEGU JIE KAINAVO.
— Tavo NAMAS, IR KITA NUOSAVYB PAKILO KAINOJE.
—MAŠINŲ KAINOS PAKILO.
—SUTAISYMAI TAIP PAT PAKILO.
—TAVORAS PAKILO SAVO VERTEJ.

Ta esi vertas daugiau, Bet esi mažiau apsaugotas
Patarimas: Surask savo ugnies apsaugos polici’us' šian
diena, ir parašyk ar patelefonuok savo Insurance agentui 
dėl pilnų informacijų ir persitikrink.

. . Neloškite prieš ugnį. Suvirš 40 kartų šiandiena Chi-
8^ A . oogoje važiuoja “Skambindami!” per gatves, nes

šaukiami prie ugnies. Suvirš 40 kartų rytoj, 40 V
ujjpjffĮl kartų kitų dienų -— ir kiekviena diena. Ap-> ĮuMlLjl

- saugokite 1917 savo nuosavybę. Nelauk kol ta- 1 j
vo insurance’as pasibaigs. Rizika yra per didelė. j Urjj?
Ugnies apsaugos kompanijos užmokės tau, “tik- | j MlsL

; ' rų vertę ant kiek buvo apsaugotas,” bet jeigu J .
» pertaisysi tai gausi kiek dabar verta nuosavybe. I H
/ Telefonuokite nuvažuokite arba pačta pa- dį i© a?

//■' ^siųskite tų kuponą savo insurance agentui —
i < ** dabar! Jo adresas yra ant Jūsų polici. Šimtai tų 7*
P iii fp!i kurie skaito šį laikraštį nukentės nuo ugnies U!
Ojankščiau ar vėliau. s
LkĮV// Negali žinoti kas atsitiks rytoj. Todėl ap-

sisaugok save kaip reikia tuojaus. £
THE CHICAGO BOARD OF UNOERWRtTERS PM

OF CHICAGO *
įsteigta Inkorporuota ig«t per Speciali Zr

Akta IIIlnojauH I.eglslatnros Hįjjyjį.y,.J
U 21 ftoo* lpsnvaacr Huflding

T Telefonas Wabaslį 4181 A
I tf/ U * Board nepatarta turėti perhrangių ugnies

(VHflRMrflm apsauga, *rh" histfurinti BUVO dalykais dabar V
£ I kurte tMr Ugn laika yra jau nudevetf. " Į Ka; š
f' 'jfllfi'ti BI f IlBj J’astųak š| kupono tavo Insurance Agentui .bfi

t? 1 SS j g flu *,aB<ii‘'na- . ..

Dabar geras laikas pirkti. 
Lietuvių Kolonijoj kelios ge
ros farrnos. Rašykit, o nereiks į 
mokėt brangiau per agentus. 
Taipgi jau turiu naujo medaus 
kuri parduosiu cišto.VANDENS

SUŠILDYTOJAS
PIGIAI

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

.. JIEŠKOKITE PIRMOS .. | ę

.. .. PRIEŽASTIES............. -Į;
Mokslininkai mums sako,!' 

kad priežastimi 90 nuošimčių 1j 
visokių jigų yra žmogaus vi-Į 
dūrių suirimas. Jeigu jus knn 
kinamas, pavyzdžiui, ūpo nu
puolimu, galvos skaudėjimo ir 
jūsų viltis netenka pasitikėji-1 

į mo, jeigu .jūsų galva dažnai i 
Į kvaišta, atminkite, kad ir ma

žo galvos skaudėjimo priežas
timi yra jūsų vidurių suiri
mas. Trinerio Arnerikoninio 

-Karčiojo Vyno- EI is i ras yra 
geriausia vaistas nuo vidurių 
suirimo, .lis išvalo žarnas ir 
užlaiko jas švariomis, gelbti 
virškinime, padidina apetitų 
ir utaiso visų vidurių sistemą. 
Jeigu jjųs kenčiate nuo chro- 

'"Yiiško užkietėjmo, gazų susis- 
jiietuno, nervų suirimo, nemi
gos ir jeigu kiti vaistai ne
pagelbėjo, Trinerio vaistas 
jums ištiesų pagelliės. Kaint 
$1.00 vartodami jus nejusite 
šio sezono skausmų reumatiz
mo, neuralgijos, visokių suti
nimų, išsisukimų, etc. Kuiną 
25 ir 50c. aptiekose, krasa 35 
ir 60c. Jascph Tyner, Manu- 
facturing Cliemist, 1333*1339 
So. Ashland Avė., Chicago, III.

XApg )

CHICAGO

Už šitaf^ Stan
dard Lion No. 
1 gazinis van 
dens šlldyto- 
jas: Paprastai 
greitai gerai 
Ir ekonomiš
kai. UžtUsaky- 

I kitę save šlan 
| diena.

The Peoples 6as 
Light & Cohe Co

rupiu lis Balldlng 
Pkiu Wibul 6000

. Valdyba šios bankos žino kad nekultoms depoz: 
ri&ms yra sunkų atlikti bankinius reikalus paprast 
bankinėse valandose.

Del parankumo tokių depozitorių Taupumo S 
rius šios bankos yra atdaras 
Panedėlio Vakarais iki 8 valandai.

DEPOZITORIAIS'YRA APSAUGOTI MUSŲ 1 
PITALŲ IR PERVIRŠIŲ, KURIS YRA $5,100,000

Kur Lietuviškai yra kalbama ir Lietuviai yra i 
širdžiai priėmami.

Mes Parduodame 
Už Wholesale 

Kainas

ATDARA NEDELIOMS

Sutik savo^Agenta pusiau kelej
Inaurance Agentas ........... .. ....................... ..
Adresas ....................... ............... ......................

Be Jokkos atoekefiųrbės Aš mano pu 
sėe raeldžią padidinu mina ugnies a.j> 
sauga, Yaip pat norėliau plačiau palus!' 
bėtl apie tą dalyka.

LA SALLE aud WASHINGT0N STS 

(Skersai nuo City Hali).
Jillllllllinti ili llIlIHIlIlIlIiUUItilIlIlIlMIlIKIimJlMliilIlMIiMttl

PUSANTRfl BLOKO I RYTUS 
NUO HALSTED GATVES
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Subata, rugsėjo 29, 1917 m draugas

SENIAUSIAS IR DIDŽIAUSIAS VALSTIJIRIS BANKAS
ANT BRIDGEPORTO

CENTRAI MANUFACTURING DISTRICT BANK
(A STATE BANK)

11W. 35th St. Tarpe Morgan ir Racine gat.

Kapitalas $300,000.00 Turtas Viršina $2,800,000.00
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., ALBBRT PICK & 
Co. Vice-Pres., OHICAGO JUNCTION gelžkelio kom
panijos ir daug kitų kompanijų prigtili prie šios ban- 
kos. Banka moka 3 nuoš už padėtus pinigus. Duoda 
paskolas ant pirkimo ir budavojimo namų mieste Chi
cago. Siunčia pinigus į visas dalis pasaulio. Partrau
kia pinigus iš kitų bankų po visų Ameriką ir atlieka vi
sokius bankinius reikalus. r

Bankinės Valandos: nuo 9 ryto iki 4 po pietų 
SUBATOMIS nuo 9 ryto iki 1 po pietų. Teipgi SUBA-
TOMIS nuo ŠEŠTOS iki DEVINTOS VALANDOS 

VAKARAIS YRA ATDARAS.
Tarnaujama visiems lygiu mandagumu ir rupestingumu 

.. J. S. Czaikauskas,
Liet. Skyriuje.

PRIE 25-METINIŲ CHICAGOS LIETUVIŲ ŠV. JURGIO 

' PARAPIJOS GYVAVIMO SUKAKTUVIŲ

KUN. J. ALBAVK5IUS.
k. .

Gerbiamas kun. Ig. Alba- 
vičius yra Šv. Jurgio para
pijos vikaras, kurį didžiai 
'myli visi parapi joliįs, o v-1 
pač jaunuomenė.

KUN. J. VAIČIŪNAS.
Gerbiamas kuri. Jeroni

mas Vaičiūnas dabar' yra 
Šv. Jurgio parapijos admi
nistratorius, uoliai ir pasek
mingai darbuojasi jos labui.

KUN. M. KRAUČIUNAS.
Gerb. apskričio Cook, II- 

linoiso valstijos dekanas 
kun. Mateušas Kraučiunas, 
kurio 25 metų klebonavimo 
darbais gali pasigerėti Šv. 
Jurgio parapija.

DABOKITE SAVO AKIS
Jeigu Tau galva skauda,
Jeigu Tau ašaros krinta iš akių.
Jeigu Tau skauda akys, \
Jeigu turi uždegimų akių,
Jeigu Tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart tau 

reikalingi akiniai: • •
Įsitaisykite gerai parinktus akinius stiklus. Paveskite aprnpinti sa

vo akis specijallstul, kurs 15 metų darbavosi lenkų šv. Vaitiekaus 
parapijos ribose. Akinius parenkame belaukiant.

John J. Šmetana
AKIŲ SPECIALISTAS.

Tėmykit mano užraša.
1801 SOUTH ASHLAND AVĖ.

Kampas 18-tos gatvės Ant Platt’s Aptickos 2-rus augšta. 
Valandos: nuo 9 ryto iki 9 valt. Ncdėliom nuo 9 ryto iki 12 dienų.

Tel. Canal 523 ‘

Jeigu Akiniai Reikalingi Ne- 
laukyte Ilgiaus. Nes galite su
laukti daug nesmagumu. Krei 
pkites pas:

1617 N. Robey St 

Milvaokee IrNorth ai. Tai. Humbolt 4617

TORIU DVI GALERIJAS

Z. K. URBANOWICZ

Fotografijų Įstaiga\ KUNJP. KEMĖŠIS.
Šv. Jurgio parap. nesenai susilaukė gerbia 

mų kun. Fabijonų Kemešį.
Šio nenuilstančio veikėjo# darbais džiau 

giasi visa Lietuva, o kų jau besakyti apie pa 
rapųorųs. - ,

ŠV. JURGIO BAŽNYČIA.
Šis paveikslėlis parodo seniausios lietuvių parapijos Clii- 

eagoje balnyčių prie gatvių 38-čios ir Auburn Avė. 
t Ši bažnyčia pradėta statyti 1896 m., o užbaigta 1902 m.

Kaip matote, ji yra mūrinė, gotiškame styliuje, didelė 
(turi 1,500 sėdynių). ♦

Fotografijos Grupų, Vestuvių, Draugijų, 
Kliubų ir šeimynų Specijališkumas. 

Nuimame Fotografijas vakarais 
ir negiedriose dienose.

4852 South Ashland Avenue, Chicago, UI.

PASISEKIMAS
Daugumoje musų mintyse reiškia įgijimas 

turto. Delel įgijimo turto, jus turit ?*iiti sis- 

tematiški savo taupinime. Patarimas tūk

stančių taupių ir pasekmingų žmonių, paliu

dija vertę taupinlmo. Pirmas žingsnis prie
I

turto ir pasisekimo turi būti bankos knygute.

viena re ARftiAtrsHT mgv
1201 W. 47th St.. Los Angeles, Col., 

, Spalio, 1916 
Apie 20 metu kš labai sirgau, tu

rėjau insotnia ir nerviškumą, aš ėjau 
prie daktarų, bet nei jokios pagel- 

os nebuvo: aptiekorius man patarė 
pamėginti Kun. Koenlgs Nervine. Aš 
suvartojau 2 butelius ir Jaučiausi 
sveika. Pernai žiemą aš buvau su
mušta per automobilių. Daktaras 
man patarė imti Kun. Koenlgs Ner
vine. Aš dabar jaučiuosi labai svei
ka.

laikro-Užlaikome

mokantis visokius 80-
fclus. armonikas rusiškas Ir prūsines. Importuotas Ir taip jau 
rusiškas balalaikas Ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas

Dirbu visokius ženklelius dėl Draugysčių. Taipgi taisomo 
laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzlkallftkiAi Instrumentus 
Ir revolverius. Savo darbą gvarantuojame. Musų kainos ant vis
ko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už Chicagos orderius ga
lite siųsti per laiškus.

STEPONAS P. KAZLAWSK1 
<632 8. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL

' TELF.PHONE DROVER 7309 

Katalogą visiems dykai, kas tik prisius už te. štampą.

M r s. M. E. Krata:. 
ni/|/l|*',rn knyga apie Ncrvlškii- 
II T R fil mus Ir Kampelis vaistų slun į

• reOI Siamas. Neturtingiems ligo
niams vaistai siuąčiaml dykai. Su
taisytas per Rev. FATHER KOENIG, 
Fort Wayne, Ind. nuo 1876, o dabar 
per
KOENIG MED. CO., Chicago, III.

62 W. Lakos St., arti PenrlM>m 
Parduodama po |l.oo ui vieną kuteli, 

o A ui 85.00.
Didžiausia Valstybinė Banka išskiriant vidurmiesti.

Ashland Avė., Kampas 47-tos Catvčs.PA3ISKELBIMAI
“DRAUGE” 

ATNEŠA GERĄ PELNĄ
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KUN. KLEBONO M. 
KRUSO PAGERBIMUI 

VAKARAS.

T
TOWN OF LAKE.

"DRAUGAS” Subata, rugsėjo 29, 1917 m.

šeštadieny j, 29 rugsėjo.
Šv. Mykolo Arkaniolo.

Nedėlioj, 30 rugsėjo, šv.
Jeronimo.

Panedėlis, 1 spalių.
Remigijo.

Šv.

ŠV. JURGIO PARAPIJOS 
JUBILĖJUS.

Minėtasai
Ryt, 30 rugsėjo, Chicagos >vyks ryt, 30

Šiandie, 29 rugsėjo, di 
džiai visit gerbiamas tėvy
nainis, Dievo Apvaizdos 
klebonas, kun. Mykolas 
Krušas nuoširdžiai džiau
giasi laimingai sulaukęs 
šiųmetinių varduvių.

Pasidalinant su gerb. 
klebonu tuomi džiaugsmu 
Dievo Apvaizdos parapijos 
choras, vardu Lietuvos Vy
čių 4-tos kuopos, nutarė ku
nigo Krušos pagerbimui su
rengti gražų koncertų.

Šv. Kryžiaus parapijinėje 
svetainėje buvo surengtos 
prakalbos 23 rugsėjo. Kal
bėjo garsus kalbėtojas p. K. 
Pakštas. Žmonių buvo pil
na svetainė. Kalbėtojas la
bai puikiai nupiešė apie 
Lietuvos praeitį, kuomet 
lietuviai gyveno dešimt me
tų atgal. Kalbėjo apie da
bartinį stovį ir kaip lietu 
viai turi jieškoti neprigul- 
mybės Lietuvai. Nupiešė, 
kokiu budu gali padaryti 
neprigulmingą Lietuvų. 
Kalbėjo apie lietuvių gabu-

lietuvių Šv. Jurgio parapija !vo Apveizdos parapijos sve-
jlradėda 25 metų gyvavimo ^aineJe- 
sukaktuvių džiaugsmingas Gerai žinodami, kad kun. 
iškilmes. klebonas M. Krušas nuošir

džiai yra visų mylimas ir 
gerbiamas, kaipo didžiai 
prakilnus Bažnyčios ir Tė
vynės sūnūs, tikime, kad 
geros valios susipratę žmo
nės labui skaitlingai nuvyks 
į rengiamų jo pagerbimui 
vakarų.,, ,,.T^ ' į 

Prie progos gi mes nuo 
savęs iš priežasties vardu
vių siunčiame gerbiamam 
tėvynainiui klebonui šir
dingiausius ilgiausių metų 
linkėjimus.

Musiškių bridgeportiečių 
garbinga šventė nuošir
džiausiai džiuginte džiugi
na netik juos vienus, bet vi
sų katalikų visuomenę, o y- 
patingai Amerikos lietuvių 
visuomenę.

Juk mums didžiai-brangi 
parapija netik kaipo amži
nos katalikystės tvirtovė, 
bet ir kaipo tvirčiausias lie
tuvystės pamatas.

Jeigu mes anksti nebū
tum pradėję tverti Ameri
koje lietuviškų parapijų, tai 
greičių greičiausiai diduma 
Lietuvos išeivių butų lygiai 

žuvę ir bedievybės ir ištau- 
tėjimo bangose.

Kiekvienas galintis pro
tauti žmogus privalo pripa
žinti, kad tik musų parapi
jos ir mokyklos prituri A- 
merikos lietuvius nuo išta; 
tėjimo ir nuo ištvirkimo ir 
užtat jos yra centru viso 
musų kultūrinio gyvenimo: 
prie parapijų tveriasi musų 
draugijos, čia pat daromos 
įvairios tautinės rinkliavof 
Susirinkimai, vakarai, pra
kalbos ir tt., ir tt.

Taigi, supratus milžiniš
kų parapijos vertę musų 
privatiniame ir viešame gy
venime, nepaprastai yra 
linksma geram žmogui su
laukus tokios šventės, kokių 
ryt prasidės Šv. Jurgio pa
rapijoje.

Užtat su nuoširdžiausia 
pagarba šiandien lenkiasi 
siela prieš visus tuos, kurie 
prisidėjo prie šios parapije 
inkurymo ir sutvirtinimo, o

koncertas į- mUR, kad jie yra daug, ga 
rugsėjo, Die- besni už lenkus ir rdsus. 

Paaiškino maž-daug kokio
se srityse lietuviai viršyja 
kitas tautai Holesniai r 
gino visus prisidėti prie'1' 
Fondo. Meldę visų, kad 
daugiausia prisidėtų mokėti 
nors mažiausių duoklę kož- 
nų mėnesį. Po prakalbai, 
gerb. musų klebonas dar 
nuo savęs paprašė, kad lie
tuviai neatsisakytų prisidė
ti prie to taip prakilnaus 
darbo.,' Po prakalbų prisi
rašė daug naujų narių Tau
tos Fondo kuopon ir prisi
žadėjo mokėti mėnesines. 
Matyti, kad musų ,žmonės 
labai prijaųčia musų tėvy
nei Lietuvai. ; M. M.

nų Bridgeporto lietuviu ko
lonijos apsivainikuos lietu
vių marŠavimais. Apie 4 
valandų va k. ar kiek vėliau, 
bus iškilmingiausis bazaro 
atidarymas, prakalbos ir tt.

Aš manau, kad nesukly
siu, pavadindamas šiam ba- 
zarui pataisymus ir papuo
šimus gražiausiais ir suma- 
ningiausiai, kokius kada tu
rėjo lietuviai Amerikoje.

• ' *
Taigi visi kurie norite 

pasidžiaugti su mtimis toje 
brangioje musų parapijai 
šventėje; prašome atsilan
kyti ir pasigėrėti — su mu
mis 25 metų darbo vaisiai. 
Visus Chicagos lietuvius 
prašome kuoskaitlingiausiai 
atsilankyti: •> •

• Parapijonas.
■ 1.1 »« .ii ■■ ——į ,i. ,k l »

DARBININKŲ VA-' 
KARAS.

ANT PARDAVIMO. REIKALINGA.

EXTRA SALE. Reikalinga sena moteris prie prl- 
dnbojlmo namu Ir kūdikio. Gera vle- 

Ant pardavimo garntižius, gerai i ta, ant Bridgeporto, kreipkitės pas
išdirbta vieta ir prie to jMirsIdiuMia 
viena limosiuc. Pardavimo priežuslis, 
savininkas išvažuoju iš Cliieagos. Gu
lima guuti aut išmokėjimo. Atsišau
kite po numeriu:
3222 S. Uulsted Si.. Tel. Drover 21SO

Parsiduoda Gražus mūrinis na
mas ant Šeštų pagyvenimų. viskas 
nauja gražiai ištaisyta. Parduosiu 
už pigia kulnu užmokant tuojaus ar
ba ant išmokeščio mokant 75.00 kas 
mėnuo. Sis numas randus atneša 
$63.00. Gera proga pasinuudokite:

V., A. O. MUItnELL,
19 S. LA SALLE St., Room 831 

Arba atsišaukite j "Draugo” Admi
nistracija, 1800 W. 46th St.,

ALENA KAIRYS, vakarais arba die
noms,

3131 F.MERALD AVĖ.,
.-Vilt untrų lubų.

Vargonininkas paieškau vietos var
gonininkauti. Apsiimu būti ir bažny- 
nlų sykiu. Jeigu kurtum, iš gerbiamų 
klebonų bučiau reikalingas, tai mel
džiu rašyti sekančių adresu:

JOSEPU ZUNE,
100 IVatkius St., ltoeliester, N. Y.

PAJIEŠKOJIMAI

raudonas Mcginlar 6764

Oi. *. K. RUTMJSKAS
Gydo visokias Ligas

140 lt. lltittra llrt. Uaau W. II iiitit

Dr. S. Biežis
Lietuvis Gydytojas ir Chirurgą. 

Ofisas 2350 8. Leuvltt 8*
Valandos 4—6 Ir 7—9

Tel. Canal 1877

Parsiduoda bučernė labai geroj 
Lietuvių apgyventoj vietoj. Bučerne 
yra verta $5000, o dabar tūrių par
duoti už pusė prekės iš priežasties 
kad tūrių išeiti j karė. Meldžiu at
sišaukti tuojaus.

EDWARD KONDROTAS,
305 Hamilton Avė., Duųueane, Pa.

REIKALINGAS tuojaus vargoni
ninkas, kuris, apsiimtu būti ir za
kristijonų. Gera vietų ir geros sąly
gos.. Del platesnių žinių kreipkitės 
pas: i

KUN. K. ZAIKAISKAS,
1232 SO LINCOLN St.,

M’Al’KEGAN, ILL.

r

LIETUVIŲ ŪKININKŲ

Draugija Amerikoj.

Paieškau savo žmonos Domicėlės 
Mikuckienės kuri pabėgo su Pran
ciškum Mažiulių išsivežė su savim 
3 vaikus, Jj paeina iš Kauno gub., 
Telšių pav.. Pa Žarėnų parap. Pirmiau 
gyveno Cltieagoje ant West Side’s, 
dabar nežinau. Jeigu kas žinote kur 
Ji raudasi meldžiu man pranešti už

. , ką busiu dėkingas:
Atsiuntė atstovus į Ckicaga augustinas Mikuckis,

P. A. Mažeika ir G. A. Jonu-; 2219 w 23 Pla‘e chtow°’ I,llno,s-

:•*»*•*•*♦*•*•*♦••
Tel. Drover 7041

Dr. C Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTA8 

balandos: nuo 9 ryto iki 9 rak
Nedėllomls pagal sutarimų 

4712 So. Ashland Are
arti 41-tos gatvės 

•*•*•*♦*♦*♦*•*•**

AKYS EGZiMIIUPJAHiS

PAKELIA GAZO 
KAINĄ.,

Turtuoliams, gyvenan
tiems šiaurinėje miesto da
ly j, kurie naudojasi gazu i, 
Norts Shore Gas Co., Wau- 
kegan, Ilk, manoma pakelti 
gazo kaina nuo 9Qc iki 1 doL 
už tūkstantį pėdų. Prie
žastis — pakėlimas kainos 
ųnt anglių ir aliejaus.-

RASTAS RUSIŠKAS 
REVOLVERIS.

Lietuvių Labd. Sųjungos 
susirinkimas bus Šv. Kry
žiaus parap. svet., 5 vai. va
kare, o Tautos Fondo .4 valf 
vakare. ,

Pr. Veriga, pirm.

Rusų kareivių revolveris 
likosi atrastas Chicagos 
krautuvėse. ’Nekoksai juo
dukas Albella Dayton iš 
Cleveland suareštuotas kai
po pardavėjas revolverio, 
valdžia pradėjo tyrinėji
mus, nes mano kad tasai re
volveris buvo pavogtas iš 
pasiųstųjų Rusijai. ,

“LICENSE” BRANGSTA.
Pradėjus mažintis saliu-

BRIDGEPORTAS. , ,■ »r f c”'. ri -1 • t j f n.

Bridgportiečiai susilaukė 
didžiai džiaugsmingų valan
dų, jau .pri^a^np senai 
laukiama 25 metų sukaktu
vių jubilėjusšv...Jurgio, pa
rapijos gyvavimo.

vDelei tos priežasties kur 
tik pasisuks Bridgeporte, 
visur matai. uoliai triūsian
čius pria tos didžios parapi
jai šventės sutikimo.

Ypatingai atkreiptia do
mų parapijos mokykla, kuri 
jau nuo; pat pradžios šios 
savaitės buvo rėdoma, tai
soma, kad tik gražiau išrū
dytų, tose brangiose brid- 
geportiečiams dienose.. Vi
durys svetainės papuoštas 
kuogražiaųsiai. Tokio pa
puošimo ši mokykla gal nie-

tr f

dabar besidarbuojantiems Į naštų. Tas sumanymas t 
*tan žmonėms siunčiame y- (“license”) pavelijimų 
Įurštų linkėjimų

ugdyti tų
kuogra-j pardavinėti mėsų pakeliama 

žiauriai ugdyti tų tikrai nuo 15 dol. iki 20 dol. Vis

naras, miesto valdžia maty
dama mažas ineigas iš to 
sumanė užkrauti ant varg- 
dieni,, darbininkųdidesnę ,

Toliaus rodą prisižiūrė
ti toms draugijų . budelėms,

Nedėlioję, 30 rugsėjo ML
Mcldažio svetainėje L. D. 
Sąjungos'38 kuopa rengia 
vakarų. Statoma dvi juo
kingos komedijos: Baisus 
Sapnas” ir “Nuo auklės’lig 
ausies.”' - Bus taipgi1 pasa
kytas, labai gražus ir chi- 
cagiečiams ligšiol negirdė
tas monologas “Apie taba
ko nenaudų.”

Po programui bus šokiai 
ir tautiški žaislai. Visus 
kviečiame atsilankyti, nes 
kas ateis tas gėrėsis, o kas 
ne&tsieis, tas gailėsis. Pra
džia lygiai T vaL vak., Įžan
ga 25 eentai ir 50 centų.

! Rengėjai.
-- - i ........ ... ... . •

CHICAGOS LIET, VYČIŲ
KUOPOMS ŽINOTINA.H r 7 'i

' Nepaprastas Įdėt. VyČfų 
Apskričio susirinkimas į- 
vvks antradieny j, 2 d. špa- 
lių mėn; 7:30 j,vąL vak. Šv. 
Jurgio parapijas svetainėje.
- Kuopos būtinai turi 
prisiųsti atstovus, mažiau
siai nors po trįs. Negalint 
ir neturint delegatų, turi 
dalyvauti kuopų valdybos, 
nes labai, svarbus dalykai 
bu3 svarstytįni.

1 - Apskr. Valdyba.

PRIMINIMAS SPAUDOS 
SPAUDOS SAVAITES 

REIKALE. 1

lįs, dėlei platesnio paaiškini
mo kaip yra lengva pradėti 
ūkininkauti, su mažai pinigų. 
Minėta Dr-ja turi daug klausi
mų, per luistus apie ukinin- 
kystė ■ dėlto ant , praeito mė
nesinio susirinkimo nutarė pa
siųsti delegatus į Chicagų. De 
legatai. bus Chicagoje kelias 
.dienas iki ateinančio Utarnin- 
ko.

Garbus Lietuviai kurie no
rite būti ukėsais vardan drau
gijos, meldžiame atsilankyti, 
nes bus paaiškintų kaip pra
dėti ukininkystė ir kur yra 
geriausios valstijos dėl Lietu
vių. Musų draugija nėra 
agentai tiktai norįme parody
ti ką gali nuveikti draugija 
ar,ba kokį neteisingi agentai 
kurie įkalba žmogui jogei ga
lima žemė pirkti po $25.00 su 
kelminais.

Pas mus galima pirkti 
po $50.00, žemė, visa dirbama j 
su gerais budinkais. Taigi 
meldžiame nepraleisti šios pro 
gos, p gausite pilna nurody
mą. Daug ūkių turime ant 
pardavimo, ant randos ir nuo- 
dirbės. Taipgi mainome į 
Chicagos namus. Dabar yra 
proga kad galima gauti " su 
javais ir šienų. Delegatai ran
dasi netoli nuo Šv. Jurgio Baž
nyčios po sekančių adresu: 
3315 Auburn Avė., Chicagoje. 
Telefonas Yards 1138,

Galima rasti juos nuo 8 
vai. išryto iki IT ’ml. vakare. 

P. A. Mažeika,
G. A. Jonulis.

PRANEŠIMAS CICEROS 
“Draugo” skaitytojams, kam iš 
Ciceros “Draugo? -..aitytojams 
nepristato vaikas teisingai kožna 
dieną “Draugą”, tai meldžiu atsi
šaukti pas manės, o aš stengsiuos 
pataisyti.

J. MOZERIS,
1430 S. 49th Avė., Cicero, III.

PRANEŠIMAS.
Siuomi pranešame, kad 

“Drųugo” Bendrovės šėrinin- 
kų specialis susirinkimas bus 
9 dienų spalio, 1917, 2-rų va 
landų po pietų “Draugo“ ben 
drovės name, 1800 W. 46th 
St. Minėto susirinkimo tikslas 
bus bendras visų “Draugo“ 
Bendrovės šėrininkų pasikal 
bėjimas apie padauginimu 
“Draugo“ Bendrovės kapita
lo nuo $25,000.00 iki $50,000. 
00 ir numažinimų šėrų kainos 
par value kiekvieno šėro nuo 
$25.00 ant $10.00 už Serų.

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

l(D . - , O (TUlš
pą žiūrėjimą arba galva skaudi 
nelaukite Ilgai, bet ateitlkite pa* 
mane. Aš Jums duosiu rodą Ir 
pririnksiu akinius. Ui savo darba 
gvarantuojn arlia ptnigua *ugr« 
Hnsiu.

PETER A. MILLER 
2128 West 22-ra gatve

Or. POVILžS ŽILVITIS
'Jetuvia Gydytojas Ir * 

Chirurgą*

.1208 8. Halsted St.,
Tel. Drover 7170

■
TOSEPB C WOLO* 
LIETUVIS ADVOKATAI

S K am h (24 National Life Blda 
20 So. La8alle 8t.

• Vakarais 1666 MIIwauke« »»• 
Centrai <29*

• 'dane* Hiimhoi 

’HICaoi u 3 S
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DR. G. M. GLASER
.. Praktikuoja 26 mt-u*i 

Gyvenimas ir Ofisas
3140 S. Morgan St. kertė 32 st. 

Chicago, III.
SPECIALISTAS

Moteriškų, Vyriškų Ir Vaikų 
Taipgi Chroniškų Ligų. 

OFISO VALANDOS:
iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po plel 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlio- 
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Tclephone Yards 687

brangų žydinį. tas vargšas darbininkas tu
rės atsakyti.

DAUG NEPAGEIDAUJA
MŲ ASMENŲ.

Valstijos kontrolierius J. 
J. Bradlev praneša, kad 
Chicagos didmiestyj, kuria
me yra užginta vokiečiams, 
jriepiliečiams būti, dirba a- 
pie 1,500 žmonių, kurie ne
turi jokių pavelijimų nuo 
vvriausvbės.ZlA <

Nekoksai Benj. Johnson, 
444 So. Clark gat. likosi su
muštas ir apvogtas^ Sako, 
kad paėmę nuo jo 45 dol. 
kuomet jis stovėjęs ant 
State ir Van Buren gat. ir 
laukęs gatvekario.

kurios viena nuo kitos ski
riasi didžiu įvairumu, nes 
draugijos nesigailėjo iškaš- 
čių jas intaisyti. Budelių 
išžiūra labai įvairi, viena 
parėdyta taip, kita kitaip, 
trečia dar gražiau, žodžiu

SUGAUTAS VAGIS.
Edison Veth, žinomas ap

gavikas, kuris daug krautu-į“'?/“t-, • y nežinai kur ir. akis kreipti,
ityiiI/ii JidminamA a ta rra *■ 7

kur ilginus žiūrėti.
, 25 metų jubilėjus, tai ne
menka iškilmė. 25 metai 
tai gana ilgas laikas, kurį 
praleido nekurie bridgepor
to senieji garbės verti pa- 
rapijonai. Buvo jiems ir 
šviesių ir tamsių dienų, ma
tė daug vargo, bet nemažai 
ir džiaugėsi iš savo darbo 
parapijos labui. Garbė 
tiems, parapijos geradėjams 
ir jų vardai skamba parapi
jom? lupose.

Rytoj, Bridgeporto Šv. 
Jurgio bažnyčioje bus dide
lės iškilmės. Po iškilmin
gi? pamaldų apie 2 vai. die-

vnikų didmiesčio apgavo 
ant keliolikos tūkstančių 
dolierių, likosi suareštuotas 
užvakar dienų, kada jisai 
norėjo vėl tuos pačius špo
sus krėsti.

Antradieny j, 2 d. spalių 
mėn. Švento Jdršio parapi
jos svetainėje bus didžiau-Į 
sis susirinkimas delegatų l 
nuo visų Chicagos lietuvių 
kolohijų Spaudos Savaitės 
reikalais. Taigi . kuriose 
parapijose dar nėra sutver
tų vietinių komisijų minė
tai savaitei, tai malonėkite 
pasiskubinti ir^prisiųsti ma
giausia po tris delegatus 
nuo tų kolonijų. Susirin
kimas prasidės 7:30 vai. va
kare.

J. Tumasonif

NOTICE.
Notice is hereby giveu that 

a special meeting of the stock 
holders of the Drauga.- Pu n.
Co. will be held at 1800 W 
46th St., on tlie 9th day of 
October 1917 nt the hour of 
2 o’clock p. m. for the purposv 
of considering the votiiig up 
on the proposition to inereas^ 
the Capital stock of the savi 
Draugas Publishing Company į pfl<iary» žinovu i trumpą i*< 
f’-.rn $25.000,00 to $50,00,1.00 
t-erease tbe par value of eacb 

•shnro nf otnek frnm <fe°5 00 per
and also t£e proposition to 
share to $10.00 per share.

Dated this 31st day of 
August, 1917.

Rev. A. Ežerskis, pres.
J I. £>tacKU3. seu y. 

i--------------------- Z

VvIKYKIS fURFLMO IR DE8IGNING 
VYRIŠKU Ir MOTERIŠKU 

APRĖDALU
Muhu sistemą Ir ypattSkiu, inoktn.

Mėn turime didžiausius Ir geirt*>v 
nis'kirpimo-deslgning ir siuvimo » 

rius, kur mes suteiksime T8kt 
patyrimą kuomet jus mokysi'*’

Elektra varomos mažinos 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkvlečlaml aplankyti 
pamatyti musų mokyklą bile laike 
dieną ir vakarais Ir šauti spėriai 
kai pigią kainą.

Patrenos daroinos pagal Jūsų ru 
rą—bile stallčs arba dydžio 'S bii» 

i madų knygos.
MASTF.R DE8TGNTNG SCHOOI 

J. F. lasnicka, PerdAtinis 
'118 N. Tj* Šalie gatvė. Kambarys 

416-417. priež City Hali

Anų dienų Edivard Bur- 
gess, pasidavė liuosanoriu į 
kariuomenę ir norėdamas 
pasirodyti, kad nieko nebi- 
jųs, pavogė automobilių ir 
pradėjo važinėti po miestų 
šaudydamas, Galų gale li
kos policijos suimtas ir pa- 
liuosuotas iš kariuomenės.
Nusipirk 8% (rvarantnotaa Bonda eran 
nąmt aa pirmų mortfa^c ant

■B

Phone Yards 2721
DR. J. JOMIKAITIS
GYDAU VYRŲ, MOTERŲ 

IR VAIKŲ LIGAS 
3315 S. Halsted St., 

CHICAGO, ILL.

ir Bondfl Perkami Ir Pardnn- 
Kami veiki u m darban, Andrevrs Aį Co., I 
10S S, La galio »L, uždėta 1900 Ui

“DRAUGI”
SKAITYKIT IR PLATINKIT

BAUGESNIO
BANKO NĖRA
už T.irtuvlų Vaisiijinj Ranką — 
UNIVERSAL STATE BANK — 
nes yra po valstijos valdžios 
sapervlzlja Ir po nuolatine už- 
žiura 15 gabių ir ištikimų Di
rektorių ir penkių patyrusių 
Banko valdininkų.

KAPITALAS IR PERVIRUS

$225,000.00
liudija, Jog bankas yra sutver
tas ant tvirtų finansinių pama
tų. Banko turtas jau siekia 
viri pusės milijono dolerių ir 
kasdien nnolatai žymini anga. 
Alante banke gausi saro pini
gus ant kožno paretkn lavinto. 
Bankas yra atdaras Utnminko, 
Ketverge ir Kn botos vakarais 
iki 8:30 vai. vakare, o kitom 
dienom iki 5 vai. po pietų. Ban
kinės Skrynelės 83.00 metams.

UNIVERSAL
STATE BANK
2523 SO. HALSTED ST.
KMRI IU(M tat’it CHICA80. m.

BANKES’ 
COFFEE

I SARSI SANTOS KAVA 4
|visilT pardundama po 28c ir 

80e

SVIESTAS
«ln» «">•«
S 46 c

RYŽIAI
G«rlaa«Ml 
no. *era.
n i.,
Irnr ln»
Ht «r»n»l

narlanaloA
12c
pamMuod» 8;c

WBR7 aiDt 
lH7t Miivraalrae av 
20>->4 Milaraakae av: 
1054 Ml)wanaee av. 
lM0WMaJi<on et. 
tK8f « M.rilaan (t.

* —

1544 W l'felcavoa. 
1555 Blue Klane, av 
2612 W. North av 
1217 S Hal.tcd et, 
1522 8. Pnleted et 
,815 W 12th et

•**•*♦*♦*♦*<78 ***0 4S* v *.*

The
Best

.1

COCOA
riaoria Rank■Dirgine «• Ą a baatkokia

26

n« » Oad (t.

8OUTH SID* 
2OS2 Wentwnrth av 
M27 8 Haletad et. 
<729 S A ahlend ev

a lb.

y

Pulkis Stalam

oRTH 8ID> 
<06 W. Divieloo e. 
790 W. North av’ 
2640 Lincoln av 
8244 Lincoln av, 
8418 N Clerhfn.

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU RAINAS
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Storinio Pnnisroe

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3030 8. HALSTED ST., CHICAGO 
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