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SIUNČIA KARIUOMENĘ ANGLAI ATSIĖMĖ TROĮ RYTUS.
NES MIŠKUS.

Berlynas.—Apie 100 miliLondonas. — Anglai ofi
tarinių traukinių su 60,000
cialiai paskelbė, kad jie po
austrų - vengrų kariuome
dešimts dienų mūšių iš vo
nės pravažiavo per Temeskiečių atsiėmę visų jų pirmą
var, Vengrijoj, paskutinė...
....
„
. ..
.
. apsignnmo luina arti 8 ang
ims dienomis. Jai esąs land- ..b.
..
.. .
m
.v x,
f.
. jliskų myliu
ilgio
Trones
šturmas iš Cernogorijos ir
miškuose, Francijoj. Tuo
Serbijos, siunčiamas į Tranmetu paėmę suvirs 7,500 vo
svlvaniją prieš rusus.
kiečių nelaisvėn. Iš Trones
Taip-pat čia gauta žinia,
miškų anglai briaujasi ant
kad iš bulgarų kariuomenės
antrosios vokiečių apsiginiatšaukti visi vokiečių oficie
mo linijos.
riai.
Liepos 11 diena yra skai
toma sąjungininkų laimėji
mo diena, nes tą dieną kaip
anglai, taip ir francuzai vi
sur gavo viršų karės lauke.
Nuo šitų lygiai neatsilikę ir
rusai, kurie gali pasigirti lig
šiol paėmę nelaisvėn arti
272.000 austru ir vokiečiu.
Berlynas. — Rusų armija,
ėjusi ant Kovei, Volynijoj,
vokiečių sulaikyta ir atmuš
ta atgal ties Mulevičiais,
pietuose nuo Sarny - Kovei
geležinkelio. Vokiečiai pa
ėmė nelaisvėn 700 rusų ir 3
Paryžius. — Abiem Somkulkasvaidžius.
me upės šalim seka baisiausi
mūšiai. Vietomis vokiečiai
francuzų
atakas atmuša,
taip kad francuzai nuolat
priverčiami mušiu linijon
Petrogradas. — Stokhod siųsti savo atsargas. Fran
upės apylinkėse mūšiai tę cuzų svarbiausias tikslas pa
siasi. Rusams nelengva pra imti Peronne miestą. Bet
simušti arčiau Kovelio. Čia tas nėra lengva atsiekti. Vo
vokiečiai susilaukė daugiau kiečiai pašėlusiai ginasi ii
kariuomenės ir artilerijos, franeuzus tūkstančiais tesu kurios pagelba dabar spi rioja.
riasi prieš rusus (Čia rusai
Verduno fronte ir gi sekr
uepasako, kad juos vokiečiai mūšiai, bet nesama svarbių
sulaikę ir atmušę).
atmainų.
Galicijoj vietomis eina bai
sus mūšiai. Bet nesimato
svarbių atmainų.
Vokiečių lakūnai pametė
66 bombas ant geležinkelio
stoties Zamirie, tarp Minsko
ir Baranovičių.
EI Paso, Tex., — Valsty

VOKIEČIAI SULAIKĖ RU
SUS EINANČIUS ANT
KOVELIO.

VOKIEČIAI ATMUŠA
FRANGUZUS.

MŪŠIAI TEBEINA.

rėse užpuolė kelis rusų tran
vių pabėgę į pietus, kad ten
sportinius laivus ir 4 jų nu
susijungti su villistais. Carskandino, anot turkų generanza aštriai uždraudė mek
ralio štabo pranešimo.
sikonų laikraščiams rašyti
apie tą kareivių sukilimą.

Vienna.—Ooficialiam pra
nešime sakoma: Arti Zobrze, Galicijoj, mes atmušėm
rusų atakas. Rusai stojo
užpuoliman palei Šokui. Bet
vielinėse tvorose susipainio
jo ir pasitraukė atgal.

1916 M.

austrai'atsiėmę

VOKIEČIAI PLENUOJA
SUSINĖSIMĄ SU AME
RIKA ORLAIVIAIS.
Amsterdam. — Čia aptu
rėta žinios, kad vokiečiai apart prekybinių nardančių
laivių jau dirbdiną ir preky
binius styrimus orlaivius,
kuriais per Atlantiko van
denyną susinėsią su Ameri
ka. Tai orlaiviais busią ga
benamos ne tik prekės, bet
ir keliauninkais- Jei vokie
čiai suspėsią apsidirbti, tai
pirmasis transatlantinis vo
kiečių orlaivis į Ameriką at
skilsiąs rugpjūčio pabaigo
je. Tai busiąs didelio tipo
zeppelinas, pavadintas “Z—
Deutsehland”.

MOTTE GORNO.

paėmė Kunfuda
miestą ir
E1 Paso, Tex. — Vis dau
tvirtovę Arabijoj. Kunfuda
miestas prie giau ir daugiau apturima ži Petrogradas. — Laikraš
VIENNA. — Iš liepos 11 yra uostinis
nių apie Carranzos kareivių čiui “Russkoje Slovo” iš ka
dienos austrai praneša, kad Raudonųjų .jūrių.
sukilimus. Vis daugiau ir rės lauko pranešta:
Italijos
fronte seka dideli
mūšiai. Italai buvo
paėmę
į VIENĄ DIENĄ ŽUVO daugiau kareivių pabėga plė Kuomet rusų armijos puo
šikų. vado
Vdb s pusėn.
Monte Corno. Bet
austrai
lėsi ant Lucko ir vis labiaus
Tarp meksikonų pasldydustojo kont r atakon, atsiėmė tą
73 OFICIERIAI.
sios žinios, kad greitai pa ėmė spausti austrus, Vokie
savo poziciją ir 455 italus pa
ėmė nelaisvėn.
LONDONAS. — Liepos sibaigsiąs Carranzos viešpa tijos imperatorius įsakė kuo
»
Italų užpuoiv m s ant Mon 11 diena Anglijos vyriausybė tavimas Meksikoj. Visą vai greičiaus vokiečių rezervas
te Interresetto atmuštas.
paskelbė, kad tą dieną Fran- džią į savo rankas paimsiąs ištraukti iš Francijos ir pa
Austrai
lakūnai ir vėl eijoje apart daugumos karei plėšikas Vilią, kurs šiandie siųsti austrams pagelbon
bombardavo italų karės san vių mūšiuose žuvę net
73 visoj Meksikoj yra labai po- prieš rusus. Pasiųstas 20puleris. Ko gero, preziden
delius ties Adria.
anglų oficieriai.
tasis imperatorinis korpu
tui Wilsonui už kiek laiko
sas, kuriam
yra
20-toji
prisieis taikos notas siunti
Bruns\vicko divizija, įvarnėti plėšikui Viliai, kai kad
linta “plieninė divizija”.
dabar siuntinėja jo sėbru'
Carranzai.
Korpusas atgabentas į
Vladimir - Volynski miestą
ir ant rytojaus pasiųstas
priešais generolo Kalėdinė
(rusų) armijas. Pirmas u.u
ds ištiko Kiselinc, pusiau
kelyj Vladimiro - Volvuskio ir Lucko.
Rusų tarpe
San Antonio, Tex. — či ten veikė brigada, praminta
apturėta žinia, kad miest “geležine”.
Per keturias
Tampico meksikonai nužud dienas grumtasi be pasek
du Suv. Valstijų jurininku mių.
kuomet jiedu išlipo iš skrai
Kuomet vieną pa va karį
duolio “Salem” ir pasirod
ant vienos Tampico gatvių apsistojo mūšiai, vokiečiai iš
Jiedu nužudę Carranzos ka •avo apkasų iškėlė lentą su
reiviai. “Salem” komendan parašu: “Jus geležiniai nis; i
esate prastesni už plieni
tas pareikalavo iš Tampico
nis vokiečius, bet mes vi?
komendanto
paaiškinimo
Tas paaiškinimą inteikęs •ien jus sutruškinsim
?usai atsakė: “Eikite ir į/ibet turinys nėra žinomas.
oėginkite’

MEKSIKONAI NUŽUDĖ 2
S. V. JURININKU.

New York. — Vokietijos
ambasados sekretorius, Pr.
Fritz Edler, paklaustas, ką
jis manąs apie vokiečių pre
kybinius orlaivius, atsakė:
“Vokietijos
ambasadoj
IVashingtone jokių oficialių
žinių apie tai negauta. Bet
po
nardančios
laivės
“Deutsehland” pasisekimo
nieko nėra negalimo”.

TURKAI SKANDINA RUSŲ
LAIVUS.
Konstantinopolis. — Tur;ų karės laivai Juodose ju-

bes departamente, TVashing
tone, apturėta žinia, kad
Chihuahua mieste sukėlę
riaušes 2,000 Carranzos ka
reivių liepos 10 d. Gen. Trc
vino prieš sukilėlius pasiun
tęs būrį kariuomenės. Iš
tikę kruvini susirėmimą
miesto gatvėse. Abi šąli pa
nešusi didelius nuostolius
Keli šimtai sukilusių karei-

Photo by American Press Aasoclatton.
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Meksikos rašo laišką namo.
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Nakčia vokiečiai savo aakas atnaujino. Mušis tę•ės dar visą dieną ir sekan
tą naktį. Bet antros dieuos
rytmetyj rusai stojo užpuoiman ir vokiečius nugalėjo
BALTIMORE, MD. — Vo *a Imdami jų daug nelaisvėn
kiečių prekybinės nardančio? u daugybe armotų ir kulkalaivės “Deutsehland” kapito 'svąidžių.

VEIKIAI PLAUKSIANTI
ATGAL.

nas Paul Koenig
pranešė,
kad jo laivė su prekėmis iš
čia į Vokietiją išplauksianti
už dešimties dienų. Nežiūrint
Anglijos ir Francijos protes
tų, Washingtone paskelbta,
kad laivė “Deutsehland” ne
galinti būti priskaitoma prie
karės laivų rųšies, nes netu
rinti jokių ginldų. Todėl ji
Čia nebus sulaikoma.

Photo by Amortcan Presą Ąnoclstlon.

ftuv. Valstijų kareiviai saugoja geležinkelį Meksikoj.
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SUKILĖLIAI ARABAI PA BAIGIASI CARRANZOS “GELEŽINĖ BUiGADA”
VIEŠPATAVIMAS
ĖMĘ TVIRTOVĘ.
SUTRUŠKINO "PLIE
CAIRO (Egiptas). — Su
MEKSIKOJ.
NINĘ DIVIZIJĄ”.
kilusieji prieš turkus arabai

2.000 CARRANZISTU SU
KĖLĖ REVOLIUCIJA.

I

(JULY)

ENTERED AS SECOND CLASS MATTER JULY 8th, 1912 AT THE POST OFFICE AT CHICAGO, ILL., UNDER THE ACT OF MARCH > t. L897.

SIUNČIA

AUSTRŲ PRANEŠIMAS.

LIEPOS

1

Po šito smūgio “plieninės
divizijos” likučiai pasiųsta
į Vladimir-Volynskį, kur ji
laukia perorganizavimo Tas
vokiečių imperatorinis kor
pusas į keturias dienas mū
šių neteko trijų ketvirtas
lių savo oficierių ir pusės ka
reivių. Rusų nuostoliai bu
vo daug didesni.

SAVAITINIS DRAUGAS

2

įvairios ANGLŲ KAREIVIAI
ARMIJOJE
Žinios

RUSŲ

sus, kaip su šluota laukau
j įkrito į desperaciją. Jis, vaik
iššluos.
K. V. T.
štinėdamas tik aimanuoja ir
rauja sau plaukus iš barzdos.
Dirbtuvėse dirbama ge
Kad apdumti savo skaity
tojams akis, kad jie kartais
rai. Uždarbiai neprasčiau
nesuprastų socializmo nedory
“Draugo” redakcijon pri
“Kusskaja Ziemlia” pra siai. Už 10 vai. dienos dar
Pastaromis dienomis New
bių, Grigaitis
išdergė tuos,
neša, buk šiomis dienomis bo mokama mažiausia $2.50. siuntė 5 dol., kaipo auką Tau
Yorke ir Brooklyne labai
kurie dryso išrūdyti jo tamsu
keletas šimtų Anglijos ka Todėl lietuviai gražiai gyve tos Fondui, Jokubas Šlikas,
prasiplatino liga — vaikų
mus, darbininkus
išlojojo
iš Roxbury, Mass. Pinigai pa
reivių atvažiavo per Archan na.
paralyžius.. Ja kasdien su
Jurgiais Durneliais”
Čia tarp lietuvių yra ke siųsta Tautos Fondo
centro
gelską į Petrogradą.
Visi
serga. virš šimto, žmonių.I
Socialistu laikraščio “NauKada mes tų titulų nusiun
jie buk tuojaus nusiųsti mū lėtas beždžionių ainių. tŠa; raštininkui, K. Pakštui.
Dažnai apserga tuja liga ne jienų” redaktorius Grigaitis hėmė jam atgal ir pi rodėme,
iepos 9 dieną Šv. Autam
RYMAS. - “Idea Nazio- šio frontan.
tik vaikai, bet ir suaugę žmo iki šiol buvo vadinamas savų- kad “Jurgio Durnelio” titulas
dr-ja turėjo susirinkimą.
nale
” praneša, kad austrai
nes. Vaikų paralyžius lim- jų net Marksu II. Bet su tuo priguli “Naujienų” redaktoSusirinkime paaiškėjo, kad
sudeginę buvusių Černogoripanti ir labai pavojinga Ii- titulu Grigaičiui
išėjo taip riui
Grigaičiui,
Grigaitis
vienas dr-jos sąnarys J. V
jos
sostinę Cetinje. Sunaikin
ga.. Iki 1907 metų jos ame- pat, kaip Zablockiui su muilu, tuomet
kuo tik ligos
nedarbo metu dirbtuvėje kitų
ti
ir
karaliaus
rūmai.
rikonai nepažinojo. Silpni Mat
“Drauge” prirodyta, gavo. Mat prie tamsybių vailietuvių darbininkų akivaiz
A. L. R. K. moterų seimas
vaikai susirgę tąja liga rnir- kad Grigaitis nežino nei so- Liko, kurs puošia Grigaičio
doje labai dažnai išjuokiąs nutarė įsteigti savo laikraš
Šta arba visam gyvenimui cializmo, kurį tarp lietuvių at- galvų, dar prisideda . naujas
tikėjimą, pašiepiąs kai ku ti. Naująjį laikraštį žada
Pradžioje karės viename
pasilieka raišais, nevaldo stovauja. nei kapitalizmo, su “Jurgįo Durnelio” titulas,
rias bažnytines
apeigas pradėti išleidinėti šių metų
Amerikos uoste buvo sulai
kojų, rankų bei kitų kūno Įkuiiuo jis sakos kovojus.
Į
Dėlto Grigaitis
su savo
Draugijos iždininkas parei spalių ar lapkričio mėne
kytas vokiečių laivas su sa
dalių. New Yorko miestas
Nepavykus su tuo titulu, pagelbininkais nušilę mostakalavo, kad toks žmogus bu siuose. Laikraščio redakto
lietra, kurią norėta gabenti
kovai su vaikų paralyžių pa- dabar Grigaitis
nešioja jau guoja rankomis, ir aimanuoda
tų prašalintas iš dr-jos.
rė išrinkta p-lė U. JokūbamVienuos laikraščiai pra Vokietijon. Vežamoji saliet
skyrė 80,000 dolerių. Ant kitų titulų. Jis vadinas TVIR- mi rėkia: “Netiesa, netiesa,
Bet atsirado to beždžion- skaitė.
gatvių visur išlipdyti apskel TOVĖ.
kunigai meluoja,
‘ ‘ Draugas neša, kad rusai Bukovinoj ir ra buvo kainuojama 125,000 vaikio užtarėjų. Vienas jų
Į valdybą liko išrinkti se
bimai, kokiuo budu apsisauTaip, socialistų vadas Gri- meluoja, jus darbininkai iš Galicijoj naudoją orines tor dolerių. Belaikant laivą uo pranešė, jogei, girdi, esą lei
kanti asmenįs:
goti nuo tosios pavojingos gaitis, kai kuriuo
žvilgsniu proto išėjote,
Gabrio blofo pedas, kurios paleidžiamos ste salietra taip pabrango, stina pajuokti tikėjimą dirb
Pirmininkų U. Gurkliutėkad vokiečiai ją pardavė už
ligos, ir kaip elgties jąja SU- yra Tvirtovė, bet tvirtovė la- biuras, Yčo gimnazijoj kuni minų mėtyklėmis franeuzų
tuvėse. Tokius žodžius gir
Gudienė, pagelbinink. M. L.
SirgUS. Bijoma, kad ir ki- bai ypatinga.
gai iš maldakningių
moki oficierių priežiūroje. Palei milijoną dolerių. Tokiuo dinti visus kitus pagavo juo
Gurinskaitė ir O. Migaustuose miestuose ji neprašiGrigaitis Tvirtovė dirba la- niams a b c logikos ir ontolo stos torpedos ore ošiančios budu jie uždirbo 875,000 do- kas ir piktumas.
kaitė, raštininke O. Staliolabiaus už lakstytuvus. Jų lerių.
platintų. Chicagos gelžkelio bai sunkiai. Jis dirba, kad
gijos lekcijas skaito, ir tt.
Po ilgų ginčų visgi susi
niutė. iždininke Antanina
, Stotyse gydytojai dabar ap- tik nesumažėtu vargšų nelaiBet tie desperatiški rėks sprogimas tiesiog pasibaisė Nėra blogo be gero.
rinkimas uždėjo bausmę J.
Nausiedienė, iždo globėjo
žiuri visus vaikus, kurie at- Į mės, kad daugiau kuodaugiau- mai aiškiai parodo, kad Gri tinas.
V.už tikėjimo pajuokimų,
mis, M. Juškienė ir U. Jovažiuoja nuo rytų.
šiai paskleisti
tamsybių po gaičio dalykas jau galutinai
už kitų žmonių piktinimą.
kubauskaitė, dvasišku va
Į lietuviu visuomenę.
Taigi pralaimėtas.
Taigi katalikiškosios drau
Pirmieji ligos apsireiški
dovu kun. F. Kemėšis.
Grigaičiui ir jo pagelbigijos jau pradeda susiprasti.
mai: karštis kūno, galvos iri ‘Naujienų” redaktorius GriSekantį seimą nutarta lai
! gaitis yra tamsybės ir nelai- Įninkams mes patariame nusiMadridas. — Kaikuriose
O kada jos pilnai susipras
pilvo skaudėjimas, nupuoli
kyti Pittsburge, Pa. Į Tau
Įmių tvirtovė.
raminti. Užteks jums darbi- Ispanijos provincijose pra
tokių niekšų savo draugijoj
mas ūpo. Kartais jaučiama)
Užvakar
Wilmingtone, nekuomet nelaikys, bet vi- tos Tarybą Materų Sąjunga
Tos ypatingosios tvirtovės bininkus bemulkinus ir juos sidėjo generalis geležinke
sopa nugarkaulyj, rankose.
išrinko A. Nausiedienę.
tam- belaikius tamsybėje. Darbiniu- liečiu streikas. Apie strei Del., amunicijos fabrikose
Praslinkus dienai, vaikas Į annotos yra
ką pranešama iš Barcelona, “Du Point Powder Co.” iš
jau nebegali valdyti rankų s,uuas- Į kiekvienų tokių sa-Į^a^ iau pradeda susiprasti ir
bei kojų. Retkarčiais supa-Įvo tamsybės armotų Grigai- kratosi nuo socializmo
vi Oviedo, Valeneia ir Bilbao. tiko sprogimas. Laike spro
s.
ralyžuojama ir liežuvį. To- tis deda P° tris> P° penkias ir SO“1S keturiomis. Jie žengia aKi kuriose vietose ištinka gimo vienas darbininkas už
Dar nesenai įvyko šitos
kiuo budu ligonis ir kalbė- net P° septynias savo klaidų inilzlno žingsniais susipratimo smarkus darbininkų su poli muštas, o kitas pavojingai
sužeistas.
ti nebegali. Karštis siekia bei klupiniavimų kulkas. Kiek keJlu ir.jųs to žingsnio nebe- cija susirėmimai
organizacijos 31-masis sei
— - 106 laipsnių. Toks
. ..
Visoje
apylinkėje nuo
mas ir po seimo naujoji cen
100
li-|vlena ta klaidų kulka yra to- I sulaikysite. Juk nebeuztvenk... Tim-n niimnin nr
gonio stovis tęsiasi 3 - 4 die- kio Pat didumokaip pačios jį’'"1"'" plaukl,n0’ nesulaikys. JĮJĮĮįJ PILDĄS RE smarkaus trenksmo išbįrėjo
tro valdyba tuojaus turi sa
didžiosios vokiečių 42 centi- aiko bėginio. Genaus mokin
langų stiklai.
vo susirinkimą, kad aptarti
nas. Liga aplanko netikė
Į metrinės armotų kulkos.
kitės kokio amato, kad sotolesnįsavo veikimą Sus-mo
tai. Kartais vaikas išvakaSu
tomis
milžiniškomis
cializmui
tarp
musų
darbiningerovei. Iš to susirinkimo
ro gula visai sveikas, o nak- j
|
klaidų
kulkomis
iš
savo
tamka
žlugus,
naudingesnių
budu
protokolo matosi, jogei vis
ti pajaučia pirmosius ligos)
sybės armotų, “Naujienų” re- yau dupną galėtumite pelnyti,
Matydami svarbų reikalą kas svarstyta rimtai, gra
Foud du Lac, Wis. — Vie
apsireiškimus. Trįs ketvir
daktorius, Grigaitis
nuolat
Grigaitis su savo pagelbi- tos babtistų maldnamio pa
dėl
gerovės S. L. R. K. A., dvi žiai. Apkalbėta svarbiausi
tadaliai visų ligonių yra vai | šaudo į savo skaitytojus.
| įlinkais plyšta iš pavydos, kad storius praeitą nedėldienį
kurio būtinai privalome visi Su-mo reikalai. Bet pasku
kai nuo 2 iki 5 metų. Svar
Yčo
gimnazijoj
mokiniams
Tos milžiniškos Grigaičio
saviems išpažintojams pra Iš New Orleano, La., pra pasitarti kaip turime veikti, tinis centro valdybos nuta
biausis būdas apsisaugoti j
skaitomos
lekcijos
logikos
ir
Į klaidų kulkos turi savyje nuonešė, kad delei šilto oro jie neša, kad šiomis dienomis esame priversti sušaukti Chi rimas perdaug jau keisto
nuo tosios — švarumas.
(ontologijos.
Mat
tie
mokiniai
Įdijančius gazus. Su tais ga
galį į pamaldas ateiti be rytiniuose Amerikos pakraš cagos apskričio pusmetinį su kas.
Tegu vaikai kuodažniau- žais “Naujienų” redaktorius bent ši tą mokės iš tų mokslo švarkų,
vienmarškiniai. čiuose siautė baisi vėsula. sirinkimą. Visus Chicagos ap
Štai kaip jis (paragrafas
šia mazgoja SU muilu ran- Grigaitis nuodija savo skai- pakų, o socialistų vadas Gri- Girdi, ir jis pats, pastorius,
skričio
kuopų
atstovus
kvie

6) skamba:
Daug laivų nuskandinta.
tytojų protą ir valią, o juos »aitis tuose dalykuose yra vi vienmarškinis laikysiąs pa
kas, burną.
pamąstyti,
kad
31
sei

čiame
Del suvedimo Sus-mo są
Laike vėsulos buk žuvę virš
Nenavelvkite iiems antlpačius Gandina tamsybės de- Gai eklasmas
3
balsais
nutarė
pirkti
maldas.
narių į naujas taringas pri
80 žmonių.
Susivienijimui
namus
Ne\v
vietose
j
bes
y
ilU0se
*
Apsvaigę
tais
nuoBet
koki
nauda
iš
tos
pa

Kitų
sektų
maldnamiuose
sieis samdyti į centro rašti
gatvės, nešvariose
pingais gazais,
darbininkai v ydos T Ar gi nebūtų geriau, išpažintojams dalinami už
Yorko
apylinkėje
ir
steigti
sa
nę vienas žmogus, kuriam
pirkti saldainių, “aiskrimą”
tikisi susilauksią ir visi su- kad “Naujienų” redaktorius kandžiai.
vo
laikraštį.
Visa
tai
kaštuos
Sus-mas turės extra užmo
bei kitokių gardumėlių.
burbėsią į socialistų rojų.
ir socialistų vadas liautus pakelios
dešimtis
tūkstančių,
o
kėti.
Saugokite vaikus nuo mu
Bepigu buvo Grigaičiui be- vydėjęs tiems kūdikiams ir
Sus-mo
ižde
yra
tik
74,000
dol.
Taigi šis nutarimas tie
šių, uodų. Tie gyvūnai la
kvailinti darbininkus, kol ne- pats pasimokintu bent a b c
Namo pirkimą ir laikraščio siog nesuprantamas. Cent
bai platina ligas.
buvo kas išrodąs, kas yra so- iš tų mokslų. Tuomet vieną
steigimą privalo nubalsuoti vi
Gaminkite maistą švariai,
Suv. Valstijos per pasta si Susivienijimo sąnariai, o ne ro raštininkui kas mėnuo
cializmas ir kokį rojų jis ža sakinį berašydamas gal nebemokama $130 algos. Dabarsu švariomis rankomis.
ruosius metus padirbdino keli seimo delegatai.
da
žmonijai. Bet
dabar suklystu septynis kartus.
Taigi,
Nebučiuokite vaikų į lu
gi pasirodo, kad jis, imda
155,101,312 pinigų 42,384,- gerbiamieji
Vardau darbininkų gero
“Draugas” privedė pereituobe atidėliojimo
Liubline pravoslavų sobo
pas.
870 dolerių vertės. Tame privalome susirinkti kuoskait mas tokią algą, negalįs knin
se numeriuose vyriausiųjų so- vės ir žmonijos labo kviečiame
gų nei perrašyti, nei jų su
Prižiurėkite, idant jie šva Į cįaiįzmo mokytojų raštus, o visus apsišviesti ir pažinti į ras ant Lietuvių plečiaus, skaičiuje 27,642,387 buvo
lingiausiai į šitą susirinkimą
riai užlaikytų nosį, burną.
jų aišku visiems, kad tas kokią nelaimę socializmas no šalyj unijos paminklo šio- dirbdinti svettaloma val. ir visi išvieno pasitarti api< tvarkyti. Jis pareikalauja
per
tam tikslui extra darbinin
Kuodaugiausia vaikams O- Į žadamasis
Žadamasis socialistų
rojus, ri nugramzdinti žmoniją. Tuo jms dienon™ paverstas , gtijomj>.
šiuos ir kitus dalykus. Susi
ro, saulės, sveiko maisto.
vienų “niekelių” padirbda rinkimas įvyks nedėlioj, 16 d. ko ir centro valdybos visi
met tokie šlamštai, kaip aznycią.
tai bjauri vergija.
sąnariai sutinka jo tą reika
Dažniausia serga silpni
“Naujienos”, “Kova”, “Lai
vę 600,000.
liepos, 1916 m. ’ 2-rą vai p »
Grigaitis pamatęs, kad so
vaikai. Kartais stipresni vai
svė”, “Keleivis”, kurie taip
pietų, šv. Jurgio parapijos sve lavimą išpildyti.
cialistų sekretas
žmonėms
kai, užsikrėtę ligą, patys
tamsina žmones ir ardo kultū
tainėj, Chicago, III., 32 l’lace Toks pasielgimas man at
nesuserga, bet užkrečia šil paskelbtas, nusigando. Ir yra rą, nebeturės vietos musų žmo
ir AUBURN Avė. Visų kuo rodo labai nepaprastas ir ne
ko nusigąsti. Jei tik darbinin
pnesnius savo draugus.
pų atstovus kviečiame, kuos- sutinkantis su organizacijos
kai susipras ir pažins tikruo nių tarpe.
Susirgus vaikui, tuojaus
A. J. Sutkus, P. Kaztagis,
Valstija New York per kaitlingiausiai pribūti. Kurių viršininkų pareigomis. Juk
sius socia bmo norus, bėgs,
Iš Loredo, Tex., praneša, pastaruosius metus išmokė kuopų atstovai negalėtų pri tai be jokio reikalo Sus-mo
jį atskirkite nuo kitų. Be to
nuo jo, kaip nuo maro, Na, A, Jasmontas, P. Visgaila, P.
kad
laike susidūrimo dviejų jo įvairių mokesčių 45,230,- būti, meldžiame savo nuomo pinigai eikvojami. Jei cen
praneškite apie ligą Sveika
o tuomet Grigaičio giesmelė Paberžis.
traukinių ant Meksikos ge 697 dolerius, Pennsylvania nes, arba nutarimus prisiųsti tro raštininkui buvo reika
tos Departamentui. Mieste
jau bus galutinai atgiedota.
ležinkelio tapo užmušta 100 — 13,102,234 dol., Illinois — per laiškus. Kuopos,
gydytojai, apžiūrėję ligonį,
kurios lingas į jo raštinę extra žmo
“Naujienų” ir Grigaičio biz
Carranzos kareivių.
jei bus reikalinga, nuskirs
10,745,841 dol., Masacliu- dar neturi
tikrų atstovų, gus, tai jam reikėjo apie tai
nis bus jau galą'gavęs. Gri
ligonbutin. Limpančias li
setts — 6,762,017 dol.
arba dar nepriguli prie apskri pranešti seimui. Gi jei jis
gaitis su savo pagelbininkais
gas namie pavojinga gydy
čio, malonėkite, pribūti. Ap seime tuo žvilgsniu neužsi
numano, kad tuomet jiems ga
ti. Daug tikriau ligonbutyj.
skričio vyriausybei labai bu minė nei pusė žodžio, tai
li prisieiti lysti į mainas ang
Kalnėnas.
tų geistina, kad į šį susirinki reiškia, kad centro valdyba
lių kasinėti, ar eiti į fabri Telegramos iš Buenos Ai
mą atvyktų kuodaugiausiai nelegaliai elgiasi, skirdama
ką dirbti. Dėlto jie taip susi res praneša, kad tūlas anar
jam pagelbininką kningns
Vokiečiai nekantriai lau kuopų intelikentijos.
rūpinę, kad naktį nei akių ne chistas kėsinosi nužudyti
Vardu Chicagos I apskr. tvarkyti.
Argentinos prezidentą. Kuo Pastaroje savaitėje New kia naujo bulvių dago. Sto
begalį besudėti.
Mhtyt todėl, kad centro
A. J. Sutkus,
Bet kuomet susipratusieji met prezidentas stovėjo ant Yorke teisėjas Goff atsisa ka šio maisto ten kaskart
Apskr. pirm. raštininkui ne Sus-mo labas
Mažutė Alpų šalis nese darbininkai ėmė kviesti savo balkono jis šovė į jį iš re kė išduoti pilietybės pope- skaudžiau jaučiama. Vie
rupi, bet tik gera alga.
J. J. Palekas,
nai išleido vidujinę pasko draugus į kovą su tuo
nau volverio. Abu šoviniai ne- rius 125 asmenims. Gird, nam žmogui per savaitę, sa
J. J. Palekas,
Raštininkas, 4528
So.
lą už 100,000,000 milijonų juoju darbininkų neprieteliu špataikė. Piktadaris sua- jie silpnai žino Suv. Valsti koma, duodą tik 2 svaru bul
Cheagos apskr. rast.
Wasktenaw avė., Chicago, 111.
vių.
jų konstituciją.
socializmu, Grigaitis stačiai reštuotas.
frankų.

Vaiį? . .

Stebėtinos soParalyžius ....
.
ciahstu pretencijos

KEVVANEE, ILL.

AUKA TAUTOS FONDUI,

AUSTRAI SUDEGINI
CETINJE,

VOKIEČIAI UŽDIRBO
875,000 DOLERIŲ.

ŠJMETINIS MOTERŲ
SEIMAS.

RUSAI NAUDOJA ORINES
TORPEDAS.

SPROGIMAI AMUNICIJOS
STREIKAS ISPANIJOJE.
FABRIKUOSE.

LAIKE VĖSIUOS ŽOVO
10 ŽMOHUĮ.

PER METUS PADIRBDIN
PRAVOSLAVŲ SOBORAS TA 42,384,870 DOLERIŲ.
PAVERSTAS J BAŽNYČIĄ.

NELAIMĖ ANT GE
LEŽINKELIO.

NORĖJO NUŽUDYTI AR
GENTINOS PREZIDENTU NEDUODA PILIETYBĖS
POPIERŲ.

ŠVEICARIJOS PASKOLA.

MOKESČIAI.

STOKA BULVIŲ.

Chicagos 1 ap- l. r. l *. reiuuose
skričio SLRKA,
didelis susi
rinkimas

BANKAI LIETUVOJE.

Linksmumas
apsaldina
atidengė skyrius Rytinio -j
žmogaus gyvenimą, palaiko
Prūsijos banko. Be to Vii-i Plymouth National AUKOKITE TAUTOS
Matydamas, kad visi že kūno sveikatą, o susirgus,
FONDAN.
niuje dar atidengtas skyrius
miški daiktai nusibosta, o padeda išgyti. Linksmumas
Vilniuj, Kaune, Suvalkuo
Vnlstvbinio banko.
bjaurus darbai baigias ne- ir viltis padidina kvėpavi se ir Baltstogėj vokiečiai
Plymouth, Pa.
beišturimomis kartybėmis ir mą, geriau atnaujina kraują
Kapitalas su perviršiu
vargais,
tikėjimo
nustojęs
ir
sustiprina
kūną.
$165,000.00.
Musu laikraščiuose nema
Nubudimas ir nusimini. Šitoji Banka prižiūroraa Vienatinis Lietuvis Išdirbėjai
žai dejavimu prirašyta. Pri žmogus nenumano, kad laiSuvienytų Valstijų valdžios.
visokių ženklelų
spaudimai, nelaimės, vargai mės reikia ieškoti ne čia, bet . mas. neikuomet. nesiskaitė į
Amerikos Lietuvių Il.-K. Moksleivių Susiv.
Moka
3
nuošimčius
nuo
sudė

draugystėms,
o
dorybe. . Dievas nori, kad'
nuolat stovi žmonių akyse. ateinančiame gyvenime.
ORGANAS
tų pinigų. Galima susikalbėti
ypatingai: k oNebesurasdamas
laimės mes jam tarnautumime Jin-j
Tatai ir nenuostabu, kad jų
Vienatinis mėnesinis lietuvių moksleivių laikraštis.
lietuviškai.
kardų, g u z ikuveidai nuliūdę o jų dainos niekur nelaimingas pradeda ksmai.
Jame telpa gabiausių moksleivių raštai.
G.
N.
Postlethuade,
čių, metalinių,
Didžiausią garbę kryžiui!
pilnos skausmų, kažkokio galvoti, kad nebeverta be
Kaina metams $1.00; pusei met. 50 c.
iždininkas.
auameliuotų i r
gyventi, toje pasaulėje, kur atiduoda tas, kurs jį links-,
ilgėjimos ir vaitojimų.
Užsisakyk tuojaus:
Mandagus patarnavimas.
padengtų celių/1HAUOVSTE
mai
neša. Linksmumas yra
toki
kupeta
vargų,
o
laimės
«Ort>J0 V.foo |
Yra nemažai tokių, kurie
loid’u, žarpų,
v
FMnfue
lygu saulė, kurios spindu
utm a
nei
lašo.
.Ta
mintis
vis
tan

•
’
O*.
(U
vėliavų ir karū
ieško laimės ir linksmumo,
PA
43 Chapel St.
Westfield, Mass.
liuose
auga
ir
plėtojasi
vikiau
jam
lenda
į
galvą,
ir
nų.
bet nemoka jo surasti. At
Man pavestus galų
gale
tas
žmogus
save
,
sokios
dorybės.
siranda nevienas, kurs visai
darbus atlieku
Nusiminimas gi kenkia ir
artistiškai.
nustojo
vilties besutikti nusižudo. Tokių žmogžudy
Kas iš 4Vest Side’čių užgisakis
“DRAUGĄ”,
užmokėdamas J
Norkūnas
linksmumą. Pasitaiko ir to sčių vienoje Vokietijoje kas sveikatai ir dorai.
A. M.
$3.00,
gaus
dovanu
didžiausį
<
metai
yra
apie
12
tukstan166 Molrose Street, Montelkių, kurie per savo tamsu v •
Amerikos
lietuvių “Metraštį” į
cių.
lo, Mass.
mą mano, buk kiekvienas
per mane
metams
dieraštį ,
Kurgi
tų
vargų
ir
nelai

džiaugsmas yra nusidėjimu.
į Mėnesinis
Blaivininkų Laikraštis 1 puslapiui irba per metus dvisavaitinį lai- Prie išsinarinimo ir isipjovimui
mių
šaltinis?
Visos
tos
ne

Dėlto čia ir noriu bent tru
didumo. Kainuoja metams 50 c.
j traštį ‘Tikyba ir Dora”.
Tuojau įtrink O-ro Richtcr’io
laimės
plusta
iš
to,
kad
žmo

Užsimokėjęs $3.50, gaus per
Talkininkai nuo pradžios
putį tuos klausimus apšvie
Adrijas:
PAIN-EXPELLER
i štisius metus dienraštį “Drau
gus nustojo tikėjimo, nusto karės neteko laivu 2,097,359
sti.
Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir letuvgą” ir mėnesinį juokų laikraštį
nikų numylėtas naminis būdas
Pats žmogaus prigimimas jęs jo, nebežino, kur laimės tonų Įtalpos, vokiečiai —
“Žvirblį”.
Tikras tiktai su pažymėta marke
Shamokin, Pa.=
213,243 tonų, nekariaujan 28 Cherry St.
veste verčia jį ieškoti lai beieškoti.
“ĮKĄRĄ”
Nauduokitės gera proga 1
25c. ir 50c. bateliu k a* visose aptlekose arba
Kas kita su tokiu žmogu čios šalis — 403,394 tonų.
Mačiai nuo
mės. Ir tai yra labai geras
P. CIBULSKIS,
P. AD. RICHTER & CO.
dalykas.
Tik daug musų mi, kurs tvirtai tiki ir elgias Išviso laike karės nuskanVVishington Street,
New York, N. Y.
2112 W. 21 PI.
Chicago, HL

DAUGIAU
LIKSMUMO

didžias nelaimes, nubudimą,
beviltį.
5

BANK

A. M. Norkūnas

Moksleivis

“Moksleivis”

uprsicio

Svarbi žinia West Sidiačlams.

Į

“Tautos Rytas”

M. A.

1

LAIVYNŲ NUOSTOLIAI.

Rev. J. Valaitis

žmonių subruzdo ieškoti tos taip, kaip jo tikėjimas rei-dinta 1,340 laivai. Jų versiekia 8,500,000,000 dolelaimės ten, kur jos visai nė kalauja. Tikėjimo mokomas,
jis žino, kad pilna laimė y- nu.
ra.
Vieni mano rasti laimę že ra ne ant žemės, bet atei
kur
mės gerybėse, kitiems ro nančiame gyvenime,
Milijono
dos, kad laimė yra visų kū bus paskirtas gausus užmoKūdikių
no pageidimų užganėdinime, kesnis už visus gerus dar
o dar kiti tiki liksią laimin bus ir už visus vargus iš
Išgelbėtojas
________
gi, atsisakę nuo tikėjimo, kentėtus.
Ta
žinia
apsaldina
žmoi
Ištikrųjų
“Kopp’s Baby’s
kurs varžo jų blogus palin
gaus vargus, palengvina jo prįend”. užsipelno, vardo
kimus.
Bet visi tie žmonės klys sunkią gyvenimo naštą. Del “išgelbėtojas”, nes per pa sa
ta. Tuo keliu beeidami, jie to tvirto tikėjimo žmogus jstaruosius 40 metų išgelbėjo
randa ne laimę ir linksmu linksmai kenčia kartais ir gyvastis milijonų mažų kudikių, kurie be šios stebėti- i
mą, bet vargus ir nelaimes, labai didžias nelaimes.
Ir pats gyvenimas paro- nos gyduolės tikrai būt minubudimą ir juodą beviltį
do,
jog daugiau žmonių lin-jrę.
(desperaciją).
jeį jūsų kūdikis kenčia
Tai. pripažinsta ir patįs ksmų yra tikinčiųjų, negu
musų laikų galvočiai. Taip netikėlių — bedievių. . Bet nuo gripo, mėšlungio, užkiešitai Čamberlen tvirtina, niekur nerasime tiek links-j tėjimo, arba jei jis negali
kad grožė beveik visai išny raumo, kiek tarp šventųjų, miegoti, be pasilsio, arba jei
Didžiausi linksmumo ša- dantis dygsta arba kitokie
kusi iš musų gyvenimo, ir
• • •.*
::,:
kad tuo žvilgsniu pagaliaus lininkai yra rašytojai tvir- i nesveikumai jį vargintų — jCV
puslaukiniai žmonės esą lai to tikėjimo. Priminsiu čia duok jam “Kopp’s Baby’s B
mingesni už šviesius Euro bent vieną tokį linksmumo Friend” — nes šioji gyduo- s*
s::.:
šalininką, garsingą Anglijos lė tikrai jam gelbės,
pos gyventojus.
Ją galima pirkti 253 ir 50c1 g
Beveik taip-pat kalba di rašytoją, vienuolį Faber. Jis
buvo
didis
linksmumo
apaš-j
bonkutėse
. bile. aptiekoje.
dis šių dienų galvočius RuKur negalima gauti aptieko- >4}
dolf Euken. Anot jo beta talas ir platintojas.

Jei nori turėti gerą ir pigu laikraštį, užsirašyk

“Santaika”

ISAUGITI

Pearl Queen
Koncertinos

PASEKMINGAS,
MOKSLIŠKAS
GYDYMAS DYKAI
DEL VYRU IR
MOTERIŲ.

“SANTAIKOJE” telpa įvairių-įvairiausios viso pa
saulio bėgančios žinios.
“SANTAIKOJE” telpa taipgi tyri mokslo straipsniai,
poeziją, vaizdeliai ir sveiki juokai.
“SANTAIKA” eina tautiškoje-katalikiškoje dvasioje.
“SANTAIKĄ” leidžia P. Szuliys.
“SANTAIKOS” kaina metams $1.00. Pusmečiui 65c.
Pavienis num. 3c.
Siųsdami prenumeratą, korespondencijas, laiš
kus ir kreipdamiesi su visokiais rei
kalais adresuokite:

“SANTAIKA
2120 St. CIair Avė. N. E.

GALETE

PLAUKUS

Mokslo, politikos, poezijos ir satyros
savaitinis laikraštis.

Cleveland, Ohio

Ar slinka jums pluakai?
Ar pražilę Jusu plaukai nuo motu? Ar
užkrėsti kokias nors ne sveikumais ir
limpanti jie?
Ar randas plaiskotes. niežas odos galvos?
Ar plinki. bei pradedi plikti?
Ar kenkia kas Iš aukščiau pasakytu Ilgu.
tai stenkitės apsauguoti Jos.
I'žsakykete
iluostrota knygute jusu prigemtą kalba:
"TEISYBE APIE PLAUKUS,”
Parašita europos garsingo, specialisto,
kurioje ramias Įvairios žinios:
Gražybe plauku.—sudėjimas plauko ir
odos galvos.
Priežastis slinkimo plauku
ir žilumas—Kaip užlaikyti sveikatą, ir išau
ginti plaukus.—Ir kaip tai i penkius savalis turėti gražins plaukus—žili plauk,uai.
-Barzda.—ir dekavones nuo užganėdintu
kliętu.
GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme pertikrenll kiekviena, kad
gyduoles CALVACURA sulaiko slinkimą
plauku prašalina plaiskotes ir augini/ gra
žius plaukus Uj 10 cuntu arba krasos
markėms prisiųstus sykiu su Jusu antrašu.
Męs išsiučerue kiekvienam dolerine dėžutė
Calvacura—os N. i ir knygute "Teisybe
Apie Plaukus.” Išplaukėte žemiau atspau
stą kuponą ir siuskete šianden.
Union Laboratory. Box 537, Urion, N. Y.
UNION LA30RAT0RY,
Box 537, Union, N. Y.
Piučlu i dedamas 10 centu dėl apmo
kėjimu kaštu pėrslutimo. meldžiu išsiųsti
aan tojaus jusu dolerine dėžutė Calvacura
N. 1 ir knygute "Teisybe Apie Plaukus.”
ipasiuskete sykiu kuponą su jusu 3ntrašu.>

76 — 102 raktų oktavos ir trignb
[ liežuvėliai, dabar ji yra vartojama vi
sų
geriausių muzikantų Suvienytos
Valstijose.
Prašyk mūsų katalogo, jis yra veltui.

Georgi & Vitak Music Go.
4663 Gross avė.,
CHICAGO, ILL
LIETUVIŠKA

Didesne!

Didesne!

“TIKYBA ir DORA”
Nuo Naujų Metų eina padidinti. Įvairaus skaity
mo tikėjimiško ir dvasiško turinio yra dvigubai tiek,
kiek pirma buvo (kiekvienas tą laikraštį skaitydamas
atras nemaža savo dvasiai paguodose atras taip-pat
išaiškinimą visokių abejojimų ir užmttinėjimų tikėjimo
dalykuose.)
" :į
Laikraštis eina du kartu į mėnesį. Kaina liko ta
pati: 75c. metams. Kas atsiųs už 1c. krasos ženklelį
(štampą) gaus vieną numerį pasižiūrėti. Prenumeratą
galima siųsti už krasos ženkleliais.
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|TOWN OF LAKE SAVINOS BANK
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Tuotarpu didžiausi nuliu- Į je, mes mielai išpildysime
riant, gyvenimas be tikėji
dimo
ir nusiminimo platin-, užsakymą gavę užmokesni į et;
mo yra nelaimingas. Nors
tikėli- krasos ženkleliai — tiek bon
žmogus netikėlis ir ieško ra tojai yra žmonės be tikėji
mumo bei laimės, tečiaus at mo. Prie tokių galime pri- kūčių, kiek jus norėtumėt.
Pagelba šių vaistų yra pa
randa karčius nesutikimus, skaityti. dainių. Leopardi,
galvočių
Sopenhauerą,
Nie

tikrinta tūkstančių - tūks v'M
begalinį vargą ir rūpestį.
Adresas:
tančiais laiškų dėkingų mo
Garsingi pasaulės moksli že ir daugybes kitų.
Prakilnios dvasios links tin.
ninkai ir auklėtojai. W.
•i* M
“Tikyba
Foerster, Robert Saitšik ir mumas yra žmogui taip rei KOPP’S BABY’S FRIEND
1631 W. North Avė.
COMPANY,
kiti mokslo vyrai stigavoja, kalingas, kaip saulė auga
#8
YORK, PA.
kad
dabartiniais laikais, lams.
nors mokslas ir augštai pa
kilo, nors padaryta nemažai
išradimų, kurie turėjo pa
lengvinti žmonių gyvenimą,
tečiaus jų laimė mažėja, o
SI
vargas vis auga.
Mat žmonės visą savo atydą atkreipė, kad apšviesti
s?vo protą, o širdies arba
valios lavinti jie visai pa
Co'P.r.'
'C ".c
miršo.
Saitas protas neįstergia
ViCNA, DCLLO 1
patenkinti įgimtojo laimė?
lad jjg nu::vTu;^T
troškimo.
kad žmogaus
KEtC Cięirctm, t?d
f3 yra padrširdis arba valia yra neišla
vinta, tai ji tuoj linksta į
ryti i ccrccnio tabcLc,
Lc! 'dc Idti clblogą ir ima ieškoti laimės
gare t; i,
užtaigi jie yra gori
pačiuose
bjauriausiuose
Suprantama, kad t::: cavo p r ir 71?’, Idckvienas
darbuose. Jei žmogus ne
nori f vyt ka nore ccrccrio, r.r ::c?
beturi tikėjimo, tuomet ne
Jei jus to geidžiate, pirk?,. C] ,.CO C gurėtus.
bėra, kas jį besulaikytų nuo
tų bjaurumų, ir jis pildo sa
IŠSAM
vo kūno pageidimus.
Bet čia užot laimės jis ran
Kuponci Omcinurr.i i.r.t
i arba dovanų.
da didžiausį savęs pažemini
P.Lorillard Co.,I .ic.Li'^biishcd 1/60
mą, suardo savo sveikatą,
nustoja ramumo, įkrinta į

O

JUS

Joseph J. Eliaa, Savininkas.
4600-4602 S. Wood St. Chicago, III.
Priimame pinigus į Banką užč^dyjimui nuo
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią
procentą ra tom i m ant metų. Siaučiame pinigu*
į visas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai,
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir
parduodame. Parduodame sifkortes ant visų
einijų į krajų iria k rajau s, taipgi tikietus ant
geJežeukelių pe visą Ameriką ir Europą
.Vitisų Banka išdirba visokius raštus ir dekirmt'.i- visose kalboee ir duoda rodą lietuv n n* • mokiuose atsitikimuose ir reikaluo*
le y pati.'kai ir per laiškus. Tik kreiplcitče
girArrin*tu antrašu.

Vyriškų Drabužių jšpardayimas
Mes gvarantuojame kad sutaupysime jums 50% jūsų pi
nigų ant drabužių. Sanitariškai išvalyti, truputį vartoti nuo
$25 iki $85 ant orderio daryti siutai $5.C0 ir augščiau. Nau
ji ir neatimti ant orderio padaryti siutai už pusę kainos $4.
$5 ir $6.00. Ant orderio siūtos kelines už $2.50.
KUPARAI ir VALYZAI
S.

Gordon

1415 So. Halsted St.

Chicago, 111.

Atdara kasdieną (ir Nedelioj) dienomis ir vakarais.
Seniausia Taupymo Banka Chicagoje

The Hibernian Bank
Įkurta 1867 metuos.

Pietvakarinis kampas La Šalie ir Adams St.
TAUPIMO DEPARTAMENTAS
Priimam Dcpazitus pradedant nuo vieno delerio ir dangian, už ku
riuos mokama 3 nuošimčius ant m -Iii, kurį pridedam kas puse metų.
Atdaras Subatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.
RBAL E8TATE DEPARTAMENTAS

Perka ir parduoda properi t. ąnt kotniaijo.. įSkolektauja
randM ir prižiūri propertes; parduoda geros vertė* ntorgiėia.,
oolina pimpaa aut itmiaytu <av«*ėiu (nrooerčių 1

c

PLATINKITT TARP AMERIKONŲ BROŠIŪRĄ.

A Plea for the Lithuanians
Tni geriausias tarpininkas
supažindinti amerikonų
plačią visuomenę su lietuvių tauta ir dabartiniais Lie
tuvos vargais. Atskiras egzemplioris tik 10 c. Galima
gauti pas:

GERESNIS IMAS

KT7N. J. J.
324 Wharton st..

Ąo"

KAULAKĮ,
PHILADELPH1A, PA.

arba
“DRAUGO” KNYGYNE,
1800 W. 46th it.,
CHICAGO, ILL.

prisiėjo
25 dolerius už aukų rinki į Ir čia Bulotai
mą, tai jokiu budu jis nuo I smarkiai susikirsti, arba
lietuvių pilnos sau algos su- teisingiau pasakius išsilojo
rįnkti negali.
ti. Bulota ten rinko aukas.
Tatai Bulota, numojo ran ii Bet gudruoliai, tie rusai, au
ka, ir “nusimufino” jis pas
kų Bulotai neduoda nei pa
rusus.
čiupinėti. Bulotos surinktą
Socialistų
keliauninkas
2 liepos,. 1916 m.. Hull sias aukas patarta nusiųsti
Bulota varguose mirksta.
Tie susipratusieji lietuviai House svetainėj Bulota taip rusų juodašimčių draugijai
katalikai Bulotos socialistiš- įspūdingai kalbėjo rusams, “Bratskij Otklik”. Neper
kosioms misijoms nei cento kad tie, besiklausydami, vie maldaujamas tas likimas.
neaukauja. Jei kur beatsi ni apsnūdo, o kiti turbut, Jis stačiai tyčiojas iš Bulo
randa koks tamsuolėlis soci ! kad apsnudusiuosius išbu tos. Tik pamislykite: soci
alistas, bet ir su tuo nesusi- dinti, pakėlė toki baisų tru- alistų rinkikas Bulota renka
šildysi. Jei Bulota su savo kšmą, kad muštynės kuotik aukas, žinoma, socialistams,
o čia tas Bulotos surinktą
palydovėmis ima į dieną po : neįvyko.

'i tie vargai,
Bulotos var
geliai!

sias aukas norima nusiųsti lota su savo snaudulingomis vieną “spyčių” išrėžti.
gyvendinami senose vieto
kam? juodašimčiams!!!
kalbomis gerai sugraudintų
Mes iš savo pusės velija se. Nesenai iš Vilniaus buk
žydų kapitalistų širdis, o gal me jam kųopuikiausio pasi
Nenusisekus nei su rusais,
išgabentas pirmasis būrys
sekimo žydų kapitalistų tar
dabar
Bulota
kaiu
rirdėti
|galėtų
tuomet
imti
nebe
P
°
aabar Bulota, kaip girdėti, ,
dolerių
pabėgėlių 2,000 žmonių. Ke 
pe.
.žadąs kreipties į žydus. Gal
'
’
lionę tvarko lietuvių, lenkų
jie su didesne atida ir “pa- ‘ d‘T
* auk.»
J. P. Poška,
ir žydų komitetai.
šenavone” klausysią jo pra-’ Be‘°'. "°".
, P°
’kaibu
i savo laikrascius ir paskleiVEŽA PABĖGĖLIUS IŠ
Ir yra? daug priežasčiąj^ “ Bu“,esa”W
Sąmoninga .gaspadiae
delko Bulotai priderėtą krei“’ “lauS’ daueella
ku'
rišama
turi avo narni
I itei uk^
VILNIAUS.
D*rū Richlcr'io
uties į žydus.
|ne Vilniuj pašino Bulotą ir'
.
v . x
| girdėjo apie jo garsingas veVisupirmu šydą tarpe y-įBt
tvirtina,
Neabejojantis būdas jtrinimut nuo
“iGūžėta Polska” prane
skaudėjimo Retintai i.imo, persišalra turtingą kapitalistą. O kad Bulotos žmona esanti ne

PAW.EXPEU.ER

bet Vii-

Jei Ui tie-

vena geroje prietelystėje su’ sa, tai ir dėlto priderėtų sa
žydais kapitalistais. Jei Buvo žmonos tautiečiams bent

Kainas Ketverge,,

ša, kad pastaraisiais laikais
iš Vilniaus pabėgėlius pra
dėjo siųsti j vakarus. Jie ap-

dimo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke
“JKARA”
25c. ir 50c. buteliukas visor.o uptiekoae ar b b
Mačiai iiU'i
F. Ai>. kičinei & co.

ri-SO We>hUurton Street.

W«w York, N. U

ir Subatoj d., Liepos 13,14 ir 15
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Langatiesčiu
Atliekanos
Dailios dubultavais kraš
tais uždangų liekanos, čystais ir pamargintais vidu
riais, regulariška prekė bu
vo 7c. jardas.. Paskutinis
šmotas 50c. vertės — jardas
narsiduoda už

Gincham Sukniems
Didelis pasirinkimas šia
me sezone, naujausios ma
dos. vaikų ir moterų, suk
nioms, įvairių spalvų; verta
10c. jardui

Kž

0
■

Kolbotkines
Langatiestes

\!ž

0
f

62)
$

f
V

(U
£

xl/

Gingham Žiurstai
Kokybės modelis, mėly
nais ir baltais; rudais ir bal
tais taškais; plaunant nie
kuomet nesimaino spalva,
parduodama buvo po 8c., da
bar jardui

Tikrai romiški, išbaltinti,
geriausios kokybės, čieli su
pagražintais galais įvairio
mis spalvomis, verti nemažiaus kaip 7^c.
jardas

Gatavi pasiūti, miera 45x
36, padaryti iš švelnaus palu
namo muslino, parsiduodavo
po 15c. dabar kiekvienas po

šlz

Baltos ir gelsvos, visos gatavai padarytos, plačiai įtal| pinti tinkleliai ir karbatkų

Pirties
Suostuvai

| galai, kaip tik pakabinti, bu| vo po $2.50, dabar pora po

Nepaprastos kokybės, iš
baltinti, suktų siūlų, turkiš
ki, labai dideli, 26x55 verti
50c., parsiduoda po

8

i
Vz
■
*
Baltos, gelsvos ir kitokios,
Mz
| 35' coliai platumo, čieli šmo| tai, geriausios kokybės par-

Paklodes
Pagalviu Užvaikai

Audimo
Langatiestes

(<§)
i

! Margarsettes
Užlaidos

62®
didumo 81x90 tikrai pa
darytos “Pepperell Mills”
paklodinyčioj, . baltinamos,
daug mažesnė prekė negu
parsiduodavo, kiekviena po
Ne daugiau kaip keturias
kostuineris gali pirkti.

1O2®

siduodavo po 22c. jardas,
$ dabar po

z*-

f
«• S
•
Už
f.

■

sl-

o

į
1

X.

A

Atneškite šį Kuoponąį
vjZį

|SUKNiEMS PERKELIS

trinkime, naujausių modelių šviesių ir
•tamsių spalvų, niekuomet neparsiduodavo
^
mažiau kaip 1.) c. niekam neparsiduos
Tite šio kupono.
Įtik i o mastu k ožka m i > i h k y k i t
iiž

«

10ic

|

|ŠIS SUTAUPYS KJŠir PINIGUS!
Yra geriausia proga
dėl Jūsų.

Krautuve atdara tris
vakarus j savaite iki

9 v. vak. Pan., Ket. ir

Sub. iki 10 vai.

Tiaros mieros bo velninės
ūžkit tės, pilkos ir rudos, dai
Iiai kraštai išmarginti regu
lai iš. <a prekė 75c. dabar kiekvie: .a po
■ ? ?*Z! r.'

i
f
Sluostuvai

Užldodes

Pilnai išbaltinti šluostuvai, dideli labai geros koky-,
parsiduodavo po 12%c., šia
me išpardavime po

Nothingham audeklinės,
gerai nešiojas, 3 jardai il
gumo, reguliariškai parsiduodavo po $1.25, dabarti
niame išpardavime, pora

t

Bo velnines Lovų

Turkiški
Z
Sluostuvai

Virtuves
Slvostueai
N
tu va
šiuo:
12}/2

baltinti virtuvės šluos
, palši ir balti, stiklams
tyti, gero audimo vertė
jard., dabar po

33c
Sukniems
Audimas

Staltieses

Vienlinkas ir dvilinkas,
šių laikų mados, šviesios ir
tamsios spalvos prekiuodavo 12* 20. jardui, dabar

A idimas balta3, kanapi
niai,: siūlais atsįuvinėta 2
jard 1 ilgumo, tinkamiausios
mad >s, parsiduodavo po $1.,

dab: r po

84O
DIDŽIAUSIA
GERIAUSIA _

KRAUTUVE
ŠIOJE APIE-

L1NKEJE

g

ifirtovau

užfcvtec* [mas

nm Į 4 miestus: Pittsburgh, ti ir ginti Illinois vulstijoj.
Svirno vedėjams imt; i
Nevtark, Biockton, Chicago.
Slapto balsavimo pasekmės: ma atlyginimo išmokėti po

yra padėti bau
ii ima.

nž laikymą sekančiais metais Į dol.
Seimo Pittsburge — 19; Nevv- i Protokolas turi būti n.
aike — 13, Brocklene ■ 5.
Cjne.igo —

turės
sburgli, Pa.
SUSIVIENIJIMO LIETUVIU RYMO KATALIKŲ AMERIKOJE VALDYBOS PINK LM A i
seimas

31 SEIMO, Bltt, 6, 7 ir D., 1916, PHILADELPHIA, PA.

•

ii. 15 num v

!I

’> «*■

Semto
(Tąsa)

pageidavimo
kad- dabarrims organas
la
Skaitomi
pasveikinimai biau rūpintus apie Susivieni
guvu
kuriuos prisiuntė:
jimo reikalus.
x
‘Žvirblis”, F
Kebu kuopų įnešimas Įves
Sekretoriui
ti
referendumų (visuotiną ei ją išrinkta d
2% J. Straigis iš Edvvard- balsavimą), po vispusiam ap
sville, Pa.
svarstymui 54 balsais prieš 1
3. L. Navickas iš Tammpia, atmesta.
Pa.
Centro valdyba turi rū
Magd. Valiukonis iš Du- pintis įuogieieiausia koustitu
ryca,. Pa.
ei jų atspausdinti, pritaikant
5. Juozas Kasimas nuo 1G9 prie valstijų reikalavimu.
k p. iš Sioux City, la.
- Centro valdybai pavesta
G. Jonas Kučinskas,
iš taip p;rt- lupintis kogrc.ėmu
Kingston, Pa.
sia Susiv. įvairiose vai.-ti jose
7. J. \ alukonis iš Phila- į regisi rimti. Jai. pavesta tuo
tikslu advokatus nusisamdę ii.
mtn.
Susiv. kas.erius visus Su
8. Kun. J. Kuras tir kun.
siv
’
.
pinigus turi laikyti bač
Šauliuskas iš Scrautou, l’a.
Susiv.
f sesijų nepvibuvo:
An kose ant nuošimčio
“clieeking aeKtivgiumt vieumd; ;
tanas Gudaitis,
Juozas V. vardu. Ant
’
count
”
,
bėgantiems
reika

Kovas, kun. A. Milukas, kun.
lams, kasininkas negali dau
M. Pankauskas.
giau laikyti, kaip 3,000 dol.
Skaitomas Martino Bra
(Susiv. vardu).
Kasininkui
.nitui
žinsko, 38 kp. nario, prašy
bus mokama alga po 25 dol.
mas išmokėti jam pusę jo po
kas mėnuo.
mirtinės. Prašymas atmesta.
Susiv. Sekretoriui bus mo
Tęsiasi
namo
pirkimo
kama alga kaip pirma: pagelklausimas. Kadangi nužiūri
oininkus jis pats sau samdy
ma trys vietos, kur galintu
sią.
namai pirkti, t. y.
Nevvark.
įnešima
Nevv York ir Brooklyn, 4'
balsu prieš 12 (kiti nuo bal
Ayiiacijos
kla ii,si ma
saviino susilaikė) nutarta iš
Nutarimai'.
<
rinkti komisijų surasti tinka
mus namus ir ištirti sąlyga, Agento nesaindyii.
kiekvienam mieste, Į komisi šiai gali nurodyti ir įtrinku
jų irtėjo: ištirimut Nevvark’i agitatorius, kuriems
— Ant. M asaiįdukas ir Juo larbavimų su Centro Valdy
zas Baurušaitis; Nevv York’c bos žinia bus apmokamos ke
— kun. J. šeštokas ir Petrti; lionės lėšos ir atlyginama už
ir
Montvila; Brooklyn’e — Ma įaujų kuopų .sutvėrimų
tas Milukas ir kun. N. Pet naujų narių prirašymą.
Pasirodo, jog yra draugi
kus. Priede prie tos komisi
biru
jos išrinkta kun. S. Ktrucku; jų norinčių įstoti į Susivieni
ir kun. F. B. Serafinas. Ta: jimų. Kliūtys, pasitaiko, kad
po
komisijai pirmininkauja
S visose draugijose yra
L. R. K. A. vice-pirniininkas uelius senesnius Kaip 50 metą
valdyba
Komisija iki 1 d. rugsėjo tu narius. Tad .centro
ri dalykus ištirti, surasti tin airi pasirūpinti i
ungat draugijai,
senesniems
kantus namus, prirengti pro ’esnių lentelę
i And. lakotos
jektų ir jį centro
valdyba draugijų nariams uuo 50 iki
uvm
perstatyti. Centro valdybe iO metų.. Draugijoms, tšretš
galutinai pasirūpins galima ;us norų prie 'Susiv. prigulė
greitesniu laiku komisijos re j, centro valdyba nuspręs ai
draugijas
į Susiv
komenduotąjj namą nup’rk- .okias
ti. 46 baisais prieš 5 (kitiem, priimti ar ne. Draugijos į Su
nuo balsavimo susilaikius dv. galės įstoti nuo
ueluvi-i D
nutarta, kad namai Susi vieni ių, šių metų.
Moksleiviams,
ri rašau
jitnui nekainuotų daugiau 30.
denis naujus namus ir vazi000 dol.
tėjant su agitacija dei Su
OZffM.VO K LA f SIMAS
liv., už kiekvieną naujų narj
onuo n
Įsteigti savų organą mes; jus mokama po 5o c., o už pri4, 7, 13, 17, 2L 23, 30, 40, 41 ašymų į $l,0u0 skyrių —
42, 45, 77. 89, 101, J15, 123 $1.00.
iš kokios batikos šv. Kazilėni surengti vaka134, J74, Nevv Yorko ir Xew
niero
vienuolyno
paskolai
pa

įtėjuteių
dėl karės
Jers.ey apskričiai. Vo geran
loti,
pavesta
nuspręsti
centro
ių nuo vakarų turi
ii- nuodu gilium apsvarstymu
otru
kasą, iŠ kur
50 balsui;' nutarta kykiu si
Centro
valdvba
įgaliota,
su kitomis aukom!,'
namu ir -savo laikraštį ogga
nata u t naudų ir užtikrinimų,
Kol HuC v. įsisteigs
savi irkti “Gnvermeiit bods”.
Susiv. įsisteigus
nuOsa
A GStoVttiS
į
dus molius, Susiv. emigraci
palikti tie palįs: imu
paima j savo
nėšis ir \ incr.s laikot
išrinkti Litera- tos re.kalus
.
J komisijų unkąs,
Ibių nuo ..aulos 1 a vynus
Struckus. adv
įliejo
kum «J. Di,įm įjbO.OO nutarta i. mokėti.
Sesija

8, 2 r. 15

mirt. po pietą
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33rd St., Chicago,^ III.
Susirinkimai po aštuntai kiekĮcinko, Aižė Sąjnaškienė, Ma
39 kuopa.
Petras Geležinis kaltas už 5
Dvasiškas
Vadovas
—
kun.
T
*
eno
m~nesio, apie pirmą va
rė Tamašauskienė.
mėn., Vincas Šiugžda, Marė
Stasys Saunarys kaltas už
J. J. Jakaitis, 41 Providencel_“d»
8Vetai‘
52 kuopa.
Gudaitė, Anastazija Raudonėj, 9 ir So. Lincoln gatv.
5 mėn., Ona Saunarienė kalta
St., AVorcester, Mass.
Emilija Suslavičiutė, Košt.
niutė, Juozas Grigaliūnas,
AM. L. R. K. MOTERŲ SĄJUN
už 5 mėn., Veronika StankieKnygius — kun. S. J. GOS CENTRO VALDYBA.
Liudvikas
Pakalas,
Paulina
ftiinkorius,
Natalija
ŠimkorieS.
L.
R.
K.
A.
77
kuopa,
13 kuopa.
Struckus, P. O. Plymouth, Pa. Pirm. —Marijona Juškienė,
*Gedraitė, Antanas Samsonas, nė kalta už 5 mėn., Julius Ve nė. ’
Swoyers, Pa., turės savo su
Gydytojas — Dr. A. K.
J ieva Litvinienė, Vincas Petras Čaplikas, Petras Lu- lička.
sirinkimą liepos 16 dieną, 4:00 Rutkauskas, 2302 S. Leavitt 129 Melrose st., Montello, Mass.
54 kuapa.
Skirpstas, Agnieška Kaukienė, sauskas, Andrius Gumauskas,
Vice-pirm. — Pranei5ka Nn49 kuopa.
po pietų, Miko Janulevičiaus St., Chicago. UI.
Juozas
Kamantauskas,
Si

tautaitė, 2006 String st., Chica*
Alek. Kiaumienė, Rožė Lakš- Jurgis Liekus, Mykolas Za Matas Paulauskas, Marė
svetainėje (Briadrike). Visi
mas
Eidukinas,
Agnieška
Ago, III.
tutaičiutė, kalta už 5 mėn., jenkauskas, Alek. Kučinskas, Garlauskienė, Barbora Žmisąnariai kviečiami susirinkti CHICAGOS I APSKRIČIO Rašt. — M. L. Gurinskaitė,
domaitienė,
Zigmas
Žemai

Barbora Šeliuskienė, Pijusas Mykolas Kubilevičius kaltas tienė, Petronė Giliuvienė, Ma
tis, Stasys Paura, Stanisla ir užsimokėti mokesčius. Susi 3. L. R. K. A ADRESAI: 3347 Auburn avė., Chicago, III.
Luščikauskas, Jieva Maksima- už 5 mėn.
tas skrabulis, Aižė Mickuvie va Blužaitė.
Ižd. — Antanina Nausiedienė,
rinkimas bus kaip suaugusių,
vičienė, Aižė Benesiunienė,
917
W. 33rd st., Chicago, m.
nė, Južė Paliulienė, Vincas
taip ir vaikų skyriaus.
VAkuopa.
Pirm.
A.
J.
Sutkus,
6321
55
kuopa.
Iždo globėjos: Pranciška Ma
Agnieška Česnienė S.
BaŠemetas, Veronika KvederieA. Katkevičia, rašt. So. Fairfieid avė., Chi:ago, cijauskaitė, 4358
S. Fairfieid
Juozas
Luckus,
Rožė
LucJuozas
Bernotaitis,
Ona
daičiutė, Alena Remeikienė
nė, Katrė Šlapkauskienė, Ma
[11.
avė.,
Chicago,
III.
Petronė Mickeliunienė kalta Macaitienė, Alena Bulotienė, rė Medelienė, Domicėlė Ble- kienė, Antanas Ožila.
Ona Nausiedaitė,
1447 S.
S. L. R. K. A. 26 kuopa,
Rašt. J. J. Palekas, 4528
už 5 mėn., Petronė Budriutė, Agota Arbačauskienė, Alek. kevičienė, Julė Gaubienė, Ma
56 kuopa.
50th avė., Cicero, UJ.
Lewiston, Me., liepos 16 dieną, So. Washtenaw avė.,
Stasys Benašiunas, Juzė Žu Dingas, Agota Zorskienė, kal rė Lukoševičienė, Liudvikas
Daktarė-Kvotėja:
Dr. A. S.
Antanas Mikulskis, Juozas 2:99 po pietų turės savo susi
Chicago, III.
kauskienė, Rožė Žilinskienė, ta už 5 mėli. Marcelė Grigie Rutkauskas.
šlakienė, 3352 S. Halsted st, Chi
Vilkas, Petras Gudiškis, Ma rinkimą
šv. Baltramiejaus
Ižd. J. Žakas, 3339 So. cago, Kl.
Magdė Skirmonienė, Rožė Do- nė, Magdė Strokienė, Magdė
41 kuopa.
tas Visiackas, Petras Ruzgai- svetainėj. Visi sąnariai pra Emerald avė., Chicago, III. Dvas. Vadovas: kun. F. Ke
vidaitienė kalta už 5 mėnesius Strokiutė.
tis, Adomas Leika, Vincas šomi ateiti ir atsivesti norin Organizatoriai:
mėšis, 50 W. 6th st., So. Boston,
Ona Žaveckienė.
26 kuopa.
Anastazija Jasaičiutė, Marė
Laukaitis, Juozas Vedegis, čius Įstoti Sus-man.
A. J. Sutkus, 6329 So. Mass.
42 kuopa.
Teiberiutė, Stasys Tribelskis.
Pranas Stasiulis, Vladas
Vincas
Medutis,
Juozas
PaJI/. čereškeviče, rašt. Fairfieid avė.,
Chicago, ŠVENTO MYKOLO DRAUGI
Dominikas Strumskis.
Adominis, Juzė Miluniutė,
JOS, ROCKFORD, ILL., VAL
15 kuopa.
kelskis, Juozas Stepšvs, Mi
Dl.
DYBOS ADRESAI:
43 kuopa.
Juozas
Horodeckis, Ona Antanas Baltrušaitis, Aižė
kas Narbutas Antanas Mačys,
S. L. R. K. A. 103 kuopa, P. P. Petrėnas, 422 Is- Pirmininkas, Kazimieras MikPajauskienė,
Jonas Buzas, Petraitienė, Viktė Stasiulienė, Jurgis Slavinskas, Mikas Juozas Ulevičius, Juozas Ste Rocliester, N. Y., liepos 18 die land avė., Rockford, III.
las, 1020 — 1022 S. Main st.
Magdė Kantautas Petras Jankūnas, ponavičius, Juozas Minderis,
Teresa Smolenskienė, Ignas Jonas Petkevičius,
Pirm. pagelbininkas ir Iždi
ną turės savo pusmetinį susi
Šliauterienė,
Zofija
Remeikie

Julius
Kašėta,
Antanas
MižJonaitis, Jonas Petkus, Marė
422
Alek. Vimbrinis, Juozas Kli- rinkimą 7:30 vakere paprastoj S. L. R. K. A. 165 kuopos ninkas : P. P. Petrėnas,
gervs, Pranas Baranauskas, knas, Kazys Erešiunas, Jur
Island
av.e,
Kasparienė, Benediktas But nė,
svetainėj. Yra daug svarbių VIRŠININKU ADRESAI:
Protokų raštininkas: J. J. MerVincas Anialenčius, Antanas gis Mikalskis, Povilas Mikuls
kus, Petronė Žilienė, Domi
27 kuopa.
reikalų
todėl
prašomi
visi
at

čaitis,
1530 West st.,
Urbonas, Rapolas Bubraitis, kis, Mikas Ješinkevičius, Ju
cėlė Lekienė, Marcijona AituPirmininkas,
J.
BaurošaiFinansų
raštin.: J. Zobinas
eiti.
Eleon. Šiauliauskienė kalta
lienė, Monika Lukošienė, Vik už 5 mėn., Juozas Narušas, Julius Aniulis, Petras Rumšą, lius Kapeikas, Augustas Ere
1129
So.
Churcb
at.,
tis,
298
No.
2nd
st.,
Harrison,
A. P. &i<rvinskas, rašt.
Petras Slavickas,
Adomas šiunas, Albinas Čepas, Jonas
torija, Kairičė, Anastazija
Dr-stės,
Dievo
Apveizdos
para
N. J.
“ kaltas už 5 mėn., Marė Rožie- Šatas, Pranas Miniotas, An
pijos
valdybos
adresai:
Petkienė, Jonas Smolenskas, ne, Marė Valnkevičienė kalta
Surdukas, Antanas Gražulis,
Vice-pirm., J. Dunčikas, Pirm. — A. Stulginskas, 715
S. L. R. K. A. 15 kuopa,
tanas
Genibutas,
Jonas
GelOna Budraitienė, Kazys Po-f už 5 mėli., Anelė Kalpokienė.
Juožas Potkamaris, Antanas
dauskas, Morta Slevinskienė, Survilas, Kazys Slegus, Ado Chicago, Ilk, turės savo pus 201 Hamilton st. Harrison, W. 19 Pi.
čius, Rožė Plačienė, Uršė As-1
28 kuopa.
Pag. — M. Ramanavičia, 547
metinį susirinkimą liepos 14 N. J.
trauskienė, Antanian Slavic Matas Bižys, Aižė Kazo- Simas Kraulaidis, Edvardas mas Pranskaitis, A. JuodževiRaštininkas, J. Svetulevi- W. 20 st.
dieną, 7:30 vakare, šv. Jurgio
Suchauskas, Petras
Šatas, č‘
kaitė.
Jonas Jaroševičius, 1048 Waskienė, Katrė Valiukinienė, kai Andrius
Staniulis,
Pet Domi. Gališauskis, Pranas parap. svetainėje, Bridgepor- čia, 291 John st., Harrison, Rašt. — Liud. Sabaliauskaitę
16 kuopa.
ta už 5 mėn., Pranė Matuševi- ras Motuzas, Vladas
te. Visi sąnariai turi atsilan N. J.
Šaras,
1714 S. Union avė.,
Magdė Maurutienė, kalta už čienė, Marė Jakienė, Viktė Baltrus Sereičikas, Petras Valaitis, Povilas Alekna, Ka kyti ir užsimokėti mokesčius.
Fin. Rašt. — K. Vasiliauskas,
Rašt.
pagelbininkas,
Elz

zvs Kauneckis, Juozas Kli
5 mėn., Leosė Marcinkienė, Plitnikienė kalta už 5 mėn.
558
W. 14 st.,
Atsineškite išpažinties paliudi bieta Marcinkevičienė,,
Gustas, Adomas Jankūnas, mas.
212
Jurgis Šilkas, Barbora Tama
Ižd.
— A. ' Grisius. 732 W.
29 kuopa.
Viktoras Valičkis, Juozas Bai
jimus.
Harrison avė., Harrison, N.
57
kuopa.
Kasos glob.: Zof.. Bartkevišauskienė, Julė Mikauskienė,
G. S. Žakas, sekr.
Ona Supranavičienė, Marė lkonis, Jurgis Maldonis, Juo
J.
čaitė,
1828 S. Peoria st.,
Pranas Gluodenas, Ona Jenai- Kubiliutė, Antanas Kristopa- zas Džikas, Jonas Grigaliūnas, Jurgis Žilinskas, Marė SkirIšdininkas,
J.
Bacenas,
414
Al. Klimas, 558 W. 14 st.,
tienė, Magdė Šakočienė, Mor vičius, Simonas Sivokas, Jie Vladas
Radžiūnas, Vincas Kevi čienė.
Maršalką, — Mikolas Jatu-i
S. L. R. K. A. 69 kuopa, Hamilton st., Harrison, N. J.
58 kuopa
tą Jukauskienė, Magdė Kiše- va Sivokienė.
žis,
622 W. 15 st.,
Vaičkus, Košt. Kisielius, Jo
Ashley, Pa., turės savo susi
Maršalka, V. Bartuškeviliutė J. Stankus, K. Kisielius,
Susirinkimas
kas pirmą neOna
Milaševičienė,
Julius
nas Kraulajodis.
30 kuopa.
rinkimą liepos 15 d., 7:00 va čia, 206 No. 2nd st., Harrison, dėdienį mėnesio, Apveizd. Die
Marė Subataitienė, Ona ŽelParemskis, Petras Milaševi
44 kuopa.
Antanas Teleiša kaltas už 5
kare. Susirinkite
visi. Yra N. J.
vo parap. salėje, 3 vai po pietų.
monaitienė, Petronė Židunaičius, Ignas Palujauskas
Juozas
Bazys,
Pranas
Rut

mėn., Ona Džiaugelienė, Juo
daug svarbių dalykų. Susirinki
tė, Marė Ališauskiutė, Edv.
59 kuopa.
zas Navickas, Ona Navickienė, kauskas.
te pas raštininką.
SV. JURGIO KAREIVIO
Bobbin, Jurg. Stulgaitis Ma
Pranas Macejunas.
45 kuopa.
DRAUGYSTES,
N0RW00D,
Adomas Džiaugelis, Ona BubA. Malinauskas,
rė Urbanavičienė, Pranė Val60 kuopa.
MASS.,
VALDYBOS
nienė, Juozas Beliauskas kal Rapolas Jakštys, Matas Virašt.
kenčienė, Antanina Maurutie
Ona Dambrauskiebė, Antanas
ANTRASAI:
tas už 5 mėli., Boleslavas Šid limaitis, Uršė Masevičienė,
Pirmininkas, Stasys Kadar?«,
nė, Karolina Godoniutė. Ona
Mickevičius, Juozas Franckelauskas, kaltas už 5 mėu., Boleslavas Muleronka.
L.
R.
K.
A.
25
kuopa,
S.
1038
Washington st.,
vičius, Vincenta Bernotienė,
Valuckienė, Ona Vilkienė, Ka
TAUTOS FONDO VAL- Rožė Žalnierunienė, Jadviga
46
kuopa.
Miners
Mills,
Pa.,
turės
savo
19th st.,
Kazys Zuberius, Jurgis Sinke
DYBA.
trė Gabrienė, Uršė Klimošaitė,
Stankuvienė, Adomas Drig Juozas Bukevičius, Mikali
Pirm. pagelb., Pranas Kudir
susirinkimą
(bertaininį)
lie

vičius, Kazė Bugurevičienė,
Marė Vidunienė, Vincas Žorska,
31 Franklin st.,
nius, Juozas Poškevičius, kal na Bukevičienė.
Pirmininkas: — kun. J. Ja Protokolų raštininkas,
Jonas Bauba, Monika Kri- pos 17 dieną, 7:99 vakare, pas
kis, M. Giedraitienė,
Liud
Joinas
tas už 5 mėn., Kostas Kleikaitis, Providence and AVaver- Ruškis, 18 Tremont st.,
47 kuopa.
žanauskienė J. Mickevičiūtė, Petrą Lelešių.
vika Pieliutė, Julė Vidunienė,
nauskas,
Baltramiejus Pi
Kaz. Jančauskas rašt. ly st., AVorcester, Mass.
Fin.
raštininkas, J. Versec
Jurgis Rimkaitis, Bronė Domicėlė Baubiutė, Veronika
Ona Patašienė, Mikas Česnius kauskas.
1mas
vice-pirm.
Adv.
A.
kas,
1184
AVashington st.,
Jokutienė, Simonas Navickas, Lesauskienė, Ona Mickevičie
Kostancija Šeštokiutė,
Ona
Šlakis,
3255
So.
Halsted
st.,
Kasiems, Viktoras Kavaliaus
S. L. R. K. A. 63 knot*,
31 kuopa.
Marcijona Navickienė, Motė- nė, Uršė Didvaliutė, Veroni
Ašakunienė, M. Genodnnienė,
Chicago,
III.
kas,
22 Sturvant avė.,
Kvietkauskiutė, Anele Youngstown, Ohio, turės savo
Uršė Gudonienė, Barbora JaMarė Lapinskienė, Paulina jus Kerdokas, Morta Šilako- ka,
Iždo globėjai:
2ras
vice-pirm:
Kun.
Se

mėnesinį susirinkimą po num.
sutienė, Aižė Sidaravičienė, Čekauskienė,
Jokūbas Puzinas, 20 Pond st.,
rafinas, 2327 AV. 23rd
PI.
Karalius La lienė, Juozas Jokulevičius, Bliuviutė, Ona Bliuvienė,
245
Federal
gat.
liepos
16
d.,
Jadviga Jarskienė.
Barnasius Jankauskas AVilloK
Chicago, III.
pinskas, Jieva Andžiulienė, Motėjus Kuprevičius, Anas Marcelė Panelienė, Marė Mic
2
:00
pi
pietų.
st.,
kevičienė,
Bronislava
Antazija
Mačiulienė,
Jurgis
Ma

Sekretorius: — Pakštas,
17 kuopa.
Ona
Leščinskienė,
Mikas
J.
Kasparavičia,
Martinas
Bulkšas,
39 Tre
3255 So. Halsted st., Chicago,
Paulina Karbauskienė, Sta Kundrotas, Jonas Šluželis, čiulis, Bonifacas Gudaliaus druškevičiutė Južė Paplaus
mont st.,
rašt.
III.
sys Daugirdas, Petras Griš- Kazys Vainikonis, Adomas kas, Aižė Medelienė, Viktė kienė, Jurgis Bliu vas, Alek
Maršalka, Stasys Kamila, 39
Iždininkas: — B. Vaišno
Tremont st.
konis, Ona Mikelskienė, Ka Urbonas, Vincas Revuckas Kavaliauskienė, Andrius Bu- Zineitis, Marė Mickevičiūtė.
SLRKA.
121
kp.,
Springras,
1514 Carson st.,
S. S.
bnis,
Maro
Žaveckienė,
Jie

61
kuopa
zys Baltruška, Kastė Tamu- Kaulas Janulevičius.
field, III., turės savo mėne Pittshurg, Pa.
va Jakelskienė, Ona RafnaAndrius Kazlauskas, Rožė
i:
liunienė, T. Pilvelienė, Vik
Iždo globėjai:
35 kuopa.
sinį susirinkimą liepos 16 d.
DIENRAŠTIS
j ’
nauskienė,
Kazimieras
JukraKazlauskienė, Adomas Suktė Lesevicienė, Julė Daukšie
A.
Nausiedienė,
917
AV.
Boleslavas Urbonas, Alek. ta, Ona Matuševičienė, Pranė vietis Magdė Sukvietenė, An tuojaus po pamaldų šv.
t f J11>
nė, Mikas Stanaitis, Petras
33rd
st.,
Chicago,
III.
Valaitis kaltas už 5 mėn.
Kazakevičienė, Marė Litvi tanas Kazlauskas Juoz. Čimo- Vincento de Paulo parapijos
=* < >
Barnuška, Marė Stankevičie
J. Miliauskas,
Pittshurg, (J
<i»i
svetainėje.
Visi
sąnariai
tu

nienė,
Antanina
Mizikevičienė
36
kuopa.
kauskas,
Marė
Čimokauskiei
!
nė, Morta Stučkienė, Magdė
Pa.
ri ateiti ir prašomi atsivesti
Adomas Mizikevičius.
o
Katrė
Lakitskiutė,
Paulina
nė,
Antanas
česnavičius,
Po

Kikutavičienė kalta už 5 mėn.
norinčius
įstoti
į
Sus-mą.
ŠVENTO ANTANO DRAUGI
Biržienė, kalta už 5 mėn., Levilas Rimkevičius Jonas Ba
48 kuopa.
I>
18 kuopa.
J. Brazauskas. JOS, WAUKEOAN, ILL., VAL
vizija Kanišauskienė, Petrone Alena Dychavičienė, Jieva niulis, Martynas Vinikaitis,
Marė Balčiuvienė.
DYBOS ADRESAI:
Loveikiutė, Ona Mačiulnitie- Blažienė, Feliksas Dukavi- Marė Vinikaitienė, Selvestras
J
20 kuopa.
SUSIV.
LIET.
R.
KAT.
AM.
i
nė, Juozas Bradunas. Ona čius, Dom. Naruševičius.
Venslavaitis, Vincas Drauge
i
Pirminiakas, Steponas KelioTadas Dočkus, Juozas Te- Doveikienė, Magdė Smailiem*,
lis, Ona Bulavičienė, Marė Gi CENTRO VALDYBOS AD tis, 1344 So. Jackson st
49 kuopa.
RESAI:
leiša, Leonas Jurevičius, Je A.'ena Stnnislavaitienė, Ka
lienė, Magdė Česnavičienė,
Pagelbininkas, Kazimieru Bur
Jonas
Jarmeška.
ronimas Vitas, Alena Sipavi rys Martinaitis, Juzė.A tomai
Vincas Jančvs Agota Gribausba, 1416 So. Park avė.
50 kuopa.
Pirmininkas — J. Jaroševi
čienė, Pranas Lučkus.
REIKALINGI VAŽINĖJANTI AGENTAI
Protokolų raštininku, Ants*
kienė, Adomas Jančius, Marė
ti.?nė, Areli Ramkauskienė,
čius,
1048
AVashington
St.,
nu
Samoška,
1230
So.
Victoria
kiekviename mieste važi
kalta u* 5 mėn., Nikodimas Vincas Talmockas, Albinas Kupstienė Antanas Kupstas,
21 kuopa.
nėtis ir rodyti nauja 1016
Norv
’
ood,
Mass.
3t.
“RANOEB' modelj. RaJuozas Kalinauskas, Petro Savickas, Antanas Ž.lkus, Strižauskas, Idžidorius Ša Ona Kremerienė, Jonas Mak
iykit
susipažinimui
au
Finansų
raitininku,
Jonu
Vice-pirm. — K. Krušins-,
mūsą specijaUų paalulysimavičius, Magdė Maksimanė Vaišnorienė, Pranė Jan Barbora Adomaitienė Agota mas.
■u.
kas, 59 Teneyck St., Brooklyn, Bakiy.8’ .1327 So. Victori» st.
PRISTATOMAS
DY
vičienė,
Mikas
Palavikas,
51 kuopa.
kauskienė, Agnieška Kanu Matulienė, Agota D dž/uliutė.
Kuininku, Antanu Bakšya
KAI dėl 30 dienu išmė
N.
Y.
ginimo. Klausk dėl dide1327 So. Viotoria st
38 kuopa.
čienė, Anastazija Šiugždienė,
Jurgis Burinskas, Magdė Izabelė Valiukoniutė.
lio katalogo ir paaiškiRaštininkas
—
J.
S.
Vasi

Kasos globėjai:
dN nimą atebuklingianalo pa66 kuopa.
Vincas Stalioraitis, Katrė Laurinaitienė, Marė BurinsAgota Lickavienė,
Aleks.
dulymo, kuomet nore (ta
liauskas, 112 N. Greene St., Leonas Krikštinavičia, 132A
ryto ant dviraėią.
Jūs
Kašinskienė, Jurgis Lanaus- Miliunienė, Agota Barauskie kienė, Jonas Burinskas, Aižė
Juozas Daraškevičius, Pet Baltimore, Md.
busit* nustebinti mūsa mažomis kai
So. Victoria St.,
nom.* lr pstymetinomis Išlygomis.
kas, Stasys Augštakalnis, An nė, Juozas Baliukas, Alek. Sakalauskienė, Pranas Būd ras Linkevičius, Mikas Luk
1326 So.
Iždininkas — J. Stulgaitis, Adomas Jonaitis,
9< RŪSYS, sulyg didumo ir spal
vos Ranger dviračių. Pilniausios vi
tanas Švežas, kaltas už 5 mėn, Švedkauskas, Jurgis Katke vietis, Juozas Zajenkauskas, šys, Simas Mikševičius,
Jo 140 S. Meade St., Wilkes Lincoln St.
soj Amerikoj. Kiti garantuoti mo
Ona nas Kačionas, Vladas Žukelis,
Vincas Bražinskas, Ona Zajenkauskienė,
Petras Tavetis, Marė Urbai- vičius,
1. Maršalka, Pranas Dapkas. delli ai 111.05, >14.75 ir #17.60. Keletts
Barre, Pa.
ge, a vartotą dviraiią,
dviračiu, paimt
paimtą iSpar1407 So. Park avė.
Čiutė, Uršė Venskaitė, Ona Juozas Stučka, Pranas Kuni- Bartaševičienė, Petronė Ži- Petras Ješkevičius,
da imui nuo >3.00 iki >8.00
Petras
Iždo globėjai:
k
Inos,
lemputės,
ratai
ir visos rei
2. Maršalka, Antanu DidjurJelauskienė, Antanas Kairys, šauskas, Pranas Visminas, lionienė, Katrė Vasiliauskie Leškauskas, Pranas Savickas,
kalingos dalys už puse paprastos kai
V. Lukoševičius, P. O. Mi gie, 1327 bo. Park avė.
nos. Nepirk dviračio, kol negausi mū
Pranas Rupketis, Zofija So- Jieva Stučkienė, Pranas Dim nė, Ona Spudienė, Gendruta Tgnas Savickas.
<u katalogo. Rašyk dabar.
nersville, Pa.
Knygine Pranciškus
KsptnMEAp OVCTLB CO., Dept. A—334
paitė, Marė
Vengraitienė, ša, Antanas Bakaitis.
Abromavičienė, Jonas Raba(Bus daugiau.)
A.
Nausiedienė, 917 AV. rsuskas, 1321 So. Victoria, St.

S. L. R. K. A. KUOPŲ
SUSIRINKIMAI.

12 kuopa.
Vincas Laihalaukis, Mikaliną Sabaliauskienė, Viktė Balonienė.

Draugijų
Reikalai

\\ "DRAUGAS
Kainuoja tiktai

S3.00
Metams

CRIOAOO. nx.

z

SAVAITINIS DRAUGAS

PIRMINEIGA PREKEJE
KINGMAN’O ZINC’O AKCIJŲ.
Tame laike Interstate Gailaban turėjo nurodimų kad išsi
dirbs didelė kasykla Kingman
Zinko šiandien turi tvirtes
nius prirodimus kad ji paliks
viena iš didžiausiu kasyklų
šalyje. Ji yra pastatyta netoli
kitu dviejų Zinko kasyklių ku
rios dabar išdirba daugiau ne
gu $1,000,000 dolerių j mėnesį,

SEK MILIJONERIU

VE-1 nas Dolerių

Satur- tesnį ir pelningesni uždarbi ir
DIMĄ.
day Evening Post., laikrašty- tų tiktai mes galime padaryti
pirkdami Kingman Zinko ak
Kingman Zinko akcijos at- je birž<“lio 24 d‘ Tanlsta atrasi cijas.
sišaukia į kiekvienų vyra ir I kad ir Rockefelleris pats yra
torijoje zinko kasyklų išdi- pelno uždarbis pasibaigęs iki\ pasirodimą bėgančiame išsiMes manome kad šis yra
bystės! '
moterį, su liepa vargstančia am įdėjęs pinigų, kurie neišėjo ant
Gegužio,
1, šią
metų
baro tobulinimo laike negu anos
musų
paskutinis žodis apie
bicijos dvasia kuri iškelia A497, 079 paggl metinio iš- \kompanijos darė savo pra
Nėra ko stebėties kad rei $10,
gero. Laime iįdėjime ateina KINGMAN
vedimo dėl te,ravimo aalyką”.\
ZINKĄ už
merikų. Tai yra stebėtina dva
\dzioje. Dėlto Kingman Zinko
kia skubintos
pirkti King
per uždirbimų per praradimų 50 centų už akcijų ir mes be
sia.
man Zinko akcijas, kurios da
Tokis milžiniškas uždarbis \ dividendai turi būti toje pa
abejones statome savo varda
bar persiduoda už mažas pre yra užtektinai didelis atkreip- čioje eilėje su antrais didesir
per
vartojimų
taip,
kad
vis
Ji yra ištobulinusi apleis
ant Kingman Zinko Kasyklos.
Visas
ištobulinimo
darbas
kes. Kingman Zinko kasyklos kite atydų finansų
tas vietas, yra padariusi gėlių
žmonių nais zinko dividendu apmokėJeigu Tamstos norėtumėte
tobulinosi ir ištikro pasirodo, ir kapitalistų visame pašau- tojais nes kasykla yra geriau atliktas
nurodo, kad King- daržus iš tyru. Ji yra išdirbu rasti ir daryti geresnius įdė daugiaus informacijų, tai bus
kad ateityje bus viena iš di lyje, vienok jie randasi že-pšDYoteAa ir ištobulinta
man Zinko kasykla bus dides si ūkės iš pasmerktos ir aplei- jimus.
veikiai parūpinta, bet klausk
džiausiu kasyklų šalyje. Ki iniau Butte ir Superior už
setos
žemės,
gi
yra
nuvedusi
nė negu nekuri iš tu dviejų. Ir
greitai, nes laikas dėl susira
tos kasyklos šioje apylinkėje darbio bėgančiame laike. Ka Prekes akcijų pakils j kelias nėra ko stebėties kad akcijonie žmogų į pečias i šrasti turtus.
šinėjimo jau beveik prabėgo.
jau yra didžios dalių apmokė- dangi iš karto 1916 metų jie
Ji
išdirbo
musų
kasyklas.
Ji
Rašyk, šauk per telefonų
riai skubinasi pirkti akcijas
dienas
tojos. Kingman Zinko kompa išmokėjo
MS
yra
pastačiusi
musų
stebėtinų
dividendų prekes
arba telegrafuok:
pakol dar nėra pakylę pre
nija bus didesnė negu bile apie $1,000,000 dolerių Į mėnePrekes Kingman
Zinko
dreginimo projektų.
katra iš tu dvieju. Jonas Boyturi pakilti į kėlės
dienas. kės.
Geriause yra pripildyti pa
Ji yra privertusi
augti
le, žmogus kuris beabejo žino
Taip daug yra įnuins rašiu
Lai praeiti nemalonus at sirašymo kuponų dabar. Pas
dviem žolėm, kur pirma augo
Interstate’s Callahanas, ant
Kingman Distriktą geriau ne
MILIJONAS
DOLERIŲ
sių ir prašiusiu, palaikyti tų
kui pasiekti savo čekių kningų,
tiktai viena, yra išstačiusi mu minimai būna užmiršti. Arba
gu kuris kitas žmogus, išrin ras Zinko kasykla yra užmo progų biski ilgiau ir užrašy
arba geriause
eiti išpirkti
JEIGU.
kitaip
sakant
jeigu
Tamsta
sų
gelžkelius.
Ji
yra
pakėlusi
jusi
1,000,000
dolerių
dividen

ko šitų nuosavybė kaipo ge
“Money Orderį”.
ti už tų pačia kainų, mes da
žmonės
iš
skurdo
į
geresnį
gy
dų.
Turtas
karta
parduotas
praeityje
padarei
blogų
įdėji

riausia šiame distrikte. Kiek
rom viskų mes galėm padėti
Al. i jonas dolerių įeigų yra venimą, ištaisiusi bulevardus
Visus užsakymus ir susiži
už
10
centu
už
akcijų
buvo
mą, Tamsta turi neatminti to
viena pėda ištobulintos žemes
jiems bet pagal teisybę, mes antgalvis straipsnio, iš kurio
nojimus reikia siųsti.
su visų tuomi kų turtas gali
prisideda
prie priparodimo mažas arba be prašimo už ak- tureme parduoti akcijas po
ir leisti atmušti tamstų nuo
jau
mes
citavome.
Tas
priroManager.
atnešti. Ji yra padariusi pre
n
...
, .
kad jis buvo teisingas, dividen ei dj is už tųf kaina. Ir ji nepa-|.
.
1 o0 centų tiems kurie
pirma do kad kiekvienas šėrininkas
geresnio įdėjimo. Jeigu Tam
zidentus iš mokytojų, kareivių
I . .
v ,.
dai kuriuos Zinko kasyklos da darė tokio gero pasiroduno,
. prisius savo uzsakimų, uzsi Zinko kasyklų gauna daugiau
sta to nepasisaugosi, Tamsta
...
, •
., , ,
bartiniame laike apmoka yra tada kaip dabar , pasirodo,
James J. Hill jų turėjo. Jis
.. rasnnai ateina taip greit kad negu milijoną dolerių į metus
A. M. MATUOS
atsineši savo gyvenimui galų
Zinko
kompanija,
,.
,
. . ,.
,
tokie dideli, kad rodos yra Kingman
James J. Hill ja turijo. Jis
.
paskirymas turi būti parduo dividenduose. Šėrininkas tū
kuris yra miręs ir turi jam
šiandie.
,, - M
v . ..
.
E. 5th avė., GARY, IND.
sunku ir tikėti.
tas oO centų uz akcijų, ir ro- lodamas maža akcijų dalį gan mirė keli mėnesiai atgal, pali
leista
būti
mirusiam.
Per
tų
Interstate Gallalian akcijas Idos butų perdaug užsirašiu- i a pelno pag d savo pvoporci ko savo laimes vertė daugiau
Kad ir tokis nuomaningas
Tamsta prikeli atminti ir ap
TEMYKIT!
laikraštis
kaip “Saturday neneniai parsidavė už $30 do-lsiu. Vienas būdas, gauti akci- jų. Vra senas priežodis kad negu $1,000,000 dolerių, ir pa
J
Evening Post” gal būt atsar- lei ių. Tų buvo tikra kaina, bet Į jų dabartiniame laike už tų \ic:’."s geras įdėjimas yra ver liko vyrus, kurie petis į petį rėdai jų su tokais dalykais ku
Prekės šėrų Kingman
ranka
į
ranka
ėjo
su
juomi
su
tai
yra
tvirtas
prašimas,
už
tų
J
žemų
kainų,
reiškia
tuoj
siųsti
rie
reikia
Tamstos
laimingai
giausis žurnalas Suv. Valsti
tas viso gyvenimo
arba, bet
sidėję, tada kada jis buvo vos ateičiai ir tas negali būti. Pa Zinc Gompanijos bus pakeltos
jose, kalbėdamas apie Zinko pr ke bėgančiame laike biski J pinigus ir užsakymų
ne kožna diena pasitaiko tokia
paprastas darbininkas.
mažesnė negu tada anoji be
sako:
dėk į šalį tuos jautimus ir at nuo 10 dienos liepos (July) š.
gera proga padaryti gera įdė
auti prasimai yra apie $27 |
KARE IR ZINKAS
Andrius Garnegie jų turėjo. sižiūrėjimus. Duok vadeles t Ai
jimų. Toki gera proga kurių
dolerių.
m. Skaitikyte apgarsima ir
Europos karė daug 'reiškia Tamsta
pirlti’ Ki"K'"an Jis yra išdalinęs daugiau mi ambicijai ir dvasiai kurį pa
Tiktai pamislik pirkti tui I begančiame laike prie padidi. Zinko akcijas labai retai. Tūk lijonų dolerių negu dešimčiais darė Ameriką garbingų — pa siųskyte savo užsakymus kuogali
ta už 10 centų už akcijų ir nimo
isdirbystįs. Pa. stančiai turėjo tų progų, ka tūkstančių depozitorių
darė milijonierius iš prastu greičiausiai.
da Interstate Callahan parda padėti į bankų, ir dar yra gy
pa
duoti
už.
$30.00
dolerių
kausyk
Albertas
w
At
_
Čia yra paragrafas kuria
vė akcijas po 10 centų. Ištik- venančių žmonių šiandie ku darbininkų, ir tvirtai išrink tų,
nž
akcija!
Tai
reiškia
$300
wood>as
sako
.
..
Saturd
me telpa viršminėtas stateniekas neperiškadytų
rie dirbo su juomi už papras kad
lolerių
už
$1.00.
Jeigu
!<>■>«Eveuing
Post
”
,
laikraštyje
kai
10
bavo
laikai
kada
bevelk
vl
'
mentas. Jis yra paimtas iš
ta darbininkų gaudami $1.25 Tamstos praeiti apsirinkimui.!
„m
Zinko
daris
tų
pati
kaip
bedamas
apie
New
Jersey
Zin
si
,llv
"
lw
"
h
i
ap™kėtojai
zm“Saturday Evening
Post”
Šiandie Tamsta stovi akis į McINTYREį COMPANIES
ko turto galėjo būti nupirkti už dienų.
anas,
tad
reiškia,
jeigu
t,
pirko
k
„
mparaJ1>
.
u
Ilgas
Jume 24, 1916 puslapis 12 an
akį su tikra progų kuri yra
už labai žemų prekę. Jeigu
LIMITED.
Jonas Boyle turėjo tų verta kiekvieno dolerio, kuri
tras
kolumnos, antgalvis, kai 1,000 akcijų dabar už $500 apeina> įvelta5 ; llepaprasta
Tamsta tada būtumei pirkęs pačių ambicija.
lolerių,
tai
tų
gautumei
už
padėjillla
dividendu
iSleidimas
Jis pradėjo
“Million Dollars Income” Al
jau dabar turėtumei geros ver Golconda Kasyklų su keliais Tamsta įdėsi.
110 Dearbornst., Chicago,
jas
$150,000
dolerių.
Mes
j
ej
karės
.
Karė
musų
šalies
berto W. Atword:
tės
dalį.
ei spėjame tokio didelio už- kitomis beabejones privers pa
šimtais dolerių ir šiandie jis
Mes nebegyvenome laikuo UI. (Kankers),
larbio, bet mes tikimės kad ,,elti zinko prckę
dau
“Maždaug yra idea kas at
pasitraukė ne tiktai su didelė se kada buvo procentai nuo
Pirk Kigman Zinko šiandie
pasekmės
bus
milžiniškos.
SnĮ
gs
^į
au
j
r
pad
į
d
į
n
tį
stebėtinus
eityje gal būt atidaryta, yra
laime bet su garbingu vardu, 3 iki 6. Tas buvo gerai dėl Gary State Bank, Gary, Ind.
ir
Tamsta
busi
savininkas
už
nurodita per akcijonerių iš oi,iai milžiniška uždarbio ga- dividendus> kurios zinko
sitikėjimo dalies, kuri priklau kuris yra svarbesnis negu tur musų protėvių, bet šiandien The Citizens Bank King
kai
tas. Jeigu jo sveikata nebūtų pragyvenimas yra brangus ir
leistų surašą.
ua turi pakilti į kelias dienas. | t;ritetu ‘tvirtina kad Zinko so į tų pačių klesų, ir padary nusilpnejusi ir jeigu jis butų ambicijos vyrai ir moteris rei man, Ariz.
si Milijonų dolerių įeigų.
augštos prekės laikysis pc
NEW JERSEY ZINKO
valdęs Kingman Zinko kasyk kalauja dalykų dėl jų sveika Citizens Bank Flagstaff,
daugiau kaip dvidešimts me SKUBUS DARBAS KASY las, jis beabejo butų palikęs tos ir pasilinksminimo, kurie
Kompanijos paliečia ilgų ii
Ariz.
tų. Po karei, kadangi milžidaug turtingesnis negu jis yra nebuvo žinomi anuose laikuo
KLOJE.
naudinga, bet pastumta į ne
...
i..
.niška daugybė Zinko yra reidabar bet jojo nelaimė praradi se, mes turime paimti išlengvienap
tik
mes
galime
.
,
...
paprastų padėjimų dividendų
kalaujama...
pataisimui sunaime sveikatos davė jums progų va uždarbi ir padėti ji į grei•O«T1 dividendus,
f 11 VirlOTldll C kad
L’orl King
l/imr  I
spręsti
Darbas
kasykloje
progresuo
išleidimo dėl karės. Didžiausi
kintu išdirbysčių ir kitų vie
pasidalinti darbų kuri jis bu
man Zinko kompanija
turi
akcijoneriai gerai rūpinosi di
tų EUROPOJE Augštųjų kai ja labai užganėdinamai “Šaf- tų varęs toliau.
mokėti tų kų kitose kasyklos
videndais.
nų Zinko akcijoneriams atneš tas” eina gylin ir sriovė eina
’
PASIRAŠYMO KUPONAS
$
Jaro. Jus gal paklausyte, ko
Ne vienas iš tu vyru nepa
j ru< Į (ore: Š’> vistimosi dar
milijonus
dolerių,
bet
ir
že

Pirmuose penkiuose mėne lei mes turiame tikėtis kad
bas atidaro ir atranda daugy liko turtingas taupindamas pi
A. M. MATTHEVVS, E. 5th Avė., GARY, IND.
siuose 1916 metų didžiausi ak Kingman Zinko kompanija mesniosios Zinko prekės taip bės rudos (ore) kuri yra tos nigus. Jie pirma sutaupino o
pat duos gerų pelnų.
cijoneriai Augustinas Heck- darytu taip pat kaip
daro
pačios vertės kuris buvo ir paskui įdėjo į “biznį”. Jono
Aš noriu pirkti......... akcijų Kingman Zinc Kasylų,
sher, apturėjo $1,063,062 ant New Jersey Zinko Butte ir
Tai yra tikra teisybė King yra randamas rudos.
Boyle įdėjimas — idėjiinas,
savo akcijų, Edgoras Paline- Superior, arba Interstate Pa man Zinko kompanijos, ka
kuris turėjo tiktai keletą dole
50 centų už akcijų, ir įdedu $ ................. su pilna
ras jaunas pirmininkas gavo daliau, kadangi šios kasyklos dangi, brangi rudis (ore) ir
Tamstos neturėte idėjos ko rių.
$9,940.92, ir tuzinai kitu paei yra pastatytos visai kitokia mes turiame atminti, kad di ki stebėtina kasykla tobulina
Kiekvienas pats save ant
(arba dalį) mokesčio už tų patį. Balansas (jei yra)
na nuo 240,(XXI iki 600,000 do me krašte šalies. Prirodymas desnes Zinko kasyklos pašau si čia. Ir negalima išaiškinti
kojų pasistatęs žmogus jums
lerių. Sųrašoje gal butui tiktai yra šis kad Kingman distrik lyje buvo ištobulintos
kada Tamstoms per apgarsinimų,
mokamas lygiai per keturius mėnesius, mcmraiai.
pasakys, kad taupinimas yra
vienas vardas žinomas visuo tas jau yra prirodęs kad yra Žiūkas buvo parduodamas už kaip greitai ir kaip gerai šis
labai stebėtina išmintis, jeigu
menei, tai yra Hetty Oreen. vienas iš didžiausių Zinko pro apie pusė dabartinios prekės. darbas yra varomas ir kų jis
Vardas ......................................................... ................
tiktai mes žinome kada
ir
Bet padaryti surašą miliono dukcijų. Amerikoj. Tennessee
reiškia dividenduose dėl Tam
kaip paimti pelną iš savo tau
dolerių ineigų, mes turiame ir Golconda kasyklos yra išsi KINGMAN ZING AKCIJOS, stų, bet mes labai malonetuAdresas. .........................................................................
pumo. Kitaip taupinimas ir
eiti prie tu, kurie gyveno ir tobulinusios į milžiniškas Zin PIGIAI PARDUODAMOS. mėine matyti Tamsta einanti
krovimas pinigų nupuldo į
100 akcijų žemiausia abelno skaičiaus.
ir atsargiai peržiūrinti tų
buvo žinomi pirma karės”.
ko produkcijas. Jie yra tojo
baimę ir baimingą prisirengi
Kingman Zinko akcijos yra nuosavybę. Labai apsimokėtu
pačioje eilėje kaip kitos tris
mą prie gyvaus reikalavimo.
Įstojimas sanlygos
KITI DIDELI DEVIDENdidelės Zinko kasyklos. Sulig pigus pardavimas už dabarti Tamstai aplankyti Kingman
DAI.
Ar Tamsta padarei blogus
pergero autoriteto Tennessee nę prekę 50 centų. Žiūrėk In Zinko kasyklas ir pamatyti
20 procentu ant mėnesinio išiuokeščio.
praeityje? Jeigu
New Jersey Zinko kompa dabar padaro
gryno pelno terstate Gallaban akcijas par distriktą, kuris taip greit au įdėjimus
nija yra ne tik Zinko kompani $7,(HM),000 dolerių, per metus duoda po $20.00 iki $30.(X) do ga ir eina priešakiu, ir gal taip, jūsų patirimas nėra skir
20 procentų iš kulno
ja kuri moka milijonus dole ir Golconda
išdirbo
apie lerių, o tiktai keli metai at greit atitvje palikti didžiausia tingas nuo to laimingo žmoi gaus. Skaityk pasakų Milijogal jie pardavė po 10 centu.'kasykla pasaulyje.
rių dividenduose. Butte ii Su- $300,000 į mėnesi.
perkaperior moka milžiniškus divi- 1 Kingman Zinko Kompanilingman’o zinko akcijas gal dendus “Cbicago’s Tribūne” ja yra ant tos pačios minera
l/0 juostos kaip ir tos dvi kaout už didesnę prekę, negu June 28, 116 sako:
kada buvo sutikta visoje is
“Butte ir Superior ^rg/no I *'2/^0$ ir
daro daug geresnį
Kapitalo

įdėtojai

Įeigų.

PIRK KIHSMAH'O AKGIJIS
DABAR,
PREKES GRAIT
~ PAKILS

“DIDŽIAUSI AKCIONIERIAI
IR 6ERIDEVIDENTAI”

jį

SAVAITINIS DRAUGAS

Chicagoje
PAŠOVĖ REESTORANE.
Kiniečių restorane po No.
303 W. North avė. patarnautojas (\vaiter) Wood
Lum pašovė iš revolverio
koją \Valterio Sheid (1138
Druminond pi.) Sužeistasis
tuojaus nuvežtas ligoninėn
vienuoliu Aleksiui}. Suareš
tuotas Lum teisinosi, kad
jis buk manė, jog Sheid neumokės už pietus. Gird, taip
pasielgė 4 vaikinai toje pat
dienoje.

DETEKTYVAS KALĖJIME.
Šiomis dienomis detekty
vas J. Conoly suareštuotas
ir pasodintas į kalėjimų.
Andai jis sulaikė grįžtanti
nuo darbo Eiles Clark ir
pradėjo kažin ko pas jį teirauties. Kadangi darbinin
kas nenorėjo atsakinėti į
detektyvo klausimus, šis šo
vė ir pavojingai sužeidė
Clark’ų.

ŠALIN DEGTINĖ.

REIKALINGA

DOMAI CHICAGOS VYČIO
APSK. CHORUI.
Šiuomi pranešu visiems L.
V. Chicago.1 Apskr. Choro :.ariams, kad susirinkimas įvyks
liepos 14 d., 1916 8 vai. vak.
Mark \Vhite Sųuare svet. Su
si linkime bus svarstomi begau
tieji choro reikalai, tvarkinius
vakarų ateinančiam sezonui ir
priėmimas narių kaip veikėju
taip ir rėmėjų. (Nariai rėmėjai
moka $5.00 metams ir naudoja
si visomis teisėmis choro taip
pat gauna tikieta ant kiekvie
no parengto vakaro).
Su tikra pagarba,
P-lė VALTERAITft,
raštininkė.

Ar jieškote dar
bo? Skaitykite
Drauga

Telefonu pašaukimas veikiai yra patėmijamas. Žmogus, kurs telefonuoja “dasigauna pirm kitų, kurie norėtų ypatiškai pasikal
bėti.
Bell Service” gelbsti jums perstatyti reikalą
vilkinimo. Tolumas nėra klintis —- ‘‘Bell Ser
vice” siekia kiekviena miestą ir kainą šioj šalyje.

MOKESČIAI.

,,

4184 So. Wood Street
Chicago, III.

o 4617 S. Hermitage ne.
< ! Tel. Drover 9378

it

ChiClgO, III.

Jei nori parduoti namą, lotą, rakandus, išrenduoti kaba rius arba surasti savo gimines garsink
“DRAUGE”
Jei nori pirkti namą, lotą, rakandus, rasti ge
rus kambarius, arba sužinoti kame įvairus pigumai
— SKAITYK “DRAUGE”
Smulkią paskelbimų kaina, (jei skelbimas ne
ilgesnis, kaip 12 žodžių) yra pirmas kartas 35 c.
sekanti po 25 c. arba $1.50 už savaitę.
Apie kainas didesnių paskelbimų kreipkitės
ypatiškai arba laišku Į “Draugo” Administracįją.
Administracijos valandos yra nuo 8 ryto iki 6
vakaro. Utarninkais. Ketvergais ir Subatomis iki
8 vai. vakaro.

Tel. Yarda MIS

St. Anuczauskis

Abelaaa Kontraktorlna, Dallydė Ir Budavotojaa.
Apskaltllavlmal norta! antaiklaml.
2447—U

W.

45th Place,
CHICAGO, ILL.

Chicago Telephone Company

PARDAVIMUI.

Parsiduoda Bučernė ir grosernė greitai ir pigiai, puikiau
šioj, geriausioj biznio vietoj
ant Town of Lake Fikčeriai ir
kiti įtaisymai pirmos klesos.
Kreipkitės į Draugo rędakci«WPARSIDUODA PUIKI
BIZNIS.
Prie

Šv.

Kazimiero

kapinių.

Restoranas ir saliunas ir
penki akrai užsėtos žemės par
siduota iš priežasties, kad savininkas turi daug biznių. Sa
vininkas sutinka mainyti ant
namo arba ant lengvų išmo
kėjimų. Gali įgyti gerą biznį
su mažais pinigais. Del platės
nių žinių malonėkit kreiptieį
GEO. CHERNAUSKAS,
1900 So. Union avė., Chicago,
Phone Canal 1256.

Parsiduoda krautuvė valgo
mųjų daiktu su mėsinyčia, ap
gyvento} lietuviškoj kolonijoj.
Pirkėjas turi turėti $1,000.00.
Kreipkitės žemiau paduotu ad
resu: *
JOSEPH P. LOBEL,
Kcal Estate & Insurance.
28 Murdoek St.,
YOUNGSTOAVN, O.

Pajieškome

25 darbininkai į “lumher
vardus”, 421/5c. į valandą.
Priimami tik prigulinti į
Šiomis dienomis tūlas niuniją.
geris Moses Lambkin du
kart šovė sau į kaktą ir iš 45 darbininkai ševeluoti an
glis ir smiltis, 20c iki 26c.
liko gyvas. Radę jį apal
i valandą.
pusį prie gatvių 39 ir Cnhimet avė. tuojaus nuga-1199 darbininkų į miškus Mibeno ligonbutin ‘‘Provi
cliigane, $35 į mėnesį, vai
dint”. “Boss — tarė nige-Į gis ir butas,
ris atbudęs — buvau persi-, ‘‘Illinois Free Employment
tikrinęs, jog numiriau. Juk Office, Department Juvenidukart šoviau į kukta c... Te”, 526 So. Dearborn st,,
o gyvenu M

KIETAS NIGERIS.

kiniai pritaikomi. Deimantai,
laikrodėliai,
laikrodžiai ir
brangakmenys.
Užlaikau visokių auksinių
laikrodėlių,
deimantinių ir
šliubinių žiedų. Parsiduoda
teisingai.
Jei auksą perki, auksą gau
si ir už auksą mokėsi. Pasi
klauskite, katrie yra pirkę pas
mane, jie teisybę pasakys.
PETER A. MILLER,
2256 W. 22nd Street.

Reikalinga:
10 vaikų pasiuntimui ir prie
darbo ofisuose, $5 iki $7
į savaitę.
30 vaikų prie lengvo darbo
visose miesto dalyse, nuo
$6 iki $9 kas savaitė.
20 vaikų dėl pasiuntimo su
dviračiais ar be tų, $20 iki

Petro Zdanevižiaus
kuris agentavo “Draugui” po Chica
go ir Cicero, III. Kas praneš mums,
kame jis dabar yra, busime labai dė
kingi.
Prie to pranešame visuomenei,
knd ateityje mes neimamo atsako
mybės už virš minėtą Petrą Zdanevičlų, jei jis kur bandytų
rinkti
"Draugui” prenumeratą.
Chicagiečlai ir Ciceriečiai,
kurie
užsisakėte “Draugą” per viršminėtą
agentą, — ir negaunate “Draugo”,

LIBTUVIS GYDYTOJAS

1749 Si. Haltlid CHICAGO, ILL.

:corner

ISth

strkbt:

Telefoną* CanaK4082

Br. 4. K. Rutkauskas
2302 So. LeaTitt St.

’M

Chicago

Telephone Drover 6114

American School
of Languages
■r
AnerikoniŠKn

Mokykla
*

DYKAI
CHICACO ILLINOIS

Anglu kalba yra lengva išmokti, bet šia lengvumai
guli ant to KAS MOKINA. KO MOKINA IR KAIP
MOKINA. Tamista gali išmokti viaa Anglu kalbą
liuosose nuo darbo valandose savo namuose, ui mažą
atlyginimą. Greičiausia, didžiausia ir pripažinta nž
geriausią: Amerikoniška Mokykla, pasekmingai mo
kina per pačtą visose dalyse Amerikos ir Kanados, ir
klcsose dienomis ir vakarais. Jei nori greitai išmokti
Anglu kalbos, tai persitikrink apie musą mokyklą
pirma negu pradėsi mokslą kur kitur. Čia gali už
baigti GRAMMAR ir HIGH schoolea kursus. Graži
didelė iliu.unota knyga yra siunčiama DYKAI. Rašyk
platesniu žinių: įdėk kelias markes dėl prisiuntimo
knygos. Iškirpk ir prisiųsk kartu šitą apgarsinimą.

American School of Languages
CHICAGO. ILL.

1741 W. 47th STREET

DR. J. JONIKAITIS
CjOio Tyrą, Ihtirų Ir Itin Lipt
8337 So. Morgan, «L
CHIOAGO, ILL
3,1 lri!i l-HBM

mui ir nervų suirimui naikint jur
sveikatą ir gyvumą.
Eik pas Dr
Ross ir buk išgydytas jo moderniška
gydymo sistema. Tiktai tas pasekmin
gaa gydytojas, kuris įgyja patyrimą
per metus praktikos ir specijalizavimosi.
Dr. Ross 25 metai praktikos
yra pilnas užtikrinimas jo patyrimo.
Del to tai ligoniai miesto Ir Iš kitur
keliauja pas Dr. Rossą. Jie žino, kad
juos gydys teisingai.
Jo ofisai ir prlvatiški pasiteiravimo
kambariąi
randasi prie 35 South
Dearborn st., Chicago, Crilly Building
Snites 506 ir 507.
Imk Elevatorių
iki penktų lubų.
Pasitelravii*as Ir draugiškas pasi
kalbėjimas jum nieko nekainuos.
Valandos: kasdien 9 iki 4. Nedė
lioms 10 iki 1, taipgi padelniko, Re
rėdos, Petnyčios ir Subatos vakarais
7 iki 8 vai.

ir

Ar Nori Išmokti Anglų Kalbos?

Phone Yards 2721 f

DR. ROSS

DR. A. YUSKA

1800 W. 46 St.

Mokinama: angliškos ir lietuviš
kos kalbų, aritmetikos, knygvedystės.
stenografijos, typewriting, pirklybos
teisiu, Suv. Valst. istorijos, abelnos
istorijos, geografijos, politikinės ekonouijos, pilietvstės, dailarašystės.
Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30
3360 Emerald avė., CHICAGO, ILL.

Vyrai Kreipki*
ties prie

Phoao Causl MIS

Draugas Pub. Co.

Amerikos Lietuviu Mokykla

LEIDIMAS LAIKO IR
PINIGŲ.
Ligos tankiai daugumą
nustebina be jokio parsergėjimo. Jos atsiliepia, kaip ant
proto, taip ir ant kūno; prie
AR PAVARGSTA JŪSŲ akįs, kuomet
to dar praleidimas laiko ir skaitot,
kuomet dirbate! Ar skauda
pinigų Kad išvengti jų, nors jums galvą nuo pavargimo akių! Ar
jūsų akiniai netinka jūsų žiūrėjimui!
tiek, kiek galima, jus turite
Patarimas ir išegzaminavimas per
užbaigusį mokslą optiką. 9 metai pa
atkreipti daugiau
atydos į tyrimo.
DR. I. MEYERS,
savo sveikatą.
Kuomet jau 1024 Milwaukee
Avė.,
Chicago, Dl.
jus nusimanot, kad jau kokia Valandos: kasdien atdara nuo 9 ryto
iki 9 vnkare, Pėtnyčiomis iki 6 va
liag artinasi prie jūsų, nežiū kare. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 12
rint ar ji paeitų nuo skilvio, pietė. Tel. Haymarket 6212.
ar iš viškinimo organų, imkit
Triner’s American EHxir of
Bitter Wine.
Jis iščvstvs
jums vidurius greitai, priduo
damas jiems naują spėką ir
toną, pagerins apetitą, virški
nimą ir išgydys konstipaciją.
Ir sveiki žmonės turėtų retkar
čiais imti dožą šio taip gero
Jis sugražins jūsų sveikatų, spėk:
t oniko, kad palaikyti
savo ir gyvumą. Jo šių laikų moksliškos nu
išgydis nusilpnėjimą, kraujo ne
sistemą geram stovyj. Kai todos
valumą, pūslės, staigius ir užsisenė
na $1.00. Galima gauti drug- jusiaš privatiškas ligas.
Ar jus peržen-gė
štoriuose. Jos Triner, Manute sveikatos teis
das! Ar jus tu
facturing
Chemist, 1333—
rite blogus sa
pnus. Ar jus jau
1339 So. Ashland avė., Chica
čiatėg nuvargę ir
nuliūdę.
Tru
go, III.
ksta
energijos
Triner’s Liniment (tepa
ir ambicijos!
Širdies
drėbė
Tas) išgydo reumatizmą. Lai
įimą,
svaigimą
nevirinlmą
pil
kykit jį ant rankų visuomet.
vo arba jaknų
Drugštoriuose. Kaina 25c. ir
įlr inkstų nevei
[kimą.
Ar jūsų
50c., per pačtą 35c. ir 60c.
atą puola žemyn d«l aukslyvų
(Apgarsin) perviršius! — Neleisk kraujo nevalu

Chicago.

pirm. $30 į mėnesį.

J. Baltutis

General iškas kontraktorius ir na
mų statytojas.

Liepos 15 d. MARSAVIMAS Liepos 15!
Liepos 15 dieną šią metų Poinesdale,
Mich. Lietuvos
Sūnų
draugija
Bell Telephone Building
rengia parodą — maršavimą. lau
mės bus atminčiai Didžiojo Lietuvos
Official 100
Kunigaikščio Vytauto,
kuris ties
Žalgiriu sumušė kr.vžiuokus. Prašome
visų susirinkti 8 vai. ryto Finų sve
malonėkite prisiųsti kvitas j “Drau tainėje. Iš svetainės maršosime baž
go” Administraciją, o laikraštis bus nyčion, kur bus 10 vai. mišios. Iš
klausę mišių vėl maršosime gatvėmis
siunčiamas.
griežiant muzikai. Vakare gi 7 vai.
* * Draugo ’ ’ Admlnistraci j a.
prasidės prakalbos, deklemacijos, lo
Norėčiau parduoti barber
Šimai. Programai pasibaigus — šokiai
vietinius ir iš tolimesnių
sltap kuogreičiauslai. Pigiai,
Phone Canal 2941 Kviečiame
miestelių kuoskaitlingiausiai atšilau
— išpriežasties nesveikatos.
kyti j šias iękilmės. Visi busite užga
PETER A. MILLER,
nėdinti. Svaiginančių gėralų nebus.
Jubilierius
\ir
'Optikas
Atsišaukite.
Įžangą vietiniams 50 c. iš kitur at
važiavusiems
25 c.
Akįs
išegzaminuojamos
:
a811 W. 35tb St., Chicago.
Kviečia
KOMITETAS

1 darbininkas į pieninę, $14
Šiomis dienomis gatvekaį savaitę.
ryj 63 gatvės piktadariai pa
vogė nuo Jono Pfeiffer’io ■ džianitoriai, $12 į savaitę
ir hutas iki $50 į mėnesį
(7301 So. Raeine avė.) 300
su užlaikymu ir hutu.
dolerių. Jonas Pheiffer’is
važiavo apygirtis ir kokiuo 5 darbininkai prie darbo ap
budu tas viskas atsitiko jis
link namus, $3 į savaitę su
neatmena. Gird, tik kažkas
užlaikymu ir butu iki $8
jį stumtelėjo, paskui atsi
į savaitę su užlaikymu ir
prašė ir po to greit iššoko iš
butu.
gatvekario.
1 darbininkai prie valymoviešbučiuose, nuo $2 ligi
$10 į savaitę su valgiu ir
kambariu.
Šįmet. Chicagos miestas 10 indus plauti, nuo $7 iki
surinko nuo gyventojų įvai $9 į savaitę su valgiu. •
rių mokesčių 27,000,000 do 10 prie kasimo už miesto
lerių. Praeituose metuose
Chicago, 221/5e. į valandą.
tebuvo surinkta 19,000,000 10 valyti vagonus, nuo 18e.
dolerių.
iki 19t/5c. į valandą.

Amerikos Lietuvių RymoKatalikų Moksleivių Susi
vienijimo seimas šįmet įvyks Chicagoj, III., rugpjū
čio 25 ir 26 d.
J. M. Navickas,

Į»

Galima gauti geriausi •*
ALIEJŲ, GESOLINĄ,
KEROSINĄ IR B1NZINĄ. Kaina prieinama.

GEO. KAMINSKI

Dasigaunat Pirm Kitų

keli vyrai mazgoti vežimus,
$14 į savaitę.

PRANEŠIMAS.

Box 26,

3
o
įĮ
!!

Drover 8642

Šiomis dienomis Chicagoj.
pasibaigė konvencija bapti
stų. Suvažiavime dalyvavo
virš 10,000 delegatų. Visi
Norinti darbo turi kreipsusirinkusieji išreiškė pa
ries valdiškai! darbo biuran
geidavimą, kad iki 1920 me li Illinois Free Employment
tų visi saliunai Suv. Valsti
Office, Unskilled Labor Dejose Imtų uždaryti. Susta-į
partment”, 520 West Montyta tame dalyke atskira re
roe st., Chicago,
zoliueija.
REIKALINGA:

APVOGĖ GATVEKARYJ.

Kaip kiek
vienas žmogus
gali sutaupyti
daugiau pini
gu sau ir savo
draugams.
Knyga duo
dama už dyką.
Rašykite, o

Užrašau “Draugą” ir kitua laik
raščius. Prie laikraščių prenumeratos
dar suteikiu ir puikias dovanelias.
j gausite visus patarimus.
Taipgi suteikiu:
Logallškus patarimus visokiuose rei
A. K. C. MAIGIS CO.
kaluose.
125 E. Maln St.,
JOE COMENDULEY
amsterdam, n. y.
B. r. D. 1, Box 151 Harrlsburg, HL

VYČIŲ SUSIRINKIMAS.
L. Vyčių 13 kuopos mėnesi
nis susirinkimas Įvyks liepos
i 2 dieną, 7:34 vakare, Davis
Sųuare parko svetainėje. Visi
sąnariai kviečiami ateiti, nes
> ra daug svarbių reikalų.

NAUJAUSIAS IŠRADIMAS

CICERIEČIŲ DOMAI.
Dienraštį ‘‘DRAUGĄ” ga
lima gauti kas dieną pas J.
Valančių, 1447 So. 50 Avė.
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Ar Nori Uždirbti Pinigus?
Jei taip, tai prisidėk prie Namų Budavojimo Ben
drovės ir naudokis progomis, kurios yra Chicagos Real Eastate biznyje.

Lietuvos Vyčių Building and Loan Association
o
s
11

<»
i»
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i »
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yra geriausia ir saugiausia vieta dėl kiekvienč
taupomų pinigų. Čia dedami pinigai atneš didesnį
nuošimtį, negu kitoje bankoje. Indėjęs čia pinigus
žinai, kad tavo pinigai yra valdomi ir saugomi pasi
tikimų lietuvių ir apverčiami lietuvių biznio pakėli
mui. Jei nori pirkti ar budavoti namą, kreipkis į
šią Bendrovę, o gausi sveiką patarimų ir reikale ga
lėsi pasiskolinti pinigų ant lengvų išmokėjimų.
Bendrovės susirinkimai atsibuna kiekvienų panedėlio vakarą nuo' 7:30 iki 9, šv. Jurgio parapijos sa
lėje, pirmos lubos, dešinejame kambaryje, 32nd. pi.
ir Auburn avė.
Į bendrovę gali įsirašyti abiejų lyčių asmenįs ly
giomis teisėmis be skirtumo amžiaus.

Paul P. Baltutis, prez.,
3315 S. Halsted st
Geo. Žakas, vice prez.
3339 Emerald avė
John J. Kazanauskas, sekr.,
2237 W. 22 str.,
Paul Mulevičius, ižd., 6329 S. Fairfield avė.
A. A. Šlakis, advokatas, 3255 S. Halsted st.,
Direktoriai:
M. Janušauskienė, P. P. Baltutis,
Elena Jovaišaitė, P. Mulevičius, Josefina Adomavičiūtė, J. J. Kazanau
skas, A. S. Prečenauskas, J. Tuma5
sonis ir G. Žakas.

1AKTARAS

WISSI6,

Sftclalisks Iš

šono tojaus

Oydo vlaaa llgaavyrų Ir matarų
Nožiurint kaip nžslsenėjnaioa Ir neUgydomoe yra

Speeiališkai gydo ligaa pilvo, plautių, Inkatų Ir pnalta, ažnnodljlną kraujo, odos ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, aksuamna
nugaroje, kosėjimą Ir gerklės. Jeigu kiti negalėjo jus Išgydyti, ateiki
te tla Ir persitikrinkite, ką jis gali juma padaryti. Praktikuoja per
daugelį metų ir Išgydė tūkstantine ligonių Patarimai dykai. Offiso
1900 BLUE ISLAND AVĖ. kampas 19 gak virini Bank Tel. Oanal SM9
valandos nno 10 ryto iki 8 vai. vak. nedėliomis iki 9 po pist.
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