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RUSAI ATMUŠAMI VOLYHIJOJE IR KARPATUOSE
RUSAI SUSIDŪRĖ SU STI
PRIOMIS VOKIEČIU-AUSTRU JĖGOMIS.
BERLYNAS. — Čionai oficiališkai skelbiama, kad rusų
užpuolimai su dideliais jiems
nuostoliais atmušami, kaip
Volynijoj, taip ir Karpatuose.
Palei Stokhod upę rusų visas
atakas atmušė bavarieeių rai
tarija ir austrai dragūnai. Ke
li šimtai rusų paimta nelais
vėn.
Karpatuose rusų ėjimas su
laikytas austrų kontr-atakomis
abiem šalim Čarny-Čeremoš
upės ~
Tartar perėjime seka
dideli mūšiai.
Lvovo fronte, Galicijoje, ne
įvyko jokių svarbių atmainų.
Gauta žinia, kad ten rusų ar
mijų daljs pergrupuojamos.

PRASIDĖJO KRAUJO SĖJA
. BALKANUOSE.
PARYŽIUS. — Tš seno lau
kiama kraujo sėja Balkanuose
pagaliau prasidėjo visu savo
smarkumu. Dabar viso pasau
lio akįs nukreiptos Balkanų
pusėn. Nekantriai laukiama,
ką (en gero nuveiks sąjungi
ninkai.
150 mylių ilgia f i mitu ap
link Salonikus seka baisiausi
mūšiai sąjungininkų su bulga
rais.
Paskiausia gaut i žinios, kad
fronto centre sąjungininkai
ima viršų. Fronto galuose
vietomis progresuoja bulgarai.
Vakaruose nu,, Vardar upės
sąjungininkai paėmė visą eilę
svarbių augštumų. Iš ten dau
žomos bulgarų pozicijos aplink
Doiran ežerą.

GRAIKAI MUŠASI SU
BULGARAIS.

į'iuomenen visus graikus at liu paėmė tvirtumas Kainia- palei katedros griuvėsius.
Kuomet miestas
buvo
sarginius.
kadar ir Cucurbu. Pasibaisė

bombarduojamas, kardino
las buvo kviečiamas apleisti
miestą. Tečiau jis atsisakęs
tai padaryti.
Tuo pačią dieną Verduno
vyskupas Ginisty Vassin
courte celebravo šv. mišias.
Vassincourte
1914 metais,
įsiveržus vokiečiams Franci
jon, buvo ištikęs didelis mu
šis ir ten daug kraujo pra
Reims, Franeija. — To lieta.
mis dienomis apžiūrėta gar
sioji senobinė katedra
ir
susekta, kad ji išnaujo vo
kiečių armotų šoviniais vie
tomis gerokai
apdatizvtS.
Pirm kelių dienų kadangi, NEAVPORT NEWS, VA.—
vokiečiai išnaujo
Reimsa Čionai atplaukusio norvegų
bombardavo. Sugriovė mie garlaivio “Alf” kapitonas pa
sto ligoninės bustą ir po sakoja, kad jis rugp. G d. Atdraug teko nukentėti ir ka lantiko vandenyne sutikęs be
tedrai.
plaukiant vokiečių prekybinę
Kardinolas Lucon čionai nardančią laivę “Deutsch
pasilikęs gyventi su kitais land.” Kuomet laivė pama
franeuzais piliečiais. Praei čiusi garlaivį, tuojaus pasinė
tą nedėlią kardinolas atras rusi. Paskiau bet išnaujo pa
tas klupojąs ir besimeldžiąs kilusi iš vandens.

Pirm šitos depcšos Pary tinas mušis seka sąjungininkų
žių ie gauta žinia, kad gral su bulgarais šiaur-rytuose nuo
iui kariuomenė buvus
pa-j Salonikų, ant kairiojo Struma
sitraukus nuo besibriaujan- j upės kranto, pradėjus Kayala
čių bulgarų Serese, kaip pa Į ir baigiant Barakli.
siedinusi iŠ Kavaki ir 1 ba
ilia.
Seres
miestas turi apie
30,000 gyventojų. Guli už 45
mylių į šiaurrytus nuo Sa
lonikų.

KARDINOLAS NEAPLEI
DŽIA REIMSO.

ATKELIAVO RUSAI Į
SALONIKUS.
Atėnai. — Į

Salonikus
garlaiviais atgabenta brigada rusų sąjungininkams pagelbon prieš bulgarus. Rusų
atkeliavimas dabar pagimdė
daug visokių kalbų.
Eina
gandas, kad dabar karėn
prieš
bulgarus
busian
ti
įvelta
ir
Grai
kija.
O
pačioj Bulgari
joj rusofilai taip pat krikštaują ir paslaptomis ruošia
si prie kokių tai svarbių at
mainų Bulgarijos politikoje
Taip pat čia gauta žinia,
kad bulgarams-vokiečiams ir
autrams Balkanuose vado
vaująs vokiečių fieldmaršalas von Maekenseu.

“DEUTSCHLANĄ" MATĘ

...

SERBAI PAĖMĖ DVI TVIR
TUMAS.

KAPASAKOJA
ATSIVERTĘS
SOCIALISTAS

Socialistu va
das nutvertas
bevagiant viš
tas
Roseland, III. — Rugpjū
čio 20 dieną, 2:00
ryte K.
Butkus (349 W. 108 PI.) iš
ėjo iš pirkos laukan prasi
vėdinti. Išėjęs nugirdo ne
paprastą, vištininke
vištų
trukšmą, klegesį.
tiesiog nepaprastas daiktas,
pamanė K. Butkus, kad viš
tos tokiuo metu iš “galvos
kraustytusi”. Ten turi buti
šeškas ar kits
nematytas
sutvėrimas.
Tai pamanęs suskubo į
vištininką ir ten tikrai atra
do naujos rųšies šešką —
dvikojį vagilių.

Kaip tik Butkus pravė

bui ir stengias jį sunaikin- rė duris, nevidonas vagilius

Jie skelbia pasipriešini
mus, neapykantą, persekio
jimus ir tuo pačiu trukdo
ą nors gero darbininkams
įvykdinti.
Baigdamas kningutę bu
vusysis socialistų vadas Pe
cliotas sako: “Buvau socia
listų, nes maniau, jog darbi
ninkų laimė yra tik socia
lizme. Bet įsitikinęs,
jog
tai yra tušti svajonė ir dar
bininkams akių apdumimas,
atsitraukiau nuo socializmo,
kuriam taip ilgai
tarna
n
vau

TURKŲ UŽIMTOS ŽEMĖS
KOLIONIZUOJAMOS RU
SAIS.
PETROGRADAS. — Rusi
jos vyriausybė pradėjo kolionizuoti iš turkų paimtas žemes
turkų Armėnijoje ir Mažojoje
Azijoje. Kolionizacija veda
ma grafo Tatiščevo priežiūro
je kloniuose Musli, Bayazet ir
Alshkert. Kolionizuojami ci
viliai rusai ir kazokai. Kolionistams suteikiama reikalinga
pašelpa, galvijai, žemdirbystes
įrankiai ir kitokie daiktai.

vaKdenyne.

ant delnos išrodyta, kad so
cialistams nerupi darbinin
kų laimė Jiems rupi tik šil
tos vietelės, gerai pasipelny
tai nuo darbininkų, arba su
darbininkų pagelba
gauti
kokią pelningą
vietą. Jie
darbininkų užtarytojaus ap
siaustu prisidengę, esą vil
Pechotas Vokietijoj buvo kais avių būryje.
įtekmingas socialistų vadas.
Socialistai nuolat skelbia
Jis platino socializmą
ir darbininkams: “Jusų prieši
tuomi rupiuos padėti darbi ninkais yra vyriausybė, jū
ninkams. Bet ilgainiui jis sų priešininkais yra jūsiš
įsitikino, kad socializmas ve kiai kunigai, jūsiškiai darb
da žnionės ne į laimę, bet daviai. Vienintelė laimė yra
į vergiją.
Tuomet Pe socializme.
čiuitas pametė
socializ
mu*. ir atsivertė it- katalikus. Tokiu budu socialistai už
Socializmą pametęs Pe nuodiją darbininkams protą,
čiuitas visokiais atsitikimais jų širdį ir pagaliaus patį ji)
ir pavyzdžiais
išrodinėja, darbą. Toks socialistų elgikad socializmas atneša dar mos užkelta kelį darbininkų
bininkams ne laimę, bet di būvio pagerinimui. ,
Darbininkų sąjungos vir
džią skriaudą ir vargus. O
tuo pačiu jis ardo ir visos sta socialistų kariuomenė
mis, darbininkai tampa so
šalies gerovę.
Pechotas parašė kningutę cialistų mašinomis.
“Mano išstojimas iš socializ Socialistų vadai rūpinas
mo”. Toje knigutėje kaip užkirsti kelį prakilniam dar

Photo* by American Press Association.

SAKOMA NUSKENDĘ VO
KIEČIŲ KARĖS LAIVAS.

LONDONAS. — Rugpjūčio
Londonas. —Praeitą ne
22 d. D. Britanijos vyriausy
dėldienį ištiko baisus mušis
graikų su bulgarais
Seres
bė oficialiai paskelbė, jogei
apylinkėse, anot pranešimo
anglų nardančioji laivė E—23
iš Atėnų. Sakoma, kad mū
PARYŽIUS. — Salonikų
nuskandino vokiečių karės lai
šyje žuvę daug graikų. Grai fronte mūšiai kaskart vis la
kų armijos komendantas Šė biau didinasi. Doiran apylin vą “Nassnu” tipo. “Nassau”
rės apskrityj pašaukęs ka kėse serbai iš bulgarų antpuo- yra 18,600 tonų įtalpos.

sušuko jis šausiąs. Bet But
kus nebuvo toks jau bailus
ir nenusigando tokio pagra
sinimo Kuomet vagilius ėmė
kišti rankas į kišenius, nu
duodamas ištrauksiąs revolver, Butkus jį capt!
už
abiejų rankų ir nutvėrė jį.
Vištų mylėtojas mėgino iš
sisukti, bet nebuvo kaip.

Butkus patyręs, kad “naktigoninkas” neturi su sa
vimi jokio ginklo, nutvėrė jį
savo glėbin ir parsviedė ant
žemės.
Trukšmui gimus, sukilo
kaimynai. Susibėgo daug vy
rų, moterių ir vaikų... Sitų

ITALIJOS KARALIUS AP
LANKĖ GORIZIA.

kai kurie nešini šluotomis,
lazdomis ir kitokiais įna
giais. Nes visi pamanė, kad
čia įvyko koki nors baisi
tragedija.
Tuoj pašaukta
policija. Vagilius kaip koks
Udine, Italija. — Itali
ponas Įsodinta policijos kajos karalius Viktoras Ema rieton ir nugabentas nuo

nuelis rugpjūčio 22 d. ap
lankė italų paimtą Austri
jos miestą, ir tvirtovę Gorizia. Atkeliavo miestan tuo
metu, kuomet austrai sun
kiomis anuotomis nuo toli
mų augštumų pradėjo bom
barduoti patį miestą ir apy
linkės. Karalius aplankė vi
sus
valdiškuosius bustus.
Vaizdelis iš gatvekarių darbininkų streiko New Yorke.

vadom
Ir kasgi per vienas bu
vo tas vištų vagilius?
Nagi pasirodė Roselando,
Kensingtono ir visų apylin
kių garsusis socialistų va
das!
Dabar laukiama bylos pa
sekmių!
KAIMYNAS.

SAVAITINIS DRAUGAS
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LIETUVOS
REIKALAI
PAŠVITINYS,

Kauno yub., Šiaulių pav.
Apie pirmąjį vokiečių
užpludymų.

puolimas ėjo netaip sparčiai,
kol visa Lietuva nepaliko jų
užlieta. Aš traukiaus pama
žu, vietomis perlėtai, todėl tu
rėjau daug vargo; nesykį grųsė pavojus. Iš vietos į vietų
vis tolyn. Veveik už mėnesio
po ištrūkimo iš Pašvitinio pa
siekiau Dusėtus ir iš ten trau
kiniu nuvykau į Minsku; ten
2 mėn. darabvaus Maskvos
sųjungos savit. draugijoje.
Aplinkybių prispirtas vykau
čion į tolesnį Chabarovskų.
Tėveliai paliko Lietuvoje; nie
ko tikro apie juos nežinau,
nes laiškų negaunu.
B. Pašvitinio suvartot.
draugijos vedėjas
K. Krzyževičius.
“R. G.”

'

teisingai atspauzdintas, pra- jautimų tėvynės reikalų, už išbarė
“demokratiškąjį”
šome prisiųsti į “Draugo” jų sudėtąsias aukas.
darbininkų. Sis gi supykęs
redakcijų žinių, mes tų klai-'
Bepigu, kad butų dau rėžė viršininkui per ausį.
giau
tokių prakilnių tėvinai- Besigindamas
viršininkas
dą pataisysime.
nių,
taip
mylinčių
savo
tėvy
sužeidė kontrorščiką pelių
Šitai vardai tų prakilnių
nę,
taip
atjaučiančių
jos
ku.
spaudos rėmėjų, kurie auka
nemažiau 20 vargus. Tuomet butų galima
tikrai tikėties, jog nežus nei
dolerių:
Kun. J. Kaulakis
220 dol. kuomet musų vargšė Lietu
Kun. A. Skripka
150 ” va, nors ir didžiausi vargai
Kun. V. Dargūs
300 rub. ją prislėgtu.

vo “Vilčiai”

Kun. J. Dumčius
300 rub.
Kun. A. Milukas
500 dol.
(kningomis)
Kun. St.. Cepanonis 100 dol.
Kun. A. Ežerskis
100 dol.
Kun. J. Kasakaitis 100 dol
Kun. J. V. Kudirka 100 dol.
Kun. J. Kuras „
100 dol.
Kun. L. Meškauskas 100 dol.
Kun. F. B. Serafinas 100 dol.
Kun. J. Šupšinskas 100 dol.
Kun. T. Žilinskas
100 dol.
Kun. P. Saurusaitis 50 dol.
pinigais ir 100 dol kningo-

ŽEMĖS OREBĖJIMAS

ITALUGJE.

A. Maliauskis

Žemės

įvairios
Žinios

drebėjimas

Itali

joje apylinkėse Rimini vis

tų kareivių, kurie dar visai
Ju«ų pinigai turi būti paditi geroje saugioje valstijos
bankoje

nebuvo karės ugnyje. 500.000 naujokų 1917 metų mo

kinami. 1916 metų naujokų
tik <0% išsiųsta karės lau
kan. Taigi išviso Vokietija,
pasak ministerio,
turinti

Secsnd Security Bank

■mmbOF

Milwaukee Ava.

4,000,000 žmonių rezerve.

CHICAOO mmb
kampa* VVestcrn Ave.

3 %Z*PlPinigų
Atdara Panedeliais ir Subatomis
vakarais iki 8 valandai

SUSIVAŽIAVIMAS 1IETUVŲ SIENOS” DĖLEI.

Skoliname pinigus ant Namų

Persiunčiame pinigus
Į Europa ir galima
gauti Laivofcartes

dar nepasibaigia.
100,000
Peniai 8-to liepos rytą jau
žmonių paliko savo namus
pasirodė miestelyj vokiečių
Žemesnis kongreso butas
ir
slapstosi
laukuose
nuo
raiti žvalgai ir greit pasišali
vienbalsiai priėmė sumanymą
nelaimės’
no. Vokiečių kariuomenė vis
paskirti
lietuviams
“Tag ti ir 8 — lengvai sužeisti.
Day.”
Toje dienoje visose
slinko tolyn, bet 8-tų ir 9-tą
Parako dirbtuvėse pasta
liepos dar buvo rusų raitariSuv. Valstijose bus renkamos rais laikais ypač dažnai pa
aukos sušelpimui karėje nu sikartoja įvairios nelaimės.
ja, žvalgai. 9-to Liepos jau
kentėjusių lietuvių. Rugpjū Tautiečiams patariame neiti
priešakiniai vokiečių būriai pri
čio 17 dieną š. m. Wilkes dirbti į šias fabrikas.
siartino
už kelių
varstų.
-Barre, Pa. įvyko visų srovių
(Buvo Kazokuose, MiknuinuoDelei epidemijos
vaikų lietuvių pasitarimas, kokiuo
se ir Bytėnuose.)
Gerokai
Ne\v Yorke viename pirmos
Ne\v Yorko viešose mokyk budu pasekmingiau sunaudo
plūdo pabėgėlių.
Pavakary
mis.
i’ųšies restorane kokiuo tai
lose pamokos prasidės ne ti šią dieną sušelpimui nualin
9-to liepos, musų kariuomenė
Kun. J. Jakaitis 66 dol. 44c.
budu į barščius
pakliuvo
anksčiau rugsėjo 25 d.
tos tėvynės.
Susivažiavimą
patarė gyventojams šalinties
Kun. J. Čuberkis 56 d. 65c.
pelė. Inžinierius Berlington,
Redingtono viešbutyj atidarė
iš miestelio. Tada beveik visi
Kun. P. Gudaitis
50 dol.
kuriam
buvo paduoti tie
Lietuvos
katalikiškųjų
advokatas J. S. Lopatto. Nuo
miestelio gyventojai prasišali
Kun. J. Jusaitis
50 dol.
barščiai su pele, pareikalavo
PARYŽIUS. — Rugpjūčio
draugijų
ir
žymiausių
lie

katalikų, taip vadinamų tauti
no į apylinkes: slėpė, vežė, kur
Kun. M. Krušas
50 dol.
per
teismą
20,000
dolerių
at

ninkų ir socialistų atvyko išvi 22 dieną Francijos mieste
kas išmanė turtų; daug kas tuvių katalikų veikėjų bu Kun. N. Petkus
50 dol.
lyginimo.
Gird,
ta
pelė
taip
kasė duobes. Bėgo žmonių ap vau siųstas Amerikon, pas Kun. K. Skripka
50 dol.
“Standard Oil Co.” pra so 50 delegatų. Susivažiavi Marseilles teismo nusprendi
šlykštų
įspūdį
jame
paliko,
bro Kun. Ig. Zimblys
lamai nedaug, tik iš jaunimo kelbti čionykščiams
šo, kad neuilgo gazolinas mo pirmininku liko išrinktas mu sušaudyta lieku ri Felice
45 dol.
kad
jis
ilgą
laiką
visai
nega

daugiausia, nes ėjo paskalos, liams lietuviams, kokie da Kun. K. Vasiliauskas 41.53
atpigs iki 20 centų už ga J. S. Lopatto, jo padėjėju— Pfaat, kuri buvus atrasta kal
lėjo
dirbti
jokio
darbo.
kun. Augustaitis, sekretoriais: ta šnipinėjime centralių val
kad, užimtų kaimų—Kazokų, bar Lietuvoje vargai, ir kaip Kun. E. Grikis
lioną.
41 dol.
—V. K. Račkauskas ir J. B. stybių naudai.
Miniunų ir Biknėnų jaunimas juos sumažinti.
Poni Pirmenienė iš Detroito
Su tuo tikslu, važinėdamas
Kaupas. Katalikai su tauti
jau esųs vokiečių paimtas ir
39 dol.
įlinkais “Lietuvių Dienoje”
išvežtas prie kasimo apkasų. po Ameriką per penkis mė Kun. V. Matulaitis 37 d. 90
nutarė veikti išvieno. SočiaPavakary 9-tų liepos netikėtai nesius, aplankiau 79 lietuvių Kun. J. Misius
34 dol
istai kol kas prie vienybės ne
pasigirdo patrankos šūvis ir kolonijas Amerikoj. Kiek Kun. A. Janušas
33 dol
prisidėjo. Jie bėgyje trijų sa
švilpimas lekiančio šovinio, vienoj kolonijoj susirinku Kun. F. Kamėšis
33 dol
vaičių galutinai šį dalyką pa
Telegramos iš Amsterda
kurs pataikė tiesiog stogan siems aiškinau baisi; musų Tėvas F. Kudirka
33 dol.
sižadėjo nuspręsti. Surengi
Vartotojų draugijos krautu nukentėjusių nuo karės bro Kun. S. Remeika
32 dol mo per Londoną praneša
mui “Lietuvių Dienos” liko
vės. Žmonės dar likusieji ga lių padėjimą, stengiaus su Kun. A. Jurgutis
30 dol buk Varšavos general- gu
Oficialės
žinios
praneša,
išrinktas tam tikras cent vali
jog
lutinai išsigando ir ėmė bėgti kelti klausytojų širdyse pa Kun. J. Vaišnoras
30 dol. bernatorius paskelbė,
kad
visose
Suv.
Valstijose
vargstančiųjų (žadėjo pridėti iki. 100 dol) Vokietija ir Austrija jau su
nis komitetas. Iš kataliku pu
miestelio ir lindo skubiai į sigailėjimą
išviso
yra
2,932,455
aut
omo
b.
sės į jį įėjo sekančios šešios
ISl>rastas duobes.
Gana daug skurde ir raginau aukauti Kun. K. Urbonavičius 30 d. tiko duoti lenkams pilnąją
lių.
Daugiausia
automobilių
per Kun- J. Ambotas
ypatos: J. Lopatto, kun. Bal
tokių duobių buvo iškasta ir tiems nelaimingiems
25 dol. autonomiją.
yra
New
Yorko
valstijoje
tuška, J. Miliauskas, K. Kru
O telegramos iš Petro
ant kapui, ir ten gerokai savo Tautos Fondą.
Kun. A. Baltutis
25 dol.
(249,105). Paskui seka Ohio šinskas, V. Lukoševičius ir
Toliau tose pat prakalbo Sv. Kazimiero
mantos žmonės buvo sunešt,
Draugija grado praneša, kad ir Rusi
— 208,705, toliau Illinois — kun. Augustaitis. Iš tautiniu
(bijant gaisro) ir patįs pasi se aiškinau, kaip galbėti Kansas City
25 dol. jos caras neužilgo žada pas
Nors čionai lietuvių jauni
203.757.
kų tarpo taipo gi liko išrinkta
slėpė. Miestelis kaip išmiręs žūstančią Lietuvą karei pa Kun. B. Žindžius
25 dol. kelbti Lenkijos savyvaldą.
mo ir neperdaugiausia, bet
šeši žmonės, būtent: R. Karu
išbirėjo.
Po pirmojo šūvio sibaigus. Be ko kito tam rei Kun. A. Petraitis
20 d.
ačių musų darbščiam klebo
ža, F. Živatkauskas, Y. Rač
pasipylė daugiau.
Prasidėjo kia turėti bent vieną gerai Pana O. Stonkaitė
20 d.
nui, kun. A. Baltučiui, sjp
kauskas, Dr. J. Šliupas, T.
ir šautuvų tarškėjimas, vieto vedamą lietuviškai katali Kun. J. ir A. Valantėjus 20
tverta L. Vyčių kuopa. Kuo
Paukštis ir M. Šalčius. Gi pir
mis gana tankiai ir arti mies kišką laikrašti, kurs rodytu
Žadėjo:
pos valdybon išrinkta: J. Bra
mininku centralinio komite
telio. Iš patrankų šaudė tik kelį iš vargų i šviesesnę at- Kun. D-ras Augustaitis 100
zaitis, pirmininku; M. Vitkau
to surengimui “Lietuvių Die
vokiečiai. Paleista buvo 13— eitį. Tam laikraščiui rinkau Kun. J. Valaitis
100 d.
skaitė, rašt; Ant. Mačiokaitė,
nos” liko išrinktas J. Lopatto,
18 sykiu. Keletas šovinių ne aukas.
Kun. Juozapas Kasakaitis
Vietoje
A. Hendersor.o
išd.
iždininku—V. Lukoševičius .ir
sprogo.
Dauguma krito už
Galų gale tose prakalbo 50 ar 100 dol.
Anglijos apšvietos ministeJaunutė kuopa jau ima
miestelio, už altarijos ant pie se aiškinau, jog lietuviai aNew Yorke šiomis dieno pirmuoju sekretorium — kun. darbuoties musų tautos labui.
Išviso surinkau 6663 dol. riu paskirtas Mlarąuise Crevos ir dirvų. Miestelis nedaug merikiečiai jokiu būdų nega 82 centu.
mis pasibaigė susivažiavi Augustaitis.
we.
Išmoko giedoti vyčių himną,
nukentėjo. Gaisro uuo to šau li pavelyti, kad Lietuvos že
Jeigu socialistai laike trijų lavinasi kitose dainose ir pa
mas katalikiškų laikraščių
Visos kelionės išlaidos:
dymo neuvo. (O kito apšau mė patektu į svetimtaučių už biletus (tikietus), valgį,
redaktorių.
Susivažiavime savaičių sumanys prisidėti prie galiau sumanė surengti vaka
dymo iš patrankų jau nebe rankas. Dėlto, karei pasibai kur reikėjo pirkti, kambarį
dalyvavo 125 redaktoriai.
bendro darbo, tuomet du iš rą su lošimu. Vakaro pelnas
buvo, nes praėjus dienai vo gus, kas gyvas galis turi grį prakalbom salę, kur reikėjo
tautininkų turės atsisakyti iš bus skiriamas nukentejusiems
kiečiai patįs jį užėmė). Ap- žti į Lietuvą
ir ten pirkti samdyti, už plakatus telefo
komiteto, o rt vietas užims so dcl karįs Iietuviams visas
Prityrę farmeriai sako,
lynkės nenukentėjo, tik vieto sau žemės.
cia’istų atstovai. Spaudos gi jaunįmas uoliai rengiasi prio
nus, telegramus prakalboms kad įiei vienas augmuo ne
mis, prie kelių, liko išminta,
JRomisijon, kuri turės rekle- *o vakaro
Amerikos lietuviai kata užsakyti, išviso išėjo 498 dol duoda tiek pelno, kiek ba
Kaikari'os lllprg(.l(.fi „u vai.
nuganyta.
Arti Pašvitinio likai ir čia, kaip ir kitur, pa 86 c. Už penkių mėnesių dar nanai. Bananais apsodinta
Rugpjūčio 2 dienoj
šių muoti “Lietuvių Dienų,” išdidesnių susirėmimų ir nebu sirodė tikrais tėvinainiais. bą neskaičiau sau nei vieno dirva duoda 133 sykius dau metų 282 rusų pėstininkų linkti d-rė Jankauskiene, J. kįnaįa skersakiuoja j naujai
vo, tik vietomis maži pasišau Abelnai
kalbant, ne vien e('iito. Dovanotąsias kningas giau pelno, negu ta pati pulkas neteko 6,000 žmonių. Kaupas, kun. B. Paukštis, R. sutvertą vyčių kuopą.
Pir
dymai žvalgij. Vartotojų drau kunigai, bet ir šiap jau žmo išdalinau aukautojams. Tai dirva užsėta kviečiais.
Per vieną dieną pulke teliko Karuža, V. Račkauskas ir kun. miau čia tarpe lietuvių savo
gijos krautuvė vėl tapo išplėš nės suprato mano
tik 40 kareivių. Tikrai, bai J. Miliauckas.
misijos gi išviso iš surinktųjų pini
tinklus buvo betaisę socialis
ta. Javai dar nebuvo pjauna svarbą, parodė ne vien dide gų liko 6164 d. 96c. ir 600
sus nuostoliai!
Nutarta, kad visi pinigai su tai. Ir kelis iš jaunimo visgi
mi. Derlius buvo gražus. Gy li tai misijai
rinkti
“Lietuvių
Dienoje” pagavo į savo nagus. Taigi
prielankumą, rub‘.
vulių žmonės buvo gerokai iš bet ir stebėtiną daugelyje
plauktų per Amerikos Raudo šitie dabar nekaip ir žiuri į
600 rublių nusiunčiau į
pardavę, nes daug supirkinėjo vietų širdingumą.
nąjį Kryžių. Paskui jie bus vyčius ir jų veikimą. Bet to
Europą. Kun. A. Skripkos
AVarenc, O., laike parodos
kariuomenei. - Antrą syk žmo
įlūžo
grindįs.
Žuvo
2
žmo

siunčiami
į Lietuvą sušelpimui kių nedaug, o ir šitie bus at
Susirinkę skaitlingai
į čekį 150 dol. tuoj siunčiu
Šveicarų laikraščiai rašo, badaujančių be pagelbos jokių vesti geran kelian, kuomet
nės laukė vokiečių su didesne prakalbas lietuviai katalikai Lietuvon. '
nės ir daug pavojingai su
baime, bet bėgo mažiaus. Žy- parodė, kad jie myli
savo
kad nuo pradžios karės iki fondų.
Likusieji
6014 d. 96 c. žeista.
vyčiai išvystys savo veikimą.
dų miestelyj nebuvo tada, nes te vynę ne vien žodžiu, bet ir kol kas yra sudėti Chicagos
Suv. Valstijų prezidentui
šių dienų italų kariuomenė
Čia yra labai reikalinga su
buvo prieš tai dar prašalinti darbu.
neteko
4,160
oficierių.
Tame
W.
Vilsonui
pasiųsta
prašy

bankose. American
State
rengti vyčių prakalbas, ku
rusų valdžios. Po tolimesnes
Tie patįs brangus tėvynai Bank 3,130 d. 12c. ir Hibcrskaičiuje žuvo: 9 generolai, mas, idant jis paskirtų dieną riose turėtų būti plačiai iš
apylinkes keletą dienų matė niai, kurie sudėjo
Tautos nian Savings Bank 2,884 d.
88 pulkininkai ir 104 majo lapkričio 1 dienoj ir vieniems aiškinta vyčių pareigos ir tik
si gaisrai, girdėjosi armbtų Fondan apie 50 tūkstančių 84.
tik lietuviams.
K. P.
Rusijoje karės metu ba rai.
slas. Tomis prakalbomis bu
griausmas. Vokiečių žvalgai dolerių, tie patįs sudėjo ir
Kaip tik bus tam pato tai labai pabrango. Už pa
tų galima atversti daug neti
vietomis pasiviję bėgančius minėtojo laikraščio palaiky gus laikas ir tie pinigai bus prastus pusbačius mokama
kėlių, kurio šiandie teskaito
žmones grąžino atgal; dieno mui 6,663 dol. 82c.
nusiųsti į Lietuvą tam laik 25 rubliai ir daugiau. Todėl
tik socialistų ir laisvamanių
mis nieko nedarė ir nesakė.
Tų garbingų aukautojų raščiui, kuriam jie surinkti. batų nusipirkti visi net ne
šlamštus ir pajuokia susipra
Daug -žmonių buvo pavaryta į vardai buvo paskelbti kata
Vardan manę čią siuntu gali. Kartą Samaroje į po
Iš Montreal, Quc., prane tusį musų jaunimą.
vežėjus ir užėjus vokiečiams likiškuose lietuvių ameri sių Lietuvos katalikų veikė licijos viršininko kancelia
šama, kad Drummondvillo
Kaip teko nugirsti, vietos
negulėjo grįšti, nes tankiau kiečių laikraščiuose.
jų tariu širdingą, ačių
vi riją vienas kontorščikas a- Vokietijos karės ministe- parako
fabrikoje
ištiko lietuviai labai pageidauja su
O jei per
rinkėjų
ar siems didesniesiems ir ma tėjo dirbti apsiavęs vyžo-įris sako, kad Vokietija dar smarkus sprogimas. Laike silaukti prakalbų ir už tai
sia mūsiškiai neleizdavo; lu
spaudos
klaidą
kieno
vardas
liaus vietomis buvo mūšiai ir
žesniesiems aukautojams už mis. Tas labai nepatiko)turinti užtenkamai rezervų, sprogimo 5 darbininkai liko jie butų dėkingi.
butų
buvęs
apleistas
or
net.t. Antrą syk vokiečių ūž
jų prielankumą, už jų at viršininkui ir jis smarkiai Dabar yra 1,000,000 išmoky- užmušti, 6—mirtinai sužeis- FS
Vylia.

Atskaita iš ma
no misijos

2o,omdoiIriįį Už

MOKSLAS PRASIDĖS VĖ

“PELĘ”.

LIAU.

SUŠAUDYTA M0TER1S-

ŠNIPAS.

ATPIOS GAZOLINAS.

VARŠAVOJE PASKELBTA
LENKIJOS AUTONOMIJA.

SUV. VALSTIJOSE

2,932455 AUTOMOBI-

ROCKDALE, ILL.

NAUJAS ANGLIJUS AP
VILTOS MINISTERIS.

SUSIVAŽIAVIMAS KATA

LIKIŠKI! LAIKRAŠČIŲ RE

DAKTORIŲ.

BENANįį PELNINGUMAS.

KARĖS BAISENYBĖS.

NELAIMĖ PARODOJE,

ITALUOS NUOSTOLIAI

SUSIMUŠĖ DEL my.

VOKIEČIAI DAR TURĮ

SPROGIMAS DIRBTUVĖJE.

DAUG KAREIVIŲ.

K. U C

SAVAITINIS DRAUGAS

VYSKUPO ATS1ŠAUKIMAS.

Pasimokinęs Paryžiuj fi
— Ištiesų, panyte, man su sipeikėjęs
ir pasidrąsinęs
lozofijos keturius metus, jis tomis vištomis nebeduodi Tarė:
pargrįžo Į savo gimtinį kai-L amumo, tarš nai intonavęs1 — Taip, panyte, aš kly- Vienatinis Lietuvis Išdirbėjau
mą pasilsėti.
htudemas.
A«
pasakiau dau, sakydamas, kad Dievo
Vieną vakarą jis nueina i truputį nepamislįjęs,
kad nėra.
Pasirodo, kad vokiečiu ar .. Francijoj
Marsilijos pas savo kaimyną ir ten at- pirmoji buvo višta. Tiesą
J. P. Poška.
k
uiijojo yra nemažai motoru vyskupas išleido karštą at- randa dvi panaites, kningas pasakius, visupirmu buvo ----------------------z
pasirodžiusiu kareiviu dra- sišaukimą, i sau pavestuo- beskabančias.
ne višta, bet kiaušinis.
Iš REIKALINGI VAŽINĖ
kuziais. Trumpai nukirpti sius katalikus.
r
Maslin, mandagiai pasvei to kiaušinio ir perėjo nau
JANTI AGENTAI.
Franci jos respublika at jinęs panas, paklausė jų: jus viščiukus, ir taip yra iĮplaukai ir vėjo nupūsti
OltAUGYSTE
:_ _ __ kiekvieuaitie mieste važii*IMTOJO *AkCO
“—Dėtis ir rodyti naujų 1916
[veidai padare jas lakai pa- sisakė nuo tikėjimo, atsisa kokius romanus
• imlu munkur
tamstos Iki musų dienų.
‘•RANGER’’ modelį. Ra
ti laKjircro
kė nuo Kristaus. Kada Iš skaitote taip domiai?
šykit
susipažinimui su
[našias į vyrus.
pj
musų speeijalių pasiuly
—
Labai
gražiai
tamsta
ganytojas
besugrįš
i
musų
j'o.'iit,
m u.
Mes skaitome ne roma
Paryžius. — Kad ne Ja
Man pavestus
vi i‘Įl/{J:
. PRISTATOMAS DY
išaiškinai vištų išsiplatinidarbus atlieku
tėvynę?
ponija, tai nežinia kas butu
nus, atsakė jaunesnioji, mes
KAI dėl 30 dienų išmė
artistiškai.
ginimo. Klausk dėl dide
Juk ir dabar naikinama skaitome šv. Raštą, kur ap mą, bet nepasakei iš kur at
sų rusų kariuomene. Dide
lio katologo ir paaiški
M. A. Norkūnas
Jo tikėjimas.
Užginta ka sakyta, kiek gero žmonėms sirado pirmasis kiaušinis.
nimų stebuklingiausio pa
snė dalis rusu*■ kareiviu*. ne
siūlymo, kuomet nors daJuk jį višta padėti nebega _
reiviams nešioti ant kruti Dievas yra padaręs.
tik vartoja japonų ginklus
ryto ant dviračio.
Jus
busite nustebinti musų mažomis kai
lėjo,
nes
jis
kaip
sakai
bu

nės
kryželių,
kur
išreikšta
ir amuniciją, bet taip-pat
— Ar dar tamstos tebeti
nomis ir pažymėtomis išlygomis.
vo
pirmu,
ir
iš
jo
pirmo

Išganytoj
aus
meilė.
Paga

94
RŪSYS sulyg didumo ir spal
uniformą ir net avalus. Nuo
kite, kad yra koks Dievas?
vos Ranger dviračių. Pilniausios vi JUS
GALETE IŠAUGITI
jo
višta
liko
išperėta.
liaus draudžiama Jį laiky — paklausė studentas, pa
soj Amerikoj.
Kiti garantuoti mo
kojų iki galvos rusų karei
— Dabar aiškiai matau, deliai $11.95, $1475, ir $17.60. Keletas
viai aprūpinti japonų pa
AValter Fortsmann, vo ti ir prie mirštančio.
šiepdamas mergaites.
gerų vartotų dviračių, paimtų išpar
Šmeižimai ir užsipuldi
Išgirdusios tuos studento
tam.sto' ™'gi“ davimui nuo $3.00 Iki $8.00.
dirbtais rūbais ir kitokio- kiečiu povandeninės laivės
Sinos ,lemputės, ratai ir visos rei
PASEKMINGAS,
mis karės
reikmenimis, kapitonas, už nuskandinimą nėjimai ant tikėjimo ir Jo lodžius, mergaitės nustebo. dama manę su tais klausi kalingos dalys už pusę paprastos kai
MOKSLIŠKAS
nos.
Nepirk
dviračio,
kol
negausi
mu

GYDYMAS DYKAI
mais,
manai
kad
aš
esu
koks
tarnų
palaikomi
pačios
val

DEL VYRU IR
Traukiniai paskui trauki 100 sąjungininkų laivų gavo
su katalogo. Rašvk dabar.
— Argi tamsta netiki į
MOTERIŲ.
MEAD CYCLE CO.
Dept. A—334
vištų
kupčius.
Aš
esu
ne
džios.
nius bėga transiberijiniu ge šiomis dienomis geležini
Dievą? — paklausė jos.
,
..CHICAGO. ILL.
Ir kas išgydys muši, kra- _ Kada buvau mažag ti vistų kupcius, tik Paryžiaus
Jpžinkeliu ir gabena rusams kryžių. Sis ordenas rokuojay
visokius reikalingiausius ka si augščiausiu pagarbos žen štą iš tos bedievystės ligos, kėjaU( bet dabar, iš§jes to umversito studentas, baigiu
kas sugrąžins prašalintą Iš- klus augštug mokslus/ paži. 1 pietus ligi Veiverių ir Parei daiktus. Iš šitos karės klu.
Tuojau įtrink D-ro Rlchter’io
Žinoma ne tie, Inęs filosofija, nebetikiu ir'8“ augščlau3ius Mafijos
Japonija nepaprastai pra
Nuskandintų laivų vertė ganytoją?
turtės iš vienos Rusijos, nes siekia 30 milijonų svarų kurie išgriovė tikėjimą. Tai manau, kad jokio Dievo nė- mokslus.
Ar slinka jums pluakai?
Nuo jo metų nesuvadžiojantis ir lctuvturime padaryti mes katali a.
Ar pražilę iusu plaukai nuo metu? Ar
nespėjama dirbti jos visi sterlingų.
— Man ir į mintį neįėjo
nikų numylėtas naminis būdas
v? W
užkrėsti kokias nors ne sveikumais ir
limpanti
jie?
kai.
Tikras tiktai su pažymėta marke
užsakvmai.
vištų kuAr randas plaiskotes, niežas odos galvos?
— Aš, gerbiamasis, sako laikyti tamsat
“ĮKĄRĄ”
Ar plinki, bei pradedi plikti?
Mes turime galutinai įsi
Ar kenkia kas iš aukščiau pasakytu ligd,
Aš
noriu
tik 25c. ir 50c. buteliukan visose aptiekose arba
vyresnioji, neikuomet nesu pčium.
stačiai nuo
tai stenkitės apsauguoti jos. L’žsakyketS
Luostrota knygute jusu prlgemtą kalba:
tikinti, jog bedievystė veda
F. AD. RICHTER & CO.
kad
tams
buvusi Paryžiuj, nelankiau prirodyti,
“TEISYBE APIE PLAUKUS,”
M Washlngton Street. Nevv York. N. *
Parašita europos garsingo specialisto,
į pražuvimą ir pačią tėvy universitų, nepažįstu filozo- ta
klysti,
manydamas,
kurioje randas įvairios žinios:
Gražybe plauku,—sudėjimas plauko ir
ne. Dėlto, kas ardo tikėji
odos galvos. Priežastis slinkimo plauku
fijos, bet gerai moku kate jog Dievo nėra. Mano pa
ir
žilumas—Kaip užiaik.vti sveikatą, ir išau
Phone Canal 2941 ginti
mą, ardo ir pačią tėvynę.
plaukus.—Ir kaip tai i penkius savakizmą ir tikrai žinau, kad klaustas, kas buvo pirmasis
lis turėti gražius plaukus.—žili plaukiai.
PETER
A.
MILLER,
—
Barzda.
—ir dekavones nuo užganėdintu
Kiekvienas tėvinainis ga
ar višta ar kiaušinis, tams
kiiętu.
Londonas. —
Anglijos lutinai turi suprasti, jei no Dievas yra. Jei tamsta eJubilierius ir 'Optikas
GYDYMAS DYKAI.
ta bandei man pasakyti ir
Męs galeme pertikrenti kiekviena, kad
Petrogradas. — Caro isasi
mokintas,
kaip
sakais,
ir
CALVACl’KA sulaiko slinkimą
Akįs išegzaininuojamos: a- gyduoles
vyriausybė oficialiai prane ri tėvynės labo, turi stoti į
plauku prašalina plaiskotes ir augina gra
vieną ir kitą, bet nieks iš
kymu rusų armijų Ryga .
,
A
.
.jei
ištiesų
tamsta
netiki
į
žius
plaukus
l>. 10 centu arba krasos
kiniai pritaikomi. Deimantai, markėms pri3iustus
šė, kad praeitą subatą vo kova »u bedievyste, bur. y. Di
sykiu su Jusu antrašu.
svej. to neišėjo ir negali išeiti.
.< Dvinsko karės fronte vv- kiečių nardančios
išsiuceme kiekvienam dolerine dėžutė
aikrodėliai,
laikrodžiai ir Męs
laivės ra tikėjimo, doros ir tevy- k
Calvacura—os N. 1 ir knygute ‘‘Teisybe
iš kur atsirado
. Jei tamsta pasakysi, kad vi
Apie Plaukus.” Išpiaukete žemiau atspau
| riausiuoju vadu nuskirtas
brangakmenys.
stą kuponą ir siuskete šianden. •
Šiaurinėse jūrėse nuskandi nes mirtis.
Union Laboratory. Box 537, Union, N. Y.
| gen. Ruzski.
Jisai užima
supirmu
buvo
višta,
aš
pa

Užlaikau visokių auksinių UNION
ms.
LABORATORY,
no du Anglijos skraiduoliu,
Box 537, Union, N. Y.
klausiu
iš
kur
ji
galėjo
at

Č gen. Kuropatkino vietą. Šis
aikrodėlių,
deimantinių
ir
Siučiu
i dedamas 10 centu dėl apmoU Fal
Mergaitė
paklausė gar
“Nųttiiigham” ir
I ėjimo kaštu persiutimo. meldžiu išsiųsti
sirasti, juk pati savęs ne šliubinių žiedų.
jusu dolerine dėžutė Calvacura
Parsiduoda N.uan1 irtojaus
i* andai paskirtas Turkestano
siai, kad tai girdėtų ne vien
knygute
“Teisybe Apie Plaukus."
moutli”. Abu laivu užpulta
Pasiuskete sykiu kuponą su jusu antrašu.)
teisingai.
sutvėrė.
Jei
tamsta
pasa

J? general gubernatoriumi.
studentas, bet ir visi, kurie
ir nuskandinta tuo metu
Jei auksą perki, auksą gau
kysi, kad visupirmu buvo
Gen. Ruzski karės prabuvo kambaryje.
kuomet
Anglijoj
karės
lai
kiaušinis, ir iš jo pirmoji si ir už auksą mokėsi. Pasi
lujfeję l?ttyo,vądų vi£no^;ru— Juokingas tamsta, pa
vai ieškojo išplaukusio ne
višta atsirado, aš vėl tams klauskite, katrie yra pirkę pas
sų armijos Galicijos fronte.
nyte,
klausimas.
Juk
visi
senai Į Siaurinės jūres Vo
tos paklausiu, o iš kur tas mane, jie teisybę pasakys.
Jis pasižymėjo Galicijos so
žino, kad kiaušinį
padėjo
kietijos karės laivyno.
PETER A. MILLER,
kiaušinis atsirado, juk pats
stinės Lvovo paėmime 1914
višta.
2256 W. 22nd Street.
Bet ir vokiečiai iš to už
Plymouth, Pa.
savęs padaryti negalėjo.
Berlynas. — Smarkus ru
metais.
I
..
__
,
įpuolmio neisejo be nuosto- sų užpuolimai prieš Batkov — O iškur atsirado višta?
Kapitalas su perviršiu
Išeina tat, kad Dievas tu
— Tamsta, panyte, žinai
Anglai viena iu nardauLIETUVIŠKA
BANKA
$165,009.00.
ir Harbuzov, vakaruose nuo taip-pat kaip ir aš, jog viš rėjo sutverti arba pirmąją
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK
Šitoji
Banka prižiūrima
<aloče, visiškai atmušti, a- ta yra išperėta iš kiaušinio. vištą arba pirmąjį kiaušinį.
Joseph J. Elias, Savininkas.
i tą taip apdaužė, kad šita
Suvienytu Valstijų valdžios.
Taigi tamsta matai, kad be 4600 -4602 S. Wood St. Chicago, III.
not ofieialio
pranešimo.
—
Kas
buvo
pirmasis
ar
taip pat turėjo nugarmėti
Moka 3 nuošimčius nuo sūdėPriimame pinigus 1 Banką užčėdyjimui nuo
t
Taip-pat rusai atmušti šiau višta ar kiaušinis? — klau Dievo negalėjo atsirasti nei Vieno
dolerio ir daugiaus ir mokame trečią
jūrių dugnan.
procentą ratomis ant metų. Siuučiame pinigui
tų
pinigų. Galima susikalbėti
toks menkas gyvulėlis kaip i visas dalia svieto pigiai, greitai ir teisingai
riuose nuo Dniestro upės, sė užsispyrusi mergaitė.
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ii
Anglai su nuskendusiais
lietuviškai.
parduodame. Parduodame šifkortes ant visų
palei Tustobaby ir Konča- — Aš tikrai, panyte, ne višta. O ką bekalbėsi apie einijų
į krajų ir iš krajaus. taipgi tikietus an’
.V. Posl
Berlynas. — “Frankfur karės laivais pražudė 38 ju
geleŽeukelių po visą Ameriką ir Europą
ny. Austrai - vengrai - vo numanau, ką tamsta su tais visą pasaulę.
Musų Banka išdirba visokius raštus ir doiždininkas.
ter Zeitung” skelbia, kiek rininkus.
kimentus vlspse kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluokiečiai ten paėmė nelaisvėn klausimais nori
Studentas nuraudo, kaip
pasiekti.
le
ypati?
kai
ir
per
laiškus.
Tik
kreipkite^
Mandagus patarnavimas.
sąjungininkai yra praradę
giršminėtu antrašu
54 rusus. Karpatų kal Aišku, kad pirmoji
vėžys išvirtas. Paskiaus at
buvo
kareivių šioj karėj. Ir taip:
nuose austrai iš rusų atsiė višta, o ne kiaušinis.
Anglijos kareivių 808,000
mė Staravipčina augštuinas, — Jei taip, g,"d tamsta
užmušta, sužeista ir nelai
gulinčias šiauriuose nuo Co- mums paaiškinsi iš kur pir ŠELPKITE LIETUVA.
svėn paimta. Tame skaitpul. Be to, čionai skelbia moji višta atsi vado.
Mes gvarantuojame kad sutaupysime jums 50% jūsų pi
liuje yra žuvę 19,000 juri

1$ KARES LAUKO

A. M. Norkūnas

visokių ženklelų
draugystėms, o
ypatingai: okardų, g u ikučių, metalinių,
anameliuotų i
padengtų celluloid’u, šarpų,
vėliavų ir karflnų.

JAPONAI RUSUS NE TIK
APGINKLUOJA, BET
IR APRĖDO.

100 LAIVy NUSKANDINO
VIENA NARDANČIOJI
VALTIS.

166 Molrose Street, Montel
lo, Mass.

PLAUKUS

Prie išsinarinimo ir įsipjovimui

PAIN-EXPELLER

GEN. RUZSKI VIETON NUSKANDINO DU ANG
GEN. KUROPATKINO. LIJOS KARĖS LAIVU.

AUSTRAI - VOKIEČIAI
SULAIKĘ RUSUS
GALICIJOJE.

SĄJUNGININKAI NETEKĘ
10 MILIJONO KAREIVIO.

Plymouth

BANK

'-v „„skalnu,,,,, o

O.

ninkų. Anglija sakosi, kad
jos kareivių nelaisvėje esa
ma tik 50,000.
Franeijos nuostoliai yra
beveik lygus Anglijos nuo
stoliams, išėmus jurininkus.
Rusija netekusi daugiau
sia kareivių, nes net 8,500,000, kurių apie pusantro mi
lijono užmušta.
Belgija netekusi 200,000
kareivių.
Serbija 350,000 kareivių.
Išviso sąjungininkai yra
netekę apie 10,000,000 ka
reivių, iš kurių suvirš 2,800,000 žuvę mušiu laukuo

GALIMAS DAIKTAS, KAD
BUS PRAVESTAS PRI
VERSTINAS KA
REIVIAVIMAS.
Washington.

— Valdiš

kuose rateliuose apsireiškia
įsitikinimas, kad iš apturė
tos paskutiuios milicijos mo
bilizacijos pamokos tauta
veikiai supras, jogei Suv.
Valstijoms tolesniai negali
ma bus apsieiti be priversti
nojo kareiviavimo. Karės
spkretorius Baker taip-nat
yra tos pačios nuomones,
bet, asmeniškai jis geriau
remia visuotino karinio la
se.
vinimosi sistemos įvedimą.
Milieijinė sistema pasiro
dė neatsakanti tikslui. Mili
cijos oficieriai būriais ap
leidžia vietas, kareiviai tūk
stančiais prašosi juos paliuo
suoti iš tarnybos. Už mili
Vienam mušyj su vokie cijos palaikymą stovi tik
čiais rusams pavyko paimti sauja žmonių, kurie iš to U’
į nelaisvę geroką buri ka ri sau pelną.
reivių. Bet koks bnvo vi
99999999 9-9999-9-99999.9-9999
sli nusistebėjimas, kuomet
nelaisvių kareivių tarpe at SKAITYKIT IR PLATINKIT
rasta 8 moterįs 18-25 metų
“DRAUGĄ"
amžiaus.

MOTERĮS VOKIEČIŲ AR
MIJOJE.

lef k vaite,

Vyriškų Drabužių Išpardavimas

ma, kad ir kitose fronto da
lyse rusai atmušami.

“Tautos Rytas

Petrogradas. — Rusai la
bai palengva gali eiti (lalicbi°je, sako oficialia prane
šimas, kadangi austrai - vo
kiečiai stoja į pašėlusias
kontratakas ir tuomi sutru
kdo rusams visus žygius.
Visu frontu Galicijoje se
ka artilerijų dvikova. Nei
vienur, nei kitur neįvyko
svarbesnės atmainos.

Pažymėtinas
ginčas
Francijoj vienas jaunikai
tis Maslin išėjo savo mo
kslus Tulozos bedieviškoj
gimnazijoj ir įstojo į Paryžiaus universitą.
Bedieviškoje
mokykloje
besimokindamas Maslin pri
siklausė visokių
blevizgų
ant tikėjimo. Gi bedieviš
kų raštų skaitymas jį visai
atvertė į bedievius.

„

nigų ant drabužių. Sanitariškai išvalyti, truputį vartoti nuo
$25 iki $85 ant orderio daryti siutai J5.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

i

S. Gordon

Mėnesinis Blaivininkų Laikraštis 1 puslapių!
didumo. Kainuoja metams 50 c.

1415 So. Halsted St:

Chicago, III.

Atdara kasdieną (ir Nedėlioj) dienomis ir vakarais,

Adr* jas:

Rev. J. Valaitis
28 Cherry St.

-

Seniausia Taupymo Banka Chicagoje

Shamokin, Pa.;

-

The Hibernian Bank
Įkurta 1867 metuos.

Jei nori turėti gerą ir pigų laikraštį, užsirašyk

Pietvakarinis kampas La Šalie ir Adams St.

“Santaika”
i.nj

TAUPIMO DEPARTMENTAS
Priimam Pepazitus pradedant nuo vieno dolerio ir daugiau, nž kuriuosmokama 3 nuošimčius ant metų, kurį pridedam kas pusė metą.
Atdaras Subatos Vakarais uno 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.

Mokslo, politikos, poezijos ir satyros
savaitinis laikraštis.

“SANTAIKOJE” telpa įvairių-į vairiausios viso pa
saulio bėgančios žinios.
“SANTAIKOJE” telpa taipgi tyri mokslo straipsniai,
poeziją, vaizdeliai ir sveiki juokai.
“SANTAIKA” eina tautiškoje-katalikiškoje dvasioje.
“SANTAIKA” leidžia P. Szukys.
“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. Clair Avė. N. E.

Cleveland, Ohio

REAL ESTATE DEPARTMENTAS.

Perka ir parduoda propertes ant komisijos: iškolektuoja randas
tr prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičius; skŲna pini
gus ant itaisvtą savasčių (properčių).

Meldžiu platinti, angliška pamfletą apie Lietuvą.

"A. PLEA FOR THE LITHUANIANS”
Dar galima gauti visus numerius. O neužilgo ir šeštas nuT merįs išeis iš spaudos. Pamfletai yra papuošti Lietuvos žem♦ lapių ir Vytauto paveikslu.

jį

KUN. J. J. KAULAK1S

11324 WHRTON ST.

PHILADELPHIA, PA.

SAVAITINIS DRAUGAS
buvo ir šviesesnių ir išimngesnių
žmonių
susirinkę.
Red.)
Nevv Yorko ir Nevv Jersey
apskričio susivaževimas; rei
kalaują iš centro
valdybos,
kad taji uždraustu
organui
tai daryti pasiremdama kostantuciją.

PROTOHKAS.
NEAV YORKO ir NEW JER
SEY S. L. R. K. A.
Apskričio
susivažiavimo G
rnyp. 1916, Brooklyn, N. Y.
(Šitą protokolų dedame ištisai
<kehw"if. Red.)

reikėjo išreikšti apgailestavi
mą ne dėl organo pasielgimo,
bet dėl savo “gudrių” seime
nutarimų, kurie susiaurino re
dakcijos teises ir nepavelijo
organui kitaip pasielgti. Red.)
Svarstymai ir nutarimai.
1. Visapusiškai apsvarsčius
dabartinio varomą agitaciją
per organa “S. D.” prieš Su
si-ino seimo nutarimus. Vien
balsei priimta rezoliuciją.

Kuopų atstovai buvo šie:
Kadangi Chicago ir AVilkes
133 kp. Rochester,
N. Y.
Barrių apskričių susivažiavi
prisiuntė savo nutarimus.
mai buvo sušaukti dvieju na
165 kp. Harrison, N. J. J.
rių: ( ?) būtent p. Sutkaus ir
Baurušaitis.

įžymesniais asmenimis, bu-Įdaiktą įkūnyti yra reikalinga iš Wttterburio, kuri skundėsi,
tent su kun. Struckum. Bet są na rių patarimas ir nuoma, buk laišką gavo iš centro raš
nesitikėjome, kad tą menką in- nė.
tinės ne oficialiam Susiv. koncidentėlį reiks net garsinti
U. Z. Banaitis, kp. rašt.
verte, bet paprastam (mat.
laikraščiuose — prieš kurį,
konvertai tąsyk buvo išsibai
džentelmonai pp. J. K. Butkegę), iš ko delegatai tik nusi
vičia ir P. Povilionis labai
juokė. Viskas, kas p. I\ pa
vietoje
protestavo
“Sav.
sakyta apie skundų svarsty
Drauge” No. 33.
Linksma
Ir aš išreiškiu keletą niin- mą prieš mane, yra melas. Tą
3. Pakėlus klausymo atei visgi, kad ir tarp musų
yra č:ų namų reikale. Štai jos: gali patvirtinti visi seime bu
vių globojimą prie S. L. R. gražiai išauklėtų vyrų, džen1. Seimo nutarimai turi Im vusieji delegatai.
K. A. namo, vienbalsei likosi telmonų, kad ne visi tokios ti šventai išpildomi, nes tai
Toliaus p. P. sako: “Jeigu
priimta rezoliucija.
nuomones apie moteris, kaip buvo seimas iš parinktinų tiek daug darbo centro raštiNevv Yorko ir Nevv Jersey gerb. knn. Struckus.
žmonių, kuriuos siuntė kuopos nėj, tai kodėl jis negalėjo praŠtai dabar visa “istorija” svarstyti Sus-mo reikalus. Ir nešti seimui.” Seime apie tai
apskritys užgyre 31 seimo nu
tarimą, būtent paimti Emi —apie “kendes.”
jei seimo nutarimai nebus aiškinta buvo. Kuomet buvo
grantų globojimą į savo rau
Pertraukos metu, vaikščio įvykdinti, tatai pačiam Sus-[pakeltas klausimas apie sekreIms, nes susivienijimas yra
jant po svetainę su drauge -mui grąsia pavojus ir pasi- jtoriaus algą ir apie tai buvo
ne vien pašelpos organizaci
priėjome prie kun. Struckaus rodys, kad tolesniai seimai [svarstoma, užklaustas seimo
ją, bet ir įdėjos organizaciją,
nėra reikalingi.
vedėjo, plačiai paaiškinau vi—jis su gražia, malonia, tik
taigi emigrantu šelpimas, glo
2. Jei kuopos savo susirin sam seimui apie centro rašti
rai tėviška šypsą veide ir dė
bojimas kaip tik ir yra pirma
kimuose išrastų seimo nuta nės darbą: koks tas darbas,
žute “kendžių” rankoje, man
eiliais prakilnus įdėjos dar
rimą nanni pirkimo reikale kiek jo dabar yra, kiek reika
dagiai
nusilenkęs,
siulojo
bas. O ape Nevv Yorka turint
neteisotu, tatai jos savo vi linga darbininkų ir kiek darbi
mums kendes! Net akįs nu
susivienijimo namą tas leng
sokius nutarimus tegu siun ninkai nors
kuomažiausiai
švito (Katra moteris nenu
va atsiekti.
čia CENTRO VALDYBAI, turėtų būti apmokami.
Tą
džiugs pamačiusi saldainius!).
Ayitacijos klausymas.
BET NE ORGANUI Centro irgi girdėjo seime buvusieji
Ėmėm tad ir valgėme—ir dar
a) svarbeusias agitacijai
Valdyba tuomet pamatys ir delegatai.
tokios skanios tos “kendės”
punktas isisteigti savas susi
nuspręs, ar seimo nutarimą
—čekoladinės!
Padėkodamos
Dar toliaus
p. P. rašo:
mo organas laikraštis. Užgir
pildyti, ar atidėti sekančiam
gražiai “funditojui” saldai
“Kuomet rinkimą metu pas
dą vienbalsiai, kad kaip tik
seimui.
Iš to bus sveikiau
nių,
sesijoms
prasidėjus
turė
raštininką paklausta, ar jis
bus namas nupirktas tuoi įs
pačiam Sus-mui.
norįs ir tolesniai būti rašti
teigti susi-mo
savo organa, jome prasišalinti nuo skanių
3. Jei pasirodytų, kad na ninku, jis atsakė—pilnai su
saldainių—fot paragavus no

SLRKA. REIKALUOSE.

S. L. R. K. A, NAMO
REIKALE.
Geras ūkininkas, patėmijęs
larp daržovių netikusią žolę,
pirmiaus ją išrauja, negu ji
nai galėtu
pakenkti daržo
vėms. Tą patį i»o 31 main sei
mui padarė ir kun. Struckus.
.Jis pirmasis pastebėjo nevy
kusį 31 seimo nutarimą. Tai
buvo piktžolė. Todėl ir
pa
mėgino ją išrauti.

Čia nekalbėsiu apie prie
žastis, delei kurių įvyko sei
me tas negeistinas namų pir
kimo Nevv Yorke nutarimas,
nes ją faktiškai ir praktiškai
išparodė kun. Struckus ir ki
ti. Tik pasakysiu, kad tasai
nevykęs nutarimas — namus
pirkti ir dar Nevv Yorke, ar
jo apylinkėje, jau buvo įsi
maišęs ir 29-tan seiman, AYaterbury, Conn.

kun. Struckaus su tikslu laužinti dvieju seimų (t. y. 29 ir
29-tam seime, pamenu kaip
31) nutarimus ir kadangi tu
šiandie, namų pirkinio klausi
apskričių delegatai suagituoti
mas buvo naujas, niekam ne
(?) viršminėtu ypatų, išnešt
žinomas, kur ir kaip
namus
174 kp. Brooklyn, N. Y. A. rezoliucijas priešingas S. L.
reikia pirkti. Tečiau atsirado
Banaitis J. Pečiukaitis.
R. K. A. seimų nutarimams, nepaisant prieštaravimo ne
agitatoriai, kurie ėmė tuojaus
rėjosi ir daugiau. Tad nusi mų pirkimo reikalas turi Im tinku. Ne, tai jau aš visai ne piršti Nevv Yorką arba Broo42 kp. Brooklyn, N. Y. J. peržengdami kostentucija, ir kuriu narių.
Lukoševičius V. Daubara, M. kadangi tu apskričių nutari
b) įnešta ir priimta patari pirkome jau savo. Ir kuomet ti atidėtas sekančiam seimui. taip atsakiau. Aš atsakiau: j klyną. Kodėl? Todėl, kad tai
Kuliavas ir K. J. Krušinskas. mai gręsia susivienijimo čie- mas centro valdybai išspaus delegatai karščiavosi, mes, ne-[tuomet kuopoms reikėtų 32- •‘Jeigu seimas mano rinkti, esą dideli miestai. Ten
yra
115 kp. Brooklyn, N. Y. J. lybei. Taigi New Yorko ir Nevv dinti storos popieros didelio norėdamos kištis į jų barnius j -ran seiman pasiųsti delega- galiu apsiimti.” Nors čia nie uostas, per kur iš Lietuvos
Anumavičius,
J. Anumavi- Jersey apskričio susivaževi- formato apskelbimus
palie —saldinome savo liežuvėlius tus ne iš eilės (?), bet tokius, kis, kas neverta nei minėti; atkeliauja daug musą brolių
čius, J. Stacinkas, K. Strums dybos, kad jį pasielgtu pa kant vietos užrašyti koupos, ir mintis — “kendėmis”, nei kuriems rupi musų Sus-mo bet jei p. Palekas tokias ge laimės ieškotų šioj šalyj. Aiš
kis.
lybos, kad jį pasielgtu pa laiką ir vieta susirinkimų. To- ncsaPnu°damos,
ras ausis turi, kad girdėjo, ką kiai buvo matoma, kad toks
kad musų gerovė.
134 kp. Brooklyn, N. Y. P. gal konstitucijos straipsni 27 kius apskelbimus
4. Kad gerbiamieji delega aš atsakiau, tai reikėjo užei- tvirtinimas yra baisiai klai
iškabinėti toks nekaltas pasielgimas ga
prog.
4
skamba
šeip:
Montvila, A. Drabišis
A.
kur tik galima, svetainėsia, lės tiek trukšmo sukelti! Jei- tai, suvažiavę sekantin sei- tuot teisingai, bet ne išsvajot dingas. Daug delegatų mėgi
“
Jeigu
apskričiu
susivažia

gu būtumėme “paintę” trau-'man> svarstytų reikalus r i ni žodžius.
no protestuoti prieš namų pir
Dymta P. Tikaiža, F. Povi
•raštinesia ir t.
kę,
gal
būt
buvę
ką
pašiepti,
[ėiau,
šalčiau:
prisilaikant
al
vimuose
butų
tariama
ardyti
lonis ir J. Butkevičius.
Kas link gi veikimo centro kimą Nevv Yorke ar Brooklvc) Orui atvėsus nutarta su
Bet
dabar
rods
tas
mėginama
Į
s
tovaujamų
kuopų
nutarimu
susivienijimą,
išnešama
rezo

135 kp. Brooklyn,
N. Y.
valdybos, tai bereikalingai p. die. Bet jiems neleista kalbėti.
lenkti prakalbų maršrutą. Pa
Palekas kvaršinu sau galvą, j Leista kalbėti tik dviem, kukun. N. J. Petkus, K. Dum liucijos ar agituojama prieš vedant apsk. valdybai susiži- daryt visai be reikalo.
į.. centro valdybon rinkti}
blys, K. Miliauskas ir A. Lu- konstituciją ir seimo nutari
’.inoti su kalbėtojais ir pra Bet juokai į šalį—visgi ne sakančius žmones, bet ne ko Valdyba, be abejonės, supran-J ”ie palaiki* Nevv Yorko ir
mus, tąsyk centro valdyba, kalbų rengėjais.
Ttosevicius.
ta ir permato Susiv. reikalus i Brooklyno pttsę. Po ilgokam
malonu girdėt įtarliojimus, kius trukšmadarius.
trukšmui namų pirkimo ldnu108 kp. Maspeth, L. I.
N. kuopas dalyvavusias tokiame
d) Išreikšta visų pageida kad moterims ir vyčiams Su Daugiaus vienybės, nes tai geriau, negu p. Palekas.
susivažiavime
pagarsins
orga

Y., M. Milukas, A. Staknevigu ką darė ir daro, tai su ge-/aiias palikta išrišti sekanvimas kad senesni susi-mo na siv. gerovė nerupi (būdamos musų visa galybė.
ne
ir
paves
Teismo
Komisijai
čius kaipo apskričio pirm. ir
ru apsvarstymu, ne dėl orga-' 1111,1 seimui, o iš
šito dar
riai rašytu
agitatyviškus gi ne tik moterįs, bet ir vytės,
reikalą
ištirti.
Tokių
susiva

36 kuopos nariui suteikta pil
89 kp. Sąnarys. nizacijos skriaudos bet dėl i
’) straipsnius į organą, kaip jaučiamės užgautos).
Man
žiavimų
nutarimas
nebus
duo
nas balsas.
naudos. Užtai p. P. atsakyti j
Taip buvo ir 31-niain seiK. Krušinskas, K. Strumskis, rodos, moterįs ir vyčiai, kaip
ta
vieta
organe,
pakol
teisme
Su pataremais balsais, J.
nereikės. A'aldyba daro ir ei-! ne. Namų klausime buvo leiA. Staknevičius ir kiti.
tik ir parodė, kad Susiv. jiems
Abromavičius
ir A. Vaitie- komisiją išduos nuosprendį ir
giasi taip, kas jai yra leisti- Eta kalbėti tik keliems ir tai
c) Kitas apskričio susiva- rupi, nes balsavo už gerus
pasirodys kad nieko kenken
kuniutė.
na pagal teises konstitucijos tik tiems, kurie palaikė Nevv.
nesi
fovimas nutarta laikiti Nevv įnešimus, be trukšmo,
Apskričio valdybos raportais čio susivienijimui nebuvo tarir nutarimus seimų. Už savo 1 Yorką. Prieš norėjo kalbėti
priešindami kiekvienai refor
Yorke, N. Y.
Pirm. A. Staknevičiaus ra t'C .
darbus ji pati ir atsako sei- kun. Struckus, bet už trukšmo
g) Priimta naturališkai lai mai Susiv. labui, kaip tai, jau
portas: Rašias j organą “S.
2. Plačiai apkalbėjus orga
me. Jokio pagelbininko aš Į nesigirdėjo jo kalbos. Norėjo
kytis tvarkos: siuncent dele per kelius seimus, daro iš
D.”, bet raštų netalpino. (Ne no “S. D.”
neprielankumą
nuo centro valdybos neprašiau [kalbėti ir kiti, bet jiems negatus į apskričio susivaževi- “principo” gerb. kun. Struc
talpinome p-no Staknevičiaus susivienijimui bet dezorganiGalų-galc
ma nuo kuopos
1 ir nuo kus.
Reikale prisikabinimo p. ir ji man jo nepaskyrė. Nu- leista tas daryti.
rašto dėlto, kad ten buvo ne zatorems. Vienbalsei išnešta
tarė
tik
apmokėti
darbininką
j-ik
vos
3
balsais
nutarta
pirkkiekvienos 20 kuopai esančių Visgi, tikėkimės ir velyki l’aleko prie centro valdybos
teisingų jtarlojimų, o pataisy sekančia rezoliucija. (Gaila,
narių po 1. Tuo susivažiavi me, kad visi nemalonumai, iš ir raštininko, buvau parašęs už kai-kuriuos reformų vyki-į-i namus Nevv Aorke, ar jo
ti buvo uždrausta. Red.) Vė kad to neprielankumo mums
nimo darbus, kaipo ir perra- apylinkėse. Tai buvo, taip samas pasibaigė.
kilę Susiv. namo reikale, užsi platų paaiškinimą su pilnais
liaus rūpinosi sulenkti apskri neprirodyta. Red.)
Apsk. pirm. rt. J. Staknevi baigs taip saldžiai, kaip buvo nurodymais dalykų stovio ir šymą sąnarių, kas irgi prie,kant, fikcijinis nutarimas,
čio šį susivaževimą. Raportas
Kadangi, organas “Savai
reformų priguli; nes jei nei
Ir dabar mes sakome, kad
čius,
saldžios kun. Struckaus “ken maniau, kad užteks. Dabarpriimtas.
tinis Draugas” gerai žinoda
Apsk. sek. P. Montvila.
“Savaiti reformos, perrašyti butų ne-; ką seimas nutarė, to negalima
dės,” ir kad 32-me seime, visi gi vėl 32-am No.
Sek. P. Montvilo raportas: mas kad susi-mo seimo nuta
nainvti. Tiesa, seimas nutaDraugo”
atsakydamas reikėję. Tas darbas prie rašbroliškai pasidalinsime “ken nio
Rūpinosi gerovė (?)
Su-mo rimai yra auksčeusi ir galu
tininko darbo nepriguli. Nes i
Lu padare klaidingai,
dėmis” — už sveikatą Susiv. man, griebiasi 'net nesvarių
organizacijos, pasitaręs su ke tini, ir kad seimo nutarimus
kas metai sąnariai nesirašinė- i l)el'kelių delegatų agitacijas,
priemonių, neteisingi}
argu
namo!
liais susivienijimo nariais pa gali atmainyti,
tiktai kitas
mentų. Kadangi p. Palekas ja, tai yra sykis ant visados. H knn. Pratinas seimo praSaldainių Mėgėja.
tašė straipsni į “S. D.”, bet seimas,
tą žinodamas or
reformų [
kalbėdamas į delegatus
nuduoda vis nesuprantąs, Centro raštininkas
raštai netylpo. (Netilpo dėl ganas duoda vietos ir prašo
(gal suprasti nenori), na tai vykinimo išlaidas padengti iįi’msiiK'ike visokias seimo meto, kad buvo neteisingi} jtarlo- dar daugiaus rašyti priešin
•
•
v. . •
HMves neimli knin tai snmdv 'tu daromas agitacijas,
paš
iau ir nesupras, užtat ir po- »«vęs negan, Kaip tai sanmj-.
°
.
. ..
jimų, o su jais neprirodysi, gų seimo nutarimams straip
ti advokatus, actuarus ir tt.; • 1,ler^(‘ visokios rųsies kaikulemizuoti su juo nėra ko. Vien
kad namai New Yorke Susivie snių. Reiškia peržengė kos
koki is
rių nesvarią politiką, lo>ki
SLRKA. 174 kp., Brooklyn, tik čion noriu prirodyti, ko tos reformos ne raštininko, 'mino buvo matoma. Tečiau
Kuomct stoka rimti} argu
nijimui reikalingi. Tik suer lantucijos straipsni 27 pro.
bet susivienijimo. Todėl, jei
zinsi ir sukelsi vienus prieš 4. (Kad redakcija
kur butų mentų ir priparodymų Susiv. N. Y., susirinkime buvo pla kius neteisingus, išsvajotus
gu p. Palekas seime nebuvo ir ■ ii perspėji mų nežiūrėta. Va
kitus. Red.)
Vėliaus
su prašiusi dar daugiau
rašyti namo reikale, priešininkai čiai svarstoma namų pirkimo priekaištus primetinėja man
nta savo keliu agitacijos, sei
dalykų
nežino,
tad
geriau
pa

savo
atsakyme.
klausimas.
Pasirodė,
kad
31pirkimo
namo,
desperatiškai
sižinodamas
su
apsk. priešingų seimo nutarimams
me tatai įvyko keli seimeliai
Stebėtina, kad p. Palekas, darytų, kad tylėtų, o neskelb i ir iš to išėjo tik viena nenaupirm. padarė atsišaukimą j straipsnių, tai gryna netiesa. griebėsi juokingų, vaikiškų ar -nio seimo nutarimas nėra aiš
tų melų, nes taip darydamas4 I
kuopas ir sušaukė šj apsk. su- Dėlto nuo pirmininko A. J. gumentų, kaip tai yra su gerb. kus ir net nenaudingas. To būdamas Chicagoj, o girdėjo,
Susivienijimui.
...
v .
. .. <la naciam
1
ką aš seime kalbėjau, nes ci vien-tik save pažemina ir issivaževimą. Raportas priim Staknevičiaus ir nuo raštinin kun. Struckum. Tas “litera dėl kuopa kviečia:
Kadangi musų seimai ne
ko P. Montvilo, kurie pasirašė tas” savo ilguose straipsniuo Kad namo pirkimas butų tuoja mano žodžius. Tik, de stato ant juoko. ŽHiuomi už gali apsieiti be politikos ir be
tas.
Apsk. organizatorių raportai. po tokiu neteisingu protokolu, se “Sav.
Drauge” — rašo, pravestas visų sąnarių refe ja, kad tas citavimas kas žo- baigiu visą reikalą su p. Pa seimeliu, tatai hutų jau lai
visas
Jis rašo: luku ir daugiau į jo
J. Mrleuskas raportavo kad mes BŪTINAI REIKALAU rašo, šneka, šneka ir—nieko rendumu. Sus-mo centro raš dis, tai melas.
škas nuims pagaliau susipras
Nno Susiv. tininkas turi išsiųsti visoms “Priešais raštininką seime priekabes ir šmeižtus neatsa ti. Taip elgdamiesi mes toli
yra labai sunkų
prikalbinti JAME, kad jie mums prirody rimto nepasako.
redakcijos namo, numaršuvo ant “ken- kuopoms balsavimo lapus su Į buvo prisiųsta daug nusiskun- kinėsiu.* Nes gaila laiko ir , neiiiikeliausiiiie. Kaip pavienaujus narius, dėl rašomų “S. tu, kur yra tie
puklausiniais: Ar Sus-mui yraldimų. Juos apsvarsčius, sei- vietos laikraštyje.
D.” erzinacių (?) straipsnių prašymai dar daugiau rašyti džių” dėžutės!
! niai sąnariai, taip kuopos ir
Susiv.
Raštininkas,
reiknlinga
namai
ir
savoji
nio
vedėjas
paklausė
raštiBet kadangi kai-kurie Su
kaip tai kun. Struckaus, Sut priešingų seimo nutarimams
apskričiai privalo pasidarbuo
>/. N.
spaustuvė?
Jei
taip,
tai
koj
įlinko,
ką
jis
manąs
į
tai
atša

siv.
sąnariai
tikrai
gali
ma

.Jei jie to mums
kaus ir kitų. A. Drabašis ra straipsnių.
ti ir pataisyti tas klaidas. Rei
portavo kad Varnaičių visa prirodyti neįstengs, mes BU nyti, kad 31-me seime balsai kioj valstijoj butų tinkamiau-į kyti. Jis atsakė—mano me
kia riipinties pataisyti įvyku‘ ‘ pa rdavinėjami ”
už siu tuos namus turėti!
šehnyna atsisakė prisirašyti, TTNAT ,REIKALAUSIME, buvo
.tai pasibaigė ir aš nieko neįsias klaidas ir neleisti, kad at
tą saldainius, jaučiu
vien dėl kilusios organe skai kad jie viešai atšauktų.
p ri< for f šituos paklausimus turi reikalauju.” Taigi, kaip tikeityj galėti} įvykti tokie dide
dahčios agitacijos susivieni savo paskelbtąją, NET1 ESĄ. mę paaiškinti apie tas “ken- atsakyti visi sąnariai/ Du tai jokių skundų prieš mane
li nesusipratimai.
jimą. Raportai priimti, ir iš Mes netikime, kad tokias ne-įdės”, kadangi ant nelaimės, trečdaliu balsų ims viršų.
[seime nebuvo iškelta ir jokiu
Keistai atrodo taip pat ir
Namų įsigijimas yra svar-[svarstymų apie skundus nereikštas apgailestavimas kas- tiesas galėjo nutarti apskri- ar laimės, buvau
viena iš
j pačios Sus-mo centro \ aldy
170 kp. Niagara Falls, N.
Y., prisiuntė savo nutarimus,
kad 31 seimo nutarimai turi
būti išpildyti.

O.

Rosmanskas,

DAR PRIE PALEKO ATSA
KYMO CENTRO RAŠTI
NINKUI.

NUO SUSIV. NAMO -ANT “KENDŽIŲ”
DĖŽUTĖS.

Kx'A’

<•

DEL NAMŲ PIRKIMO.

Vasiliauskus.

link organo pasielgimo. (Čia čio susirinkimas,,

kur visgi“žiubrentojų”

saldainių

su bus daiktas. Ir kaipo

ŠELPKITE LIETUVĄ AU
KAUDAMI Į TAUTOS
FONO 17 .
tokį j buvo, išskiriant vienos kuopos

bos pasielgimas, kuri po

sei-

«nrr;

SAVAITINIS

DBAUOAS

ceriais ir tt. Ir, kaip matote, išgalės, prisiųsti savo atsto
tikslas pasiektas ir, tame vi vus, kuri kuopa negalėtų pri
sa gerovė ir visas SLRKA.. siųsti savo atstovų, prašoma
Buk tikras, kad Jūsų sunkiai uždirbti pini
pelnas. Jau tūli dabar moki prisiųsti savo visokius suma
gai yra padėti bankoj, kuri duoda Jum pilną už
nasi zeceriauti ir tik laukia tos nymus laišku. Suvažiavę de
S. L. R. K. A. 89 kuopa tikrinimą.
dienos, kada tas mieliausis ri bendruosius suvažiavimus surengė piknikų, kuris atsi
Pradėk taupyti šiandie; reikalinga tik vie
namas bus nupirktas ir spau apsvarstys, kas tik pasirodys buvo G d. rugpjūčio, Long’s
naudinga musų tautiškai ka
stuvė intaisyta.
grove parke. Buvo užkvies nas doleris, kad pradėti taupymo darbą.
talikiškai
dirvai.
Musų
ap

Ildant išvengti to didelio iš
tos dr-jos. Dalyvavo šios: Šv.
Visados daryk biznį su banka,
sąnarių extra mokesčių “pel skričio kuopos neturėtų atsi Elzbietos moterų ir merginų
no” SLRKA. nupirkus namų likti užpakalyj kitų apskričių pašelpinė dr-ja, Moterų Są
Brooklyn, turime visi remti p. kuopų, kurios jau pirmiau tu jungos 17 kuopa, L. Vyčių 6 KURI YRA BANKA
Sutkaus ir kitų nuomonę ir ri ebndruosius suvažiavimus kp. ir Šv. Cecilijos choras.
Gerai ir gražu butų turėti pasistengti nedaleisti politikie ir darbuojasi Sus-mo gerovei.
Choras dar-gi prisidėjo prie
emigrantų namų ir tai uar riams nuskriausti musų gar Todėl visi ir mes sukluskime
išpildymo programo, vadovau
New Yorke ar Brooklvne. La bingų organizacijų, už kurios iy imkime uoliau darbuoties.
jaut vietiniam vargonininkui
STATE BANK
lai pageidauju, kad musų emi vardų ir—gerovę dirbome per
Š. Cibulskis, Apskr. rašt.
p. O. Rosmanskui. Sudaina
grantų reikalai butų sutvarky daugelį metų.
Pria Ashlaid Avė. ir 47 gitift
3 Penn avė.,
vo keletu dainelių.
Publikai
ti ir aprūpinti, bet nei jokiu
Waterbury, Conn. labai patiko, ir turėjo atkar
Gali SLRKA. pirkti namų
budu šitas emigrantų reika
toti po keletą sykių. Publikos
ir išleisti savo laikraštį, bet
šteklius arti $6.000 000
las tokiame name, kokį SLRstebėtinai daug buvo. Atsi
tik tada, kada tie dalykai ap
-KA. seimas užgyrė nupirkti,
Po valstijos priežiūra.
lankė iš Hartfordo ir apie
simokės ir neneš Susivieniji
negalės būti aprūpintas. Su
linkių, nors tų dienų buvo su
mui nuostolių, kuriuos sųna
Seniausia, didžiausia ir stipriausia banka |
ma nupirkimui namo, kuris
rengtas ir kitas piknikas taip
riai turės padengti extra mo
vakarus nuo Stock Yardų.
galėtų visiems pienuojamiems
vadinamos pirmeiviškos, o gal
kesčius.
reikalams atsakyti, yra peratžagareiviškos. Bet kadangi
SLRKA. yra inkorporuotas
niaža. Tik pažvelgkite, SLA.
katalikų piknikan buvo įžan
Pennsylvanijos valstijoje.
20 d. Be to, ant laiško voko
turi pirkęs namų Nev, Verk Pennsylvanijos valstijoje. Jo
ir visas
GERBIAMOSIOS KUOPOS! ga visiems dykai,
centras
yra
AVilkes-Barre,
Pa.
rašt.
,krasos antspauda liudija, kad
už $31,000. O ar daug laimė
jaunimas čia yra katalikiškas,
Pennsylvanijos
valst.
yra
apie
pirm.
j laiškas iš Duquesne, Pa., iš
jo per tuos kelis metus?
Laikas eina trunipyn, todėl tai kas aniems belieka?
90
kp.,
tai
yra
visa
musų
Su

siųstas rugpjūčio 19 d., 6:00
Apart to, ar tas brangus na
Šis piknikas vienas buvo
privalome po biškj
ruoštis
sivienijimo
spėka.
Ten
gali

I
vai. vakare.
mas yra tinkamas visiems
šauniausių.
Turiu
pažymėti,
prie
šio
svarbaus
susirinkimo,
ma ir namų pirkti ir galima
pageidaujamiems reikalams—
kuris įvyks 3 DIENĄ rugsė- ad prie Susivienijimo 89 kp.,
• pai stuvei, ee-Jr • raštinei ir ten nupirkti geresnį namų už jo, 2 val.po pietų, šv. Vinceli- (priklauso veikliausi sųnariai,
Sąmoninga gaspadtnc
visada turi savo namuose buteliuk*
♦ :nif,iantų r? kV-uns ? AM $1."),000.00, negu Brooklyne už to bažnyčios svetainėje, 308 taiS* ir ant pikniko kiekvienas
D-ro Rictater'lo
kymas yra tik vienas. Ne! $30,000.00. Ir aš jumis už
darbininkas
savo
darbų
atliko
TABOR St., West End Pitt
PAIN-EXPELLEI
įsigyti
New Yorke—B r ook ly tikrinu, kad tas pigesnis na
SLRKA. 100 kp. Chicago, Neabejojantis
kopuikiausia
ir
publikai
prie

būdas įtrinimui nuo
KELETAS ŽODŽIŲ TEISY
sburgh,
Pa.
Važiuojant
iš
skaudėjimo Reumatizmo, persišalne t< kį namų, kuris galėtų a! mas neštų Susivienijimui nau
III.,
turės
savo
mėnesinį
susi

lankiai
patarnavo.
Ir
tuomi
BĖS Į SLRKA. SĄNARIUS.
dimo, išsinarinimo ir tt.
dų, kuomet už didelius pinigus Pittsburgh,o imkite McKess
s< k; ti visiems minėtiems reiTikras tiktai su pažymėta marke
rinkimų
rugpjūčio
27
d.,
1
:00
yra
pavyzdingas,
kad
besi

“ĮKĄRĄ”
Brooklvne neš nuostolius. Ga- Rock’o karų ir išlipkite ant
kalams,
reik
sumos
pinigu
viioie aptiekoM arba
linksmindami nepamiršo ir sa po pietų, Aušros Vartų para 25c. ir 50c. buteliukas
Geriamieji, apsižiūrėkite išstačiai nuo
Tabor
St.
Prie
šitos
gatvės
nors $100,000.00 jo
nupilkilima
P«™sylvanijoj
ir
laikP.
AD.
RICHTGR
CO.
jo nupi
vo suvargintos tėvynės. G m'., pijos svetainėje. Visi sųna 94-80 Wwbtuartoo Street. ANew
Ysr<. N.*
kalno su namo pirkimu, kad
yra
svetainė.
Šis
yra
labai
mui. Tai tada, jeigu ir pelno raštį išleisti, kadangi Penn
riai
prašomi
ateiti
susirinki

po laikui nesigailėtumėte. Da
svarbus ir nepaprastas susi vietinis klebonas kuo. Ambonebūtų, tai bent nors tiktų rei sylvanijos valst. nėra nei vie
bar dar yra laikas apsaugoti'
rinkimas. Tarpe kitų svarsty- ias pasakė labai įdomių pra man.
no
laikraščio,
nėra
nei
vienos
lašt.
musų brangių organizacijų kalams atlikti, kokie yra pie didelės spaustuvės, o lietu*
turėsime gerai aptarti pe kalbų apie dabartinį Lietuvos
nuojami tame name.
vargingų padėjimų. Pasako
nuo pražūties ir nuo prakišiviskų organizacijų yra labai reito seimo nepasisekimus, t.
Turėti savo laikras i " 'daug; taipgi yra daug ir lie- y. kas link namo pirkimo Nevv jo apie vėliausias žinias iš tė SUSIV. LIET. R. KAT. AM.
nio sunkiai uždirbtų ir per
vynės. Tuom tarpu publika CENTRO VALDYBOS AD
daugelį metų sutaupintų cen spaustuvę yra labai gerai ir!tuviškų vertelgų, todėl ten ir York’e.
■ Jeigu taip, tai nusipirkite Mosties,
RESAI:
kurią išdirba Mcrtbolatny.
ir 4B«si į
Kuopos, neišgalinčios pri aplinkui susispietus labai ati
tų. Gerbiamieji sųnariai, mel giažu, bet spaustuves užlaiky-|paįaĮįnįų darbų galima pasi
džiai
klausėsi
prakalbos.
Po
daktarai ir aptiekoriai pripažįsta gedžiu jus atkreipti savo domų mas ir laikraščio išleidimas tikėti daug ir nuo to taipgi siųsti delegato susirinkiman,
J. Jaroševi- įriausiaPirmininkas
į šį taip didelės svarbos klau uždykų mums nepare is, rei- pelnyti. Šitaip elgianties ga- tai nors prisiųskite savo nuo tam padaryta kolekta dėl nu
moste veidą prieš einant
St., gultIštepant
Čius,
1048
AVashington
Su
per kelis vakarus padaro veidą
simų. Gal būt nei vienas sų- kes daug pinigų mokėti. O is lėtumėm ir SLRKA. kaipo mones ir nutarimus raštu, ku kentėjusių nuo karės.
per Norwood, Mass.
tyru ir skaisčiu. Mostis išima viso
narys nesakys, kad SLRKA. kur juos SLRKA. paims? Na organizacijai ir lietuviams, rie bus svarstomi susirinki rinkta $33.51, pinigai
Vice-pirm. — K. Krušins kius spuogus ir dėmes (plėtmus) sau.
duoti T. Fondo vietinio sky
namo nereikia, tečiaus reik mų pirkimo Brooklyne kai- tos organizacijos sąnariams, me.
lės nudegimus ir lašus. Kaina dėžu
kas, 59 Teneyck St., Brooklyn,
riaus
iždininkui.
tės 50c. ir $1.00.
žiūrėti, kur tokį namų; pirkti -kurie šalininkai tvirtina, kad daug gero padaryti.
Pittsburgh’o apskričio raš
N.
Y.
J. RIMKUS.
Taip-gi kuopos naudai buvo
ir kur didžiuma sąnarių nori, už pašalinius darbus daug- Stovėjau visados už teisy tininkas,
Raštininkas — J. S. Vasi Bax. 36, Holbrook, Mass.
leista
dovanuoms
šie
KANST. VAIŠNORAS,
kad toks namas butų nupirk -daug pinigėlių suplauks ir bę SLRKA. reikaluose. Vi
liauskas, 112 N. Greene St.,
daiktai
:
rašomoji
plunksna
tas; kokioj valstijoje ir ku viskas bus padengta. Bet aš sada drįsau, teisingai ginti 1116 Hillsboro St., Pittsburgh,
Baltimore, Md.
vertės
$2.50,
laimėjo
Antani

Tel. Randolpk 534*
Iždininkas — J. Stulgaitis,
riame mieste ir kad nebūtų šitai jųjų “caekai” netikiu, šios man brangios organizaci Pa.
na
Stravinskaitė
;
lietsargis
140 S. Meade
St., AVilkes
priešais S. V. įstatymus, val žinodamas, kiek pašaliniai jos reikalus. Mano šitoks el
A. A. Šlakls
veidės
$1.50
laimėjo
J.
LenBarre, Pa.
dančius Fraternales organiza darbai duoda pelno SLA. Aš gimosi nepatiko kai-kuriems
ADVOKATAS
kovski; “Žvirblis” ant-me
Iždo globėjai:
cijas. Taipgi turime žiūrėti, vienų dalykų tai tikrai žinau, ir jie mane pradėjo persekio
19 SO. LaSALLE St
tų, laimėjo Alekas Ambraze
V. Lukoševičius, P. O. MifRoom 815) Chicago, tll.1
kad toks namas neštų Susivie kad spaustuvės užlaikymui ir ti. Pirmiausiai suspendavo
Šiuomi pranešame gerbia
vičius iš N. Manchester, Conn. nersville, Pa.
R
m
. 3258 Sv. MaletadSt.
nijimui naudų, o ne skriaudų. laikraščio išleidimui SLRKA. 135-toj kuopoj nuo pirminin- moms kuopoms ir visiams sųA.
Nausiedienė,
917
AV.
Tel. Drover5326
Tai-gi piknikas nusisekė
Nes jeigu neš skriaudų, tai iždi's ant sąnari ų “iLNTRA” l ystės; apskričio susirinkime narianis, jog S. L. R. K. A.
33rd
St.,
Chicago,
III.
kuopuikiausiai ir kuopa pelnė
kasgi jųjų turės padengti. Ugi Mokesčius ir tada-lms “PEL atėmė teisę dalyvauti susirin Bostono apskritys turės su
Dvasiškas Vadovas — kun.
nemažai.
tie patįs vargšai darbininkai NAS,” iš kurio SLRKA. kimuose; o ant galo 31-me važiavimų rugsėjo 3<1. 2 vai.
J.
J. Jakaitis, 41 Providence
Žmonės kas kart pradeda
kraus turtus.
—SLRKA. sųnariai.
SLRKA. seime jie pasirūpino dienų Šv. Roko parapijinėje labiau interesuoties ir supra St., AVorcester, Mass.
SLRKA. 31-mas seimas nu Tai taip, gerbiamieji, sto atimti man teisę trims me svetainėje, ties AVebster gat
Knygius — kun. S. J.
sti Susivienijimo naudingumų.
AR PAVARGSTA JŪSŲ akjsTkuon
tarė pirkti namų ne daugiau vi dalykai. O dar turiu pri tams dalyvauti seimuose de vių, Brockton,
Mass. Dienų Pamatė po seimui daug svar Struckus, P. O. Plymonth, Pa. skaitot,
kuomet dirbate! Ar skat
Gydytojas — Dr. A. K. jums galvą nuo pavargimo akiąjlf
kaip už $30,000.00
ir namų durti, kad New Yorke ar legatu.
labai paranki nedėldienis prieš bių ir naudingų nutarimų, kas
jūsų akiniai netinka jūsų žinrėjlm
pirkti Brooklvne (taip pasa Brooklyne namo pirkti nei ne Pasitikiu, kad SLRKA. sų “darbininkų diena”. Taigi ne mėnuo pribuna po keletu nau Rutkauskas, 2302 S. Leavitt
Patarimas ir išegzaminavimas perw
užbaigusį mokslą optiką. 9 metai pa
kyta protokole). Vienok kaip galima, nes Nevv Yorko val nariai išgirs mano, kaipo seno reikės skubintis į darbų ger jų narių, taip-gi ir ant šio St., Chicago. Hl.
tyrimo.
DR. I. MEYERS,
buvo tarta, tai originališka stijoje musų organizacija dar šios organizacijos sųnario bal biamiems atstovams. Kviečia pikniko gabus narys A. Ku
1024 Milwaukee Avo.,
Chicago, m
CHICAGOS
I
APSKRIČIO
Valandos: kasdien atdara nuo 9 ryto
mintis buvo, kad pirkti namų ržra legalizuota ir gal Imt dar sų. Taipgi pasitikiu, kad po me kuoskaitlingiausiai suva čas gavo 7 kandidatus į Su
S. L. R. K. A. ADRESAI iki 9 vakare, Pėtnyėiomis iki 6 va
Ne\v Yorko apielinkėje. Te- nebus galima jų sulegalizuo- draug
kare. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 11su manimi
ir kiti žiuoti: kuopos gali siųsti nors sivienijimų.
Pirm. A. J. Sutkus, 6329 pietė. Tel. Haymarket 6212.
čiaus musų organizacijos sų ti per kokius dešimts metų ar sveikai ir teisingai žiūrinčiais ir nuo 10 sųnarių atstovų, nes
Trumpoj ateityj tikimės tu
nariai suprato, kaip ir dabar ba ir (langiaus. (Apie legališ- į SLRKA. ir jos reikalus, tai yra apskričio
suvažiavi. rėti milžiniškų kuopų. Kaip So. Fairfield avc., Chiiago,
supranta, kad namas tur būti kumų SLRKA. p. Vasiliauskas gins ir užstos už teisybę ir ge mas Jis yra ne dėl tiesų įvv- **1 seimo yra nutarta įstoji- M.
Tol. Toma 1881
nupirktas
pereitame seime buvo pradė rovę musų brangios organiza kinimo, bet dėl
tobulinimo, mas palikti kuopoms išėmus Rašt. J. J. Palėkus, 4528
DR. J. KULIS
ir, kaip jie stengiasi jęs delegatams aiškinti, te cijos.
ir išdirbinio įnešimu ateinan 25c.. tai musų 89 kuopa nuta So. AVashtcnavv avė.,
LIHTUVIS OYDYTOJAS IRCHIRtJROAS
3289 5. Halsted St.
Chicago.
Chicago, III.
visus sąnarius intikinti, kad čiaus p. Krušinskas patarė
čiam seimui. Matote, gerbia- rė per du mėnesiu laiko pri
M. TŪLAI JA
Gydo ▼Itokias 1 tfran moterų, valka Ir j
rų. Specfftliikfti gydo limpančias, aSOl▼yssnčjusias ir paslaptingas vyrų Itrat
tik Brooklyne nupirkus namų iv asiliauskui apie tai neaiškiu
ji, dabar yra daug painių da imti visus lygiai po $1.00 įsto
Ižd. J. Žakas, 3339 So.
PrlialiM Valandos: nuo 9 ryta Iki 12; I Iki I
SLRKA. labai daug laimės, o Ii, nes delegatai galėsią par
lykų, kuriuos
musų šventa jimo. Tai broliai ir seserįs Emerald avė., Chicago, III.
hmilMs: nte 9 UI 2 po plot: IRO 8 V. 8 IW
jeigu kitur, Dieve gelbėk nu važiavę apie tuos reikalus
priedermė išrišti dėl labo S. pasinaudokite šia proga, bu Organizatoriai:
pirktų, tai jau SLRKA. turė Juopose šnekėti. Tai matote,
L. R. K. A. Todėl pildykim sa site laimingi ant visados.
A. J. Sutkus, 6329 So.
Phone Cakt) TUR
tų žlugti.
laip mus viršininkai elgiasi;
vo užduotį. Kas tik gyvas į
Kuopos rašt.
Fairfield ai e,
Chicago,
SLRKA. CONNECTICUT
kaklai, ant kurių jie pasi slepia nuo musų tai vis, kų tu
Brocktonų rugsėjo 3 <L i«hpDR. A. YUSKA
III.
APSKRIČIO.
LIETUVIS GYDYTOJAS
kitę Montello stotyje, eikite į
remdami kovoja už Brookly- rėtume visi žinoti).
ną, N. V., yra sekanti:—Pir Tai šitaip dalykai stovi
1749 So. Halstid CNICASO, ILL
pietus ligi Ames gatvės, ten
CORNER 18th STREET
ą
ma, Ne\v Vorkas ir Brookly- klausime namo pirkinio Brook
Pranešu,
kad
SLRKA. bus posėdžiai laikomi. Kvie
nas yra ('(‘litras susinėsimų lyne. Dabar gal norėsite ži Connecticut apskritis turės čiame visus, o labiausia Bosto SLRKA. kuopa iš Spring
Antrų SLRKA. name galėsiu noti, delkogi tie ponai taip va 1 d. (Oct.), 1916 m., 1:00 die no apskričio kuopas turi pri Valley, III., savo susirinkime 102
Tam TEL. DROVE 7771
ir emigrantų kanceliarijų ir rosi už
vienbalsiai nutarė, kad nuo stos pranešinu) apie kuopos S. E. Allen D. D. S.
nų, bažnytinėj svetainėj, 41 siųsti savo kareivius.
juieglaudų užlaikyti, Trečia, Štai dėl ko. Jie žilio, kad ta Capitol avė., Hartford, Conn. JONAS M. VIERA1T1S,
savi namai Sus-mui yra rei susirinkimų n'dedame oi ga 4464 So. Halstod St.
Apskr.
pirm
spaustuvę ir laikraštį iš ten da viens iš jųuų taps ponu ad Connecticuto apskričio kuo
kalingi, bet kad jie hutų vi nau, kadangi laiškų gavome Darbo valandos:
1(1 vai. iš ryto iki S iki vai. vak.
’• daug labai daug pa ministratorium, kiti jųjų pu- pos todėl kviečiamos prie to JONAS VAIČIULIS.
siems patogesnė j vietoj, kaip rugpjūčio 21 d., o susirinki- Šventadienes nuo 9 vai. ryto iki 1 vai.
apskr. rašt tai Pittsburge, ar kur kitur mas sušaukiamas rugpjūčio'popiet.
šalinių darbų gauti, iš kurių gelbininkau., o da keletas ze-'suvažiavimo ir sulyg kuopų

SLRKA. turėsiųs didelius
turtus sukrauti ir dar aibes
kitokių gerumų ir pragumų
etc....
Gal būt, kad daugumas sųnarių šitiems “faktams” ir
tiki. Gal būt tūli ir mano,
kad ištiesi) taip ir bus, kaip
kad nurodoma. Tečiaus, ger
biamieji, turiu jums čia pa
brėžti,

Uliniam savo susirinkime nu
tarė Sus-mo lėšomis samdyti
darbininkų, perrašyti į kitas
kningas sąnarius. Ne vienas
iš musų todėl., norėtų žinoti,
kam yra renkamas
centroraštininkas, kam jis apsiima
Imti raštininku, jei nenori už
paskirtų jam algų dirbti ir
tarnauti Sus-mui? Juk raš
tininkas ne naujas, jis žinojo,
koks laukia jo darbas ir to
lesniai pasilikus raštininku.
Tečiau jis apsiėmė raštinin
kauti ir po seimo tuč-tuojaus
reikalauja sau apmokamų pagelbininkų, nes pats
vienas
negalįs apsidirbti. O centro
valdyba, tuojaus
ir nutaria
samdyti žmogų. Ar toks cen
tro pasielgimas išeina Susmo gerovei?
Įteikia mums Sus-mo turtų
saugoti, bet nemėtyti pinigus
kur papuolė.
Šitos klaidos todėl tuojaus
turi būti atitaisytos, nes jos
labai, labai kenkia musų Su
sivienijimui.
JONAS VAIČIULIS.

kad

taip

nėra

ir

HARTFORD, GONN.
vyzdhmgas

piknikas.

būti

negalės.

P«oples Stock Varis

PITTSBURGO APSKRIČIO
S. L R. K. A. SVARBUS IR
DIDELIS SUSIRINKIMAS,

J.

Grudis,

Zetautas,

S. L. R. K. A. KUOPI!
SUSIRINKIMAI.

S. L. R. K. A. NAMO
REIKALE.

J.

Lobikis,

PRANEŠIMAS.

t

"vien

tik

Brook

lyne”

PRANEŠIMAS.

SPRING VALLEYJLL

REDAKCIJOS ATSAKAS.
kp.

“vien

tik

Įtraukiyna.”

raštininkui.—

Ar nori būti
gražus?
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SAVAITINIS DRAUGAS
''•» v1
,’^ŪSTV. T,. R. K. AMERIKOJE, APYS
KAITA IŽDO STOVIO UŽ 2-RA BER.
O
1916 METU.
s! *x» ' 17 ’
*
■ ■—n ■ ■ ■ »■ i. ■■ —
(Tąsa)
•GEGUŽIO M IŠNEŠTO PRIBUVIMAS,
į
Geg. 11, 1916.
164 kp. Manehester, Conn.
71 kp. AVaterbury, Conn
19 kp. Northampton, Mass.
»\41 kp. AVorcester, Mass.
4 kp. Shenandoah,
Pa.
176 kp. Indiana Harbor, Ind.
. 64 kp. So. Bethlehem, Pa.
82 kp, St. Louis, Mo.
140 kp. Carbondale, Pa.
5 kp. Forest City, Pa.
9 kp. Bridgeport, Conn.
105 kp. Braddock, Pa.
74 kp. Shaft, Pa.
" ’ 122 Laupuxex, Pa.

21.76
4.21
3.54
22.78
74.76
21.71
5.63
9.76
3.33
1.65
13.97
15.32
1.29
3.8b

100 kp. Chicago, III.
55 kp. Bernice, Pa.
45 kp. Poąuonock, Conn.
30 kp. Scranton, Pa.
133 kp. A’andergrift, Pa.
15 kp. Chicago, III.
6 kp. Plymouth, Pa.

38.61
2.31
3.0t
89.8b
35.51
.9b
1.8(

Geg. 16, 1916.
101 kp. Chicago, III.
34 kp. Čincinati, Ohio.
72 kp. N. AVaymouth, Mass.
149 kp. Hammond, ind.
16 kp. AV. Fitchburgh, Mass.
115 kp. Brooklyn, N. A\
148 kp. E. Arlington, A’t.
125 kp. Export, Pa.
161 kp. Collinsville, III.
141 kp. Brockton, Mass.
94 kp. AVestville, III.
13 kp. Baltimore, Md.
131 kp. AVesternport, Md.
83 kp. Scranton, Pa.
69 kp. Ashley, Pa.
111 kp. Plymouth, Pa.
54 kp. Grand Rapids, Mich.
48 kp. Cicero, III.
158 Ap. Pittsburgh.,JRa. .,,,
103 JfpT Rochester, N. Y.

63.54
2.13
9.66
11.19
7.63
59.69
22.00
14.50
32.20
24.08
8.47
75.14
28.27
16.50
3.19
51.85
2.36
16.74

99 43
a. ie*-“’’
7.58

Geg. 20, 1916.
I2t kp. Coaldale, Pa.
60 kp. Bavonne, N. J.
21 kp. So. Boston, Mass.
80 kp. Eynon, Pa.
108 Maspeth, N. Y.
79 kp. Glen Lyon, Pa.
23 kp. Hastings, Pa.
82 kp. St. Louis, Mo.
87 kp. N. S. Pittsburgh, Pa.
179 kp. E. St. Louis, III.
157 kp. AV. Pullman, III.
113 kp. AVilburton, Okla.
153 kp. Lee Par, Pa.
165 kp. Harrison, N. J.
75 kp. AVanamie, Pa.
Geg. 26 .1916.
154 kp.- Aurora, III.
78 kp. Du Bois, Pa.
129 kp. Gary, Ind.
139 kp. Portland, Ore.
143 kp. N. Abington, Mass.
62 kp. Sheboygan, AVis.
20 kp. Philadelphia, Pa.
35 kp. McKees Rocks, Pa.
163 kp. Chicago, III.
173 kp. Paulsboro, N. .T.
155 kp. Scranton, Pa.
7 kp. Pittston, Pa.
116 kp. New Haven, Conn.
30 kp. Scranton, Pa.
175 kp. Bedford, Ohio.
186 kp. Portage, Pa.
88 kp. Donorą, Pa.
Ą 21 kp. So. Boston, Mass.

34.38
10.96
99.10
28.40
2.73
9.77
16.16
.70
32.11
5.63
26.20
3.84
7.87
19.71
10.42
30.82
20.73
6.60
9S

105.43
8.82
14.53
23.91
97.36
52.74
100.81
8.55
13.61
33.94^
.50

Į 121 kp. Springfield, Hl.

14.30
11.34
.49

121 kp. Springfield, TU.
|89 kp. Hartford, Conn.

25.03
30.49

K 41 kp. AVorcester, Mass.
93 kp. Easton, Pa.
112 Treveskvn, Pa.
171 kp. Detroit, Mich.
32 kp. Ansonia, Conn.
,33 k p. Roseland, III.
89 kp. AVorcester, Mass. ,
137 kp. Rockford, III.
85 kp. Chicago, TU.
nladelphia, Pa.

17.79
51.69
32.21
15.28
15.60
42.51
10.50
17.63
26.45
86.20

118 kp. Girardville, Pa.

49 kp. Reading, Pa.

k p. Scranton, Pa.
kp. Chicago, III.
kp. Portchester, N. Y.
kp. Brooklyn, N. Y.
kp. Bentlevville, Pa.
------ Kenosha, AVis.
162 kp. Gardner, Mass.
58 kp. Curtis Bay, Md.
(i kp. Plymouth, Pa.
Geg. 29, 1916.
22 kp. Minersville, Pa.
2 kp. Forest City, Pa.
123 kp. Dorrisville, IU.
109 kp. Xew Britain, Conn.
99 kp. Chicago, III.
70 kp. Old Forge, Pa.
136 kp. AVatervliet, X. Y.
39 kp. Chicago, 111.
25 kp. Miners Mills, Pa.
134 kp. Brooklyn, X. Y.
90 kp. AV. Hazleton, Pa.
------ Racine, AVis.
149 kp. Spring A’alley, III.
142 kp. Cleveland, Ohio.
28 kp. Luzerne, Pa.,
57 kp. Exeter Boro., Pa.
1 kp. Edwardsville, Pa.
Geg. 30 1916.
2.16
63 kp. A’oungstown, Ohio
18.40
36 kp. Xewark, X. J.
Už išparduotas kuopoms narių
knygas .......................................... 152.15
Už 89 ženklelius iki 1 d. birž. 1916. 103.25
Nuošimčio už paskolų šv. Kazimiero
200.00
vienuolvnui

30
15
43
42
92

A’iso Geg. mėnesi pribuvo ..

$3,317.12

BIRŽELIO MĖNESIO PRIBUAHMAS.
Birž. 1 1916.
16 kp. Chicago, IU.
7.29
12 kp. Shamokin, Pa.
5.95
99 kp. Chicago, 111.
10.12
Brooklyn, X. Y.
11.06
71 kp. AVaterbury, Conn.
4.88
103.03
17 kp. AVilkes Barre, Pa.
66 kp. Elizabeth, X. J.
11 kp. AVaterbury, Conn.
102 kp. Duąuesne, Pa. (
1(X) kp. Chicago, III.
94 kp. AVestville, III.
138 kp. Pittsburgh, Pa.
77 kp. Swoyers, Pa.
150 AVaterbury, Conn.
53 kp. Shamokin, Pa.
169 kp. Sioux City, Ia.
91 kp. AVaterbury, Conn.
24 kp. Minersville, Pa.,
124 kp. AVilmerding, Pa.
110 kp. Athol, Mass.
133 kp. Vandergrift, Pa.
76 kp. Cormerton, Pa.
3 kp. Elizabeth, X. J.
Birž. 2, 1916
83 kp. Scranton, Pa.
12.38
127 kp. Cambridge, Mass.
9.38
164 kp. So. Manehester, Conn.
21.80
34 kp. Cineinnati, Ohio.
2.13
115 kp. Brooklyn, X. Y.
32.71
90 kp. AV. Hazleton, Pa.
9.10
50 kp. Cleveland, Ohio.
8.13
137 kp. Rockford, III.
2.57
106 kp. Xew York, X. A’.
11.37
Geg. 15 1916.
79 kp. Glen Lyon, Pa.
12.63
125 kp. Export, Pa.
12.45
9 kp. Bridgeport, Conn.
13.64
i!64 kp. Manehester, Conn.
.56
Zl48 kp. E. Arlington, A’t.
23.07
(128 kp. So. Omaha, Xehr.
31.65

AVesternport, Md.
8 Cleveland, Ohio.
94 kp. AVestville, TU.
180 kp. Alance, O.
76 kp. Cormerton, Pa.
53 kp. Shamokin, Pa.
179 kp. E. St. Louis, IU.
21 kp. So. Boston, Mass.
' Birž. 20 1916.
141 kp. Brockton, Mass.
153 kp. LeePark, Pa.
101 kp. Chicago, IU.
23 kp. Hastings, Pa.
84 kp. Meriden, Conn.
76 kp. Cormerton, Pa.
113 kp. AVilburton, Okla.
13 kp. Baltimore, Md.
48 kp. Cicero, III.
155 Scranton, Pa.

14.32
17.49
.50
24.99
3.50
2.91
16.99
77.89

28.83
7.68
52.82
9.42
9.60
15.06
3.17
81.11
6.40
24.26

(Toliau bus).

1 SEKANČIAS KNINGAS
’landą po pietų. Lietuvių svetai-į > :niiii apš.n-’us, misipirki- |in,3 11 Padidins .jusu apetitų.
•VELTUI GALIMA
(j AVr|'C oėj, 9 ir So. Lincoln gatv.
il)|Uį g0,.u knįngelhi, pn^į_ Įji sustiprins virinimo organus

ii' sužadins priimti ir sugroS. L. R. K. A. KNINGYNE.
įkvmui gerų laikraseių.
ŠVENTO MYKOLO DRAUGIMl.’’ ai priedermės tikrų tėVyJImuliiioti
1. Gabrio ‘‘Lietuvių Lenkų
niull,,oti ganėtinai maistingų
J08, ROCKFORD, ILL., VAL
unija”.
Aptiekose
nėg mylėtoju.
ivalgių.
Aptiekose.
Kaina
DYBOS ADRESAI:
2. Jono, ‘‘Diedas ir Graži
.Jos. Triner, MnnufaeA. J. Sutkus.
na
turing Cremist, 1333—1339 So.
Pirmininkas, Kazimieras MikJono, “Kelionė į Euro- !as, 1020 — 1022 S. Main st.
Ashland Avė,, CliCieago, III.
pa
Sustingęs kaklas, arba su
Pirm. pagelbininkas ir Iždi
ninkas:
P.
P.
Petrėnas,
422
4. Jono, “Kražių Skerdystingusi nugara turi būt tri
Island
av.e,
ne .
nami su Trinerio Tepalu, ir
Protokų raštininkas: J. J. Mer
5. Jono, “Konradas
Va
Rokiškio
miestelyj vo sustingimas tuojaus pranyks.
Čaitis, 1530 AVest st.,
lenrodas”.
Finansų
raštin.: J. Zobinas kiečių kariškasis
teismas Šis tepalas labai geras nuo
6. Freemanoč “Europos Is 1129 So. Churcb st.,
reumatizmo
ir neuralgijos.
nuteisė mirtin
16 žmonių.
Dr-stės, Dievo Apveizdos para
torija”.
Tame skaičiuje: 7 žydai, 3 Aptiekose 25c. ir 50c. Krasa
pijos valdybos adresai:
7. Jocio, “Kuomi Žmonės
>5c. ir 60c.
Pirm. — A. Stulginskas, 715 lenkai ir 6 rusai. Trįs žydai
Gyvena”.
ir keturi rusai nuteisti dėl
i W. 19 PI.
8. Jono, “Naktys”.
Pag. — M. Ramanavičia, 547 to, kad rengėsi
bėgti per
9. Astramsko, “Petras Že W. 20 st.
frontą rusų pusėn. Daugu
Jonas Jaroševičius, 1048 Was
maitis”.
ma sako teisiama delei šiurRašt. — Liud. Sabaliauskaitė v
Aplikacija turi būti pažy
kstaus apsiėjimo su vokiečių
...
. v -v.
, • i 1714 S. Union avė.,
meta kuopos viršaičių vaidais
v
Fin. Rašt. — K. Vasiliauskas, oficieriais.
ir krasos ženklelių už 10c.
558 W. 14 st.,
Kopp’s Baby’s Friend yra
VALGYK VISKO PO
KUN. S. J. STRUCKUS, Ižd. — A. Grisius, 732 W.
vienas iš naudingaiusių vaistų,
Kasos glob.: Zof. BartkeviTRUPUTI.
PLYMOUTH, PA.
nuo nemiegojimo nuo šalčio

VOKIEČIŲ ŠEIMININKA
VIMAI LIETUVOJE.

Šalti Faktai apie

Vaikus

čaitė, 1828 S. Peoria st.,
Al. Klimas, 558 W. 14 st.,
SEKANČIOS KNYGOS
Maršalką, — Mikolas Jatu
GALIMA GAUTI S. L lis, 622 AV. 15 st.,
Susirinkimas kas pirmą neR. K. A. KNYGYNE:dėdienį mėnesio, Apveizd. Die
1. “ Būdas senovės Lie vo parap. salėje, 3 vai po pietų.

Gal būt geriausia sistema gy
venimo yra paimti visko po
truputį—ne permažai taipgi ir
ne perdaug—aplenkiant tuos
visus valgymus, kuriuos paty
limas pripažino mums kenks
ŠV. JURGIO KAREIVIO
mingais.
Apart pasirinkimo
DRAUGYSTĖS, N0RW00D,
gero maisto yra taipgi reika
MASS., VALDYBOS
ANTRAŠAI:
lingu neleisti susirinkti Į kū
nų nuodingų daiktų. Šis iš
Pirmininkas, Stasys Kadar?*. valymo
procesas
Triner’s
1038 AVashington st.,
American Elixir of Bitter

tuviij” — Daukanto.
2, Chrestomatija” —
kun. Miluko;
3. “Europos istorija” Freeman;
4. “Lietuviai Amerikoj’
KOPP’S BABY’S FRIEND
— Jono;
Co.,
York, Pa.
5. “Kuomi žmonės gyve I9th st.,
.
Pirm. pagelb., Pranas Kudir
lne Patarnaus vlsuose atsitl’
ną” — Jociaus;
Jeigu jus negalite
nusipirkti
ka,
31
Franklin
st.,
kiniuose.
Ši gyduolė nepakęs Kopp’s Baby’s Friend savo apielinkės
6. “Petras Žemaitis” Protokolų raštininkas,
Jonas jokios senos medegos kūne. Ji aptiekuose, prisiųskitė, mums poperini
Astrauskis;
dolerį, o mes Jums prisiusime du pusRuškis, 18 Tremont st.,
prašalįs užkietėjimų, silpnu lolerinių 50c. butelukų tuojaus.
7. “Kražių skerdynė” -Fin.
raštininkas, J. Versec mų, nerviškumų, kraujo silpnu- Įi
etaoinan etaoinn nu oaniinu
kun. Žilinskis;
kas, 1184 AVashington st.,

Kasierus, Viktoras Kavaliaus
8. “Diedai
ir Gražina’
kas,
22 Sturvant avė., ’
— Mickaus;
Iždo
globėjai:
Ant aplikacijos turi būti
Jokūbas Puzinas, 20 Pond st.,
kuopos antspauda, ir para
Barnasius Jankauskas Willow
šai
viršaičiu ir krasor
st.,
ženkleliu už 10c.
Martinas Bulkšas,
39 Tre

Kun. S. J. Struckus

d

a

1

LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTĮ

“DRAUGĄ”

mont st.,
Maršalka, Stasys Kamila, 31!
Tremont et.

Draugijų
Reikalai KELKIME TĖVYNĘ.
TAUTOS FONDO VAL
DYBA.
Pirminiukaas: kun. J. J.
Jakaitis, 41 Providence st.,
AVorcester, Mass.
1- mas vice-pirm. Adv. A.
šlakis, 3255 So. Halsted st.,
Chicago, III.
2- ras vice-pirm: Kun. Se
rafinas, 2327 AV. 23rd
PI.
Chicago, III.
Sekretorius: K. Pakštas,
917 AV. 33rd st., Chicago, III.
Iždininkas: — B. Vaišno
ras, 1514 Caison st.,
S. S
Pittsburg, Pa.
Iždo globėjai:
A. Nausiedienė,
917 W.
33rd st., Chicago, III.
J. Miliauskas,
Pittsburg.
Pa.

Kelkime tėvynę aukauda
mi badaujantiems musų bro

liams.
Kelkime tėvynę grįždami
Lietuvon po karės ir pirk
dami ten žemę.
Kelkime tėvynę gyvenda
mi vienybėje ir meilėje.
Kelkime tėvynę platinda
mi šviesą: palaikydami ir
paskleisdami gerus laikraš
čius ir geras kningas. Juk
ipsišvietęs žmogus
daug
naudingesnis tėvynei negu
tamsus.
Kelkime tėvynę kovoda
mi su šlamštais, tamsintojais ir apgaudinėtojais.
Kelkime tėvynę steigda
mi ir platindami katalikiš
ŠVENTO ANTANO DRAUGI kai lietuviškai draugijas.
JOS, WAUKEGAN, ILL., VAL Nedėkimės nei kuomet prie
_____ DYBOS ADRESAI:
tokių draugijų, kurios išsi
Pirmininką*, Steponas
Kelin žada savo tautos ar griauja
ti*, 1344 So. Jackson at.
tikėjimą. Neikuomet neraPagelbininkas, Kazimieras Bui
švkimės
prie tokių bedievi
ba, 1416 So. Park avė.
Protokolų raštininkas, Anta škų draugijų, kurios nors ir
nas Samoška, 1230 So. Victoria katalikišką vardą nešiotų,
St.
bet po bausme draudžia sa
Finansų raštininkas,
Jonas
vo sąnarius eiti į bažnyčią
Bakšys, 1327 So. Victoria st.,
ir išpažintį atlikti. O jei prie
Kasininkas,
Antanas Bakšys
tokių draugijų prigulime,
1327 So. Victoria su
rūpinkimės visomis išgalė
Kasos globėjai:
1326 mis neikuomet neįleisti į tų
Leonas Krikštinavičia,
So. Victoria St.,
draugijų valdybą tokių nie
Adomas Jonaitis,
1326 So.
kšų, kurie drįstų Bažnyčiai
Lincoln St.
1. Maršalka, Pranas Dapks,. boikotą skelbti.
Kelkime savo tėvynę sau
1407 So. Park avė.
2. Maršalka, Antanas Didjur- godamies
’tno'uiavinio.
gis, 1327 ao. Park avė.
Musų uždirbtieji pinigai teKnygius Pranciškus
Kaptuneeina į saliuną ant baro.
rauskas, 1321 So. Victoria, St
Suairinkimai po aštuntai kiek- Sunaudokime juos geriems
vieno mėnesio, apie pirm# va tikslams, ko n šitai paploti- į

Draugo” Bendrove leidžia 8
jį
Į

“DRAUGAS” paduoda geriausias ir svarblausias žinias, gvildena įvairiausius klausimus.

jį
$
S

“DRAUGO” bendrovė užlaiko didelį knygynų, kuriame randasi visokio turinio knygų.
Reikalaukite knygų tuojaus. Jūsų reikalavi*
mai bus rūpestingai išpildyti.
Pareikalavus katalogas siunčiamas dykai.

g
£
R
FC
g

“DRAUGO” bendrovės spaustuvė atlieka
įvairius spaudos darbus gražiai, pigiai ir
greitai.

$

||

y
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Su visais reikalavimais

kreipkitės:

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th ST.

CHICAGO, ILL.

j
|
I

s

N

$31,000,000,00

Suviršum depozitu turi dabar
didžiulis Valstijos Bankas
State Bank of Chicago
uo jo įsteigimo 1879 metuose tasai bankas
nuolatos augo taip, kad šiandie jo kapitalas
ir atsarga yra daugiau kaip keturi milijo
nai aštuoni šimtai septyniolika tūkstančių
dolerių — $5,000,000.00.
Be 40 tūkstančių žmonių, kur turi pasidėję
savo pinigus šiame banke, čiajau sudėta Suvieny
tųjų A’alstijų valdžios, Illinois valstijos ir Chica
gos miesto pinigų.
Lietuviai, kuriems rupi saugumas jų pinigų,
tegul pasideda banke. Daug lietuvių yra pasidėju
sių čia savo pinigus ir džiaugiasi.
Bankas moka 3%. Atdaras nuo 9 ryto iki 3
vai. po pietų; Subatomis iki 2 vai. po pietų
įsidomėkite adresą:

N

STATE BANK of CHICAGO
Kampas La Šalie ir AVashington sts.
prieš City Hali.

1
/

nuo kosulio, nuo dantų dygimo
ir yra žinomas milijono žmo
nių kaipo išgeltojas nuo mir
ties. Kiekvienų motina turėtų
turėti ši vaistų savo namuose.
Kopp’s Baby’s Friend ga
limų pirkti kiekvienoj aptiekoj.
Dviejų didžių 25 ir 50c.

SAVA<T<W<S PmUBAS

.bant, geras algas imant, ir
'taupiai gyvenant, negalima
daug pinigų sudėti, nei turtin
Įgu palikti. Sutaupintus pini

suveda pramonijos rojiundas, ias yra labai brangus. Be tų
tas kuris atpirkošėrus nuo pir rudžių yra aukso, sidabro ir
mojo akcijonieriaus už $150.- vario indžiu. Aukso kiekvie
00, gauna gryno pelno $1,700. name rudžių tone
raudasi
Washington. —
Visai
gas įdėjus j bankas arba ati 00. Kitų metų gauna tribultai vertės už $65.20. Dėlto, reikia,
Suv. Valstijų šaliai grasia
davus paskolai ant nuošimčiu, daugiaus. Dasižinojęs apie tai tikėtis, kad akcijonieriai gaus
didelis streikas. Sustreikuo
ir negalima palikti turtingu. pirmasis vyras
gali pirštus gerus dividentus.
ti pasirengę ant visų gele
Gerbiamieji klausikite — tai nusikramtyti iš gailesčio.
žinkelių konduktoriai, inži
Beja, prie progos
turiu
kaip gi pinigus galima uždirb
Dėlto,
tautiečiai,
bijodami,
nieriai, peekuriai ir kiti dar
persergėti savo
tautiečius.
ti? Aš jums pasakysiu,
kad cad jus kas kitas neapgautų,
bininkai, kurių priskaitoma
Kaip jau pradžioje minėjau,
visi turtuoliai ir milijonierai patįs savęs neapsigaukite.
apie 500,000. Tasai streikas
kad su grūdais esti ir pelų.
padarė didžiausius pinigus įdė
Viena dabar iš geriausių Taip ir daugumoje vietų pa
grasia dideliu pavojumi vi
darni sutaupintus pinigus į
uogų įdėti savo sutaupintus našus pelams dalykai pasitai
sai šaliai. Nes kasgi butų
pradedančias pramonijas per pinigus į Kingman Zinko kom
ko. Jeigu ateitų agentai par
šalyj, jei sustotų komunika
kant šėrus. Geroje kompani panijų ir laukti gero
pelno.
davinėju Kingman Zinko Ka
cija geležinkeliais?
joj nupirkti šė ei atneša mil Codel sakau čia yra geriausi
syklų šėrus, tautiečiai, apsi
Darbininkus su geležinke
žiniškų pinigų sumų j trumpų >roga? Dėlto, kad Kingman
saugokite. Aš už juos neatsa
lių kompanijomis taiko pats
laikų. Tik paimkim ke’etų pa- Zinko kasyklos
yra gerame kysiu, jeigu ne bus parduota
prezidentas AVilson. Kasdien
stovyje, produkcija yra dide- šėrai per mane. Prie tokių da
Gerbiamas skaitytojau, jei- v zd’ių.
tai su vienais, tai su kitais
metalo rudžių
sluoksniai lykų dažnai atsiranda ir šel
$100
įdėtas į American
;u
patėmyjęs
“Drauge”,
jis atlaiko konferencijas.
Darbininkai reikalauja 8 Kingman Zinko kompanijos Marconi nuo spalio 1911 iki yra stori ir besitęsių, darbas, mių. Jeigu nežinosite ar tas
valandij darbo dienoje užuot ipgarsinimų, neperskaitei ir balandžio 1912 atnešė gryno kasyklų sutvarkimas ir rėdy agentas yra geras ar apgaumas yra geras. Gryno pelno dynėtojas, kreipkitės prie ma
10 valandų. Taip pat nori, a žinia nesiinterasavai, tai pelno $5,500.
$100 įdėtas į AVelsbach Gas šioje pramonijoje apskaitliuo- nęs. Nes aš tik vienas lietuvis
kad už tas trumpesnes va ij kartų perskaityk ir atkreipk
savo Light Šerais atnešė pelno su jama bus padaroma kas me- esu tos kompanijos įgaliotas
landas paliktų 10-ties valan didų, nes gali atrasti
;ai po $7,000,000, o gal
ir šėrų pardavėjas.
gyvenimo laimę.
viršum $50,000.
dų užmokesnis.
daugiaus. Jeigu žingeidautuŽinau, daugumas gerbiaChicagos Pneumatic Tool
Kompanijos
nesutinka.
Gerbiamas tautieti,
gerai
niet ištirti apie šias kasyklas,
nųjų
skaitytojų
patėmyję,
kompanija per 3 metus turė
apsižiūrėk, ištirk
dalykų ir
’Jos sako, kad tų visų reikalą
rašykite didesniems ir ištikicad
apgarsinimas,
kokios
jo gryno pelno $2,946,033.
nebesnausk ilgai, bet pradėk
reikia pavesti santaikos tei
mesniems Arizonos bankams
lompanijos
ar
pramonijos,
Galima butų šimtai paro
interesuotis pramonija, ypa
smui. Su tuo nesutinka nei
Jausdami informacijų
apie
iau
sako:
“
E
čia
dar
laikų
ei

dyti
pelningų
pavyzdžių
iš
tingai Kingman Zinko kasy
darbininkai, nei pats prezi
Kingman Zinc Kompanija, už
kvosi
perskaitymui,
mat
koks
įdėtų pinigų pramonijosnų.
kloms. Dabar laikai subruzdi
dentas. Ir todėl streikas ka
tikrinu gausite prilankius ir
šmisločius
garsina
apgavysKiti kasyklų akcijonieriai
mo. Kas mansto, rizikuoja ir
bo kaip ant plauko. Prezi
teisingus atsakymus.
ę
”
.
Suprantama,
kad
geriauuž šėrus ima milžiniškus divisako aš galiu, tas šiuose lai
dentas AVilson pilnai prita
Be to, kas dabar nusipirks
i
vaisių
grudai
užauga
su
pedentus, kad nekurie
jau ne
kuose esti pasekmingas. Ame
ria darbininkų reikalavi
1000 šėrų nuo Kingman Zinko
ais,
bet
grudai
esti
atskiriarika šalis pramonijos ir turtų
benori nei pasisakyti
žmo
mams. Savo atsišaukime i
kompanijos gaus veltui tikieui
nuo
pelų.
Taip
pat
ir
apnėms kokį jie turi pelnų. Nes
užpelnymo. Pramonija
kiek
visuomenę prezidentas tvir
garsinimai reikėtų geri nuo kasyklij produkcija neprekiuo- ta nuvažiuoti ir parvažiuoti į vienam individualui atdara ir
tina, kad jei gimtų streikas
Kingman Arizoną. Ten nuva
turtas kiekvienam įgyjamas,
tai už tai butų kaltos išimti -.pgaulingų atskirti. Taip, yra ja tiek, kiek fabrikų išdiržiavus
galima
gerai
ištirti
ir
neteisingų skelbimų, kurie ap- Vystės. Daugumoje
kasyklų
tik reikia pačiam žmogui pri
nai geležinkelių kompani
persitikrinti ar tai yra tiesa ir
gaulingai suvilioja
žmones.
dėti savos pasgons
ir no
galima sakyti iškasa
grįnus
jos.
stovis.
Tokie skelbėjai garsinamų da pinigus, ypatingai metalų ka koks tos kompanijos
ras.
lykų ir slepia nuo ištyrinėji syklose, nes metalai šiose die- Sugrįžęs ir apžiūrėjęs King
New Yorke. — PoperiTikiu, kad mano tik keli
man Zinko kasyklas, užtikri
mo ir geresnio sužinojimo. Gi rese yra brangus.
nių .dėžių dirbtuvėse sus
nu pamatytų, kad ten yra ža maži argumentai arba patsši Kingman Zinko Kompani
Gerbiamas
tautieti,
jeigu
treikavo
keli tūkstančiai
Man ranti tautiečiams nurodymai,
ja ne kad slepia, bet kviečia turi keletą centų susitaupines, dama pelninga ateitis.
merginų. Reikalauja dides
pertikrins,
Jus, gerbiamas
ir prašo jų ištirti ir dažinoti nelaikyk kur sudėjęs bankose, rodosi jau geresnio ir atvinės užmokesties ir geresnių
skaitytojau,
kad Kingman
a.pie jos stovį. Dėlto,
jeigu bet įdėk į prasidedančia pra resnio persitikrinimo negali
darbo sąlygų.
Zinko kompanija nėra jokia
butų kokia apgavystė, tai ne monijų," kurios . permatoma ma pasiūlyti, nei surasti, kaip
apgavystė, ir kad permatoma
si* luotų nagrinėjantiems išty pelninga pramonis. Tik su pi pačiam nuvažiuoti ir ištirti.
Philadelphia, Pa.— Pluinateitis.
O čia dabar yra gera proga pelninga, pinigiška
rimams. Juk ir aš pats nedrį
nigais
tegalima
daugiaus
ir
berių unija No. 123 iško
tų atsiekti ir su kitais tuomi Aš gi iš savo pusės gero lin
sčiau savo tautiečiams netei lengviaus per trumpų
laikų
vojo sau didesnę užmokesti
kėdamas savo tautiečiams, ve
sybę arba apgavystę skelbti padaryti. Pinigai nereikalauja pasidalinti. Visada taip ne
— 50c. už valandos darbų ir
liju, kad palikę Kingman Zin
ir juos nežmoniškai nuskriau •atilsio, jie patįs per save ne bus.
ko kompanijos akcijonieriais
8 vai. darbo
dienoje. Už
sti. Aš
nepardavinėju šios ori jokio supratimo, paža
Dabar šėrai
parsiduoda
paliktų nemažas skaitlius tur
extra darbų bus
mokama kompanijos šėrų, taip, kaip
p i 60 centų. Kompanija ma
bok
savo
pinigus
tegul
jie
dir
tingų ir net milijonierių. Ta
dukart tiek.
as, kuris pardavinėjo katę ba, o pats buk ponu ir jų val nė tuojaus p2.-e.i.’ po 70 cen
da ir musų tautos vardas ga
maiše. Aš pats
asmeniškai dytoju. Sumanus turtingi žmo tų, t et, kai davus pasini
lima butų lengviaus
iškelti
Detroit, Mich. —
7,000 esu buvęs Arizonoje, ir gerai
tl proga ti nis kurie n? pėj ■
r«įs,
nelaiko
savo
pinigų
su
žmonijos žinion. Nes pinigai
moterių ir merginų vis dar apžiūrėjęs ir ištyręs Kingman
sužinoti ari? pakilimų šėrų,
dėjęs
bankose,
bet
veikia
su
yra galingi, pinigai gyvenimo
streikuoja cigarų dirbtuvė Zinko kasyklas. Dėlto, maty
likosi palikit G’-ių prekė au
jais.
Jie
ne
kad
savo
pinigus
karalius, o su pinigais kartu
se. Kompanijos samdo strei damas,-kad gudresni, kitatau
to paties laipsnio. Žinoma, ta
įdeda
pramonijosna,
ale
dar
kįla žmonijos kultūra ir pro
klaužius. Strcikininkės sa čiai įdėję keletą dolerių nau
pasiskolina ar iš bankų pasi prekė nepasiliks ilgai, tik ant gresas.
vo teises nori ginti pikietau- jon pramonijon, greitai ir len
kelių dienų. Dėlto, garbiamas
damos. Tečiau policija tero gvai padaro didelius pinigus ima ir verčiasi su tais pini skaitytojau ilgai neatideliok
Jeigu kas dar neaišku, tuo
gais. Jam tie paskolinti pini
rizuoja pikietuinkes.
jaus žemiaus paduotu antra
ir palieka turtuoliais, pasiry
gai ant nuošimčio uždirba nuo šios idėjos. Bėgant laikui šios
žau garsinti šių žinių savo tau šilutį paskolintojui ir tam ku kompanijos šėrai pakils iki šų kreipkis platesnių infor
Marinette, Wis. —
Už tiečiams lietuviams.
macijų. Jeigu apsisvarstės,
ris skolino atneša didelį pini kelių dolerių. O jeigu abejoji
t rumpesnes dienos darbo va
esi
tūrius vyriškų
drąsų ir
apie tikrenybę
pramonijos
Mano siekis
ir troškimai gėlių pelnų.
landas čionai streikavo darbi yra užinteresuoti
lietuvius
štai kų sako
Marshail kreipkis prie augščiaus nuro reikalingų žmogui rizikų, tuo
ninkai poperiaus dirbtuvė pramonija, parodyti pinigų
jaus išpildyk
aplikacijų ir
Field: “Aš pirmų savo $10C dytų vietų t. y. Arizonos ban
se. Po poros m mėsių dalimis padarymo šaltinį ir tuomi dau
siųsk kartų su Šerų užsakymu
įdėjau naujon
pramonijon kų arba tiesiok kreipkis prie
streikų laimėjo.
gumų, žinoma to norinčių, pa kas man atnešė gryno pelno manęs, aš su mielu noru pa pinigus, išpirkęs Money Or
sistengsiu kuo aiškiausiai iš der ant mano vardo.
liuosuoti nuo kasdieninio pra $10,000.
Roehester, N. Y. Susior kaituoto darbo. Kamgi mums
Linkėdamas, kad šis mano
Taip pat ir gerbiamas skai aiškinti. Ištiri mas proponuoganizavę vietos valgyklose tarnauti kitataučiams, jeigu
tytojas įdėk šimtynę ar kiek jamo dalyko ir su manimi pa skelbimas nepraeitų pro au
virėjai ir “waiteriai” strei galima nuo to pasiliuosuoti.
permatančion
pramonijon sikalbėjimas joki pinigai nc- sis, bet atneštų pelningų nau
ką laimėjo. Padidinta užmo .Jeigu manysime, kad galime
dų ir gyvenime laimė visiems
Reikia drąsos ir rizikos. Kas prekiuoja.
kestis ir pažadėta geresnės atsiekti tų ko musų norai tro
Dividentai bus pradėti mo tautiečiams, pasilieku,
rizikuoja tns ir laimėja. Kas
darbo sąlygos.
kšta, tai ir atsieksime, bet jei visakėjoja, bijosi ir nerizikuo kėt akcijonieriams prieš atei
Su tikriausiais linkėjimais.
gu manysime negalime, tai ir ja, tas vargais apsėstas de nančius Naujus
Metus. Gi
Athens, O. — Čionai ir niekuomet negalėsime.
juoja. Bet kad gera proga pa pelnas yra daromas geras.
apylinkių
anglekasyklose
Gerbiamas skaitytojau, ži sitaiko ir pati laimė siūlosi, Viena, dėlto, kad daug yra iš
sustreikavo 7,500 darbinin nau, gerai supranti, kad pi tai, gerbiamas lietuvi, neat kasama gerų rudžių, o antra,
kų, nes kompanijos pakėlė nigai žmogaus gyvenime turi stumk nuo savęs, nes gali vė kad dabartiniais laikais Žin
Phone 3023
kainas už paraką.
didelę galybę. Bet pinigų nie liaus labai gailėtis. Taip kaip
ko negalima atsiekti nei nu kitų kartų jaunam vyrui agen
aplikacija
veikti, o pinigų turint viską tas įkalba pirkti šėrus geležės
'
DIENRAŠTIS
galima atsiekti ir viskų gali- kasyklose. Nors atbulas tai
«*
ma nuveikti. Ar kų tik ne už- idėjai, bet prikalbėtas nusipir
........................................................ 191....
j manysi, kur tik nekelsi žingsnį, ko toje kompanijoje šėrų už A. M. MATTHEWS,
S East 5th
OABY, IND.
I v is tų pinigų reikia. Dėlto, kad $200.00. Jam pasisakius savo
GERB. TAMSTA:—
’ pasiliuosavus
nuo sunkaus draugams, jį pradeda apjuo
Šiuomi užaitiakau ..........................................................................................
darbo, kad atsiekus savo už- kti, kad jis duodasi agentams fiėry ii KINGMAN ZINC MINING CO., ui kuriuos ui sutinku mokėti po
i manytus siekius, ir kad būti apgauti. Be rizikos būdamas .............. . ,60c. už iėrą.
patenkintu gyvenime, reikia vaikinas, kaip ne kaip suran
.) kaipo mokestį ui tai:
Čia indedu $................................. (*■
pinigų. Dabar klausimas, kaip da kupčių ir parduoda tuos sa
Iiraiykite certifikatue vardu ...
ir kur tuos pinigus lengviaus vo šėrus kitam už $150.00. Pra
Adresais........ . ..................................
ir greičiaus įgyti. Dabar dir-ėjus metams, kada kompanija

IŠ DARBO LAUKO.

PERMATOMA
PELNINGA
ATEITIS

KINGMAN „
7lNC'O
KASYKLOSE

AM. MATTHEWS
5 E. 5tti Ave. Gary, Ind.

Kingman Zinc Mining Company

"DRA UGAS”
Kainuoja tiktai

S3.00
Metams

J

NAUJAS KNYGŲ

KATALOGAS
Šios knygos gaunamos “Draugo”
Kningyne. Užsisakant pažymėkite tarin
gos vardų ir numerį. Pinigus mažiaus do
lerio galima siųsti krasos ženkleliais.
▲dresuokite:

“DBAUGAS”,
1800 West 46th Street,

No.

Tum

Chicago, DI.

Kaina

554. Eilės Pranciškaus Vaičaičio. Tel
pa suvirš 100 labai gražių dai
nų. Taip-gi autoriaus paveiks
las ir biografija. Philadelphia,
Pa., 1912................................................... 75
558. Laimė, Poema. Parašė M. Vait
kus Eilių mylėtojams linkėtina
jas perskaityti. Chicago, III.
1911 m., 166 pusi. .............................. 35
566. Meilė. Poema. Pavesta atmin
čiai kun. A. Skrypkaus. Para
šė M. Gustaitis. Chicago, III.
1914 m., 24 pusi..................................15
581. Pirmieji Žiedai. Eilės parašė
Jovaras. Chicago, III. 1909 m.,
29 pusi....................................................... 10
610. Miko Petrausko Veikalai:
1. Šių Nakcialy (dzūkiška)............. 30
2. a) Jojau Dienų (augšt. bals.) .60
b) Jojau Dienų (žem. balsui) .60
3. Ko Liūdit, Sveteliai?................. 20
4. Siuntė Mane Motinėlė................. 20
5. Vai Aš Pakirsčiau....................... 20
6. Už Šilingėlį .................................... 30
7. Dovanojo (dzūkiška)................... 15
8. Skyniau Skynimėlį ..................... 15
9. Tykiai Nemunėlis Teka............... 15
10. Saulelė Raudona........................ 25
11. Lihgo (latviška) ........................ 15

ISTORIJA IR GAMTOS MOKSLAI.

626. ^4pte orą ir apsireiškimus jame
Pagal M. Brzežinskį. Seinuose.
1911 m., 112 pusi................................. 25
627. Apie žemę ir kitus svietus, jų
būvį ir pabaigų. Pagal Heilpernų, Falbų ir kitus sutaisė Šer
nas. Aprašo, kas yra žemė, iš
ko ji susideda, ant ko laikosi ir
kaip sukasi. Kas yra saulė, žvaig
ždės, mėnulis, planetos, kometos ____
kitos retai matomos žvaigždės.
30 astronomiškų paveikslų. Chi111., 1896 m., 255 pusi......................... 75
631. Apsireiškimai atmosferoje, arba
meteorologija. Pagal profeso
rių Vojeikovų sutaisė Šernas.
Aprašo iš ko susitveria ore žai
bai ir griaustiniai, nuo kuo atsi
randa ant dangaus įvairios švie
sos ir šešėliai, ir daugybė visokių
kitų įvairiausių ore apsireiškimų.
Plačiai ir labai suprantamai pa
aiškinta, kaip galima sužinoti ore
permainas ir daug kitų įdomių
dalykų kiekvienas aprašymas, arškesniam supratimui, parody
tas ant paveikslo. Chicago, 111.
1907 m., 238 pusi.............................. 75
Apdaryta ........................................ 1.00
634. Chinija. Dangiškosios Ciesorybės gyvenimo ir papročių vaiz
deliai, su paveikslėliais. Para
šė S. K. Krukovskaja, vertė J.
liaukis. Chicago, III., 1911 m.,
101 pusi....................................................35
635. Dangus. Pagal K. Flamarionų
parašė P. Brandukas. Su paveikslaias. Aprašoma planetos,
kaip jos eina ir kokių įtekmę
turi vienų į kitų. Chicago, III.,
1907 m., 193 pusi................................. 50
Ta pati apdaryta ............................ 75
638. Dvi Kelioni į Tolimų Šiaurę.
Sutaisė S. Matulaitis. Labai žin
geidus ir naudingas aprašymas
iš kelionės į šiaurinį poliusų (Su
17 paveikslėlių). Chicago, IU.
1909, 88 pusi.......................................... 20
641. Gamtos istorija. Pagal P. Bert.
Vertė Dr. A. Bacevičia. Su dau
gelio paveikslų žuvių, žmonių,
medžių ir akmenų. Trumpai ir
aiškiai aprašo gamtos istorijų.
Chicago, 111., 1913 m., 209 pusi. .50
Audimo apdaruose..............................75
642. Gyvenimo mokykla. Kninga tu
rinti pakeltidvasių ir įkvėpti vi
siems norų atsižymėti mokslo ir
priedermių dalykuose. Parašė
Orison Svett - Marden. T/ietuvių kalbon išvertė K. Zegota.
Labai naudinga kninga dėl mok
sleivių ir kitų, kurie nori tapti
garsiai žmonėmis. Chicago, III.
1907, 235 pusi.................................1.25

(Tottsn bus)

SAVAITINIS DRAUGAS

REIKALINGAS pusinin
kas į gerą biznį su $500.00.
Suvilioti po No 1155 MilVakar dienos angliški laik-{wnu^ee Avė.
rašėiai rašo, kad Chieagni ga
ITtarninkc, laike pietą, ii pritrukti ledo. Laiko karš
du apsiginklavę revolve čių labai daug aikvo.jama ledo
riais piktadariai iškilmin
gai automobiliu privažiavo
Puikiai išdirbta farma prie
prie namu 'niuro \Villiam
Pulaski, AVis., mūriniai namai
Tolbratlio (22 West Quinev
gyvuliai, mašinos, sodnas ir
st,). Įėję i vid; piktada
tt. Noriu išmainyti ant namo
riai paliepė visiems darbiChicagoje.
Išvažiuoju ant
ninkams paeiliui sustoti
Nedėlios vakare netoli nuo ūkės į Louisiana. Atsišaukite
prie prie sienos ir pakelti River Grove sunkus automo pas.
aukštyn rankas. Tuo. gi bilius bendrovės “AVernei
C.KASPUTTS,
laiku viens iš plėšiku priėjo Brothers Storage” bevirsda- 3246 So. Ilalsted st.,
prie kasos ir išėmė iš ten mas sužeidė (i žmones.
Chicago, III.
1,000 dolerių. Po to vagi
liai pasišalino.
f pardavimą, arba mainau ant na

Chicagoje

GALI PRITRUKTI LEDO,

»

f.

m«<*iewM>mM«wK»|
Skaitykite ir platinkite
AUKOKITE TAUTOS
“Draugą”. Rašykite įdomiu
FONDAN.
žinių 'š savo krašto.

NARSUS PIKTADARIAI.

»«««««««««: Agi•<»«•««« |

PARDAVIMUI.

E įsi e G. Makar
Lietuvaitė Piano
Mokytoja

VIENAS AUTOMOBILIUS
SUŽEIDĖ 6 ŽMONES.

VOGĖ KRASOS SIUNTIPRlERmKIMU KANDIDA
NIUS.
Užvakar liko suareštuotas
TŲ.
vietinės krasos tarnas nigerii

4515 St. Wo«0t..

Mandagi Kalba
1’ASIKALBET.I mandagiai per telefonų
kia <laugiau negu būtį mandagių.

—APVOGĖ SALIUNĄ.
Pauedėlio vakare į Medelio
salinna (3258 AVallace st.) į ’
ėjo tris apsiginklavę vyrai.
Saliune dar tuomet buvo 26
kostumeriai. Pats gi saliuno
savininkas
rokavo
dienos
įplaukas. Atkišę revolverius
piktadariai paliepė visiems
pakelti rankas augštyn. Tuo
gi laiku vienas iš jų priėjo
prie kasos ir paėmė iš ten 80
dolerių. Po to vagiliai dingo.

AUTOMOBILIUS ĮVIRTO Į
Šiomis dienomis praeiviai
buvo labai nusigandę, matyda
mi, kaip automobilius su visu
smarkumu įkrito į ežerų ne
toli gatvės Huron. Tuojaus
buvo duota žinia policijai.
Šoferis liko išgelbėtas. Iš
traukus iš vandenio pasirodė,
kad jis buvo girtas. Kaž-kokie “ponai” jį nugirdė ir dar
pavogė iš kišeniaus 200 do
lerių.

SUŽEISTA 11 ŽMONIŲ.

bai duodami veltui. Ir tei
pasakoma, kiek kas kur ga
Ii uždirbti.
,
Reikalinga:
15 darbininkų indus mazgo
ti ir prie darbo virtuvėje.
12 porterių.
6 darbininką prie darbo ap
link namus.
2 Įaugus plauti.
4 džianitoriai.
30 darbininkų prie perkaso
100 darbininkų ir molde
rimus pagelbininkų.
1,000 prie geležinkelių.
700 į Stock Vardus.
20 prie cementinio darbo.
50 auglio ševeluoti.
10 į geležies liejykla.

Chicago Tclepbone Company
Bell Telephone Building

Official 100

Priešais City Hali,
Kambariai 416-417, 118 N. La 8alle st.

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS

cijų.

O. R.

CENTRAL MANUFAGTURING DISTRICT BANK
1112 West 35th st. netoli Morgan st. Chicago, III.

3 Procentą mokame
už padėtus pinigus.
Darome paskolas, par
duodame namus ir lo
tus. Taipogi parduoda
me laivakortes ir siun
!* v
čiame pinigus į visas
dalys svieto.
Mes su j ieškome jusu
giminrs, kurie via už
imti po Voketija ar
ba pabėgę Rusijon.
Tiktai kreipkitės ypatiškai arba per laiškus.
Jonas S. Czaikowski,

TRUMPA

ŠVENTOJI ISTORIJA
ŽEMESNIAMJAM LIAUDIES MOKYKLŲ SKYRIUI
APSAKĖ

KUN. I. ŠUSTER
-Q>
VERTĖ

ADOLFAS VEGELE

Liet. skyriaus vedė

$ jas.

Valandos nuo 9 ryto iki 4 po pietų,

KAINA 25c

batomis iki 9 v. v

MOKSLEIVIŲ V-to SEIMO VAKARAI
Rengiami

LĖŠOMIS

A. L. R.-K. M. Sus-mo Chicagos Kuopų

DRAUGAS PUB. CO.
1SOO W. 46th St.,
Chicago, III.

PĖTNYČIOJ, SUBATOJ ir NEDELIOj

RUGPJŪČIO 25, 26 ir 27 D. 1916 M.
Šv. Jurgio Parap. Svet., 32-ras PI. ir Auburn Avė.

Pradžia 7:30 v. v.

lianįa asmeniui pirmą vakarą 1Oc, .nlrą 15c,
o paskutinį vakarą 25c, 5 0c ir >1.00

Esate maloniai kviečiami atsilankyti ant minėtų vaknrų. Bus skambi
nimai ant piano garsiausių Chicairos lietuvių pianistų. Dainuos atsižymėjusios
solistės taYpiti bus deklamacijos, monoloicai ir kitokie margumynai. Kalbča Kar
šiausi geriausi ir gabiausi kalbėtojai moksleiviai ir alumnai. TaipRi ant pasku
tinio vakaro 27d. bus suloStas Kratus ir užimantis dramatiškas veikalas Lietu
vaitės.” Po kiekvienu vakaru bus pasilinksmin mai
Maic.l.i.i.iVisus lietuvius ir lietuvaites nuoširdžiai kviečiame
MaKsieiviai

DIDELE EKSKURSIJA
PO GKLOBA

Amerikos Pašelpos Fondo Lietuviaims nuo
Karės Nukentėjusioms

|

Karo Nuvargintos Lietuvos

Real Eastate biznyje.

Lietuvos Vyčiy Building and Loan Association

Iron Steamboat Bendrovės Ekskursiniu Garlaiviu “S1RIUS”

Reikalingas agentas į “The
Įf’eoples Life Insurance Co.”
lt kreipkitės toj per P. Szvnio■ivicz, 9370 Anthonv Avė., So.
Į Chicago, III.

Seredoje, 30 d. Rugpjūčio, 1916.

yra geriausia ir saugiausia vieta dėl kiekvieno
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 namų, kreipkis į
Šių Bendrovę, o gausi sveikų patarimų ir reikale ga
lėsi pasiskolinti pinigų ant lengvų išmokėjimų.

Į VVESTPOIT, N. Y.
GĄRLAIVIS IŠPLAUKS:

Iš Elizabethporto 8:30 vai. iš ryto
Iš Brooklyno nuo So. 5-th Sf. doko 9:30 v. ryto

Amerikos lietuviu Mokykla
Mokinama: angliuko* ir lietuvis<o* kalbų, aritmetikos, knygvedvstės,
itenografijos, typewriting, pirkiybos
eisiu, Suv. Valst. istorijos, abelnns
storijos, geografijos, politikinės eko
į’.onijos, pilietystės, daiiaraSystė*.
Mokinimo valandos: nno 8 iŠ ryto
ki 5 po pietų; vak. nno 7:30 iki 9:30
1360 Emerald
CHICAGO, tt.t.

Ekskusija rengiama nevien lietuviams iš visos
New Yorko miesto apygardos naujokynių
(Elizabetbo, Bayonne, Newark, Harrison, Jersev City, pa
ties New Yorko Bronxo, Yonkers, Brooklyno, Wilart.,
liamsburgo, Maspetb’o Blissvilles, Lond Island City)
bet ir tolimesnių naujokynių Connectto ir PennsylBTBBNO ŠOKIŲ MOKYKLA.
>50- 952 Broadvay, kampa* Myrtle
vanijos valstijų.
ivs. L. Station phone Bushniek 4943.
West Pointe išlipę lietuviai padarys demontraBooklyn K. Y.
cijų kaipo Kasciuškos, ten atsižymėjusio, vientaučiai.
IJ lokių mokykla {steigta 38 metai
tam atgal.
Laivas “SIRIUS” talpina apie 2,000 žmonių,
lokių mokytojai tori didžiausių
{
bet
šitoje
exkursijoje bus priimta tik apie 1,200, kad
>r*ktikų. Musų mokykloje ilsiraokino

!1

butų visiems vietos in valias.
Ant laivo parinkčiauisa muzikė žais, bus irgi
visokie tautiškį žaislai. Svečiams exkursantams bus
proga pasinaudoti iš geriausiai prirengtos restaura
cijos ir kitokių pramogių.
TIKIETAS TEN IR ATGAL ......... ..
.. $1.00
Tikietus galima gauti viRose i\ew Yorko apielinkės klebonijose.

Ar Nori Uždirbti Pinigus?
Jei taip, tai prisidėk prie Namų Budavojimo Ben
drovės ir naudokis progomis, kurios yra Chicagos

ANT NAUDOS

1301 S. Halsted st., Chicago,
(11.
Tel. Yards. 2451

Šiomis dienomis kilo gais- j
ras namuose 1460-68 il K i n - į Gerai žino savo amatų, nA
zie str. bendrovės “Levie |<n vesti chorų. Lietuviškoje
Rhoe Companv.” Kol pasi ar pusiau lenkiškoje parapijo
sekė užgesinti sako, buk, gais- je. Meldžiu atsišaukti į ”Sa
prįdaręs virš 100,000 do- vaitinio Draugo” administra
nuoetolio.

DIDŽIAUSIS VALSTYTIBINIS BANKAS BRIDGEPORTE.

ant namo Chicagoje

Isiliai iokto tūkstantiai mokinių.
Mokiname visus modernilkns lokius:
‘To« trot”, "Walz”, “Two-step”,
‘One-step”, “Synlopation” Ir kitu*
(rsžiansius lokiu* pastarųjų laiko. Ii
nokyla atdara per visų vasarų, kaip
rytais, taip ir vidnrdieniala Ir vakaat*. Nedellomls taipogi atdara galite
m ti ir privatilkaa lekcijas.
Kas nori greit Ir dailiai Ūmi mokyt i
jtoktt kreipkltiee prl* mnsų aam«n li
nksi arba per laišku* ar telepoaų.

CHICAGO, ILL.

KAPITALAS Ir PERVIRŠ $300,000,00

Parsiduoda labai pigiai sa
lonas geroj vietoj, lietuviškoj j
colonijoj. Atsišaukite greiai, nupliksite pigiai.

Chicago, III

REIKALINGA
VA RG0N1NKA8 IEŠKO
VIETOS.

f

No. 1022

B. JASUDES,
1566 Mihvaukee Avė.,
Chicago, III.

.Tonas Ūsas,
10458 So. Torrence Avė.,

2357 So. Morgan, it,

Jos. F. Kasnicka, viršininkas,

jaus.

-1^

Pranešame visiems “Draugo” metiniems skaitytojams, kad nuo panedėlio rugp. 21 d. š. m. musu agen
tas p. J. MOZERIS (1426 So. 48tli
Gt), prist.atis į namus “Draugą” tą
pačią dieną. Taipogi pas ji galima už
sirašyti “Draugą”, metams.

Išmokę* kirpimo ir
tj
Turėdamas
skau- J
“desig.ing”.
i>
danfias akis atsilan- K
Mes gal nie gauti
«>
kykite pas:
jums atsakančią ir
gerai apninkamą «įe
Dr. W. JUSZKEVVICZ
tą i trumpą laiką.
1155 MUwaukee avė.
Chicago.
Jus gausite prizaiiiValandos: 9 vai lyte iki 9 vai.
yb vak. kasdien. Nedėldieniais nuo
kas instriiKcijas
ir
9 vai. ryto iki 1 va] po piet.
praktišką patyrimų
mokindamies.
Mes taipgi tu
ggBgĮE£Ega£i..l2KEBJ .BSE
rim siuvimo skyrių,
kur mokiname sinti
Phone Yards 2721
rankoves ir kišenius daryti ir prosyti.
DR. J. JONIKAITIS
MUSU MOKINIAI
priimami visose
apmokamose firmose Chicagoje.
Bjtas Vyrų, Netartų ir Valkų Lipi.
Dieninės ir vakarinės instrukcijos.

irba parduoti už $15,000.00.
’Jž pienų išrenkama $200.00
<as mėnuo. Atsišaukite tuo

Paieškau savo pusbroli!
Stanislovo ir Adonio Lukace
vičių. Abu jie paeina iš Kau
no gub., Šiaulių pav., Čeda
bravo parapijos, Vabalų so
džiaus. Pernai jie gyveni
Chicagoje po No. 1958 Wes
22nd st. Kur dabar jie yri
nežinau. Prašau jų atsišauk

Šiomis dienomis kryžkelyje
gatvių 38 ir South Kedzie
susidūrė du gatvekariai pilni
žmonių 11 keleivių liko su
ti.
žeista.

GAISRAS PRIDARĖ DAUG
| ' NUOSTOLIŲ.

i įmainyti

DABAR YRA GERIAU
SIAS LAIKAS.

Geras apiejimas ir meilingumas visados padaro gerą įspūdį ir daug
palengvina geram telefono patarnavimui.

FARMA 256 akrų, geri nanai — 12 ruimu, didelės kutįs
gurbai).
100 akrų užsėta
:vie<viais, likusi žemė užsėta
vizomis, rugiais ir daržovė
ms yra, daug, miško ir ganyk
ių. 35 melžiamos karvės, 4
Kas nori gauti darbą, turi akliai, 9 kiaulės, 300 vištų. 80
kreipties valstijinin darbo iųsų, 40 ančių, 18 kalakutų ir
biuran į “Unskillcd Labo 'aug visokio reikalingiausių
Department”, 520 AV. Mon I ^ės įrankių. Šių farmų, uorių
Visi dar-

rei

Atsiminkite, ka.l per telefoną kalbant, tas i kuri kalbi gali nu
spręsti koks žmogus esi ir ko vertas.

mo Chicagoje Ifid akrą farma valstioj \Vislonsin, arti miestą, puikiau
ia, derlinga žemė, juodžemis su apa
tiniu sluogsnin molio. Triobos, gy
vuliai padarai, mašinos,
visa,
kas
eikaliuga geram akės vedimui.
Senatvė savininką priverčia par
duoti, Kaina $8,000. Reikalaujantiems
(’uodama lengvi išmokėjimai. Kreiptis
į A. Olszewskio Banką, 3252 So. Hatteil St., prie V. Rutkausko.

Ar jieškote dar
bo? Skaitykite
Drauga

roe st., Chicago.

nA5TE«O>5Y5TEn

Tas yra svarbų biznije ir draugiškame.

DAR TRIS SUSIRGO VAI, K0 PARALYŽIUM.
Ši pa

CH1VAS0.

DITOMAI CTC1RTEČTAMS.

Henry Jackson. Jis kaltina
Visi vietiniai Suv. Valstijų mas už vogimų krasos siunti
piliečiai, kurie norite daly nių. Sakoma, kad j savaitę
vauti kandidatų rinkimuose, jam pasisekė pavogti keletu
privalote užsiregistruoti šian siuntinių su skustuvais, laik
Geras mūrinis namas su G
die. Registracijos vietos bus rodėliais, žiedais ir t.t,
pagyvenimais ir su basemenatdaros nuo 8 vai. ryto iki 9
tu. 3 pagyvenimai po 5 kam
valandos vakaro. Kandidatų L. VYČIŲ 13 KP. SUSIRIK barius ir 3 po 4 kambarius.
skyrimai bus rugsėjo 13 die
Taipogi viduje yra maudykKIMAS.
na.
ės ir “toilet”. Nuomos arba
Visi vyčiai ir vytės malo andos atneša $100.00 j įnėnenėkite skaitlingai atsilankyt •Į. Šį namų norėčiau išmainy
šiandien 23 d. rugpjūčio 7:3( ki ant geros farmos arba parįval. vakare. Davis Squar< luoti už 1200.00. Atsišaukite
salėje. Yra svarbus susirin uojaus.
R. JASUDES,
Panedėlyj Chicagoje vaikų kimas.
566 Mihvaukee Avė.,
Kviečia Valdyba.
paralyžium susirgo du vaike
(
Chicago, III.
liai trijų metų amžiaus ir vie
na mergaitė 20 metų.
staroji jau mirė.

VINCAS STANCIKAS,
l yra musų įgaliotas agentas
'rinkti prenumeratų “Drau-Įgui” ir priiminėti
pinigus
' Chicagoje ir apielinkėje.
“DRAUGO” A DM.

Bendrovės susirinkimai atsibuna kiekvienų panedėlio vakarų nno 7:30 iki 9, 8v. Jurgio parapijos sa
lėje, pirmos lubos, dešine jame kambaryje, 32nd. pi.

ir Auburn avė.
J bendrovę gali įsirašyti abiejų lyčių asmenįs ly

giomis teisėmis be skirtumo amžiaus.

ji
'

Paul P. Baltutis, prez.,
3315 S. Halsted st
Oeo. Žakas, vice prez.
3339 Emerald avė
John J. Kazanauskas, sekr.,
2237 W. 22 str.,
Paul Mulevičius, ižd., 6329 S. Fairfield avė.
A. A. Slakis, advokatas, 3255 S. Halsted st.,

Direktoriai:
M. Janušauskienė, P. P. Baltutis,
Elena Jovaišaitė, P. Mulevičius, Josefina Adomavičiūtė, J. J. KazanauBkas, A. S. PrečenauRkas, J. Tuma$

sonis ir G. Žakas.

i>

