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SĄJUNGININKAI EINA

PIRMYN MAKEDONI

JOS FRONTE,
Londonas. — Visa sąjun
gininkų kariuomenė Make
donijos fronte pradėjo už
puolimą prieš bulgarus te
kino smarkumu, kad bulga
rai be atsipeikėjimo nešinu
si atgal. Kaip kokia aud
ra pakilo prieš bulgarus
franeuzai, anglai, serbai,
černogorai ir albanai.
Anglų armija po smar
kaus mūšio jierojo Struma
upę ir paėmė visą bulgarų
apkasų sistemą su Nivai ogen miestu.
Kiek tolėliau franeuzai
pašėlusiai mušasi su bul
garais.
Prancūzai paėmė
Yeminah miestą.
Vakaruose nuo Yardar
upės kita franeuzų armijos
koliumna paėmė mylią bul
garų apkasų.
Paskiau gauta žinia iš Sa
lonikų, kad bulgarai visu
frontu prieš sąjungininkus
neatsilaiką ir traukiasi at
gal.

BULGARAI - VOKIEČIAI

MĖGINA PEREITI
DUNOJŲ.
Londonas. — Bulgarai -

AOA - KALE.
Londonas. — Iš Bu I.areš
to pranešama, kad rumu
nai paėmė Ada - Kale s. 1 į
Dunojuje, priešais austrų
miešti; Orsova.
Austrijos
vyriausyl »ė
daug pinigų išleidžiusi tęs
salos sustiprinimui.
Dabar rumunai pilnui
kontroliuoja komuuikm ėją
Dunojumi.

si karei. Al nustenu
įlinkas Zaimis norėjo atsi
statydinti, bet karalius ne
sutiko. Karalius su ministeriais kasdien atlaiko po- Berlynas. — Vokietija ga-:
Italijoj katalikės moteris
sodžius ir nieko gero ne- bitinai nusprendžiusi užblodarbuojas su didžiu pasise
taria. O <-i.i sąjuiigiiii"kai i kunti Angliją pradėjus ateikimu, dėlto, kad Imi švie
ant sprando stovi ir prie nan.-io sausio menesiu. I am
sius ir nuoseklius vadus.
varta stumia karėn.
tikslui gaminama 300 nar Nyrinusia jų valdyba yra
Atmaina visgi turės pa dančiu laivių. Šitomis lai
Ryme.
Sąjunga
pavesta
galinus Įvykti. Jei Graiki vėmis vokiečiai apsiaus visą
šventos Kotriuos Šiemetės
ja bus Įvelta karėn, kara Angliją ir nekis Įvežti arba
globai. Svarbiausis sąjun
lius tuomet, sakoma, pasi išvežti maisto ir kitokių pre
gos tikslas — išauklėti dorą
trauksiąs nuo sosto.
kių, ypač karės amunicijos
tikintį jaunimą.
Sąnarės
ir ginklų.
moteris stengias susipažin

RUSAI PAĖMĖ KAPUL

DANČIOJI LAIVĖ.
Berlynas. — Iš Bremeno

Petrogradas..— Bialy Čeremoš upės apylinkėse,
Karpatuose, rusų kariuo
menė paėmė kelias augštumas. Austrų kontratakos
atmuštos.
Rusai paėmė Kapui kal
ną ir visas aplinkines augštumas. Paimta nelaisvėn
13 austrų ofi.-ierių ir suvirs
900 kareivių. Be to rusams
teko 7 kulka-'vaiilžiai, 3 ap
kasų mortiros ir vienas pro
žektorius.

PRANCŪZAI EINA PIR

MYN SOMME FRONTE.
Londonas. — Šiauriuose

vokiečiai pradėjo bombar
duoti trečią Rumunijos tvir
tovę Giurgevo. Šita tvirto
vė vra kitoj pusėj Duno
jaus. Didžiulėmis arinotomis norima sudaužyti tvir
tovę ir pereiti per Dunojų,

gauta žinia, kad dar viena
vokiečių nardančioji preky
binė laivė iš fui išplauksimi
ii Į Ameriką pabaigoje rug
sėjo. Laiv" “Dovtschland”
]»o sunkiai kelionei taisoma.
Prekybinių nardančių lai
vių konų a o jos direktorius
Ileinegen paklaustas, kuo
met laivė “Diemen” pribus
į Ameriką. “Vienas Dievas
težino”, atsakė ir daugiau
nenorėjo kalbėti, tame da
\ k e.

A. f A.
Šiandie gavome liūdną ži
nią, jog Jėriškyje, Kauno
gub., Panevėžio apskr nurė plačiai žinomas lietuvių
rašytojas kanaunikas Jonas
Balvočius (“Gerutis”). Pla
čiau apie velioni parašysi
me kitame numeryje.

nuo Somme upės franeuzai
uždavė didelį smūgi vokie
čiams 4 mylių ilgio frontu.
I pusvalandį franeuzai pa
ėmė pirmosios vokiečių li
nijos apkasus ir suvirs 1,500
vokiečių kareivių. Tuo sa
vo laimėjimu franeuzai nu
žengė arčiau Periame mie
sto, svarbaus geležinkelių
Vienna. — Austrijos ka centro.
riuomenės generolas Pflanzer - Bailiu inteikė eieei.riui
rezizgnaciją. Sakosi sergąs
ir tolesniai negalįs p’hb. ti
savo pareigi; kalės lauke.
Cieeorius Pranas Jui z;,s ge
nerolo rezignaciją priėmė.
Atėnai. — Kelinta jau
Gen. Pflanzer - Baltin su diena tęsiasi kabineto krisavo armija veikė prieš ru zis. \ įeni ininisteriai no
sus ir rumunus Bukovinos ri, kad Graikija tuojaus
Naujos rųšieg Ruv.
ir Transylvanijos frontuo stotų karėn sąjungininkų
pusėje. Kiti laikosi kara- ti 5,000 pėdų augštumoii.
se.

PALBSAVO generolą.

DIDELĖ BETVARKĖ

GRAIKIJOJ.

JUNGA ITALIJOJ.

®

BULGARIJAI REIKALINGI

Kova su be
dieviais parmazonais

PINIGAI.

KALNĄ.

£

*
vu; vokiečių stovyklose mir
šta badumi, nuo persidirj
|
binio, nuo neišpasakytų per
sekiojimų ir kimo bausmių.
V isi nelaisviai kasdien val
gydinami tik skysta sriuba,
(Skaitykite apie Tai *
pagaminta iš burokų su
ant 4 puslapio)
•
bulviniais miltais. Nelaisviams kai kada dar padali
nama jm» riekutę duonos.
Daug iš nelaisvių pabėgė
li); voki'.-ių jianibežinės
sargybos kareiviai našauja.
Kai kurie vokiečių parubežiuės sargybos kareiviai
ti su vaikų auklėjimo bil
pasigamina eivįlius nibus
du, mokina vaikus katekiz
ir juos laiko jtnslėpę. krū
mo. Turino mieste Įkurti
muose.
(kursai priruošimui tinkamų
Belgijos katalikai vis la
V ienas belgas, pabėgęs iš
• katekizmo mokintojų.
vokiečių nelaisvės, pasako biau ir labiau ima suprasti,
----------, Musų gi moteris apie vaikoki žmonijai nelaimė yra
ja:
Haaga. — Bulgarijos ka- įk,J aidėjimo būdą nei Ka
Iš Belgijos bėgdamas ar bedieviai. Dabar Belgijoj
.ratinio
neturi.
Delio
vairalius Ferdinandas su savo 1
tinuos! prie Olandijos ru- jau susitvėrė galinga sąjun
sūnumi Borisu ne veltui ap- k' i- ir auga, kaip medžiai
įbežiaus. Staiga netikėtai ga, uždėjo savo laikrašti,
šliaukė pas kaizerį vakari-g* > K(>užeinu ant vokiečių paru- kurio užduotis yra kovoti
karės
fronte.
Jis
rei------------------11131,1
bežinės sargybos kareivio, su bedieviais. Sąjunga grei
kurs mane su šautuvu su tai platinas. Laikraštis vis
! KANDIJĄ
daugiau ir daugiau turi skai
laiko.
parūpinti pinigų Bulgari
“Štai, žiurėk”. aš jam sa tytojų. Kada lietuviai su
jai.
kau išsitraukęs iš kišeniaus pras, koki nelaimė yra be
saują pinigų”, duosiu tau dievystė, kada imsis ištikvisus, tik man nieko neda rųjų su ja kovoti?
ryk. Aš žinau, kad savo
bet
Haaga. — I Glaudi ją kas gaivi; statau pavojun,
savaitė šimtais atbėga Vo geriau mirti, negu ilgiau gy
kietijos kareiviai dezerie- venti šioj vargo ir ašarų ša
Londonas. — Iš Bangos
riai ir paimti vokiečių ne lyj. Leisk man keliauti Į
pranešama, kad Vokietijos
Italijos n.»este
Turine
laisvėn rusai, franeuzai ir < Uandiją”.
militarinė vyresnybė pagro
statyti kunigui
Kareivis susiraukė ir pa .••engiama
anglai kareiviai. Taip skai
bė 150 milijonų dolerių iš
tlingai kareiviai ir nelais stūmėjo šalin mano ranką čliosko gražus paminklas,
belgų tautinio banko. Vo viai bėga todėl, kad Olan- su
'l’as uolus kunigas tikrai to
jam pinigais,
kietijos vyriausybė tuos pi
užsipelnė.
Jisai buvo tikru
“
bet
“Gerai”, sako jis,
dijos rubežius nėra taip aš
nigus su 5 nuošimčiu pasi
triai saugojamas, kaip ka tu negali eiti vienas, \š ei- į našlaičių prieteliu: rinkda
žadėjo sugrąžinti už dviejų
rės pradžioje,
pradžioje.
Nelaisviai siu su tavimi draugi1, T’a- vo juos, šelpdavo juos, duo
metų pasibaigus karei.
davo jiems valgyti, drabu
pabėgėliai su nepagydyto lūkėk trupučiuką”. •
Kareivis Įlindo Į šalę sto- žius, prieglaudą. Paskiaus
SKAITYKITE IR PLATINKITE mis žaizdomis, išalkę, api \inčius krūmus ir apsitaisė jis įsteigė tam tyčia našlai
plyšę, su ženklais ant ku“DRAUGĄ”
civiliais rūbais. Ir veikiai čiams gražiausius namus.
abudu atsidurėva toli Olan Tuos našlaičius jis ten mo
dijoje.
kindavo tikėjimo tiesų, aPaskui man tas kareivis matų. kad paskiaus tie naš
dezerteris pasakojo, jogei laičiai patįs sau duoną ga
daug vokiečių kareivių no lėtų ]»elnyti. Tokių našlai
ri pabėgti į Olandiją, bet čių prieglaudų. įsteigtų rū
neturi civilių rūbų ir pinigų pesčiu ar paraginimu kuni
ir neįsitikinę rasti sau kokį go Bosko. Italijoj jau skai
darbą Olandijoje. O kuo tos tūkstančiais.
Boskos
met prie tų kareivių pasisu darbą pradėtą dabar varo
ka koks nelaisvi* su pini toliau kunigai salezijonai.
gais, tuomet jau kitas išroIr lietuviams reikėtų ne
kavimas.
užmiršti savo našlaičių, ku
Daug msų nelaisvių, at rie, auginami svetimtaučių
bėgę Olandijou, po laukus prieglaudose, ištautėja, o
Valstijų hydroplanas, kurs Į 1(1 minučių gali pasikel slapstosi, nes jie nežino, ko kariais ir savo tikėjimo nu
kioj šalyj jie esą.
stoja.

SIANTI ANGLIJA.

ATPLAUKIA NAUJA NAR

t t * e «■ e eŠIANDIE VAKARE
DIDELIS SUSIRINKIMAS SV. JURGIO
PARAPIJOS
SVETAINEJE.
VISI ATEIKITE!

bėga vokie-

čiy KAREIVIAI SU

PAGROBĖ $150,009,000
BELGIJOJE.

NELAISVIAIS.

PAMINKLAS KUNIGUI
BOSKO.

SAVAITINIS DRAUGAS
r--r--?U"

LIETUVOS
REIKALAI

“Neuigkeits
Volksblatt”
AVeltblatt”,
“Ostdcutsclie
Rundschau”, priguli žyt
Tąsa.
JanisViennoje “Neue Freic
ŽYDAI IR LAIK
Presse” dienraščio redakci
RAŠTIJA.
joj dirba 31 žydas, kitų gi
Augštas Fra unijos valdi Vienuos dienraščių redakci
ninkas žydas Cremieux yra jose rasime po 32, 15, 16, 20
pasakęs saviems: “Viskas žydų.
priguli nuo paaiškinimo per
Vengrijoj iš 1,000 laikra
laikraštiją. Rūpinkimės ją ščių vos 100 priguli katali
paimti, tuomet veikiai tu kams, 25 — protestantams,
Veronika Kliazis nori su rėsime viską savo rauko- o apie 800 laikraščių pri
sirašinėti su savo giminė se .
guli žydams. Vargiai tat
Tas jo patarimas jau į- dristumėme sakyti, kad gramis Amerikoje — Jurgiu
Mikolajunu, Ona Pangiene, vyko: laikraštija jei ne vi pas Zelinski’s suklydo, kal
Marijona Vališonis ir ir A. sa, tai bent didesnioji jos bėdamas: “Visoje pasaulčje
d.-i’is tarnauji žydams.
Vališonis.
dalis spaudos priguli žy
J'aižiosios
telegrafu
agen
Adresas: Kostroma, Lidams, bet pas mus (Vengri
tovski Komitet, Rusina 34, (.ros yra laikraščiams tik joj), kitokiu laikraščių be
Veronika Kliazis. Russia. rais žinių šaltiniais. Jos veik ir nėra, kaip tik žydi
pr’ruli žydi»jL’«
Anglijos ški!).
Stasius Stanislovaitis Ko telegramų ka'jliu yra žvStatistikos
žinovas

ŽYDAI

PABĖGĖLIAI IEŠKO SA

VIŠKIO AMERIKOJE.

pa čv s nori susirašinėti

su (ta< Reuter’if.

!« jo tele Fritsch’us kalba, jog ‘stebė

■■■■ ,.

i

NEDĖKINGUMAS
Dažnai, net piktumas ima,
Vadą, kad ir nuolaidžiausi;
Del idėjos, už veikimą,

Atmet tave it baisiausi.
Manai, kad galėtų būti,
Panašiai pas katalikus?
O, ne! — Klausyk! mįclb broluti:
Taip tat yr’ pas cicilikus.
Montvidas kiek nukentėjo,
Kunigą Žebrį nušaudams.

Del idėjos, mirt pris’ėjo,
O mirė cieilikaudams!—
Tokį prakilnų “gerojų”,
Cicilikų apgynėją,
Ažuot apšaukti šventuoju,
“Draugai” jo išsižadėjo.
Barauską, tikrą šviesuolį,
Kurs net tamsoj’ vištas matė;
Kaip kalėjiman papuolė,
Tuoj’ “draugai” jo nusikratė.
Tik dar Mockus Įtiek laiinjngas,
Jo mes neišsižadejom:
\ elnių kuprius, Jis galingas,
J:uu užtai aukas sudėjom.
Jam aukoti yra nauda,
Negaila duoti skatikų:
Lai daug velnių jis prigaudo,
Tad bus daugiau cicilikų.
Grigaitį, Mockaus gerbėją,
Męs “Markso” vardu dabinoin;
Vos, jo klaidos pagarsėjo,
Tamsumoj’ jį paskandinom.
Kiti draugai nori jį mesti.
Čia vėl žlugtų kitas vadas.
Prisieitų jam daug nukęsti;
Bet nuims butų tikras badas...
Ko mes, už tai, verti esam?
Draugai! kaip mus reikia bausti?
Męs tik vadams duobę kasam.
Reiktų sarmatoj’ parausti. —

lta savo vertės kaipo vais
tas, kuris geriausia suviiškina visus valgius.
Jeigu
žmonės geriau suprastų a• įuuiaso vertę ir .daugiau jį
1 valgytų — nepažintų vidu
rių skaudėjimo, vidurių slo
gos ir tt.
Nepamirškite šio putėn ri
jimo.

SVOGUNAIj

KAIPO
VJMSTAS.

Svogūnas dažnai gali pa
tarnauti žmogui, kaipo ge
ras vaistas.
Jeigu pradeda
tekėti
kraujas iš nosies, įkiškite į
nosį šmotelį vatos, pamir
kytos
svogūno
syvuose
(sunkoje).
Be to ant tos

vatos reikia užlašinti kelius

Jūsų pinigą turi būti padė
ti geroje saugioje valstijos
’bankoje

| Second Security Bank
■mhmOF

CHICAGO mmh

Miluanke< Are. kampas Weatern Are.

3% ant Jūsų Pinigų
Atdara Panedčliais ir Snkato.nis
vakarais iki 8 valandai

$ Skoliname pinigus ant Namų
Persiunčiame pinigus
j Europa ir galima
| gauti Laivokartes

ĮSTEIGTA 1888 M.

KASPAR

STATE BANK
PO PRIEŽIŪRA VALSTIJOS

KAPITALAS (600,000
Mes mokame 3 proc. ant Pinigų.
Mes parduodame Foreipn Monev

Urders j vy>as dalis svieto.

grafiškos agentūros semia tinai daug yra angliškų, aViršininkai
lašus uksuso. Tuomet kraui
William Kaspar — Pirmininkas
žinias apie 5 tūkstančiai merikonišku laikraščiu, kujas dažniausiai paliauja bė
Otto Kaspar, — Vicc-Pirmininkas
Charles Krupka, Vicc-Pirmininkas
laikraščių.
Žydų rankose rių savininkais, vedėjais,
gęs.
Joseph Sikyta — Kasierius
yra agentūros: Vokietijoj redaktoriais ar bendradar
Anguat Filek—Ass’t. Kasierius
Taipogi svogūnas pagelb
IVolff’o, Romoj — Stefa- biais yra žydai.
“Nc\v
sti ir nuo galvos skaudėji
1900 Blue Island Avė.
ni’o, agentūra Budapešte. York AVorld” valdo žydas
Chicago, Iii.
mo. Reikia trinti svogūnu
Petras Jankevičius paieš Žydai turi įtekinę į Ameri Jakob’as Pulitzer’is, “Daikaktą, paausius ir tt.
ko savo brolio, Konst. Jan kos telegrafinį biurą “As y Telegraph” priguli žy
1 O vočių prašaliuimui svo
aiškinti, kokiuo budu tą pa
kevičiaus, kurs gyvenęs 5 sociated Press” New Yor- dui Latvson’ui, kuris da
gūnas tai geriausis vaistas.
dalyti.
metai Chieagojc. Prašomas kel).
bar jau vadinas lord BurnI Tik pirm negu dėti prie voB. T. V—s.
tuojaus atsiliepti adresu:
Turėdami telegrafų agen ham, Visai žvdiški
'ties svogūną, reikia jį ge
v
vvra laiAi sakymas.
Geriausias
Dicistvujušeaja
armija, tūras savo rankose, žydai kraščiai: “Moming Post”,
rokai sušildyti.
vaistas paprastoms raukų
štab osadnogo artileriskago gali kontroliuoti žinias, ar “Tribūne”, “Daily Nc\vs”.
Kam pradeda kristi plau
karpoms naikinti tai solieypolka, staršomu medicins- ba jas iškreipti. Tai jų nc- (larsingasis
pasaulčje
kai nuo galvos, taipogi trin
liškos
rūgšties druska (sakoinu feldšeru Petru ^an' karta ta ir daroma.
“Times” nuo 1898 metų
kite galvos odą svogūnu.
keviču. Russia .
agentūromis, priguli labiausiai nuo RotSvogūno syvai sutvirtina turated solutloa of sohcyKaip su
iic acid) nevisai sutirpinta
plaukų šaknis.
taip-pat yra ir su laikraš scliild’o.
atiliniamc alkoholiuje (eBe to svogūnas kartais
čiais.
Franci jos
įtekmingiausi
Cicilikas.
thyl alcoliol). Tas daroma
prašalina karpas, įvairius
Vokietijoj didesnieji ir į- laikraščiai, kaip šitai “Le
šitaip:
t el.mingesnieji
laikraščiai Malin’, ‘Gaulois’, ‘Temps’, plunksnos spaudė raides, Į rių, 30,500 pašaukta karės spuogus ir tt.
Į ctiliuį alkoholį po tru
yra žydų rankose. Tekiais ir t. t. vra žydų rankose. kitos — liejo (kaip ir da- frontam
pučiuką beriama salicyliš1 talijoj jau 1890 metais bar). Spaudžiamosios plun
yra laikraščiai “Berliner
SVEIKATOS
kos rūgšties druska ir tir
(Tikras atsitikimas)
Tageblatt”, turįs 220 tūk statistika rodė, kad to kra ksnos buvo dirbamos iš kau
pinama. Tirpinama iki tol,
O vietoje
prenumeratorių, što laikraštiją valdo kuone lo bei žalvariu.
Praeitoje vasaroje keli stančių
SKYRIUS
kol ji tirpsta. Kuomet jau
Šventasis Tėvas turi 87
Kaimelio parapijos žuvinin “Berliner Morgenzcituug” vieni žydai. Nemažai ir ru poperiaus buvo rašoma aut
eitilinis
alkoholis paliauna
prenumeratorių, sų laikraščių arba priguli vaškinių plytų, minkšto švi kardinolus.’ Kas met yra
kai susitarė eiti žuvų gau 100,000
Gerbiamieji “Drau tirpinti, tuomet privalome
Volkszeitung” žydams, ar bent yra žydų į- no ir tt. Iki 500 m. prieš skiriami du nauji kardino
dyti į Nemuną. Betraukiant “Berliner
go n skaitytojai galite suprasti, kad vaistai gerai
Kristaus gimimą liejamą lai.
78 tūkstančių prenumerato tekmėje.
tinklą viens žvejys tarė:
prie manęs kreipties su sutaisyti. Dabar su šituo
Didesnieji švedų laikraš sias plunksnas dirbo iš tam
— Bet kas tai yra, kad rių, “Allgemeine Zcitung
užklausimais apie svei salicvliškos rūgšties skysti
Suv. Valstijose yra 35,000
tinklas taip sunkus? Tur dės Judentums”, “Berli- čiai: “S ve nska Dagbladet”, tikrų karklų, paskui gi imta
katą. Visi atsakymai mu kuodažniausiai tepkite
būt didelė žuvis įsijiainiojo. uer Morgenpost” — 350 tu “Dagnės Nyheter”, “Han- vartoti paukščių plunksnos teisėjų, 94,000 advokatų ir
tilps dienrašt. “Drau karpas. Nuo kitų gyduolių
prenumerat .rių, d < 1 stidni n gen ”, “G oteborgs (žąsų, ančių ir tt.) Su tąja 18,000 prokurorų.
Vyrai, greičiau vežkim prie katančių
ge” ir “Savaitiniame karpos nusidažo juodai, ru
“Berliner Abendpost” — - Posten” yra kiaurai žvdi- plunksna pradžioje rašė
kranto!
Drauge”.
Nešvarus dai, arba geltonai, bet nuo
ant žievės, papiruso lapų,
Japonijoj, kojinių dirb
— Ana kaip vanduo kun- 70 tūkstančių su virš prenuklausimai nebus atsa- šitų gyduolių jos nepajuo
odos ir tt. Plieninė plunks tuvėse, darbininkai dirba
kuliuoja... — pastebėjo ki meratorių, “Berliner Allge
1) Vuicrland.
lFic«. No.
kinėjami.
Padorius duoja.
na, kurią mes dabar varto 11 valandų per dieną ir už
meine Zcitung” 170 tūks
tas.
i 13, 1906 m.
klausimus
Jeigu karpos esti labai
malonėkite
mu*, išrastu Pompejuj (I- dirba tik 22 centu.
— Bčgkim! bombai! Van tančių su viršum prenume
2) Dr. J. Dbcrlc — Grossmažos, tai geriausia Jas nu
siųsti tokiuo adresu:
talijoje). Daugiausia plie
“Berliner lllusduo šnypščia, kaip pasiutęs ratorių,
maekt Presse 1. 175 — 186.
Dr. A. K. Rutkaus karpyti ir patepti su labai
ninių plunksnų dirbama
— suriko nusigandęs tre trierte Zcitung” — 520 tūk
(Toliau liūs)
kas, 2200 Clybourn avė. stipria karboline rūgščia
Anglijos mieste Birminghastančių
prenumeratorių,
cias.
A. Maliauskis.
Chicago, III.
(95% ar dar stipresne).
mc.
Vos žuvininkai
išbėgo “J lerliuer Bocrsenkurit r ’ ’,
• •
• •
Rankų karpos taipogi nai
e •
••
Boersenzeitung”,
ant kranto, staiga ore pa “Neue
kinamos ir su “glacal acetie
UŽKLAUSIMAI IR
Šiomis dienomis anglių
sigirdo baisus trenksmas, “Yossisclie Zcitung”, ‘VOracid”, kuria reikia vilgyti
ATSAKYMAI.
nuo kurio sudrebėjo visa a- \vaerts”, “Berliner Lokalkasyklose Shamokin, Pa.,
karpas kas dvi dieni. Jei
korrespondenz”,
“Frank
pylinkė.
#
ištiko smarkus sprogimas.
Klausimas 1. Esu nuolat gu gi vartojama atskirta aAngliai užvertė 6 darbinin nesveikas, jaučiu didelį sil cetiškoji rūgštis, tai ja rei
Kukarskės
kaimo net furter Zcitung’, ‘Kocningsberg
llartung
’
schc
Zci

K
a
sy
k
1
<
įse
apy
1
i
11
kėse
kus,
bet tuojaus jie buvo at pnumą, kaip galima butų kia tepti karpas kelius kar
krosuįs keliose namuose su
PUS? MIESTELIO
Kaušas City, Mo., kilo ne kasti. Du darbininkai tur pasekiningiaus išsigydyti ?
griuvo, o Kaimelio kleboni tung” ir tt. Anot statisto
tus į dieną.
SUDEGĖ.
susipratimai
tarp darbda būt mirs, kiti gi — pa
Thcodor
’
o
Fritseh
’
o
daugu

Nesenas vyras nuo Town
jos kiemo vartai išvirto.
Taipogi karpas galima
Prezi sveiks.
J š AViimipeg, Man., pra vių ir darbininkų.
of Lake.
Plyšdama bomba tinklą ma socialistų laikraščių yra
naikinti su elektriką bei su
Atsakymas. Tamstai pa iki raudonumo
sugadino, bet visi žvejai iš žydų ar leidžiami, ar reda nešama, kad šiomis dieno dentas unijos Kansas angįkaitinta
tariu pasiteirauti su žinomu riesta adata.
liko sveiki, tik išpradžių guojanti. Priminsiu čia bent mis išdegė pusė miestelio lekasių žada šiomis dieno
ir sąžiningu gydytoju arba
buvo biskį nuo trenksmo Situs: “Der Tumi”, “Der Bruno. Nuostoliai dar ne- mis griežtai pareikalauti iš
Kas labai skaudėjimo ne
pildymo
reikalavimų.
Jei

Pan
”
,
“
Der
Kritiker
”
,
Das
ąprokuoti.
Ugnyj,
sako,
kreipties
į
medicinos
moky

apsvaigę.
bijo, gali karpas prašalin
neue Montagsblatt”, “Sozi- žuvę ir keletas žmonių.
gu
kasyklų
savinin
klų
klinikas.
Viena
tokia
ti paprastu siūlo užrišimu.
Tokie atsitikimai Lietu
ralistisebe Monatshefte” ir
kai
nenorės
nusileisti,
klinika
yra
kampe
gatvių
Kryžmai persmeiktą adato
Visi gydytojai pripažino,
voje karės metu gan
' 't. t.
tai neužilgo
galės kil
W.
Congress
ir
Ilouore,
kita
kad aiiauasai yra labai nau
mis karpą reikia apačioje
nai pasikartodavo.
Mat,
ti generalis streikas. Strei
Literatūros
historikas
—
So.
Wood
ir
W.
Ilarridingas
vaisius.
Kiekvieuas
užrišti. Nors jokiais vais
visur laukuose buvo pilna
Telegramos iš Londono ke dalyvaus virš 35,000 žmo žmogus, kuris nori bųti son.
tais netepsite, užveržta kar
bombų. Piemenįs gi, radę Bartels tvirtina, kad žy
dams
priguli
dvi trečiąjį, praneša, kad vokiečiai šio nių.
Taipogi
galite
kreipties
į
sveiku, kuris nori, kad jo
pa sausėja.
Pusei dienos
plieninius kiaušinėlius, im
jei ne trįs ketvirtosios da- je karėje jau netekę 3,376.Cook
county
ligoninę.
Šio

viduriai gerai virškintų,
praslinkus vėl reikia rišti
davo juos daužyti, šie spro
lįs. visų Vokietijos laik- 130 žmonių. Tame skaičiu
se
vietose
Tamstai
bus
viprivalo kuodažniausiai val
.X
karpą apačioje pirmo užri
gdavo ir vaikus užmušdavo
je: 832,162 užmušta, 399,rašeių2).
suomet
tinkamas
patarna

gyti
ananasus.
Jeigu
ana

šimo.
Praslinkus dienai
bei sužeisdavo.
Austrijoj anot E. v. Kart 759 paimta į nelaisvę, o li
nasas kaštuotų ne 10 centų, vimas.
nuo karpos užveržimo, rei
inau *o, kuonevisi laikraščiai kusieji sužeisti bei serga.
bet 2 dolerius, tai jį parda- Saugokitės įvairių nesą kia sveiką odą atskirti nuo
era žvdų rankose. Vicnnoje
Austrijos sostinėje Vien- vinėtų vaistinėse. Gvdy- žiningų gydytojų, kuriems karpos ir vėl karpos šak
♦
* *
visi dienraščiai, išskiriant
noje šiuo metu ant gatve- tojai gi ananasų syvus liep nerupi ligos išgydymas, bet nis su siulu stipriai užverž
“Rciehspost”,
“Deutsche
ti. Taip darant karpoje eMAisų rašomoji plunksna karių tarnauji- »‘5,000 mote tų vartoti ligoniams, kaipo tik pinigai.
geriausį
vaistą
vidurių
vir

Klausimas 2.
Turiu ant sančios kraujo gįslelės nu1) Dr. J. Eberlc — Gross-\inri gan įdomią istoriją. rų. Vienos iš jų yra kon
škinimui.
rankos
tris
karpas
ir nie džiųsta ir pati karpa išsi
macht Presse, L 175.
| Prieš Kristaus
užgimimą duktorės, o kitos *‘motorAnanasų nevalgykite su kaip jų negaliu pariaik'nti. rauna lauk.
2) 'Kritiker und Kritikas- žmonės vartojo dviejų rųšių raenai”. Iš 12,000 vyrų,
pažįstamais
amerikiečiais.
Adresas: Maskva, Miliutinski pereulok, učebnoje zavedenie “Znanie”, kursistu
Stanislavu Kopaču. Russia.
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ŽUVIS.

SMULKMENOS.

SMARKUS

įvairios
Žinios

SPROGIMAS

KASYKLOSE.

GALI SUSTREIKUOTI

35,000 DARBININKŲ,
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VALGYKITE DAUGIAU

ANANOSŲ (P1NEAPPLE).

VOKIEČIŲ NUOSTOLIAI.

5,000 MOTERĮ) TARNAU

JA ANT GATVEKASIŲ.

PLUNKŠNOSlŠTORIJA.

SKAITYKIT IR

riATINKIT

“DRAUGI”

ler” 1903 m. 1. 113.

rašymui plunksnas:

vienos kurie dirbo prie

gatveka- cukrum. Tuomet jie neten-, Teikitės per “Draugą” pn-

A. K. Rutkauskas, M.D.
• •

• v-*,

r^'iv
SAVAITINIS DRAUGAS

nuramina suer
P atarimų energijos,
zintus nervus. Ypač gydy
tojai pataria daryti sūrias
vonias tiems vaikams, kurie
serga taip vadinama angliš
ka liga (suminkštėjimas

kaip sveiku
būti

kaulų).

1. Kvėpuok visuos
met tyru ir šviežiu
oru
——————

Druska geras vaistas ir
dėl akiu.
Prieš eisiant gulti pataĮ narna yra paplauti savo akis

IŠ KARES LAUK

ŪVINSKO FRONTE RUSAI

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“DRAUGĄ”

STOJO UŽPUOLIMAN.

□ŪKITE ATSARGESNI

TOWN OF LAKE SAVINOS BANK

RUSŲ KARĖS LAIVAI

PAĖMĖ DIDELĘ RU

DAUŽO BULGARIJOS

MUNUV. TVIRTOVE.*

PAKRAŠČIUS.

JotepH J. Eliat, Savininkas.
4600 -4602 S. Wood St. Chtcago, Ilk
Priimame pini grūs į Banką užčėdyjimui nuo
vien© dolerio ir daugiaus ir mokame trečią
rocenu* retomis ant metų. Siunčiame pinigus
visas dali*
IeU> pigiai, greitai ir teisingai,
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir
partlaodarce. Parduodame šifkortei ant visų
einijų j krajų ir iš krejaus, taipgi tikietusant
geležeukelių po visą Ameriką ir Europą
Musų Banka išdirba visokius raštus ir dokarmntua visose kalbose ir duoda rodą Ratuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluole ypatiikai ir per laiškus. Tik kreipkitės
giršminetu antrašu

Londonas. — Vakar hute'

BULGARAI - VOKIEČIAI

LIETUVIŠKA BANKA

f

na Jdvdusios žinios,
kad
i*
j šiauriuose nuo Dvnsko mįsai buvo ]>arėjc Dauguvą ir
iš vokiečių paėmę kai-kurias dalis jų apkasų.
Šiandie tos žinios oficia
LONDONAS. — Balka
liai patvirtinamos Petrogra
nuose pašėlusieji mūšiai se
de. Rusų vis daugiau ir
ka visuose frontuose Rumu LONDONAS.—Vakar čia daugiau persikelia per Dau
nijoje, Makedonijoje, Tran- gauta žinia, kad bulgarai iš guvą ir jie besiskerzdami su
sylvanijoje ir Albanijoje.
sikraustė iš miesto Varna, vokiečiais vis daugiau pai
Bulgarai - vokiečiai, ku palei Juodąsias jūres. Šian ma šitų pozicijų.
rie isibriovė pietinėn Ru die iš Petrogrado praneša Vokiečiai prieš rusų dur
munijon, tarpe Juodųjų jū ma, kad tą miestą bombar tuvus neatsilaiko ir atsime
rių ir Dunojaus, padunoju- duoja rusų
karės laivai ta atgal. Bet tuojaus su
mi galvatrūkčiais eina pir Gražus Bulgarijos miestas paiso ^ontratakon ir nau
myn, vydami pirm savęs ir svarbiausias uostas pa jos skerdynės. Ir kol - kas
rumunus ir rusus.. Rusai verčiamas i griuvėsius. Ko rusai atmuša visas tas bai
mėgino bulgarus - vokiečius | nesunaikino
armotu šovi- siausias vokiečių kontrata
ten ne tik sulaikyti, bet dar niai, tai nubaigia vienur - kas.

Z

Oras - reikalingiausia <sl" :"lle van<1<’”*v'i* Oana i5‘
Kuomet ji,8 nueiuat pas akių gy
tirpyti stiklinėje tyro van
dytoj:! dėl akiniu, visų-pirma žiūrė
A. M. Norkūnas
žmogui maistas. Be duonos
kite, ar jis turi kolegijos diplomą ir
Vienatinis
Lietuvis Išdirbėjai
denio vieną arbatini šauk
taip gi ar vra užsiregistravęs, ar turi
žmogus dar gali išgyventi
optimetristo
Certifikata,
nes
užvis
visokių ženklelę
svarbiausia Kolegijos diplomas.
keletą dienų, bet be oro nei ščiuką. druskos. Po kiekviedraugystėms, o
.
AKIŲ GELBĖTOJAS.
valandos neišgyvensi. Už no apiplovimo reikia už
Jei jus kenčiat akiu nuovargį, gal
ypatingai: k ovos skau.lėjitnn, tai ateikit pas savo
tat kaip imanant reikia sten merkti akis bent 3—5 minu
kardų, g n z ikntautieti lietinį P. Millerj, o jis mok
sliškai pririnks akinius ir išgydys jums
gties kvėpuoti visuomet ge tėms. Šutus vanduo pasek
čių.
metalinių,
akis. Išegzaminavimas per specialistus
ru oru — tyru,
šviežiu. mingai sutvirtina nusilpu
1*. Millerj ir G. Millerį dykai.
anameliuotų i r
sias akis.
Jeigu akiniai nebus geri, tai pini
Kuomet dirbate arba namie
padengtų
cellugai bus grąžinami. Taigi, pinti eiti
kur
kitur,
ateikit
pas
mane
persitikNaudinga
plauti
su
druska
loid’u, šarpų,
ilsitės, visuomet plačiai ariut. n jus busit užganėdinti.
vėliavų ir karū
bumą ir gerkle.
tidarykite langus. Tebūna
Taipgi užlaikau didž.iausią
ant
\\'est Sides stora įvairiausiu auksiniu
nų.
langai atdari per ištisą die Einant gulti, prisikėlus ir
■'aiktu. Taigi kam reikalingi šliubiuiai
Man pa vestus
Ūmini. laikrodėliai ar kiloki daiktai,
ną. Jeigu galite, tai ir na po kiekvieno valgio labai
darbui* atlieku
nepamirškit atsilankvt, nes jus čia,
artistiškai.
atimti
nuo
jų
rumunų
tvir

kitur kilęs gaisras. Yra ži Tas reiškia, kad ten rusai pas savo tautieti lietuvi, gausit pi- |
ktį neuždarykite langų.
Cra naudinga išplauti suriu
ginti, kaip kur nors kitur. Atdara kas |
tovę Turtukai, kurią jie a- nios, kad rusai po karės lai pradeda generalį prieš vo dien
M. A. Norkūnas
ir nedėliotu iki 2 vai. po įdėtu. I
Stalą, ant kurio dirbate, Zindeniu burną ir gerklę.
PETER
MILLER
ir
O.
MILLER
nadien paėmė.
166 Molrose Rtrcet, Montelvų armotu priedanga Var kiečius užpuolimą.
pastatykite priešais langą. Tas išvalo burną nuo Įvairiu
PETER MILLER IR G. MILLER
Bet kur tau! Bulgarai - nos apylinkėse mėgis išso
lo, Mass.
Žmonės,
kurie kvėpuoja nešvarumų, sustiprina dan
225C W. 2256 St„ ir OAKLEY AVĖ.
vokiečiai Įsisiūbavę
kaip. dinti savo kariuomenę.
Tol. Canal 2941.
šviežiu oru, beveik nekuo- tis, dėslias.
FRANGUZAI
PAĖMĖ
koks uraganas eina pirmyn
1met nepersišaldo.
Iš Rumunijos
sostinės
Druska sumažina sopę.
viską naikindami po savi
Geriausia temperatūra bu
Bukarešto praneša, kad DoDAUG I NELAISVE.
Kam sopa dantis bei jau mi.
te, tai tarpe 68 — 70 laips
brogea
provincijoj
seka
kru
Taip jiems sekasi padučia ausyse užimą, diegimą,
nių sulyg Fahrenheito.
viniausi mūšiai tarpe bul
pridėkite prie sopančios vie nojumi, Berlyne oficialiai
Mėnesinis Blaivininkų Laikraštis 1 puslapiui
Leiskite i butą kuodaukad bulgarai - garų - vokiečių ir rusų - ru Laikc trijų pastarųjų die
tos maišelį su karšta druska. paskelbta,
didumo. Kainuoja metams 50 c.
giausia saulės
spindulių.
munų. Rusai pajūriu briau nų franeuzai paėmė nelais
Kartais pasitaiko, kad net vokiečiai paėmė kitą dide
Adresas:
Saulės spinduliaai ir švie
jasi pirmyn. Jie perkirto vėn (i,55d vokiečių kareivių
po kelių minučių sopė nu le rumunu tvirtove, būtent
žias oras užmuša bakterijas
jau geležinkelį, einanti iš ir 36 anuotas.
Rev. J. Valaitis
rimsta. Druska taipo gi pa Silistrią, stovinčią palei Du
ir tuomi apsaugoja nuo li
Varna
i
Dobrogea.
| 28 Cherry St.
Shamokin, Pa.’
gelbsti ir nuo gerklės skau-’ nojų, už 25 mylių nuo Tur
gų.
tukai tvirtovės. CentraBukarešte oficialiai tvir

“Tautos Rytas”

dėjimo.

lėms valstybėms todėl neiš tinama, kad bulgarai - vo Ka kiekviena
pasakytas džiaugsmas pa kiečiai savo staigiu užpuo
H
NAUDINGAS PATARIMAS
Motina
turi
Jei nori turėti gera ir pigu laikraštį, užsirašyk
gavus rankosna tokią svar limu prieš rumunus ką yNemažai ♦vra ivairiu
*
t šeini* bią poziciją. Rumunai iš- ra paėmę, tai ir viskas. Tu
žinoti
NEGALINTIEMS ILGAI •prietarų,
į kuriuos
dar kalno jau apsižiūri, ar kar ri tvirtoves Turkutai ir Sidaug kas tiki. Prie tokių tais priešininkas dabar ne- listria.
Bet per Dunojų
UŽMIGTI.
Visados
turėkite langus
Mokslo, politikos, poezijos ir satyros
prietarų priguli kenksmin sipuls ant jų sostinės Bu jokiuo budu negali persi
nes tyras oras yra neatbulisavaitinių laikraštis.
gumas 'cukraus ir abelnai karešto. Rumunams belie kelti. Nepersikels per Du
vai reikalingas kad užlaikyti
“SANTAIKOJE” telpa į vairių-į vairiausios
viso pa
Suerzinti, susirūpinę žino saldumynų. Daug moterėlių ka vienatinė viltis apsaugo nojų, bus pralaimėtas žy sveikata.
saulio
bėgančios
žinios.
briauties ant
nes dažnai negali iš vakaro vis dar persitikrinę, kad ti sostinę tik tuomi, kad ne gis, negalės
“SANTAIKOJE” teipa taipgi tyri mokslo straipsniai,
Jeigų jūsų vaikutis turi
cukrus
yra
nenaudingas,
leisti
persikelti
bulgarams
Bukarešto.
ilgai užmigti. Nuo bemie
poeziją, vaizdeliai ir sveiki juokai.
diaribeg,
contipation,
arba
kad
nuo
jo
.vystosi
kirmė

autsrams
per
Dunojų
ff,
pilusieji
mūšiai
atnaugės jie dažnai vartoja Įvai
“SANTAIKA” eina tnutiškoje-katalikiškoje dvasioje.
kitokias ligas arba jeigu jo
“SANTAIKA” leidžia P. Szukys.
rius vaistus, kurie nemažai lės ir t.t. Tai yra neteisy persikeiimas tikra, sunkus, jinta Makedonijoje. A
dantis
digsta,
neužmirškite
“SANTAIKOS” kaina metams $1.00. Pusmečiui 05e.
bė.
(lydytojai
ir
mokslinin

nes Dunojus visur yra pla- lai francllzai ir serbai vis
kenkia sveikatai. Bet nuo
Pavienis num. 3c.
Nemunas.
labiau
audžia jr stumia duoti jam “Kopp’s” Baby’s
šio nemalonumo yra labai kai po ilgų tyrinėjimų pri tuį Tai
Siųsdami
prenumeratą, korespondencijas, laiš
Friend. kuris yra jau išgelbė
Kuomet bulgarai ■ vokie- at al bul
geras ir prastas vaistas, bū pažino, kad cukrus yra ne
kus ir kreipdamiesi su visokiais rei
jęs tūkstančius mažų vaikelių
tent: prieš gulimą keletą mi tik nekenksmingas žmogaus ciai su visu pašėlimu eina;
kalais adresu ūki:**;
Kadangi rusai su rumu- per paskutinius 40 metą.
nučių patrinti savo kūną kiniui, bet, priešingai,—nau pirmyn padunojumi, jiems
“SANTAIKA
‘‘Kopp’s Babys
Friend
šiurkštų rankšluosčiu bei dingas ir reikalingas. Juk prastai sekasi Juodųjų ju- n^s Polkas neįstengia perKonstantinopolio - yra gaunamas už 25 c. ir 50
2120 St. Clalr Avė. N. E. Cleveland, Ohio
šepetėliu.
Taipo gj gerai pienas yra labai maistingas, rių pakraščiu ir fronto cen- • kirsti
c.
kiekvienoj
vaistinyčioj.
tre.
Čia
rusai
su
rumunais
.
Berlyno
geležinkelio,
tai
suo
ypač
mažiems
vaikams.
rankšluostį pamirkyti šaita
Tuo tarpu gi piene yra labai juos stumia atgalir atsiima, man? dabar atlikti anglai
Jeigu Jus negulite gauti
nu; bei sununc vandenyj.
paimtas
svarbesnes
vietas.
su
franeuzais,
briaudamiesi
daug ištirpusio cukraus. Pie
pas savo nptiekorių. prisiųsVyriškų Drabužių Išpardavimas
nas ir saldus tik nuo cuk Nuo bulgarų - vokiečių at iš Makedonijos i Bulgariją kite mums popieriuj
dolerį,
DRUSKA, KAIPO
ir
Serbiją.
prisiusime du 50c.
buteliuraus, bet ne nuo ko kito. imta Dobric tvirtovė ir keMes gvarantuojame kad sutaupysime jums 50% jūsų pi
lais, tuoaus per pačtą.
Taigi cukrus yra net labai Ii portai.
nigų ant drabužių. Sanitariškai išvalyti, truputį vartoti nuo
VAISTAS.
$25 iki $85 ant orderio daryti siutai J5.C0 ir eugščiau. Nau
APLEISIU BELGŪTlR
reikalingas vaistas. Cukrus
Kad rusai pajūriu ir cen6.
ji ir neatimti ant orderio padaryti siutai už pusę kainos $4.
padidina žmogaus energiją, j tre eina pirmyn, tai liudi
$5 ir $6.00. Ant orderio siūtos kelinės už $2.50.
KOPP’S BABY’S FRIENJ)
Labiausia
prasiplatinęs atnaujina jėgas. Kirmėlės ja tas, jogei bulgarai jau
KUPARAI ir VALY7.AI
FRAKCIJA?
YORK, PA.
Varną,
maistas tai—druska. Jį mes vystosi vaikų vidurėliuose pasirengę apleisti
S. Gordon
rasime ir minuose įnilijo- nuo įvairių nešvarumų, bet svarbiausią savo prie Juo
1415 So. Halsted St.
Chicago, IIISu šiuo parašių tiktai ori
neriaus ir dūminėje bakūžė ne nuo cukraus. Užtat ne dųjų jūrių uostą, anot pusA t da r a kasdieną (ir Ned ėlioj) die n o m is ir vakarais.
Londonas. — Anot gautų ginališkas.
lėje varguolio. Bet druska gailėkite vaikams šio skanu oficialio pranešimo iš Odeiš Rymo bevieliniu telegrayra naudinga ir reikalinga mėlio, duokite kuodaugiau- ssos.
Katrie katrus įveiks, pa- 1,11 žinių, V okietija savo ar Plymouth National
Seniausia Taupymo Banka Chicagoje
ne tik kaipo neatbūtinas siai. Tas jų sveikatai nenu,jas
rengiasi
atšaukti
1S
rodys artimiausios dienos.
skanumėlis prie valgio, bet
The Hibernian Bank
Belgjos ir Urancijos.
BANK
Albanijoje
italai
eina
pir

ir kaipo vaistas.
SU GRAIKIJA YRA myn, anot pranešimo iš Ry Vokietijos laikraščiai tuo
Zemiaus paduodame kaiPlymouth, l’a.
Įkurta 1867 metuos.
mo. Avlonos fronte italai žvilgsniu veda plačias disku
kuriuos patarimus, kaip rei
Kapitalas su perviršiu
Pietvakarinis kampas La Šalie ir Adams St.
nuo austrų paėmė svarbias sijas. Dalykas tame: Vo
BLOGAI.
$1G5,000.00.
kia vartoti šį pigų vaistą su
TAtIPIMO PEPARTMENTAS
augštumas tarpe Porto Pa kietija turi be galo ilgus
fiitoji Banka prižiūrima
stiprinimui savos sveikatos.
Priimam nepakitus pradedant nuo vieno dolerio ir daugiau, nž kulermo ir Subaso miestelio. karės frontus. Tuos fron Suvienytų Valstijų valdžios.
riuosmoknmr. 3 nuošimčius ant metą, kurį pridedam kas pusė metą.
Maudimasis surame
..
Atėnai. — Graikijos mi
Atda ag Subatos Vakarais uno C tos iki 8-tos vai. vakaro.
Makedonijoje eina kru tus saugoti reikalinga la Moka 3 nuošimčius nuo sudė
REAL ESTATE DEPARTMENTAS.
vandenyj.
nisterių kabinetas laiko p vini mūšiai. Ten visu fron bai skaitlinga kariuomenė.
tų pinigų. Galima susikalbėti
Perka ir parduoda propertes ant komisijos: iškolektuoja raudat
Labai yra naudinga pasi- adžius ir nieko gero negr.- tu bulgarai atlaiko sąjun Todėl Belgijos ir Fraiicijos
Ir prižiūri p ropaites; parduoda geros vertės morgičius; sklina pini
lietuviškai.
,
< lJFJjĮ
gus ant įtaisytą savasčių (properčią).
apleidimu
vokiečiai
sutrūni
maudyti vonioje, kurioje iš- H nutarti — karalius vis gininkų atakas. Tik vieni
(I. N. Postletlneaite,
tirpyta keletas saujų drus- virfių gauna, kad nereikia serbai kairiąjam
sąjungi pintų karės frontą ir jiems
iždininkas.
kos. Taipo gi galima ištir prikidėti prie šitos didžio ninkų fronto sparne trupu butų lenkviau ginties prieš Mandagus patarnavimas.
*
Meldžiu platinti, angliška pamfletą apie Lietuvą.
užpuolimus.
pyti druską bliudelyj van sios karės. Mieste paskelb tį pasivaro pirmyn.
*
“A. PLEA FOR THE LITHUANIANS"
Transylvanijoje
rusai, Visa tai esąs sumanęs
dens. Pamirkius tame su ia karės stovis. Gatvėmis
su rumunais, naujas vokiečių generalio Prie išsinarinimo ir isipjovimui
rame vandenyj rankšluostį patroliuoją eilės kareivių, susijungę
Tuojau įtrink D-ro Rlchtcdo
Dar galima gauti vi«ns numeriu* n neužilgo ir šeštas nn.
reikia trinti juorai savo kū valdiški bustai saugojami priverčia austrus traukties štabo viršininkas, fieldmarmerjs išeis iš spaudos. Pamfletai yra papuošti Lietuvos žemPAIN-EXPELLER
vis toliau. Viennoje tvirti šalas von Hindenburg.
ną. Po to reikia apsiplauti kaip nekados.
Nuo
50
metų
nesuvadžiojantit
ir
letttrlapiu ir Vytauto paveikslu.
šiltu vandeniu ir leisti kū Aną naktį mieste pasi nama, kad ten austrai turį Dabar laikraščiai apie tai
nilcŲ numylėtas naminis būdas
girdo suvis, kuone visi gy persimesti į užpakalines sa diskusuodami prirengia Vo Tikru t'ktai su pažymėta marke
nui išdžiūti.
KUN. J. J. KAULAKIS
“ĮKĄRĄ"
Tokios rųšies vonios su ventojai pakilo ant kojų. vo pozicijas, nes priešinin kietijos visuomenę šaltai pa St*. Ir SOe. buteliuku rluou spUukoM arba
324 VVHRTON ST.
PHILADELPH1A, PA.
P. AD. RtCMTER A CO.
stiprina žmogaus jėgas, pri Ir kas gi buvo. Tai mo- kas esąs žymiai skaitlinges- sitikti tą nepaprastą karės

Ar Saldumynai Kenkia
Žmogaus Sveikatai?

|

duoda

daugiau

narebistai šovė iš

frontuose atmainą.

“Santaka”

Ntw Vark. N. *•

-

-■<

SAVAITINIS DRAUGAS

Kaip rusai per
minus
Galicijoje
Kuomet 1915 metais ru
sai buvo paėmę Galicijos
miestą Przemisli, kaip pa
čiam mieste, taip ir apylin
kėse prasidėjo baisus rusi
nu unijotų katalikų perse
kiojimas su tikslu atversti
juos i pravoslaviją (stačia
tikybę). Kaip žinoma, ru
sinai unitai savo bažnyčios
galva pripažįsta popežių, o
pravoslavų cerkvės galva yra Rusijos caras.

voslaviją arba išvažiuoti Ru pasiekti negalimus daiktus, Bulgarijon, tuomet bulgasijos gilumon.
dabar jie prieš vokiečių ap ral pamuš Rumuniją.
Rusams tuo budu pasise kasus retai kur drįsta pasi Rusai susivėlino ten atei
kė daug unijotų suklaidin kėsinti. Gaila jiems vieko ti Įiagelbon neskaitlingai ru
ti.
ir kareivių, kurių skaitlius niunų armijai. Kol nišai iš
Reni per didelį teritorijos
Kuomet rusams prisiėjo nuolat mažėja.
Kiekvienoje
fronto
my'plota
atpuškavo, bulgarai
apleisti Przemisli, jie su sa
vimi išsivežė daug rusinu lioje yra 40 mylių apkasų su vokiečiais suspėjo iš ru
kunigų ir svietiškių žmonių. ir apie 100 visokio didumo munų paimti Turkutai tvir
Gal butų pasiėmę su savimi tvirtumų su plieno ir beto- tovę, Dobnc miestą ir put'ir vyskupą čechovičių, bet no stogais. Kaikuriose tųitus palei Juodąsias jūres —
šis kaip tik tuo metu mirė. tvirtumų sutelpa po 300 ka-'Baltjik, Kavarna ir Kalia
kra.
Rusai dabar antru kartu reivių.
norėtų Galicijoje pašeimi Į visus apkasus yra pra A i i gi i jos karės e ksperta i
ninkauti tarpe rusinu.
vestas dūdomis tyras van tvirtina, kad rusams pasi

siunčiamas adresatui i Lie-tuv°je’
tūkstančių
musų tautiečių priversti bu
tuvą.
Kas norėtų nusiųsti pi vu apleisti savo mylimąjį
nigų Lietuvon, siųskite pei kraštą.

mios karės nasrų. Jie nuo
lat prašo Dievulio, kad šių
dienų tamsioje
padangėje
butų kuoveikiausiai
užžiVai skaudėjo jiems širdo- kinta šviesi taikos žvaigžde-

didesnius bankus, kurie ve
lė. Juk taikos valanda, tai
da reikalus ir su svetimo lė, rkirianties su savo Šilu
te tėvyne, va: sunku jums,ibus laimingiausia, valanda
mis va lst ij ol ibis.
.. •’VT’ifr gyvenime: jie galės grįouvo išeiti iš po gimtimo
į savo
gajės gr|.
stogelio.
šti i šventąją Lietuvą!

LIETUVIAI BELAISVIAI
VOKIETIJOJE IEŠKO
SAVO GIMINIU

Daug kas tųjų tremtinių
boi “pabėgėlių” po kelias
dienas siaustėsi tamsiuose
is iškuose, giliuose grioviuoso, bi tik pasilikti savoje
žemėje, bi tik būti Lietu-

Karė vis tęsiasi ir tęsiasi
ir pabaigos jos dar nešima
to. Kruvinoji Europos pa
dangė kaskart labiau rau
sta, žmonių įnirtimas didi
nas.

duo, kuriuo kareiviai vi seks bulgarus su vokiečiais,
suomet pilnai gali naudo- austrus ir niekaus išmušti iš
Rumunijos ir užpulti Bul
_____________ voje.
ties.
gariją. Pasiseks tai todėl,
Musų brangių bastuoklių
Kun. Steponais, pin,,!- | fijo. mus» «*«*to«*
Kadangi rusai taip-pat kad ten bulgarų ir vokiečių
po svetimu stogu
vargas
prie užpuolimo ima naudo- kariuomenės yra tik apie ninku draugijos “Litkvs- ““ » svetim? šaI’ s“ «“• nosimažina.
ties nuodijančiomis dujo- 5O.(WHk Šitai gelbsti keli ar uia” Šveicarę’'.je, gavo ke Jomis ašaron>.s akyse, su
Rytų karės fronte. (“The is, todėl apkasuose pa tai keliolika tūkstančių austrų letą laišku iš Beturiu karei sope krutinėję. .Ėjo jie į pa Valanda sugrįžimo tėvy
Kruvinų kovų metu už Gbicago Dailv Ne\vs” ko syt i varpai, kuriais suskam ir turku. Prieš šita neskait
niekos ir skurdo nasrus. e nėn tur-but dar toli.
vių
•
liekai
.
’
ą
V.Ak
•*
ij<jo.
Laimė ima, kad ilgas trė
Przemisli aiškiai pasirodė, respondentas rašo): — lė binama priešininkui panau lingą armiją statosi keli
gal ėjo ir dėlto, kad ten pra-į
Kikurie
'lėlaič
iai
prašo
mimas
ir skurdas nenuslokaip tai yra svarbus šis mie lio per keturias dienas ap- dojant tas dujas. Karei šimtai tūkstančių rusų ir
žudyti
savo
tautystę
ir
tikė

p:ntų juose tėvynės meilės,
stas strateginiu, militariniu lankyti svarbiausią vokie viai, nugirdę varpų balsą, rumunų.
suieškoti jų gimines Anierijimą.
Juos
lydėjo
kareivių
kad
nesumažintų jų noro
ir geležinkelių susibėgimo čių apsigiuimo linijos eeut-^u<d'ius HŽsimauja ant gai Rusai rumunams pagel- k.de
I .
keiksmai, botagai, armotų: gristi į vakarus,
žvilgsniu. Bet kuomet ru rę prieš rusus Baranovičių vų kaukes, kokias visuomet bon eina ir Transylvanijdn
Šituos laiškus žemiau tal
kaukimas. Jiems kelią švie! Brangieji, šventai išpli
sai šitą miestą paėmė, jie fronte. Apvaikščiojome ir turi su savimi.
ir pačion Vengrijon. ('in piname:
taip-pat isitikrino, kad jis apžiūrėjome ilgus apkasus, Anuotomis apsišaudymai gi kaip vienur, tai]) ir ki
tę gaisrai jų paeiti sodybų... dykit savo
prižadėjimą,
yra labai svarbus ir religi- kokių nekuomet neteko ma iš apkasų ir užpuolimai da tur rumunai briaujasi pir
Jonas Raugalas iš Doebe- Skubus, priverstinas trėmi kurį šnabždėjo jūsų sukejiniu žvilgsniu. Taigi pir tyt. Vokiečiai kaip ten, žnių - dažniausia įvyksta myn ir pirmyn.
ritz rašo: “Gerbiamasis Lie mas išskyrė daug šeimynų.
lupos,
kuomet pa
miausia šin miestan iš Ru tai]) ir kitur jau visiškai lik naktimis. Dienomis ka
tuvių Komiteto Pirminin vyrąs nežino kame yra jo
kartą pažvelgėt i
sijos atsiųsta visa galybė pasirengę dėl rudens ir žie re'viai apkasuose ir prie ar
ke! Širdingai dėkoju už du moteris, duktė išsiskyrė su m^n®s lakelius,
popų ir šitie ėmėsi darbuo- mos. Žiūrint Į visus tuos tintų ilsisi, miega arba snū
KARĖS IŠLAIBOS.
sų atsakymą, kurį gavau, ir motina, brolis nesusižino su Grįžkit į tą sali kuri yra
ties — versti unijotus kata pataisymus ir kitokius že duriuoja. Bet naktimis vi-J
broliu ir tt.
Į našų,
kuri mus laukia!
likus i pravoslaviją. Rusi mėje kareiviams liuonu- si pakįla ant koją ir prasi-J Rusija pastaraisiais lai- kartu prašau sužinoti Petro
(riskit! Neužvylkite moti
minios, o begalinis
jos vyriausybė manė tuo sa uius, nenoromis pagalvoji, deda paprastas veikimas —'kais kas mėnuo karės reika Gasiuno adresą, gyvenan Ėjo
nos. *0 kol kas
vo nedoru pasielgimu pasi kad vokiečiai ten pasiruošę arnotų baubimas, kulka- lams išleidžia 1 milijardą tu čio Amerikoje Aš esu Jo- skausmas ardė jų krutinės,!
nas Daugelis. Kauno gub.. svaigino protą. Visi jie pa-i Kovokite, broliai, keliais
gaminti iš rusinu unijotų amžinajai karei. Tarpe ap svaidžiu tratėjimas. Die- Llių.
Gulbinų vaisė. Gėgaurų kai siryžę buvo kuogreičiausiai,
įvairiais
sau prietelių, kurie paskui kasų ir linijų užpakalyj įsomis priešininkas nužiūri
mo,
1
P)
pulko
”
.
grįžti atgal į tą šalį, “kuri Su savo vargingos dalies
galėtų darbuoties Rusijos pravesta visokie kijeliai, patogiausią atakai vietą,
(Laiškas
gautas
27
—
VI
sūkuriais,
banguoja Nemunėlis,
kur j
naudai.
keliai ir geležinkeliai, tary naktimis — atakuoja.
—
16).
Šalyj
svetimoj
susitikę
Šešupė miela plaukia”. Jų
Popai rusinams ėmė tvir tum, žemės plotai butų ap T.ii]i tai Lietuvoje vokre
kartu.
išdžiuvusios
lupos nuolat
tinti, kad pravoslavai
ir traukti kokiais tai tinklais čia i Įsitaisę prieš rusus
Pasveikinkit brolį Tėvy
*
I ITTSBIf a
Ii bŪLZimicras Alikta iš Doe šnibždėjo:
graikai katalikai išpažįsta Tr tai visais keleliais - ke
ll* I C įį V It
^p
’
critz
rašo:
“
Gerbiamasis
nės vardu.
vienodą tikėjimą, nes turį liais vokiečių kareiviai tvar
—Sudiev, mj/limoji musui
t
& Pirmininkei aš Kazimieras
vienodas savo bažnyčiose a- Jangai knita, darbuojasi,
žemė! Mes grįšim prie Ta-! Bendri idealai ir meilės
(
-----------Alikta
i
G
pulko,
Kauno
g.,
vienybė —
peigas. Gi ten popežija ar gaminasi ktioilgiaiisiai ka
ves atgal! Grįšim!...
Kailine
kuria
«
ki
!
T
'"
li<
’
stciio
l
,ra5ar
Didžiausia skausmuos’
kiti kokie dogmatai, tai esą lei.
11 a Lijo. S DUCt&a
dusų Malonybes sužinoti
menkniekis. t
atspirtis ir galybė.
Vokiečių apkasų negali
Salta, gudu, kartu jiems
mano sesers Mortos Miktaišku
siuntimo
in
Popų propaganda, žino ma pavadinti apkasais, bet
Petrogradas. — Rusų ar
Kaz. Gineitis.
1 ės arba Onos Jakštienės dabar tarp plikų bendrabu-j
mas dalykas, pagimdė daug moderniškomis tvirtovėmis. tilerija šoviniais padegė
adresą, gyvenančių Aineri- šių sienų. Ilgėsis mindžiotų
Lietuvą
nesmagumo rusinu bažny Kas šimtus sieksnių apka Ilalič miestą, Galicijoje. Šis
koje
Pa rašykit atsakv- takų, ilgėsis pragyventų va
čios sluogsniuose.
suose yra tvirtumos, 20 pė ndėstas skaitomas svarbiuo
landų beširdžiai juos kanki-1
Przemisl iš seno ir dar dų augščio nuo žemės pa ju raktu prie Lvovo, nuo Žydų Prieglaudos ir Pa ma . (Laiškas gantas 27 la
dienomis ir naktimis. !
šiandie yra svarbia graikų viršiaus. Tos tvirtumos pa kurio stovi už G<> mvliu. geltos Emigrantams Ame _._VI—1G).
Juk aplink juos viskas sve-;
katalikų vyskupijos sostine. dirbdintos iš plieno ir beto Rusai paėmė geležinkelių Jį-Įrikoje Draugija gavo iš voima: svetimi žmonės, sveti- i
Čia gyvena Przemislio - no. Stiprios jos taip, kad nijas tarpe Dalie, Semiko- kiečių ir austrų valdžios pa Stanislovas Skintis iš ne mi papročiai, svetima ir i
“Vilniaus Aidas”, kalenSamboro - Sanoko graikų didžiausi rusų anuotų šo vitze ir Vodniki. Iš šitų po velijimą siųsti laiškus į už laisvės (Langensalza I Bwt gamta. Nuolat jiems vaiai
II Komp. No. 4G; 2 Zug
katalikų diocezijos vysku viniai negali jų sugriauti. zicijų taigi ir ėmė bombar kariautas vietas.. Si drau
Lietuvos iiį irius išleistas Vilniuje jau
Geniiany) prašo Sužinoti a naši gaivinantieji
IvU
_ _ Į\
pas. Čia yra teologijos se Tų tvirtumų viduje intaisy duoti Dnličą.
gija mielu noru sutinka do
auksinės tavu
i' »'kiliams užėjus, rašo, kad
pie brolį Juozą Skiotį, gy pusyneliai,
minarija ir kitokios religi- ta elektros šviesa, telefo
sienas ,( lutf’ausia iš Lietvos bėgo
Šiauriuose nuo Dvinsko vanai patarpininkauti laiš
viliantį Amerikoje Bogte- dirvos, kvepiantis
(' -arininkai ir rusai kolionijinės Įstaigos. Šita diocezi- nai. Ten yra observaeijos rusų būrys perėjo per Dau kų.. siuntime, ir. kitatau
rūtų darželis...
ne.
Ukmerja turi 1,200,000 tikinčiųjų.
Įs, virtuvės, o kai-kur guvą ir po kruvino mušto čiams. . . ---- - .. . . ..
Jų mėlynos akis pasru- h
‘
Rusams paėmus miestą, dar ligoninės ir amunicijos paėmė dali vokiečių apka . Kas norėtų per tąją drau
vo ašaromis.
Masinantis L s apylinkėje dvarininkų,
t
Kun.
StcĮMinaičio
ndiegiją pasiųsti, laišką gimi
tuo metu diocezijos vysku sandeliai. Ten. taip - pat su.
raizdas apleistos šalies ne b ko tik 10%. Bet Žemaisas,
kuris
gavo
šiuos
laiš

e uose didesnė pusė dvaripu buvo kun. Konstantinas suvesti elektros aparatai,
ar pažįstamiems į
Be to rusų lakūnai bom nėms,
duoda jiems ramumo.
kus,
sekantis:
kun.
Sicj,o
i/nkii liko ant vietų.
Cechovič. Kaip vyskupas, kuriais susprogdinama tani bardavo Baranovičių gele Lietuvą, /r?.
Seni atminimai,
Albcriiiium, Fri1.
Turi
parašyti
vokiškai
Į
J
in
il
ls
’
& taip ir visi kiti graikų ka tikrose vietose požeminės žinkelio stotį.
Visi, kurie buvo jiasišaliJausmus atgaivinę —
bourg, S\visse.
Rugsėjo G d. Galicijoje trumpą laišką,
talikų apeigų
kunigai di minos po priešininko kojo
Traukte - traukia širdį i ? iš namų, nors paskui ir
džiai priešinosi rusų popų mis. Ten aplinkui per sky rusai paėmė nelaisvėn 5,- 2. Tą laišką indėti konAtgal į tėvynę.
grižo, kur-kas daugiau nuvertan,
užklijuoti
ir
ant
propagandai. Labiaus pa les riogso
kr. Įkas vaidžių 61 M) austru - vokiečiu.
,tl
Kas rytas ir vakarėlis jie krutėjo, negu tie, kurie niekonverto padėti aiškiai asipriešinusius rusų militari- vamzdžiai.
atsigrįžę į vakarų
šalelę kur iš namų nebėgo. Ūkės
dresą,
kam
tas
laiškas
siun

nė vyresnybė suimdavo ir
Priešais tuos neniatyti--------------- meldžiasi, kad jų gimtinis i:‘bėgu šiųjų ūkininkų paimmūšiai
čiamas.
išgabendavo Rusijos gilu nus apkasus dideli žemės
Kuomet kruvinoji kares lizdelis butų kuogreičiau- t s vokiečių valdžios glo
3. Nueiti paštan ir nu vėsula pradėjo siausti Lie- šiai
mom
plotai apvedžioti spy gi joto
išliuosuotas iš nuož- 1 m.
sipirkti už 6 centus “Inter
Patį vyskupą čechovičių mis vielinėmis
tvoromis.
Londonas. — Rusų stip national postage coupon”.
rusų policija ir šnipai sau Vietomis tos tvoros turi 200
gojo ant kiekvieno žings sieksnių pločio. Per šitas rios koliunuios pagalinus 4. Dabar tą užklijuotą ir
nio. Didžiausios unijotų ba supainiotas visaip tvoras susidūrė su. bulgarais ir vo uždarytą laišką podraug su!
žnyčios Przemisle pakeista tiesiog negalima praeiti prie kiečiais rytinėje Rumuni “International postage couĮ pravoslavų cerkves. Ir šininkui. Kuomet priešinin joje ir dabar ten seka kru non” indėti kitan konverCH1CAG0JE
popai vis nuolat tvirtino, kas mėgina per tas tvoras viniausi mūšiai. Mūšiai ei tan, jį užklijuoti, prilipdyti
kad unijotų bažnyčia ir pra prasimušti ir
įsipainoja na visu 70 mylių ilgio fron už 5c. paprastą paštos žen
voslavų cerkvė yra vienodi dygliuotose vielose, tuomet tu tarpe Juodųjų jūrių ir klelį ir padėti toki adresą:
Vžlaikome laikrodžius ir laikrodėliu*, auksinius žiedu*. SlinHILFSVEREIN DER
Rusams i ten
liiniua ir deimiantinin, muzikas, gramofonu* su lietuviškai* re
jam gyvastį nubaigia arti Dunojaus.
maldos namai.
kordai*, koncertinas, ant kurių gali groti ir nemokantį* vi' okius
JUDEN.
siunčiama pagelba iš Rusi DEUTSCHEN
Vyskupui čechovičiui tik lerijas ir kulkasvaidžiai.
šokius; armonika* rusiška* ir prūsine*, importuotas ir taip jau
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
Kai-kuriose vietose rusai jos. Bulgarams gelbsti vo STEGLITZER STRASSE
sn didele sunkenybe buvo
Taipgi taisome laikrodžius, laikrodėlius, visokius mnzika12 — 1 BERLIN, W. 35.
galima palaikyti ryšį su sa jau kelis kartus buvo mė kiečiai, austrai ir turkai.
liškua instrumentu* ir revolverius. Savo darbų g varant tioįamc.
Musų kainos ant visko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis ui
Nuo šitų mušiu priguli GERMANY.
vo 688 parapijomis, kurio ginę prasimušti per vielų
(j^icagps orderius galite siųsti per laiškas.
se rokuojama 1,333 bažny tvoras ir įsibriauti i vokie Rumunijos likimas. Jei ru Taip nuėjęs laiškas Votenai atūlėšiamas.
čių apkasus. Bet visuomet sai įveiks bulgarus su jų kietiion
čios ir koplyčios.
W
A
Bazilijonų vienuolynus u- jie tarpe tų tvorų palikda talkininkais, Rumunija bus už pasiųstą kuponą nuper
_
4612 S. ASHLAND AVĖ.,
CHICAOO. ILL.
žėmė pravoslavų popai, o vo tik didžiausias lavonų išgelbėta. Jei gi rusams kama vokiškas paštos ženk
TELEPMONE DROVER 7309
nepasiseks bulgarų išmušti lelis, šis prilipdomas ant už
vienuoliams leista buvo pa- krūvas.
Katalogą visiems dykai, kas tik prisius už 2c štampą,
Kelis karius pamėginę iš Rumunijos ir įsibriauti klijuoto laiško ir aiškas pasirinkti arba priimti pra

AMERIKOJE.

“AMŽINAI” KARIAUT!

E$$ PASIRENGĘ.

GALICIJOS MIESTAS HA
LIS LIEPSNOSE.

Aš DAUGIAUSIA BĖGO
IŠ LIETUVOS.

JIE GRĮŠ I LIETUVA

KRUVINIAUSI

RUMUNIJOJE,

DIDŽIAUSIA

LIETUVIŠKA

KRAUTUVĖ

STEPONAS P. KAZLAWSKI

r —»r

iWT

’SAVAITINIS DRAUGAS

6

[LAIŠKAS į “SAVAITINIO

Kadangi už inėjimą' Svetaį.P——BWBgg!aHtSjg3r‘'
’11 1111
iriu nuo žmogaus imta po 10c,
Buk tikras, kad Jūsų sunkiai uždirbti pini
tai surinkta $13. Išlaidų bū
vi $6.50.
J. P.
gai yra padėti bankoj, kuri duodu Jum pilną už
tikrinimą.

38 kp., llomestead,
Pa.,
Antanas Vaičiulis, Jonas Bendaravičius, Julius Svetkauskas ir Antanas Visminas.
87 kp., N. S. Pittsburgh,
Pa., Povilas Bajoras ir Elizbieta Lukoševičiutė.
92 kp., Bentleyville, Pa.,
luozas Kišis.

r>

DRAUGO“, SLRKA. OR
GANO, REDAKCIJĄ.
GERB. REDAKCIJA:

S. L. R. K. A, KUORU
SUSIRINKIMAI.

Pradek taupyti šiandie; reikalinga tik vie

nas doleris, kad pradėti taupymo darbą.

Visados daryk biznį su banka,
KURI YRA BANKA

Nuoširdžiai meldžiu viešai
per organą paaiškinti sekan
102 kp., Duųuesne,
Pa.,
tį klausimą: Kada, t. y. nuo
S. L. R. K. A. 77 kuopa
daugiau, kuriose nesama Su Matas Petraitis, ir Kaz. Mi
kokio laiko ar dienos užima įurės sav« susirinkimą rug
siv. kuopų. Kiekvienos kuo kalauskas.
vietą naujai išrinkta Susivie sėjo 17 <1., 3 vai. po pietų,
pos turi būt priedermė pasi
112 kp., Cuddy, Pa., Juo nijimo Lietuvių Rymo Kata Mykolo Januleviėiaus svetai
rūpinti savo artimesnėse ko
zas Mickuuas ir Pranas Zda likų Amerikoje Centro Val nėje, ant Briadriko. Visi są
lonijose įsteigti kuopą.
nariai kviečiami ateiti susi
navičius.
dyba !
Toliau buvo kalbamą, kad
Prie Ashland A»e. Ir 47 gairės
Konstitucijoje, Straipsni- rinkimai).
158 kp., S. S. Pittsburgh,
Susivien. seimas
permažai
J. Katkeričia, raštin.
Pa., Bautrus Vaišnoras, kun. je XIX, pasakyta: “1. Kas
Brockton, Mass., rugsėjo atidos atkreipia į apskričių
nutarimus. Vienbalsiai buvo J. Sutkaitis ir J. G. Miliaus metai delegatai seime išren
Stektius arti $6.000 000
3, 1916, šv. Roko parapijinėj
ka: a) Centrališkąjį Koiuite-;
S. L. R. K. A. 15 kuopa,
priimta sekanti rezoliucija: kas.
svetainėj, antrą valandą po
Po valstijos priežiūra.
tą...” bet nepažymėta,
nuo Chicago, 111., turės savo mė
“Reikalaujame, kad seimas
pietų, prasidėjo posėdis
S.
86 kuopa, Portage,
Pa., j kada jie pradeda pildyti sa
nesinį susirinkimą rugsėjo 15
daugiau atidos atkreiptų
į
L. R. K. A. Bostono Apskri
prisiuntė savo nutarimus per vo priedermės, ir kada už
Seninusia, didžiausia ir stipriausia Lauka į
dieną, 7:30 vakare, šv. Jur
a psk ri čių imta rimus ”.
čio susivažiavimo.
ai.-ką.
baigia. Svarbu butų sužinoti. gio
parap. svetainėje. Visi vakarus nuo Stock Vardų.
Toliaus pakeltas čarterio
Apskričio pirmininkas p.
jei kuopos sąnariai prašomi atei
Nepribuvus apskričio pir- Busiu didžiai dėkingas,
klausimas. Kun.
Kemėšis
J. Vieraitis atidarė
posėdį
arba ti susirinkiman ir atsivesti no
pranešė, kad daug pastangų nuiinkui J. Tumasoniui, su- gerbiama redakcija,
SUSIV. LIET. R. K AT. AM. 5. Jono, “Konradas
su malda. Apskričio
rašti
Vajau yra padėta išgauti čarterį .. žiavimo p’rminmku i-rin- Centralė Valdyba, šį klausi rinčius prisirašyti Sus-mam CENTRO VALDYBOS
ninkui nesant, vienbalsiai ta
AD- i lenrodas”.
mą paaiškins.
G. A. Žakas, raštin.
Massacbusetts
valstijoj. J. <tas Antanas Visminas.
RESAI:
po išrinktas užrašyti posėdžio
G. Freeinanoč “Europos Is
Su gilia pagarba,
Jaroševičius ir kun. F. Ke
Visųpirma buvo skaitytas
nutarimus kl. Pr. Juškaitis.
torija”.
KAZ. DARGIS,
mėšis tapo įgalioti išimti šioj pereito suvažiavimo pr .r »koS. L. R. K. A. 99 kuopa,
Pirmininkas — J. Jarošcvi-j
Vedėjas posėdžio
išrinktas
7. Jocio, “Kuomi Žmonės
Susiv. sąnarys Chicago, Ui., turės susirin
valstijoj Susiv. čarterį.
čius,
104S
AVashington
St.,
1
as,
kuris
v
:
f
balsiai
pr:
ni

Vincas Kudirka.
Gyvena”.
17 dieną Šv. Nonvood, Mass.
Daug karštų kalbų iškilo tas. .
(Šituo mes prašome, kad kimą rugsėjo
Posėdyje dalyvavo sekan
Vice-pirm. — K. Krušins-1 8. Jono, “Naktys”.
apie centro raštininko pagclgerbiamoji centralinė valdy Jurgio parapijos svetainėje,
čių kuopų atstovai:
Raportas taisyklių komisi
bi įlinko algą. Po ilgų ginčių iš
ba patį į tą klausimą atsaky kamb. No. 18. Visi
sąnariai kas, 59 Teneyck St., Brooklvn,1
19 kuopos, Antanas Vai
jos
Pittsburgo
apskričio.
— tų Red.).
Sąmoninga gaspadine
abiejų pusių tapo nutarta pa
prašomi .ateiti susirinkimam N. Y.
čiulis (apie pabaigą pribuvo) tikti po senovei, ir kad cen l. (J. Miliauskas pranešė, kad
visada luri savo namuose buteliuką
Raštininkas
—
J.
S.
Vaši,
M. L. GitrinskaUė,
l)-rc RlcMer’lo
apskričio raštininkas.
.
tebuvo
galima
sustatyti
tailiauskas, 112 N. Grecne St.,;
tas gali išmokėti tuos $75.
kp.
rašt.
F&EN-EXPELLER
kliu, iki’ Sus-mo ko>.'titu- SLRKA. CONNECTICUT
21 kuopos: kun. F. Kemė rašt. pagelbininkui
Baltimore, Md.
už sū
Neabėjojantis
būdas įtrinimui nuo
APSKRIČIO.
Iždininkas — J. Stulgaitis, skaudėjimo Reumatizmo, persišalšis, J. Jaroševičius, A. Aš- ri aukimą visų Susiv. sąnarių rija apskričių
nepripažįsta
ditno, išsinarinimo ir tt.
S. L. R. K. A. 176 kuopa 140 S. Meade
St., AVilkcs
menskas, 1\ Giedraičiutė, J. •ardų naujon kningon.
veikiančiuoju kimu, apskri
Pranešu,
kad
SLRKA.
Tikras tiktai su pažymėta marke
“ĮKĄRĄ”
Pečikoniutė, V. Tamulaitis,
inkorporavimo. Connecticut apskritis turės ndiana Harbor, Imi., turės tBarre, Pa.
25c. Ir 50c. buteliuku, vis.ne nptiekon arba
Priėjus prie r-amo pirki čiai neturi
stačiai nuo
susirinkimą rugsėjo 17 dieną.
Iždo globėjai:
j
O. Meškauskiutė, M. Bakaniu- mo klausimo Kiio i'gi ir kar Raportas priimtas.
F. AB. KICKTER & CO.
1 d. (Oct), 1916 m., 1:00 die
74-80
tVaiblcsioo
Street. Nr.v YoCi, N. S,
V. Lukoševičius, P. O. Mi
vai. po Įlietų. Prašomi bū
tė, M. Sundukienė, P. Mika šti ginčai. Galutinai šešioli
ną,
bažnytinėj
svetainėj.
41
1. Pakelta klausimas apie
tinai ateiti visi sąnariai ir no- ne r svi 11 e, Pa.
lauskas, M. Kelmoniutė
M. ka balsų prieš tris tapo priIšėjo iš spaudos
pirkimą nuosavaus namo Ne\v Capitol avė., Hartford, Conn.
A. Nausiedienė, 917 W.
Povilaičiukė, L. Švagždys.
Connecticuto
apskričio
kuori
S"
”
™-,ujimu,,.
u.ita
sekanti
rezoliucija: i orke. Apsvarsčius klausimas
DVASIŠKOJO GYVENIMO
13 rd St., Chicago, III.
A. J. Vitkus, rašt.
41 kp. Antanas Čiginskas. “Mes pabrėžiame savo pasi
pos
todėl
kviečiamos
prie
to
VADOVĖLIS.
Dvasiškas Vadovas — kum
atniest.s, nes prieš namo pir
72 k],. Andrius Krasnaus- tenkinimą seimo
nutarimu kimą apskričių protestai ne suvažiavimo ir sulyg kuopų
J. J. Jakaitis, 41 Providence . Puiki knyga — turtinga, tuS. L. R. K. A. 80 kuopa,
. .
. __
kas.
tarno pirkimo
klausime ir turi jokios legalės vertės. To išgalės, prisiųsti savo atsto
St., AVorcester, Mass.
rimu.
Eynon,
Pa.,
turės
susirinkimą
81 kp. V. Kudirka ir P. velijame centro valdybai tą lei nutarta, kad kuopos atsky vus. Kuri kuopa negalėtų pri
Knygius — kun. S. J. •Didelė, gražiai išleista. Tur
rugsėjo 17 dieną, pusė po vie
Kuras.
mitą rimą įvykinti”.
ri um tuo reikalu kreiptųsi į siųsti savo atstovų, prašoma nos dieną, bažnytinėje svetai Struckus, P. O. Plymouth, Pa.[do<) pusi.; audeklu apdaryta.
98 kp. Jonas Vieraitis, ap
(lydytojas
Dr. A. K. į
prjsiulitimu atsieina lik
Toliaus sekė svarstymai centro valdybą. Kuopos savo prisiųsti savo visokius suma nėje.
Rutkauskas,
2302
S.
Leavitt
skričio pirmininkas.
DOLERIS.
apie organą. Po ilgokų kalbų reikalavimus su viršaičių pa nymus laišku. Suvažiavę de
J. Misteris,
rašt.
St., Chicago. III.
127 kp. A. Vaisiauskas ir
legatai
visus
reikalus
‘ Tuojaus ją gausi, tik paratapo nutarta, kad Susivieni rašais ir antspaudomis gali
VI. Jakavičius.
apsvarstys,
kas
tik
pasirodys
~
'•
švk pas:
jimas steigtų nuosavą organą siųsti apskričio raštininkui, o
S. L. R. K. A. Youngstov. ii,
141 pk. kun. K. Urbanavi taip greitai, kaip įsisteigs sa
naudinga musų tautiškai ka
JHICAGCS I APSKRIČIO KUN. A. STAN1VKYNĄ,
šis pasiųs centram
Oliio., 63 kuopa, laikys mėne
čius, kl. Pr. Juškaitis, T. M.
talikiškai dirvai. Musų ap
5. L. R. K. A. ADRESAI: 2634 AV. 67tli St., Chicago, III.
vo namus.
Kubilius, M. Abračinskas.
2. Aptarius šios apylinkės skričio kuopos neturėtų atsi sinį surinkimą, rugsėjo 17 d.
Pirm. A. J. Sutkus, 6329 i
Apsvarsčius visus priimtus
166 kp. J. A. Norkūnas.
‘jimą,
kilo klausimas, likti užpakalyj kitų apskričių 2. vai. po pietų, visiems žino
įnešimus, pabaigoje posėdžio
So. Fairfield avė., Chieago,
Tai. Yarda 1532
kaip geriau praplatinti Sus kuopų, kurios jau pirmiau tu moj svetainėje, 245 E. FedePirmiausiai
prasidėjo
buvo renkama apskričio val
I1L
DR. J. KULIS
ral st.,
svarstymai, kokiu budu ge
iną šioje apylinkėje. Nes yra
ri brenruosius suvažiavimus
Rašt. J. J. Palėkus,
4528' LIETUVIS avnYTOJAS IR CHIRURGAS
dyba. Dauguma balsų išrink
Gerbiamieji sąnariai ma
riausiai ir pasekmingiausiai
325‘J S. Halsted St.
Cliicsro.
dar daug tokių vietų, kur ne ir darbuojasi Sus-mo gerovei.
Gydo visokias iigab moterų, vaikų Ir
ta sekantieji:
So. AVashtenaiv avė.,
rų. Specialifkni gydo limpančiai, užallonėkit visi ateiti į šį svarbi,
išplatinti Susivienijimą
po
sama kuopų, o kur jos galė
vyaončjuriap ir paalaptm£a» vyrų liyat
Todėl visi ir mes sukruskime
Chicago,
111.
Pirmininku
—
V.
Kudir

susirinkimą. Atsiveskit nau
įvairias lietuvių kolionijas.
Priekinio Valandos: nss 9 r,lt Iki 12; 6 Iki I
tų būti, arba ir gyvuojančios
ir imkime uoliau darbuoties.
Ncutllems: cm 9 U 2 popiet:duo 6 i. t Iki
Ižd.
J.
Žakas,
3339
So.
ka.
Pirm
pagelb.
M.
Povilaijų sąnarių prisirašyti j Su
Po karštų kalbų tapo nutarta
kuopos neturi jokio gyvumo.
S. Cibulskis, Apskr. rašt.
A. VaiEmerald avė., Chicago, 111.
įsteigti apskričio agitacijos č’ukė, Raštininku,
sivienijimą.
Tam tikslui išrinktas organi
3 Penn avė.,
Organizatoriai:
fondą. Į tą fondą apskričio riauskas. Iždininku A. čigins zatorius, Stanislovas VaišnoJ. KasĮjaruričia,
Waterbury, Conn.
Tel. Randolph 5246
A. J. Sutkus, 6329 So.
kuopos mokės po penkis cen kas. Dvasišku vadovu kun. K. noras. Šis rūpinsis šitoj apy
Kp. rast.
U
rbanavičius.
Fairfield
ate
Chicago,
A. A. Šlakis
tus nuo kiekvieno sąnario j
linkėj praplatinti Sus-mą. Ke
NEW BRITAIN, CONN.
Lll.
Sekantį apskričio susiva
metus sausyje.
Agitacijos
S. L. R. K. A. 109 kp. Nev
lionės lėšas
organizatorius
ADVOKATAS
komisiją, vienbalsiai išrinkta: žiavimą nutarta turėti sau ims iš prirašytų naujų sąna
Britain, Coiim, turės susirin
19 SO. USALLE St.
♦SLRKA. 109 kuopa rugsėjo
8US1V LIET. lt. K. AM.
(Roorn 815) ChicaĮjo. 1W.
kun. F. Kemėšis ir J. Jaroše sio mėnesyje, 1917, So. Bos rių įstojimo (pusę įstojimo).
kimų rugsėjo 17 d. tuojaus įh
3
d.
buvo
parengusi
prakalbas
’
ITTSBURGO
APSKRIČIO
Rei.
3255 So. HaUted St.
vičius. Apskričio kuopų virši ton, Mass.
Bet jei pasitaikytų kuopon ne Š\. Andriejaus parapijos sve mišparų bažnytinėje svetainė
VALDYBOS ADRESAI:
Tel. DroTer5326
Nesant jokių įnešimų po
ninkai tai komisijai, privalo
įrašyti sąnarių, tuomet kuopa tainėje. Kalbėjo K. Krušin- jc. Visi sąnariai turi ateiti.
Pirmininkas,
Bautrus
A
’
aipagelbėti surengime prakal- sėdis uždarytas 6:30 vai va itlygina už kelionės lėšas.
Bus renkami delegatai į Coskas iš Brooklvn, N. Y., apie
noras, 1514 Carson St., Pitt
. bų, vakarų ir tt. Minėta ko kare. Gerb. kun. K. Urbana
nnecticut
apskričio
suvažia

3. Atmestas praeito susi Susivienijimo pradžią ir da
sburg, Pa.
at
misija yra įgaliota atspaus vičius, dvasiš. vadovas,
vimą.
ą
rinkimo
.nutarimas
šis:
“
Kad
bartinį jo stovį. Aiškino, ko
Vice-pinm, Antanas Vis
dinti. kortelės, ant kurių ne- kalbėjo maldą. •
KOMITETAS.
padaryti
Pittsburgo
apskričio
li imis, llomestead, Pa.
kią lietuviai naudą turi prigu
Bostono Apskričio posė
prigulintieji prie Susivieniji
AR PAVARGSTA JŪSŲ akis, kuomet
cpvaikščiojimo
dieną
kaitą
į
Raštininkas,
Kanst.
Vailėdami
į
tą
didelę
organizaci

džio
:
skaitot, kuomet dirbate! Ar skauda
mo asmenįs galėtų savo adre
Paieškuu Petro ir Uršulė. dioras, 1116 llilsboro
jums galvą nuo pavargimo akių! Ar
metus
apskričio
suvažiavimo
St.,
ją.
Skatino
susirinkusius
raVedėjas Vincas Kudirka
jūsų akiniai netinka ju»y iiurėjimuit
sus paduoti. Lėšos atspaus
Urbonų, pirmu jie prigulėjo Pittsburgh, Pa.
Paturimas ir išegzaininaviinas per
Rašt. Pranas J. Juškaitis. paskirtoje vietoje.” Išreikšta švties į Sus-mą.
dinimo bus padengtos iŠ ap
užbaigusi mokslą optiką. 9 metai pr
prie
S.
L.
R.
K.
A.
Boston
pageidavimas, kad kiekviena
Iždininkas, kun. S. J. Če- tvriino.
Paskui kalbėjo J. Šaliunas,
skričio iždo. Dirva įsteigimui
DR. I. MEYER8,
Mass.,
kuopoje,
potam
persi

kuopa
rūpintųsi
surengti
kokį
lananis, 318 — 4tb
Avė., 1024 Milwaukee Avė.,
L. Vyčių centralis raštininkas,
Chicago, ZU
Susivienijimo
kuopų šiame
kėlė į jobnston City, UI. Tu i 1 oniestead, l’a.
Valandos: kasdien atdara nuo 9 ryto
bent
vakarėlį,
ar
ką
kitą
pas
iš
AVatėrbury,
Conn.
l
’
asakojo
iki 9 vakare, Pėtnyiiomis iki 6 va
apskrityj yra sekančiose vie
riu svarbu reikalą. Jie patįf
kare. Nedėllomig nuo 9 ryto iki 12
save
ir
vieną
dešimtdulį
pelno
Organizatorius,
Kanstanapie
jaunimą.
Ragino
rašytose: ♦Stougbton, Mass., Nortli
pietė.
ar
kas
juos
žino
atsišaukite
'
as A'uišnoras, 1116 llillsboro
ties Liet. Vyčių organizacijom
Tel. Hayinarket 6212.
Easton, Mass., Bridgewater, S. L. R. K. A. PITTSBURGO skirtų apskričio iždam
A.
S.
VAITKUS,
4. Išrinkta sekanti apskričio Paskui kalbėjo apie
St., Pittsburgh, Pa.
Kat.
Mass., Fitcbburg, Mass, Hud- APSKRIČIO SVAŽIAVIMO
'i33 Leonąrd st., Dayton, Ohio
PhoM Caaal 21M
valdyba:
Baltrus
Vaišnoras
Spaudos Savaitę, kuri bus
son, Mass., Milford, Mass.,
DR. A. YUSKA
SEKANČIAS KNINGAS
pirmim, Ant Visinaims pirm. spalių 22-r-29 dA^riminė, kad
Hyde Park, Mass., Canton,
AM.
LIET.
R.
K.
SPAUDO!
LIETUVIS GYDYTOJAS
Suvažiavimas įvyko rugsė padėjėju, Kanstantas Valšno lietuviai remtį katalikiškus
VELTUI GALIMA GAUTI
So.
Framingbam,
Mass.,
DR-JOS
CENTRO
VALDY

1749 Sa. Hilslefl CHICA60, ILL.
S. L. R. K. A. KN1NGYNE
Sberley, Mass., Nasbua, N. jo 3 dieną Sv. Vincento baž ras raštininku, kun. S. J. Če laikraščius, juos skaitytų, sau
BOS
ADRESAI:
CORSER l»th STREET
1. Gabrio “Lietuvių Lenki;
H., Lincoln, N. H., Neulon, nyčios svetainėje, West End panonis iždininku ir K. Vaiš gotus! bedieviškų raštų, kurie
Kum A. Ežerskis, pirmim unija”.
neša didelę blėilį musų tautai.
Mass., Rumford, Me., Auro Pittsburg, J’a. Prasidėjo 2:30 noras organizatoriumi.
1 ra, MK,
5. Sekantis apskričio suva Patarė, kaip butų geriausia 4943 AV. 15th St., Cicero, 111.
2. Jono, “Diedas ir Čiuži itL. tiKova
Brighton, ' Mass., dieną.
Suvažiavime dalyvavo šių žiavimas nutarta turėti Home- išplatinti katalikiškus laikius-'
J. Tumasouis,
raštin. na 99
Cbt-’sio, Mass.,Peabody,
stead, Pa., kur yra 38 kuopa, čius ir kningas Katalikų Spau- 3427 Auimrn avė., Chicago
3. Jono, “Kelionė į Euro
Mass., Salem, Mass., Holy- kuopų atstovai:
4464 So. Halsted St
»»
Darbo valandoa:
35 kuopos, McKees Rocks, pirmąjį gruodžio nedėldienį š. dos Savaitėje.
01.
ke,
Mass.,
Gilbertville,
pa
10 vai. ii rylo iki 8 iki vai. vak.
4
K. Vaišnoras,
Jono, “Kražių Skerdy- ftventadieaea nuo 9 vat ryto iki 1 vaL
Mass., Providence, R. L, Be Pa., Kanstantas Vaišnoras ir m.
A’akaras su prakalbomis palz. Nausieda, iždininkas,
- *
*
dar yra ir’Boles. Jakutis.
Apskr. rašt įtaigia Lietuvos himnu.
į>opiet.
tų minėtų vietų
917 W. 33 St., Chicago, Ilk
ae n

S. L R. K. A. BOSTONO

APSKRIČIO SUSIRINKIMO

P«oples Stock Yards

PROTOKOLAS.

STATE BANK

PROTOKOLAS.

S. E. Allen D. D. S.

•' 4

SAVAITINIS DRAUGAS
9. Astramsko, “Petras Žemaitis”.

Aplikacija turi būti pažy
mėta kuopos viršaičiu vaidais
ir krasos ženkleliu už 10c.
KUN. S. J. STRUCKUS,
PLYM0UT1I. PA.

Draugijų

vai kelioms dienioms susto pins pasitraukė.

Kasiems, Viktoras Karaliaus-

Per pen-

RUMUNAI PAĖMĖ

kas, 22 Sturvant avė.,
jo vaikščioję.
Iždo globėjai:
Jokūbas Tuzinas, 20 Pond st.,
Pamasins Jankauskas \Villow
st.,
Martinas Bulkšas,
39 Tremont st.,
Maršalka, Stasys Kamila, 31
Trcinont st.

linas dienas ten jų mažiausia
žuvo 60,000. Ištolo buvo
matomi kalnai lavonu. O
per pastaruosius 6 mėnesius
Londonas. — Iš Rumunillindenburgo - Leopoldo
fronte, nuo Rygos iki Pin- jos sostinės Bukarešto ofisko peikiu, rusai neteko ma'eialiai pranešta, kad ruinuMeksikos valdžia yra so- žiauria milijono kareiviu, na'i paėmė labai svarbu aucialistu bei laisvamaniu ran! Princas Leopoldas .laku stru miestą Orsova palei
Ikose. Šie tamsybės apašta-į užsiinteresavęs Rumunija, Dunojų.
Pirm poros dienu Yienlai kaip Įmanydami sten-jkuri .-indai Įsimaišė karėm
do
nuomone.
Rumunija
už
noj
buvo pranešta apie Or
igiasi dergti tikėjimą, niekiną švenčiausius jausmus tą savo neatsargų žingsni šova miesto puolimą. Bet pa
sirodė, kad rumunai ta miekiekvieno tikinčio žmogaus, turės daug nukentėti.
į Šit šiomis dienomis Meksi- kenks.
Įstą .paėmė tiktai rugsėjo 8
'diena rvte.
įkoje liko išleistas tam tik-

ORSOVA.

TIKĖJIMO PERSEKIOJI

MAI MEKSIKOJE.

Reikalai
T A ŪTOS FONDO VAL
DYBA.

i

Pinnininkaas: kun. J. J.
Jakaitis, 41 Providence st.,
TVoreester, Mass.
! ras paliepimas,
kurhiomi
1- nias viee-pirm. Adv. A.
visas bažnyčias valdžia pa
ftlakis, 3255 So. llalsted st.,
g.v
ima savo priežiuron (kout- į
Cbicago, III.
2- ras viee-pirm: Kun. Sc
rolėn).
Pasinaudodami j
Ncw York. — Pietinėj tuomi dekretu socialistai Li
rafinas, 2327 W. 23rd
PI.
miesto dalyj buvo sustrei
Cbicago, III.
v
le kada gali atimti bašny- ;
kavę
apie,
<i,0(Ml
barzdaskuSekretorius: K. Pakštas,
čias nuo parapijų ir pavers-1
917 W. 33rd st., Cbicago, 111. |«-iu- 1*<> poros dienu strei-E.
; Vazarmpc n-, < .1- I
iždininkas: — Ji. Yai.šno-įko jiems visiems padidinta hunams, ar i kokias ners '
S. S. $1.0(1 daugiau algos Į savai kitas Įstaigas. Gražiausios S
ras, 1514 Caison st.,
Londonas. — Bulgarai su
Pittsburg, Pa.
te. Visi sugrįžo i dalba.
gi bažnyčios ir katedros pa
Iždo globėjai:
vokiečiais, kurie Įsiveržė
verstos globai švietimo mi-,.,
..
,, ,
,A. Nausicdienė,
917 W.
..
m
, , Rumumion Pobrudja lronSan Francisco, Cal. < ’ia mstenjos.
Tokiuo budu
33rd st., Cbicago, III.
ministeS'turi ti!;’1: , 5(,,rn"'"'n , Ta,raka"
pasibaigi"
J. Miliauskas,
Pittsburg,

BULGARAI SU VOKIE

iš DARBO LAUKO.

ČIAIS NORI PEREIT!

PER DUNOJU RU-

MUNIJŪJE.

Pa.
ŠVENTO ANTANO DRAUGI
JOS, WAUKEGAN. ILL., VAL
DYBOS ADRESAI:
Pirminiakas, Steponas Eeliotis, 1344 So. Jackson st.
Pagelbiuinkas, Kazimieras Bur
ba, 1416 So. Park avė.
Protokolų raštininkas, Anta
nas Samoška, 1230 So., Victorir
St.
Finansų raštininkas,
Jouas
Bakšys, 1327 So. Victoria st.,
Kasininkas,
Antanas Bakšys
1327 So. Victoria su
Kasos globėjai:
1326
Leonas KrikŠtinavičia,
So. Victoria St.,
Adomas Jonaitis,
1326 ,So.
Lincoln St. .
1. Maršalka, Pranas Dapkas.
1407 So. Park avė.
2. Maršalka, Antanas Didjurgis, 3327 įso. Park avė.
Knygius Pranciškus
Kapturauskas, 3321 So. Victoria, St.
Susirinkimai po aštuntai kiek
vieno mėnesio, apie pirm* va
landą po pietų. Lietuvių svetai
nėj, 9 ir So. Lincoln gatv.

ŠVENTO MYKOLO DRAUGI
JOS. ROOKFORD, ILL., VAL
DYBOS ADRESAI:
Pirmininkas, Kazimieras Miklas, 1020 — 1022 S. Main st.
Pirm. pagelbininkas ir Iždi
ninkas : P. P. Petrėnas,
422
Island av.e,
Protokų raštininkas: J. J. Mer
čaitis, 1530 West st.,
Finansų
raštin.; J. Zobinas
1129 So. Churcb st.,
Dr-stės, Dievo Apveizdos para
pijos valdybos adresai:
Pirm. — A. Stulginskas, 715
W. 19 PI.
Pag. — M. Rauianavičia, 547
W. 20 st.
Jonar. Jaroševičius, 1048 AYas
Rašt. — Liud. Sabaliauskaitė,
1714 S. Union avė.,
Fin. Rašt. — K. Vasiliauskas,
558 W. 14 st.,
Ižd. — A. Grisius, 732 W.
Kasos glob.: Zof. Bartkevjčaitė, 1828 S. Peoria st.,
Al. Klimas, 558 W. 14 st..
Maršalką, — Mikolas Jatužis, 622 W. 15 st.,
Susirinkimas kas pirmą nedėdienį mėnesio, Apveizd. Die
vo parap. salėje, 3 vai po pietų.
SV. JURGIO KAREIVIO
DRAUGYSTĖS, N0RW00D,
MASS., VALDYBOS
ANTRASAI:

.
narbmu.ka,^
padaryti iš bažnyčiosSt,.„planuos.
ku; streikas.
paimti ir pereiti per Duno
almėjo gaudami didesnes i++
• K
kningyną, muzejų ir tt.
jų. Kuomet tai bulgarams
w,u a gas'
Taigi, matot, broliai lie
ir vokiečiams pasisektų pa
tuviai, kas darosi, kuomet
daryt', tuomet jiems nesun
Boston, Mas. — TeleLi valdžia patenka i bedievių
ku butu pasiekti Ruunijos
nu operatorės šitam mieste rankas.
sostinę Bukareštą.
be streiko laimėjo sau di..w„(
Dabar ten seka baisiausi
desnes algas ir trumpestjesj
mūšiai. Bulgarai su vokie-

VYRIAUSIAS VOKIEČIŲ

dienos darbo valandas.

VSnAS RUSU FRANTE

Jersey City, N. J. — Dairymeu’s Maimfacturing ('o.
Įstaigose sustreikavo darbi
ninkai. Jie reikalauja Įve-j
sti 8-nias dienos darbo va- j
landas.

Ceder Point, Ohio, — Gi
luminis, (Ibio, policijos vir
šininkas Charles E. Carter
išrinktus dilio valstijos po
licijos sąjungos pirmininku.
Dabar (’arter pienuoja vi
soj valstijoj suvaržyti dar
bininkams žodžio laisvę. Tai
norima padaryti ne be tik
slo. Policijos sąjunga nori
iškovoti sau pensijas iš val
di jos iždo. Bet darbininku
unijos toms pensijoms prie
štarauja. Darbininkai tvir
tina, kad jei policiantams
esą galima mokėti pensi
jas, tai visupinnu tokias
pensijas reikia mokėti se
nyviems darbininkams.
Policijai toks darbininkų
pasistatymas baisiai nepa
tinka ir norima pradėti ko
vą prieš laisvąjį žodį.
Marinette, Wis. — “The
Central \Yest Coal kompa
nijos Įstaigose sustreikavo
darbininkai delei mažų už
mokesčių. Kompanija susi
medžiojo streiklaužius. Bet
pagaliau ir patįs streiklau
žiai sustreikavo.
Dayton, Ohio. — Vietos
dirbtuvių visi mašinistai išėjo streikan, reikalaudami
S-niu darbo valandų dieno*
?•

j.ii

PR5NCAS LEOPOLDAS.
Ryto frontas. -

PANAMOS PERKASO

dalis Panamos

MOKYKLŲ.

^ritikčjhnnonta, kurio ba mokinta arba eiti j dar-

keliomis koliumnomis at- bą.. Iki 14 metų
užginta
Cbicago Daily Ne\vs” korė-:
pūškuoja pašei,jon.
vaikams dirbti
Kurie gi
spondentas rašo:
Dunojau^ upe toje rieto- tėvai nenorės pildyti šių į
Rugsėjo 3 d. aplankiau ,
, ,, ,
,
. .
.
.
r n
- ,
,
į K £ana
ir todėl nebus sakymu bus suareštuoti ir
tieldmarsalo von Jlmden- , . ,
u: r i
J . .
,
• - r •
4
ta’P lcn"va -l‘T pereiti bul- galės būti nubausti nuo 5
burgo Įpėdini, 70 metu sc, •
____ _
b 1
\
t garams ir vokiečiams.
doleriu
iki
20
dolerių
iki
20 irir teismo
teismo įsiš
ną Bavarijos princą Lco-|
_____________
laidomis.
poldą, Bavarijis karaliaus nnIPTAC IEVIMAC f C
tikrąjį brolį,
Brangus tautiečiai, gerai
n-ol}, kuris kituomet iKAulAu LIMiuAu Lt“
su savo armijomis paėmė
Yaršavą. Dabar jis yra vy
riausiuoju vokiečių visų ar
mijų vadu priešais rusus
Berlynas. — Vokiečių ka901) mylių-ilgio frontu, nuo
Baltijos ligi Galicijos. Pir-Irf‘s ekspertai neatmainomai
miau princas Leopoldas b u- tvirtina, kad Rumunija suvo vyriausiuoju vadu tik plunksianti Serbijos likimo.
vienos armijos, susidedan Bulgarai su vokiečiais, Įsi
čios i.š kelių korpusų, Bara veržė Rumunijon, pirmiau
novičių fronte. (Ji kuomet sia stengsis prasimušti kelią
Rumunija stojo karėn, vv- prie Rumunijos sostinės
riausias vadas von Ilinden- Bukarešto. Kuomet paimburg nuskirtas generalio šią šitą miestą, Rumunija
štabo viršininku, o šito vie busianti įveikta. Kaip fieldtą užėmė princas Leopol- ^maršalas von Mackensen pa
das.
mušė Serbiją, taip jis greiPrincas Leopoldas nors tai dabar apsidirbsiąs ir su
senas, bet vra stiprus ii\ Rumunija.
gyvas, kalboje atviras. Jo| Karės ekspertai savo tvir
štabo viršininku yra pu!ki-|tininius paremia tuomi, kad
įlinkas Iloffmann, dar jau- bulgarai su vokiečiais jau
nas ir baisiai didelės ener eroką alų Įsibriovę Ru
gijos žmogus, kurs dienomis munijon 80 mylių ilgio fronir naktimis retai kada su- Jn, paėmę kelis miestus ir
deda akis.
j t ik jiems dabar reikia Lile

MIAMAS RUMUNIJAI.

Princas pripažįsta rusų kurioj vietoj pereiti Dunoarmijoms
didvyriškumą,j ji.b <► tuomet nebu sunku pabet ĮMidraug tvirtina, kad siekti Bukareštą. Didžiauvokiečių fronto nei Lietu- Išioji klintis — persikelti

SUNAIKINTA 10
ORLAIVIU.

Si

nežinojo kur dėtis.

l

ii

paliko dar kelios tvirtumos, ti kokią nors mokyklą.. O
Ir jie šitas visomis išgalė- kiekvienas vaikas nuo 14 iki
mis gina. Rumunu visas 16 metų amžiaus privalo ar-

voj. nei Kurše rusai nekuo- per platųjį Dunojų, kurios
met negalės perlaužti, Yo- pakraščius saugoją rumu
’kiečiai vienur ir kitur per nai, o šitiems ateina pageldaug stipriai apsitaisę. . Ce bon net 8-nios koliumnos ru
mento ir plieno apkasai nie-jsų
kam neprieinami. Tai didžiau&ia vokiečių paslaptis
tame dalyke.
Antai birželio mėn. Bara
novičių fronte rusai per penį
t,
iŠ Yėasliing- kias dienas ir naktis buvo
Telegramos iš Londono
kad pastaro- užpuolę vokiečių linijas. skelbia, kad šiaur-vakarivėl užgriuvo Bet nieko gero neatliko. įiame franeuzų fronte abeji
perkaso. Lai Panešę baisiausius nuosto- iriesai neteko po orlaivius.

(KANALO).

V

t

daug žemiau stovi už krik
ščioniškas viešpatijas. Taip
gi aiškiai prirodė, kaip so
cialistai griauja civilizaciją,
klaidina žmoniją, kokiais
jie yra priešais mokslo, dar
bininkų išnaudotojais ir tt.
Visą kalbos turinį yra sun
ku aprašyti, tik tą galima
pažymėti, kad jo kalba bu
vo visiems suprantama, pa
matuota argumentais ir ka
talikiškai visuomenei labai
naudinga. Po prakalbų sosoeialistai davė daug klau
simų, bet kalbėtojas į visus
klausimus atsakė manda
giai ir taip sukritikavo tam
suolius socialistus, kad tie

Iš Lietuvių Gy
Socialistai p. Račkų pamylėjo
venimo Ame.
Baisus skanda
rikojs
las Kewanee,
PRIE ATIDARYMO
is

Šiomis dienomis beveik
visose parapijinėse ir viešo
se mokyklose jau prasidė
jo mokslas. Mokyklų Ta
ryba išleido atsišaukimą i
tėvus, primindama, kad vii<aais ,iau
ten sePtv- si sveiki vaikai nuo 7 iki 14
njas tvirtumas. Rumunams metų būtinai privalo lanky-

VĖL UŽGRIUVO DALIS

Pirmininkas, Stasys Kadar.»«.
1038 Wasiiington st.,
19th st.,
Pirm. pagelb., Pranas Kudir
ka, 31 Franktin at..,
Telegramos
Jonas
Protokolų raštininkas.
tono praneša,
Kuškis, 18 Tremont st.,
Fin.
raštininkas, J. Versec Jmis Hienomis
kas, 1184 Washington st.,

!!UuU

rapijines mokyklas. Jose iš
auklėti vaikai liks šviesiais,
dorais lietuviais, katalikais,
Visų lietuvių obalsiu pri
valo būti: KUODAUGIAUSIA MOKSLO DEL VAI
KŲ!
Atsiminkime žodžius iš
Mairionio poemos “Rasei
nių Magdė”.
Lietuvi, mokinkis,
Varguos beraminkis,
Vilties nenustok nieka
dos!
O mokslas daug gali:
Jis vargstančią sali
Išpančios iš amžių
skriaudos.
Tik žemei tėvų
Negamink svetimųjų
dievų!
K. G.

Įsidėmėkite šiuos paliepi
mus. Nelaikykite savo vai
kų namie. Visus berniukus
ir mergaites leiskite i mo
kyklas. Atminkite,
kad
žmogaus laimė yra tikrame
apsišvietime. Tamsios, ne
apšviestos tautos dažniau
siai būna silpnos, neturtin
gos, visų skriaudžiamos, en
giaraos. Ūkė, prekyba, pramonija pas
neapšviestas
tautas yra labai
žemame
stovyj ir žmonės, nemokė
dami išnaudoti savo krašto
gėrybių, priversti yra ieš
koti duonos kąsnio svetima
me krašte,
priversti yra
sunkiai dirbti surukusiuo
se fabrikuose. Jeigu gi mes
butum visi apsišvietę, ne
reikėtų mums keliauti i sve
timą šalį, mes savo tėvynė
je padarytum Ameriką.
Be to Lietuvos atstaty
mui reikalinga yra lietuviš
ka mokykla. Musų vaikai,
landydami svjVman moky
klas, dažniau,ištautėja,
išsižada savo kalbos, papro
čio. išsižada visiškai net lie
tuvio vardo. Taigi visi su
sipratę lietuv ai. kurie no
ri. kad jų vatkfi butų tokie
pat lietuviai, kokiais yra
jie, kokiais buvo jų seneliai
ir bočiai, privalo juos leisti
Į lietuviškas mokyklas. O
tokiomis mokyklomis yra
musų parapijinės mokyklos,
kurios naudojasi pilnomis
teisėmis su viešomis mokyklois. Taigi tautiečiai leis
kite savo vaikelius į tas pa-

P. Račkaus
prakalbos
Subatoj, rugsėjo 9 d., at
silankė pas mus garsus iš
Chicagos kalbėtojas, Loyolos universito sociologijos
studentas Al. M. Račkus.
Klausytojų prisirinko pilna
svetainė. Musų tamsuoliai
socialistai ir bedieviai suži
noję, kad atvažiuos i Kc\vanee p. Račkus, jau iškalno
duoti
klausimų ir tt. Išpradžios
keletas Markso TI pasekėjų
pradėjo pobažnytinėje salė
je rūkyti cigarus ir užsimo
vę ant savo tuščių galvų ke
pures arzaliavo. Bet pra
kalbų vedėjui p. Norkevieiui mandagiai paprašius,
trukšrnadariai susigėdo ir
aprimo.
Gerbiamas kalbėtojas sa
vo kalboje faktais prirodė
krikščionijos nuopelnus pa
saulio civilizacijai, būtent,
dailėje, literatūroje, moksle
ir tt. ir kaipo pavyzdį pa
lygino nekrikščioniškas vie
špatijas, kaip Kiniją, Turki
ją ir kitas, kurios savo mo
kslu, civilizacija ir kultūra

Nors socialistai vos tik iš
kentė sėdynėse laike pra
kalbų, nors raudo ir balo,
nors griežė dantimis iš pik
tumo, bet kad jie pamylėjo
p. Račkų, tai yra faktas.
Tūlas socialistas viešai pri
sipažino, kad jis girdėjęs p.
Račkaus prakalbas Spring
Valley, Ilk, rugp. 3 d., tai

gi atvažiavęs ir į Kewanee
pasiklausyti. ' Bravo soci
alistai, lankykitės į p. Rač
kaus prakalbas, gal bent
kiek susipažinsite su socia
lizmu, nes dabar didžiuma
jūsų nieko nežino apie soci
alizmo teoriją bei jūsų va
dų “gražius” darbelius.
Publikai p. Račkaus kal
ba taip patiko, kad vienu
balsu šaukė, idant jis pasili
ktų ant nedėlios. Kalbėto
jas sutiko pasilikti.

Socialistai šaudė ir
išdaužė Bažnyčios
ir kitų langus
m.
Naktį iš subatos į nedėlią, apie 2:30 vai. No. Main
ir kitose gatvėse pasigirdo
šūviai. Išviso iššovė virš
10 šūvių. Aplinkiniai gy
ventojai persigando. Nedė
lios rytą parapijonai paty
rė, kad niekšai-šventvagiai
išmušė su plyta gražiausi
Šv. Antano lietuvių bažny
čios langą. Taipgi išdauž
ta klebonijos ir kitų žmonių
langai.
Senelis klebonas
J. Cisas tokių bedievių soci-

$31,000,000,00

Suviršum depozitu turi dabar
didžiulis Valstijos Bankas
* State Bank of Chicago
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 Valstijų valdžios, Illinois valstijos ir Chicagns 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
1 įsidomėkite adresą:

N

qo

STATE BANK

of

GHICAGO

Kampas La Šalie ir Washingtoii sts.
prieš City Hali. '

*4

vmui, bet interesui kapitalis-'mos, ir kuopos:

L. Vyčių, jlley, UI. Surinkta

pp. Šimkų čius ....

j

$5.00

alistų pasielgimu yra labai
tų. Čia jis nurodė socia-JsLRKA., Moterų Sąjungos vestuvėse, prisiuntė p. A. J.
Kiigpjuč;o 28, Chicago,
sujudintas. Tuoj duota ži
Pirm vienerių Sutkus .......................... $5.25 Surinko T. Ik 32 skyrius, pr:nia
policijai ir detektivai listų vadų vardus, kurie bu-ir kitos.
vo kapitalistai.
Teisybės metų visos šitos draugijos
Rugpjūčio 0, Edst Vau siuntė P. Baltutis .... $88.87
nūnai ieško piktadarių.
žodis nepatiko tūloms soči-j savo vakarus ir lošimus ren! dergrift, Pa. Surinkta
krikRugpjūčio 28, Girardville,
Letuviv. socialistų Kewo- alistėnis ir jos pakilusios gdavo vokiečių svetainėje. štyuose, prisiuntė 1*. Ragaus Pa. Surinko T. F. 3 skyrius,
nee, UI., yra nedaugiau 25. apleido salę. Publika paly-įliet šių metų pradžioje kas ............ .............. $11.25 prisiuntė J. Raibikis $100.00
Taigi visi mano, kad tie pik
Rugpjūčio 30, Poųuonock,
dėjo jas šauksmu ir švilpi-j vietos parapiją atvyko
Rugpjūčio U, Chicago, 111.
tadariai yra iš jų tarpo. Tai
kun.
Slavinas.
Jo
pasidar-!
Allkavo
Lt
p.
A
.
p
ihl
.
Coliu.
Per L. B. S. 44 kuopos
imu,
akavo S. L. R. K. A. l’iln.
J
štai kaip kultūringi yra tie
m
Toliau kalbėtojas nurodė baviniu lietuvių parapija Blaivininkų 41 kp., prisiuntė prakalbas surinkta .. $42.46;
musų tamsuoliai, tai taip socialistų ydas, apie jų sva-'pasirūpino įgyti nuosavią
Per šv. Kazimiero draugi
St. Kybartas............ $22.15
jie skleidžia savo mokslą! jones, kurios niekad nega- svetainę, kurioje dabar vi
jos
pasilinksminimą surinkta
Rugpjūčio 14,
Chicago,
li įvykti,, jų tamsumą, Ir'sos draugijos turi pasilink 111. Ant Knyst’autas
. .........................
$4.95
$2.00
Viso labo prisiuntė
M.
tt. Ragino žmones švies sminimo vakarus ir lošimus.
Rugpjūčio, 16, Rockford,
laikraščius,...
y..
Rugsėjo 4 d. Moterų Sa- 111. Surinkta per S. L. R. K. Juškevičia.................. $47.41
Sosialistai bėga ties,, skaityti
lytingai “Draugą”, kurs jungos turėjo vakarą. Kal-|A> 137 kp. prakalbas ir per
Rugpjūčio 30, Brooklyn,
lauk
nurodo socialistų bedievių įbejo kun. J. Tiškevičius. gv. Mykolo draugijos pikniką, X. Y. Surinko T. F. 13 sky
tamsybes, kaip jie išnaudo-jpaskui sulošta “Mariutė”. 1 prisiuutė P. Petrėnas $13.90 rius, prisiuntė J. Butkevičius
IV.
.......................... $7.(M>
ja darbininkus ir kaip nuo:Daug buvo žmonių.
Rugpjūčio 16, Kevanee,
Nedėlioję po piet, 2 vai.,;,
., , .
Rugpjūčio 30, Rockford,
. tu išnaudotoju apsisaugoti,
Slieboyganietis 111. Surinkta per krikštynas
p. P. Eackus vėl pradėjo ai-' *
’
1
111.
Surinko vietinių draugiją
Kcuauiečiai
yra labai
p. Ad. Nausėdos, prisiuntė P. j
skinti socializmo
teoriją.
J. K.
j dėkingi p. Račkui už jo taip
\ lcas «... •• •••••••• $8..).); komitetas, prisiuntė
Šiuo kartu žmonių prisirin
Tautos
Fon

gražias prakalbas. Jo stip
Rugpjūčio 19, AVaterbury, (Juokas........................... $37.50
ko dar daugiau. Socialis
Rugpjūčio 31, Shehoygan,
rus ir malonus balsas ir iš
Coliu, surinkta šv. Juozapo
do
Skyrius
tams pasidarė karšta, nes
kalba žavėto - žavėja publi
bažnyčioje, prisiuntė S. Kuli \\ is. Surinko Ik !k 2i sk\
kuomet kalbėtojas paklausė
ką.
Ke\voniečiai dar nie
kauskas ..................... $39.74 rilis, prisiuntė J. Austrevijų socializmo definicijos, tai
TAUTOS FONDO
kad tokių prakalbų negir
Rugpjūčio 19, Brooklyn, čius................................ $61.26
pasirodė, kad jie nieko niSEKRETORIAUS
dėjo. Išviso pasakė (i pra
.V. Y. Surinkta per iškilmę p.
žino. Taigi kalbėtojas jiems
Iš viso per rugpjūti Įplau
ATSKAITA,
A. Aleksandravičiaus prieini-!
kalbas, kurių mes nekuoniet
pasakė, kad lietuviškojo so
kė
Į Tautos Fondą .. $529.38
mui, prisiuntė
J. Miliaus-j
neužmiršime.
cializmo definicija yra tai
Vienas iš parapiionų. iš pajamų už rugpjūčio i kas.................................. $23.50! Iki rugpjūčio 1, 1916,
boozologija, kreizologija ii
įplaukė .. .. $52,873.83
mėn., 1916 m.
Rugpjūčio 24, Trenton, X.
beždžionologija; kitaip sa
Rugpjūčio 3, Chicago, 111. i J. surinkta
per šv. Jurgio
SHEBŪYGAN, WIS.
kant, girtuoklystė, tamsybe
Šv. Cecilijos giesmininkų (Ir draugijos prakalbas, prisiuntė Labu. iki 1 rugsėjo, 1916, j
ir bedievystė. Toliaus so
gi ja, šv. Kryžiaus parapijos, J. Velivis ........ .. .. $42.35 Tautos Fondą Įplaukė
cialistai
šoko
disku
$53,403.21
Rugpjūčio 25, Ne\v Cančia gyvuoja lietuvių drau prisiuntė A. l’reeiiiauskas
tuoti su kalbėtoju. Tuomet
Ak Pakštas,
................................ $13.65 naan, Conn. Aukavo Juozą
rijos: Šv. Juozapo, Šv. Ka

jis paklausė socialistų apie
Markso Komunistų Mamfes
tą ir pasirodė, kad taipgi
nieko nežino. Vienas soci
alistas citavo Komunistų
Manifestą, bet klaidingai.
Kad prirodžius jo klaidą,
kalbėtojas paėmė Komuni
stų Mani! estą, taipgi
R
Student’s M ars by Edward
Aveling” ir vieną franeuzų
socialistų veikalą ir pakvie
tė socialistus bei kitus atei
ti persitikrinti. Socialistai
pasisakė moką ir angliškai
ir fraucuziškai, tik nematą
reikalo
prisiartinti
prie
kalbėtojo
ir
perskai
tyti,
nes
jiems
už
tenka lietuviško
Komu
nistų Manifesto vertinio.
Jie būdami tikrais Lietuvos
mylėtojais nenorį žeminti
savo tautos skaitymu ki
tomis kalbomis.
Čia socialistui

tai tikrai

papuolė į kilpas. Kalbėto- j
jas jiems pasakė į akis, kad
jie yra tamsuoliai ir nežino
net pamatinių socializmo
principų, nes socializmas ne
pripažįsta jokių tautų, o pri
pažįsta vien tik internacio
nalizmą, — gi jei jįesako'
Bi esą Lietuvos mylėtojais,
tai negali būti socialistais.
Toliaus paklausė jų, kuriais
metais gimė jų tėvas Murk
us __ tyli. Publika pradė
jo garsiai kvatoti. Kalbėto
jas pasakęs datą paklausė
daugiau klausimų, palie
čiančių socializmą. Sociali
stai atsakė taip-gi tyla. Iš
balę socialistai matydami,
kad nežinyste išsistatė save
ant juoko, urnai pradėjo beg
U lauk iš salės. Salėje pa
siliko tik keli socialistų re

ži niero. Jaunuomenės Dra-

Rugpjūčio 3, Spring Va-; paiiis, prisiuntė

T. F. sek r.

P. Mulcvi-

Ar Jus Duosite
mumssavonomone?
Jus esate daug skaitę apie Geležinkelius.
Jus žinote, kad tas naujas įstatymas kuris yra dabar perėjęs,
dabar geležinkelių kompanijos praleis daugiau pinigų pagerinimui

Jus žinote, kad tas galės PADIDINTI kainų važinėjimu.

z

Užtat ŽMONIJAI tas turi DAUGIAUSIA apeiti.
Ta ŽMONIJA esi TAMSTA, nieko neženklina kas Tamsta esi,
kur gyveni ir kų veiki.

Šios knygoB gaunamos “Draugo”
Kningyno. Užsisakant pažymėkite kningoB vardų ir numeri. Pinigus mažiaus do
lerio galima siųsti krasos ženkleliais.
Adresuokite:

“DRAUGAS”,
1800 West 46th Street,
Chicago, UL
No.
Kaina
Tąsa

1123. llankvcdis angliškos
kalbos.
Praktiškas būdas išsimokinimui
angliškos kalbos pačiam per sa
ve be pagelhos mokytojaus. Pa
gal Ollendorfą, Harvey, Max\vell
ir kito parašė J. Laukis. Ketvir
tas pataisytas spaudimas. Cliicago, III. 1912, pusi 310 ......... 1.25
Su audimo apdarais................. 1.50
1129. ŽO dynas

lietuviškai- angliškos

kalbos. T dalis. Trečia pataisyta

ir gausiai papildyta laidą. Čia
rasi visus lietuviškus žodžius iš
guldytus angliškai. Žodžiai pa
ženklinti kursyvoms raidėmis
prie kokio gramatikos skyriaus
jis priguli: Knygos pormatas
6x9 dalis. Sutaisė Ant Labs.
Chicago, III. 1911 pusi. 439 .... 2.00
Kietais audimo apdarais............ 2.50
1130. Žodynas angliškai lietuviškos
kalbos. Dalis II. Sutaisė Ant.
Labs. Čia rasi visus angliškus
žodžius išguldytus lietuviškai,
l’rįe kiekvieno angliško žodžio
kabėse }ia pridėta tn ine, kaip
žodžius angliškai turi:, taipgi
kiekvienas
žodis paženklintas
kursyvoms raidėmis prie kokio
gramatikos skyriaus jis priguli.
Knygos pormatas 6x9 colius.
Gražiais “Ilalf Morocęo” apda
rais. Nugara ir kampai di utos
gražios inookor skaros, šonai au
dimo, ant nugaros parašai au
kso litaroms, lapų kraštai marmuruoti. Chiagco, III. 1911, pusi.
935.............................................. 4.00
1131. Žodynas lietuviškai angliškos
ir angliškai -lietuviškos kalbos.
Sutaisė A. Labs. Abi dalis I ir
II vienoje knygoje. Formatas ir
apdarai kaip No 1130, pusi. pusi.
1274 ............................................. 6.00
Apdaryta brangia moroko skū
ra, kraštai marmuruoti............ 7.00
1132. Žodynėlis lietuviškai angliškai
kalbos. Surinkti visi reikalin
giausi žodžiai, kuriuos išmokus
galima lengvai angliškai susi
kalbėti. Parankus nešiotis kišciiiųje Chicago, BĮ. 1911, pusi.
apdarais................

Tas pats gražiais skuriniuis ap
darais ......................................... .75
1133. J. — //. — C. Rašymo ir skai
tymo. Pradžiamoldis. Vartoja
mas parapijinėse
mokyklose,
sutaisė mokytojas. Keitnis apd. .25
1134. Skaitymo Pradžiamokslis. Da
lis II, sutaisė J. Damijonaitis.
Aptarvta....................................
1138. Geografijos vadovėlis, skiria
mas Lietuvos mokykloms
su
paveikslais ir spalvuotais žemlapiais. Siūlėjo Juozas Gabrys,
pusi. 77 ........................................... 75
1184. Tiesa vadovas, ir patarėjis.
Sutaisė L. De Morasse. Vertė
A’. A. Juristas. Naudinga kny
gelė, ypatingai norintiems susisipažinti su įvairiomis lcgališkoms teisėms.
Chicago, 111.
1913, pusi. 141.......................... 1.00

remtis ant FAKTŲ.
Patarnavimas, Mokestįs, Stotįs, Prižiūrėjimas, Mandagumas ir
daug KITOKIŲ dalykų turėtų Tamstų atydų atkreipti daugiau negu
lyg šiol
Biski mąstymo Jums parodytu kodėl teisinga voga “MĖSOS” galėtų būti
po JŪSŲ priežiūra.
Jeigu Jus sutinkate su mumis, taigi išreiškite miuus savo nuomonę? Ar
Tamstos nepasigailėsite krasos ženklelio ir parašykite antrašą ant konverto ir
prisiųskite kuponą atgalios?
.

Ves? TAI BALSUOKITE! Jus nereikalaujate parašyti savo pavardę.
Tik prisiųskite mums savo kuponą į Bureau of Bailway Publicity of Illinois,
38 South Dearborn Street, Chicago, ir PADARYKITE TA DABAR. Išplėskite
šitą kuponą ir prisiijskite mums. Ačiū.

Durea;sotRaiiwa^Pnblieity-of Illinois
fflyr
. AndersonFac^Manajer
\

VISOKIOS KNYGOS.
1187. Ulogi Kūdiky Papročiai, su
paveikslais, parašė Dr. A. L.
Graičiunas: kiekvienai motinai
ši knygelė patartina perskai

38 £o. Dearbom SL
S§W\
Chicago

,

tai........................................................... 20

1190. Humoras ir Satyra.
Lietu
viams laisvo laiko praleidimui
ir saldiems juokams. Surinko
juoką mylėtojas. Toje knygoje

Bobeles vejasi so
cialistus
v.

sr darbininkus ir todėl neali tikti darbininkų luo-

KATALOGAS

151. Audinio
Užtat geležinkelių klausimas turėtų JUMS APEITI, Jis turi
įtekmę ant Jus, todclgi Jus turėtumėt D AB AK juos studijuoti. Kad
apsisaugojus savo ypatiškus interesus. Tamstų nusprendimas turi

porteriai.

Publikai aprimus, kalbė
tojas- pradėjo kritikuoti so
cializmą. Vaizdžiai nurodė,
k.ul sorializmas nėra kilęs
is darbininkų, uždėtas ne

NAUJAS KNYGŲ

°¥o¥

•Sote_-,riUHe
nori®1®*

CWC“'

*4

surinkti juokingiausi aprašy
mai, aforizmai ir visoki anek

dotai. Chicago, 111. 1910, pusi. 158. .50
1195. Tikri juokai. Lietuvių palink
sminimui parašė, ir sugraibė
Jonas Viskas. Dideli ir maži,
apšviesti ir prasti be skirtumo
visi kviečiami į juokų pasaulę.
.50
Chicago, 111. 1912, pusi. 20S.
(Toliau bus)

DRAUGAS

Visi bukime pirmais!
sukruskime!

ęhic<*g°je

TAFTŲ SANTAIKA
AMERIKOJE.

Visi

!

Europoje tautos mušasi kos livodamos už gyvastį ir mirtį, įį
i ir'Amerikoje tos pačios tautos !
no- gyvena geriausioje santaikoje
i,j,.„ viena su kita ir tą pačią san
dai taiką viršija taipgi savo gar
eli be Triner’s American Elixir
t p Bitter AVine. Girardo Va[ein j rano. italas, rašo iš Mount
11VO! Carinei, Pa.-: “Aš nekirsiu
ujį augštiudamas Jūsų gyduolę,
n,j dėlto, kad ji yra ištikrųjų ga
linga. Nors aš dar nepabai
giau gerti antros bonkos, aš
II juu jaučiu jos veikmę šiame
y atvėjyje, taip kad aš negaliu
■n rasti tikro išreiškimo tam ap•**1 rašymui.” Mykolas Bobienski, lenkas, rašo iš Nortlisu. bridge, Mass.: “Aš vartoju
pn Trineri American Elivir of
į. | i Bitter \\ ine imli i metai, iras
(- nepajiegčinu gyventi ant šios j
žemės be jojo". Ištikrųjų tai
yra geriausia gyduolė nuo iržkietėjimo, abelno silpnumo,
galvos skaudėjimo, išpūtimo,
nerviškumo, vidurių ligų ir
žarnų.
A pliekose.
Kaina

| 7,1111, 1

AR TAMSYBE, AR
BLOGA VALIA?

ik.. už
(

K'iigsėj.i 5 dieną (iiesmi- uia ]
ninku Dramatiška ! Irnugija. kmlau
jnt Šv. Cecilijos globa tu- I: arai}
rčjo susirinkimą ir savo pu-ineisny
tarimuose padarė tris dide-1 Alib
les - didelis klaidas:
j dar pj

1. Priguli jinia i Tautos I bicsęs
‘ ‘
. I 61 •
b'oiidą atidėti nt’.svarstyl: i'Baisn
metiniam susirinkimui.
įmokei
2. Savo baliaus paskelbi j
uia duoti ir vietos soeialis- įjYOĖ
lų laikraščiui.

|

B., Prisidėti prie Sus-nm Į-ĮfĮ)^
Lietuvių pašelpinių draugi
jų Illinois vaisi i joje.
Todėl pasirodo:
šio’.i

i’ 1. Vilkinti prigulėjimo i prėslu
Tautos bolidą, r< iškia dide- ' ',l?
b tautišką nesusipratimą.
2. Duoti paskelbimus i saPrimename gerbiamiems yo priešininkų laikraščius,
skaitytojams,
jog šiandie reiškia tuos laikraščius maSv, Jurgio parapijos svetai jterijališkai remti ir palainėję bus Chicagos lietuviu Įkyti.
'
mitingas delei išrinkimo ko ii B. Prisidėti prie augščiatt
miteto surengti. “Lietuvių paminėto draugijų sits-mo
Dieną”. Visi geros valios reiškia prieštarauti Jo Mal.
lietuviai, kuriems
nuošir anl vyskupio
parėdymams
džiai rupi gelbėjimas kada; parapijų reikale. Nes ji. bu
jančių broliu, kuoskaitlin- dama laisvamany stės Įtekgiausiai atsilankykite i š; mė je, vyskupo
pareigas

p.

surinkimą.
Yra svarbu stengias sau pasisavinti.
kad i šį susirinkimą ateit ’ 'l'aigi. kaip man, taip ir
žmonės iš visu Chicagos lie kiliems tčvinainiams ir ne
tuvišku kolioniju, kaip te? suprantama, kodėl Lietuviu
iš: Brighton Parko, Atlan p liesiu. Druni. draugija taip
tie City, Cicero, Eoselandc ! atžagariai elgiasi
West Pullmano, North Si
Ar toj draugijoj gyvuodes, Waukegano,
Bridge ja tamsybė, ar gal jos vaporfco, West Sidės, Town of dovų bloga valia?
Lake, South Chicagos, RiĮ ši klausimą norėčiau iš
verside,
Chicago Hight3, girsti viešai paaiškinimą.
Englewood, East Chicago ir
M. Mažeika,
kitų.
Susirinkimas prasidės ly
giai 8 vai. vakare. Ncsivo
linkite.
Kadangi susirinkime g?
lės būti labai daug žmonių,
tat, delei užlaikymo tvan tšiuniis dienomis vėl liki
kos, prašome visu užsilai Įnešta 19 skundų ant saliu
kyti ramiai, mandagiai. O ninku, kurie nedčlioniis lai
jeigu atsirastų žmonės, ku ko atdarus savo “žemiškus
rie bandytų kelti trukšmr, rojus”.
pasistengkitc juos nutildy Keikia tikėties, kad šie v
ti.
Meilė tėvynės teburr si saliunai bus uždaryti i
mums už vadovą šiame dar •‘laisnčs” jiems nekilome
be. Kiekvieno lietuvio da nebus sugrąžintos.
bar turi būt
švenčiausi?,
priedermė gelbėti žūstan
čius nuo bado, ligų ir kitų
karės palydovų. Surinkti
pinigai “Lietuvių Dienoje”
be pagelbos
jokių fondų
bus tuojaus siunčiami Lie
tuvon per Amerikos Rau
donąjį Kryžių. Taip nuta
rė lietuviai suvažiavę Į Wi'
kės - Barre, Pa. Taigi jo
kio nepasitikėjimo čia bu!
negali.
Tie, kurie šį vakarą mr
ne savo draugysčių susirin
kimus laikyti, būtinai ati
dėkite susirinkimus kitan
paneilėlyj Į bendrui
kartui, o visi rinkitės i šv
są įplaukė arti 70<i <
Jurgio svetainę.
Į komitetą reikia rinkti Patariame visiems k
žmones šviesius, veiklius, i tlingiausiai rašyties
naudingą ir nukaliu
tekmingus, kurie prisėnr
ganizaeiją.
ant savęs darbą šventai j
Susirinkimai bun:
(lėliais, Šv. Jurgio
Lietuviai, bukime tikrai'
jos svetainėje.

kuris
damas

N
Ang
kad si
gon ž;
iiytų
<»«»di

Trinerio Tepalas'yra stipri
gyduolė išlaukiniam vartoji
mui liktai, suteikianti naują
pagelbą nuo neuralgijos, reu
matizmo, intempimo, Įvairių
atsitikimų ir t.t. Kaina 25c
ir 50e aptiekose. Krasa 35c
ir fifle. Joscph Triner, Maniifacturing ('liemist, 1333—
1339 So. Asliland Avė., Cliiengo, III.
(Ang.)

—
|t

Sv.
ja tur
sėjo B
sidėti
Fondo
drai p
kimo
skyrių

Skaitykite ir platinkite
“Draugą”.
Rašykite įdomiu
žinią iš savo krašto.

THE KEISTER’S
LADIES TALORING
COLLEGE.
40 ir Cottage Grove Avė., Chicago,
III. Telefonas Oakland 5252.
Jus nusistebėsite kaip puiki ir lengvn yra musų metodą padii^imo dra
bužių.
Todėl Keister College yra populariška. Pamatykite mus apie speciale
kaina dėl siuto.
KAINOS MOKYNIAMS:
Pilnas kursas su instrukcijoms $25.00
Siuvimo kursas 10 dienų .... $5.00

PRANEŠIMAI.
Kas nori gauti darbą, turi
kreipties valstijiiiin darbo
biuran į “Unskilled Laboi
Department”, 520 W. Monroe st., Chicago. Visi dar
bai duodami veltui. Ir ten
pasakoma, kiek kas kur ga
li uždirbti.

Reikalinga:
25 darbininkai Į gelžgalių
kiemą.

lėtum.

BOS N.

G porteriai Į stotis.
400 Į stoek vardus.
10(1 darbininku i dirbtu-

Para st.,

BALTIMORE, MD:
l'aieSkau Rosalijoa Mazavitakaitės Kauno pubM Šiaulių pavieto Viekšuių parapijoa. Užlieknių kaimo. Kaa
žino kur ji gyvena arba ji pati atsi
šaukite sekančių adresu:
PRANAS ĮVAŽAS,
12148 Lowe Ava,
Vest Pullman, III.

‘Reikalingas vnrgouinin
kuris turi gerą balsą ir į
raie«kau p. Bsjorino
mokinti bnžlivtilli cho- J mėnesiai atgalios ieškojo

Daktarai senai jau persi-J 117 Iju*kawanna avė.,

DUR¥EA,£X

kuria

du

darbo per
Tuomet jia gyveno (Thi-

eago Heightz, paskui iSsikelė } So.
Cliieaga. A S pamUiau jo adreso, tai
gi malonėkite atsiliepti sekančiu ad-

ANTANAS BAUŽA,

KIEKVIENAS nori visuomet pirkti dalykus už

Kuomet krautuvėje nėra daug darbo, ir klerkai ne

Metams

turi ką veikti, tuomet gabus biznierius

pašaukia

savo kostumerius per telefoną nurodo jiems spe
ciali'* kaina

ant savo tavoro,

tuomi tai paverčia,

nuolMidžias adymas j darbimėti.

Suvalkijos

Chicago Tclepbone Company
Bell Telephone Building
Official 100

Zemlapis

MUZIKA

Naujas Veikalas, Surengtas
Vienam Balsui ir Piano

Beethcyę io Lietinių KonserntorljoĮe
Muzikos mokslas
prasidės
RUGSfcJO 11 d.
Mokinama
skambinti pianu, smuikuoti, var
gonininkavimo, dainuoti ir gro
ti ant visų pučiamųjų instru
mentų. Taipgi tfguldoma teorija,
harmonija ir muz. istorija.
UžsiraSyti j bilo kurį mu
zikos
skyrių galėma
die
nomis ir vakarais nuo Rūgs. 1

Jau išėjo iš spaudos. Muzika
A. Aleksandravičiaus. Žodžiai
L šilelio. Kaina 40c. Gauna
ma “Draugo” Knygyne.
Pinigai galima siųsti kr&sos
enkleliais

A. POCIUS,
REIKALINGA jaunų vyrų, kurie
galėtų pašvęsti atliekamą nuo darbo
laiką arba visą laiką mokyties reni
estato business. Padarysite
pinigus
besimokindami.
Atsišaukite
greitai į Parkholinę
(šąli Grant IVorką) kasdieno po piet,
ir klauskite
pono V.
Stulpinas
Assistant
Manager, N. W. Cor So.
48th Avė., and W. 19 St.,
CICERO, ILL.
Telephone Cicero 225.

GERA VIETA GERAM
VARGONINKFL
Lietuvių parapijoje reika
dagas yra vargoninkas. Ku
ris galite užimti vargoninki
vietą — atsišaukit. Išilgas
diaug su aplikacija pn siųski
te šiuo adresu:
“Draugo” Administracijai,
1S00 W. 4Gth St.,
Chicago, 711

DIREKTORIUS

950 W. 33rd STREET
VirSium

Tanauevičiaus

Įlankos.

Tarsiduoda pirmos rųSies
Įstaiga.
Atsišaukite:
G18 W. 18th St.

gėrimų

Parengtas LIETUVOS VYČIŲ 24-tos kuopos AuSros Vartų parap.

M. Meldažio svetainėje 2242 W. 23 PL Vakaras bus b
ir margas. Bus deklemacijos, monologai, dialogai, dainos ii
ta labai juokinga komidejėlė “Žydas Statinėje”. Taigi
lietuviai ir lietuvaitės seni ir jauni nuoširdžiai esate kvic
lankyti į tą taip prakilnų vakarėlį, o užtikriname jog bui
din tL
Po programui bus puiki muzika, Šokiai žaislai ir tt.

• ĮŽANGA 25c ir 50c.
Pradžia 7 vai. vakare. Durys atsidarys 6 vaL vakare.

Perduoti A. Z.

Pr-stės Ražančavos Panų ir Mote
rių kuris atsibus nedėlioj rūgs. 17 d.
1916 m. 6v. Jurgio parapijos salėj, ant
32 PL ir Aubum Avė.,
Pradžia 5 vai. vak.
Įžanga 25e.
Muzika Brolių Sarpaliu.

VINCAS STANCIKAS
yra musų įgaliotas agentu*"
CHICAGO, ILL. rinkti prenumeratą “Drau
gui” ir priiminėti
pinigu'
PA IEŠKAU dviejų mer Chicagoje ir npielinlo je.
ginų įnokytoių
baigusių
“DRAUGO” ADM.

G iškrauti vagonus.

Padarant Nuobodžias Valandas Užimtoms
speeialė kaina.

1901 WAB,VNSIA AVĖ.

100 į plieno Įstaigas.
100 namus griauti.

2 autompbilius plauti.

KUN. R. F. ŠATRUS,

juos tame šventame darbe. tikrino, kad limpaueias Ii

Kainuoja tiktai

Sides. Atsišaukite:

lligh Kebool. Turi mokėti
gerai Lietuviškai ir Ang
liškai. Atsišaukite sekan
čių adresu:
KI N. J. LIETUVNIN
KAS,

Del platesnių žinių kreip
ties pas:

Vaizdas badaujan

čios tėvynės te vadovauja

Pflieškau pusininko, gerai
apmokamas
biznis, lietuvių
apgyventoj vietoj ant North

'“Dranga”.

anksto, kad paskui nesigai

•

ninkais, Ketverg&is ir Bu- *
batonu iki 8 vai. Vakaro. J

6-tas GRAŽUS BALIUS SU PROGRA
MŲ RENGIA.

išpildo.

Lietuvos gelbėtojais! Vis'
kaip vienas ir vienas, kair
visi kibkime į darbą. Kito:
tokos progos gal nekilome'
neturėsime. Rengiamės iš :

Adminis- I

i
>
i tr&cijų atdara nuo 8 raL į
[ ryto iki 6 vaL vak. Utar- |

ily-<

STRTIKAS ARMOUKO
SKERDYKLOSE.

“DRAUGO”

Mokinana: angliško! ir lietuvi!
koa kalbų, aritmetikoa, knygveJyatėa
Ktenografijoa, typewriting, pirklyhoe
teiaio, Su v. Valat. iatorijna, abelno*
ialorijoa. geoprafijoa, politikinėa eko
.ton ijna. pilietyctėa, dailaraiyatėa
Mokinimo talandoa: nuo 8 iŠ ryt*
iki R po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:3n
3360 Emerald aveM OHJCAOO, ILL

LIETUVIŲ BUCERNIŲ DAEBI

buCneų susirinkimas
T0WN OP LAKE.

Draugai bueerial malonėkite
kuo skaitlingiausiai atsilankyti.
Atminkite kad šis paskutinis su
sirinkimas kuriame paliesti pi
giai Įstoto už $1.00, o vėliau tu
rėsite mokėti $25.00.
Taipgi bus daug svarbų ap
kalbėjimų. Susirinkimas įvyks
seredoj Rugsėjo 13 3., 8 vai. vak.
Ant. Blinstrupo svet, 4501 S.
ITermitsge avė.
Kviečia visas

Kuo tik išėjo iš spaudos šitos LABAI ĮDO
MIOS knin gėlės:
1) SOCIALISTŲ NORAI IR DARBAI TIESOS
ŠVIESOJE. Čia gyvais atsitikimais prirodyta,
ko nori socialistai. Čia išvilkta aikštėn SOČIA
LĮSTŲ SEKRETAI.
2) Į SOCIALISTŲ ROJŲ. Kas nori links
mų pasiskaitymų, teperka šitą kningutę.
3) GIORDANO BRUNO. Didis bedievių kan
kinys. Kas nori pažinti bedievius ir jų vadus,
skaitykit šitą kningutę.
Perkant PAVIENIU kiekviena kningelė tekaštuoja tik po 5 CENTUS. Imdamas VIENOS
RŲSIES kningelių nemažiau 100, gausi po 3 cen
tus, imdamas nemažiau 200, gausi po 2 centu, im
damas nemažiau 500. gausi po 1 centą.
Kas norėtų gaut i NE VIENOS RŲSIES, bet
sudėtus, iš trijų pirmųjų njšių kningueių, tas už
200 kningueių užmoka 5 doL, o už 500 tik 8 doL
4) MARKSAS II. Pasiremiant pačiais svar
biausiais SOCIALISTŲ DOKUMENTAIS, šitoje
kningelėje yra išrodyta, kaip socialistai rengia
žmonijai BJAURIĄ VERGIJĄ. *
Ta kningelė yra didesnė. Perkant PAVIE
NIU, ji tekaštuoja tik po 8 CENTUS. Imdamas
nemažiau 100, gaus po 5 CENTUS, imdamas ne
mažiau 200, gausi po 4 CENTUS, imadamas ne
mažinu 500, gausi po 2 CENTU.
Gerb. KUNIGAMS ir AGENTAMS čia GE
RIAUSIA PROGA paskleisti po žmones naudin
gi; ir įdomių kningelių. Pasiskubinkite užsisa
kyti! Piningus reikia užmokėti UŽSISAKANT..
Su visais tais reikalais kreipkitės į“DRAUGAS” pub. co.
1800 W. 46Ui 8t, jĮaicgo. niiaola.

