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MIESTĄ
TALKININKAI NUGALĖJO 

VOKIEČIUS.
RUMUNAI UŽĖMĖ DU

t

MIESTELIUS.
Londonas. Patįs vokiečiai

LONDONAS, rugsėjo 27 į ir austrai jau nesudrovi pri- 
d. Vakar po piet anglu ii1 sipažinti, kad Transvlvani- 
francuzu kariuomenė paėmėt joj jie liko nugalėti. Rumu- 
sutvirtintą vokiečiu miestą nai paėmė du miestelius: 
Combles. Savo laimėjimu Vulkan ir Szardvk. Vokie-
talkininkai labai užganėdin
ti, kadangi Combles yra 
svarbi vieta strategiškame 
žvilgsny j. Paėmus Combles 
anglai ir francuzai galės pra 
dėti ofensyvą visu vakariniu 
mūšio frontu. Užtat nevel
tui vokiečiai taip aršiai gy
nė ši miestą beveik laike 
dvvlikos savaičių- 

Be šio miesto talkininkai
_ _ , _ , . v. . , jow padare sesias atakas,

naeme dar 3 vokiečiu mes- , , . . v. . .
„ bet vokiečiai įas visas atrau

tus, būtent.: Thiepval, Fre-._ / .
se. Užpuolikai neteko dau-

odcourt ir Guedecourt.

GRAIKIJA TIKRAI STO
SIANTI KARĖN.

Athenai. Vėliausios tele- 
ramos praneša, kad Graiki
jos karalius Konstantinas 
jau ištikrųjų pasiryžęs ap
skelbti karę.

REVOLIUCIJA IR ANT KI
TOS GRAIKŲ SALOS.

Londonas. Prie revoliuci
jos prieš karalių ir abelnai 
prieš dabartinę vadžią dar 
prisidėjo sala Korfu.

Komendantas tos salos ka 
riuomonės generolas Soan- 
uon pabėgo į Salonikus.

VENIZELOS ŽADA LIKTI
VADU SUKILĖLIŲ. Pri!adelphia, Pa. Vicnas

Athenai. Buvęs Graikijos profesorius Pennsylvanijos 
ministerių pirmininkas Eleu universiteto, kuris neseniai 
therios Venizelos dabar vie- sugrįžo iš Anglijos, sako, 
ši ant salos Krito. Iš ten į kad vokiečių povandeninę 
jis žada išleisti proklamaei- laivę “Bremen” anglai su- 
ją į graikų tautą dėlei suor-(gavo. Ši laivė plaukė į Ruv. 
gąnizavimo naujos valdžios. |Valstijas. Dabar ji esanti 
Jeigu karalius, šalininkas pririšta geležiniais retežiais 
vokiečių, nepaklausytų žmo uoste Falmoutb. 
niu balso, Venizelos pasiren “Bremen,” gird, vežėsi į- 
gęs varu priversti karalių vairių dažų 25,000,000 dole- 
tą padaryti. rių vertes. Tas viskas, ži-

čiai suprasdami, kad vistiek 
neatsilaikys, be mūšio atida
vė tuos miestelius.

RUSAI NETEKO DVIEJŲ 
į ORLAIVIŲ.
i Berlynas. Laike 24 valan- 
1 du rusai apylenkėse Mana-

gelio žmonii). Apart to caro ' 
kariuomenė dar neteko dvie 
jii dideliu orlaiviu.

Rusu žengimas pirmyn 
tur-but ilgam laikui sulaikv-, 
tas.

BOMBARDAVO GELE
ŽINKELĮ.

Amsterdamas. Anglu la
kūnai šiomis dienomis bom
bardavo vokiečiu geležinke
lį tarp Brukselo ir Louvai- 
no. Sunaikinta keletas va
gonu su amunicija. Trauki
niu judėjimas kaikuriam 
laikui sustabdvtas.

VOKIEČIŲ POVANDENINĖ 
LAIVĖ “BREMEN” ESAN

TI SUGAUTA.

noma, pateko į rankas ang
lį).

VOKIETIJA NUMAŽINS
ALGAS VALDIŠKIEMS 

TARNAMS.
Berlynas. Gauta žinia, 

kad Vokietijos valdžia su
mažins visiems valdiškiems 
oficialams algas. Vyriau
siam armijos vadui algą su
mažins $240 per mėnesį. 
Lieutenantains mokės .apie 
$15.00 mažiaus į mėnesį. Ku 
rie yra vedę arba turi tėvus 
užlaikyti, tiems paliks alga 
kaip pirmi aus.

VOKIETIJOS MINISTERIS 
VIDURINIŲ DALYKŲ ŽADA 

ATSISTATYDINTI.
Londonas. Iš Amsterda

mo pranešama, kad Vokieti-' 
jos viduriniu dalyku minis-, 
teris Gottlieb von Jagoiv ar-! 
triniausioje ateityje žada at. 
sistatydinti. Priežastimi re- 
zignavimo berods .yra silpna 
sveikata.

ispa’nūosTrotėštas,
I

Madridas, rūgs. 26 d. Is
panijos vyriausybė nusiuntė 
(Berlynan protestą dėlei skan 
idinimo povandeninėmis lai

vėmis ispaną laivų.

GARLAIVIAI, KURIE MOKINAS Į KARĘ.

auginusios, girdi, tėvynės 
meilę, ir suteikusios tautai 
tokius garbingus Francijos 
apgynėjus.

Taip išsvajotais bedieviš
kosios mokyklos nuopelnais 
pasirėmęs, parmazonu pa
stumdėlis francuzy apšvie
tos ministeris Painleve ma
no toliau žengti žmonių be- 
dievinime.

Girdi, bedieviškos mokyk 
los nors ir labai geros esan
čios. bet visgi jų įtekmė dar 
esanti permaža: nevisi vai
kai dar teišsižadą tikėjimo. 
Tatai reikia, anot jo, įvesti 
priverstinus kursus dar 
tiems, kurie jau esą pabaigę 
mokyklą. Tuos kursus ži
noma valdžia paves parma- 
zonams.

Sitai koks bedieviu par
mazonu planas.

Iki šiol yra dar daug pri
vatiniu katalikišku mokyk
lų- Jos užlaikomos auko
mis ir negirdėtu geradarių 
bei mokytoju kataliku pasi
šventimu. Bet katalikai da
bar taip apkrauti mokes
čiais ir duoklėmis, kad jie 
vos ne vos tegali išlaikyti 
privatines mokyklas. Taigi 
katalikai nors ir norėtą, ne
begalės beįstengti, užlaiky
ti savo katalikiškus kursus, 
kurius turės lankyti visi pa 
baigusieji mokyklas. O jei 
katalikiškųjų kursu rebus, 
tai ir tie vaikai, kurie moki
nos katalikiškose mokyklo
se, bus priversti eiti į bedie

Bedieviu darbai 
Francijoje

Šiais metais gegužės mė
nesyje buvo Paryžiui dide
lis tarptautinis parmazonu 
kongresas. To kongreso už
duotis buvo sutraukti ir su
vienyti visas bedieviu spė
kas į karę su bažnyčia.

P. Guiraud aprašo be
dieviu nutarijaus. Parmazo
nu kongreso programa' suju-į 

dino visos Franci jos katali
kus.

Parmazonu kongresas 
stengės išdirbti visos pasau
lės bedieviams planus, kaip, 
labiau susijungus, varyti iš- 
vieno pragaištingą ypač jau 
nuomenės bedievinimo dar
bą. Per paskutiniąsias ke
turias dešimtis metu bedie
viai veikė susidėję į sąjun
gą, vadinamą “Ligue de 1’-! 
Enseignement.” Tos sąjun
gos nutarimus vykdino ap- 
švietos ministerija, juos pa
laike ir rėmė didesnioji par
lamento atstovu dalis.

M. Guiraud sako, kad val
džia ir dabar remia tos są
jungos sumanymus ir pla
nus, panaikinti tikėjimą.

Ir dabar valdžia aiškiai 
rėmė parmazonu kongresą, 
o apšvietos ministeris Pain- 
leve tame pačiame parma
zonu kongrese išgyrė bedie
viškas mokyklas, kurios iš

viškus kursus.
Taigi ir tie vaikai, kurie, 

besimokindami privatinėse 
katalikiškose mokyklose, bu 
vo likę katalikais, besimo
kydami bedieviškuose kur
suose ir tie turės tapti be- 

Idieviais.
Tokiu budu bedieviai par- 

mazonai stengias Franci jo j 
galutinai panaikinti tikėji
mą ir visus žmones išversti 
į bedievius.

Lietuviai katalikai, kurie 
tebesnaudžiate pratrinkite 
galutinai savo akis ir kol 
dar laikas, apsižiūrėkite, 
kad ir prie musu tas pats 
neįvyktu.

NAUJASlRLAIVIU UŽ- 
PUOLIMAS ANT 

ANGLIJOS.
Londonas, rūgs. 26 d. Va

kare praeitos dienos ir vidu
naktyj vokiečiu lakūnai vėl 
bombardavo Londoną ir ry
tinius Anglijos pakraščius. 
Numesta daug bombų. Už
mušta 29 žmonės.

NUŠAUTA 5 VOKIEČIU 
LAKŪNAI.

Paryžius, rūgs. 26 d. Va
kar Soimnos fronte laivo 
daug mušiu ore.. Oficialės
žinios praneša, kad liko nu
šauta penki vokiečių orlai
viai.

TIKRAS TrAGARA? PRIE 
UPĖS ISONZO.

Pietinėj Austrijoj yra la
bai kalnuotas kraštas Tiro
liu vadinamas. Tame kraš
te nuo amžiais ledais apklo
tų kalnų krikdoma bėga že
myn upė Tsonzo.

Jau kelintas mėnuo, kaip 
tos upės vnndui raudonas 
lvgu nudažytas. Praeivis 
klausia vietinių gyventojų 
susitikęs, delko upės vanduo 
raudonas. Šie jam atsako:

tos upės vanduo raudonuo
ja nuo žmonių kraujo.

Jau kelintas mėnuo, kaip 
prie upės Isonzo eina galin
gas mušis tarp austru ir ita
lų. Italai čia sutraukė ga
lingą armiją, susidedančią 
iš 500 tūkstančių kareivių. 
Su ta visa galybe jie veržias 
prie Austrijos miesto Triest.

Austru kariuomenės čia 
daug mažiau. Bet jiems pa
deda kalnuota šalis. Dieną 
iš dienos armatu griausmai 
čia nesiliauja. Italai štur
muoja austru pozieU/is, ku
rios yra ant augštu kalnu 
viršūnių.

Isonzo upė jau nekartą 
buvo visai užversta lavonais 
ir sužeistaisiais. Iš tu sužei
stųjų ir lavonų vietomis pa 
sidarė tikri tiltai per lipęs, o 
kitur suversti net ištisi nu
žudytųjų kalnai.

Iš žaizdų tų nelaimingųjų 
sunkias kraujas ir nudažo 
Isonzos upės vandenį.

Ne karto atsitiko, jog prie 
tos upės suvirtę negyvųjų 
kalnai vasarą didžiausiuose 
karščiuose likdavo nelaidoti 
po ištisą sąvaitę ir daugiau- 
Koks ten dvokimas, čia ne
aprašysi.

Italai vadina Isonzo upę 
“raudonąja.” Kiti pataria 
tą upę ir ant žemlapio pa
ženklinti raudonais dažais. 
Tebuni ji amžinam atmini
mui tu baisenybių, kokios 
dedas ant jos krantų.
, Italų ten žuvo 100 tūk
stančių su viršų. Čia naktį 
nulipa nuo kalnų austrų ka
reiviai, eina išmušti įsigrio
vusius i jų kraštą italus. Kas 
matė tuos kareivius einan
čius į kova, galėjo manyti, 
kad tai ne žmonės bet lauki
niai žvėris. Vienoje ranke
le šautuvas su ištiestu dur
tuvu, antroje snrogstančioS 
granatos.

Ir prasideda kova. kuri 
primina pragaro baisybes. 
Italai su austrais čia mušės 
ne vien durtuvais, bet pei
liais skerdžia kits kitą, dan
timis kremta viens antrą.

Šešis kartus italai buvo 
įsigriovę į Doberdo, šešis 
kartus liko iš ten išmušti.
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Žinios

MAŽAŪirVAŽIUOJA 
IMIGRANTŲ.

klllAfU/r ninCI I CDCI I ,spr°gdixiti elektriškas dirb- 
NUSUVE UIUtLĮ tKtLĮ. luves šiaurinėje Italijoje ir 

Simplouo tunelį.
Tiek bombų būt užtekę 

atlikimui to darbo.

STREIKUOJA.

Washingtonas. Prasidėjus 
Europos karei imigracija žy 
rniai sumažėjo. Šiais metais 
nuo rugp. 1-mos iki rūgs. 
d. ateivių atvažiavo į Ame
rikos prieplaukose tik 47,- 
431. Per tų patį laikų 1913 
m. imigrantų atkeliavo 184, 
632. Paskutiniais laikais 
daugiausia atkeliauja nieksi 
konų, graikų, portugalų ir 
ispanų.

Prieš karę ateivių atvyk
davo Amerikon kas metą 
apie milijonų, dabar per iš 
tisus metus atkeliauja apie 
300,000.

POPIERIO 1ŠDIRBYSTĖJE 
STREIKAS.

Eaton, Gal. 14 metų am
žiaus vaikas, Ward, nušovė 
vadinamų auksinį erelį. Nu
šautas erelis buvo dar jau
nas, bet didumas jo siekia
šeišas pėdas ir pusė. New York MetaJlJ iMir.

pr|C*|MVEI III IDI AIIVAC darbininkų pa
jtLtZINRtLiy Ji LAURuOi kėlė streikų, kad butų algos 

pakeltos, ir kad larbo valan 
dos butų sutrumpintosNew York. Pastaraisiais 

metais geležinkelių kompa
nijos turėjo įplaukų $1,176, 
804,000.

Daugiaus kaip pernai 
$305,969,000.

250 ŽMONIŲ LIKO 
IŠGELBĖTA.

Garlaivis “Bay State’ 
kuris ėjo iš Bostono į Port 
landų, netoli nuo Elizabeth 
susidaužė į uolas. 250 ke
leivių važiavusių tame laive 
liko išgelbėti kitais laivais.

LAIKE 22 DIENŲ BUVO 
ORE 56 MŪŠIAI.

Westbrook, Me. Apie 800 
darbininkų sustreikavo Cuin 
berland popierio dirbtuvėse 
Streikų darbininkai pakėlė 
dėlto, kad kompanija nore 
jo panaikinti darbininkų 
unijų. fį-

• PAKĖLĖ ALGĄ.

NAMŲ BALTINTOJAI 
LAIMĖJO.

New York. Apie septy- 
nius šimtus namų baltinimo 
darbininkų praeitų mėnesį 
sustreikavo. Šiomis dieno
mis visi sugrįžo prie darbo. 
Darbdaviai pripažino unijų 
ir pakėlė algų.

Laike pastarųjų 22 dienų 
vakariniame fronte buvo 5b 
orlaivių .mūšiai.

Abi pusi turėjo didelius 
nuostolius.

AMERIKOS UKRAINIEČIAI 
REIKALAUNA AUTO

NOMIJOS.

Montreal, P. Q. Grane 
Trunk geležinkelio kompani 
ja pakėlė darbininkams a 
gų. Pakeltų algų pradėjo 
mokėti nuo pirmos rūgs. 
m. Kompanija kas met 
daugiaus išmokės darbiniu 
kams $500,000.

PARDAVĖJAI STREI
KUOJA.

2.000,000 dolerių, anglams— 
594,000 dolerių, serbams — 
313,000 dolerių, rusams—12,

A. Blėdis — Chicago. 
Atsakymas.

Tamistos krutinėję gali bu-

VOKIETIJOS SOCIALISTAI 
NORI, KAD KARĖ 

TĘSTŲSI.

VOKIEČIŲ ŽVĖRIŠKUMAS.

Detroite, Mich. neseniai 
buvo susirinkimas ukrainie 
čių. Susirinkime dalyvavo 
virš 1000 žmonių. Visi vien
balsiai nutarė reikalauti 
idant ukrainiečiams Europo 
je butų suteikta autonomija.

Ukrainiečiai Amerikoje 
labai gerai susiorganizavę, 
dirba vienybėje.

TEATRAS KARĖS LAUKE.

Danijos rašytoja K. Bram 
son praneša, buk vokiečiai 
nelaisvius tyčia užkrečia 
džiova. Paskui tie nelaisviai 
kuipo ligoniai sugrąžinami 
toms kariaujančioms valsti
joms, nuo kurių buvo atim
ti. Tokiu budu, gird, vokie
čiai sumažina skaičių žmo
nių, kuriuos reikia maitinti 
o maisto Vokietijoje jaučia
ma didelė stoka.

NEPAPRASTAS BRANGU
MAS RUSIJOJE.

Šiomis dienomis Pary
žiaus gyventojai karės lau
kan pasiuntė teatrų. Daug 
artistų ir artisčių sutiko do
vanai linksminti kareivius. 
Pirmiausia šis teatras pra-

Brooklyn. 1,200 pardavė- 'b''s darl>“otics. Verduno 
jų valgomų daiktų sandeliuo fronte. Dekoradjoa vežama
se sustreikavo. Pardavėjai an au omo 1 ll‘l
reikalauja, kad butų suma
žintas darbo laikas ir page
rintas užlaikymas.

DARBININKAI IŠLOŠĖ.

PABRANGO IR BEŽ
DŽIONĖS.

Philadelphia, Pa. Ciman- 
ton darbininkai streiką lai
mėjo: algos pakeltos. Kon- 
traktoriai padarė sutartį su 

‘^darbininkais mokėti po 55 
. centus į valandą.

ANGLEKASIAI ŽADA REI
KALAUTI 7 VALANDŲ 

DARBO Į DIENA.
Iš Indianapolio praneša

ma, kad anglekasių organi 
sacija “The United Mine 
Workers’ mano pareikalauti 
nuo kasyklų savininkų idant 
darbo diena butų sumažin
ta iki 7 valandų.

Darbas kasyklose yra la
bai sunkus ir užtat kasyklų 
darbininkai turėtų gauti 
giau palengvinimų.

Jūsų pinigą turi buti padė
ti geroje Baugioje valstijos 

bankoje

Second Security Bank
000 dolerių, vokiečiam a —(ti aneurizmas, o gal tiktai šir- 
3,750,000 dolerių, žydams — dies nusilpnėjimas. Gali bu- 

1 ti kokia* plaučių ar koseries 
liga. > Būtinai įeikąlĖųp., kad 
sąžiningas daktaras Tamis
tos krutinę ištirtų ir patar
tų kaip elgties, ir kokių darbų 
Tamstai negalima nei bandy
ti dirbti.
Kl. 2

3 metai kaip man ausįse 
plaka. Dažnai užeina baugu
mas ir lyg traukyte kas trau
ko gerklę, galvą ir kitas ma
no kūno dalis.

Daug daktarų manę gydė, 
bet man nei kiek negelbėjo.

F. M., Nashuu, N. H. 
Atsakymas 2.

Tamstai tinka pirmiaus til 
pęs p. A. Blėdžiui duotas at
sakymas.

Man rodosi Tamstos širdis 
perdaug silpnai kraują pum
puoja, delei tos priežasties 
daUg kūno dalių negauna ga
na valyvo kraujo — maisto.

Patartina Tamistai imti 
“Digitol” (Mulford and Co.) 

*20 lašų, su vandeniu 4 kartus

5,223,000 dolerių ir lenkams 
su armėnais arti 4,000,000 
doerių.

KIEK ŽIURKĖS PADARO 
ŽMONĖMS NUOSTOLIŲ IR 

KAIP JAS NAIKINTI?

■ OF CHICAOO i 
MllwaafcM Ava. kampas Weatern Ava.

3% ant Jūsų Pi nigų
Atdara Panedėliaia ir Sukatomis 

vakarais iki 8 valandai

Skollnamc pinigus ant Namų

Persiunčiame pinigus 
Į Europa ir galima 

gauti Lalvokartes

Telegramos iš Londono 
praneša, kad konferencija 
Vokietijos socialistų 251 bal 
sais prieš 5 nutarė, kad ka
rė tęstųsį tol, kol Vokie
tijos priešai galutinai bus 
nugalėti.

Pagaliaus nukrito kaukė 
nuo socialistų, kurie visų lai 
kų garsinosi didžiausiais 
priešais karių.

“Kusskoje Slovo” prane
ša, kad Čitoje sūriai, pienas, 
daržovės ir žuvįs pabrango 
net 300 nuošimčių.

Šiomis dienomis iš Japo
nijos į Petrogradą atvežta 
keli šimtai beždžionių. Bež
džionės reikalingus dėl mok 
slinkų tyrinėjimų. Pirm ru
sai už vieną beždžionę mo
kėdavo japonams po 5 rub
lius. Dabar gi už kiekvie
ną japonai pareikalavo 75 
rublių.

Viskas brangsta karės »ne 
tu. Brangsta ir socialistų 
“močiutės.”

SUSIVAŽIAVIMAS
BANKIERIŲ.

SUV. VALSTIJŲ 
PREKYBA,

Žiurkės daro žmonėms 
daug nuostoių ir nemalonu
mų. Kiek jos suuaikina. ja
vų, daržovių, drabužių, au
deklų, valgį. Apskaitoma, 
kad Anglijoj žiurkės kas 
met padaro nuostolių iki 70 
milijonų dolerių, Prancijoj 
iki 40 mil. dol. Bet visu- 
daugiausiai jos išsiplatino 
Danijoj.

Dėlto Danijos valdžia jau 
pradėjo kovą su tais gyvū
nais. Ji paskelbė dovanas 
visiems žiurkių naikinto-

Laike karės Suv: Valsti
jų prekyba su užrubežiu žy
miai padidėjo. Laike pirmų 
7 mėnesių šių metų iš Suv. 
Vastijų išvežta užrubežiu 
prekių už 2,326;221,372 dole
rių (995,944,544 doleriais 
daugiau negu praėjusiuose 
metuose). Į Suv. Valstijas 
gi įvežta per tą patį laiką 
prekių už 1,467,819,574 do
lerių.

Kansas City išomis dieno
mis praideda susivažiavimas 
Amerikos bankerių.

Iš New Yorko susivažiavi
mai! išvažiavo 150 žmonių.

DEVYNIŲ METŲ VAIKELIS 
MIRĖ NUO DEGTINĖS.
New Yorke tūlas 9 metų 

amžiaus vaikelis Mykolas 
Kirdon rado ant gatvės pa
mestą butelį “viskės.” Nu
džiugęs radybomis gatvės 
vaikinas tuojaus atkimšo 
butelį ir užsiglaudęs už sie
nos ėmė gerti skystimėlį. 
Kelioms valandoms praslin
kus jauną girtuoklį atrado 
sustingusiu.

jams.
Geriausiais žiurkių naikin i dieną, per 4 dievas vėliaus, 

tojais yra pelėdos, katinai,!'imti tiktai po 10 lašų du kartu
kai kurie šunįs. Tam tyčia 
padaryti įvairios rūšies slas
tai. Beto, kad išnaikinti 
žiurkes geriausiai paimti iš 
aptiekos žiurkių /ifo nuodų, 

įžiebia juos gyvai žiurkės, o 
kai ji nustips, tai kitos žiur 
kės, ėsdamos jos mėsą, ta ja f 

liga ir pačios užsikrės. To
kiu budu ta liga prasiplatina 
tarp žiurkių ir pelių ir jų 
išnaikina galybėmis.

MEDINIAI BATAI 
RUSIJOJE.

SVEIKATOS
SKYRIUS

ATRASTA 36 BOMBOS 
NEŠOLYJ (ČEMODANE).

Laikraščiai iš Zuricho 
praneša, kad Lozanojo (Švei 
earijoj) geležinkelio stotyje 
liko suareštuotas tūlas žmo 
gus, kurio nešuly j atrasta 36 
bombas. Manoma, kad su- 
areštuotasai yra Austrijos

MUŠYS GRAIKŲ CERKVĖ
JE PARYŽIUJ.

Skutimai batai Rusijoje 
labai pabrango. Už papras
tus pusbačius kartais moka
ma 30 rublių ir daugiau. 
Miesto Rostove prie Dono 
dabar pradėta siūti batai su 
mediniais padais. Viršus ba
tų daromas iš rūbo.

Tokie batai su mediniais 
padais kaštuoją 4 rubliai.

Šiomis dienomis graikų 
cerkvėje Paryžiuj prie gat
vės Rue George Bizet kilo 
muštynės. Graikai studen
tai įsiveržė į cerkvę, kurioje 
meldėsi už karalių Konstan
tiną, ir pareikalavo, kad mal 
dos butų sustabdytos. Dėlei 
to kilo muštynės. Areštų

šnipas, kuris važiavo su-nebuvo.

APRUBEŽIUOTAS SKAI
ČIUS SALIUNŲ.

Veda Dr -as A.
Rutkauskas 

JIS GYVENA 2200 CLY- 
BOURN AVĖ., NORTH

SIDE, CHICAGO.

į dietą.
Jeigu širdis vėl pradėtų da

žnai tvaksėti, tai ir “Digitol” 
reikia daugiau ir dažniau im
ti, bet nedaugiau kaip 20 ant 
karto.
Jil. 3.

30 metų būdamas sv:riau 
2')o svarų, dabar 38 metų — 
sveriu tiktai KO svarų. Ma 
nę kankina valgio nemalimas. 
Man galvoje ūžia, dunda.

P. K. iš Meriden, Conn. 
Atsakymas 3

Dažniausiai galvoje ūžia 
nuo neatsakančio kraujo tekė
jimo, delei širdies nusilpnėji
mo. Kas širdį nusilpnina, 
tai reikia ant vietos ištirti, ir 
jeigu galima, prašalinti šir 
dies silpninimo priežstį. Yra 
daugybės priežasčių pagami
nančių ausįse užimą.

Patsai, Tamsta, tyrinėkite

Bayonne miesto vyriausy
bė įsitikrino, kad gyvento
jai perdaug geria. Užtat1
nutarta saliunų sumažinti 
iki 20, o skaičių svaiginamų 
gėralų krautuvių — iki 8. 
Šis aprubežiavimas pasiliks 
iki tol, kol skaičius Bayo- 
nnes gyventojų padidės iki 
100,000 žmonių. Dabar, Ba
yonne turi 70,000 gyvento
jų. »

Klausimas. Praėjusią žie
mą labai buvau persisaldęs. 
Al uo to laiko nuolat jaučiuos 
nesveiku, sopa galva, gelia 
smilkinius ir t.t.

A. R, Box 426, 
Manchester, Conn.

Atsakymas. Žinoma, ne
ištyrus ligonies sunku at
spėti jo ligą, bet man rodo
si, kad tamstos galvoje yra 
daug pūlių, kurie privalo 
buti kuogreičiausiai išleisti. 
Taigi-neatidėliok tamsta gy
dymo, bet tuojaus kreipkis

KOKIOMS TAUTOMS IR 
KIEK AMERIKONAI 

AUKAVO.
Nuo pradžios karės lig pa 

starųjų dienų amcrikonaiįir 
nukentėjusiems dėl karės 
belgams paaukavo 10,269,- 
000 dolerių, franeuzams —

prie gero gydytojo arba į 
ligoninę. Tik saugokitės 
“daktarų” apgavikų, ku
riems gydymas nerupi, bet 
rupi tik kuodaugiausiai iš
plėšti piningų. Gerą gydy
toją gali tamstai patarti ko- 
misijonierius vietinio sky
riaus Sveikatos Dępartamen 
to. Arba kreipkis tamsta į 
viešą valdišką ligoninę. Jei
gu tamsta pasisakysi, jog 
esi to miesto gyventoja, tai 
gydymas tamstai bus dova
nai.

A. K. Rutkauskas, M. D.
Klausimas 1.

Jaučiu sunkumą krutinėję 
giežiai kosėju. Gerklėje

jaučiu skaudumą ir tarytum, 
kokis nenuryjamas daiktas 
stovi.

ĮSTEIGTA 1888 M.

KASPAR
STATE BANK

PO PRIEŽIŪRA VALSTIJOS
KAPITALAS $600,000

Mes mokame 3 proc. ant Pinigų. 
Mes parduodame Foreign Money

Orders į visas dalis svieto.
Virttninkai

Willlam Kaspar — Pirmininku 
Otto Kaspar, — Vice-Pirmininku 
Charles Krupka, Vice-Pirmininku 
Joseph Bikyta — Kąsięrius 
Augūst Fllek—Ass’t. Kąsięrius
1900 Blue Island Ava. 

Chicago, 111.

nas susitraukia į miklų sūrio 
šmotą ir užkemša pilvą sky- 
lelę — raugintas pienas nie
kuomet to nepadaro.

A. Rutkauskus, M. D.

kokie t alkiai Tamstai rinka, o 
kokie ne. Nevisiems sveika 
mėsa maitinties. Labai svar
bu, kad visokis maistas labai 
smulkiai sukromtomas ir su 
seile atskiedžiamas pirma nu 
rijimo. Tiems, kuriems mė 
sa nesveika valgyti, dažniau
siai šalti lašiniai nieko ne 
kenkia.

Reikia vengti alaus, degti 
nės, vyno. Patartina imti 
strichninąs vieną šešiasdešim
tą dalį grano, 3 ar 4 kartus į 
dieną.
Klausimas

Ar dusulingam sveika val
gyti medžių vaisiai 1 * ♦

Tam pačiam ligoniui, ar 
saldus pienas geriau valdyti 
ar rugštasT
Atsakymas 5.

VAIKŲ PARALYŽIUS.
Vaikų paralyžius yra lim

panti liga. Šios igos bakte
rijos, kurias vadina ‘virus,’ 
labai mėgsta vesities nosyje. 
Paskui jos draug su taukais 
pereina iš nosies galvon o iš 
galvos į nugarakaulį.

Nuo užsikrėtimo vaikų pa 
ralyžium iki apsirgimo pa
prastai praeina 8 dienos. 
Bet kaikurie žmonės kartais 
apsergsta ir po dviejų die
nų nuo užsikrėtimo. Taipo 
gi dažnai atsitinka, kad nuo 
užsikrėtimo iki apsirgimo 
praeina net dvi sąvaiti.

Šios ligos bakterijos gali 
užsilikti kūne labai ilgai.

Kartą sirgęs vaikų para
lyžium daugiau jau juomi 
nėkuomet nesuserga.

Tinkamų vaistų vaikų pa 
ralyžiui gydyti dar iki šiol 
nesurasta. Dažniausia gydy
mui šios ligos variuojama 
kraujas tam tyčia apsirgin- 
tų vaikų paralyžium bež
džionių.

Vaikų paralyžius yra la
bai pavojinga liga ir reikia 
nuo jos mokėti tinkamai ap
sisaugoti. Šią ligą praplati
na nevien ligonįs, bet ir tie, 
kurie susieina su ligoniais. 
Musės taipo gi labai priside: 
da prie išplatinimo vaikų pa 
ralvžiaus.

Apsirgus, ligonį būtinai
Jeigu prie duslumo vien- tuojaus reikia atskirti nuo 

kitų šeimynos sąnarių. Ge
riausia tokius ligonius gy
dyti ligoninėse.

Nuo vaikų paralyžiaus 
paprastai įniršta nuo 5% iki 
20% ligonių. Mirimai daž
niausiai atsitinka ligos pra
džioje.

Vieni pngyjantieji per kc 
lias dienas nuo apsirgimo at 
gauna sveikatą, kiti gi sir
guliuoja keletą savaičių
kartais net keletą mėnesių,

kart butų grobų nesveikumas, 
tai gydant grobus, tūlam lai
kui uždraudžiama kai-kurie 
maistai. Jeigu grobai svei
ki, po valgymui neišsipučia ir 
alsavimo neapsunkina, tuo
met vaisiai ir pienas, saldus 
ir rugštas, galima valgyti. 
Raugintas pienas, daug leng
vesnis valgis už snldų pieną, 
nes saldus, turi suvarškėti vi
duriuose, kuomet raugintas 
pienas nesukrekėja, bet is kar

o

to išsiplaka ir tirpsta. Kad-, kol galutinai pasveiksta, 
kurių žmonių pilve saldus pie Dr. A. K. Rutkauskas.



SAVAITINIS DRAUGAS

BUKITE ATSARGESNImet mes galime persišaldyti 
ir susirgti.

Nekvėpuojant gilaii dalis 
musu plaučių tampa neriu 
kalinga. Taipo gi nepamirš
kite, jog naudingiausia mu
su kiliuli, tai kvėpuoti pa
lengva, išlėto.

kr. g\ veniniu: -- tiktai žemė 
išdra ikvta. Negali-Įi

ma suprast, kas čia darėsi| 
tuotarpu, kaip Įvairiais bal
dais kaukdamos lakstė gra
natos, kuomet sprogo bom
bos, kuomet degė kaimai ir, 
žaibavo artilerijos ugnis du-* 
mais tirštame ore. Juk tuo-; 
kart toje vietoje buvo tuk-Į 
st ančiai žmonių ir tie žmo
nės tas basienvbes sukėlė... į 

Nė ant pikčiausių žvėrių 
nėra tokiu Įrankiu, kokiais! 
žudoma žmones — taip išsi
tarė vienas keliauninkas. 
Viena granata, kaip tą ma
tęs pasakoja, užkliudė dvie
ju gyvenimu medinį namą 
iš pat pažemės ir visai jį ne 
suardvdama narvertė antį 
šono, namelis tiktai bėgliu-j 
damas visaip susikraipęs.

Žengdami per griuvėsius, 
sako keleivis, einame toliau; 
randam daržinėj dar grana
tu nesuardytoj su virve pri
rištą buliuką. Jis jau baigė 
dvėsti iš bado; nepasikelda
mas nuo žemės tiktai dairėsi 
gailestingomis akimis aplin
kui. Netolios matyties miš
kas tarsi geležinės vėtros iš
laužtas. Storiausi medžiai 
suskaldyti i smulkius šipu^ 
liūs. Matėsi, kaip medžiai 
ugnyje virto iš šaknų ir 
sprogimo smarkumo nešami 
tai su kibirkštimis lėkė. Tr 

i čia ant kiekvieno žingsnio 
■ išrausta milžiniškos rTuobės.

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

Joseph J. Elias, Savininkas. 
4600-4602 S. Wood St. ChioUgo, III.
Priimamo pinigus į Banką užčSdyjimui nuo 
vieno dolerio ir dauginus ir mokame trečią 
procentą ratomis ant metų. Siuučiume pinigu* 
l visas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai, 
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir 
parduodame. Parduodame šifkortea ant Visų 
einijų į krajų ir iš krajaus, taipgi tikletuiaat 
geležeukelių po vieą Ameriką ir Europą

M ubu Banka išdirba visokius raitus ir dc- 
kumtntuB visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo- 
le y pa t ii kai ir per laiškus. Tfk kreipkitės 
giršroinčtu antrašu

UICI JOS Slll• > s.
O sumaži-Kvėpuokite Giliai.

1 >ėlt‘i palaikymo gyvybės 
savame kūne mes privalome 
nuolat kvėpuoti. Be kvėpa
vimo žmogus negali išgy
venti nei keliu minučių. 
Taigi visi žmonės kvėpuoja, 
bet ne visi moka tinkamai 
kvėpuoti. <> mokėjimas ge
rai kvėpuoti yra labai svar
bus dalykas žmogaus svei
katai. Priešingai — musu 
kūnas negali gauti užtekti
nai oro.

Kvėpuoti reikia retai, re- 
guliariškai, giliai. Nekvė
puokite gerkle. Visuomet 
stengkitės kvėpuoti tik per 
uosi. Ypač pavojinga gerk
le kvėpuoti žiemą’ bei suši
lus išeinant ant oro. Tuo-

Kuon.et ,jųs nueinat pas akių gy
dytoja dol akinių, visų-pirma žiūrė
kite. ar jis turi kolegijos diplomų ir 
taip gi nr yra užsiregistravęs, ar turi 
Optimetristo Certifikata, nes užvis 
svarbiausia Kolegijos diplomas.

AKIU GELBĖTOJAS.
Jei jos kenčiat akių nuovargį, gal

vos si audė įima, tai ateikit pas savo 
tautietį lietuvį P. Millerį, o jis mok 
sliškai pririnks akinius ir išgydys jums 
akis. Išegzaminavimas per speeialistus 
P. Millerį ir G. Millerį dykai.

Jeigu akiniai neims geri, tai pini
gai bus gražinami. Taigi, pirm eiti 
kur kitur, ateikit pas mane persitlk- 
r:ut, o jus busit užganėdinti.

Taipgi užlaikau • didžiausių ant 
V> ėst Sides Storų įvairiausių auksinių 
’a.kfu. Taigi kam reikalingi šliubiniai 
-ledai, laikrodėliai ar kitoki daiktai, 
nei nmirškit atsilankyt, nes jus Ha, 
pus savo tautieti lietuvį, gausit pi- 
•’irttt'. kaip kur nors kitur. Atdara kas 
lien p- nedėliom iki 2 vai. no pietų.

A. M. Norkūnas
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjus 

visokią ženklelę 
K draugystėms, o 

ypatingai: ko-' 
kardą, g u z iku- 

■■fįijB čią, metalinią, 
anameliuotą ir 
padengtą collu- 
loid ’u, š a r p ą,

[ vėliavą ir karū-

M. A. Norkūnas
i 66 Mokose Street, Montel-

I lo. Mass

Londonas. Atėjus ' Į pa- 
gelbą turku pulkams vokie
čiai žada su visu smarkumu 
vėl pulti ant Rygos. “Ry
ga artimiausioje ateityje 
privalo būti vokiečiu ran
kose!” — šaukia kaizerio 
generolai rytiniame fronte. 
Beje, eina gandas, buk Ry
gos frontan atvažiavęs ir 
pats kanzeris.

Rugsėjo 22 d. po pietų at
eina žinia, kad vokiečiu ge
nerolas von Makenzen apsu 
piančiu užpuoimu sumušęs 
rumunu ir rusu armiją. Ta 
armija dabar bėga betvarkė 
je. Ją vejas bulgarai ir tur 
kai.

uostą Konstanzą ir tvirtovę 
Čarnavodą. Jeigu vokie
čiams ir bulgarams pasisek 
tų paimti tvirtovę Čarnavo
dą, tuo,-'t jau lengva butų

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

Adrijas: i

Rev. J. Valaitis ' j
28 Cherry St. - - Shamokin, Pa. j

Jau 24 valandas dūksta be 
jokie pertrūkio tūkstančiai pereiti ir upę Danubą. 
anglų armatu. Jos sutrauk----------------------------

MĖS BilStHTI
jos arčĮo vokįečių apkasus. ------------
Po tokilp ilgo šaudymo rodos Nereikia nei įsivai 
visi apkasai išardyti. Tuose „ui, suprantama koks 
apkasuose rodos nebegali bu toju padėjimas, kur p 
ti nei vieno gyvo žmogaus, ti ilgoji karė siaučia. 1 

Tuomet anglų kariuome- čių ofieierius pasakoj; 
nei sukamanduotą pulti i ap talkininkai kas valau 
kasus šturmu. šauną po 90,000 kartų

Visi tikėjos kad pirmoje matų prie Komiuos 
ir antroje apkasų eiloje at- (Ji talkininkai tvrtim 
bėgę anglų kareiviai teras vokiečiai toji* pačioje 
tik sudraskytus vokiečių la- je išauna į dvidešimts 
vonus. Tečiaus apsiriko. rias valandas net m 

Eina anglų armija, lygu šūvių. Kaimelių tre 
koki jura siūbuoja. Vos tik baisybių negalima ap; 
anglai prisiartino prie apka- Kiekvienas šūvis išg 
sų. kaip nepasipils juos žmogų mirtinai. Spr 
tikra kulkų kriuša iš vokio- ('‘ns granatos sunaikii 
čių apkasų. Pirmoji anglų M- I<ns tik aplinkui y 
eila gulė lig vieno. Artinas kaltu žmonių sveiki 
antra, su antraja ta pati ne- PSti i šmotelius suplė: 
laime. Eina treti, ketvirta griuvėsiuose palaidoti, 
eila. Galop suvirto lavonų Karės pradžioje s 
ir sužeistųjų tokios galybės, niu praneštos žinios k 
jog lavonai stati stovėjo vie ną žmogų baisiais š 
nas Į kitą atsirėmę. Vokie- bais nukrėsdavo, 
čių kulkasvaidžiai surengė žirninės nebeišsigąsta 
anglams baisiausią skerdi- sybin, lyg kad karės 
nę. sis butu prasiblaivę. I

Galop visgi vokiečiai iš Lpės nuo pat pradži 
apkasų buvo išmušti. Apka- ^’°1 pasriuvųsms’ ž 
sai pateko anglams. krauju. Mušiu lauk;

V/ ifc
! Laikas Visiems Prie Šviesos • o s
S Jei trokšti Įgyti tikrą šviesą, užsisakyk laikraštį I

Berlynas. Rusų kariuo
menė įžengusiį Rumuniją 
vedėsi draug su savim daug 
“činovnikų.” Tie “činov- 
nikai” turėjo tapti valdiniu 
kais atimtuose nuo bulgarų 
miestuose. Bet didelė dau
guma jų buvo paimta į ne
laisvę. Sakoma, kad dabar 
bulgarai verčia juos šluoti 
gatves tų pačių miestų, ku
riuos jie buvo manę valdyti. 
Likimo ironija!

» kuri skaitydamas pats apsišv'esi ir kitmi galės' 5
t prpipep šviesos parodyti kelią. Ž

“ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie | 
žmogaus pažangumą. ' f

sv “ŠVIESA kainoja metams tik 50 sentų. s
* Visokiais reikalais kreipkitės adresu: f
| 46 CONGRESS AVĖ., SVATERBURY, CONN. |

Didesnė!Didesne!
TIKYBA ir DORAAlenas laikraštis taip «‘tp-į8 moteris ir 3 vaikai. Sužei 

rašo mūšio lauką Lietuvoje.!^. 45 yyrai) 3? moteris j
Štai karės baisenybių pėd n yaiky Londono gį apy

saka. Jo nužingsniuota to-, Įnnkėse užmušta 2 ir sužei 
jliau... Likę jo kruvinos pū-Įsta n Keliose vietose bu 
dos, užmušti ir sužeisti ka- vo gaisrai. Du zepeli 
reiviai. Kraujas, lyg pava- naį vis gį yk0 pašauti. Vie 
saryj sniegui tirpstant upe nas zepelinas sudegė dratų 
bais čiurena, kliugena į mil- „u žmonėmis, o kitas liko pi 
žino Nemuno prieglobstį. įmtas Į nelaisvę draug su 2! 
Apylinkėj sveiko namelio nė vpatomis.
ra beveik nei vjeno: vienam ______________
granata stog, nnpėiė kitam VIENAME MUŠYJ ŽUVO

i visą kertę nunese... Sienos,
j kaip grąžtu šrapneiais išgrąj OĮJ (JRLAIVIUi
žvtos, stogai nudraskyti, su-į *
'velti ir vėjo draikomi po lau' ----------
kus. Tai vienur, tai kitur, Berlynan. Vėl prasidėji 
matyt apdegusių namu no-’baisus mūšiai Sommos fron 
dėgubai ir giliausios žemėj|t<‘- Kraneuzai ir anglai ata 
išraustos duobės. Tas diio-lP vokiečių pozicijas ajų 
bes išrausė didžiųjų anuotų lenkėse ConRelette, Ran 
.šūviai: jos turi 10—15 žing- e°urt ir Boucbavesnes. Ta! 
snių pločio ir apie pusantro kiuinkai čia neteko 24 oriai 
sieksnio gilumo. Neregėta A’ių, o vokiečiai 6. 
jiega, kuri pop sekunda i*-Į

rausia toki, Mūra NEPASITENKINIMAS RU'
tiltai išardyti, didžiausi jų
akmenis ištaškyti pa riša SIJOJ IR RUMUNIJOJ.
apylinkę, duobės pilnos ku
li pkų skeveldrų. Toliau su- -------- -
versta didžiausia kmvo su-1 Rusai labai daug vyles p; 
plėšytų į šmočiukus išgriau- sinaudosią rumunais, o ru 
ti geležinkeliu bėgiu, ju vie- uruliai labai daug pngelbo: 
toje išmušta giiausia duob”. J ikėjos nuo Rusijos. Baba 
Tai’ darbas vienos miižiniš- Rumunija baigiame padeji 
kos granatos. ,1110. Laikraščiai išmeti n ė j;

Tylėdami klaidžioiame po, valdžiai kam stojusi į kari; 
1 išnaikinimo plotus. Tyli. Nė Visi mato, kad ir Rumunij 

gyvulių, nė žmonių, nė svei- gnli sutikti ta pati nelaime

Nuo Naują Metų eina padidinti. Įvairaus skbitv 
uio tikėjimiško ir dvasiško turinio yra dvigubai tiek, 
kiek pirma buvo (kiekvienas tą laikraštį skaitydamas 
atras nemaža savo dvasiai paguodose atras taip-pat 
išaiškinimą visokių abejojimų ir užmttinėjimų tikėjimo 
dalykuose.)

Laikraštis eina du kariu j mėnesį. Kainač liko ta 
pati: 75e. metams. Kas atsiųs už. lc. krasos ženklelį 
(štampą) gaus vieną numerį pasižiūrėti. Prenumeratą 
galima siųsti už krasos ženkleliais. v

Adresas:

Paryžius. Keletas frau 
f užu lakiniu šiomis dieno* 4
mis pasekmingai bombarda 
vo vokiečių miestus: Man 
liehną ir LmLvigscbafteną 
Nuo bombų abiejuose mie 
stuose buvo kilę keletas gai 
sru.

“Tikyba ir Dora’
1631 W. North AVe. Chicago, III

Seniausia Taupomo Banką ChicagojePlymouth National
BANK

Įkurta 1867 metuos.

Pietvakarinis kamprs La Salia ir Adams St.
Plyinoutli, Pa.

Kapitalas su pervirsiu 
$165,000.00.

Šitoji Bąnka prižiūrima 
Suvienytų Valstiją valdžios. 
Moka .‘> nuošimčius nuo sudė
tu pinigų. Galima susikalbėti 
lietuviškai.

f>. N. Postlcllnraitc, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimas.

LONDONAS. Rumunams 
visu mūšio frontu nesiseka. 
Iš Transylvanijos jie liko iš 
vyti. Hatzego apylinkes 
taipo. gi apleidė rumunai 
Bulgarai paėmė miestus; 
Petrosny ir Szurduk. Mie
stą Szurduk rumunai atėmė 
nuo bulgarų tuojaus po ap
skelbimo karės. Ji randasi 
50 mylių atstu i pietvaka
rius nuo Hermanšt&dto.

Dabar laukiama didelių 
mušiu Dobrudžoje. Stiprios 
jiegos bulgarų ir vokiečių 
renkasi prie Danubos. Vy
riausia vadas von Makenze- 
nas truko-plyšo pasiryžęs 
paimti svarbų Rumunijos;

TAUPTMO DEPARTMENTAS
Friimnm Bppnzltns proilednnt nuo vieno dolerio Ir dnuginn, nS ku- 

rlnoflmoknma 3 mioAimviun ant metą, kurį pridedam kne pusė metų. 
Atdarus Rubatoa Vakarais uno 6-toa iki 8-toa vai. vakaro. 

REAL ESTATE DEPARTMENTAS.
Perka ir parduoda propertea ant komisijos: iškolektnoja randas 

Ir prižiūri propertea; parduoda geros vertės morgičius; aklina pini
gus ant itaiaytŲ savasčių (properčių).

Meldžiu platinti, angliška pamfletą apie Lietuvą. 1

Prie išsinarinimo ir isipjovimol
Tuojau jtrink »-ro Rkbter’lo Dar galima gauti visus numerius. O neužilgo ir šešias 

i išeis iš si»audos. Pamfletai yra papuošti Lietuvos i 
ir Vytauto paveikslu.

PAIN-EXPELLER meris
lr.pinNuo 50 metų nesuvadžiojantis ir letuv- 

nikų numyli tas naminis būdas 
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“IKARA”
Me. it SOe. butalluksu rl«o«« aptlakou arba

Mačiai nuo
P. AO RICHTeK « CO.

'• W*ablntton Straat, York, N. C

KUN. J. J. KAULAKIS
1RTON ST. PHtLADELPHIA

°‘<AUOVSTt
»*6oo

uurja n 1*^*^ • vos.
•mm«sCAW, pa



v*iv SAVAITINIS DRAUGAS

VOKIEČIAI LAIMĖJO NET 
6 MUŠKIS.

i IŠ LIETUVIŲ GYVENIMO
ii ^AMERIKOJE

Gauta žinios, kad laike pa
starųjų 24 valandų įvairiuo
se frontuose vokiečiai lai- •
mėjo šešius mušius. Prie 
Peronuos, apylinkėse upės 
Sommos, vokiečiai gerokai 
pamuše fraueuzus. Champa- 
nijoj (Franci jo j) pasekmin
gai buvo atakuota tusų ka
riuomenė. Prie Kovelio tai- 
po gi mušami talkininkai. O 
Dodrudžoje ir Transylvani- 
joj rusai su rumunais taip 
greit bėga atgal, kad tary
tum devyni botagai ant jų 
-nugaros kabotų.

Socialistu vei
kimas Eastone

MIESTO COMBLES DIE
NOS SOSKtITVTOS.

LONDONAS. Nors vokie
čių policijos ap y lenkė j e mie 
sto Combles buvo labai tvir
tos, bet vis gi francuzai nu
galėjo vokiečius ir užėmė jų 
apkasus. Vokiečiai priver
sti buvo atsitraukti iki pat 
miesto. Arši kova prasidė
jo priemiesčiuose.. Francu
zai paėmė į nelaisvę 3 afi- 
cerius ir 97 kareivius.

Tuo pačiu laiku genero
las Foch nuo pietrytinės pu
sės apsupę dalį miesto Com
bles. Čia paimta į nelaisvę* 
40 kareivių.

Iš visko matyti, kad šis 
miestas greit turės patekti 
talkininkams.

Į šiaurvakarius nuo Com
bles anglai atmušė atakas 
vokiečių ir Užėmė dvi my
lias jų apkasų.

Gi prie Rancourt francu
zai išmušė vokiečius iš ket
virtos apsigynimo linijos. 
Gird, ten ypač skaudžiai nu 
kentėjo vokiečių artilerija.

Ir čia lietuviai subruzdo 
veikti . Pirmas didžiausis 
dalykas, kų męs nuveikėme, 
tai įsigijimas naujos bažny
čios, kuri mums kaštavo 
apie 18 tūkstančių dolerių.

Mes taippat jau pradeda
me rengti prakalbas, pikni
kus ir t.t.

Šitai 4 d. rugsėjo suren
gėme piknikų Franch Ri- 
ckcnbaeh farmoj. Piknike 
dalyvavo labai daug, pelno 
liko 72 doleriu su centais. 
Tie piningai skiriami nupir
kimui į bažnyčių reikalingų 
daiktų. Pikniku visi paten
kinti.

REVOLIUCIJA GRAIKIJO
JE PLATINASI.

Athenai. Visoje Graiki
joje nepasitenkinimas val
džia didinasi. Visur sukili
mai, riaušės, nerimųstis. 
Kreto sala pasiskelbė esanti 
neprigulminga. Taip pat ža
da pasielgti artimiausioje a- 
teitvje ir kitos salos.

VOKIEČIAI ŽABANGOSE.
LONDONAS. Telegramas 

praneša, kad francuzai ir 
anglai laimėjo didelius mū
šius Sommos fronte. Anglai 
paėmė du miestu: Lesbeonfs 
ir Morval.

Pastarasis miestas visai 
arti yra nuo Combles. Visi 
užimti miestai turėjo didelę 
svarbą strategišku žvilgsniu.

Kitos telergamos praneša, 
kad francuzai dar užėmė 
miestą Rancourt, dvi myli į

Prieš šitos progos negaliu 
nepaminėti ir tamsybių 
skleidėjų musų socialistų. 
Tie neva laisvės, bet teisin
giau pasakius vergijos ir 
tamsybių>šalininkai surengė 
taipogi piknikų toje pat far
moj 9 d. rugsėjo. Bet jų] 
piknikas nepasisekė.

Žmonių buvo jų piknike 
mažai. Mat jau ir musų lie
tuviai pradeda suprasti, kas 
da paukščiai tie socialistai 
ir ima nuo jų šalintieš, kaip 
nuo užkrėstųjų bjauria liga,

Nors jų piknike alaus bu
vo iki soties, tečiaus žmo
nės pikniku labai nepaten
kinti. Ten buvo ir karštų 
ginčų, po kurių ir patįs so
cialistai prisipažino, kad iš 
jų jokįos naudos. Taigi kaip 
kitur taip ir musų krašte 
socialistų pastangos sukvai
linti žmones, greitai išsiblaš 
kvs kaip durnai ir nueis nie
kais.

Čia priminsiu vien musų 
socialistų veikimų.

Socialistas Mikolas Kar- 
lauskas sužeistas mirė. Vie-

f
tiniai socialistai susirinko į 
laidotuves, kurios buvo gry 
na socialistiškos. Socialis
tai dalyvavusieji buvo apsi
raišioję raudonais skarma
lais, pasirišę raudonus kak
laraiščius, pagaliaus ir koji
nes (pančekos) buvo raudo
nos. Išrodė visi lygu gai
džiai su raudonomis skiau
terėmis ir raudonomis kojo
mis.

Socialistai norėjo nešti ir 
savo kruvinąjį vėliavų, bet 
valdžia nepavelijo. Numirė
lį laidojant socialistai pa
prašė, kad benas užgriežtų 
marselijejų, bet kapelmeis
teris nesutiko. Tai socialis-

Socialistai iš keršto atsi
sakė dalyvauti vestuvėse. 
Tik jų visa garbė čia liko 
paminta po kojų.

Sužinoję apie tai vyčiai 
stojo į darbų. Susirinko 
puikus jaunimo būrelis. Ve
stuvėse dalyvavo net 26 po
ros gražaus vyčių jaunimo. 
Bet gerb. kun. P. Gudaitis 
pasakė labai gražų pamok
slų prie šliubo, taip kad ir 
patįs socialistai sarmatijos 
savo nepadoraus elgimu^i, o 
kiti socialistai buvo net ver
kti pradėję: Čia lietuviai 
katalikai nebeduoda save so 
cialistams tamsuoliams už 
nosies bevedžioti. Daugelis 
skaito “Draugų” ir kitus 
katalikiškus laikraščius, ku 
rie platinas vis labiau ir la
biau, o socialistų ir laisvama 
nių šlamštus žmonės meta į 
šalį. Tegyvuoja šviesa, te
gyvuoja meilė tėvynės ir 
Bažnyčios.

J. S. Lankuniškis.

KEWANEE, ILL.

INVAIRIŪS ŽINIOS
cialistų šlamštų,‘ bet ir ki
tiems savo draugams aiš
kinti tų šlamštų kenksmin
gumą,

Štai “Keleivio” leidėjai 
vos tik spėjo pasistatyti So.
Bostone namą ir tuoj šalę 
savo spaustuvės, ant antrų
jų lubų atdarė žydu “iška
lą.”

‘ ‘Keleiviui,’ ’ matyt, žy
dai daug artimesni ir už 
“draugus” socialistus. Štai
statant “Keleivio” namukus yra taippat ir didžiau-
tūli So. Bostono socialistai 
džiaugės, kad galėsią gy
venti eiti į “raudonąjį na
mą.” Ir tik spėjo “Kelei-

PRAREGĖJO
Vokiečių laikraštis St. T. 

Blatt 4 rugp. 1916 m. apra
šo šitai ką:

pijinėse mokyklose yra kū
dikių krūtinėn įskiepijama 
dora, tikėjimas ir tėvynės 
meilė. Dėlto bažnytinės mo 
kyklos padeda tvirtų žmo-

kų skriaudų palaikytojų, j gui pamatų, Bažnyčiai ir 
Dabargi patįs matome savo (tautai pasėja naudingus vai 

sius.
Atsiranda tokių, kurie pa 

rapijinės mokyklas panieki
na. Kiti katalikai tėvai lei 
džia savo kūdikius į viešų- 
si is mokyklas. Tuotarpu 
bažnytinėse mokyklose mok 
slas paprastai stovi aug
si mus, kaip viešose mokyk
lose. Čia mokinama angliška 
ir lietuviška kalba, historija, 
skaitliu vimas, geografija,
piešimo, dainavimo ir kas 
tik reikalinga piie gyveni
mo. O kų jau be kalbėti 
apie išaiškinimų tikėjimo da 
lykų, be kurių žmogaus gy
venimas yra lygu numirėlis 
be dvasios. Čia yra vaikai 
n akinami ir prižiūrimi kiek 
viename žingsnyje. Seserįs 
yra pasišventusios mokini

uos turi reikalingų 
mokslų.

Parapijinėse mokyklose 
vaikams yra pirmoji prie
ik ilgimo vieta, kurioje jie 
padeda gyvenimui neš vi
ri lojant pamatų, kur išno
kinama mylėti Dievų, it bū
ti tikrais Lietuvos suųais ir 
dukterimis.

akimis, kad tie apšviestieji 
ir socialistų išniekintieji ku 
nigai ir katalikai šelpia var 
gšus, peni badaujančius si-
ratas. Gi musų socialistai

Didžiausis Francijoj mie- nevien nieko neduoda, bet 
stos yra ParyHus. JPary-1 dar pa,,kutiniu8 piningus

nuo vargšų vilioja.

Dabar aiškiai matyti, ka
me tikrieji darbininkų ir 
vargšų prieteliai, o kame jų 
išnaudotojai.

siu Francijos socialistų. liz
du ir įvairių revoliucijų gim 
tovė.

Pagaliaus ir dabar, laike
vio” “raudonąjį namą” pa- didžiosios karės, kuomet

Socialistų Prakalbos.

Rugsėjo 13 d. šių metų 
čia atsibaladojo A. Bulota 
su šeimyna. Pirma Bulota 
Raibėjo apie Lietuvos var
gus. Bet kalbėjo taip nuobo 
džiai, kad klausytojai ėmė 
snausti ir žiovauti. Bulotie
nė kalbėjo apie “Žiburėlio” 
Draugijų. Ant galo Žemai
tė paantrino Bulotos žo
džius.

Aukas rinko du kartu. 
Tarp tų kurie aukavo ma
čiau ir katalikų. Broiai, 
argi jus nebeturite žūstan
čių Lietuvoje brolių, kad au 
kaujate į socialistų fondų? 
Argi jus norite, kad už ju
su prakaitų įsigalėtų socia
listai, kurie yra musų tau
tos ardytojai, ar norite kad 
jie sukeltų savo socialistiš- 
kųjų revoliucijų su visomis 
jos baisenybėmis, su visais 
žmonių žudymais, argi jus 
norite, kad už jūsų piningus 
sociailstai daugiau žmonių 
apmulkintų. Ne broliai ka 
talikai susipraskime ir mes 
kaip ir kitur, mes aukauki
me nukentėjusiai Lietuvai, 
o ne sociailstų fondui, ku
riam renka piningus Bulo
ta.

statyti, tuoj pilnas primar
mėjo žydų. “Draugai” so
cialistai pamatę, kad “rau
donąjį namą” jau žydai už
ėmė, nuleido savo socialis- 
tiškas nosis kaip statines. 
Nebereikalo žmonės seniau 
kalbėjo, kad “Keleivis” už 
žydų piningus leidžiamas. 
Atsiradimas “Keleivio” na
me žydų “iškalos” turbut, 
atidarys akis daugumui lie
tuvių ir jie pamatys, kas 
per vieni tie socialistų šiam 
štų leidėjai. Mes, katalikai, 
turėtume to fakto neužmirš
ti ir ateityje sukrusti veik
ti, kad tie žydų bičiuliai so
cialistai daugiau žrųonių su 
savo šlamštąis nebemulkin- 
tų. Tam mes turime kuo 
daugiausiai ir kuoplačiau- 
siai skleisti katalikiškus 
laikraščius.

Wm. Kulnis.

PITTSBURGH,
Rugsėjo 20 d. š. m. S. L. (g 

R. K. A. 87 kuopa^parengė 
vakarų su prakalbomis Sū
nų ir Dukterų Draugijos 
svetainėje.

Pirmiausia p. K. Vaišno
ras kalbėjo apie S. L. R. K.
A. organizacijų. Kalbėtojas 
kvietė prisirašyti prie minė 
tos organizacijos. Buvo pa-' fciednu vaiku.

žmonės mirksta varguose, 
kuomet taip stoka vienybės, 
socialistai nesiliauja kurstę 
vieno luomo žmones prieš 
kitą.

Jie rengia didelius mitin
gus, pasakoja suvargusiems 
žmonėms apie socialistų ro
jų, kurs kaip žinote niekuo 
nesiskiri nuo bjaurios ver
gijos, o ant galo nuo tų su
vargusių žmonelių jie renka 
piningus tam tariamajam ro 
jui įvykdinti.

Šviesesnieji darbininkai, 
pasipiktinę tais socialistų 
nešvariais darbais, ėmė kits 
kitam kalbėti, kad socialis
tams, tiesą pasakius, rupi 
ne darbininkų, ne vargšų ge 
rovė, tik jų piningėliai.

Po tokio socialistų mitin
go vieną rytą eina du varg
šu tarp savęs kalbėdamu, 
kad socialistai daug geriau 
padarytu sušelpdami bent 
vieną badaujantį. Dabargi 
jie masina žmonės su tuo 
savo rojų, ir traukia nuo 
žmogaus paskutinius pinin
gus.

Taip besikalbėdamu juo
du prieina prie Mont-Mar- 
tre kalno. Ant to kalno vir 
šunės stovi didelė graži Sal
džiausios Jėzaus Širdies baž 
nyčia. Apie bažnyčią daug 
senelių, suvargusių moterų,

Suprtao dalyka
Niekur Amerikoje nėra 

taip gražiai sutvarkytas ka 
talikiškosios spaudos plati
nimas, kaip Winona’s mie
ste Minnesota’s valstijoj.

Su tuo tikslu jaunimas,n.ui 
ten sutvėrė katalikiškosios 
spaudos kliubą, kurs su ne
matytu atsidėjimu ir paviz- 
dingu sistematiškumu plati
na katalikišką laikraštiją.

Prie to prakilnaus darbo 
labai daug prisidėjo šv. Te 
resos kolegijos mokiniai. •

Ačiū Dievui, jau ir musų 
jaunuomenė ima suprasti di 
džią katalikiškosios laikraš
ti jos svarbą ir ją platinti po 
musų žmonelius.

r ATĮS SAU PRIEŠINAS.

sakyta keletas deklemacijų. Grįštančiuoju du vargšu,
Paskum vakaro vedėjas su- p?k]aUsė vienos moters, kas 
pažindino susirinkusius su'gįa per susirinkimas. Ji at-
p. A. J. Sutku, garsingu kai 
betoj u ir organizatorių. Po
nas Sutkus kalbėjo apie 
spaudos galybę ir apšvietų.

sakė: Netrukus bažnyčioj 
bus šv. mišios, o po mišių

/.

“KELEIVIS" IR ŽYDAI.

rytus nuo Combles. TaipgiL^ laidotuvės buvo aprašy- 
franeuzai išmušė vokiečius fog įy* anglų laikraš,iuose. Ir
iš apkasų prie Fregicourt. 
Combles yra apsuptas kuo-

anglai labai pasipiktinę to
kiu negražiu socialistų pasi

ne iš visų pusių. Tik viena'eigįmu. Beto nesenai čia ap- 
pakalne, mylios platumo, vo RiVedč p. A. Kleviute su p.
kiečiai gali iš žabangų pa
sprukti.

J. Stasiui i u. Ko tie sočia 
listai nedarė, kad p. Kleviu

Francuzai ir anglai paėmė tę padaryti savo šalininke, 
didelį skaičių vokiečių ne-(Kadangi jaunavedis buvo 
laisvėn, daug kanuolių, amu katalikas, šliubą paimta baž 
hicijos. / nyčioj.

Papiežiaus
paliuosavimas

Visi Vokietijos ir Austri
jos laikraščiai reikalauja, 
kad popiežius butų paliuo- 
suotas nuo Italijos valdžios 
ir Austrijos valdžia tiems 
reikalavimams pritaria.

Bedieviu
fanatizmas

Francijoj kur verda baisi 
kova, kur katalikai guldą 
galvą už savo tėvynę, bedie-

bus dalinamas valgis vi- viai ir socialistai valdinin-
3iems vargšams ir badaujan

Kalbėtojas, svetis papasako tiems našlaičiams. Kunigai 
jo daug pamokinančių daly
kų. Nurodė kaip galima į-
gyti reikalingų’ žmonių gy
venime apšvietų. Ragino 
skaityti gerus raštus ypatin 
gai, kas neturi užsisakyti

Daugumas katalikų, per 
savo nesusipratimą, skaitė 
bedievišką socialistų šlamš
tą—“Keleivį.” Gaudė Mai
klo blevyzgas.. Nuodijo sa
vo širdį bedievybės nuodais 
ir kartu krovė “Keleivio” 
leidėjams dolerius.

Prisižvėjoję iš nesusipra
tusių katalikų piningų, šian 
dien “Keleivio” leidėjai už-

kai tarias, kaip bjauriau bu
tų galima persekioti katali-

ir gailestingieji katalikai kus. .Daugelėje departa- 
deda pningus ir kasdieną mentų, jie katalikams užde-

kelias tūkstantis! da daug didesnius mokes
nius. negu saviesiems bedie
viams, kad tokiu budu pri

peni ] 
vargšų

Išgirdusiu ta paaiškinimą.
ir grįžtančiuoju vargšu nu- į varius katalikus prie ubagy 

stės.“ Draugų.’ Prisiminė ir apie gjg kartu su kitais į bažny- 
ųgšvarius sociaistų darbe-i£ią.

Per mišias pagiedota gra
žias graudingas giesmes, o 
po mišių šv. visa vargšų mi 
na nuėjo į labai didelę salę, 
įtaisytą po bažnyčios. Sa
lėje stalai patiesti, padėtas 
paprastas, bet sotus ir svei
kas valgis.

liūs. Kalba tęsėsi porų va 
landų.

Baigiant prakalbų atsira
do gudruolių, kurie panorė
jo užduoti klausimus. Ponas 
Sutkus paklausė: “Ko nori
te P’ Paduotus klausymus 
kaip pradėjo aiškinti, tai 
susisarniatyję socialistų gal 
vočiai, nėšinosi pro duris. 
Mat jau nebežinojo kų sa
kyti. Ponas Sutkus antru 
atveju kalbėjo apie socialis
tus ir jųjų idealus.

Allcghenicčiai pasilieka 
dėkingi p. Sutkui už tokias 
pamokinančias ir gražias 
prakalbas. Kad dažninus at-

TIKRAS GYVENIMUI 
PAMATAS.

, Parapijinės mokyklos pa 
deda tikrų pamatų priaugau 

Prie stalų susėdo valgy- čiai gentkartei. Čia esti iš-
ti apie du tūkstančiu varg- guldinėjama, išaiškinama ir 
šų. Jiems tarnavo prie vai-• išrišama kiekviena rcikalin-

Labai didelis yra katali
kystės, kunigų ir vienuolių 
n prietelis bedievis Watson. 
T lotarpu savo dukterį tas 
b dievis Įdavė auklėti kata
likų vienuolėms (zokonin- 
k ms). Mat iš bedieviškų 
rūkyklų, kurias pats taip 
u: liai platina, nieko gero 
n sitikiąs.

Kas nežino Carranzos 
Fskskos prezidento. Juk 
tf 3 kraugerys Meksikoje 
t. ip baisiai kankina ir per
sekioja katalikus, kaip pa- 
g nįs pirmaisiais krikščioni 
jc3 amžiais. Vienok tas be- 
d rvis Carranza savo dukte
rį atsiuntė mokinties į St. 
L mis, Mo. ir ją Įdavė mo- 
k.iti vienuolėms (zokanin- 
kčms). Mat jis bijąs, kad 
jo duktė nepaliktų bedievė, 
bedieviškose mokyklose be
st nokindama. O bedievė :i- 
ksi nebegodosianti savo :ė- 
v j. Tai matydamas ne vie- 
n s klausia. Jei bedieviškos 
n. jkyklos yra negeros, iš- 
tvirkina vaikus, kam gi jas 
platini? Jei katalikiškosios 
irokyklos yra geros. Vai
kams duoda nevien mokslą, 
b t ir dorą išauklėjimą, del- 
k gi jas persekioja?

Tas pavizdys aiškiausiai 
p rodo, kaip bedieviai veid
mainiauja, kaip jie mulki
na žmones, kaip jie stengias 
tvos vargšus ištvirkime ir 
n. laimėse paskandinti.

gio kunigai ir gailestingos 
katalikės ponios.

Tas reginys labai sujudi
no tuodu vargšu, kuriuodu

ga gyvenime užduotis. Baž
nytinės mokyklos išmokina 
ir prirengia mokinius dru
giai sutikti gyvenimo kovų,

BAVARIJOS KARALIUS 
PAVOJINGAI SERGA.
Bavarijos karalius Liud

viką* yra labai mylimas vi
sos savo šalies. Dabar tele
gramos praneša, kad kara
lius labai sunkiai serga. Jau 

ritus
_ . _ . „ A _______ ___ beno

Senas Alleghenietis. gė katalikus, kaipo darbinin sėta tas ir išaugs. Gi para- kardinolas.

nesenai buvo buvusiu sočia-1 padaro tikrais piliečiais, 
Dievo ir tautos mylėtojais. 
Parapijinėse mokyklose vai 
kai yra vedami neiškraipv-

listu mitinge.
Atsimini, sako vienas,

stato žydams “iškalas.” Ar vyktų panašių kalbėtojų tai kaip per mitingą socialistų
ne ironija? Tą turėtų įsidė-(ir pas mus lietuviai prade ,kalbėtojas dergė kunigus,tu, bet tikru mokslo keliu, priėmė ir šv. Sakrame 
mėti kiekvienas katalikas ir tų susiprasti. ; kaipo kokius kraugerius, der Kas jauno vaiko širdyje pa-kuriuos suteikė Munc
netik pats šalintus nuo so- flonaa a u i—i-- j—±__ •»

♦
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SAVAITINIS DRAUGAS ryrv

Čia garsinami sąnariai sko
lingi už 2 ir daugiau mėne
sius, kurie būtinai privalo už
simokėti Spalio mėnesyj. Pa
kol šis surašąs pereis per or
ganą, tame laike gal daugelis 
užsimokės, taigi lai būna 
jiems žinoma, kad vardai bu
vo paimta pirmiau negu už
simokėjo, užtai yra pagarsin
ti.

1 kuopa.
Dominikas Aleksa kaltas už 

5 mėli., Dominikas Švedas už 
4 Aiėn., Marcelė Agurkienė, 
Ona Straigienė, Katrė Kale- 
dienė, Motiejus Šeštakauskas, 
Alena Totoraitienė, Magdė 
Matulevičienė, Marė Pavilio
nienė už 4 mėnesius, Rožė A- 
g niki eilė.

2 kuopa.
Alek. Zataveekienė, Edvar

das Dyžunas, Ona Šatunienė, 
Ona Gudauckienė, Emilija 
Buividienė, Mateušas Buivi- 
da.

3 kuopa.
Simas Makauckas, Ona Mo- 

tiejienė, Marė Grinčienė, Ko
ste Pranckietienė, Vincas Ma- 
čukonis, Marė Bernotienė, Ig
nas Balčiūnas, Kazys Gražu- 
Jevičia, Jonas Adomu.tis, D. 
Bekšienė, Kasparus" Augus
tas, Augustas Žindžius, Mi
kas Butėnas, Pranė Lukoše
vičienė, Anelė Jasinauskieuė, 
Anicetas Grivertas, Tamošius 
Griška, Magdė Griškienė, Le
onora Butieniutė, Marcelė Bal 
čiunienė, Ant. Railgaliutė, Jo
nas Danulis, Pranė Dvašaus- 
kiutė, Mare Ladicuė (iš kur’)

4 k uopa.
Ant. Navickas, Mykolas M“- 

škelevičia, Marė Sunkienė, 
Jieva Maknavičienė.

10 kuopa.
P. Sakalauskas, O. Valan

čiūtė, O. Taraškaitė, Ant. Gu
džiūnas, O. Gudžiūnas už 5 
mėn., Veronika Grožauskienė
už 4 mėn., 
už 4 mėn. 
mėn., Magdė Valašiuniutė už 
5 mėli. Morta Ragaišienė už 
4 mėn., Z. Nekrošiutė, O. Guo- 
i’iutė už 5 mėn., R. Čiurlionie
nė, P. Portulaitė, D. Šimai- 
čiutė, A. Krušas, K. Mačiulis.
O. •Lileikienė už 4 mėli., K. 
Kulis.

11 kuopa
P. Straviekuiiė už 4 mėn., 

Lr Zitinslė r: •, O Baltuškie
nė už 5 mėn. darė Jekubaitie- 
■ K. Aleksandravičių už 5 
uiėn., J. Bagdonas, J. Rute- 
lonis už 5 mėn , K. Klimašau
skas už 5 niė.i . u Kamaraus 
kienė, Rožė Juodsnukienė, P. 
J urgonienė,. M. Majolaičiutė 
A. Majauskas, J. Alenskas, V. 
Ulevičienė už 4 mėn., A. Ma- 
gauskienė, K. Elinskas už 5 
mėn., J. Jurkuiiienė, K. Jo- 
kubaitė už 5 mėn., Mot. Ver
seckas už 4 mėn., Kat. Balan- 
dienė, Julė Valuškienė, už 4 
mėli., O. Stalioniutė už. 4 mėn..
P. Simanauskicnė už 5 mėn.. 
K. Dvarcškienė, L. Taukiem'*, 
Iz. Lazdauskas, J. l’rikockis 
J. Slučinskas už 4 mėli., M. 
Slučinskienė, A. Prikockienė. 
A. Verseckienė, M. Ulinskie 
nė, M. Bružienė už 4 mėn., V. 
Bakutienė už. 5 mėn.

Salome Stankaitė 
K. Kairvs už 4

5 kuopa.
Jonas Žaliauskas, Juoz. 

liauskas.
Za-

G kuopa.
Jurgis Mališauskas už 4 m. 

Vincas Vaitiekūnas, Jonas 
Struckus, Ona Struckiutė.

7 kuopa.
Ona Visoekienė, Agnė Na- 

vikauskienė, Juoz. Dereškevi
čius, M. Valaitis, A. Valaitie
nė, O. Reklaitienė, J. Andru- 
škevičius, A. šaukščius, M. 
Matuševičia, M. Viškočka, M. 
Simauckiutė, P. Smalenskas, 
R. Barkmonienė už 4 mėn., 
P. Svetland už 4 mėn., Mare. 
Džemdienė, Pr. Sniaidžiunas, 
P. Mardosa, O. Mardosienė, 
A. Laukaitis už 4 mėli., Marė 
Sni'cečiutė, Marė Zaveckicnė, 
O. Satrauckienė, T. Siinauc- 
kas, Juozas Verbiekis, Aižė 
Verbickienė, S. Valiukouis.

12 kuopa.

Juoz. Jankauckas, Marcelė 
Tamašauskienė.

13 kuopa.
O. Rekienė, M. Praneckis,

J. Kriščiuniutė už 4 mėn., O. 
'Kriščiuniutė už 4 mėli., Mag 
Krakauckiutė, K. Žolynas ui. 
4 mėli., O. Žolynienė už 4 m., 
J. Juknelis už 4 mėli., S. Luk
1 etris, J. Tiberis už 4 mėn»
V. Rudzinekas, Juoz. Kungys. 
O. Mikolaičiukė, J. Klišiem* 
J. Rudžinskas, A. Miseičienė 
V. Ambrazienė, O. Mažeikie
nė, S. Rudzinskienė, O. J. Sa- 
kevičienė, V. Zardeckas, Marė 
Bubnienė, A. Mikolajunas, A. 
Magdusauckas už 4 mėn., O 
Tarcevskienė, P. Jokūbaitis 
J’>. Lietuvimikienė, X. Taujin 
skiutė, Adele Urbanavičienė 
už 4 mėn., A. Laukaitienė, J 
Petrauskien, J. Butkevičius, 
O. Miliauskienė, M. Laukiutė 
už 4 mėn., O. Mikuiutė už <■. 
mėn., A. Dutkevičiutė, O. Re 
kuvienė, Z. Jurgelionienė, J 
Lietuvaikas už 4 mėn., Petras 
Petronis, K. Kašinskienė, V 
Piiipauskienė už 4 mėn., Ig 
Pilipauskas už 4 mėn., O. Sa 
kevičiutė už 4 mėn., J. Greb 
lumskas už 4 mėn.

17 kuopa.
V. Sadauniskienė, A. Micke- 

lionienė, J. Staniutis, A. Sta
niulienė, T. Le skauckas, A. 
Bielskis, M. Rekelaitienė, M. 
Naujokiem*, V. Naujokas, J. 
Jamišlcenė už 4 nieu. \. Ra- 
kauckas, T. Kuimeicienė, A. 
Mitiukienė, P. Ažienė, R. Ta- 
muliunienė, A. Strimiutė.

18 kuopd.
Mikalina Giliem'*, K. Luk

šys, O. Rašimieiiė, V. Amlre- 
auckienė, J. Potockienė, M.) 
abiem*, J. Šimkovienė, P. 
tockienė.

1!) kuopa.
V. Žukauskas, D. Lakavi- 

čiutė,

20 kuopa.
VI. Zubaitis už 4 mėli., J. 

Tribulskis, J. Utkauskas, J. 
Sefeltaičiutė, V. Zinkienė.

21 kuopa.
Ona Ramkaičiutė, A. Aš- 

menskas už 4 mėn., Ąug. Jan
kauskas už 4 mėli.; J. Mockus, 
už 4 mėli., A. Kalinauskas, R. 
Abedinskienė, V. Armalienė, 

Navickus, Ona Staniuliutė, 
už 4 mėn.,' kun. J. Žilinskas, 

Gedminaitė, J. Skirkevičia 
iž 4 mėli., A. P. Saparnis, Sk. 
•’alaiidževičienė, M. Dragu- 
uienaitienė, B. Dragunaitis, 
S. Višinskas, M. Bružienė, K. 
Brožis, N. Kavaliauskienė, P. 
N’akcerienė už 4 mėli., Juoz. 
iardeckas už 4 mėli.,J. Biels

kis už 4 mėn., Marė Šleinienė, 
L Januškevičia, J. Stakas už 

4 mėn., J. Pečiukoniutė, Doni. 
tanuškevičienė, K. Norkunie- 
)ė, P. Januškevičius, kun. E. 
Kemėšis, Ver. Šaparnienė, O. 
.’ovilaičiutė, K. Kaulinskiutė 
iž 4 mėn., A. Žalvis, Kazys 
1 unevičia.

23 kuopa.
A. Šivokas už 4 mėn., Juoz. 

dvokas už 4 mėli.,, J. Raulv- 
iiaitis.

24 kuopa.
J. Ambrazevičių, K. Ališau

skienė, l’r. Stankevičius, S. 
Kunickis už 5 mėn., A. Levo- 
nienė, Agota Brazgelienė,

25 kuopa.
Stasys Kolekauskas.

26 kuopa.
Juzė Brazevičienė, Eleonora 
Jovišienė.

27 kuopa.
Jieva Beriiatonieiiė, 

Bernatoi J j.
Ant.

28 kru po.
G. Daugeliutė, J. Radžiūnas

29 kuopa.
O. Supranav.'įtu.’.

35 kuopa.
J. Rupeika už 4 mėn., Juoz. 

Jurkaitis už 4 mėn., K. Čie- 
kauskas už 4 mėn. O. Maide- 
lienė, F. Malinauskas.

36 kuopa.
A. Lapeniutė, li. Staniulis, 

M. Akialis, M. Akialis, Morta 
Akialienė, V. Plikaičiutė, J. 
žarskas už 4 mėn., O. Zarskie- 
barieu, P. Ambrulevičius, A. 
C. Žavišienė, M. Pridotkienė 
už 4 mėli., A. Levanavičienė, 
V- Adomaitis, M. iVrpša, A. 
Miškunienė už 4 mėn., Magdė 
Juškauckienė už 4 mėn. Pau
lina Lapeniutė, Marcelė Dau
kšienė už 4 mėli.. T. Brilienė, 
J. Brazauskas, P. Kasparai- 
tiouė.

38 kuopa.
J. Mickus, M. Janulevlčbi, 

M. Zuk auskas, A. Nevoniaus- 
kas, L. Bronza, P. Tanoni'?- 
nė, Z. Gudukas, P. Yselis, P. 
Prieike, J. šimkonis, Iz. Ja
kubauskas, V/ Povilionis, A 
Pavilionienė, Ad. Vabeliunas, 
B. Povilauskiutė, Marė Dau
barienė, P. Alibrulevičius, A. 
Vaičiulis.

39 kuopa.
P. Kudrotaitė, J. Statkus,

T. Gribaitė už 4 mėn., K. Po
veikis f ; 4 mėn., u. K rauda, 
P. Čekanauskas, V. Dijokas už 
4 mėli., J. Leščauskas.

40 kuopa.
Magdė Jurgelevičiūtė, Ago

ta Vingrauskieuė,
41 kuopa.

J. Deltuvienė, B. Morkūnie
nė už 5 mėn., B. Mingilas už 5 
mėli., J. Ginkuvienė, P. Skliu
tas, R. Dubeekienė už 4 mėli.,
J. Stanaitis, Jurgis Jankau
skas, J. Skliutas už 4 mėn., 
Pranas Pranekevičia už 4 .,
K. Savickas, kun. J. Raštaitis, 
M. Čevinskienė.

42 kuopa.

J. Barkauskienė, K. Saka
lauskienė,, J. Kazakevičius, 
Agota Obeciuniutė, M. Daili- 
duiiieenė, M. Uzupienė už 5 
mėu., A.Jaffei už 5 mėli., A. 
Kancerienė už 5 mėn., Pranė 
Adašiuniutė, J. Gegužinskas,
R. Jankevičiūtė, A. Mikulskiu- 
tė, J. Dalgis už 4 mėn., Vali- 
kevičiutė, O. Bielevičienė, J. 
Vistajunas už 4 mėn.

43 kuopa.
M Pičiulis už 5 mėn.

45 kuopa.
K. J. Klimas, O. Kliniienė,

S. Tainulionienė, Jonas Vaite
kūnas už 5 mėli.

46 kuopa.
Marė Vaitkunienė.

J. Kvedera, J. Mikušauskas, 
G. Ka* uliauskieiK, K. Stal- 
nionis už 2 ber., T. Grigaliū
nas, O. Grigaliūnienė už 4 m. 

53 kuopa.
J. Ragaišis už 5 mėn.

B.
ne.

54 kuopa.
Cigelskis, K. Draugelie-

56 kuopa.
J. Rauba, J. Bičiūnas už 5 

mėn.
57 kuopa.

Ant. Borkintas.
58 kuopa.

A. Žemaitaitis, 
maitaitieiiė.

Marė Ze-

8 kuopa.
K. Bagdonas, K. Juškienė,

N. Preikšą, J. Sinkeičius, P. 
l’aluckis, Marė Grigaičiutė, 
M. Kraučiutė, Mykolas Janča,

. U kuopa.
Ein. Samšiutė, Rožė Sma-

lakienė, O. Urbanavičienė, L 
Pociuvienė, J. Dulbienė, K. 
Šinkūnas.

15 kuopa.
M. Bušienė, O. Laurinaičiu

tė, L. Laudauskas, B. Lauri- 
nuičiutė, A. Laudanskienė, D 
Simanaitienė, A. Pilkius, A 
Pilkiem’*, A. šlakis.

16 kuopa.
Kaz

30 kuopa.
P Kulikau :.;senė J. Janu 

škas$ O. Norvilienė, Marė Vu- 
raškienė už 4 mėn., M. Saldu- 
vienė už 5 mėn., K. Gurskiutė 
4 inen., M. Petkienė, 5 mėn., 
A. Sračienė, J. Tamošaitis.

31 kuopa.
A. Šliužienė, M. Alekasnd- 

ravičienė, M. Aponikienė,, Pr. 
Krnnauskienė, A. Jankauskie
nė, A. Žukauskas,, M. Jezers- 
kienė, už 5 mėn., M. Matulai
tienė, P. Pajaujienė, A. Dul- 
kienė, A. Krauauskas, Kaitė 
Stankevičienė, A. Mverskienė, 
A. Stuškienė, M. Janulevičie- 
nė, O. Merievičienė už 4 mėn., 
Marė Vitkauskienė, Magdė 
Isodienė.

33 kp. M. Šilinienė 
už 4 mėn., A. Zekienė, už 4S. Pi lipas už 4 mėn.,

Pakštas, O. Valiunienė, O. Į mėn., P. Mačiulskis, Kazys 
Kizaliavyčienė, Dovidaitis už 4 mėn.

47 kuopa.
Matijošius Ūselis, Magdė 

Uselienė, R. SalašaviČienė, M. 
Lanauskienė, Marė Mikelio- 
nienė, M. Kalasevičienė, M. 
Kiseliauskienė, J. Kabacevi- 
čius, A. Bubnienė, M. Kveda
rienė, M. Kondrotienė, Pran. 
Gildauskas, V. Giedraitienė.

48 kuopa.
B. .šaltis, Alena Oričaitė, 

A. Rumšienė, R. Stankevičie
nė.

50 kuopa.
P. Kulikauskas, O. F. Ku

likauskienė, O. Norevičienė, 
A. Zenevičiutė, M. Raibikiu-i 
tė, J. Vaitok auskas, J. Dun- 
nis, M. S'imas, M. ,'annšaieiu- 
1ė.

51. kuopa
A. Čeniinvienė. A. Zubrie- 

nė, M. Kukienė, R. Nevulienė,

60 kuopa.
P. Bernotas už 4 mėli., J. 

Mockienė, S. Moskus, J. Lau
čienė, A. Stakauskienė už 4 
mėn., O. Maižienė, M. Berno
tienė už 4 mėn., O. Mickunie- 
nė už 4 mėn., Marė Čurinskie- 
nė, M. Paimbrėkiutė.

61 kuopa.

P. Kriščiūnas, M. Kriš'i *.- 
įnienė, J. Jgnatavičia ciž 4 -- 
15 ber., P. Žieringas, A. Ju- 
dickienė, A. Jokubauekas, A. 
Jokubauskienė, M. Jšaibinie- 
nė, A. Venclovaitienė, M. Ven 
clovaitienė, J. Kulbokas, Bar
bė Kulbokįenė, A. Jlarmonta- 

j vičienė, A. Muolušienė, Jonas 
Skrypko, A. Jasanauskienė,
J. Jasieniauskas, A. Jasie- 
nauskienė, O. Zieringienė, J. 
Varnagis, J. Judickas, S. Ju
ras, A. Jasieniauskas.

62 kuopa.
M. Jasinskienė.

63 kuopa.

Pr. Baltrušaitis už 4 mėli., 
F. Pelkuniutė už 4 mėli., J. 
Kidolis už 4 mėli.

65 kuopa.

M. Balioniutė, Pranas Sa
dauskas.

67 kuopa.

A. Vaičiūnas, M. Balsavi- 
čius.

69 kuopa.

O. Vaišnieiiė už 5 mėn., P. 
šultis, M. Stankauskienė, J. 
Pečiulienė už 4 mėn.

70 kuopa.

M. Karalienė už 4 mėn. M. 
Januršauskienė už 5 mėn., O. 
Dapkunienė už 5 mėli., O. Žu
kauskienė, J. Lesinskas už 5 
mėn., M. Krasauckienė, L. 
Slušenskienė, M. Karužienė,
K. Stepulevičia, V. Zelonis 
už 5 mėn., O. Puodžiūnienė už 
4 mėn., Pr. Urbienė, K. Vago- 
nienė, M. Merkevičienė, M. 
Zilonienė, M. Karveliutė, K. 
Lesinckicnė už 4 mėn.

71 kuopa.

J. Macijauskas, K. Linerta. 
J. Traskauskas, AVrsiac- 
l as už 4 mėn.

72 kuopa.

Rokas Gclžinis už 5 mėli.

73 kuopa.

M. Jcnčys už 5 mėn.

74 kuopa.

P. Staniunienė, K. Sugždi- 
nienė už 5 mėn.

75 kuopa.

M. Kuosienė, M. AidulJcnė, 
M. Bakšienė, P. Baltuška, P. 
Baltuška, L. Sluzelis,

Toliau bus.

Ne kiek Tamsta Uždirbi bet Kiek Sutaupini
Jeigu tamsta nori būti savistovus tai vienas kelias 

jo dasiekti, tai pradėt Savings acount’ą. Žmogus, kuris dir
ba turi ir žinoti kaip taupyti savo piningus dėdamas juos 
į banką. Niekas negali žinoti kur kokia nelaimė atsitiks ar 
bedarbė ar liga prispaus ir tuomet nebus iš kur gauti pa
šelpos užlaikymui savo šeimynos. Neatidėkite ant toliaus, 
bet pradėkite šiandieną. Mes mokame 3 nuošimčius. Mes 
siunčiame piningus į Lietuvą žemiausiom kainom. Klaus
kite mus apie kainas

Įdėkite savo piningus į banką, kuri yra po valstijos 
priežiūra.

Musu turtas siekia suvirš šešius milijonus dolerių.

ta
PRANEŠIMAS.

Peoples Stock Yards

STATE BANK
Prie Ashlud An. ir 47 {įtik

Musu turtas siekia suvirš
$6.000.000

Šiuo pranešu, jog aš šiuo 
atveju nesu organo literatiš
kos komisijos sąnariu ir kilu
siose šią vasarą dėl namo 
pirkinio ginčuose nedalyvau
ju, kaip kad kurie intarinėja.

Su pagarba
A'izm. J. Dobuztnukas.

20 IX - 1916, Newark, N. J.

S. L R. K. A. KUOPU 
SUSIRINKIMAI.

SLRKA. 67 -ta kuopa lai
kys susirinkimą 1 d. Spaliu 
bažnytinėj svetainėj 4-riose 
p.» pie:ų. Todėl visi sąnariu’ 
ir sąuarės malonėkite ateiti ir 

nauju sąnarių ats vesti, kvic-
v •čia

K uopon Pi r nūn i n kas.

SLRKA. 36 kuopa, matyda
ma daug svarbių reikalu Susi
vienijimo dirvoje, sumanė su
šaukti N. T. Valstijoj apskri
čio konferenciją. Konferen
cija įvyks spalių 15 d., 1916, 
1 :00 vai. po pietų, vietos lietu
vių parapijos salėje, 157 Maut 
goniery st., Paterson, N. J. 
Kviečiama, kad visos iš apy
linkės SLRKA. kuopos pasių
stų delegatus viršniinėton 
konferencijom

Komitetai:
A. Masandukas ir 
J. Žematis.

SLRKA. 101 kuopa laikys 
’ bertaininį susirinkimą spalių 
į 1 d., 1916 m. 1 vai. po pietų, 
Į Apveizdos Dievo parap. svet.

Sąnariai teiksitės būti eu- 
j nurinkime, ir kurie dar kalti 
užsimokėti.

Ateidami atsiveskite susi
rinkiman naujų sąnarių.

D. G. Sulckaitė.

pačios tautos gyvena geriau- 
isoj sandarmėj viena šalia ki
tos ir pati sandermė yra taip
gi jų išgyrime Trinerio Ame- 
rikoninio Karčiojo Vyno Elik
syro. Italas Girardo Varano 
-.. o iš Mt. Carinei, Pa.: “Aš 
netingėsiu pagarsinti jūsų vai 
etą, nes jis tikrai yra galin
gas. Nors aš dar nepabai 
giau antrosios bonkelės, jau
čiu jau jo veikmę, taip, kad ne 
moku net išpasakoti to”. Mi- 
ehal Babienski, lenkas rašo iš 
Northbridge, Mas:-..: “Aš var
toju Trinerio Amevikoninj 
Kaičiojo Vyno Eliksirą jau 
antras metas ir be jo aš ne
gailėčiau gyve 'L šitame pa- 
fttuhj”. Ir jis yra ne
palyginamu vu.stų nuo vidu- 
i"ą užkietė.ęrcj ir visų nega- 
1 u ,paeina m-lų nuo vidurių/ 
užėietčjimo nuo aplamo silp- 
: ..n; gaivos skaudėjimo, ke
pei. l ir žarnų. ligų. Apticko- 
se, Kaina $1.00.

JT :i erio i iiiimentas yra 
st , .is va 4as tiktai ’nikuti 
r’* v vartei*, i. suteigia utis 
tikrą palengv* dilią ramatose, 
neuralgijoj, perėnm.-;, jvainuo 
se pripuoiia *<• ir tt. Kama 
25c. ir 50c. aptiekęs*1. Kra- 
sa 35c. ir 60c.

Jos Triner, išdirbėjas che- 
iniks, 1339—1339 So. Ashland 
Avė., Chicago, III.

THE KEISTER’S 
LADIES TALORING 

COLLEGE.
40 lr Cottage Grova Are., Chicago, 
III. Telefonas Oakland 6262.

Jns nusistebesite kaip puiki ir len
gva yra muši; metodą padirbimo dra
bužių.

Todėl Keister College yra popula- 
riSka. Pamatykite mus apie speciale 
kaina dėl siuto.

KAINOS M0KYNIAM8:
Pilna*, kursas su instrukcijoms $25.00 
Siuvimo kursas 10 dienų .... $5.00

R

58-toji kuopa Curtis Bay, 
Md. laikys paskutinių šių me
tų susirinkimą, nedėlioj 8 die
ną spalio, 1913 m. 2 vai. po 
pietų, pas kvapo'- pirmininką 

B, Radauską No. 2 Dažei
Maloni?. kviečiami visi 

r;,mariui at.* c* užsimokėti mo
kesčiu sir uaujj atsivesti pri
sirašyti.

A. B. Radauskas, 
Kuopos raštininkas.

TAUTŲ SANDERME 
AMERIKOJE.

Europos tautos kovoja žūt 
j r,r Imt kovoje. Amerikoje tos

U

Tel. Yards 1532

DR. J. KULIS
LIETUVIS GYDYTOJAS IK 

CHIBUBGAS,
3259 S. Halsted st. Chicago, III. 

(lydo visokias ligas moterų ir
vaikų.
Priėmimo Valandos: nuo 0 ryto 
iki 12; B iki 9. Nedėliomis: 
nuo 9 iki 2 po pietų; nuo B v. 
iki 8 v.

PhM« Csael >U«

DR. A. YUSKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

174UI. NaltlK CHICA60, ILL,
CORNER rt'h STREET

TEL. DROVE 7771

S. E. Allen D. D. S.
4464 So. Halat.d St.
Darbo valandos:

10 vai. ii ryto iki 8 iki vai. vak. 
6ventadi<*nes nuo 9 vaf. ryto iki 1 vai. 
popiet.

i
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SAVAITINIS DRAUGAS
SUSIV. LIKT. K. KAT. AM. 
CENTRO VALDYBOS AD

RESAI:

Pirmininkus — J. Jaroševi
čius, 1()48 YVnshington St.. 
Nonvood, Mass.

Vice pirm. — K. Krušins
kas, 59 Teneyck St., Brooklyn, 
N. Y.

Raštininkas — J. S. Vasi
liauskas, 112 N. Greene St., 
Baltimorė, Md.

Iždininkas — .T. Stulgaitis. 
140 S. Meade St., \Vilkes 
Barre, Ba.

Iždo globėjai:
V. Lukoševičius, B. O. Mi- 

iiersville, Ba.
A. Nausiedienė, 917 W. 

33rd St., Chicago, III.
Dvasiškas Vadovas — kuri 

.1, J. Jakaitis, 41 Providence 
St., AYorcester, Mass.

Knygius — kun. S. .1. 
Struckus, B. O. Plymouth, Ba. 

Gydytojas — Dr. A. K.
Rutkauskas, 2302 S. Leavitt 

t., Chicago. III.

rnfinas, 2327 
Chicago, III.

Sekretorius: K. Pakštas,
911 M. Jdrd st., Chicago, III, 

Iždininkas: — B. Vaišno
ras, 1514 Caison st., S. 
Pittsburg, Pa.

Iždo globėjai:
A. Nausiedienė, 917 \Y 

33rd st., Chicago, III.
J. Miliauskas, Pittsburg 

Pa.

W. 23rd
ulm-li utockbulders and security lioltl- 

’ I. tus \vho do not nppear upon the bookt»

' und securities iii :i
, t linu tliat of n huną
' this affinut h:is no
Į tliat any other

v enpjieity other

i t 4 t '9% i 4 ė 4 1 -4 "4 ■ " 4 ' -4" ' -i 4 M

AUKOKITE TAUTOS 
FONDAN.

« jc* '■ fe s fe •« €•-, ife: ? <•«.< fe *

\>ek<ith)s ueh isl.ife nit‘1,
ussocintiou, or

q i‘(>rjM*rutiuu ims aiiv jntort'trt direct or
^•jor in.lircct in the' said stock, bonds, J'"'7'''W'F ///'' f/ahllia

. or other securities thaii us so stateil ,/t‘UĮU ./i'.s'/Į,
h,V hllll.

i’aui .Mulevičius. .L' gu .jūsų vaikutis
Kuom to aini subscribed bel’oTo tne ^Ij.i 

this 23r.Į day nl September, l’JHi.
.losopii. .1. Elias, i.įtokias ligas arba jeigu 

(.'Iv coiiiiiiHsion ex|«ireu A| iii 29th, daili"
1917).

Jšė.jo iš spaudos 
DVASIŠKOJO GYVENIMO

VADOVĖLIS.

•-i’id railm bučiuot.

Sąmoninga gasjrratRa
visada turi savo paini.t> v butelumą

I>-ro kichter’io

dig
j duoti jam

Neabejojantis būdas jtrii’.iinui iuc 
skaudėjimo Reumati ano. persišal 

•liip.ii, išsinarinimo ii' ‘t.
Tikras tiktai su pažymėta marke

-ĮKĄRĄ”
J5c. ir Soc. buteliu!.n. v:. įso aptiakoco r.tba 

nuo
F. AP. tlli.K (t co 

74-UO Wsclni.g-I.ou Ucw VuSi, N. K.
Puiki knvga — turtinga, tu-!

; |

Kražiai išleista. Tur Č
rimu.
Didelė,
409 pusi.: audeklu apdaryta. 

Su prisiuntimu atsieina tik
DOLERIS. t

Tuojaus ja gausi, tik para
šyk pas:

KUN. A. STANIUKYNĄ, i
2G34 "VY. G7tb St.. Cbieago, 111.,

i p

am 
l>aa;l 
aam'i.

Parsiduoda namas ant dvief
jų lubų augščio. Vienas pa-; 
gyvenimas turi 5 kambarius.1 
kitas G. Taipogi Įvestas ięn-j 
zas ir maudyklės. Arti tri-, 
jų gatvekarių linijų ir ele-1 
vatorius. Atneša 12 procentų 
aut. pelno. Namus yra po nu
meriu GOO5 Lalavettc avė.turi

coiitipntion, arba Atsišaukite pas 
jo po numeriu: (imi? 

neužmirškite *’•
Eopp’s” Baby’s 

Prieini, luris yru jau išgelbė

jęs tūkstančius mažų vaikelių 

per paskatinius 40 metu.

“ Eopp’s Baltys Prieini 
yra gaunamas už 25 c. ir 50 
c. ku k Ienoj

Jeigu dus negalitt 

pas savo aptiekoriu. 

mums pui ierini

Vi.lSi iliyeioj. Į
gauti' 

prisius- i
kiti doleri, einu.’o

savi a inkų
Llllnvette

SKAITYKITE “DRAUGĄ.”

CHICAGOS I APSKRIČIO 
S. L. R. K. A. ADRESAI-

Biriu. A. J. Sutkus, G329 
So. Fairfield avė., Chi *ago 
Tll

Ra ŠI. J. J. Palekas, 4528 
So. Washtena\v avė.,

Chicago, III. 
Ižd. J. Žakas, 3339 So

Etnerald avė., Chicago, TU
Organizato'-iai:
A. J. Sutkus, 6329 So 

Fairfield a'c Chiengo. 
III.

!

•„ :.3>.». ; r į
Tel. Randolpb 52 46

A. A. Šlakis
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE St.
(Room 315) Chicago, III. H 

Re.. 3255 Se. Ha.Uted St.
Tel. Dri»er532A

sr >: čsaasssrsc;;?,

prisiusime du 50e. 

I.ns, tumius per pačt;
buteliu-

<3. ?V;r

KOi’P'S BADY’S

S’y šiuo p 

ų :u. 1 iškas..

PRIEKI)
YORK, PA.

rašių tiktai ori-

SUSIV T J ET. R. K. AM. 
I'ITTSIU R(iO APSKRIČIO 
VALDYBOS ADRESAI:

Pirmininkas, Bautrus Vai
šnoras, 1514 Carson St., Pitt
sburg, Pa. I r •

Vice-pirm., Antanas Vis
minas, Homestead, Pa.

Raštininkas, Kanst. Vai
šnoras, 1116 llilsboro St., 
Pittsburgh, Pa.

Iždininkas, kun. S. J. Če
pananis, 318 — 4th Avė., 
Homestead, Pa.

Organizatorius, Konstan
tas Vaišnoras, 111G Hillsboro 
St., Pittsburgh, Pa.

SEKANČIAS KNINGAS
VELTI ! GALIMA GAUTI 
S. L. R. K. A. KNINGYNE.

L Gabrio “Lietuviu Lenke
Bliij-t”. -

2. Jono,
na”.

3. Jono,
pa”.

4. Jono,
nė”.

5. Jono,
lenrodas”.

G. Freemanoč “Europos Is 
tori ja”.

7. Jocio, “Kuomi Žmonės 
Gyvena”.

8. Jono, “Naktys”.
9. Astramsko, “Petras Že

maitis”.
Aplikacija turi būti pažy

mėta kuopos viršaičiu vardais 
ir krasos ženkleliu už 10c.

KUN. S. .T. STRUCKUS, 
PLYMOUTH, PA.

btatement of the Ownership, Manage
ment, Circulatlon, etc., Keąuired by i 
the Act of Congress of August 24, 
1912, of “Savaitinis Draugas” pub- 
lislied vvcekJy at Cbieago, Illinois for 
Oetober 1, 1910, State of Illinois,
County of t'ook. Bofore mo, a nota- 
rv publie iii aini for tlie Stato aini 
eounty aforesnid, porsonally nppeared 
Paul 31 Ulevičius, vvbo, liaving been 
daly tnvorn acording to law, deposes 
aini says tliat lie is tlie businesR ma- 
uager of tlie “Savaitinis Draugas” 
aini tlie ldllov.ing is, to the best of , 
bis knovvledge aini belief, a true statė- i 
mont of tlie mvaersbip, įuanagoment, Į 

etc., of tlie aforesaid publication for , 
tlie date sbown in the above eaption, 
rerpiiroil by tlie Act of August 24, 
1912, enibodied in scction 443, l’ostal 1 
baus and liegulations, printed on the j 
reverse of this forui, to vvith:

1. That the narnės and adrosses of 
tlie puldishers, editors, mauagiug edi- 
tor, and busiaess managers are:

l’nldislier Draugas Pub. Co., 1800 W. 
flitli str., Chicago, 111., Editor Kev. 1 
Dr. A. Alaliauskis, 2323 \V. 23rd pi., 
Chicago, JU., Alauaging Editor Kev.
I . D. Serafinas, 2327 " . 23rd place, 
Chicago, Jll., JJusiness Manager J’aul j 

Mulevičius, 0329 So. Pairfield avė.,' 
Chicago, JU.

2. 'J’hat the osvners are: Draugas ’ 
Pub. Co., Ine., Keverend fathers: A. į 
Ežerskis, Cicero, Jll., J-'. J{. Serafinas, 
Chicago, III., A. Skrypko, Chicago, III.,; 
C. Dargis, 'Vilkes - Barre, Pa., 
Dumčius, Minersville, Pa., J
kailis, " orcester, .Mass., J 
Scianton, Pa. .1. Kaulakis, l'hiladel- j 
phia, Pa., .M. Krušas, Chicago, Jll., S., 
I'aut iciiius, Slieiiandoah, J’a., N. J. j 
Petkus, J’.rooklyn, Y., K. Skrypko, I 
Detroit, Midi., .1. Stankevičius, New- Į 
ark, .1., A. Ktaniukynas, Cbieago, j 
III., K. I rbaiiavičius, Jlrockton, .Mass., 1 
I'. Žilinskas, So. Boston, Mass., 1. 
Zimblys, Philadelphia, J’a., V. Matu
laitis, Silvcr Creek, J’a., .M. Kraufiu- 
nas, Chicago, III.

3. Thnt the kuovrn hondholders, 
mortgagees, and other sceurity, hold- 
ers ovving or Holding 1 per cent or 
more ot totai iiniouiit of bonds,-mort, 
gagės, or other securities are: .Mc- 
.'lalion aini lloban, Chicago, Jll.

■b That the t'vo parngruphs ncxt 
ab< cc, giviiig t.ic narnės of tlie ow- 
ners, stockholders. and security hold- 
ers, it' nny, contain not onlv the Jist 
of stockholders and security hold
ers as tliev appear upon tlie books of 
tlu> coinpnny Imt ai o, in cnses vvliero 
tlie stolklioliler or sm urity hobler ap- 
pears upon t lie books et' tho eonipaoy 
as trustec or in any other fiduciary 
relation, tlie name of tlie person or 
Corporation for whom midi trustec is 
acting, is giver*; also tliat the- said 
tuo parngruphs eontaiu stnteinents 
embrneing nffiant. ’s full knotvledgo 
aini bidiet’ as to the eirculations under

<► »*>
MUZIKOS. MYLĖTO-

| • JAMS NAUJIENA.
Brooklynnn nesenai rt v: žia > •» mu 

zikas A. AEEKSAMUE" If ll S, 
i baigės '. aTšavos muzikos konservnto- ' 
, ri.j-i, ir atidarė

LIETUVIŲ MUZIKOS 
MOKYKLĄ.

.Mokinama aut l’IAND, SMUKO,
GIEDOJIMO ir ' AUGOM- I 

! • M M\ AVIMO. Taipogi išguldama 
i TEORIJA, JI.'lbMD.M.IA, KOSTI,’.'- , 

PI MATAS, JNSTRUM E.NTACIC.I A į 
i ir MI ZJKOS ISTOIDJA.

t žsirašvti j bile kurį muzikos sky- ' 
l iu galima dienomis ir vakarais. Kai- } 
na labai prieinama, o mokslus einan- ' 
čiam jaunimui nemaža nuolaida. Vi
siems, kmiė norėtu pasimokyti muzi
kos, patariama imti lekcijas šioje j 

l muzikos mokykloje.
Adresas:

A. Aleksandravičius,
Vedėjas.

6G Coiiseylyea St., Brooklyn, N. Y.

-4»»-

$31,000,000,00

Suviršum depozitu turi dabar 
didžiulis Valstijos Bankas

State Bank of Chicago

N
uo jo įsteigimo 1879 metuose tasai bankas 
nuolatos augo taip, kad šiandie jo kapitalas 
ir atsarga yra daugiau kaip keturi milijo
nai aštuoni šimtai septyniolika tūkstančių 

doleri,, _ $5,(KM),000.00.
Re 40 tūkstančių žmonių, kur turi pasidėję 

savo pinigus šiame banke, čiajau sudėta Suvieny- 
tųjį.r Valstijų valdžios, Illinois valstijos ir Cbica- 
gos miesto pinigų.

Lietuviai, kuriems rupi saugumas jų pinigų, 
tegul pasideda banke. Daug lietuvių yra pasidėju
siu čia savo pinigus ir džiaugiasi.

Bankas moka 3%. Atdaras nuo 9 ryto iki 3 
vai. po pietų; Subatomis iki 2 vai. po pietų

įsidomėkite adresų:

STATE BANK »f CHICAGO
Kampas La Šalie ir Washington sts. 

prieš City Hali.

.1.1 
.1. Ja-i 
Kuras,

Draugijų
Reikalai

Reumatizmas Sausgsia

TAFTOS FONDO VAL
DYBA.

I’irmiiiinkaas: kun. J. J. 
Jakaitis, 41 Providence st., 
AYoieester, Mass.

Linas vice-pirm. Adv. ’A. 
Šlakis, 3255 So. Halsted rt.. 
Cbii-ngo, III.

2-ras vice-pirm: Kun. Se-

Ncsikankikc save Skaunmnta, 
Riniinntizmu, SaiiRgėlė, Kaulų 
je linui, nrba Mėnlunijiii -raume
nį, sukiniu; nc^ nkninlėjimni nai
kina huno gyvybę ir taukiai nnt 
patalo paguldo.

CAPSICO COMROUND mostis 
lengvi.i prašalina virš minėtas li
gas mums ftinndicn, daugybė 
žmoniii siunčia pndi kavonos pa
sveikę. Prekė 2~>r, per pačfr, 23e.

JU8TTN KULIS,
3259 S. Halsted St., Chicago, IU.

Knyga "BALTINIS SVEIKA
TOS,” arba nugalais gydyties
prekė ode.

Kuo tik išėję iš spaudos šitos LABAI ĮDO
MIOS kuilį gėlės:
1) SOCIALISTŲ NORAI IR DARBAI TIESOS H
ŠVIESOJE, čia gyvai t atsitikimais prirodyta, gi 
ko nori socialistai. Čia išvilkta aikštėn SOČIA b 
LĮSTŲ SEKRETAI.

2) Į SOCIALISTŲ ROJŲ. Kas nori links- ” 
mu jiasiskaityiiui, teptuką šitą k.iiiiuutę.

3) GIORDAN0 BRUNO. Didis Lcdieviij kan

kinys. Kas uoi’i pažinti bedievius ir ju vadus,

Sj

I

skaitykit, šitą kningute.
Perkant. PAVIENIU kiekvienu kr.ingelė te- 

kaštuoja tik po 5 CENTUS. lindai ias VIENOS 
RŲŠIES kunigėlių nemažiau 100, gausi po 3 ccr r 

tus, imdamas nemažiau SCO, gausi po 2 centu, ini- i. 
damas nemažiau 500, gausi po 1 c:ntą.

Kas norėtų gauti NE VIENO3 RŲŠIES, bet 
sudėtus iš trijų pirmųjų nišių kuingučių, tas už 
200 kningučiu užmoka 5 dol., o už 520 tik 8 dol.

4) MARKSAS II- Pasiremiant pačiais svar
biausiais SOCIALISTŲ DOKUMENTAIS, šitoje 
kningelčje vra išrodvta, kaip socialistai rengia 
žmonijai BJAURIĄ ’ VERGIJĄ.

Ta kjjingelė yra didesnė. Pei’kant PAVIE
NIU, ji tekaštuoja tik po 8 CENTUS. Imdamas 
nemažiau 100, gaus po 5 CENTUS, imdamas ne
mažiau 200, gausi po 4 CENTUS, mindamas ne
mažiau 500, gausi po 2 CENTU.

Gerb. KUNIGAMS ir AGENTAMS čia GE
RIAUSIA PROGA paskleisti po žmones naudin- 

•giĮ ir Įdomiu kningelir. Pasiskubinkite užsisa
kyti! Piningus reikia užmokėti UŽSISAKANT..

Su visais tais reikalais kreipkitės Į“DRAU- 
GAS” PUB. CO.
1800 W. 46th St., Chicago, Illinois.

a i

i'L

Al 
1 i

Tinkamiausls lietuviams laikraštis yra

“DARBININKAS”
“DARBININKAS” eina utarninkais, ketvergius ir su 

botomis.
“DARBININKAS” paduoda daug žinių iš darbo lau

ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimu.'
“DARBININKAS” paduoda daug straipsnių, naudingų 

darbininkams pasiskaitymų, rašytų pat ių .darbininkų.
“DARBININKAS” jiadnoda s. •arbiausins nuotikius 

visame pasaulyje, iizLuniii.isias žiu...s ir žingeidžiausius at
sitikimus.

“DARBININKAS” visuomet mri smagių, gražių eilių, 
dailių vnizdelių ir apysakaičių. p

... “DARBININKAS” visuomet turi viso to, kas darbi
ninkui svar b u, n a u d i n g a, i n d o m u i r 
supranta m n.

“DARBININKAS” nuobitai išleidiiiėja knygeliui, ku
rios dailumu, gražumu, turiningumu, pigu m u vir
šija visas išleistuves.

Skaitykite ir plntykite “Darbininką” ir jo leidinius.
Prenumeratos kaina: tris kartus sn va i f ėję metams 

$3.00; pusmečiui $150; 'ienų kartą savaitėje, užsisakant 
tik sul,utinius 8 pusi. numerius, metams $1.50, pusmečiui 
75c.

Adresas:'

“DARBININKAS”
242 W. 8roadway, So. Boston, Mass.

DRAUGAS DRAUGAS DRAUGAS DRAUGAS DRAUGAS DRAUGAS DRAUGAS 
DRAUGAS DRAUCrAS DRAUGAS DRAUGAS DRAUGAS DRAUGAS DRAUGAS 
DRAUGAS DRAUGAS DRAUGAS DRAUGAS DRAUGAS DRAUGAS DRAUGAS 
DRAUGAS DRAUGAS DRAUGAS DRAUGAS DRAUGAS DRAUGAS DRAUGAS 
DRAUGAS DRAUGAS DRAUGAS DRAUGAS DRAUGAS DRAUGAS DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGA3
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
•RAUGAS
•RAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS'
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
• RAUGAS
DRATJGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAU0A3
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS

Skaitykite
IR ■

Platinkite

i %

VIENINTELIS LIETUVIŲ 
KATALIKU DIE NRAŠTIS

Metams . 
Pusei Metu

$3.80

$1.75

Del p.iZiuros vienas numerio siunčiamas dykai.

DRAUGAS
1800 W. 46th ST., :: CHICAGO, ILL.

ii ll >

DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS.
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS
DRAUGAS

DRAUGAS DRAUGAS DRAUGAS DRAUGAS DRAUGAS DRAUGAS DRAUGAS 
DRAUGAS DRAUGAS DRAUGAS DRAUGAS DRAUGAS DRAUGAS DRAUGAS 
DRAUGAS DRAUGAS DRAUGAS DRAUGAS DRAUGAS DRAUGAS DRAUGAS 
DRAUGAS DRAUGAS DRAUGAS DRAUGAS DRAUGAS DRAUGAS DRAUGAS 
DRAUGAS DRAUGAS DRAUOAS DRAUGAS DRAUGAS SRAUGAS DRAUGAS

* i ' ;i

DIDŽIAUSIA

KRAUTUVE

LIETUVIŠKA

CHICAGOJE
1 žlnikomo laikrodžius ir laikrodėlius, Auksinius žiedus, Slin- 

t’inius ir deimirintinius, muzikas, grnmnfonus su lietuviškais re
kordais, koncertinas, ant. kurių gali groti Ir nemokantis visokius 
šokins; armonikas rusiškas ir prūsines, importuotas ir taip jau 
rusiškas bnlalaikiis ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.

Taipgi taisome laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzika- 
liškus instrumentus ir revolverius. Havo darbi) gvarnntuoiame. 
Musų kainos nnt visko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis nž 
Chicagos orderius galite siųsti per laiškus.

STEPONAS P. KAZLAVVSKI
4632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAOO, ILL.

TBLBPHONB DROVER 7309
Katalogą visiems dyk«Ckas tik prisius už 2c štampą.

-Ii



M, r. SAVAITINIS DRAUGAS |T

t*
PITTSBURGH, PA.

WEST END.

turinis, kad vaikelis nekrik
štytas, tai delto ir ne nu
mirštas. Tada tos svetim
tautės moteris pradėjo jį ko

Rugsėjo 17 d- 1916 m. ya-

lietuvių brolių neapsakytus 
vargus. Delto jų pasakyti 
žodžiai buvo gyvi ir pilni 
žingeidumo. Nevienas ap

PINIGAI PINIGUS DIRBA
imt ir visaip gėdint už tokįlsišluostė veidus išgirdęs kas 
nekrikščioniškų pasielgimų, dedasi po Lietuvos griuvė- 
Tada “socialistas” susigrau sius ir koks vargas spaudžia 
dinęs išbėgo laukan ir nubė- musų brolius.
gęs pas airių kunigų, meldė,' Per prakalbas aukų su
kad ateitų nors mirštantį 
vaikų pakrikštytų.

Žinoma, katalikų kunigas, 
išgirdęs tokius prajovus 
skubiai atėjo ir pakrikštijo 
vaikų.

Tai pavyzdis musų mergi- 
nors, kurios nori susidėt su

kare, šv. Vincento bažnyčios tokiuis talllsuoliais ir ištvir.
svetainėje buvo prakalbos. 
Kalbėjo garsingas kalbėto
jas p. A. J. Sutkus, visiems 
plačiai žinomas lietuvių vei
kėjas ir gabus kalbėtojas.

Jis stengės supažindinti 
musų žmones su lietuvių ka
talikiška ja spauda. Jo kalba 
patiko labai visiems klausy
tojams. Nepatiko tik vienam 
socialistui. Tas nesusipra- 
tęs žmogutis buvo taip Įsi
karščiavęs laike prakalbų, 
kad neatbūtinai stoti su kal
bėtoju į disputus, bet matyt 
tas nepamatė, kaip tas tam
sus socialistelis skrydo per 
duris.

Po to p. Sutkus kalbėjo 
apie S. L. R. K. A.

Publikos laike prakalbi] 
buvo susirinkę pilna svetai
nė. Matyt žmonės čionai 
gerai susipratę ir mėgsta ge 
ras prakalbas. Reikia pa- 

už gerų užsilaikymą 

Žinys.

girti
svetainėje

YOUNGSTOWN, OHIO.

kėliais socialistais. Tokie iš
tvirkėliai pagaliaus ir savo 
vaiko marino be krikšto, ir 
daro lietuviams sarmatą net 
svetimtaučių akyse.

K. Vuoslis.

PERU, ILL.

rinko $131.00 nukentėju
sioms nuo karės.

Minersvilliečiai gali pasi
girti duosnumu. Vietos lie
tuviai jau suaukavo labda
ringiems tautos reikalams 
$1,400.00.

Kų veikia ar sudeda au
kas tai katalikai.

Čia taipgi yra trukšmada
rių socialistų. Nors ir jie 
yra žmonės ir lietuviai, bet 
jiems nerupi žmoniškumas 
nei šelpimas žūstančių lie
tuvių vargo bėdose. Jie sau 
praleidžia laikų ir užpelnytų 
centų besitampydami po 
teismus ir besipešdami.

Rugsėjo 21 d. š. m. vienas 
iš socialistų neapkenčiąs 
bažnvčios, nušovė savo kudi

Rugsėjo 24 d. š. m. vie
tos lietuviai moksleiviai lai
kė susirinkimų su progra- M ir Pats sav0 nusišovė. Ar
nui. Programe dalyvavo p.'ffi ne sanžinės neramumas

V. Damašas ir p. S. Bart
kus. P-nas Damašas pakal
bėjo apie amatų pasiskyri- 
mų. Ponas Bartkus padek- 
lemavo eiles.

Nutarė turėti programus 
kas sekmadienis. Programai 
esti laikomi, kad išsilavinus 

^iškalboje.
Šį metų šv. Bcdo kolegi

joj lietuvių mokinių yra 13. 
Lietuvių kalbos mokytoj yra] 
p. L. Šimutis.

Panemunietis.

tų daro? Juk socialistai yra 
nustoję doros ir žmonišku
mo. Kodėl? Delto kad pa
mina po kojų, kas yra žmo
gui brangiausia, tikėjimų.

Brandulys.

Tautos Fonslo 
Reikalai

CICERO, ILL.
Sociaistas Išsigando.

Prieš dviejų metų čia ap
sivedė, taip saKant įsimylė
jo graži mergina Agnieška, 
ou vienu socialistu J. Ab. su 
kuriuo pas nuėsto teisėjų 
paėmė laisnius. Kadangi 
jaunikis socialistelis nenore 
jo eiti į bažnyčių, tai virš 
minėta mergina, pasiuto su 
vedžiota. Ilgai netrukus 
jiedviem garnys atnešė sū
nelį. Motina geidė, kad bu
tų apkrikštytas bažnyčioje, 
tėvas nei klausyti nenorėjo. 
Teip ir liko vaikelis be šv. 
Krikšto, augo į naujos rū
šies soclalistiškų pagonį. Šį
met vasaros laiku tuodu iš
tvirkėliu susipyko ir norėjo 
persiskirti. Vaikelio motina

Rugsėjo 20 d. š. m. L. Vy
čių kuopa laikė susirinkimų 
Susirinkime nutarė pasi 
dengti prikalbinėti kuodau- 
giausiai aukų rinkėjų atei 
nančioje L. D. A, 
nas nutarimas.

Antras iš svarbesnių nu-

KODĖL AUKAS PRIVALO
ME SIŲSTI TIK PER 
TAUTOS FONDĄ?

Gerbiamas skaitytojau, nepasitenkink perskaitęs šio 
straipsnio užvardymų ir pasirašiusio vardų, buk aktyviškas 
ir geradėjas sau, nuosekliai perskaityk visus šio straipsnio 
sakinius. Nors pasirodytų kaipir sausas dalykas skaityti 
statistikas ir paskelbimus; ale žinok brangus tautieti, kad 
visada poezijos grožė arba saldytais kąsneliais negalima pa
sitenkinti, taipgi reikia pasiskaitymų iš reališko gyvenimo. 
Reališkame žmogaus gyvenime daug yra visokių reikalų. 
Kiekvienas reikalas reikalauja piningų. Nors labai yra rei
kalingi žmogaus gyveninio reikalams piningai,'bet dažniausia 
vis tų piningų trūksta, vis nėra. Delto vis tų piningų neuž
tenka, kad žmogus ne visada žino kaip daugiaus piningų 
įgyti.

Jeigu nori daugiaus piningų turėti ir greitai be vargo 
praturtėti, tai sutuopintiems centams, neduok driunyti. Pi
ningus pristatyk prie darbo, kad jie dirbtų dienų ir naktį. 
Sąmoningai piningai pristatyti prie darbo, jie uždirba gyvus 
piningus.

Girdėjote labai dažnai žmones išsitariant: “Mat turtin
gam tai piningai patįs ateina, rodosi kas jam nešte neša krū
vomis”. Kaip turtingas paliko turtingu? Paliko turtingu, 
kad žinojo kų daryti su uždirbtais piningais? oKdel turtin- 
gui taip lengvai ateina pinigai? Delto, kad jo uždirbti cen 
tai yra pakinkyti prie darbo. O piningai pakinkyti prie dar
bo dirba gyvus piningus. Žmogus jokiu darbu tiek piningų 
rieužpelnysi kaip patįs piningai gali pelnyti.

Štai “ChicaM Eveuing American” rugsėjo 14 d. 1916 
n. paduoda. “General Motors”, $25 už Šerų buvo met<d atgal 
šiendienų parduodama po $750. Tik tarpe vakar ir šiandien: 
Vakar naktį užsidarė po 697 ant šėro. Šiandien atsidarė po 
$715 ant šėro. Tik per dvi valandas iki $750 pakilo.

Iš to galima suprasti kokį pinigiškų pelnų įdėti piningai 
šėmose atneša. Čia tiktai vienas iš tūkstančio pavyzdžių. 
Jeigu paimsime kaipo pavyzdžiui, kiek žmonės įdėję keletu 
dolerių kasyklų pramouijose gauna dividentais piningų, pa 
matysime, kad užsimoka piningus įnešti pramonijon ypatin
gai kasyklų.

“Mining and Engineering World” No. 10 rugsėjo mė 
nėšyje paduoda sekančiai:

Suvienytose Valstijose, Kasyklų Dividentai aukso, si
dabro, vario, švino, žalvario, gyvsidabrio ir zinko kompani
jose.

VisoKompanijos
Vardas

03 M— —'j

1) Visupirma delto, kad ne 
bile kas žino kaip, kada ir kur 
pasiųsti. Taiutos Fondą - gi 

Pagirti-į nuolat tėmija visas permai
nas, kurios tik įvyksta pini
gų persiuntinėjime. Todėl

tarimų tai surengti su prog siunčia saugiausiu ir pato-
ramu vakarų. Vakaro pel
nų paskirs L. Vyčių organo 
palaikymui.

Po nutarimų draugiškai 
pažaidė lietuviškas žaismes.

K. V. V. P.

Vietos L. Vyčių 19ta kuo
pa rengia puikų vakarų pa- 

išėjo į miestų ir nuėjus pas'n, p. naudai. Rengiamas va- 
patarimo. Vaikelio tėvas so- karas įvyks spalio 17 d. 1916 
eialistas nieko nelaukdamas. gv. Jono parap. svet. Va- 
paėmė savo kūdikį ir mine-Ikaro programas bus turtin- 
šęs atidavė į prieglaudos na-’gas. L. Vyčiai vaidins gra

mus. Motina sugrįžus ir ne- žų veikalų keturių veiksmų

ginusiu budu.
2) Tautos Fondas siunčia 

pinigus visupirma ten, kur 
jie labiausia reikalingi.

3) Tautos Fondas rūpinasi, 
kad po karės Lietuva gautų 
liuosybę, o liuosybė visai tau
tai yra labai brangi, nes dau
gelis tautų už savo liuosybę 
aukuoja milijonus gyvasčių.

Todėl nesigailėkime aukų ir 
siųskime jas per Tautos Fon
dų.

DIENRAŠTIS 5

“bRA UGAS”

jeigu jam prisireiksių neatbūtiniems reikalams piningų, kaip 
juos atsiimti. Labai lengva atsiimti, štai ponas A. Grigas, 
1213 Jefferson st., Gary, Ind., pavasaryje pirko 250 šėrų da
bar jam bėdai prireikus piningų tuos šėrus par kvė kitam ir 
uždirbo gryno pelno ant $100, $35.00 tik per keturius mėne
sius. Tas dar nevisai^ uždarbis. Jeigu jis butų galėjęs įdėtus 
piningus ilginus palaikyti Kingman Zinko kasyklose, tai bu
tų netrukus gavęs dividentus ir pati šėrų prekė butų aug- 
ščiaus pakilus.

Kada proga pasitaiko, naudokis iš jos. Pirk dabar šė
lus Kingman Zinko Kasyklose pakol šėlai dar parsiduoda po 
60 centų. Taip kad gali nusipirkti
Už $ 15 nupirksi

» 30 „
„ 60 
„ oo 
„ 120 
„ 150 ,,
,, ISO 
„ 210

25 šėrų 
50 „

Už 240 nusipirksi 400 šėrų
270
300
330
360
390

z420
600

450
500
550
600
650
700

1000
»

ir taip toilaus

Jeigu abejoji apie pirkimų šėrų, arba nori kų sužinoti 
apie pramonijų ar kasyklas, Gyvenantis Chicagoje arba apy
linkėje atsilankyk musų ofisan, mes viskų paaiškinsime. Ofi
sas kasdieną atdaras nuo ryto iki vakarui. Seredos ir Su
batos vakarais bus atdaras iki 10:00 vai. Atsilankymas Tam
stai į musų ofisų ir pasiteiravimas nieko neprekiuoja. Sako: 
“Iieškok, o atrasi”. Taip ir Tamsta klausinėk, skaityk ir svar
styk, o ko nori atsieksi. Kas toliaus gyvena tų viskų gali at
likti per laiškus. Tik rašykite ir klauskite musų, o mes iš
aiškindami atsakysime.

Apsisvarstę ir permato kasyklų pranionijoje piningiškų 
pasipelnymų, iŠpildyk žemiaus paduotų aplikacijų ir pasiųsk 
mums pinngvs o mes Jums prisiusime certifikacijų.

A. M. MATTHEWS
3329 So. Halsted Street, Chicago, III.

APLIKACIJA

Kingman Zinc Mining Company
A. M. MATTHETVS, ....................................... 191.....

3329 So. Halsted st., Chicago, III.
GERB. TAMSTA:

Šiuomi užsisakau ........................................................

šėrų iš KINGMAN ZINC MINING CO., už kuriuos aš 
sutinku mokėti po 60c. už šėrų.

Čia indedu $.................... kaipo mokestį už tai:

Išrašykite certifikatus vardu .............................

Adresas ..................................................................
* . • . * *

Čekius ar money orderius reikia išrašyti vardu 

A. M. MATTHEWS.

... ; . , . . , . Gerbiami šėrininkai Kingman Zinko Kompanijos ir
per kelius menesius senninkams išmoka net milijonus doli-li.u; .i i i i i i-a •• j-..... , . ' turime uz garbę pranešti, kad dėl pletojnnos pramonijos
rių: milijonus dolerių. Ar supranti ką tai reiškia pininga 

įdėjimas kasyklų pramonijon/

200,000

Išmokėta
1916 įki šiai 

Dienai
$ 25|$1,2t)0,000|$ 5,250,000 

200,000|$ 25|$1,2OO,0OO|$ 5,250,000 
500,000| lOOj l,500,000| 30,833,333 
500,000| 100) l,750,000| 56,546,386
193,120|

Ahmeek ............. | Mieli.
Ahmeek ............. |Mieli.
Am. Sm. & R. Co. | U. S.
Am. Sm. & R. pf. | Ų. S.
Am. Zinc, L.& Sm. | Mo.
Auaconda ........... |Mont.|2,331,250|
Bute & Superior . ,|Mont.| 272,6971 
Calumet & lleda |Mich. | l(X),00()| 
Champion .... .. |Mich. | 100,000!

251 2,414,OOO| 3,522,825 
501 6,993,75O|171,251,77l 
101 5,862,993| 11,383,017 
251 3,(XX),000|132,250,000 
251 4,360,(XXI.1 14,360,(XX) 

3,044,930! 9,742,925Chino Copper .. |N. M.| 869,980]
Copper Range Co. |Mich. | 394,001| 100Į 1,486,2031 16,655,052
Phelp, Dodge & Co.|U. S. | 450| 100| 5,400,000) 53,771,527
St. Mary’s M. L. ..|Mic. | 160,000) 251 1,760,0001 6,560,(XX)
Slmttuck, Ariz .. | Ariz. | 350,000| 10| l,225,500| 4,200,(XX)

Galima šimtai daugiau duoti tokių skaitlinių, ale užteks 
ir tų. Tik pamąstyk ir apsvarstyk, kasyklų pramonijos tik

rajus savo vaiko ėmė grau
džiai verkti ir jieškoti savo 
socialisto, kad dažinoti kur 
jis padėjo vaikų. Surastasis 
ištvirkėlis socialistas pasa
kė: Vaikų atidaviau į prie 
glaudų, kad nori gali atsi
imti.”

Motina nubėgus vaikų at
ėmė vos gyvų, nuo didelio 
verksnio. Nuo to laiko vai
kas pradėjo sirguliuoti, teip 
kad utarninko naktį rugsėjo 
12 d. vaikas mirė. Įdomu 
tas, kad keletu dienų vaike
lis merdėjo kol numirė.

Vaiko tėvas ir motina, iš- 
gazdinti tokių sunkia mir

dramų ‘šv. Cecilija.” Pirmų } Kainuoja tiktai 
kartų toks programas bus 
Baltimore. L. Vyči 19ta 
kuopa nuoširdžiai kviečia 
visus atvykti rengiamai! va
karan. K. 2.

MINERSVILLE, PA,
Neseniai į Minersvillį at

vyko gerbiami svečiai tik su 
grįžę iš Lietuvos l)r. kun. 
Bartuška ir Dr. Bielskis. 
Jiedu mums papasakojo 
daug įdomių žinių apie da
bartinę Lietuvą. Lanky/la- 
mies po sunaikintų Lietuvos

$3.00
Metams

gH&UlUVl ivnni mu - j - ---- ------ ----------- <11
čia, pasipasakojo airėms mo kraštų matė‘.savomis akimis enkleliak.

ATIDAI.
Naujas Veikalas, Surengtas 

Vienam Balsui ir Piano
MEILĖ

Jau išėjo iš spaudos. Muzika 
A. Aleksandravičiaus, žodžiai 
L. šilelio. Kaina 40c. Gauna
ma “Draugo” Knygyne.
Pinigai galima siųsti krato*

Gal kitas pasakys: “Gerai jiems buvo įdėti pramonijon 
piningus ir iš to praturtėti, kad buvo jiems gera proga”. 
Mielas tautieti, Tamstai proga tebėra. Niekas ant vietos ne
stovi. Jeigu ant vietos nestovi, tai eina vienur ar kitur. Ka
dangi kultūra ir/progresas ne atgalženga, ale pinnynženga, 

i nes įgija daugiau faktiškų prityrimų. O jeigu žmonėms ei- 
jnant pirinynžengos taku viskas tobulinasi, tai dar daugiaus 
į atsiranda reikalingų daiktų, kurie reikalingi kasdieniname 
I žmogaus gyvenime. Visi reikalingieji žmogaus gyvenime rei- 
j kalai esti padaromi pramouijose. Kaip viskas gerinasi ir 
auga, taip pramonijos dirva gerinasi ir plėtojasi. Del?'. Tam
stai yra dar geresnė proga prisidėti prie pramonijos.

Pramonijų yra visokių ir daug gerų, kuriose įdėti tik 
keli doleriai atneša didelį piningiškų turtų. Bet kasyklų pra- 
rnonijoje yra saugiausis ir pelningiausik piningų įdėjimas Tų 
jau gulėjote patėmyti iš anksčiau paduotų dolerių skaitlinių.

Štai dabar yra Tamstai geriausia proga prisidėti prie 
kasyklų parnionijos, Kingman Zinko Kasyk'n. Nusipirk šio
je kompanijoje šėrus pakol dar šėrai pigus, ir buk akcijonie- 
riu šios kompanios. Indėti šion konipanijon keli doleriai gali 
atnešti tūkstančius ir šimtus tūkstančių dolerių be jokio truso.

Kingman Zinko konipania yra gerame stovyje; darbas 
jau pradėtas, ir produkcija geriausia. Apie kompanijos his- 
torijų ir jos stovį jau “Drauge” esame plačiaus aprašę, dėlto 
šį kartų nebandysime plačiai aprašyti. Jeigu kas norėtų pla
čiaus apie pačių kompanijų, sužinoti, tai kreipkitės ofisan ar
ba per laiškų žeminus paduotu antrašu. ,

Daugumas bijosi, kad įdėti piningai gali prapulti. Jei
gu visada bijotum tai niekad ir nelaimėtum. Vėl kiti sako,

ir geresnių komunikacijų atidarėme naujų ofisų po No. 3329 
So. Halsted St., Chicago, III.

Dėlto, kas turėtų kokius reikalus, nuo šio laiko reikia 
kreipties naujo efiso antrašu.

Taipgi turiu pranešti, kad paskutinėse dienose likau iš- 

tinktu ant.roju Vice Prezidentu Kingman Zinko Kompanijos.

(Apgarsinimas)

DIDŽIAUSIS HlSTHISIHIS UHUS BRI06EP0RTE.
CENTRAL MANIIFACTURING DISTRICT BARK

1112 Weat 3Sth st. netoli Morgan st. Ohicago, UL 
lAnULtt Ir KUTINI tlOO.OOt.N

3 Procentą mokame 
nž padėtus pinigus.
Darome paskolas, par
duodame namus ir lo
tus. Taipogi parduoda
me laivakortes ir siun
čiamo pinigus i visas j 
dalys svieto.

Mes sujieškome jusnl 
giminės, kurie yru uf-į 
imti po Voketija ar
ba pabėgę Rusijon.

Tiktai kreipkitės ypa- 
tiskai arba per laiikus.
Jonas S. Czaikowski,
Liet. skyriaus vedė
jas.

Valandos nuo 9 ryto iki 4 po pietų, Bubėtomis iki 9 vai. vak.

y



8 SAVAITINIS DRAUGAS

Chicagoje
U1NS DUONOS KAINA.
Sukatoje buvo susirinki

mas visu duosos kepėju Chi' 
vagoje. Susirinkime daly
vavo virš 600 žmonių. Iš
nešta rezoliucija padidinti 
duonos kainą nuo o centu iki 
6 centu.

nusivedė savo išgelbėtoji Į 
restoraną, davė jam geroką 
krūvą piningu ir nupirko 
bilietą į Baltimorę.

BAŽMAS DAVĖ 38,000 
DOLESiy PELNO,

Bužams, kuri surengė lab 
dury bes reikalams South 
Šliure Comitry Club, davė 
38,099 doleriu gryno pelno.

-TU

MIRĖ D1BŽIAUSIS IR 
SBNK1AUSIS POLIO- 

MANAS,

Elsie G. Makar
Lietuvaiti Piano 

Mokytoja

Lietuvių Buferių darbininkų auai- UE1KALINGA MERGINA aupran- 
nukilusia ant Towu of Lako Boro-J tunti kningvedystę ir npaipužinua n- 
liojo .rugsėjo (Sept.) 27 d., S v. vak. I,cinai su ofiso darbu: Darbas nuo- 
Bliustrupo svetainėje, 4501 — 03 bitinis, gira alga.
Ileiniitngo uve. j Apsišaukite laiškus arba ypatiškai

Draugai! atsilankykite kuoskaitlin- pas: 
ginusia.

Kviečia visus
Organizacija.

4515 So. W)ūd St., CHICASO.
1

Tel. Drover 8650.

SUAREŠTAV016 SALIU- 
NIHINKĮh

. * I
Policija suareštavo 16 sa-| 

įliunininkij, kurie praeitoje 
nedėlioję laikė atdarus saliu

ioe.

A. M. MATTHKWS,
3329 S. Halsted st., Chicago, III. I

Pažinkite per 

Telefoną

Vttka?’ Chicagoje mirė po-jaus. Didžiuma suareštuoto- 
liemonas Edmard E. Marti-j jų iki teismui paliuosuoti.
ni. 27720 South Fiftli avė. J----------------------------------- *

Tai buvo didžiausis ir sun-
kiausis Chicagos poliemo-

mc.
Mazurka. 75c.

A'.z fįiv.sEssta JI
-* “555fi ' *r*.*?'^ *

-<7-riy

l’aiešknn savo sesers Onos Bulfans- 
kienės, taipogo jos sūnaus Svlvestro 
ankštelio, .tie patįs ar kas kitas at- 

liaS. .lis svėrė 4.11 svaru, O|sišaukite sekančiu adresu:
Marijona Bukausklutė,

019 Columbia avė. Baltimorę, Md.
ūgio buvo 6 pėdu ir 2 coliu.

INDŪŠTRIAL SAVINGS 
BANK.

Pepozitoriai neseniai susi 
bankruti jusiu banko “In-i 
dustrial Savings Bank”, 
2007 Blue Island avė. suly
ginamai mažai turės nuosto
liu. T banką buvo sukrauta 
800,000 doleriu, o liko 600,-' 
OOO doleriu. Taigi “pra-J 
švilpta” tik $200,000 •

Phoni, Vardu 2721 L

i DR. J. JONIKAITISĮ

i
G'dan tyrą, Mtlirli Ir Vaikį Ll|ii 

’337 8o. Morgan, st
CHICAGO. ILL

xrrn=ask®jF

ŠAUDĖ PRO LANGA Į 
PRAEIVIUS.

Neseniai liko suareštuota

Dr. J. GINSBURO,
30 metų praktlkojantls lletuvli-1

kas daktaras.
Ai egzaminuoju žmogaus krau-! 

ją sulyg naujausia metodą, tai- į 
pogi duodu ir vaistus, kurie 
valina kraują.

800 — 802 W. 12th st., 
Kampas Haslted,

Chicago.

Mes ką tik nplaikėmė pilną setą Columbia rekordu už .Rugsėjo mė
nesi. čionais rasite šešis ((i) rekordus. Tai tik nekurie tarpe daugybės rekor
du, kuriuos mes turime. t.
Mes su mielu Uotu Tainistaiprisiąsime kataliogą kuris daugiau Jiun.<paniškins. 

2225 Einu per dvareli.
Liaudies daina.
Gaila Tėvynės.
Maršas. Orkestrą. 75e.

E 2227 l’er šilą jojau.
Liaudss daina.
Žydas statinėje.
Polka. Orkestrą.

E 2396 Našlys. Žaislas
Lapinio! ė. Polka - mazurka

E 2359 Nemuno vilnys. Yalcas. Sudiev.
E.1136 Teklytė ir Pranulis.

Įdainavo M. Bradunienė ir A. Verba 
Gudiška polka. Armonika solo. 75c.

E 1170 Velnias ne boba. Atliko A. Radzevičius ir J. Papartis.
Kur karužė samanota. Įdainavo M. Bradunienė 75c.

THE LAWRENCE GRAFONOLA SHOP 
1805 Carson Street, Southsitie, Pittsburgh, Pennsylvania 

Musų pirmojį krautuvė tapo atidaryta 1SS9 me-tuose ir turi pilną setą tu 
rekordų. Ji randasi po nu-meriu395G — 3958 — 2nd avė., Pittburgb, Po.

Kuomet atsakote telefoną sakykite Smitli and Jonės, 
Jonės kalba'’. Tas kuris šaukiu per telefoną sako “Brown 
and Kohinson, I!rown kalba” — ir tokioje formoje lengvai 
galima sužinoti kas kalba.

Kaip ir tankiausia sakoma, “Heilo, kas čia kalba:” yra 
tiktai bereikalingai išaikvojima laiko.

Chicago Tclepboae Company 
Bell Telephone Buildtng 

Official 100

EGSIHaZBbHBBE a ■ b a ■ v
Z Ketverge, Petnyčioj, S u bato j Spalio 28,29, 30 ■

■ Krautuvė kuri turi (jidslia Elektros Iškaba:

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
“DRAUGĄ”- PARDAVIMUI.

■Tiktai pamėginkite 
; Kirchbaum Drapa- 
: nas

Amerikos Lietuviu Mokykla h
Mokinama: angliškos ir lietuviš J 

1 kos kalbų, aritmetikos, knygvedystės, I 
poniu K. Bass 4737 South stenografijos, typewriting, pirklybos ( 

v teisiu, Suv. Valst, istorijos, abclnos
Kneilie uve. Ji kaltinamu l'.Z istorijos, giografijos, poHtikinčs oko i 

, • Į.ionijns, pilktystės, dailarašystės. Ii
is l’f'Volverio pro Mokinio.O- \aian.loa: nuo 8 iš ryto 

iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 Į 
3360 Emerald avo., CHICAGO, ILL |

šaudymą 
langą i praeivius.

Spėjama, kad moterišk 
pamišo.

SUSITIKO PO 20 METO.

FLANEL.

Puikiausia drižuota 

flanela, šviesiose ir 

tamsiose spalvose. Y- 

paėiai dabad reikalin

ga rudenyj. Vertės 10c 

už jardą, o dabar pnr- 

sidouda po

SPECIALIS IŠPAR
DAVIMAS

Mastas ploč:;) Bailin
tas audeklas dėl padu- 
škn lovai paklodžių, 
geriausios ką galima 
gauti už 10c. speeialė 
kaina dabar tiktai

• Pirmas rude-' 
t ninis Balius

Vyrišky Drapany Bargemi ??
Nauji, neatimti, nuryti ant 

užsakymo siutai ir overkinai, 
vertės nuo $'30 iki $50, dabar C ■ 

Į J parsiduoda po $15 ir 25 dolerius. į ■
Direktorius Illinois State J Nauji, daryti gatavimi nuo įjB

Bank Mallev Sclineerller * •15 iki *35 Ri"tni ir overkotai. £> 
nuo $7.50 iki 18 dolerių. *

( Pilims pasirinkimas kailiu pa- T _x-’ AVells st. andai kertėje |
gatvių (Jrand avė. ir Clark « <»vi>rkot,J . ’ ii-,. -,. ę Visai mažai v
susitiko koki tai pavargau, $ „verkotai

BranJegee-Kincaid Clothcs
Mes tikimės, kad pali
ksi musų reguliariu 
kostumeriu...

artoti siutai ir fi' 
vertės nuo $25 iki

kuris ištiesęs rankas papra-ie *S5, ilabar ir Kci- Į
v —se cento. Pažvelgęs jam ii 
akis Sclineller pažino, kad * 
šis ubagas 29 metu atgal iš
gelbėjo ji ežere nuo nusken
dimo. Bankierius tuojaus 
■•įiBissastjcRsscrfc-^a itsEsr tv

PAMINKLAI

nės nuo $1.50 iki $4.50. 
į> siutai nuo $3.00 iki $7.50.

ližes ir Ruporai.J Atdara kasdieną,
W ir vakarais.
£ S. GOKDOH,J 1415 3. Halsted st., Chicago III.X A»»W«$.«CTI3!r

Vaikų *

Va- J
nedėlioiu's £

fF č'

£ i

’3K ’ M- A. ■
•>. P;.

Mes gali: .c t •. rta. c.taup. tl dusyk tiek ant paminklų.
'1,’s ;raliM<> iš<li ! puikiu įsius paminklus. Mažus ir dide

lius p.iininklus į -idarome kuogorinusia.
Kafyl: v.:: s arba ypatlUtal atsilankykite, mes sutelksime 

7ums visas ...farmacijas.

Wm. Pierce Granite Co.

D

I
h1

I S uit c 5G3, 23 W. Jackson Blvd. Chicago
Telefonas llarrison 1495

:$15, $20 ir $25
Vaikinų ir Vyrų Siu- 

“ tai $15. Jie dirbti
gerų kraučių

Geriausio nmterijolo 
kaip tai viluos, bovel- 
nos, kasmieriaus, vė
liausios niatlos ypačiai 
dėl žiemos, didžio nuo 
32 iki 44.

$15
VAIKINŲ IR VY

RŲ SIUTAI $20.
Mes turime gražiausią 
liniją už šitą kainą. 
Parduodami šiuos siu
tus mes esame gavę 
šimtais jaunų vaikinų, 
kurie esą musu kostu- 
nieriais šioje apylinkė
je. Kiekvienas siutas 
yra vertas $25 didžio 
34 iki ‘1S liktai■

s

DD

ABRUSAI.

Abrusai geriausios rū

šies baltintos drobės 

su raudonais kraštais. 

A isur parduodama po 

9e„ o pas mus ant šio 

padavimo tiktei

$20
d /I

Si 4ftO5 -

O

PERKELIS.

Geriausios rūšies per
kelis vieno jardo ]»lo- 
eio, raudonais ir bal
tais drižai.s ir langais 
visados paraduodavo 
po 12Į£,e. už jardą.

Parsiduoda 1A akro žemės 
lygus 4 didelėms lotams mie
ste. Du blokai nuo gatveka- 
rių čia pat Chicagoje. Žemė 
yra viena iš geriausių, gali
ma auginti vaisių; lotai patįs 
išsimokės į keletą metų. Kai
na $250 už lotą — $5.00 kas 
mėnuo ant išmokeseio, procen
to nereiks mokėt.

Atsišaukite sekančiu adre- 
H! su :

O. F. FERTER, 
c-o Eredk. K. Bartlett and Co. 
5!)—G!) AY. AVasliington Str. 

Chicago, III.

A

♦
Parengtas

♦ Dr-tes danny Pany N. P.
I Šv. Marijos Panos

Nedė'.ioj Spalio 1 d. 1916,
, šv. .tingio parap. salėje \ 
t, I
n|į 32-ros ir

Ii* r<

Auburn avė.
,/? Visi lietuvaitės ir lie- ™ 14 ■
♦ tuviai esate nuoširdžiai 
„ \ kviečiami atsilankyti, 

■ | kaip jauni taip ir seni. 
Čionai griež puikiausia 
muzika, 'l'ie, kurie nori
te praleisti linksmai lai- 

* ką nepamirškite ateiti.

♦ Kviečia visus
KOMITETAS.

U _ ______ ____ _ .•

Parsiduoda lotas ir namas, ant tri- 
, jų nagyveninių. Viskas ištaisyta 
kuoskaitlingiausia. Parsiduoda pigini,
atsišaukite sekančiu adresu:

M. PLATAKIS,
3209 Lime st., Chicago, IU.

STORA FLANELE.

nRaityta st >ra l'b^n l 
27 col'; pločio, nieką- Bį 
dos pimi m neparsi- u! 
duodavo už mažiau bĮ 
kaip 10e.. o dabar spe
eialė k-’ina tiktai

o
a

H
K■K
u■■
n
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PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginio Popieros

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAGO

t e m r <!35353355

| Ar Nori Uždirbti Pinigus?
Jei taip, tai prisidėk prie Namų Budavojimo Ben

drovės ir naudokis progomis, kurios yra Chicagos 
Rcal Eastate biznyje.

Lietuvos Vyiiy Buitaing end Loan Assoclation
yra geriausią ir saugiausia vieta dėl kiekvieuG 

taupomų pinigų. Čia dedami pinigai atneš didesnį 
nuošimtį, negu kitoje bankoje. Indėjęs čia pinigus 
žinai, kad tavo pinigai yra valdomi ir saugomi pasi
tikimų lietuvių ir apverčiami lietuvių biznio pakėli
mui. Jei nori pirkti ar budavoti namą, kreipkis į 
šią Bendrovę, o gausi sveiką patarimą ir reikale ga 
lesi pasiskolinti pinigų ant lengvų išmokėjimų.

Bendrovės susirinkimai atsibuna kiekvieną pane- 
dėlio vakarę nuo 7:30 iki 9, šv. Jurgio parapijos sa
lėje, pirmos lubos, dešinejome kambaryje, 32nd. pi. 
ir Auburn avė.

Į bend/ovę gali įsirašyti abiejų lyčių asmenįs ly
giomis teisėmis be skirtumo amžiaus.I

J
**

i-RST ,
f t U I . A BU rV VA V/

i

Paul P. ftaltutis, prez., 3315 S. Halsted st
Gen. Žakas, vice prez. 3339 Emerald avė
John J. K a Danauskas, sekr.. 2237 W. 22 Rtr.,

P avi M ulevičin s, ižd., 6329 S. Fairfield avė.
A. A. Šlakls, advokatas, 3255 S. Halsted st..

Direktoriai:M. Janušauskienė, P. P. Baltutis, 
Elena Jovaišaitė, P. Mulevičius, Jo- 
sefina Adomavičiūtė, J. J. Knzanau- 
skas, A. S. Prečennuskns, J. Tumn- 
sonis ir O. Žakas.■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a




