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J lyg karės žinovų, esanti di- kojo štabo pranešimai skel-

RUSUS
VOKIEČIAI SULAIKĖ RU

SUS PRIE LVOVO.
Londonas. Į šiaur-rytus 

ir į piet-rytus nuo Lvovo ru
sai liko sulaikyti. . /

Prie Zlotą Lipa rusai bu
vo paėmę Kalnelius Lyso; 
nia, bet vokiečiai tuojaus at 
siėmė juos atgal.

VĖL PRASIDĖJO MŪŠIAI 
LIETUVOJE.

Dabar gi dėlei to pradėta ŠVENTO TĖVO AUKA
a Dejuoti. O iš Athenų pra
nešama, kad sudarymui nau! ------------
jo kabineto bus apskirtas! Popiežius Benediktas XV

deliame pavojuje ir tik atsi
traukiant j galės būti išgel
bėta nuo išnaikinimo.

Demetrios Gounaris.

FRANCUZAI PAĖMĖ 
APKASUS. !

Londonas. Soimnos fronte1 
j šiaurius nuo Rancourt frau i 
cuzai išmušė vokiečius iš su-, 
stiprintų apkasų. Paimta į!

I nukentėjusiems dėl karės 
i Galicijos ukrainiečiams pa-! 
■ aukavo 18 tūkstančių kronų.

LAIKE TRIJŲ DIENŲ RU
SAI PAĖMĖ į NELAISVĘ 

5.000 KAREIVIŲ.
Petrogradas. Galicijoj vėl

nelaisvę 120 kareivių ir 3iprasį^eja dideli mūšiai. I 
alieerius. Mūšiai tęsiasi, rį pusi galutinai ten laimės 
frontu Peronne-Bepaume.į goriausia parodys ateitis. 
Franeuzai nori atkirsti vo-}prie upės Oeniuvka ir apy-

. , , ... .. _. .kiečius nuo tų dviejų mie- lenkėse miesto Zlotą Lipa
ką nutylę mūšiai rytine]e (^n F
Lietuvoje vėl 'prasidėjo. Į

netoli

Petrogradas. Kaikurį kvi-

pietus nuo Dvinsko,
Zarasų, vokiečių atakas ru 
sai pasekmingai atmušė. Čia' 
laukiama didelių susirėmi
mu.

ANGLO RAITELIAI TIK UŽ 
MYLIOS NUO BEPAUME.

NELAISVĘ.
Londonas. Ofiicialės ži

nios praneša, kad prie Ca- 
neni austrai draug su vokie
čiais neteko 3(K> .Belaisvių ir 
5 nwwa£ų. •V-įeJ^jie pakliuvo 
į rumunų rankas. Mūšiai čia 
pačiame karštume. Apylen
kėse kalno
čiai pradėjo vartoti nuodi
jančias dujas,

bia, kad italų kariuomenė pa 
ėmusi 2,604 metrų augštu- 
mo kalną Sol Bricon.

Tarp Monte Cogliana ir 
Pizzollina taipo gi liko pa
imta sutvirtinta austrų po 
z i ei ja. Atsitraukdami aus
trai paliko daug kulkasvai- 
džių, šovvnių ir kitokios 

, amunicijos.

TURKAI SUMUŠĖ RUSUS 
PERSIJOJE.

Konstantinopolis. Oficia-

SERBAMS SEKASI 
MAKEDONIJOJ.

Paryžius. Pastaromis die
nomis bulgarai Makedonijos 
frolite neteko keleto svarbių 
pozicijų. Serbai užėmė mie 
stelius: Sovič, Petofak, Ver- 
beni ir Jenikoi. Visi tie mie
steliai yra į šiaur-rytus nuo 
F1 oruos.

Paėmę miestą 
anglų ir franeuzų kariuome
nė dabar nukreipė savo jie- 
gas prie kito nemažiau svar 
baus pnkto, būtent prie 
miesto Bepaume. Anglų rai
teliai tik už mylios nuo Be
paume.

prie talkininkų, pradėjo į- 
vairiais būdas persekioti gy 
venančius Turkijoje grai- 
kusš Kaikuriose vietose Ma 
žosios Azijos sako. kad buk 
ištisi graikų sodžiai buvo iš
skersti. Apylenkėse Smir
nos taipo gi buvę graikų 
skerdvnės.

Oboroca vokie- j-8 gjn£os praneša, kad i pie-i

VOKIEČIAI SUNAIKINO
TILTUS UŽPAKALYJ
RUMUNŲ ARMIJOS.
Berlynas. Kariškasis šta

bas praneša? kad utarninke 
voikočiams draug su aus
trais pasisekė užpakalyj ra 
mun kariuomenės sugriauti

'subatoj. nedėlioj ir panede 
lyj rusai paėmė i nelaisvę! 
5.000 kareivių. Skaičiuje ne- 

isvių vokiečių buvo tik! 
600. Visi kiti — austrai. 

Nemenkiau mušamąsi ir
CombleS'prie Lutsko, Zaturzes, Sel- 

vovos ir kitu vietų.

MAKENZENAS EVAKUO
JA TVIRTOVĖS SILISTRIA 

IR TURTUKAI.

e, , . ZT, • • • \ .tiltus ant upes Danube. Tai 
tns nuo Sakiz (Persijoje) . _ .. ....

. , . _ . , A . gi Rumunijos armija įsiver-tiirku kariuomene skaudžiai v
v . ,zusi Bulgarijon galės pa-

sumususi rusus. ,
kliūti i habaneras.

REIKALAUNA SUSITAI
KINTI.

NUTARĖ ATSISTATYDIN
TI VISI JAPONIJOS MI

NISTERIJŲ.
Tokyo. Laikraštis “Nichi

Nielii Shimbun” extra laido 
je pranešė, kad nutarė atsi
statydinti visi Japonijos mi- 
nisteriai draug su pirminin
ku grafu Okuma.

Sudarymui naujo ministe 
rių kabineto, bus paskirtas

Londonas. Laike pastarų- iTakaaki Kato. 
ų valandų čia gauta žiųios, —---------------------------

kad vokiečiai pasirengę! ITALAI PO TRUPUT) STU-
kralistyties iš neseniai atim-j , *

tu nuo'rtomm, tvirtovių: Si j MIASI PIRMYN, '
(ria ir Turtukai. Make -|

zeno armija Dobmdžoje, su-1 Rymas. Oficialiai kariš-

Londonas. Amsterdamą 
gauta žinia, kad Vokietijos 
mieste Frankfurte viena
me viešame susirinkime pri 
imta rezoliucija reikalauti 
kuogreičiausios taikos.

Viskas gali būti. Juk ir 
vokiečiam nemažiau įgrįso 
karė už kitas tautas.

TURKAI SKERDŽIA 
GRAIKUS.

SERBAI PEŠA BUL
GARUS.

Sofia. Oficialės pačių bul
garų žinios skelbia, kad prie 
Kaimakcalano serbų artile 
rija juos nuvijo. Atsitraukę 
bulgarai užėmė naujas pozi
cijas.

Tas pats raportas prane 
ša, kad keletas batalijonų 
rumunų kariuomenės išlipė 
iš laivų Bulgarijos pakraš 
tyj, netoli miesto Ruščuko.

Rengkimės prie Lietuvių 
Dienos!

Moterįs ir merginos apsi 
imkite rinkti aukas toje die 
noje!

TALKININKŲ LAIMIKIAI
FRANCUOS FRONTE.
Laike trijų mėnesių talki

ninkai Francijos fronte at
ėmė nuo vokiečių 300 kilo-

TIK DU GRAIKIJOS MINI -'metrų žemės plotą, užėmė
45 miestelius, paėmė į ne
laisvę 62,000 kareivių, atėmė 
285 anuotų ir arti 1000 knl- 
kasvaidžių.

Bet tie visi tariamieji lai
mėjimai kaštavo 500,000 gy
vasčių.

STERIAI PASILIKO.
Athenai. Tik du Graikijos 

m i i nsteriai neatsistatydino, 
tai: kabineto pirmininkas N. 
Kalogeropoulus ir svetinių 
dalykų ministeris A. Cara 
ponos. ŽADA BŪTI DIDELIS

DĖLEI SUIRUČIŲ 
GRAIKIJOJE.

Washington, D. C. čia i 
pasitikimų šaltinių gauta ži
nia, kad prieš žiemą Šiau- 

Paryžius. Graikijos mini-irinėsc jūrėse žada būti dide- 
steriai ntsistal vdino. Pra- lis mušvs. Vokiečiai sako,• I tf f
džiojo daugumas manė, kad,jog tame jūrių mušvj jie nu 
naujo kabinę! o priešakyj stebins pasauli savo galin- 
bus pastatytas Venizclosas.Įgurnu.

Rymas. Turkai sužinoję, 
kad Graikija žada prisidėti

Kanalas priemiestyj Trieste. Italai nuo austrų nori at imti ši miestą.

BELAKIOJANT PA- 
DANGESĖE.

Vienas franeuzų kariška 
is lakūnas štai ką pasakoja 

apie savo kelionę oru:
Mes lėkėme viršum laukų 

Ap; įčioje, mums rodėsi 
kad žemė bėga, vt pašėlusi 
Po dešinei blykstelėjo bal
tas durnų kamuolis iš bėgai) 
čio traukinio. Visas trauki
nys mums išrodė kaip pilka 
virvelė, kuri ra ilgy damos 
šliaužė tarp žalių pievų ir 
miškų. Plentu, kaip skruz
delės, plaukė žihonos. Mes 
pralinkėm du automobilius, 
kurie iš augšto panašus bu

vo į paprastus vaikų žais
lia.

Pagaliaus plentas dingo. 
Dabar mes skridome virš 
dataus ežero. Už ežero 
trasielėjo vokiečių apkasai. 

Mes pakilome truputį aug- 
šeiau. Namai išrodė dabar 
mažutėmis jaudomis krope- 
ėmis. Armotų batarejos 

negalėjome niekur pastebė- 
i. Gi apkasų eilės tęsėsi 

nuo vienų krūmelių prie kitų 
Tarpais matyti žemėje ply-z 
šiai, apdėti žaliomis velėno
mis. Tai taip vadinami 
diudažai, už kurių pasislė
pus šaudomąsi. Viduryj gi 
auko stovėjo visai nereika

linga daržine, kuri tik truk
dė šaudymą. Už daržinės 
prie upelytės matėsi kitas 
ruožas iškasinėtos žemės, 
kuriame, yt vabaliukai, slan 
kiojo vokiečių kareiviai. 
Staiga priešakyj musų blik
stelėjo baltas, pūkuotas taš
kas. Pasigirdo žiaurus šrap
nelio skeveldrų švilpimas. 
Matyt vokiečiai mus paste
bėjo ir pradėjo šaudyti. Pir
mas šovinys sprogo apačioje 
musų lakstvtuvo. Po pir
mam šovyniui, dar sprogo 
du kiti. Bet nei vienas iš jų 
nepataikė į mus. Laimei 

Per binoklį aiškiai buvo 
matyti, kad vokiečiai už upe 
lės skubiai kasa naujus ap
kasus. Šimtai automobilių 
skubėjų į tą vietą. Aš gi 
tuojaus pažymėjau tuos nau 
jai rengiamus apkasus ant 
žemlapio.

Orlaivio bombardavimas 
vėl atsinaujino. Musų pa
šonėje nuolat sproginėjo 
šrapneliai ir bombos.

Vokiečiai, matyt, mums 
šovvnių nesigailėjo. Jautie- 
mės nei šiaip, nei taip. Ži
noma širdis tvaksėjo grei
čiau negu paparstai, bet la
bai nebuvo baisu.

Saulė kįlo vis augštyn ir 
iš raudonos darėsi balta. 
Minkštučiukai pūkuoti ka
muolėliai nesiliovė skraidę 
aplinkui.

Mes neatsižvelgdami į di
delį pavojų lėkėme įšilgai 
vokiečių apkasų...

...
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KUN. PROFESORIUS P. 
BUČYS ATSTOVAUS 

RYME LIETUVIŲ
Rugpjūčio 10 dienoj iš 

Maskvos išvažiavo į Rymą 
žinomas mus tėvynainis kun. 
profesorius P. Bučys, kuris 
pas šv. Tėvą atstovaus lie
tuvių reikalus.

KAS APIE LIETUVĄ 
RAŠOMA.

Kitaip apie lietuvius rašo 
Prūsų landtago atstovas dr. 
Gaigalaitis savo kningelėje 
“Die littauscli altische Kra
ge” (Berlin, 1915). Tuo savo

dimuoju, laimingų žmonių 
kraštu; nes — pati tauta esan
ti nepaprastai gabi ir darbšti.

Dr. Gaigalaitis tečiau nesi
tenkina ir Lietuvos stovį ap
rašęs. Jis terpia musų atei
tį plačiojon tautų politikom 

Šit kokia gija įvija Gaiga
laitis Lietuvos ateitį į tautų 
politikos metmenis:

Visų pirma, jis nesijaučia 
galįs niekais nuleisti tų išro
dymų, kurie rūpinas Vokietiją 
vokiškų palikti, kurie vengia 
vokiečių valstybe Babelio mi
šiniu versti. Tokių balsų, 
matyti, netrūksta Vokietijoje. 
Jie, apsityrimo pamokyti 
(plg. kovų su lenkais Pozna- 
niuj), neranda reikalo dar 
daugiau bėdos manytis, įvai
riakalbių, neramių, maištingų, 
visai svetimų kraštų prisiė
mus. Vokietija, vadinas, tu
rinti likti vokiečių tauta.

Tečiau, kitų vertus, kaip 
galima esą ramiai statytis sa
voji kultūra, kada didžiausias 
Vokietijos priešininkas, Rusi
ja, palieka nepaliečiama1? To
kiai gausybei turtų kirbant ir 
slavų vislumui nesiliaujant, 
Rusija ne šiandien — rytoj

kos, Povilo, Pelikso ir Alek-Įvijai (toks buvo vaiko var 
so Symona vičių, Kauno red., das), tas laikrodis be jokio 
Ukmergės pav., Šimonių pa-

rap., Jodžiunų sodžiaus. 
Mano antrašas: Russia,

Dvinsko red.. Taseinai apsk. 
Malai ui. No. 37, Lietuvių
Komitetas, perd- Rapol. Sy- 
monavičiui.

GELEŽINKELIAI
LIETUVOJE.

Vokiškas laikraštis “Mi- 
tausche Zeitung” praneša, 
kad nuo liepos 20 d. š. m. 
prasidėjo traukinių judėji
mas tarp šių Lietuvos vietų: 
Bajorai — Priekulė; Liepo- 
jus — Košedariai; Mažei
kiai — Rytinė Mintauja — 
Ryt. Ventpilė; Lauksodis —- 
Radvvliškis — Panevėžvs.

YRA DIEVAS

meistro pats iš savęs, pasi
darė.” “Pats iš savęsl?” 
sušuko nustebęs Liudvikas. 
J > veide, ypač akyse buvo 
matyti didis abejojimas. 
“Taip, pats iš savęs,” atkar 
tojo vyskupas. Vienas ke
leivis atrado jį tyruose, kur 
nei vienas žmogus dar ten 
nebuvo buvęs. Visai neabe
jotinas daiktas, jog laikro
dis pats iš savęs atsirado.” 
—“Bet tai negalimas daly
kas ,susuko Liudvikas, at
leisk man jo mylista. aš tam 
netikiu.” — “Delko gi tau 
rodos, jog laikrodžiukas 
pats atsirasti negalėjo?” — 
“Kaip gi galės laikrodis 
pats pasidaryti? Juk čia 
sukasi toki daugybė ratelių, 
jų dančiukai taip dailiai su
derinti, kad visad atitinka 
vienas prie kito. Kad jį pa
dirbti, reikėjo nemažai pro
to ir dar didesnio įpratimo. 
Juk retas žmogus tokį laik
rodžiuką tepadarys! Jei žmo

Mus tikėjimas privalo bu- gus ir protą turėdamas ne

Tuo meistru yra Dievas.
Jei mes, įėję į kokiuos na

mus, atrandame, kad juose 
viskas labai gražiai sutaisy
ta, kiekvienas daiktas savo 
vietoje pastatytas, mums 
nei į galvą neateina manyti, 
jog ta tvarka namuose pati

arba apsunkina vidurius). 
Gerti daug karštų gėrimų (ne 
svaiginančių), ir minerališkų 
vandenų — ypatingai “Abu 
Iena”. Miegoti gerai išvėdin
tame kambaryje; negulėti ten, 
kur oro sukuria gali paliesti 
miegantį. Vengti tabokos ru-

Jūsų.pinigą turi būti padė
ti geroje saugioje valstijos 

bankoje

Second Securlty Bank
■■hof cmcAOOMMM 
Milwa«k<« Ava. kampai Wcatcn> Ava.

pasidarė. Mes nors Ir ne-ikym" ir 
matę žinome, jog buvo koks nl^' •''(’P>kt'> nesirūpinti per-
nors žmogus, kurs tuos na duug ir ,"l<'goti be"t 8 valan‘ 

’ „„A.Za t 088 kaa “ak‘i- Dirbtuvės dar-
mus sutvarkė. Pažvelgę į _ . ,.. .__ ___ bas, neprivalo Tamstą nuodm-pasauli mes pamatysime, r

„ , . . . v. . , L. ,. v. .ti ne aklas, bet protingas,
rašteliu jis iš dalies papildo, apgnesianti dantį, vokiečius turime rupinties pažin-

1 dūmais paleidus! I . . _. _ ,
ti. jog yra Dievas. Kad yra 
Dievas, Sutverto jas ir Val
dytojas, žinome iš pasaulio 
buvimo. Jei yra pasaulis, 
yra ir Dievas, kurs jį su
tvėrė. 1

Norėdamas prisitaikinti 
prie skaitytojų išsilavinimo, 
turiu rinkti ne pačius mok
sliškuosius, bet pačius su
prantamuosius Dievo buvi
mo priparodymas.

Septynioliktame amžiuje 
Francijoj buvo vienas gar
singas vyskupas vardu Fe- 
nelon. Sis buvo tokiu di
džiu auklėtoju, jog pats

iš dalies, matyti, pataiso Ka
raliaučiaus univ. profeso
riaus, Bezzemberger ’io, išro
dymus, pateiktus paskaitoje 
(1914 m. rudenį) apie Prūsų 
pasidnio šalis. Tos paskai
tos, berods, mums kol kas ne

iš -tos dvejojimo sietuvos 
Gaigalaitis rauda išeitį, lietu
vių, latvių ir lenkų bylą iškel
damas. Jis, visu pirma, iš
kelia aikštėn, kad rusai niekur 
su vokiečiais nesusieina, kad

teko matyti. Pasak gi Gaiga- i vokiečių kaimynai yra^ lietu-
laičio, Bezzemberger’i s manąs 
reikalinga busiant, Rusiją nu
galėjus, iš lietuvių ir latvių 
naujų valstybę padaryti. Ta 
valstybė galima, esu butų su
teikti dar ir su estais.

Gaigalaitis savo kningele 
(iš viso 24 didelių puslapių), 
tų pat dalykų liesdamas, nori,, 
apskritai, daugiau šviesos į- 
skleisti vokiečių visuomenėn, 
kuri visiškai maža težinanti, 
kas už jos rytų sienos gyvena, 
ir visa vienu bendru Rusijos 
vardu žyminti. Lietuviai vo
kiečiams — taip-pat lyg akla 
traškanti giria. Todėl Gaiga
laičio kningelėje randame 
trumpai sutrauktų visokerio
po Lietuvos gyvenimo paveik
slų. Čia ir senosios bei nau
josios musų istorijos vaizdas, 
ir lenkėjimo bei lenkinimo 
bruožas, čia ir Muravjevo ga
dynė, ir spaudos spūstys, čia 
ir “Aušros” pradžia, ir pa
skutinio dešimtmečio ūgiai. 
Šis tas pateikta taip pat ūkio 
stoviui paaiškinti, įdėta žinių 
apie gyventojų skaičių, etno
grafines sienas, tikybų, kalbų, 
mokyklas, draugijas, spaūzdi- 
nius, pramonę ir kita. Nepa
lyginti, daug mažiau kalbama 
apie latvius. *

Iš tos aprašomosios dalies, 
rasi, pravartu bus tik tos vie
tos tepaminėti, kur Gaigalai
tis pav., nupeikia rusų vyriau
sybės pastangas lietuviams su 
rusinti, kurios, nieko nelaimė
ję, tik smaugę žmonių plėto- 
jimąsį; taip pat kur jis pana
šiai paliečia lenkų pasiryži
mus lietuviams “kultūrinti”. 
Tarp kita ko Gaigalaitis pa
brėžia ir lietuvių pamėgimų 
įvairiomis bendrovėmis spies
tis savajai kultūrai ir ūkini 
kelti. Švietimo trokšdami lie
tuviai, pasak jo, pranokstų ir 
savo brolius Prūsuose. To
dėl, nors Lietuvos žemė ir ne
santi perdaug derlinga, — rū
pestingai ir akvlai valdoma

vių ir lenkų tautos, o už jų — 
ukrainiečiai, gudai, latviai. 
Jau tų tautų žemes atrėžus, 
Rusija, susilpninta, liktų to
li nuo Vokiečių. Pirmu ruožtu, 
žinoma, eina lenkai ir lietu
viai..

Berods, lenkų byla sukelia 
Gaigalaičiui sunkių abejoji
mų. Palikus savarankė, len
kų valstybė (Rusijos- sienų 
plote) sukurtų Vokietijos ir 
Austrų lenkuose norą susi
jungti su jąja ir keltų ten 
nuolatinius maištus. Paran
ku butų ji prijungti prie Vo
kietijos, bet, Gaigalaičio nuo
žiūra, vokiečiai vargu benorės 
turėti reikalą su lenkais. Be
lieka Australus atiduoti, —

kiekvienas tegali laikrodžiu
:ą padaryti, tuo labiau ne

gali laikrodžiukas pats atsi 
rasti. Aš esu įsitikrinęs, 
nors ir nemačiau, jog turė
jo būti toks žmogus, kurs 
tą laikrodėlį padarė. Tamis 
tą, matomai, keleivis apga
vo. »»

Fenelon apkabino gudrų 
savo auklėtinį ir parodė jam 
su ranka į dangų, žvaigždė
mis nusagstytą, kalbėdamas: 
“Gerai galvoji, mielas Liud
vike, laikrodis pats be žmo
gaus atsirasti negalėjo, bu
vo žmogus, kurs jį padarė. 
Ką besakyti tat, mielas Liud 
vikai, apie tuos žmones, ku- 

francuzų karalius pavedė rie, matydami dangų, su jo
jam savo sūnų išauklėti. 

Vieną vakarą vyskupas su
savo auklėtiniu išėjo pasi
vaikščiotų. Vakaras buvo 
stebuklingai gražus. Vaka
ruose dangus išrodė lygu iš 
aukso nulietas. Paskutinieji 
nusileidusios saulės spindu
liai dar nebuvo užgesę. Sa-kur ir pirmiau slavų pader

mės įsiterpta. Bet ypač delįkydami snaudančiai gamtai
to tatai Austrams ir pavojin
ga...

“F. A.”

Iš Lietuvos paieško Ame
rikoje savųjų:

Veronika Kiselitė paieško 
pažįstamų Amerikoje Juo
zo Linkevičiaus.

Mano antrašas: Russia, 
Maskva Selo Bogardskoje 
dom 16, kv. 4.

Pabėgtdis, Juozas Janu
lis, Kauno red., Vilkmergės 
apskr., Raguvos valsčiaus, 
Jostinikų sodžiaus, ieškau 
Aiherikoje giminių ir pažįs
tamų. Meldžiu atsišaukti

labą naktį jie liejo ant dan
gaus gražybės monus.

Nieko netrukus sutviskė
jo ant aptemusio dangaus 
milijonai mirgančių žvaigž
džių, o pievose nesuskaityta 
žolių daugybė, tarsi pagerb
dama einantį pro jų šalį pa
saulio karalių-žmogų-kiek- 
viena siuntė jam savo malo
nų kvapą. Visa gamta išro
dė graži, galinga ir majesto
tiška.

Staigu auklėtinis atsigrę
žęs į vyskupą paklausė, ke
linta dabar valanda. Vysku
pas ištraukei laikrodžiuką 
pažiurėjo: buvo ką tik as-

šiuo antrašu: Russia, Mosk- tuntą pasibaigusi. “Oj kokį 
va, Voroncovskaja ui., dom gražų jo mylista turi laik-

milijonais žvaigždžių, musų 
visą pasaulį taip gražiai su
statytą, kalba, buk pasaulis 
pats atsiradęs ir kad nei jo
kio Dievo nesą.” “Argi ga
li būti tokių žmonių, kurie 
nei tiek nenumanytų, kad 
pasaulis pats iš savęs atsi
rasti negalėjo?! Jei laik
rodis negalėjo atsirasti be 
meistro, tuo labiau negalėjo 
atsirasti be Sutvertojaus pa 
saulis, kurs yra gudriau pa
statytas, negu Tamstos laik
rodėlis” Taip besišnekėda
mi vyskupas su savo auklė
tiniu sugrįžo namon. Besi
artindami prie namų, nuo 
laikrodžiuko atkreipė atidą 
į riogsančius didelius na
mus. Nekatras mes nematė
me tuos namus bestatant, 
vienok žinome tikrai, jog jie 
be žmogaus nepasidarė. Ne
susirinko patįs akmenįs, ir 
iš jų nepasidarė pamatas be

kad čia viešpatauja dar di
desnė tvarka. Aišku, jog ta 
tvarka pati nepasidarė, ją 
padarė Dievas.

Matydami kokią nors drau 
giją veikiant pagal savo įsta 
tų, mes visi numanome, jog 
buvo žmogus, kurs tuos įsta 
tus surašė. Pasaulis visas 
veikia pagal tam tikrų nu
statytų įstatų. O kas gi pa
sauliui tuos įstatus davė? 
Kas-gi privertė jį tuos įsta
tus pildyti? Tai padarė ne 
kas kitas, kaip tik Dievas.

Iš to viso aišku, jog Die
vas yra. Jis (sutvėrė ir val
do dangų ir žemę.

VALDININKAS PAVOGĖ 
Iš VAGONO 500,000 

RUBL1ĮĮ.
Neperseniai liko pavogta 

500,000 rublių iš traukinio, 
kuris ėjo iš Charkovo į Ros
tovą prie Dono. Vagystę 
papildė pats prižiūrėtojas 
traukinio su pinigais “ci
no vnikas” Krupenko. Vagi
lius kažin kur pabėgo ir uo
liai ieškomas.

SVEIKATOS
SKYRIUS
Veda Dr -as A.

Rutkauskas 
JIS GYVENA 2200 CLY- 
BOURN AVĖ., NORTH 

SIDE, CHICAGO.

KLAUSIMAI IR 
ATSAKYMAI.

I. Klausikas.
Ryto - metą kosėju ir iško- 

sėju geltonas skreples ir vien
kart bunu labai pervargęs; 
galva lyg vandens pripilta, ir 
t. t.

“Draugo” skaitytojas, 
iš Aurora, III.

I. Atsakymas.
Beabejonės Tamsta sergi 

plaučių liga “broneliitis” va
dinama. Kuomet plaučiai ne
sveiki, tai ir “džiova” leng
va “Užsikrėsti”. Būtinai rei
kia sąžiningo daktaro peržiu-

Žmogaus pagelbos. Patįs rą-j rėjimo ir patarimo, kokius 
Štai iŠ miško neparėjo, rei- vaistus imti ir kaip elgties,

8, kv. 9. 
Dominikas Bulkievičius

rodžiuką, sušuko stebėda
mos auklėtinis, pavelyk pa-

paieškau tikrų, mylimų bro-aižiurėti į jį.” Geras vysku- 
lių: Mikolo ir Juozo Bulkie- pas išklausė vaiko prašymo, 
vičių. Meldžiu atsilfepti Auklėtinis žiūrėdamas, ne
šino adresu: Russia, Dvin
sko red., Taseinu apskr., 
Malai sodžiaus No. 37, Lietu 
vių Komitetas, perduoti Da 
minikui BuTkevičiui.

Rapolas Symonavičius pa- 
ieškau: Jurgio Poškos, Pet-

Lietuva netrukus pavirstų žy- ro Poškos, Kazimiero Poš-

galėjo atsistebėti ir atsi
džiaugti ypač tais mažais ra 
čiukais, kurie taip dailiai 
laikrodyje sukinėjas.

Tai matydamas vyskupas

kėjo žmogaus, kurs juos nu
kirstų, apdailintų, parvežtų 
ir iš jų padarytų sienas. Ant 
išvestųjų sienų stogas pats 
taippat neužlipo, reikėjo 
darbininkų, kurie jį užkėlė.

Jei šitie namai, kur keli 
žmonės tegyvena, patįs at
sirasti negalėjo, tai kokių 
budu galėjo atsirasti pasau
lis, kur toki daugybė gyve
na? Jei namams reikėjo

meiliai vaikui tarė: “Tikrai,meistro, kurs juos padarė, 
stebėtinas tas liakrodėlis! tuo labiau reikėjo meistro, 
Kad žinotumei, meilas Liud-kad padaryti dangų ir žemę.

kuomi maitinties. Daktaras 
matydamas žmogaus kūną ir 
ištyręs vidujinių intaisi^ vei
kimo jėgą ir daug kitų maž
možių, gali tinkamai pririnkti 
gyduoles jeigu jų reikia, arba 
duoti patarimą kur ir kaip li
gonis privalo gyventi, idant 
pasigydyti nuo tam tikros li
gos...

Abelnns Tamstai patari
mas, gali būti daug maž toks: 
Dažnai pirtije išsiperti. Dė
vėti vilnonius apatinius rubus. 
Sočiai ir skaniai maitinties, 
(vengti valgių, kurie išpučia,

ti žinamomis dujomis (ga- 
zu) ir dulkėmis.

Gyduolės: ammonii chloridi 
tris drachmus, ammonii iodi- 
di vieną drachmą, syrupi pru- 
ni virginianae vieną unciją. 
Aquae menthae piperitae q s 
od tris uncijas. Šitą gyduo
lių reikia gerti po vieną ma
žąjį (arbatinį) šaukštelį, kas 
dvi ar tris valandas.
2 Klausimas.

Kaip reikia vartoti “adre- 
nalin hydrochlorid” užtvinkus 
nosiai?

M. J. Scj'anton, Pa.
2. Atsakymas.
Gydytojai vartoja tam tik 

rus virbalus, ant kurių usukr 
medvilnės (vatos) ir suvilgiui 
adrenalin’o skystime — inki 
ša užtvinkusion uosiu — pa 
laiko, toje vietoje, kur nosif 
labiausiai užtvinkusi, kokias 5 
miliutas ir ištraukia. Papra 
štai, po tokio adrenalin’o sky
stimu suvilgymo — mažą va 

landėlę laiko — nosis atsida 
ro. Taigi tuo tarpu dakta
rai įtepa mentholinį aliejų ai 
kokį kitą antiseptiką — si 
virbaleliu arba su dumtuvė 
le inpurškia nosim Vienas ad 
renalin hydrochlorid 1—1(KM 
skystimas nepagydo užtvinki 
mo nosyje ar kur kitur. Ta 
yra tiktai laikinis, nosies ati 
darymo būdas, kad butų ga 
lim» nosin inčirkšti, ar inpur 
kšti antiseptiškų aliejų ar sky 
stirnų...

Žmonėms, norintiems adre 
naliną nosin įleisti, aš patarii 
vartoti labai ploną, '■nušveistą 

varinę vielutę, per vidurį su 
lenktą taip, kad pasidaryti 
viename gale kilpelę, O antra 
me gale du liuosi vielos galai. 
Galus reikia rankoje laikyti 
o ant kilputės galo užvyuiot 
labai tyros medvilnės (vatos), 
ir suvilgius į adrenalin hydro 
chlorid 1—1000 skystimą in 
kišti užtvinkusion nosin.

Taip darydami sau nosyjt 
jokio įbrėžimo ar' indurimt 
negalės padaryti. Mat varini 
plona vielutė, labai spau 
džiant, pati sulinksta, o ne 
duria; gi kišamasis galas bu 
damas dvilinkas ir su kilpr 
priešakyje — jokiu budu ne 
gali įbriežti. Bet užtad žmo. 
gaus (kuris rengiasi sau ; 
nosį ką nors kišti) rankos tu 
ri būti rūpestingai ir laba 
švariai numazgotos, ir spirite 
(aleoholije) išmirkintos.

Patartina laikyti viduriui 
netižkietėjusius, tai, dažniau
siai, ir nosis bus atdara.

Dažnai atsitinka gerklės už 
tinimas, nosies užkimšima* 
arba pūslių ant lupų atsiran- 
dimas vien per vidurių už,si 
vėlimą. Vieton gydymo visų 
sutynimų — pirmiausiai rei
kia smarkiai paliuosuoti vi 
dūrins, tai visokie sutvinkimai 
patįs pragaiš.

Adrenalin hydrochlorid gn 
Įima vartoti su čirškinėk. No
sin ir gomerin parankiausiai 
gyduoles čirkšti su “De Vill- 
bis Nebulizer”. N.o 16. Kas

3% ant Jūsų Pinigų
Atdara Panedeliais ir Sukatomis 

vakarais iki 8 valandai 

Skoliname pinigus ant Namų

Persiunčiame pinigus 
Į Europa ir galima 

gauti Laivokartes

ĮSTEIGTA 1888 M.

KASPAR
STATE BANK

PO PRIEŽIŪRA VALSTIJOS
KAPITALAS $600,000

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

Orders į visas dalis svieto.

Viršininkai
Willlam Kaspar — Pirmininku 
Otto Kaspar, — Vice-Pirmininku 
Charles Krupka, Viee-Pirmininku 
Joseph Slkyta — Kaaierius 
August Fllek—Ass’t. Kasierins
1900 Blue Isl&nd Avė. 

Chicago, III.

>arduoda tąją čirškynėlę, pa- 
odys kaip reikia jąją vartoti. 

Kl. 4.
Mano plaukai jau visai re- 

i paliko, viršugalvis jau'plik- 
i pradeda. Gydžiausi per 
nisantrų metų pas vietinius 
lydytojus, bet nei kiek nepu- 
'elbėjo. Aš baigiu 29-tus me- 

kus.
F. G. Pittsburgli, Pa.

Vt sakymu s 4.
Galvoje pleiskanas turintie

ji, jeigu sveikatoje menkėja 
;ali gerti aršeniko sieros 
jcalcium sulpiiid vieną'penk- 
ą dalį gr. 3 kartus į dieną), 
nineralinių vandenių (abile- 
įa) ir valgyti žalisų, vaisių... 
<ad atliuosuoti labai priki
busias pleiskanas, reikia var
toti štai kokį muilą: žaliojo 
nuilo 1 šaukštą Ethyl alkoho- 
io 1 šaukštą, Thymol 25 gra
nus (pusę šaukštelio) su šiuo 
nuilu ištrinkti galvą ir mui- 
ėnas išplauti tyru vandeniu. 
Reikia gražiai nusišluostyti. 
?askui, reikia galvos odą (ne 
plaukusi išvilgibti i; gerai 
štrinti su oekančai paduoto
ecepto vaib.le. ;u ryto m 
r vakare per 2 savaiti.
ii. Hydragryrichloride cor-
rosivi gr. ii
Vmmonii chloridi gr. x
^esorcin gr. xx
Jlycerin oz. ii
3au de cologne oz. ii
Aquae rosae q. s. od oz. viii

Nors geriausiai plaukai at- 
mgtų, vis vien reikia su šituo 
ir panašiu skystimu (anti- 
eptiku) bent vieną kartą są- 
zaitėje gerai galvą išvilginti. 
Kurie yra linkę nuplikti, to
te žmonės turi saugoti pla1’.- 
;ų šaknis nuo užvietrinimo 
įer visą gyvenimą. Čion kal
bėjau vien apie t. v. “alopecia 
lebarrhoeca”. Nupilkirnai lai
te arba tuojaus po karštligų
— be jokių gjdymų plaukai 
itauga. Senatvės nuplikimai
— jokiu gydymu neikiek ne- 
lagerinami. Pleiskaninis ar 
riebalinis nuplikimas, gali
ma pasekmingai gydyti — 
bent nuplikimą pratęsti per 
langelį metų, bet tokio žm"- 
;aus plaukai, kaip akis, tini 
būti rupesingai saugojami 
nuo užvietrinimo tam tikrais 
mikroorganizmais.

A. A. Rutkauskus.
\



SAVAITINIS DRAUGAS

KARES LAUKS
IR ANGLAI PRIPAŽĮSTA 
RUSŲ PRALAIMĖJIMĄ.
LONDONAS.

TAMSI ATEITIS.
Rugsėjo 28 d. susirinko 

Vokietijos parlamentas Ber 
lyne. Parlamentą atidary
damas, kalbėjo vyriausis Vo 
kietijos valdininkas kancle
ris Betlunann Ilolhvcg. Ka
dangi jis yra Vokietijos val
džios nuomonių išreiskėjas, 
bus įdomu musų skaityto
jams sužinoti, kų Vokietija 
mano apie dabartinę karę, 
greitai mano jų baigti.

Tšpradžios kancleris paša-

GELEŽIES LIETUS TIES 
VERDUNU.

j vis liko nušautas ir nulėkė 
i žemyn. Tokiuo bildu per 
j vienų mėnesį vokiečių laku

siai bombardavo keturius■
Rytiniame kartus Londonu. Laike tų

prakalbų teisme, apšviestes- Prie tos progos mes pra
šieji svetimtaučiai negalėjo nešame, jog netrukus išeis 
atsistebėti jo kvailumu. O dar kitos tokios pat rūšies 
teisėjas (sudžia) Byrno, iš- kningelės. Jos bus šitokios: 
girdęs tas Mockaus kvaily-, 1) AR YRA DIEVAS.

BUKITE ATSARGESNI

fronte rusai liko sumušti, visų bombardavimų buvo bes ir blevizgas, sako: “Ne'Dirva buvimo prirodymai 
Atimta nuo jų svarbios po- užmušta arti 100 žmonių. taip kalbėti sveiko proto čia bus. tokie, aiškus, kad

Dabar prie Verduno biski! 
kova mirimo, bet kas ten dė 
josi pirm keliolikos dienų tai

zicijos, paimta į nelaisvę ne
mažai kareivių, užgrobta di 
delis skaičius ir amunicijos. 
Ketvirtas Siberijos korpu-, 
sas beveik visiškai liko su-( 
naikintas.

žmogus negali.” Ir tas tei-Juos galės suprasti ir mažas 
sėtas Byme patarė Mockų vaikas.

21 KOPERNIKAS.
3) GALILĖJUS. Abi ši

tų kunieužis Mockus esąs tos kningutės ir Kopemi- 
Pastaraisiais NENORMALIS ŽMOGUS kas ir Galilėjus parašyti aiš

ANGLAI MUŠA V0K1E- , nt ,o niiomopaleisti, nes anot jo nuomo-

ČIUS SOMMOS FRONTE, tas bedieTi1’lr socialis
Londonas.

j Tarp Zlotą Lipa ir upės laikais vokiečiams Sommos arba aiškiai pasakius. Moc-kiai ir paremti naujausiais 
Narayuvkos, i piet-rytus fronte pradėjo labai nesisek kus esąs PAMIŠĖLIS arba mokslo tvirnėjimais.

gaus protui. Vokiečiai į Ver, - - - - - . . v. .. nr'nDnmTa
dunų šaudydavo iš 4,000 ar nuo Lvovo caro armija ir gi ti. Šit, neseniai čia jie pra- BEPROTIS,
motų. Kas 4 minutės mie- turėjo didelius nuostolius, irado keturius įmestus, o da- Mockaus byla atidėta

stan nukrisdavo 65 pūdų 
bomba. Per valandų kaika- 
da išaudavo lig 5 milijonų 
kilogramų kulkasvaidžių
kulkų. Ligšiol Verduno apy 

kojo, kad Vokietijai ir jos lenkėje išauti arti 1,500.000 
pagelbininkams pasisekė su pūdų geležies.
naikinti savo priešininkų 
plianus. Rusija, Anglija,
Franci j a norėjo atskirti nuo 
Vokietijos, Turkijų, Bulga
riją ir pagaliaus Austrijų, 
atskyrus jas sumušti, o tuo
met imties pačios Vokieti*- 
jos. Bet tas jų phans buvo 
sunaikintas vokiečių pasise
kimais ant Balkanų pussa- 
lio. Franeuzai ir anglai su 
didžiausiais nuostoliais atsi
ėmė Francijoj vokiečių už-

LAKŪNŲ UŽPUOLIMAI
ANT RUMUNIJOS SOSTI

NĖS BUGHARESTO.

į bar vėl nemielaširdingai 
juos pešioja talkininkai.

Į rytus nuo Lesboeufs an
glai laike pastarųjų 24 va

gruodžio 3 d. Jei laisvama
niai su socialistais renka au
kas, kada paliuosuoti tą

41 PARMAZONAI (ma
lki šonai, freemasons). Čia bus 

išdėstyta trumpai jų istori
ja, organizacija ir pragaiš
tingas žmonijai jų veiksmas.

RUSŲ KAREIVIAI BĖGĄ 
IŠPULKŲ.

Mjatyt rusų kareiviai esą 
labai neužganėdinti dabarti
ne tvarka armijoje. Kariuo
menės dvasia taipo gi nužlu- 
go. Užrubežinė spauda nuo 
lat rašo, kad daug rusų ka
reivių bėga iš pulkų, slap- 

imtosios žemės dalį, bet jie,stosi bei stengiasi pakliūti į 
niekuomet neįstensių per- nelaisvę. Net
laužti vokiečių fronto.

Didžiausias Vokietijos ne 
prietelis esanti Anglija. An
glų tikslas esųs galutinai su
naikinti Vokietijų.

Tuomet, kada pražus ka
rėje visas Francijos jauni
mą. kada kiti Anglijos tal
kininkai: Italija, Rusija ir 
t.t. paliks Anglijos vergais, 
nebegalėdami beišsimokėti 
iš Anglijos paimtųjų skolų, 
kada neutrale Europa šven
tai pildys visas Anglijos už
gaidas, o sunaikinta Vokie
tija negalės besipriešinti, 
tuomet Anglija liksianti pa
saulės valdovė. Taip bent 
mananti Anglija. Dėlto apie
taiką dabar nei kalbos ne-| LONDONAS. C.a gauta 
gali būti. Vokietija turin- žinia, kad Transylvanijoj ru 
ti panaudoti visas galimas' munai uko 3umušy Jie trau 
priemones, kad nugalėti tąl^j atga] Sakoma> kad 
didžiausią savo priešininką buk vokiečiai pagm0 pieti.

pačių msų 
laikraščiai trumpai apie tai 
mini. Odesoje kariškasis 
teismas neseniai nagrinėjo 
bylas 5,000 kareivių pabėgę 
lių. Daug apkaltintų nutei
siama mirtyn.

Kariškoji vyriausybė rim 
tai susirupinusi dėlei praša- 
linimo šio liūdno apsireiški

amo. Manoma ant visiškai 
Į naujų pamatų
, armiją.

Bucharestas. Naktį iš 
lutarninko į seredą keli vokie 

i čių orlaiviai metė bombas 
‘ant Rumunijos sostinės Bu- 
eharesto. Keliose vietose 
bombos uždegė miestų. Vie
na moteris liko užmušta, o 
kita sužeista. Daugiau au
kų nebuvo. Rumunų artile 
rija galų gale pavarė ne
geistinų paukščiuką.

Panedėlyj po piet visa es
kadra zepelinų buvo atšilau-i 
kiusi ant Bucharesto. Tuo
met buvo užmušta GO žmo
nių

DRASKANTIS žvėris 
KARĖS LAUKE.

organzuoti

VOKIEČIAI SU BULGARAIS 
MUŠA RUMUNUS 

TRANSYLVANIJOJE.

Laikraščiai praneša, kad 
Makedonijoj, kur verda kru 
vi na kova bulgarų su ser
bais, priviso labai daug var 
nu, erelių, vilkų ir iktų dra

Angliju. Visos Vokietijos 
parlamentas pritarė tam 
kanclerio pasiketinimui ka-

nės ir piet-rytinės augštu- 
mas miesto Hermannštadt. 
Tokiuo budu ir pats miestas

liauti patol, pakol nebus nu laiku turės pasidu0.
galėti visi Vokietijos prie-.ti Nuožm1)s mušiai tebesi 
šininkai.

Iš viso to aišku, jog karės' 
galas dar toli. Raudonoji 
jos šmėkla dar nemano iš
nykti.

KIEK KAŠTUOJAKARĖ?

tęsia. Maž rumunai dar ga
lės atsilaikyti.

Vokiečiai lakūnai nuolat 
mėto bombas ant Buchares
to apylenkių. Neseniai vie
nas orlaivis liko nušautas.

Rusų laikraštis “Novij 
Fkonomist” aprokuoja kiek 
karės valstijai kaštuoja da
bartinė karė. Anot jo Vo
kietijai jau kaštuoja ta ka
rė 20 milijardų rublių, Aus
tro-Vengrijai 11 milijardų, 
Turkijai ir Bulgarijai 2 mi
lijardu. Išviso Vokietijai

RUMUNŲ KAREIVIAI NU
ŽUDĖ 393 SAVUS 

AFICERIUS,

kad nepatenkinti rumunų 
kareiviai susprogdino bom
bomis traukini, kuriame va-

ir jos talkininkams karė kaš žiavo 400 afieerių. Tik sep 
• 1 *1 !.••••*• 11**

tuoja 33 milijardus rub.
Gi Rusija karei jau išlei

dusi 16 milijardų rublių, 
Anglija 22 milijardu, Fran- 
cija 17 milijardų, Italija 4 
milijardus. TŠviso Vokieti
jos priešininkai išleidę ka
rei 61 milijardų nik

niekšą, jei jie nuolatkvie-Visa tai bus paremta daugy- 
landų atėmė nuo vokiečiu čia su prakalbomis tokį tam- dokumentų, paimtų iš pa 
500 vardų apkasu. Apylen- sų fanatiką ir blevizgotoja, čių parmazonų raštų, 

kėse Bepaume taipo gi vo- kurį išgirdęs ir pats teisė-
kiečiai atgal stumiami. Čia jas mano iš proto išėjusiu 
anglams, nors ir su dideliais J žmogumi: tai dabar turbut 
nuostoliais, pasisekė paimti aišku. skaitytojau, kokios sve ir kokią kitiems vergija! 
vienų sutvirtintų kaimų vi-J aišku, skaitytojau, kokie suteikia bedieviai ten, kur 

siškai arti prie miesto Le tamsybių platintojai, kokie 
Sars. 'žmonių angaudinėtoiai yra

Netoli nuo Tliiepval ang-(tie socialistai ir laisvama- 
lai paėmė į nelaisvę 500 vo- niai.
kiečių, kurių skaičiuje buvoj Juk pats supranti,'ko ga 

8 afieeriai.

įvairios
žinios

VELNiy KUP- 
člflllS MOC
KAUS BYLA.

5) LAISVE IR VERGI
JA. Čia bus aiškiai ir vaiz
džiai nurodyta, kokią sau lai

Kuomet jus nueinat pas akių gy
dytoja tlel akinių, visų-pirma žiūrė
kite, ar jis turi kolegijos diplomą ir 
taip gi ar yra užsiregistravęs, ar turi 
Optimetristo Certifikata, nes užvis 
svarbiausia Kolegijos diplomas.

AKIŲ GELBĖTOJAS.
Jei jys kenčiat akių nuovargį, gal

vos skaudėjimą, tai ateikit pas savo 
tautietį lietuvį P. MlllerJ., o jis mok 
sliškai pririnks akinius ir išgydys jums 
akis. Išegzaminavimas per specialistus 
P. Millerį ir G. Millerį dykai.

Jeigu akiniai nebus geri, tai pini
gai bus grąžinami. Taigi, pirm eiti 
kur kitur, ateikit pas mane persitik- 
rint, o jus busit užganėdinti.

Taipgi užlaikau didžiausią ant 
West Sides Stora įvairiausią auksiniu 
daiktu. Taigi kam reikalingi šliubiniai 
žiedai, laikrodėliai ar kitoki daiktai, 
nepamirškit atsilankyt, nes jys čia, 
pas savo tautieti lietuvį, gausit pi
giau, kaip kur nors kitur. Atdara kas 
dien ir nedėliom iki 2 vnl. no piety.

PETER MILIER IR 6. MILLER
22F W. 2256 St., Ir OAKLEY AVĖ.

Tel. Canal 2941.

jie valdžią gauną. 
Pirkimo sąlygos šitų

kningučių bus tokios pat, 
kaip ir pirmųjų keturių.

Gerbiamajai dvasiškijai

ir LIETUVIŠKA BANKA 
TOWN OF LAKE SAVINOS BANK

li išmokinti su savo prakal-^os kningutės yra geriausia 
bomis iš proto išsikraustęs Pr°£a supažindinti savo pa

tamsus fanatikas!
Dėlto rimtai pagalvok,

skaitytojau, ar ne laikas nu
versti tą bjaurų tamsybių 
jungą, kurį uždėjo ant mu-

rapijonus su aktuališkiau- 
siais, degančiais dabarties 
klausimais.

Agentams tai geriausia 
proga uždirvti, nes, daug i- 
mant, galima kningučių gau

Joseph J. Elias, Sivininkas. 
4600 -4602 S. Wood St. Chicago, III.
Priimame pinigus į Banką užeėdyjimui nuo 
vieno dolerio ir daugriaus ir mokame trečią 
procentą ra tomis ant metų. Siuučiame pinigus 
į Visas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai, 
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir 
parduodame. Parduodame ėifkurtes ant Visų 
einijų į krajų ir iŠ krajaus, taipgi tikietus ant 
geležeukelių po visa Ameriką ir Europą

Musų Banka išdirba visokius raštus ir do- 
kjmtnlus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo- 
le ypatii kai ir per laiškus. Tik kreipkitės 
giršminėtu antrašo

A. M. Norkūnas
sb nesusipratisiu žmonelių ’ A.:,,. Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas

ii apgaudinėtojai socialistai ta.112 ketvirtą ar pagaliamsT«
su laisvamaniais? Ar nelai-įuž Penktą « kainos 

[kas butą nusikratyti nuo to- [ Visiems gerb. lietuvią ka
lkių tamsią fanatiką, kurie lfcakkP veikėjams tos kningu 
lietuviams sarmatą daro irtės tai gausias pagelbinin

pačių svetimtaučių akyse? kas sustiprinti musų žmony- 
se katalikišką kultūrą, nu

braukti kaukia nuo tos kul-
Broliai ir seserįs, kurie

trokštate musų tautai lai-,. , . . . . ,
. . įturos ardytoju, kurie dang

mmgesnes ateities, kuriems . . :
b r'*na prieš žmonesstos prieš žmones visokio

mis prakilniomis priedango
mis, sustipirnti musų tėvy
nės ir tautos ardomuosius 
pamatus.

Mes tikimės, kad nei vie-

visokių žeuklelų 
draugystėms, o 
ypatingai; ko- 
kardų, g u z drū
čių, metalinių, 
anameliaotų it 
padengtų collu- 
loid ’n. š a r p ų, 
vėliavų ir karū
nų.

kelnių kupčius ir žmo žmonijOS gerove> visi 
nių bjaurus apgavikas Moc- išsijuosę 5tokim . kad

skančių žvėrių. Visi jie su-[^us ^ra socia^sW lais/a- užtvenkti tą bjaurią tamsy- 
eirinko, idant pasimaitinti manil? kunigu. srį0Vęj platinkime ap-
lavonais kareivių ir arklių. Tą tamsų fanatiką laisva,- geras kningas, gerus
Ant karės lauko paprastai raania* ir socialistai nuolat laikraščius, ypač dienraštį nrabiimia lietu™ Vata 
skraido debesis P^čią ^™ ™ prakalboj To-,.D „

aukdami mniio pabaigos.,prakalbose Mbckus dame laiškiausiai išdėsty £ P ymOllth NationalAnuotų trenksmas ją visai Plla i3tlaus kibirus Pamaz' tus socialistu ir laisvamaniu kaf W»k 7
nebaido. , iO ant viso to, kas šventą, t8nlsiug darMius . ga. Mes tikimės, kad Įdek-

Man pave.-»r,i>ą 
darbus atlieki) 

artistiška).

M. A. Norkūnas
1GG Molinga Street. Alontel- 
lo, Mana.

T v. .
Į siaurins nuo ežero Ostro 

vo viename griovyje serbai 
atrado 300 lavonų bulgaru
kareivių. Visi tie lavonai siPratusius savo tam3Ųg socialistai gu laisva.
buvo apėsti žvėrių. Kaiku- Uz savo blevizgas tas niek

rių tik kaulai teliko. rūšies naktiniai paukščiai

Tat, broliai ir seserįs, 
darbą, o ateitis bus musų!

J. P. Poška.

kas dora, kas prakilnu. To
mis blevyzgomis be jokio pa
sigailėjimo jis kvailina nesu

BANK
vienas pasistengs paskleisti 
tų kningelių kuodąugiausiai 
po visą savo apielinkę.

Plymouth, Pa. 
Kapitalas su perviršiu 

$165,000.00.
Šitoji Banka prižiūrima

maniais ir kiti tokios pat Prie išsinerinimo ir isipjovimui S"7en?U \alS-tl,,U valdzl®s- 
Mockus Waterburyj bu- riiž.oa TlQlr+.„.o. i-------------------------------------- į Moka 3 nuošimčius nuo sudė

tų pinigų. Galima susikalbėti

. Kuomet žmonės apsišvies, 
tuomet išnyks ir apgaudinė-

skaitvtoius |t0^ai *r J"° tiuliai “Draugo” Administracija.

Mat, dažnai nėra laiko tuo vo nuteistas i kalėjimą,

jaus užmuštus palaidoti.

TRANSYLVANIJOJ RU
MUNAI NUGALĖTI. Gerbiamiems 

Velkejąms.
Kningutės, kurias išleido- 

talkininkus Tran tik išliuosavus iš kalėjimo me ir garsiname “Drauge”

Bedieviai: socialistai ir 
laisvamaniai baisiai nusimi
nė iš tos nelaimės. Pamisly- 

; kitę tiktai jų ramtis, jų ku- 
nigužis, jų vadas kalėjime ir 
dar už ką? Už bjauriausias

-------------- blevizgas.
Berlynas. Vokiečių ir aus-j Delto socialistai su laisva- 

trij kariuomenė vedama ge- juaniais subruzdo rinkti au- 
nerolo von Falkenhayn’o, ^as P° Ameriką, kad 

sumušė
svlvanijoje. Rumunai, gird,J-savo kuniguži, velnių kup- 
bėga betvarkėje pasislėpti į ^ių ir žmonių apgaudinėto- 
kalnus, palikdami pakelyje Ja Mockų.
sužeistus, anuotas, šovynius.į Bedieviai padavė apeliaci- 

Eina gandas buk vokie-’Ja- Dabar Waterburyj bu- 
Berlyna8. Čia gauta žinia. < iai atėmę nuo rumunų di-^0 Mockaus byla antru kar

delį miestą Hermannstadtą. j tu. Angliški Waterburio
________ L... laikraščiai pradėjo plačius

VĖL IEPPELINAIULPUŪ- “ X’?™-.

Tuojau įtrink l)-ro Richter’lo

PAlfj-EKPSLLĖR
Nuo JO mėty nesuvndziojantis ir le'uv 

, nikų numylėtas naminis būdas
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
ISe. lr 50c. buteliuke riąou ąpttetoM Src* 

•milai nno •
P- AD. RIClftER a CO.

O IV ii ii I ng ton Street. F<cw Verk. f'

lietuviškai.
G. N. Postlrthicnitc,

iždininkas.
Mandagus patarnavimas.

Seniausia Taupymo Banka Chicagoje

The Hibernian Bank
\

kaipo “Extra Naujiena,”! 
tai yra: 1) SOCIALISTU 
NORAI IR DARBAI TIE
SOS šviesoje, 2) į so
cialistų ROJŲ, 3) 
GI0RDANO BRUNO, 4) 
MARKSAS II susilaukė to
kio pasisekimo, kokio nesi
tikėjome. Kadangi jų rei-'J 
kalaujama nebe šimtais, bet 

kui buvo pasakyta, kad jis tūkstančiais, pirmoji jų lai-

Įkurta 1867 metuos.

Pietvakarinis kampas La Salia Ir Adams St.
TAUPIMO 0EPARTMENTA8

Priimam Dcpazitiis pradedant nuo vieno dolerio ir daugiau, nž ku- 
riuosmokama 3 nuoiimčiua ant metų, kurį pridedam kas pusė metų.

Atdaras Rubatos Vakarais nno 6-tos iki 8-tos vai. vakaro. 
REAL ESTATE DEPARTMENTAS.

Perka ir parduoda propertes ant komisijos: iėkolektuoja randas 
Ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičina; sklina pini
gus ant įtaisytų savasčių (properčių).

tyni keleiviai išsigelbėjo, o 
visi kiti žuvo po traukinio 
griuvėsiais. Nuskirta komi
sija išaiškinimui priežasčių 
nepatenkinimo kareivių. Du 
afieeriai ir keturi kareiviai, 
įtarti toje piktadarystėje, 
jau sušaudyti.

LA LUNUUNA. papasakotų tą savo prakal
bą, kurią jis kalbėjo bedie-

da jau visa išimta. Šiose die 
nnse bus užbaigta antra jų

Meldžiu platinti, angliška pamfletą apie Lietuvą.

"A, PLEA FOR THE LITHUANIANS"
Dar galima gauti visus numerius. O neužilgo ir šeštas nu- ' f

Londonas. Nedėliojo vo-j vių susirinkime, ir už kurią laida kelis kartus didesnė
kiečių zeppelinai vėl buvo jis buvo nuteistas į kalėji- 

ntlankę Londoną ir, kaip pa mą
prastai, mėtė ant miesto bom Kuomet tas bedievių ku
bas. Vienas vokiečių oriai- nigužis ėmė kalbėti savo

Delto atsiprašome gerb. vei
kėjų, užsisakiusių tų knin
gučių, kad reikės keletą die- i 
nu palaukti.

merįs išeis iš spaudos. Pamfletai yra papuošti Lietuvos žem- 
lr.piu ir Vytauto paveikslu.

KUN. J. J. KAULAKIS
324 WHRT0N ST.

I) 11 
I > I»

PHILADELPHIA, PA. J



SAVAITINIS DRAUGAS

Susirinkimu
Tvarka

V' Susiriii kinui atidaryti karį 2) Pradeda kam arba pats'taip pakeist i švaistymo tvar 
tais kviečiama žmones, ku-iš eiles paaiškina (ref Ttu.-įką ar eilę. Prašančiam bal
ne užima augštą vietą, arba į ja) dienotvarkes klausimą. įso prie tvarkos visuomet

Susipratusieji vis labiau 
ir labiau dedas į draugijas, 
savo susirinkimus, kalbas, 
tvarko, kaip reikėti) veikti.

Kad butą galima gerai ap 
svarstyti dalyką, susirinki
mai turi būti vedami nusta
tytoje tvarkoje. Čia mano
me trumpai, surašyti prak
tiškus nurodymus, kaip turi 
būti sutvarkyti susirinki
mai.

Kaip prirengti 
susirinkimą?

Draugijos arba partijos 
pačios nesusitveri. Susirin
kimai patįs neisdvgsta.

Norėdami sutverti kokią 
draugiją, darbą pradeda ke
li susitarę žmonės. Jie su
galvoję sumanymą, kurį no
ri įvykdinti, sustato darbo 
plianą ir taip priruoštą da
lyką paduoda apsvarstyti 
platesniam žmonių buriui, 
arba, kitaip sakant, susirin
kimui, kurį jie sušaukia.

Ta žmonių kuopelė, kuri 
sugalvojo sumanymą, susta
tė pieną ir sutvarkė darbą, 
vadinas prirengiančiuoju 
komitetu^

Taigi to komiteto užduo
tis yra prirengti sumanymą, 
sutvarkyti darbą ir sušau
kti visuotiną susirinkimą. 
Susirinkimą sušaukus, pri- 
rengančojo komteto veiki
mas yra pabaigtas.

Prirengiamasis 
Susirinkimas.

yra pasižimėję savo augštu 3) Duoda kalbėtojams bai 
mokslu ar prakilniu veiki-'są, sulaiko kalbėtoją, jei tas 

mu. įima kalbėti apie ką kitą, ar-
Susirinkimą atidarant nie ba nuo dalvko nuklvsta.

kuomet nereikia daug kal
bėti. Atidarantysis tik pri
valo trumpai paaiškinti, 
delko sušauktas susirinki
mas. Delko kviesti į susi-

4) Pirmininkas turi sau- 
goties neapsikrauti tais dar
bais kuriuos gali atlikti ki
ti susirinkimo vedėjai. 
Jiems ir reikia pavesti ir

rinkimą tie ir tie, sakysime užrašinėjimą, kas prašė bal
tos draugios, ar tos srovės Į g0. protok0]0 surašymą', 

balsų priėmimą, jų suskaity- 
mą ir t.t.

Vice - pirmininkas

žmonės.
Susirinkimo atidarymas 

vra reikalingas tiktai di
džiuose r nepaprastuose su
sirinkimuose.

Paprastuose susirinki-

privalo

duodasi, nelaukiama kol jam 
prieis kalbėti sulig už'sirašy- 
mo eilės.

Be pirmininko pavelijimo 
niekuomet nereikia kalbėti. 
Toks kalbėjimas įneša į su
sirinkimus betvarkę, suke
lia triukšmą ir t.t. Kalbėti 
reikia atsistojus, balsiai, 
aiškiai ir tik apie tą klausi
mą, kurį svarstoma.

Geresnės tvarkos palaiky
mui daroma šitaip. Pirmi
ninko pagelbininkas r(vice

turėti tuos pačius privalu- pirmininkas) arba raštinin- 
mus ko ir pirmininkas, nes kas užrašo iš eilės norinčius
jam kartais prisieina pirmi-

ynuose vieton atidarymo n&,|jnk)> igas. 
tininkas perskaito paskuti
nio susirinkimo protokolą.

Susirinkimo vede-
jif išrinkimas

Susirinkimui vesti reikia1 
išrinkti pirminnką, jo padė
jėją ir bent porą raštininkų.

Prirengiantysis komite-

Į vice-pinnininkus papra
stai renkami mažesniosios 
partijos atstovai. Tokiu bu
du labiau suderinama susi
rinkimą ir išvengiama ne
vi kalingų. ginčų ar nesus - 

pratimų.
Raštininko priedermė y.ra 

surašyti protokolą. Prot*-ko

PRANEŠIMASpaskirtoje valandoje. Laike je juodųjų. Antroje gi bal- 
susirinkimo posėdžiu neva- tųjų tini būti tiek pat, kiek 
lia šnekėti ar vaikščioti, o pirmoje juodųjų.

garsiai, kad netrukdyti į Jei balsuojant vartojama Norėdami susilaukti ge- 
susirinkimo. įtik viena dėžutė tuomet rei re3n^ pasekmių aukų rinki-

kia imti ne du kamuolėliu,! me krūvių Dienoje, buvo
me užmezgę ryšius su vie
tiniais socialistais. Beje, jų 
sąlygos ir jų laikraščio “Nau

Balsavimas Ib-^t vieną. Jei nori balsuo- 
llalsavimas yra dvejopas:'tį už sumanymą ar rezoliu- 

atviras ir slaptas. Icij{b imk ir lmesk i dcžutV

Atviras balsavimas yra

Prirengiamuosius susirin
kimus daroma paprastai 
prieš svarbius rinkimus. To
kie susirinkimai ypač rei
kalingi yra ten, kur daly
vauja, įvairios partijos. Tie 
susirinkimai yra daromi 
tam, kad susitarius apie sta
tomus kandidatus. Nuolat 
prirengiamojo susirinkimo 
priguli pasisekimas rinki
muose. Prirengiamuose ^u- 
sirinkin.’uosc statomi kandi
datai ir paskiaus už juos bal 
suojama.

Kaip atidaryti 
susirinkimą

Susirinkimą atidarant rei 
kia prisilaikyti šitokių tai
syklių.

Jei susirinkimas yra su
šauktas į privatinius na
mus, tuomet mandagumas 
reikalauja, kad susirinkimą 
atidarytų namų šeiminin
kas. Kuomet susirinkimą 
atidaro namų šeimininkas,
jam neišpuola daug kalbėti, kviesti į pirmininkus, ar 
Jis tik pasveikina susirinki- dar geriau padarys susirin
ką ir praneša, kad į tikrus kimas, išrinkdamas pirnii- 
susirinkimo atidarytuojus ninką slaptu balsavimu 

jis kviečia poną ar ponę N.
Paprastai jis kviečia priren
giančiojo komteto pirminin
ką.

Jei susirinkimas via su
šauktas ne į privatiškus na
mus, bet į kokią viešą vietą, 
į salę paskirtą susirinki- latinis, bet išrinktas, padė
liams, tuomet, susirinkimą (kuoja už išrinkimą, jieržiu 
atidaro prirengiančiojo ko- ri ar susirinkimas yra teisė- 
miteto pirmininkas. Jei su
sirinkimą sušaukia au gy
vuojanti draugija, tuomet su

ltas iškalno turi pasirūpinti į k rašomą šitaip. Tokiais ir 
ir priruošti susirinkimo ve
dėjus, jiems gerai išaiškin
ti visą sumanymą ir visą 
dientvarkį. Kad nuo gerų 
vedėjų priguli susirinkimo 
pasisekimas, dėlto priren
giantysis komitetas į susi
rinkimo vedėjus turi parin
kti žmonės tam dalykui tin
kamus.

Pirmininkas turi būti 1)
Stnogus rimtas,- 2) ramiai 
užsilaikantis, 3) greitai su
prantantis dalyką, 4) gerai 
suprantąs pakeltąjį klausi
mą,. 5) turi gerai žinoti įsta
tus to susirinkimo ar tos 
draugijos, kurios suseirinki 
mą veda, 6) pripratęs pirmi 
ninkauti, 7) mokėti atskirti 
svarbesnius dalykus nuo 
mažai reiškiančiųjų.

Tuose susirinki
muose, kurie neturi jokios 
politiškos spalvos, ar tikslo, 
atidarantysis susirinkimą 
paklausia, ar susirinkimas 
nori rinkti pirmininką pats, 
ar pavelys jam pačiam pa
kviesti.

Tuose susirinkimuose, 
kur yra žmonės įvairių sro
vių ir politiškų spalvų, pri
rengiantysis komitetas, ar
ba teisingiau pasakius susi 
rinkimą atidarantysis, pasi
taręs su prirengimuoju ko
mitetu, nurodo susirinkimui 
kandidatą į pirmininkus, 
čia yra nurodomas toks žmo 
gus, kurs nevien sugebia 
vesti susirinkimą, bet ir tu 
ri pasitikėjimą didžiumos 
susirinkusiųjų.

Šitokiame atvejyje atida
rantysis gali stačiai jį pa-

tokiais metais, tokią ir to
kią dieną, tokioje ir tokiaje 
vietoje, tas ir tas sukvietė 
susirinkimą. Jame dalyva
vo tiek ir tiek arba, tokie ir 
tokie sąnariai. \Sulig tokio 
ir tokio įstatų paragrafo su
sirinkimas skaitos teisėtas. 
Kas išrinktas į susirinkimo 
vedėjus, ir kokiu budu, ko
ki buvo dienos tvarka, to 
dienotvarkių išpildymas. 

Dienos Tvarka.
Dienos tvarka vadinas są

rašas tų dalykų, kuriuos tu
ri svarstvti susirinkimas.f
Dienotvarkį arba tą sąrašą 
sustato arba prirengiantysis 
komitetas, arba draugijos 
valdyba. Dienotvarkį įduo
dama susivienijimo pirmi
ninkui. Pirmininkas perskai 
to jį susirinkimui, kuris tą 
sąrašą arba patvirtina arba 
pakeičia svarstymui paduo
tųjų dalykų eilę. Svarbes
nieji dalykai paprastai pa
statomi svarstymui iš pra
džios.

Svarstymas.
Jei klausimas yra susirin

kusiems neaiškus, jis suke
lia daūg bergždžių ginčų ir 
nereikalingai užima daug 
laiko. Dėlto kiekvieną die- 
notvarkio klausimą paaiški
na susirinkusiems tam ty
čia iškalno parinktas ir pri
sitaisęs paaiškintojas arba 
referantas. Referantas ar
ba paaiškintojas gali būti

apie tą dalyką kalbėti. Pir 
miau užsirašo kalbėtojai pri 
tarantis tam klausimui, pas
kiaus jo priešininkai. Kai 
bama tokioje eilėje, kokio 
je užsirašyta. Bet’ paskuti 
nį balsą turi pranešėjas.

Jei dalykas yra arba per
daug smulkus arba perdaug 
neaiškus, tuomet išrenkama 
iš kelių žmonių komisiją ir 
jai pavedama tą dalyką. Be 
to susirinkimas turi neuž
miršti paskirti komisijai lai
ką, kuriuo ji turi tai atlikti.

Jei balsuojama be svarsty 
mų, ir tuomet būtinai reikia 
duoti balsą bent vienam prie 
šininkui. Bet paskutinį bal
są ir šitame atvejyje turi 
pranešėjas. Vienai ir kitai 
pusei pakalbėjus ir klausi
mą užtektinai paaiškinus, 
pirmininkas ineša projektą 
pabaigti kalbos. Susivieniji 
nrui su tuo sutikus formu- 
liuojama rezųliucija. Rezo 
liuciją suformuliavus priei
nama prie balsavimo.

Rinkimai.
Rinkimai yra daromi arba 

viešu arba slaptu balsavi
mu. Patogiausiai yra rinkti 
slapt balsavimu su kortelių 
pagelba. .Jei rinkimai yra 
viešu balsavimu ,tuomet su
sirinkimo pirmininkui rei
kia paduoti kandidatus. Pir 
mininkas ar jo padėjėjas už
rašo kandidatus ir po to iš 
eilės paduoda juos balsavi
mui. Pats susirinkimo ve- 

< •
dejas neikuomet neturi tei
sės nuo savęs ką nors staty- 

Įvairios rūšies rinktinių 
kandidatų surašyti vardus 
ant vienos kortelės yra ne
patogu, jas skaitant kilsta 
dideli keblumai. Ir pirmi
ninką ir jo pagelbiuinkus ir 
sekretorių ir t.t. geriausiai 
rinkti atskirai. Karlais da
roma šitaip. Iš pradžios su

įvairus. Atvirai balsuoti ga
lima arba raukas pakeliant, 
arba atsistojant, arba pasi
dalinant balsuotuojams į du 
skyrių, vieni už tą, kiti prieš 
tai, arba pasakant taip, ar 
a? arba jei labai mažas susi
rinkimas, kiekvienas atski
rai gali pasakyti savo nuo
monę. Tuomet kiekvieno 
klausoma atskirai, ir jis pa
sako: taip ar ne.

Yisudažniausiai balsuoja
ma, rankų pakėlimu ar atsi
stojimu. Pirmininkas ar jo 
pagelbininkas. ar raštinin
kas aiškiai visiems girdant 
perskaito rezoliuciją. Rezo
liuciją* perskaičius, pirmi
ninkas pasako kas pritaria 
tai rezoliucijai ar tam su
manymui prašom pakelti 
rankas arba prašom atsisto
ti.

Suskaitęs balsavusius už 
rezoliuciją pirmininkas pa 
prašo nuleisti rankas, ar at- 
atsisėsti.

Po to pirmininkas sako 
“kas prieš tai” prašom pa
kelti rankas ar atsistoti. Čia 
vėl pirmininkas balsus su
skaito.

Jei aiškiai matoma balsų 
dauguma ar mažuma, tuo
met nebereikia nei skaityti.

Labai skaitlinguose susi
rinkimuose, jei yra tam tin
kama vieta, balsuotojai pa
sidalina. Į dešinę nuo pir
mininko stoja tie, kurie pri
taria tam sumanymui arba 
rezoliucijai, o į kairę stoja 
tie, kurie yra prieš sumany
mą ar rezoliuciją.

Slaptas balsuvimas. Slap
tai balsuojant vartojama ar
ba kortelės arba kamuolė
lius.

juodą kamuolėlį.
Imant ir metant kamuolė

lius reikia elgties atsargiai, 
kad kas nepamatytų už ką 
balsuoji. Geriausiai yra ka 
muolelį su nykščiu prispau
sti prie delnos, o įmetant ka 
muolelį į dėžutę, su delną 
uždengi nuo susirinkusiųjų 
dėžutės skylę, paleidi nyk
štį ir įmeti kamuolėlį į dė
žutę.

Susilaikymas Nuo 
Balsavimo.

Dažnai pasitaiko, jog di
džiuose susirinkimuose kai
kurie žmonės, o kartais ir 
visi kokios partijos atstovai 
visai susilaiko nuo balsavi
mo. Partijos atstovai susi
laiko nuo balsavimo papras- g 
mi tuomet, kada jie mato, 
jog jų basavimąs nieko ne
padės pravesti tą nutarimą, 
kokį jie norėtų.

Nuo balsavimo susilaiky-

jienų” pasielgimas pasirodė 
negalimu. Dėlto tarybos su 
jais galutinai išįro.

Rengimo Lietuvių Dienos 
Chicagoje Komiteto pirmi- 
n'nkas Kun. F. B. Serafinas.

AK TAMSTOS MAŽI b KAS 
YRA GLADYS?

Ponia L. M. Dield, 495 Ben
in avė.. parašė laišką i išėii- 
I;-jus “Kopp’s Baby’s Prieini 
C<t”, kuris Yra išgelbėjęs tuk
lia sekančiai skamba: 
s.anėius mažų vaikelių, ku-' 
( erbiamasis Tamsta:—

Turiu už garbę prisiųsti 
Jums paveikslą savo mergai
tės Gladys. d i yra tikra 
“Kopp’s Baby’s Friend” mer 
gaite.

Aš jai tą daviau kaip buvo 
savaičių senumo ir visada

j ii tą duodu už tai ji yra 
sveika.

Aš patarčiau kiekvienai mo
tinai, kuri nori sveikus ir 
g rąžius vaikus užauginti, te

mas yra daromas šitokioje: g ui vartoja reguliariai
tvarkoje. Jei balsavimas! “ Kopp’s Baby’s Friend”.

M n L. M. Diehl,
495 Penna avė. 

Kopp’s Baby’s Friend” y- 
• geriausias vaistas dėl ma-

yra viesas, pavieni žmones, 
praneša pirmininkui savo 
susilaikymą. Jei balsavimas 
yra viešas, pavieni žmonės 
praneša pirmininkui savo su ^ų vaikų apsaugoja juos nuo
silaikymą. Jei balsavimas!1 TU- Kuomet Tamstos mažu- 
yra slaptas, tas kurs susi- 1 s 1 ne llori miegoti ar neri- 
laiko nuo balsavimo, grąži-į* tuomet jam reikalingi
na jam iduotaja kortele tuš-i' istai.
čią, be jokio parašo. Jei nuo “Kopp’s Baby’s Friend” 
balsavimo susilaiko partijos gxhlua Pirktl kiekvienoje ap-
arba atstovai, tuomet, jie ki 1 ekoJ ',o 25c’ ,r 50c’ už l,utelk 
tiems balsuojant išeina iš su i Je,gn galite - gauti aptie- 

sirinkimo.
Kad sužinoti kiek vra su-

. .i
Rinkusiųjų ir kas turi tei-j 

sę balsuoti, reikia, kad visi; 
kurie turi balsavimo teisę į-į 
eidami į susirinkimą, užsira

>se siųskite sekančiu adre
su:

šytu ant atskiro tam tyčia

“KOPP’S BABY’S 
FRIEND”.

York Penna.
Jeigu prisiusite popeliui 

doleri gausite 2 butelius po

tas pats visiems dienotvar- sikalbama kad i5 pastatyt.; 
kės klausimams, arba kiek
vienam klausimui yra pas
kirtas atskiras referentas.

Referentui klausimų pa
aiškinus prasideda* jo svar
stymas.

Neprašius balso nevalia 
Išrinktasis pirmininkasįkalbėti nei vienam. Kalbėji-

pats pasikviečia vieną ar du »»as yra dvejopas: papras-
vice-pirmininku, du sekre
torių ir, jei esti rinkimas, 
tuomet pakviečia keturis ar 
šešis kortelių skaitytojus. 

Pirmininkas, jei nėra mui

tas arba nepaprastas, kitaip 
vadinamas “prie tvarkos.”

Pprastas kabojimas yra 
tuomet kada svarstant kokį 
klausimą užsirašoma, ir kai 
bama, kuomet atėjo eilė.

Nepaprastas kalbėjimas 
arba prie tvarkos yra tuo-

Jei balsuojant manoma 
naudoties kortelėmis, tuo
met daroma šitaip. Kiekvie
nam susirinkimo sąnariui 
duodama po vieną kortelę 
pažymėtą su tam tyčia pa
daryta antspauda.

Kad kas nepaduotų dvie
jų kortelių, kortelės priima 
arba pats pirmininkas, pa
šaukdamas kiekvieną ateiti, 
sulig sąrašo, arba pirminin
ko pagelbininkas. Korteles 
dedama į tam tyčia prireng- 

jų balsavimui kandidatų, j K? dėžutę.
Tas bus pirmininku, kuršį Jei balsuojama kamuole- 
da ilgiausiai balsų gaus, kas bais, tuomet daroma šitaip, 
mažiau gaus bus pirmininko kalno prirengiama baltų 
padėjėju, kas dar mažiau —'ir juodų kamuolėlių. Balti 
sekretorių. kamuolėliai yra už sumany-

Labai dažnai daroma taip, mą arba rezoliuciją, gi juo- 
jog išrenkama į valdybą kc- dos prieš sumanymą, 
lis žmonės, o paskiaus prie- Raštininkas iš eilės pa
dermes jie patįs pasidalina šaukia kiekvieną eiti bal- 
tnrp savęs. suoti. Kiekvienam einan-

Jei susirinkime svarsto-iciam įduoda po du kamuole- 
ma kokie klausimai, tai kiek liu: vieną bpltą, antrą juodą, 
vienas naujas klausimas, pa Ant stalo stovi dvi dėžu- 
keltas susirinkime turi būti ti: viena didesnė antra ma-I
kieno nors paremtas arba žesnė. Pirmoji yra skiriama 
palaikomas. Jei įnešto kinu- klausimo nusprendimui, an-

tas ir pradeda susi rink ima. met, kada kas prašo balso ir .simo nei vienas kitą nepare-į troji gi patikrinimui. Jei 
vest. |kalba, kad pataisyti klausi-pnia, tuomet klausimas nėra balsuota be suktybių, tuo-

1) Prmininkas perskaito nlo sustatymą, ar parkelti jį svarstomas

parengto popieriaus lakšto 
savo vardą ir pavardę.

Balsų Suskaitymas. 
Kuomet yra didelis susi

rinkimas yra balsuota slap
tai, tuomet balsų suskaity- 
mui išrenkama bent du pir
mininku ir bent keturis raš
tininkus. Tie pasidalina į 
dvi puse, kiekvienoj po vie
ną pirmininką ir po du raš
tininku. Taip pasidalinę 
•įkaito balsus. . Kiekvienos 
pusės pirmininkas ima kor
teles ir jas skaito balsu, o 
raštininkai jas užrašo.

Jei tai yra rinkimai, tuo
met prie kandidato pavardės 
statomas ženklelis.

Jei ant kokios kortelės už 
rašyta arba tai kas nepride
ri prie balsavimo, arba visai 
nieko neužrašyta, tuomet 
pirmininkas ją duoda ant
ram pirmininkui, kurs tai 
patikrina ir kortelę padeda 
į šalį.

Balsus skaityti pabaigus 
Įiatikriname snskaitymą. 
Korteles kariu su protoko
lais laikoma kaip dokumen
tas. \

Po trijų dienų jas sunai
kinama.

d 59c.

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
"DRAUGAI

sirinkimą atidaro draugijos dienotvarkę ir pavedi susi-vėliau pasvarstyti, arba pa- 
valdvbos pirmininkas. rinkimui ją užtvirtinti. vesti jį komisijai, arba ki-

met pirmoje dėžutėje baltų- 
Stisirinkinias visuomet tu jų kamuolėlių turi būti ly- 

ri prasidėti punktuališkai giai tiek pat kiek yra antro-

SKAITYKITE
“DRAUGI”

Šiais metais kjla ta pati Je- 
f-’ersoniška dvasia dėl kurios 
^įsitvėrė Demokratų partija, 
kaip kad buvo 1896 metuose. 
Gerb. Gubernatorius Dumi 
>. vo prakalboje išreiškė dide
lę užuojautą dėl vargdieniu 
žmonių, .lis visuomet leno 
priešu tų. kurie spaudžia bie- 
dnus žmones.

Gubernatorius Dumi per 
savo tarnystę visuomet kiek 
galėdamas stengėsi įvesti pa
gerinimus. ka»l palengvinti bie 
diliems žmonėms.

Jo darbai pasiliks netik 
biNdnų žmonių širdyse, bei ir 
šio krašto istorijoj.



SAVAITINIS DRAUGAS

Čia garsinami sąnariai sko
lingi už 2 ir daugiau mėne
sius, kurie Imtinai privalo už
simokėti Spalio mėnesyje. Pa
kol šis surašąs pereis per or
ganu, tame laike ga, daugelis 
užsimokės, taigi lai lama 
jiems žinoma, kad vardai bu
vo paimta pirmiau negu už
simokėjo, užtai yra pagarsin
ta

(Tąsa)
7G kuopa.

V. Surdokienė už 4 mėli., 
O. Sipavičienė, O. Kairienė 
už 4 mėli., M. Stumbrienė už 
5 mėli., Uršė Leknerienė, U. 
Dziegoraitienė, J. Zubriukas,
A. šalašęvičius, A. šalaševi 
čienė, M. Aleknavičius už 4 
mėn , kun. Dr. F. Augustaitis 
už 4 mėn.

77 kuopa.
L. Maiziešienė už 3 mėn., 

U. P?rlavi -ienė už 4 mėn., O. 
Gibienė.

78 kuopa.
P. Stankevičia, A. Stanke

vičių už 5 mėn., M. Navickas.
79 kuopa.

D. Lietuvninkienė už 5 m.,
J. Lietuvninkas už 5 mėn., P. 
Bartuška už 5 mėli., P. Bar- 
Li'kienė už 5 mėn.

81 Kuopa.
Ona Civilikienė.

83 kuopa.
A. Navickienė už 4 mėn., R. 

Aleksandravičienė už 5 mėn., 
Jonas Gudvitis už 4 mėn.,

84 kuopa.
K. Būdvietis,

už 5 mėn., P. K 
Pr. Budvaitis, Pr. Kavalaus- 
kas už 4 mėn. Idzidorius Var
nelis už 4 mėn..

8a kuopa.
K. Lukočius. B. Stasitaitė, 

Mot. Dobilas, M. Lukočienė, 
R. Juzaitienė už 5 mėn., Marė 
Guldauskas už 5 mėli, Alek. 
Kavaliauskis, P. Poeevičia už 
5 mėli., J. Aušrienė, K. Kli- 
mienė už 4 mėn.

. 87 kuopa.
J. Vitkus už 4 mėn., O. Ri

mas, J. Šalčiuvienė, Benedik. 
Šalčius.

89 kuopa.
A. Nakčeris, R. Žukauckie- 

nė, St. Knezis, P.’ Motiejūnas 
už 5 mėn., J. Karaliaučiutė tiž 
5 mėn., J. Kvedaras.

90 kuopa
O. Volaitienė už 4 mėn., R. 

Nevulienė už 4 mėn., M. Ta
mošiūnas, Iz. Tamošiūnienė,
K. Šelelienė už 4 mėn., Mart. 
Ašmontas už 5 mėn.

91 kuopa.
J. Šemeta, K. Stiklius už 4 

mėn., S. Kriokausiąs, M. Ali
šauskas, A. Staniulis, Vladas 
Gliubas, T. Vsnevičia, Stasys 
Lekavičia už .4 mėli., J. Juze- 
laitis, M. Naujavičia. S. Bnn- 
dzevičia. J. Aleksa, P. Nar
butas, P. Kvedera, S. Bružas.

92 kuopa.
Jonas Silaraitis.

93 kuopa.
A. Gailius, O. Jonaičiutė už 

4 tnėn., M. Stankevičia už 4 
mėn., K. I Ibavičiutė už 3 m., 
A. Zamgidailė už 3 mėn.. Pau
lina Vaičakanekala už 4 mėn..

Stoniais už 5 mėn., J. Lignu- 
garis už 4 -mėli., Baltramiejus 
Sližas už 3 mėli., A. Shuičus 
už 5 mėn., V. Radvilas.

94 kuopa.
R. Kupstienė, J. Kupstas.

96 kuopa.
Vincas Vilečko. •.

98 kuopa.
VI. Borysa už 5 mėn., Vin

cas Jokuauskas.
99 kuopa.

J. Staskonis už 4 mėn., Pr. 
Vaicekauskas, 0. aVicekaus- 
kienė, St. Kiunpikevičia.

100 kuopa.
J. Dambrauskas, B. Kaz

lauskas, St. Cibulskis, Palio- 
nija Sabaliauskienė, Juoz. Ci- 
bulkis.

101 kuopa.
.1. Šenilot, Em. Šeiuiot, .J. 

Augustaitis, MM. Lečkonienė 
už 4 mėli., P. Janušauskienė 
už 3 mėli., Z. Vizgirdienė, P. 
Balčauskaitė, A. Lukšiutė už 
5 mėn., M. Dargienė.

102 kuopa
D. Karpas už 4 mėn. Stan 

Jankaitis. ,
103 kuopa.

Ver. Pališiunienė, R. Vro- 
činskienė, M. Jonienė, Juoz. 
Ramanauskas, J. Stašaitis, A 
domas Gervikas.

105 kuopa.
K. Jokubaitis.

106 kuopa.
A. Pnpšys, E. Stankaitė už 

4 mėli., Al. Šarlauskiutė, Iz. 
Stašaitė už 4 mėn., M. Šaka- 

! liūtė už 5 mėn., M. Zimkaitė
D. Mikailas už 5 mėn., M. Zimkaitė už 4 111. 
ilys už 4 nu, j 108 kuopa.

Vincas Sakevičius.
109 kuopa.

V. Matulevicia, M. 
dienė, Jonas Stankus.

112 kuopa.
Pet. Petrauekas už 4 

Al. Petrauskienė, Ona 
kauskienė už 5 mėn.

114 kuopa.
M. Atbaitienė, Y

rauskas.
115 kuopa.

A. Ibi,jaučius, J. Steponai
tis, P. Raudonaitis už 5 mėli., 
J. Gutauskas, J. aVlaška, Alb. 
šinotaitė.

116 kuopa.
Ig. Juknevičia už 4 mėn., 

J, Makatevičia už 3 mėli., A. 
.Juknelevičienė už 4 mėn., P. 
Sadauskienė, B. Paulauskas, 
M, IJtvaičiutė, M. Vaičaitukė 
už 3 mėli., O. Davidoniefiė, Pr. 
Petraitis už 5 mėn., ,J. Zaka
rauskas, P. Ovildienė už 4 m., 
J. Dvilevičius, Klemensas Ve- 
lykis už 4 mėn., M. Rinikintė 
už 3 mėn., Pet. Jurgiln, Marė 
Benevičiutė už'4 mėn., Dom 
Mažeikis už 3 mėn.

118 kuopa.
Jonas Petraitis A/. 4 mėn. 

A. Andraševičia, J. Petraus
kas. •

119 kuopa.
P. Katkus, P. Stasikaitis. 

121 kuopa.
V Sedis, Barbė Medis, Alb 

Kuprevičia už 5 mėn., Jonas 
Visnavskas už 3 mėn.

123 kuopa.
M. Pangonienė, A. Navickis 

už 3 mėn., R. Navickienė už 3

Sugž-

meii.,

MeS-

K aina-

124 kuopa.
J. Pilčauskus už 3 mėn.

123 kuopa.
Ant. V. Jakštis už 5 mėli., 

J. Kurpukis už 4 mėli., Rožė 
Kurpeikienė už 4 mėn.

126 kuopa.
Ona Abromavičiūtė, Uršė 

Guščiuvienė, P. Gusčius už 4 
mėn.

127 kuopa.
A. Vaisiauskis, St. Žukaus

kas, P. Saulutas, K. Saulutie- 
nė, M. Anglis, K. Banis, Ona 
Kocaitė, Ant. Masteiko.

128 kuopa.
M. Zidelis, S. Plukšnienė, L. 

Židelis už 3 mėn. M. Pilienė, 
K. Uždavinienė už 3 mėn., M. 
Butkus už 4 mėli., M. Girkun- 
taltė už 3 mėli., V. Y’ičkačk J ri
tė, M. Uzdavinis už 3 mėn., F. 
Petručionis, J. Leonavičia už 
3 mėli., Vin. Stankevičia, Ju
lijonas Dziakauskas, A. Leo
navičia, A. Labanauskienė už 
3 mėli., St. Versiackienė, M. 
Macaitienė, J. Paškevičia.

129 kuopa.
Ur. Požeraitė, M. Baužienė 

už 4 mėn., Kazys Pažėra, J. 
Radaičienė, A. Daskus, Aug. 
Trijonis.

131 kuopa.
Pranas Samoliunas.

132 kuopa.
J ieva Pileckaitė

133 kuopa.
R. Rudis, Pranas Krainis 

už 3 mėn., VI. Jučis.
134 kuopa.

, A. Vaičiūnaitė už 3 mėn., 
D. Liuskevičienė už 3 mėli.

135 kuopa.
N. Rakauskaitė, A. Kara

lius už 3 mėn., kun. Pakalnis 
už 3 mėn., Jonas Balčiūnas.

136 kuopa.
Ant. Zaronas už 4 mėn.

137 kuopa.
J. Misliuniutė, I). Matas.

138 kuopa.
J. Miškinis už 5 mėn., M. 

Petruškevičienė už 3 mėli., K. 
Daunis.

141 kuopa.
P. Balčiūnas, J. Česnaus

kas, V. Pranaitė, P. Juškai- 
tis, Ant. Kangisieris, P. Pa- 
šakarnis, V. Pigogas už 3 m., 
J. J. Ramanauskas, M. Rai- 
paitė, M. Tumonis, J. aVičili

nas, M. Vaičiūnienė, L. Y’ait- 
kus už 3 mėn., J. Čiuprinskis, 
M. Čiuprinskienė, St. Šidlau- 
skiutė, V. Patelšienė, Pranas 
J. Juškaitis, J. Zeris.

142 kuopa.
Al. V’išniauskas, P. Nemti-

154 kuopa.
Anelė Juklienė už 4 mėli.

155 kuopa.
O. Baranauskienė už 5 m., 

Juoz. Baranauskas už 5 mėn.
157 kuopa. ,

J. Kilus, J. Mateišis už 5 
mėli., K. Kilus už 4 mėn., J. 
Kreivis už 4 mėn., B. Šimkus 
J. Mikėnas už 4 mėli. 

už 5 mėlt, Barbė Daugintaitė,
158 kuopa.

J. V. Paškevičius už 5 in., 
V. Kristopaitis už 5 mėn. M. 
Sutkaičiutė už 5 mėn.

159 kuopa.
Jonas P. Petrauskas.

160 kuopa.
Agota Aušrienė.

162 kuopa.
O. Aleliuniukė, Aižė Duup- 

kantienė.
163 kuopa.

Jonas Žiiinskis, Juoze Rut
kauskienė, P. B. Šivickis.

164 kuopa.
D. Kancerienė, M. Kazake

vičiūtė, M. Šalaveičikiutė, ,i. 

Kildušis, 6t Kildušienė, Iv. 
Stromponis už 4 mėn., K. Dai
lūs už 4 mėn., M. Matušiutė už 
4 mėlį,, K. Caponis už 4 mėn., Į 
A. Kleiza 4 mėlt, Pet. Kiver 
kautskas.

(Toliau bus)

Suspenduoti sąnariai ir btis 
išbraukti jei neužsimokės iki 
30 d. spalio, 1916 m.

1 kuopa.
Marė Krauzlienė, Jonas 

(lelikas, Fel. Būgnelis, Dom. 
Švedas.

2 kuopa.
S. Zaleskis, Ig. Karosas, K. 

Žilinskas, R. Žilinskienė.
3 kuopa..

Jul. Jancaitienė, Mar. Bie- 
lienė.

Krinūnskiutė, Z. Valiunirnė, 
J. Bernackas, J. Raeevyčia.

17 kuopa.
R. Pangoniutė, K. Diegus, 

Pr. Buzienė, J. Linukus, ( 
Baltuškienė, J. Kigielienė, P. 
Kisieliauskienė, J. Revutienė, 
O. Sargaliutė, Dom. Sargalis, 
A.Kiguolis, T. Kunsevičienė, 
J. Kasčiunienė, A. Matulio
nis, M. Mikutavičiūtė, Vincas 
Zavertauskas.

18 kuopa.
J. Niuklys, M. Vaseliaus-

kienė, Al. Spakauskienė, Marė 
Ulevičienė, J ieva Blaževičie
nė, Ant. Jusinskienė, Pet. Va- 
lutkeviutė.

20 kuopa.
J. Jeskauskas, Anast. Bi 

linska.
21 kuopa.

P. Stočkus, Pet. Goložinis,
M. Lazauskienė, G. Martinkie- 
nė, J. Aiulriliunas, Alena Ru- 
dokaitė, M. Dragunavičiutė, 
St. Zalvis.

24 kuopa.
Al. Zakuonis, A. Zorskienė, 

J. Raniašauskas, O. Dugnie- 
nė.

2G kuopa.
O. Kanišauskienė, U. Leva- 

navičienė, Čicilija Gavrons- 
kaitė.

27 kuopa.
J. Naruša, O. Kazlauskienė, 

M. Pranckevičienė.
Y (Toliau busį)

SKAITYMAS.

J. L. Stoiu’Hs už 4 mėn., ,)nst. mėn., M. Jadvalkis.

ra.
144 kuopa.

Kun. J. InčiuraM Al. Riuar- 
čikiutė, M. Grakauskienė, J. 
Vaškevičius, A. Jaruševičius, 
L. Jagelienė, J. KaKKsperas, 
J. Žydelis, M. Ž ydelienė, J. 
Čižauskas, M. Padrezas, Marė 
Padrezienė.

146 kuopa.
Barbė Milašauskienė.

147 kuopa. ,
A. Kiaršis už 5 mėn., Ona 

Kiaršienė už 5 mėn., M. f’es- 
navičiutė už 5 mėn., Pranas 
Rukšnaitis už 5 mėn., Juoz. 
Šokis už 5 mėn.

• 148 kuopa.
J. Apeikis nž 5 mėn., Juo

zas Grožis nž 4 mėn.
159 kuopa.

A. Sumkis nž mėn., Mag
dė Vasiliutė už 4 mėn., Ant. 
Hiinannuskas, V. Bukiavičie- 
nė..

151 kuopa.
Jonas Klimas1 už 4 mėn.

152 kuopa.
J. A. Leskevičius, R. Dovi- 

uaitienė, V. Mikuličiu.s

4 kuopa.
Mart. Bacevičia.

6 kuopa.
Pranas Sįmoliunas.

7 kuopa.
O. Vaivadienė, Jieva Dobi- 

lienė, V. Seilius, J. Atmana- 
vičiutė, Jurg. Atmanavičia, 
M. Zarnauskienė, Agota Ke- 
niežienė, J. Sirvinskas, V. 
Laukaitienė, Y. Laukaičintė, 
Iz. Parulienė, V. Dobilas, Ag. 
Dobilienė. K. Peraškienė, M. 
Bakunienė.

8 kuopa.
Juozas Karuža, M. Gaide- 

lienė, Jieva Marcinkevičienė, 
Ona Karužienė, A. Sinkevičie
nė, J. Gaidelis, J. Skripkaus- 
kas, A. Sviginskienė, Agota 
Radzevičiūtė, O.. Dulskienė, 
A. Railiukė.

10 kuopa.
M. Arbačauskienė, M. Na

vickas, O. Šalkauskienė.
11 kuopa.

M. Žilinskas, Uršė Šemai- 
tienė, B, Broniskiutė, J. Do- 
vidavyčienė, M. šnirpuuienė, 
Ver. Beiid ze v i č i e 1 m>.

12 kuopa.
L. Kubilius, M. Kubilienė, 

kun. Jer. Valaitis, V. Vasi
liauskas, Kast, Vasiliauskie*- 
nė.'

13 kuopa.
Pr. N’asiliauskas, Ag. Čes- 

nienė, A. Rnslav ičienė, Marė 
Rinkevžčienė, J. Bliudžius, 
M. Ivaškiutė, Y. Malunaičiu- 
tė, Ur. Brokienė, O. RuMtelie- 
nė, Amilija Yišniauskiutė, R. 
Dovidaičiutė, O. Dutkevičiutė, 
M. Grebliaskienė.

15 kuopa.
K. Kaletkienė, Prauekevi 

čienė, kun. Jer. Vaičiūnas.
16 kuopa.

Berašinėdami diskusijas na
mo reikale, neužsimirškinie ir 
apie tai, tai yra, jogei nau
dingas skaitymas yra daug 
kuomi svarbesnis ir už tai ar 
Susi vieniji mui namas atsei.; 
dešimts, ar penkesdešinits tū
kstančių; ar jis bus New Yor- 
ke ar Plymouth’e visvien, jo 
vertė ir naudingumas prigu
lės ne nuo vietos, kurioje jis 
stovės, ne nuo tūkstančių, ku
riuos už jį papilsi 111, o tik nuo 
bendro pačių musų darbštumo 
Geriau pamylėkim naudingą 
skaitymą; statykim Susivieni
jimui namą kožnas savo šir
dyje, ° tik tuomet musų orga
nizacijai gražiausia ateitis 
bus užtikrinta.

Puikus rūmai nevisuomet 
savo arkitektams geriausią a- 
teitį lemia.

Garsusis senovės Salenio- 
nas gabendamas patogiausius 
cedrus iš tolimą Mebanos miš
kų; auksą, sidabrą ir kitus 
brangius žemčiūgus iš sveti
mų šalių savo minams, marė j Racijos — skaitymo. Vienati- 
san, jogei tuomi milžinišku nė liga, kurios Susivieniji- 
darbu užavėsiąs pasaulį, o žy- ’ mas daugiausiai kenčia, tai 
dų tautai skaisčiausi likimą ! nedateklius tojo brangaus mai

Ne kiek Tamsia Uždirbi bet Klek Soteupini
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 
j 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 Lietuty žemiausiom kainom. Klaus
kite mus apie kainas

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

Musų turtas siekia suvirš šešius milijonus dolerių.

Peeples Stock Yerds
STATE BANK

Prie Asbltid An. Ir 47 gitiii

Musu luitus slūkit suvirš

>6.000,000

tas pareigas priseis koncent- 
truoti. Tiek to su pingais, 
juk Amerika jų Jieva; kur- 
kas blogiau su darbininku. Ka 
pitalistai skundžias neturį ge
rų darbininkų; pačios spaus
tuvės ir gi jais niekuomet ne
gilia; parapijų klebonai tai 
patvirtija. Taip, Anierike ge
ras darbininkas brangesnis 
už pinigą. Jei taip, iš kur jis

privalo jį skaityti. Tik or
ganą skaitydamas pažinsi or
ganizaciją; ją pažinęs pamy
lėsi. Prigulėti Susivieniji- 
man vien dėl to, kad gausi pa
šalpą ligoje, o tūkstantį nu
mirus, yra bergždžias dar
bas. Iš kur žinai, kad tu sir
gsi ir kad tau toji pašalpa bus 
rėikalinga? Arba, l<as tau 
užtikrįs, kad tą tūkstantinę

Susivienijimo name spaustu- būtinai turėsi! Geriau pri-
vėje taip urnai atsiras?...

Seimas nutarė namą - or
ganą steigti, tai tiesa; bet ne- 
nutarė, kad tasai nutarimas 
būtinai geras pasekmes neštų, 
negal. Seimui yra taip leng
vu ką nutarti, kaip valdonui 
karę paskelbti. Bet, kaip val
dono paskelbimas, taip ir sei
mo nutarimas, kad naudą neš
tų, prigulės nuo tų, kurie ka
riaus, veiks.

AYaterbury’o seimas nutarė 
sumokėti nuo galvos po 25c. 
sulyginimo mokesnių fondam 
Tas taip lengviai nusitarė, 
kad nei lapė neloju. Bet, kaip 
centro kningos parodo, tik ke
li šį nutarimą išpildė. Ten- 
pat nutarta buvo mokėti po 
dešimts centų lėšų fondan, ku
ris aprūpina bėgamas šio 
centro išlaidas ir organą. Čia 
gal opozicijos (langiaus butą, 
kad veik pusė tuos dešimtu 
kus moka,.. Jeigu mes ir na
mo - organo nutarimą tik to
kioje dvasėje bei prisirengi
me sutiksime, laba nakt!

Kas tam kaltas?
Stoka tos dvasiškos sirku-

gulėk prie Susivienijimo to
dėl, kad jis. yra vienatinia lie
tuviška organizacija Ameri
koje, kad į ją visa Lietuva a- 
kį kreipia, kad jos užuvėjoje 
drąsiai gali prisipažinti, jo
gei esi lietuvis katalikas. Žo
džiu, Yiesimokyki Susivieniji
mą išnaudoti, bet — mylėti.

Antra. Jei ne tankiau^7tai 
nors kartą į metus pabriežk 
ką įmanydamas organe. Ne- 
atsižiurėk į tai, kad esi pras
čiokas, kad prastai rašai, kad 
savų minčių prigulinčiai ne
ištaisai ; tai niekis. Rašyk. 
Žinoki ir tai, jogei redakcijos 
nevisuomet tik prastus rank
raščius atmeta; kur-kas tan
kiau, geriausius. Rašyk. Tai,r *
ką tu manai, jauti visas Susi
vienijimas žinoti norėtų.

Kun. Struckus.

nušviesiąs. O kaip didžiai m; i j»to.
bimntis apsivvlė! i c • .* • Seimas neva nutarė priver-

Mes ii'gi busimąjį savo nr.-ištiną organą, bet kas iš to,
111a ’abai skaisčioje šviesoje 1 jeigu tame pačiame nutari- 
statoine. Kai kuriems rodo; , Lne paliko daug platesnę spra- 
,'ogel dar tik iniaginuojanin s igą už patį nutainną? Vadi
namas. o jau yra geresnis u/Juasi, nenutarė nieko. Taip, 
veikliausius sąnarių kuopas, i kad, kad organą ir po šiai 
viską. Pagal jų nuovoką, na-Į dienai, kad nori ima; kas ne, 
mas lai i « vatinis daiktas, lu;- ne. Nepersenai tūlasai są

narys iškritikuodamas visus, 
o ypač organą, gal netyčiomis 
šmaukštelėjo: “aš jį (organą) 
neskaitau”. , Labai blogai, jei 
‘‘ne”. Tuomi mindžioji sei
mo autoritetą, ųuo kurio ki
tus gresi; ignoruoji organą, 
kuris yra organizacijos bur
na. Kas gerbia organizaciją, 
tas gerbia ir jos organą. Jei 
ne dėl ko kito. tai bent dėl to, 
kad jis yra organizacijos šir
dimi.

Organą gerbti reikia. Kaip?

ris Susivienijimui dar truks
iu: kai (•'is ,ūs, nieko daugiau 
nereikės.

Tai kasžin?..
Namas, organas tai du trmn 

,pi terminai, kuriais žaisti gr- 
lim, kol laikas daleidžia; bet 

’laužkiin juodu pusiau, distel- 
kini vidun, o tuojau matysim, 
kad tai ne juokai. Atsiradus 
namui, atsiradus organui, at
siras nauji klausiniai, vargai, 
kamuolė su jaisiais. Reiki s

0. Janauskieiiė, K. Berną- pinigų, kad juos užlaikyti; rei 
tnnirttė, Tadas Jurkenas, K. kės darbininkų, į kurių rankas įY’isupirmu, kožnas

THE KEISTER’8 
KADIES TALORING 

COLLEGE.
40 Ir Crttage Grove Avė., ChleagBt 
IU. Telefonas Oakland 6262.
bužių.

Jas nuristebeaite kaip paiki ir len
gva yra mugi, metodą padirbimo dm- 

Todel Keister College yra popola- 
rUka. Pamatykite mna apie apeeinle
kaina dėl siuto.

KAIKOS MOKYNIAMS:
Pilnas kursas su instrukcijoms $25.00 
Siuvimo kursas 10 dienų .... $6.00

Tel. Yardg 1532

DR. J. KULIS
LIETUVIS GYDYTOJAS IK 

OHIBUBGAS,
.3259 S. Halsted M. Chicago, I1L

Gydo visokias ligas moterų ir 
vaikų. ■
Priėmimo Valandos: nuo 9 ryto * 
iki 12; 6 iki 9. Nedaliomis: L 
nuo 9 iki 2 po pietų; nuo 6 V. ■ 
iki 8 v. "

TEL. DROVE 7771

S. E. Allen D. D. S.
4464 lo. H4lst4d St.
Darbo valandos:

10 vai. iŠ ryto iki 8 iki vai. vak. 
Avsntadienes nuo 9 vai. ryto iki 1 vai.

sąnarys 'popiet.
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1j,r.k.a. kuopu
SUSIRINKIMAI.

SAVAITINIS DRAUGAS

tuvių Dieną. Visi sąnariai 
privalo ateiti.

Rašt. K. Strumskis.

BROOKLYN, N. Y.
Nedėlioję, spalio 8 d., S. L. 

R. K. A. (kokios kp. J) įvyks 
bertaininis susirinkimas, tuo
jaus po pamaldų, Apreiškimo 
Panelės Švenčiausios parapi
jos svetainėje.

Malonėkite visi sąnariai at
silankyti susirinkiinan ir už
simokėti užvilktas duokles. 
Taipgi nepamirškite atsivesti 
nauju sąnarių. Už prikalbi- 
ninią naujo sąnario gaus at
lyginimą.

Rašt. P. Ijlikoševičius.

SLRKA. 36 kuopa, matyua 
ma daug svarbių reikalą Susi
vienijimo dirvoje, sumanė su
šaukti N.'J. Valstijoj apskri
čio konferenciją. Konferen
cija įvyks spalių 15 d., 1916, 
1 :<)<) vai. po pietų, vietos lietu
vių parapijos salėje, 157 Maut 
gomerv st., Paterson, N. J. 
Kviečiama, kad visos iš apy
linkės SLRKA. kuopos pasių
stų delegatus viršminėton 
konfereneijon.

Komitetai:
A. Masatiflukas ir 
J. Zeniai i s.

SUSIV LIET. R. K. AM. 
TI TTSBUR( 10 APSKRIČIO

VALDYBOS ADRESAI:
Pirmininkas, Bautrus Vai

šnoras, 1514 Carson St., Pitt
sburg, Pa.

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

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

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

Organizatorius, Kanstan- 
tas Vaišnoras, 1116 Hillsboro 

| St., Pittsburgh, Pa.

GILBERTON, PA.

SLRKA. 96 kuopa, spalio 
15 d., 4 vai. po pietų, bažnyti
nėje svet. įvyks susirinkimas. 
Visi sąnariai ir sąnarės tei
kitės būti šiame susirinkime.

Raštin. J. Vielička.

SLRKA. 16 kp. įvyks susi
rinkimas, sekmadienyje, spa
lio S d., šv. Mikolo Arkaniolo 
parap. svetainėje, tuojaus po 
pamaldų. Visi kuopos sąna
riai pribukite susirinkiinan.

58-toji kuopa Curtis Buy, 
.Md. laikys paskutinių šių me
tų susirinkimą, nedėlioj S die
ną spalio, 191d m. 2 vai. po 
Įlietų, pas kuopė* pirmininką 
A. B. Radauską No. 2 Bazei 
.>•. Maloniu, kviečiami visi 
. ąnariai at - c užsimokėti mo
kesčiu sir nauji atsivesti pri
sirašyti.

A. B. Radauskus, 
Kuopos raštininkas.

AURORA, ILL.
CHICAGO, ILL. 

SLRKA. 15-ta kuopa laikys
mėnesinį susirinkimą, nedėlio
ję, spalio 8 d., 1916, šv. Jurgio 
parap. svet., pirmą valandą 
1 o pietų. Visi sąnariai malo- 

’nėkit minėtan susirinkiinan 
atsilankyti ir užsimokėti mė
nesines duokles.

Kuopos Valdyba.

NIAGARA FALLS, N. Y. 
SLRKA. 170 kuopos įvyks

susirinkimas, spalio 8 d., 7 v. 
vakare, šv. Jurgio parap. svet. 
Visi kuopos sąnariai pasisten
giate pribūti susirinkiinan pa
skirtu laiku. Daug reikalų 
reikės apsvarstyti.

Rašt. S. Keršis.

S. L. R. K. A. 154 kp. Į- 
vvks susirinkimas sekmadie 
jrivjs, špilio 8 d., 10 N-. 
Broadvvay, pirmą vai. po
pieuj.

Visi sąnariai pribukite su 
sirinkiman ir kurie esate už 
vilkę duokles atsiteiskite

Rašt. V. Šoris.

CUDDY, PA.
Spalio 8 d. S. L. R K. A, 

112 kp. įvyks bertaininis su
sirinkimas šv. Antano pa
rap sveta.

Dr augai, nepamiršk’te pri 
būti susirinkiman. nes bus 
daug svarbių reikalu ap
svarstyti.

Rašt. A. Butauskas.

SEKANČIAS KNINGAS 
VELTUI GALIMA GAUTT 
S. L. R. K. A. KN1NGYNE.

1. Gabrio “Lietuvių Lenkų 
unija’’.

2. Jono, “Diedas ir Graži
na”.

3. Jono, “Kelionė į Euro
pa”.

4. Jono, “Kražių Skerdy- 
nė”.

5. Jono, “Konradas Va
lenrodas”.

6. Freemanoč “Europos Is 
tori j a”.

7. Jocio, “Kuomi Žmonės
Gyvena”.

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

maitis”.
Aplikacija turi būti pažy

mėta kuopos viršaičių vardais 
ir krasos ženklelių už 10c.

KUN. S. J. STRUCKUS, 
PLYMOUTH, PA.

Draugijų
Reikalai

TAUTOS FONDO VAL
DYBA.

JOS, WAUKE0AN, ILL., VAL
DYBOS ADRESAI:

Pirmiiu akas, Steponas Kelio- 
is, 1344 So. Jackson st. 
Pagelbininkas, Kazimieras Bur 

oa, 1416 So. Park are.
Protokolų raštininkas, Auta* 

nas Samoška, 1230 So. Victoria
a.

Finansų raštininkas, Jonas 
Bakšys, 1327 So. Victoria st.,

Kasininkas, Antanas Bakšys 
i327 So. Victoria sv

Kasos globėjai:
Leonas KrikštinaviSia, 1326 

So Victoria St.,
Adomas Jonaitis, 1326 So 

Ginčui!) St.
1. Maršalka, Pranas Dapkss. 

’407 So. Park avė.
2. Maršalka, Antanas Did jur

ais, 1327 fto. Park avė.
Knygius Pranciškus Kaptu- 

•auskas, 1321 So. Victoria, St.
Susirinkimai po aštuntai kiek- 

oeno mėnesio, apie pirmą va 
anda po pietų. Lietuvių svetai- 
tėj, 9 ir So. Lincoln gatv.

ŠVENTO MYKOLO DRAUGI
JOS, R00KF0RD, ILL., VAL-

DYBOS ADRESAI:
Pirmininkas, Kazimieras Mik- 

’as, 1020 — 1022 S. Main st.
Pirm. pagelbininkas ir Iždi

ninkas: P. P. Petrėnas, 422 
fsland av.e,

Protokų raštininkas: J. J. Mer 
laitis, 1530 West st.,

Finansų raštin.: J. Zohinas 
G29 So. Churcb st.,
□r-stės, Dievo Apveizdos para

pijos valdybos adresai:
Pirm. — A. Stulginskas. 715 

W. 19 PI.
Pag. — M. Ramanavičia, 547 

W. 20 st.
Jonas Jaroševičius, 1048 Wa«
Rašt. — Liud. SabaliauskaitA 

1714 S. Union avė.,
Fin. Rašt. — K. Vasiliauskas 

558 W. 14 st.,
Tžd. — A. Grisius. 732 W
Kasos glob.: Zof. Bartkevi- 

čaitė, 1828 S. Peoria st.,
Al. Klimas, 558 W. 14 st.,
Maršalką, — 5fikolas Jatu

lis, 622 W. 1< st.,
Susirinkimas kas pirmą ne- 

dėdienj mėnesio, Apveizd. Die 
vo parap. salėje, 3 vai po pietų.

Martinus Bulkšas, 39 Tre-; 
mont st.,

Maršalka, Stasys Kamila, 31 j 
Tremont st.
---------3—T------ ---------------------- i

Išėjo iš spaudos 
DVASIŠKOJO GYVENIMO '

VADOVĖLIS.

. Puiki kuvga — turtinga, tu
riniu.
Didelė, gražiai išleista. Tur 
409 pusi.; audeklu apdaryta.

Su prisiuntirnu atsieina tik 
DOLERIS.

Tuojaus ją gausi, tik para
šyk pas:

KUN. A. ST A NIŪK YNĄ, 
2634 W. 67th St., Chicago, lll.

NUOSTABIOS SKAIT
LINES.

Nesenai pagarsinta 1 rampai 
New Yorke per American 
Association for Laor Legisla- 
tion atida į visuomenę, kuri 
yra stebėtinu faktu, kad di
delis skaičius ligą Suvienyto
se Valstijose yra priežastimi 
nuostolio vidutiniškai kiek
vieno algos uždirbėjo ir de- 
vynes dienas į metus, ir kas 
metą apimą nacionališką al
gos nuostolį arti $500,000,000.

Reumatizmas Sausgėla
Nesikankike save Skausmais, 

Reumatizmu, Sausgėlė, Kaulų 
gėlimu.' arba Mėšlungiu—raume
nų sukimu; neg skaudėjimai nai
kina kūno gyvybę ir tankiai ant 
patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mostis 
lengvai prašalina virš minėtas li
gas mums šiandien, daugybė 
žmonių siunčia padėkavones pa
sveikę. Prekė 25c, per pačtą 28c.

JUSTIN KULIS,
3259 S. Halsted St., Chicago, UI.

Knyga “ŠALTINIS SVEIKA
TOS,’’ arba augalais gydyties 
prekė 50c.

LFAVTSTON, ME.
S. L. R. K. A. 26 kp. įvyks

bertaininis susirinkimas, spa
lio 15 d., 2 vai. po pietų šv. 
Baltramiejaus svet., 385 Lis- 
bon st. Prašome visus sąna
rius būti susirinkime ir kas 
kaltas duoklėms atsiteiskite.

Rašt. J/. Pereškeričia.

NEAV IIAVEN, CONN. 
SLRKA. 116 kp. laikys savo 
4-tą bertainir.į susirinkimą, 8 
d. spalio, 1916, 4-tą valandą 
po pietų bažnytinėje svet. To
dėl draugai ir draugės malo
nėkite visi ateiti virš minėtan 
susirinkiinan, nes bus svar
biausia susirinkimas, kuriame 
bus renkama aukų rinkėjai 
Lietuvių Dienoje, 1 d. lapkri
čio. Lietuva, Tėvynė musų 
šaukiasi pagelbos. O mes kai
po jos sūnus ir dukterįs sku
bėkim jai į pagelbą, paduokim 
savo mielaširdingą ranką, o 
mumis ir Visagali laimins 
už labdaringus darbus.

Teip-gi nepamirškite ir nau 
jų sąnarių atsivesti prirašyti 
prie taip prakilnios organiza
cijos.

Rašt. U. Zavorskas.

SUSIV. LIET. R. KAT. AM. 
CENTRO VALDYBOS AD

RESAI:
Pirmininkas — J. Jaroševi

čius, 1048 "VVashington St., 
Norvvood, Mass.

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

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

Iždininkas — J. Stulgaitis, 
140 S. Meade St., Wilkes 
Barre, Pa.

Iždo globėjai: ‘
V. Lukoševičius, P. O. Mi- 

nersville, Pa.
A. Nausiedienė, 917 W. 

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

J. J. Jakaitis, 41 Providence
t., "VVorcester, Mass.

Knygius — kun. S. J.
Struckus, P. O. Plymouth, Pa.

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

t.^ Chicago. III.

Pirmininkaus: kun. J. J. 
Jakaitis, 41 Providence st., 
lVorcester, Mass.

1- mas vice-pirm. Adv. A. 
Šlakis, 3255 So. Halsted st., 
Chicago, III.

2- ras vice-pirm: Kun. Se
rafinas, 2327 W. 23rd PI. 
Chicago, III.

Sekretorius: K. Pakštas, 
917 W. 33rd st., Chicago, Ilk

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

Iždo globėjai:
A. Nausiedienė, 917 W 

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

ŠV. JURGIO KAREIVIO 
DRAUGYSTĖS, N0RW00D,

MASS., VALDYBOS 
ANTRASAI:

Pirmininkas, Stasys Kadar?*. 
1038 Washington st.,
I9th st.,

Pirm. pagelb., Pranas Kndir 
ka, 31 Franklin st.,
Protokolų raštininkas, Jonas 
Ruškis, 18 Tremont st.,

Fin. raštininkas, J. Versec 
'’as, 1184 Washington st.,

Kasierus, Viktoras Ka valiaus 
kas, 22 Sturvant avė., ’

Iždo globėjai;
Jokūbas Puzinas, 20 Pond st.
Barnasins Jankauskas Willow

St., v

I t t
Sąmoninga gaspadine

visada turi savo namuose buteliuką 
D-ro Rlcbter'lo

PAIN-EXPELLER
Neabejojantis būdas jtrinimu' nuo 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal- 

dimo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. Ir 50c. buteliukas visose aptiekose arba 

stačiai nuo
P. AD. RICHTER & CO.

74-80 Waabluirton Street. Ncw YotAt, N. M

(P-- - - -S---

SLRKA. 115 kp. laikys su
sirinkimą, nedėk 8 d. spalio, 
tuojaus po sumos šv. Jurgio 
pobažnytinėje salėje. Tai bus 
bertaininis susirinkimas, ku
riame apart priėmimo mokes
čio ir priėmimo naujų sąna
rių, bus svarstoma apie Lie

CHICAGOS I APSKRIČIO 
3. L. R. K. A. ADRESAI*

Pirm. A. J. Sutkus, 6329 
So. Fairfield avė., Chiiago, 
III.

Rašt. J. J. Palekas, 4528 
So. Waslitenaw avė.,

Chicago, Ilk
Tžd. J. Žakas, 3339 S«». 

Emerald avė., Chicago, Ilk
Organizatoriai:
A. J. Sutkus, 6329 So. 

Fairfield i»,«* Chicago,
m.

PADEK SAVO PINIGUS
Ten kur gali turit! užsitikijimą, kur žinai kad 
jis bus saugus, kur gali gauti juos kada nori, 
kur jie gali jums atnešti pageidaujama nauda

Tas bankas pasekmingas ir 
ntsižimi ypatingu ramumu pasi- 
dėkavojant ištikimiems jo globė
jams ir neatleidžiant atumėjl- 
mas pirmin padarė jį finansiš
kai tiek tvirtu, knd jo kapitalasi 
ir atsarga yra o:.bar daugiau 
kaip

$5,000,000.
Daug jau Lietuvių yra pasi

dėjusių ėia savo piningus ir
užganėdinti, bet mes norėtume, supažindinti dar ir daugiau 
Lietuvių su šituo banku. Ponas B. Vaitekūnas, musų at
stovas — Lietuvis, mielai Jums patarnaus savo kalboje — 
Jausitės namie. Bankas moka 3 nuošimtį. Atdaras nuo 
f) ryto iki 3 vai. po pietų, Sukatomis iki 2 vai. popietų. 

Mes norėtume gauti Jūsų depoeitą knd ir mažiausią. 
Įsitėmikite adresą.

STATE BANK
0F CHICAGO

Kampas LaSailo ir Washington Street
PRIEŠ PAT CITY HALL.

MUZIKOS MJYLĖTO- 
• JAMS NAUJIENA.

Brooklynan nesenai atvažiavo mu
zikas A. ALEKSANDRAVIČIUS, 
baigęs Varšavos muzikos konservato
riją, ir atidarė

LIETUVIŲ MUZIKOS 
MOKYKLĄ.

Mokinama ant PIANO, SMUIKO, 
CHORO GIEDOJIMO ir VARGONI
NINKAVIMO. Taipogi išguldoma 
TEORIJA, HARMONIJA, KONTRA
PUNKTAS, 1NSTRUMENTAU1C.TA 
ir MUZIKOS ISTORIJA.

Užsirašyti į bile kurį muzikos sky
rių galima dienomis ir vakarais. Kai
na labai prieinama, o mokslus einan- 
ėiam jaunimui nemaža nuolaida. Vi
siems, kurie norėtų pasimokyti muzi
kos, patariama imti lekcijas šioje 
muzikos mokykloje.

Adresas:
A. Aleksandravičius,

Vedėjas.
66 Conseylyea St., Brooklyn, N. Y.

<

Užlaikome laikrodžius ir laikrodėlius, auksinius žiedus, Sila
binius ir dciminntinius, muzikas, gramofonu* su lietuviškais re
kordais, koncertinas, ant kurių gali groti ir nemokantis visokius 
lokius; armonikas rusiškas ir prūsines, importnotas ir taip jau 
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.

Sis metinis nuostolis 500 mi
lijonų dolerių galima suma
žinti tiktai rūpestingu sulai
kymu ligų. Pirmas ir svar
iausias dalykas yra išvalymas 
palengva žarnų. Paimk Trine
rio Amerikoniško Kartaus V y 
no Eliksirą, kuris išvalys žar
nas ir sutvarkys jų veikimą, 
padidins apetitą ir užlaikys 
kūną švariu ir stipriu. Trine
rio Amerikoniško Kartaus 
Vyno Eliksiras neturi savyje 
jokių chemiškų priemaišų, y- 
rn prirengtas tiktai iš kar
čių žolių didelės medikališkos 
vertės ir tyro raudonojo vyno 
ir tokiu Imdu niekuomet ne
kenks dargi opiausiems vidu

riams. Kaina $1.00. Aptie
kose.

Trinerio Tepalas yra pir
mos klesos gyduolė išlauki
niam gydymui, tikras vadovas 
vertės. Tą patvirtina ,-kait- 
lingi paliudijimai. Nuo reu
matizmo, neuralgijos, įsi rėži
mo, sutinimo ir tt. jis sutei
kia greitą pagelbą. . Kaina 
25c ir 50c. Aptiekose. Krasa 
35c ir 60c. J. Triner, Manu- 
fecturing Chemist, 1333 - 39 
S. Ashland avė., Chicago, III.

(Apgar.)

Skaitykite ir platinkite 
‘Draugą”. Rašykite įdomiu 
iinių iš savo krašto.

TIKRAS
ŠIRDINGUMAS

Norint Patikrinti Stebėtinus Rezultatus kurius atneša

BURGARIAN BLOOD TEA 

LAIŠKAS PARODO UŽGANEDINIMĄ
Peržiūrėta per laiškus, kurie tapo prisiųsti žmonių, kurie liko užganėdinti.

Per du metu išdirbėjai BULGARIAN BLOOD TEA esą pasakoja žmo
nėms apie Bulgarian arbatą ir jos stebėtinus resultatus. Dauguma žmonių 
tapo prigautais pirkdami netikras arbatas k. t. lapus, gėles, sėklas, me
džio žieves ir kitokius dalykus. Bulgarian Blood Tea yra viena iš esniausių 
ir suvirs 1,000 metų vartojama. Geriausias laikas yra prieš einant gulti 
geriausia sutaiso vidurius.

Tie, kurie yra vartoję Bulgarian Blood Tea, turi gerą sistemą. 
Jie žino, kad yra labai sveika du sykius ant savaitės arbatos išgerti. Ne
kurie žmonės nesupranta, kodėl artata padirbta iš lapų gali kuom būti gera. 
Joje nėra alkolioliaus arba kokių kenksmingų mineralų.

Per paskutinius du metus musų biznis išaugo milžiniškai, ši arbata 
yra siunčiama į visas dalis svieto. Laiškai, kurie mums praneša, jogei 
dauguma tampa išgydytais nuo reumatizmo, nervų, galvos skaudėjimo, paą- 
metimas apetito, vidurių, inkstų ir kitų visokių ligų. Z

šių laiškų yra tūkstančiai ir perdaug imtų laiko juos visus čionais 
išdrukuot. Mes padarėme plianą, tas plianag sekantis: gavom* p. Charles 
P. Eichardt, nuo Lehigh Ave.š iš Pittsburgh, kad jis padarytų affidavit, 
kad patikrint gerumą tų laiškų.

Ant galo mes sužinojome, kad National Labor Tribūne per 50 metų 
yra organu dirbančiu žmonių ir kad jis savo skiltyse talpindavo daug 
straipsnių prieš netikrus vaistus. Todelgi kvietėm redaktorių šio laikraščio, 
kad jis peržiūrėtų musų laiškus ir persitikrintų.

Jie peržiūrėję musų laiškus su mielu noru sutiko mus garsinti savo 
laikraštyje. Mes esame užganėdinti, kad galime tą paskelbti. Kiekvienas 
žmogus gerai apsimąstantis duotų Bulgarian Blood Tea pirmą bandymą, 
c mes tikimės, kad paliksite pirmutinius jos prieteliu„

National Labor Tribūne
Pittsburgh, Pa., Rugsėjo 1, 1916.

Marvel Products Co.
316 Liberty Bldg, Pittsburgh, Pa.

Gerbiamieji: — Kaip Tamstos jau žinote apie NATIONAL LABOR 
TRIBŪNE, kuris beveik per 50 metų yra organu dirbančiu žmonių. Mes 
per tą laiką sudarėme prakalbas, rašėme straipsnius prieš visokius netiku
sius patentuotus ..-.įsius. Met patentuotų vaistų pagarsinimus nepriimame 
į savo laiKrastĮ. nirime už garbę pranešti Tamstoms, kad ištyrę apie 
BULGARIAN BLOOD TEA su mielu noru Tamstų pagarsinimą priimsime ir 
didžiuojamės, kad galime jj talpinti rrve laikraštyje.

Mes norime, Tamstas pasveikinti kad padedate nuit’f laikraščiui 
NATIONAL LABOR TRIBŪNE augti ir kad jį remiate. Linkėdami kno- 
geriausio pasisekimo, liekamės

Su tikra pagarba, ,

NATIONAL LABOR TRIBŪNE ,

J. H. Vitche stain, Prezidentas — Redaktorius.
Vienas didelis didelis pakelis Bulgarian Blood Tea, kuris užteks jums 

per 5 mėnesius, nūs prisiunčiama už $1,00 pinigais, money orderiu arba 
express orderiu. Adresas:

MARVEL PRODUCTS CO. 
26 Marvel Bldg, Pittsburgh, Pa.

PASARGA: Jeigu norite, kad .Tusų pakelis butų siunčiamas inšiuruo-
tas ,insured) prisiųskite 10c. daugiau. t

DIDŽIAUSIA

KRAUTUVE CHICAGOJE

LIETUVIŠKA

Taipgi taisome laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzika- 
liškns instrumentus' ir revolverine. Savo darbą gvarantuojame. 
Musų kainos ant visko žemesnės, negu kitur. Gyvenantį* ui 
Chicagos orderius galite siųsti per laiškus.

STEPONAS P. KAZLAWSKI
4632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAGO, ILL. 

TELEPHONE DROVER 7309

Katalogą visiems dykai, kas tik prisius už 2c štampą,
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Iš GYVENIMO PABĖGĖLIŲ 
JEKATERINOSLAVAS.
Birželio 26 d., sekmadienyje 

2 vai. Jekater. lietuviai kėlė 
didelę iškilmę: vakarinių kur
su atidarymų dirbtuvių moki
niams įsteigtų ir laikomų 
Liet. Dr. Jekater. Skyriaus.

Čion bus ne prošalį pada
vus pluoštų žinių iš Jekater. 
Lietuvių kolionijos veikimo 
dar prieš karę ir L. Dr. Sky
riaus nuo pat jo susitvėrimo 
pradžios.

Dar prieš karę gyventa čia 
diktokos lietuvių kolionijos, 
dugiausia pabrikų darbinin
kų ir tarnaičių. Spėjama, kad 
butą jų čia arti 2,000 žmonių.

Bet lig tremtinių bangoms 
užplustant ir L. Komitetui su
sitvarkant, nieks apie lietu
vius Jekaterinoslaye nežino
jo: jie buvo laikomi tai len
kais, tai latviais. Vietinių 
gyventojų (rusų) net dauge
lio nežinoma, kad yra atskira 
lietuvių tauta su savo kalba, 
Įpročiais...

Svarbiausia tokio apgailė
tino dalykų stovio priežastis 
buvo susipratimo, organizaci
jos, gyvumo trukumas: lietu
viai neturėjo jokių draugijų, 
rei mokyklų, nei prieglaudų, 
nei bažnyčioje pamaldų gim
tąja kalba. Tokioms sąlygoms 
esant ir nenuostabu, kad mu
sų prasčiokėliai, atsidūrė čia 
šiokiu ar tokiu budu, greit 
mesdavo savo gimtąją kalbą, 
griebdamies lenkiškos, ar ru
siškos, ir jų vaikais jau nė 
žodelio jos nebemokėdavo.

Inteligentai, kurių čia gana 
žymus skaičius darbavosi ir 
dabar darbuojasi, irgi veik 
buvo sulenkėję, trūkstant or
ganizacijos, draugijų, susi
pratimo, buvo apsileidę ir 
linkę prie nutautimo. Juk 
kiek tai lietuviai savo fizikos 
ir intelikto pajėgomis gaivi
no svetimas, kaimynų tautas, 
o silpnino savąją!
Tarpe inteligentų butą ir da

ktarų, vaistininkų, inžinerių, 
valdininkų universito mokslu, 
gana žymias vietas tai teisme, 
tai gubernijos valdybbje, tai 
pakrikose, tai kitur. Butą čia 
ir profesijonalų amatninkų ir 
kitų profesijų žmonių.

Bet visi jie saldžiai miego
jo tautos amžių apsnudimu ir 
dar diduma tebemiega.

Tautos sąmonei pažadinti 
truko, tarytum,, kokio nepa
prasto, nekasdieninio atsitiki
mo, truko visko pajudinamo 
akstino. Tuo akstinu ir buvo 
tremtinių bangos, jų vargai. 
Jie priminė tautos vadovams 
jų gimtas šiaudų pastogei, jų 
pareigas. Atbudusių saujelė, 
vadovaujant “Briansko” gele 
žies pabrikų inžineriui Grau- 
iokui, stvėrėsi darbo, pradė
jo organizuotis. Jo energija 
atsirado reikalingas narių 
skaičius; veikliausieji jų tar
pe iš iiįteligentų: p. p. Ka- 
mierauHkienė, Petrauskis, Alai 
kevičius. Kalvaitis ir k.; iš 
darbininkų: Trinkūnas, Miš
kinis, Alališauskis, Milašius 
ir k. buvo išrinkti visuotinio 
susirinkimo j’ Komiteto val
dybą, pirmininku kurio tapo 
Graurokas.

Be paminėtu, dar keletas in- 
, tėligentų buvo prisidėję prie 

sudarytosios Liet. Draugijos, 
bet savo tautybės sąmonę ir 

veiklumą parodė tik tuo, kad 
davė trirublę — nario mo-

dūlyje. O gaila, labai gaila! 
Jie galėtų būti musų tautos 
židiniai, kultūros akstinai: ki
lę iš Lietuvos širdies, vieni iš 
sodžiaus, kiti augštesnio luo
mo, išėję augštus mokslus. 
Lietuva privalys užgiedoti 
jiems tik “Reąuiem” ir pa
statyti kryželį. Stebuklų nėr 
ko laukti. Kiek tų kryželių 
nelaimingoji musų tauta jau 
yra pristačiusi ant savo nu
tautusių suuų ir dukterų ka
pų!

Graurokas, tapęs jo paties 
energija sudarytosios l^raugi- 
jos pirmininku, kiek turėjo 
darbuoties, težino tik tie, ku
riems teko su juo darbuotis! 
Vos spėjęs atlikti darbą pa- 
brikoje, inžinieriaus pareigas, 
bėgdavo komitetan ir dirbda
vo ligi 12—2 vai. nakties. O 
.remtinių bangos vis plaukė ir 
plaukė...

Kiek apsistojus pabėgėlių 
bangų plūdimui, sušelpus, 
kiek išgalint, tremtinių kūno 
reikalus, Jekaterinoslavo ko
mitetas ėmė rūpintis tolesniu 
darbu: atkreipė domų į tautos 
ateitį, į jos augančiųjų kartą, 
mažus vaikučius. Darbas pra
sidėjo mokyklų ir prieglaudų 
steigimu. Bet kaip tik šio 
milžiniško darbo pradžioje tu
rėjo apleisti Jekaterinoslavą 
p. Graurokas: jis išsikėlė 
Jmolenskan į lietuvių įsteigtą 
‘Vilijos B-vės” pabriką, dar 

vaisingiau darbuotis savųjų 
naudai ir savųjų tarpe.

Jekater. komitetas, išvažia 
rus p.’ Gr., nenuleido rankų: 
>mė toliaus varyti vagą pra
skintame tautos švietimo dir
vone, vis sparčiau Įsįtraukda- 
nrs darban. Ir C. Kom. ėjo 
pagelbon, siųsdamas talkinin
kų į bendrą darbą. Bendro
mis pajėgomis darbas ėjo dar 
sparčiau.

Ilgainiui buvo atidaryta ii 
dabar laikoma:

I. 8 kompletai mokyklų; mo 
:):• i apie 500 vaikučių; jų 

aičius vis auga ir ateinan- 
mokslo metais reikės su

joki iškilmė.
Pažymėtinas dar vienas 

smagus apsireiškimas Jekate
rinoslavo lietuvių gyvenime: 
paskutiniame laike įsikūrė čia 
vyriausybės leista savitarpi
nio susišelpimo Draugija su 
pakasynų kasa, kurion iškar
to įsirašė apie 40 narių. Jau 
susidarė ir valdyba.

“L. B.”

įvairios
Žinios

KAIP SALDŽIAI MIEGOTI.
Paprastai gydytojai pata

ria miegoti ant dešiniojo šo
no. Kunui reikia duoti pil
ną lygsvarą. Jis turi būt pa
sidavęs truput į priekį. Gal- 
a gi turi būt pasukta į šalį, 

kad burna ir nosis butų to
liau nuo paduškos Deginę 
ranką geriausiai sulenkti ir 
pasidėti po galva. Kairioji 
ranka turi būt atmesta prie- 
kyn.

VISUOTINO STREIKO 
NEW YORKE TUR-BUT 

NEBUS.
Visuotinas gatvekarių 

treikas New Yorke dar nc- 
.škilo ir tur-but nebus. Pa- 
engvėl santykiai tarp dar

bininkų ir darbdavių geri- 
nasi. Tikimąsi, kad arti
miausioje ateityje įvyks ga
lutinas susitaikinimas.

:a;
daryti dar 3 komplektai; •

II. 4 prieglaudos, kuriose 
laikoma apie 200 vaikučių:

III. prieglauda seniams ii 
•bronikams;

TV įtaisyta choras;
V. atidaryta 3 valgyklos ir 

keli bendrabučiai mokiniams;
VI. atidaryta galop dirbtu

vių su skyriais: 1) kalvių, 2) 
šaltkalvių, 3) katilų ir skardi 
ninku, 4) stalių su tekinto 
jais, 5) kningrišių, 6) kurši
ninkų, 7) siuvėjų, 8) skalbinių 
siuvėjų, 9) aučių, pirštinių 
mezgėjų.

Dirbtuvėse įvairaus amato 
mokosi prie gerų meisterių a 
pie 100 mokinių abiejų lyčių 
jaunuomenės. Geriau ama- 
{ninkama mokiniams prala- 
viuti, komitetas ėmė rūpintis 
Įsteigti vakarinius kursus 
mokslo ir doros šaltinį. Var
gais negalais išgautas leidi
mas, suieškota mokytojas ir 
į radėta darbas.

Kaip pradžioje uvo minė
ta, 2 vai. popiet birželio 26 d. 
susirinko visi mokiniai ati
daromų kursų bute, priešaky
je Talevičių. Iškilmėn at
vyko komiteto didžiuma su 
pirmininku kun. Vilimavičiu- 
mi ir dar keletas svečių.

Po kun. Viliinavičiaus ir že
minus pasirašiusio prakalbų, 
pritaikintų tos dienos iškil
mei, Eiinaičio choras iš tų- 
pačių mokinių padainavo ke-

sugaudavo vaikščiojant be je, bet jau jo bendrakeleivio 
uniformos, dažnai išvydavo nebuvo. Parvažiavęs namo

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS

visiškai iš mokyklų.

SUV. VALSTIJŲ IŠLAIDOS 
MOKYKLŲ REIKALAMS.
Šiamet Suv. Valstijų mo

kyklų užlaikymui paskyrė 
42,661,359 dolerių.

mokytojas pasigedo nebiu- 
įįs burnoje auksinių dantų. 
Juos sugebėjo pavogti jo 
draugas, su kurio važiavo 
viename kupė.

45 DARBO VALANDOS 
1 SAVAITĘ.

41,059 DOLERIŲ DĖL 
LAZDŲ RAIŠIEMS.

Suvienytų Valstijų Svei
katos Departamentas pia- 
neša. kad jis nupirkęs už 
41,059 dolerių lazdų dėl rai- 
•ų vaikų nuo vaikų paraly-1 vinub Tarnautojai sugrįžo

Cleveland. Mėsinyčių ir 
kitokių valgomų daiktų san
krovų darbininkai buvo su
streikavę. Jie reikalavo, 
kad darbo valandos butų su
trumpintos. Po penkių die
nų streikavimo vaizbininkai 
išpildė darbininkų reikalą

No. 1022

TRUMPA

ŠVENTOJI ISTORIJA
ŽEMESNlAMJAM LIAUDIES MOKYKLŲ SKYRIUI 

APSAKĖ

KUN. I. ŠUSTER

VERTĖ

ADOLFAS VEGELE

KAINA 25c

ziaus. darban.

SĄŽINĖ KAMAVO PER 
5 METUS.

Gatvekarių bendrovė mie 
te Reading, Pa. neseniai ga 

vo krasa nuo tūlo žmogaus 
5 centus. Drauge prisius 
tame laiškelyj, skundžiamą- 
si, kad sąžinė kamavusi 5 
metus. Mat, jis vikriai įspm 
do. į gatvekarį, neužmokėjęs 
penktuko. Nuo to laiko, jis 
niekur nerasdavęs ramumo, 
visuomet sąžinė išmėtinėju- 
sį, kad esąs vagis. Taigi jis 
ir nutaręs sugrąžinti 5c.

KARVĖ PRIEŽASTIMI 
BANKIERIO MIRTIES.
Miesčiuke

PETROGRADE UŽGINTA 
STATYTI NAUJI'

FABRIKAI. '
Rusijos prekybos ir pra

monės ministeris Šacliovs- 
kis užgynė visoje Petrogra
do apylenkėje statyti nau
jus fabrikus. Tas pats įsa
kymas paskelbtas ir Mask
voje. Tik tiems bus pave
lyta statyti nauji fabrikai 
tose dviejose vietose, kurie 
įteikė prašymus praeitais 
metais.

Nauji fabrikai patariami 
statyti Sibire, Pavolgyj ir 
kitose vietose rvtinės Rusi-•z
jos.

Mass. karvė subadė 86 me
tų amžiaus bankierių. IT. 
Cedwick. Kelioms valan
doms praslinkus senelis mi
rė.

Iš Lietuviii fiy-i 
veninio Ame- 

rikoje
ROCHESTER, N. Y.

LĖŠOMIS
DRAUGAS PUB. CO.

1800 W. 46th St., Chicago, III.

’ LIETUVIŲ

MOKYKLOMS VADOVĖLIAI
(Šios mokyklų knygos yra patvirtintos Chicagos Arkidiocezijos 

Parapijinių Mokyklų Priežiūros Komisijos.)

No. 735. Lietuvos Istorija. Sutaisė Pranas, Trumpas 
Lietuvos Istorijos vadovėlis, tinkąs mažiems
ir suaugusiems, 112 pusi................................................25
Ta pati, drūtais drobės apdarais .......................... 35

No. 1020. Plati šv. Isterija Seno ir Naujo Įstatymo, 
Parašė kun. D. Bonekovskis. Vertė Dalį I mą 
kun V. Mironas, Dalį II kun. K. Kazlauskis. Su 
paveikslais perspausta sulyg J. Zaradzkio 1905 
m. laidos. Drūtais poperos apdarais, viso 
272 pus......................................................,................... $1.00

No. 1022. Trumpa šv. Istorija Seno ir Naujo Įsta
tymo. Parašė kun. I. šuster. Kieto popero ap-

% darais ..................................................................................... 25
į No. 1099. Krikščioniško Mokslo Katekizmas. Pagal

anglišką sutaisė kun. F. B. Serafinas, dalis I. 
minkštais drobelės apdarais ......................................15

No. 1100. Krikščioniško Mokslo Katekizmas. Sutai
sė kun. F. B. Serafinas. Plačiau viską išguldąs, 
dalis II. minkštais drobės apd..................................... 25

No. 1105. Trumpa Lietuvių kalbos Gramatika. Su
taisė Mokytojas Juoz. Damijonaitis, vienatinis
Lietuvių Kalbos vadovėlis tinkųs mokyklose 
ir patiems per savę mokinties, poperos apd. .35

No. 1133. A B. C. Pradžiamokslis. Sutaisė J. Da
mijonaitis, drobės apdar.................................................25

No. 1134. Skaitymo Pradžiamokslis, sutaisė J. Da
mijonaitis, dalis II......................................................... .35

No. 1135. Vaikų žvaigždutė. Bendoriaus. dalis I, kie
to poperos apdarais ....................................................... 25

No. 1136. Vaikų žvaigždutė. dalis II, kieto po
peros apd   35

Užsisakant po daugel ant syki!, nuleidžiama nuošimtis.
Užsakymus siunčiant adresuokite:

DRAUGAS PUB. CO., 1800 W. 46th St., Chicago, SI.

Rugsėjo 18 įvyko vietinių 
lietuvių susirinkimas šv. Jur
gio Lietuvių parapijos svetai
nėje. Atidarė susirinkimą 
gerb. klebonas kun. J. Kasa- 
kaitis, pasakė trumpą įžengia
mąją prakalbaą, paaiškino su
sirinkimo tikslą, kvietė visus 
darbuotis, rinkime aukų Lie
tuvių Dienoje. Delegatus at
siuntė šitos draugijos: šv. 
Jurgio lietuvių parapijos, 
šv. Petro ir Povilo dr., šv. 
Jurgio dr., D. L. K. Gedimi
no dr., šv. Marijos Moterų dr., 
Lietuvių Politiško Kliubo, 
Lietuvių Kanklės Beno, S. L. 
R. K. A. 103 kuopa, šv. Ceci
lijos choro, Tautos Fondo sky 
l iaus No. 24, Tarnaučių Mari
jos dr., T. M. Dr. 52 kuopos, 
A. L. S., Sandaros 21 kuopos.

Į valdybą išrinkti pirm. A. 
Baranauckas, jo pagelbinin- 
ku P. Petronis, Užrašų rašt. 
St. Klimaitis, finansų rasti n. 
p-lė L. Jauoaičiutė, iždininku 
klebonus kun. J. Kasakaitis, 
iždo globėjai, Ant. Sircinskas, 
N. Juodviršis ir A. Zimnic- 
kas, angliškos presos komisi- 
jon V. Stankevičia, kun. J. 
Kasakaitis ir P. Petronis, ko
misija pakvietimą svetimtau- 

ir moterų 
draugijų pagelbai aukų rinki
mo Lietuvių Dienoje — pane
lės L. Jaučaičiutė ir K. I)u- 
ickiutė, maršalka A. Dominas.

Klebonas kalbėjo ką daryti 
su dideliu Buffalo, N. Y. mie
stu, ten turėtum rinkti aukas, 
nes ten nėra kam rūpintis, — 
Pavesta Presos komisijai.

Klebonas prižadėjo kreip
ties prie savo diecezijos vy
skupo, kad kunigai pagarsiu-

“K G ” paduoda sekanti ,ų l,i<'tu'i'! V'""* k»‘»-. g. paauoaa seuanų |;ki-kos(1 ir
atsitikimą:

TUNELIS TARP ANGLIJOS 
IR'FRANCUOS.

Tarp Anglijos ir Franci- 
jos nutarta''po jūrės dugnu 
prakasti ravą (tunelį). Tuo 
tuneliu važinės traukiniai iš 
Anglijos Francijon. Garlai
viai iš Anglijos Francijon 
galėdavo nuplaukti per 3 va 
indas. Traukiniai gi ią ke

lionę galės atlikti laike 2 va
landų. Tunelis bus pabaig
tas už 5 metų.

LAIKRAŠTININKAI PRA
ŠOSI PALIUOSUOTI NUO 

KAREIVIAVIMO.
Durys laikraščių leidėjų 

Rusijoje kreipės prie val- 
v Pittsfieldc,! džios, prašydami paliuosuo- t^kų meigaii.ų

UŽ KIEK Šlį VASARĄ 
PARDUOTA “ICE *

CREAM’O.”
Žinovai aprokuoja, kad 

šią vasarą Suv. Valstijose 
parduota 80 milijonų galionų 
“iee cream’o,” už kurį gau
ta arti šimtd milijonų do
lerių.

t i nuo kariuomenės redak
torius, bendradarbius, rai
džių statvtbjus ir 1.1. Jeigu 
jie bus paimti į kariuomenę, 
tai daug laikraščių Rusijoje 
sustos ėję.

PAVOGĖ DANTIS IŠ 
BURNOS.

Iš Petrogrado įsidėjęs 
auksinius dantįs pirmos 
klasės kupė važiavo vienas 
mokytojas. Visame kūpą

f ✓ /

RUSIJOS PADANGĖJE.
Dėlei brangumo drabužių 

Rusijoje liko panaikinta 
li/.s daineles. Be jų negali ap moksleivių, uniforma. Lig- 

kesfį — ir Vėl pasinėrė snau- sieiti pas mus, kaip žinome, šiol tuos moksleivių^, KuiįoB

EXTRA NAUJIENA

para
gintų prie aukavimo.

Visi stengsis surasti kiek 
katras galės tinkamų žmonių 
rinkti aukas.

laikyt susirinkimus, kas
tebuvo tik vienas keleivis,, savaitę ir rupinties visiems 
kuriam minėtasai mokyto
jas ir pasigyrė, kad įsidėjo 
auksinius dantįs. Pasikalbė
ję* pusvalandį su bendrake
leiviu mokytojas užmigo.
Atbudo jis tiktai savo stoty-

naujais naudingais sumany
mais aukų rinkime.

Susirinkimą uždarė 10:45 
vakare.

L. Jauiiutė.
rašt.

Kuo tik išėjo iš spaudos šitos LABAI ĮDO
MIOS kningelės:
1) SOČIAI ISTŲ BORAI IR DARBAI TIESOS 
šviesoje. čia gyvais atsitikimais prirodyta, 
ko nori socialistai. Čia išvilkta aikštėn SOČIA 
LĮSTŲ sekretai.

2) I SOCIALISTŲ ROJŲ. Kas nori links
mų pasiskaitymų, teperka šitą kningutę.

3) GI0RDAN0 BRUNO. Didis bedievių kan
kinys. Kas nori pažinti bedievius ir jų ‘vadus, 
skaitykit šitą kningutę.

Perkant PAVIENIU kiekviena kningelė te- 
kaštuoja tik po 5 CENTUS. Imdamas VIENOS 
RŲSIES kningelių nemažiau 100, gausi po 3 cen
tus, imdamas nemažiau 2C0, gausi po 2 centu, im
damas nemažiau 500, gausi po 1 centą.

Kas norėtų gauti NE VIENOS RŲSIES, bet 
sudėtus iš trijų pirmųjų rųšių kningučių, tas už 
200 kningučių užmoka 5 dol., o už 500 tik 8 dol.

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

Ta kningelė yra didesnė. Perkant PAVIE
NIU, ji tekaštuoja tik po 8 CENTUS. Tindamas 
nemažiau 100, gaus po 5 CENTUS, imdamas ne
mažiau 200, gausi po 4 CENTUS, imadamas ne
mažinu 500, gausi po 2 CENTU.

Gerb. KUNIGAMS ir AGENTAMS čia GE-* 

RIAUSIA PROGA paskleisti po žmones naudin
gų ir įdomių kningelin. Pasiskubinkite užsisa
kyti! Piningus reikia užmokėti UŽSISAKANT..

Su visais tais reikalais kreipkitės į“DRAU- 
GAS” PUB. CO.
1800 W. 46th St., Chicago, Illinois.
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Chicagoje
ŽADA pagerinti važi

nėjimas MIESTE.

SVEČIU PRAKALBOS 
T0WN OF LAKE.

Vakar p. AT. Yčas ir kun. 
J. Žilinskas kalbėjo Sv. Kry 
žiaus parapijos svetainėje. 
Žmonių j prakalbas susirin- 

( hieagns kaili kompani-i , labai daug. Nebuvo lino 
jas ir miesto \aldžia svarsto sr vUD; netik sėdėti, bet ir 
įtaisyti (langiaus iškeltų ge-!sv.,,rį .\akn badaujančiai 
ležinkeliu ir išvesti požemi- p-vvrn, nurinkta 413 dole- 
nies kams. Tiems sumany- pj^ su -j$ centais. Aukauto- 
nnuns reikėtų. $225,000,000. vardai artimiausioje atei 

Miestas žada prisidėti |vj0 pUR pagarsinti.
prie išlaidu ir būti šėrinin- *• *• i uŠiandien svečių prakalbos
ku

SUBANKRUTINĘS
BANKAS.

Velnių pardavėjas Mockus,
(jie prie jo glaudžias. Atva
žiuoja Petrošius, koks ten 
pasivadinęs save kunigu — 

jau rankas bučiuoja. At
siras gal dar koks apgavi
kas ir jam nueis pasiklo- 
nioti.

Meldažio svetainėje. West- 
sidiečiai neapsileiskite!

BHlUGtPORTE.

kainą; 200 vietrola sn brangiais re
kordais. Viskas vartota vos 9 sa- ; 
vaitos. Tas apsimokės jums pašilei- ! 
rauti, nežiūrint kur jus gyvenate, : 
Viskas turi būti parduota j sekan- i 

! čių 2 jų nedėlių laiku. Atsišaukite l
500 prie budavojimo namų greičiau.

1922 So. Kedzie avė., Chieago, III.'

G sviestinėje,
50 pilstyti anglis, 
10 vežikų,
10 trokeriu.

Taigi gerbiamieji katali-p 
kai brigeportiečiai, matote 
kas tuos triukšmus kelia. 
Taip ir šis susirinkimas, 
kaip kad jų buvo jau desėt- 
kas susiėjus,, pasibars, na 
galu gale gal sumanys, kad 
Dr-jos sumestų po 50 d o1 
aut gardžių pietų “provų” 
vedėjams. Ant galo išsiskir
stys.

Regėjęs Girdėjęs X.

4 blėkos dirbtuvėje,
22 namuose tarnaičių,
5 šeimininkių,
5 da dydžių,
3 valgykloje darbininkų.

Reiknlingn lietuvė pardavėja 
“Dry Goods” krautuvę. Gera 
keonis ir nuolatinis darus.

AVEINER and LOWY,
1800 W. 47th st.

1
mo-

Ar jieškote dar
bo? Skaitykite 

Dranga
- i , _. . . . , Kas nori gauti darbų, tun

ngo. Taipgi p. S.-nokejo ne; paprasto paskcl- cs va|stijini], darbo
an’as padedu sko >««« snrasy Susmnkun, i,..^ ..Unskilk,d Labo, 

Ins atmokėti. Dėlto netiek kviečia triukšmadariai, ku-] |),,p,n.(mc,lt>> 520 W Mou- 
dauft prapuls vargšų žmona-1™ vyskupą priedermę pa- rw Chica’~ Vigi dar-

Nesąmonystės Atsikartoja.
Paisley, bankiėrius, kuris Subatos vakare rūgs. 30 d. 

porų sųvaičių subankrutijo [buvo išmėtyti ir išdalinti į 
atidavė namų rakandus v:-- 'apgarsinimai

siu ooo ir automobiliu *' parapijomis”

Reikalingas Vargonininkas, mokąs 
vesti chorą, neprigulintis prie Var
gonininką Sąjungos, blaivas ir geras 
katalikas. Meldžiu kreipties ant šio 
antrašo:

Rev. M. Cybulskls,
St. Casimirs Litli. R. C. Church. 

Sioux City, Iows.

Parsiduoda krautuvė (vyrų ir mo
terų parėdnių). l’rie to dar kraučių 
šapa. Vieta vra gerai išdirbta, ir 
gerai lietuvių apgyvento į vietoj. | 
Miestas per 19 metu gali išaugti iki! 
43,000. Tą galima tikutis, ir iš Ci
cero.

Del platesnių žinių kreipkitės se
kančiu adresu: -

P. J. Vikšraitis.
4830 \V. 14 st., Cicero, Iii.

Bučernė ir Grosernė lietuviais ap
gyventoje vietoje.

4102 So. Cairpbell avė.

PRANEŠI M Al7

Pirkimą per
lirkimas per telefoną visuomet at

s Telefoną
KliAI suplinnuotas 

neša daug iznio.

bes $4,000 
vertės $800, kad atmokėjus 
tiems kurių sutuopinti pi 
ringai din
C. Eastman

kviečiantįs 
į susirinki

mų. Tas apgarsinimas ra- 
_ sytas tokių vyrų, kurie ne-

REIKALINGAS PARDAVĖJAS. 
Jaunas vyras su mažu investmectu

{steigtoje ir gerai apsimokamoje blz- 
nėje. Turi sugebėti kalbėti lietu
viškai. Atciž aukite laišku arba ypa- 
tiškai.

P. CO.
C-o “Draugas”

1800 W. 46th st., Chieago.

lių piningi!.

VAKARINIAI KURSAI.
L. Vyčių 4 kp. Dievo Ap

veizdos parap. mokykloje, 
18-ta ir Union gatvių atidi, 
rė vakarinius kursus.

rapijai tvarkyti norėtų pa- duodanli vf,ltui Ir teu
sisavinti. . , pagakomn( kiek kas kur ga.

Susirinkimas ‘‘parapijų-j įį įdirbti 
” tai nepaprastas daly-nu

kas. Kada pasirodo pusku- 
nigis B., tai nėra galo 
d ži augsmui 11 parapi jonų. ’ ’
•Tis pasižymėjęs parapijos 
“provo.se,” jis žinąs visus 
žydų advokatus, jis prival

ei aunime, neleisk veltu;! o-ęs gardžiu pietų hoteliuose 
laiko, lankyk šiuos vakari- j naudai parapijos. Žiūrėkim, 

nius kursus. Sąlygos pasi- ]<as fįe “parapijonai” yra 
naudoti vakariniais kuinais kurie šaukia susirinkimą, 
vra labai lengvos. > Pirmiausia, tai “Naujienų”

Rygos Lietuvis. agentai, korespondentai, san 

darbininkai jr gal dar kito
kie.
.Nuėjęs ant jų susirinkimų 
pamatytum dar daugiau vi
sokio šlamo, gatvės valkanų, 
daugiausia su raudonais apv 
kakliais, kuriems butų daug 
geriau, jeigu bažnyčių nebu 
tų. Aš žinau nemažai tokių

T?

KONCERTAS.
Sekmadienyje, spalio 8 d.

Dievo Apveizdos parap. 
svet. 18-ta ir Union gatvių,
T . Vyčių 4 kp. rengia gražų 
koncertą. Pradžio"7 vai. va
kare. Programas bus Įvai-pParapij0Tnb” »Tie sakosi 
rus ir gražus. Atsilankę iš- niekam netiki. Atvažiuoja 

girsite daug nauju ir žavf-i "
i-yiu lietuviškų damų dai-| oenerališka repeticija. 
TK'Hų. Šiandie, spalio 4 d., 191(5 m. Apveiz

dos Dievo parap. svet. 18-tos ir Union 
gatvių 7:30 vai. vak. L. Vyčių 4 kuo 
pos choro; generališka repeticija. Vi
si nariai yra kviečiami.

Choro vedėjas,
J. Kudirka.

Chicagoje kortlošiai labai 
išsiplatinę. Valdžia girdi ne
galima buvo susekti kortlo- 
šius. Pastarosioms dienoms 
valdžia susekė kortlošių pa
slaptingąją systemą.

Miesto valdžia dėsiani i 
visas pastangas, kad kortų 
lošimą visiškai panaikinti 
Chieago j.

Reikalinga:
, 10 karų dirbtuvėj,

21 prie elektrikos vielų tie 
simo.

27 geležies formdirbių,
10 karų taisytojų,
10 prie geležies keltuvų,
7 geležies tepliorių,
10 Įrankių lirbtuvėje, .
10 prie statymo automo

bilių,
2 plauti aslas,
5 geležį grąžyti,
10 žalvario formdirbių,
5 plieno dailiutojų,
10 prie medžiu tekinimo,
5 karus ardyti,
3 dažus dirbti,
100 visokiu formdirbių,
3 komodų dirbtuvėje,
4 pjaustyti odą,
2 senyvų vyrų,
7 prie išsiuntinėjimo tavo- 

rų.'
10 namas nuo namo par

davėjų,
4 agentų,
9 koinisijonierių,
10 vyrų ta vorų sandelyje,
5 maišus užsiuvinėti,
4 prie rašymo mašinų,

Parsiduoda laabi pigiai 4 flatų mū
rinis namas gazo ir elektrikos šviesa, 
toletai viduje 42 dol. ant mėnesio rau
dos parsiduoda tik už $3,100. Priežas
tis pardavimo savininkas išvažiuoja 
ant farmos. Kreipkitės į Central 
Mfg. District Bank. 1112 W. 35th gat. 
Pamatyk T. A.Oakley.

' Parsiduoda grosernė ir sal 
durnynų krautuvė. Prieža-

ROSELANO, ILL,
L. K. K. Spaudos draugi

ja rengia vakarą su progra-; 
mu. Rengiamasis vakarai,! 
Įvyks spalio 22 d. Visų 
Šventu parap. svet. Progra- g 
mas bus įvairus, apart kitko 
bus sulošta graži trijų veik
li.rų d.amh.

\ i si lietuviai i.’ lietuvės, 
esate kviečiami atsilankyti 
šian vakaran. Atsilankę pa
sigerėsite programų patįs, ir 
tim pačiu kartu prisidėsite’ 
prie praplatinimo katalikiš
kų raštų ir doriškos apšvie-J 
tos. Avinėlis.

“Draugo” redakcijai prisiųstas lniš 
kas “Rugp. 11 d., 191(5. Moskva 
T.abaj mes reikalaujame nuo Tamstų, !

negalėtumėte laikraštyje patalpinti 
mano atsišaukimų. Ona Bamlžienė pu-! 
ioškau sunaus, Juozo Bandžios. Jis 
jau trjs metai kaip Amerikoje, bet > 
aš nieko apie jį nežinau. Paeina iš 
Kauno gub., Šiaulių apslcr,, Oruždžių 
vnl. Mano adresas:

Moskva, Marinaroičia, .Toakimovska ! 
gt namas No. 2 Nikalaika, Ona Bau
džia”.

Vietos L. Vyčių 4 kuopos Choras 
rengia puikų, koncertą, pagerbimui 
varduvių dienos, vietos klebono kun.
M. Krušos. Pelnas nuo vakaro eis 
parap. naudai. Rengiamas koncertas 
įvyks ąpalio 8 dieną, 1916 in., Die 
vo Apveizdos parap. -svetainėje. Kon
certo programas us ląjhai turtingas.
L. Vyčių 4 kuopos choras nuoširdžiai
kviečia visus atvykti rengiaman kon-: S 
eetran. - $

| Vyrišky Drapanų Bargenai j;
Nauji, neatimti, nuryti ant 4)1 

užsakymo siutai ir overkmai, $ į 
vertės nuo $30 iki $30, dabar $ *

Kuomet kostumeris pašaukia per telefonu galius pardavėjas 
neužmiršta priminti apie dalykus, kurie šiandieną pigiau par
siduoda, ir tuomi pritraukia daugiau kostumerių. Moteriškė 
dažinojiis kad šiandien:) yra pigumai, neužmirš krautuvės 
aplnnkvti, o čionai radus ką nors patraukiančio beabejo
nės, kad nupirks. \

Įsakyti reikia savo darbininkams, kad jie netik tuojaus te
lefoną, atsakytų, bet kad man dagini ir, kad butų galius per- 
statyti dalyką kostumeriams tas visuomet reiškia savininkui 
didelį bizni.

t

$ parsiduoda po $15 ir 2r> dolerius. 

,. , . .. d) Nauji, daryti gatavinn nuo
stis pardavimo nesutikimas;* $15 iki $35 RhItai ir overkotai,
šeimyniško gyveninio. Atsi-j | iki is dolerių.

* Pilnasšaukite i Draugo Adm. 1800 * 
W. 46thst. i I

RETA PROGA.
Jauna pora, apleisdama miestą, pa

aukaus visus rakandus savo gražaus

d'.-
idO ' '

asirinkimus kailiu pa- -
d* Amuštų overkotų

Visai mažai vartoti siutai ir U S 
overkotai vertės nuo $25 iki ♦ įjj 
$83, dabar $5 ir augščiau. Kcl- e\ ♦ 
nės nuo $1.50 iki $l.5C. Vaikų w 

Va-

vp
@ siutai nuo $3.00 iki $7.50.*

Ubicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

<«• •»> <«•

SKAITYKITE “DRAUGI”

i

gyvenimo už pigią kainą. $165 sekly- » lizos ir Kuperai. 
čios setas už $35. Puikus miegamojo $ Atdara kasdieną, nedėliom’s , J 
ir valgomojo kambarių rakandai. 2 § ir vakarais. * | »
AVilton divonus, supamąsias kėdės ir I * S. GORDCK,c' v-*
tt. Taipgi augštos rųšies pianą su 25 1415 S. Ilalstad st., Chieago III. st
metų užtikrinimu už jūsų pasiūlytą | j
■L.■L •L -VirVi;W-r■ ■ ■ ■ B B a ■ B ■ S B ■

Jau išėjo iš spaudos

Pamaldų Vadovėlis.
AMERIKOS LIET. R.-K. BAŽNYČIOMS.

Sutaisė ir išleidi A. L. B. K. Kuninn Sąjunga. 
I’/YMALDiJ VADOVĖLYJE rasi Maldas, Giesmes, 

Stacijas, Graudus Verksmus, Apaštalystės Pamaldas, a 
Rąžančių, Tretininkę [statai ir tt., viską, kas musų Baž
nyčiose, viešose pamaldose, yra vartojama. Prie to vis
ko knygutė labai paranki, nors turi 297 pusi., ir labai 
pigi, nes “Pamaldų Vadovėlis”

| šikšnele apdarytas, auksiniais kraštais, kaina tik GOc.
J audeklą apdarytas, auksiniais kraštais, kaina tik 40c. 

Mokesnį galima siųsti krasos ženkleliais. Viršiaus 
dolerio išperkant money order. Adresuokite. 

DRAUGAS PUB. CO.,
1800 \V. 4Gtli Street, Chieago, UI.

a'a o b”n‘'■”bV«Vb,«%VbV

ŠITAS PASKELBIMAS SERAS DEL
50 EXTRA

Mei galime tamstai sutaupyti dusyk tiek ant paminklų.
Mes galime išdirbti puikinusius paminklus. Mažus ir dide

lius paminklus padarome kuogetinusia.
Kasykite mums arba ypatumai atallankykite, me« autelkalme 

Tuma visai Informacijai.

Wm. Pierce Granite Co.

Jeigu Pirksite už $3.00 tai Gausite 
Priedo prie aniį Štampų

ūiziausis
NEGU no, HM GIIICAGOJE

DABAR LAIKAS

THE PEOPLES ST
11201-3-5-7 Michigan Avė.

Suite 503, 20 W. Jackson Blvd. Chieago
Telefonas llarrison 1495

4
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