..... .

Wl

-.-r

.........

“SAVAITINIS DRAUGAS”
Lithuanian Catholic Weekly
Published every Thursday by
Draugas Publishing Co.
1800 W. 4Gth St., Chicago, 1IL
Tel. Drover GI 14.
Yenrly subscription in U. S.
$1.50; Foreign countries $2.50.
Single copy 3c.

umer. kaina inr v»~ 307 W
libežyje .................. $2.5U
Pavieni numeriai 3c.
IAVAITINIS DRAUGAS”
lOU W. 4Gtli St., Chicago, III.
Tel Drover GI 14.

LIETUVIU

LAIKRAŠTIS

OR C A N AS', LIETUVIU R.-S. FEŪERAGUOS, SUSIVIENIJIMO L. R.-IE. AMERIKOJE.
CHICAGO, ILL.,

<,

Metai- Voi. - VIII

K E T V I R T A D I E N I S,

12 DIENA SPALIO (OCT.)

1916 M.

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

1

j, 1897.

No. 4

TALKINii'iK&l LAIMĖJO SOMMOS FRONT
FRANCUZAI UŽĖMĖ Dl- JAU SUSIDARĖ JAPONIDELĮ MIŠKĄ.
JOS MINISTERIĮJ
KABINETAS.
Paryžius. Pietiniame Som

___ . •

TALKININKAI NETEKO
130 ORLAIVIU.

sitenkinimo šiame darbe
gali būti. Visi kaip viei
privalo kibti i darbą,
musą tėvynėje didžiai
skurdas.
! Lietuviai išeiviai, ne j a'
Berlynas. Šin metu rug
mos fronto generolas Poclii
mes leisime, kad musą b
sėjo mėnesyj anglai, francu
Suv. Valstiją prezidentas
sumušė voikeeius.
VokieTOKIO. Naują Japonijos
liai pasilikę Lietuvoje mi:
zai ir rusai neteko 130 oriai
eiai pasitraukę tris mylias; ministerią kabinetą sudarei
Artinasi svarbi diena — 1-mo lakričio diena,— kurią’viu. Vokiečiai per tą pati Wilsonas, suprasdamas di
badu? Nejaugi mes leisii
atgal. . Tarp Berny-En-Sau-į generolas Teroehi. Spauda; Suv. Valstijų prezidentas Wilsoras paskyrė aukoms rink-!laiką netekę tik 21 orlaivio. džius vargus musą brolią, Ii-i kad juos ligos galutinai
terre ir Chaulnes franeuzą j naujais ministeriais nelabai I ti po visą Ameriką nelaimingai Lietuvai.
i
_____________
kusiu Europoje, paskyrė naikintą? Juk kiekvieno (
ir anglą kariuomene uzemej užsiganėdinusi. Beveik visit
Broliai ir seseris! Šita diena — tai kvotimai iš musu' l/ny|Cp|H I AL’ISMAv DRIZ mums “Lietuviu Dieną.” Ši ro žmogaus švenčiausia p;
dideli mišką. Be to paimtai naujieji ministeriai yra ka-į pilietybės, musą žmonišką priederysčią ir musą tautinio! VUMLuly LAKŪNAI DŪK diena bus seredoje, lapkri dermė gelbėti savo artii
dar du nedideli miesteliai:] rės šalininka.
! susipratimo. Tai bus — LIETUVIŲ DIENA. Ta diena
čio 1 d. 1916 m. (Visą Šven- nelaimėje, tiesti jam pa,
Bovent ir Lisieres. Į lielai-i
----------------,
parodys visam pasauliui kiek męs esame pribrendę, kaipo
i tą). Lietuviu Dienoje vi- bos rank^- Nuo šio da
pateko 1,200 vokiočiė.
žmonės, kaipo piliečiai ir kaipo Lietuviai.
įsuose Suv. Valstiją miestuo n*ekas ne°ak atsisakyti
•"Ta"
Taigi, broliai r seseris, ruoškimės prie Lietuvią Die-i
se ir miesteliuose pavelyta! Ligšiol surengimui Lie
!nos! Gelbėkime savo nelaimingus viengcnč>s ir nepadarinkti aukas badaujančiai
Dienos Įsisteigė virš
i
1 '
rykime sau sarmatos prieš svetimtaučius.
Bucharestas Apart bom- ! Lietuvai. O prezidentas Wil komitetą. Tai LABAI
Visi komitetai
ir------draugystės
Chicagos
ir,
---- - ------~
- ------ --------o-----apielinkėse
c--------------vnp:„xin i.,pninį anvlpn sonas jau išleido i Amerikos "AI.
Daugeliose lietui
miestuose i vakarus nuo Chicagos turi kuogreičiausiai at-!^ Ruiįuuijos
piliečius tam tyčia parengi kolonijose dar nepasirupr
Berlynas. Oficialiai kariš
Iš Savannah, Ga. praneša sišaukti žemaius
Dienai
...... paduotu antrašu
~ iš kur Lietuvią „
....... BiKharcsto mcto užl|uo(]v_;tą atsišaukimą, kviesdamas,tuo dalyku Taigi, tose
kojo štabo pranešimai skel ma, kad ten pasirodžiusi vėl gaus dėžutes, raiščius ir kitus reikalingus daiktus dykai, tus saldainius. Vaikai ir su- H3“’ «*»«« nukentėju-1 tose, kur dar nėra sut^,
bia. kad į šiaur-vakarus nuo kokia tai povandeninė laivė.
Visi susivieniję gelbėkime Lietuvą!
augusieji atradę tuos saldai siems dėl karės lietuviams, komitetai surengimui Li1
Lucko voikečiai paslinko
CHICAGO LITHUANIAN RELIEF
į viu Dienos, pasirupii
nius
valgo
ir
paskui
miršta
Iki
Lietuvią
Dienos
nebepirmyn.
COMMITTEE,
juos kuogreičiausiai sul
mio
ją
baisiausiose
kančio-įliko
nei
trijų
sąvaičią.
TaiGalicijoj vokiečiai smar
c-o C. Kasputis,
Įti.
Visais reikalais
se.
Valdžia
gina
žmonėms
gi
mums
reikia
kuokarščiaukiai bombardavo miesteli
3246 So. Halsted St.,
'Lietuviu Dienos kreipi
valgyti
tuos
skanumėlius,
šiai
subrusti,
idant
tinkamai
IIerbutow.
Šis miestelis,
CHICĄGO, ILL.
C
i Centralini Komitetą:
____________
l
prisirengti
prie
auką
rinkiberods, greit pateks i ją ran
itral Committee for the
Londonas.
Pastarosios Telephone: Drover 3514.
kas.
lief of War Sufferers
telegramos nuo Balkaną
giausiai surasti rinkėją mo
Karpatuose rusu atakos
Bennet Building, W
skelbia, kad Graikijos mini
terų ir merginą ir kuoplaatmuštos.
laivą.
Barre, Pa.
sterią kabinetą sudarė pro
čiausiai išgarsinti tą dieną
fesorius Spyridona Lambroangliškuose
laikraščiuose. Neužmirškite iš
99 RW HRFIVIII
POVANDENINE LAIVE
sa. Jis pats liko ministeAtsiminkime, kad kitos to apsirūpinti dėžutėmis,
rią pirmininku.
Berlynas. Rumunai Tran- kios dienos gal jau mes nė-i^a^s
^aSssyl'vanijos fronte kaskart kuomet neturėsime ir užtat' Parūpinkite rinkėj
labiau mušami. Generolasmepraleiskime progos jaja ^ems miesteliams,
Rymas. Visas austrą ataLondoans. Bėgyje pastaBOSTONE

Lietuva papludusi kraujuo
se ir alkana laukia musu
greitos pagelbos!

Lietuviu diena
artinas!

MĖTO UŽNUODYTUS
SALDAINIUS.

R|JA p0VAN[JEN|||Ė ĮjĮ|.
tfnvirxi*i iiai
i
yOKIEGlAI LAIMĖJO FOSE; YĖ AMERIKOS PA"
LUCKOPAKRAŠČIUOSE.

NAUJAS GRAIKIJOS MI

STERIU KABINETAS.

ANGLAI LAIKE VIENOS ytaikinėk,, „r- DIDELI VOKIEČIU LAIMĖSAVAITĖS NETEKO
nnui=^11(t, JIMAI TRANSYLVANIJOJ.

ITALŲ KOVA SU
AUSTRAIS.

22,852 KAREIVIŲ.

;

RUSAI NUSKANDINO
rosios sąvaitės Anglijos ar,!Z,^^S,irn::' DVI VOKIEČIŲ POVANDE- mija sužeistais, užmuštais ir
kstoliu atmušė. Netoli nuo
imliesto Trentino italams net
i si sekė užimti dali apkasą.
Tsonzo ir Corso frontuose
tilerijos mūšiai.

TALKININKAI PAĖMĖ 5
IIESTUS MAKEDONIJOJ.
Paryžius.
Makedonijoj
talkininkai pasekmingai žen
gia pirmyn.
Ypač bulga
rams nesiseka į rytus nuo
upės Struma. Čia talkinin
ką kariuomenė užėmė 5 mie
stus. Gaviarmab, Ormanli,
llaznatar, Kalendra ir IToniondos.
Franeuzą orlaiviai jau
bombardavo užimtą Serbi
jos sostinę Monastvr ir mie
stą Priley.
Į Siaurinus nuo Čema ser
bai paėmė Į nelaisvę 816 ka
reiviu.

NINILAIVI.
Londonas. Čia gauta žinia
iš Christianijos, kad Rusijos
torpedos nuskandino dvi
voikečią povandenini laivi.
Kitos tris laivės buvo ata
kuotos.

von Falkenhayn atėmė nuo pasinaudoti. Žydai tokioje NERA LIETUVIŲ.
rumuną du tvarbius praėji- pat dienoje surinko nuken- Pakalbinkite prie
SVETIMTAUTE
pakliuvusiais į nelaisvę ne Eina gandas, kad vokiečiu mus kalnuose. ITargitta ir tėusiems dėl karės 4 milijoteko 22,852 kareiviu. Skai- povandeninė laivė U-53, ku- Carole. Sumušta rumuną nūs doleriu! Jeigu mes ge-; Garsinkime tą dier
fiuje žuvusiu,ji, yra 1,242j ri prie Bostono ' nedėlioję armija traukiasi atgal prieirai prisirengsime taipo gi timtaučiu spaudoje!
savo rubežią. Mūšyje prie galėsime nemažai pasinau- Reikalas svarbus, kii
afieeriai.
i nuskandino 9 laivus, ne iš
Kronštadto paimta i nelai-Įdoti. Pinigai surinkti Lietu- na valanda brangi ir
į Vokietijos atplaukė, bet.,
svę 1,175 kareiviu ir 25 ar-įvią iDenoje neis i jokius neatidėliokime šio dar1
i Bostone padirbta,
motas.
fondus, bet su pagelba AmeŠalyn tinginystė ir
i Y i skas gali būti po mėliu

426 ŽMONES UŽMUŠĖ
ZEPPELINAI,

PASIUNTINYS JAU AT
VAŽIAVO.

UUwlU!«Li

liu.

Delei platini
BERLYNAS ATŠAUKIA mo katalikiš
NETEISINGAS PA kos spaudos

Lig šiol voikečią zeppelinai užmušė Anglijoje 194
vyrus, 146 moterįs ir 86 vai
kus. Sužeista gi 46t vyras,
320 rnoterą ir 157 vaikai.
New Yorke, Katalikiškos
New York. Vakar į New Tokiu bildu išviso užmušta
Spaudos susivienijimo susi
Vorką jau atvažiavo Suvie 426 žmonės ir sužeista 938 Andai buvo pasklidę ži rinkime Pittsburgo vysku
nytą Valstiją pasiuntinys žmonės.
nios, kad į Ameriką atva pas Canerin, išreiškė pagei
Berlyne aJmes Gerard. Su
žiuoja pasiuntinis iš Vokie davimą, idant kiekvienas ka
kokiu tikslu jis atvažiavo,
tijos James Gerard su sąly talikas ir katalikė neatbū
dar niekam nepranešė. Ang
gomis taikos. Telegramos iš tinai skaitytu nors vieną ka
liški laikraščiai šaukia, kad
Berlyno praneša, kad tas talikišką laikarštj. Tas pats
Gerard prašys TVilsono pra
neteisybė.
Gird, Vokietija vyskupas ragino kunigus,
dėti taikos derybas. Vokie
jokią tarpininkavimą dėlei idant ir jie daugiau darbuočiai gi tą užginčija.
Vokiečių lakūnas kapito taikos Wilsono neprašė ir'tusi dėlei šio labai svarbaus
reikalo.
nas Boelke neseniai nušovė kažin ar prašys ateityje.

SKALAS.

VIENAS NUGALABINO
30 ORLAIVIO.

rikos Raudonojo kryžiaus leidimas, kuomet mus
bus tuojaus išsiųsti tiesiog liai badauja,
i Lietuvą. Taigi jokio nepa-

Šiuomi aš prisižadu rinkti aukas badau
jančiai tėvynei Lietuvių Dienoje (lapkričio 1
d. š. m.) ir surinktas aukas Įduoti Lietuviu
Centraliniui Komitetui Chicagoje.

Vard. ir pav.
Adresas

Telefonas
Gerbiamosios moterįs ir merginos kurios Lietuviu
Dienoje sutinkate rinkti aukas sušelpimui musų vai
stančių brolių, parašykite ant šitos kortelės savo pa
varde ir adresa ir iškirpę pasiųskite ja Chicagos Ko
mitetui surengti Lietuvių Diena (3246 So Halsted St.,
Chicago, III.

SAVAITINIS DRAUGAS

įvairios
Žinios

si, įeikia nesveikų odų gausiui šilkai, ar valai su kuriais žaiz
sai, matydami, kad vokiečiu ką tai šnibždėjo į ausį, o
aliva suvilginti ir su abrusu da susiūta, už savaitės laiko ft Jusų pinigą turi buti padė
batarejos jau apčiupo jų li paskui juokėsi...
ti geroje saugioje valstijos
— karštame vandenyje paniii bųva išimami laukant. Vidu
nijas, negalėjo ilgiau pasi Atėję ieškoti kareiviai
bankoje
kintu juos gerai atšutinti ii je žaizdos siuvama su tam ti
likti apkasuose ir priversti vos-vos nusivedė jį atgal.
galiausiai, su geru muilu ii kromis gyslemis. Tos palie
buvo traukties atgal.
— Kas atsitiko? Kų čia
vandeniu visus šašelius nu kamos žaizdoje, bet ir jos,
Vokiečiai danu vyties jų dirbi { Kas su tavim pasi
lOF CHICAGO i
plauti. Prausties reikia nt kaip jau minėjau su laiku su MH Milwaukee Avė. kampas Western Avė £Li
E««9e^€s<w®e8<;@« ** pėdomis. Staiga bevejant darė ! — nuolat klausinėjo
§
tu grynomis rankomis, bet su tirpsta. Žaizda gi susiklijuo H»
vokiečiai užpakalyj savęs Jurgio draugai.
v
tam
tikru
audeklo
šmoteliu.
3%
ant
Jūsų
Pinigų
fc
ja
paties
ligonio
kūno
klijais.
pamatė didelį būrį raiteliu.
R
— Kas su manim pasida
Į pakuniais nubertų odą Tie klijai tirštėja ir su laiku II& Atdara Panedeliais
ir Sukatomis
Tai buvo rusai užsislėpę Pavakarais iki 8 valandai
y’
rė i — Karčia nusijuokęs ta
reikia dažnai (4 kartus die pavirsta j kūno valaknas — S
cžėrio tankumynuose.
St
noje) intrinti sekančiai pada ir taip laikas padaro tvirtų M Skoliname pinigus ant Namų
Sumuojavo raitelių kar rė Jurgis — Tai paslaptis.
(Vaizdelis iš dabartinės
rytų tepalų:
randų.
dai. Jie žaibo greitumu ar Aš užmušiau “vokietį,” ku
ri rtlBIUIltlfllHC
Persiunčiame pinigus
pinigus g
karės.)
KL 3.
ris
lietuviškai
suriko:
“
Jė

R.
Hydrargyri
aminoniati
i
8
į
Europa
ir
galima |
Kuomet prasidėjo karė tinosi. Vokiečiai netikėtai zus, Marija!” Clia, cha, Šiomis dienomis Billings,
Gale
burnos
jaučiu
pridžiugr. 10
gauti Laivokartes
tusijos su Vokietija Jurgis užpulti pradžioje lyg ir ne cha... Vokietys kalbėjo lie sandelių vien tik už langų Olei bergamonti
vimų ir negaliu išspjauti lau
drachm
1
baltųjų ir nigerių. Septyni
kalvelis, iš Tauragių, pirmo žinojo kų daryti, bet ilgai tuviškai...
Adipi lanae hydrosi
oz. i kan tojo pridžiuvimo. Ausįs
nelaukiant
arjergardas
ka

nigeriai
pašovė
tris
baltuo

e mobilizacijoje buvo padažnai skauda.
— Tai tau taip tik rodėsi sius. l)u baltieji jau mirė, ect money for the
ĮSTEIGTA 1888 M.
reivijos
atsigręžė
į
vakarus
auktas i eilės ginėjų caro
“Draugo” Bičiulis,
—
aiškino
jam
draugai.
—
ir taisėsi sutikti “svečius.”
o trečias dar kovoja su mir Aųuae rosae ų. s. od — misce
nperijos.
iš Hartford, Conn.
Ypač
karės
lauke
dažnai
bū

et fiat unguentum sigha:
Po kelių minučių vėl pra
ties
šmėkla.
Atsakymas.
Skaudu jam buvo skirties
STATE BANK
sidėjo baisiausia kova. Vėl na įvairių apgaulių bei halių
Šiuo
tepalu
reikia
gerai
in

Regisi Tamstos
burnos
u pačiute, apleisti savųjų
PO PRIEŽIŪRA VALSTIJOS
ciuacijų.
susibarė šautuvai, pradėjo
trinti pakuniais išbertų odų “danguje” (naso - pliadynx)
KAPITALAS $600,000
uštelę. Bet dar skaudžiau
keturis kartus kasdienų — yra užsisenėjęs užsirožinimas.
spjaudyties ir armotos, pra-į — Neteisybė, ne haliuciMea
mokame
3 proc. ant Pinigų.
■ivo prisiminus, kad jis sa
Mes parduodame Foreign Money
kol visi pakuniai išnyks — vė Toje vietoje esantis sutynibįlo griausmų kalba, sužvan nacija — piktai atrėžė Kal
Orders į visas dalis svieto.
lt) šeimynėlę palieka neapvelis. — O, žinot, kų jis man
liaus vienų kartų savaitėje, mas užgniaužia iš ausų į gogėjo kardai ir durtuvai.
Viršininkai
P-lė Jeanette Rankin iš
rpintų, palieka didžiausiaWlUlam Kaspar — Pirmininkas
po išsipėrimo — užlaikys odų ineri einančias tuneles. Ge
Bušai su vokiečiais šiuo daugiau pasakė?!
Helena, Mont., gavo nimiOtto Kaspar, — Vice-Pirmininkas
le varge. Ir pirm to skurCharles Krupka, Vice-Pirmininkas
kart mušėsi su nepaprastu — Kų? — užklausė dak nacijų į kongresų. Jeigu ji sveika...
riausiai
butų,
kad
geras
dak

as jo namus čiūčiavo, bėJoseph Sikyta — Kasierius
Kl. 2.
.
.žiaurumu. Niekas neprasesi taras.
taras
smulkmeniškai
viskų
ap

August Filek—Ass’t. Kasierius
bus
išrinkta
paskutiniuos
a lmdo pro lango ir pro .
. .
. ,
\ ,
Turėjau iškylimų (ruptu- žiūrėtų ir duotų rodų kaip gy•
k . i
i i i
i nelaisvę, niekas nesislepe. — Norėtumėt žinoti — su balsavimuos, ji bus pirmuti
1900 Blue Island Avė, bet kol dar buvo vy, .
, , ,
,
. •
v. : Kiekvienas atstatęs krutinę pasigerėjimu tarė Kalvelis nė moteris kongrese. Kaip rų). Pirma dviejų metų man dytiesi.
Chicago, III.
is namuose vis dar siaipi. . , .v
..
. : v.
. .
....
.v ..
'kirto iš peties į dešinę ir i — ir aš norėčiau pasakyti girdėti, ji turi paramų žy darė operacijų. Po operaci
Aš galiu Tamstai patart;
up stūmėsi diena iš dienos.1, .
....
.
-v kairę. Mirti ar pergalėti: nelik jums bet ir visam pa mesnių politikierių Monta jos, už kelių mėnesių pradė dažnai inčirkšti, su De Yilbis
i, kaip bus, kuomet us iš- .
. . . .
; .
T
jau dirbti, tai vėl pradėjo uebuliser No. 16, pertoealum įų ir neišpasakytai skauda po
. ,
.
buvo obalsis kovotoiu. Ir, sauliui, bet tas man uždrau nos valstioj.
s į karę — Dievas vienas ,
.
. .
...
. .
v.
.
i berods, nieks mirties nebi- sta, negalima... Jis man pa Jos norai yra: 1) Išgauti veržties iškylimas. Aš pradė liąuidum o, 850 sp. gr., ir vie a-utine, po to, tai skauda strėzmo.
i. .
v . .
,
jau nešioti diržų. Kada liau nų kartų į dienų, sekančiai: įos, ir sopulis puola į gerk...
...
.
jojo, lies nuožmi kare pada- sakė baisių naujienų...
teisę moterims balsuoti vi
Artinių giminiu, kūnų! _ ... , vv. v ,v. ~
ę, kojas ir mėtosi po visų ku,
,.
T'./ re mirti tuščiu žodžiu. Su- Ta taręs Kalvelis paliovė soses valstijose; 2) Pagerin ju diržų nešiojęs, tai vėl išsi gyduoles:
oboje būt galima palikti , v
...
,
, .
R. Iodi
gr. 4 ių. Galvų skauda. I’o to,
-v.
„ . . . t- i
dužus ginklams, draskėsi na- juokties ir betiksliai žvalgė ti vaikų būvį; 3) Blaivybė verčia. Jau tris kartus at
acių su mažaisiais, Kalve-'
sikartojo išsiveržimas... Es Potassii iodidi
lgų laikų vėl jaučiuosi svei
gaiš, mušėsi
kumščiais, si aplink savę. Daktarui R.
M. L. G.
5
neturėjo.
Teisybe,1.
.
ka.
mių
29
metų
amžiaus.
Zinci
iodidi
nusviro galva žemyn ir dvi
.
...
i
kramtesi dantimis.
emntelis, turtingas broPridedant gyduoles ar ne Zinci sulplio - carbolat. gr. 21
Albinienė P.
didelės ašaros nuriedėjo per
5 Antanas gyveno Tilžėje, Šį kartų vokiečiai netikė
galima
butų
tas
vietas
užgy

Listerine
Atsakymas
:
oz.
1
jo skruostus, kurias jis tuoA ar tokioje suirutėje prie tai užpulti griuvo y t žolė
dyti ?
Aquae
oz. 4.
Tamstos ligų vadina Angians nušluostė su rankove.
i nuo dalges.
dasigausi?!
Minėtąjį aliejų (petrolatun įa Pectoris.
Pirmučiausiai
Kapsas iš New Yorko.
- Na, bobut,-tyliai pra i ?lu5is Palen»vCl silpnėjo. Kareiviai taipo gi stovė
Atsakymas.
liąuidum) ir vandenines gy latartina Tamstai visai užsilo Jurgis - jau laik«liN,,re
ten kovisi kru jo nuliūdę, užsimųstę.
neišvengtinai rei- duoles reikia čirkšti į viršų adėti nuo alaus, ir kitų svai
an eįįį
j velės kareiviu, bet jau buvo 1 šiaur-vakarus nuo Jur- Iš Kopenbageno praneša- kėsTamstai
antrų kartų daryti opera užkišus cirškynės snapelį ne galų,’ir gi nedaug tevalgyti.
- Jurgeli, balandėli tu|a^u;
vokiečiai liko įm barko vėl pradėjo kriokti jma, ]<ad Švedija nutariusi A'ijų, jokiais diržais neigi te už liežuvėlio.
Reikia sunkiai nedirbti,
armotos.
Mūšų
broliai
vėlj
j
o
fcįų
prekių
ateityje
nesiųano! — suriko nesavu bal!&a
Šitas gyduoles nereikia pra '.ekilnoti, ir nepykti. Malopalais iškylimo (rupturos)
ėmė
mušties
su
“
vokiečiais,s
sti
daugiau
į
Angliju.
i jo pati. — Kada aš tave, • • .............................................
'Us — pareigomis nevaržairTamstos metuose, negalima ryti, nes jos yra NUODAI,
ioiu iTn+niTiulroi
lietuviškai.*’ *
ki.
4.
įeiliausis, vėl pamatysiu!! J£ime “darbe” dalyvavo kalbančiais
užgydyti.
is gyvenimas prailgina laikų
gal visai nepamatysiu... ’r Jurgis Kalvelis. Jis mu(a) Kaip galima butų pra iuo vieno troškinimų atsikarPirmoji operacija butų bu
[eik!.. Neik!..
šeši neblogiau už kitus, jo Nelaiminga ta lietuvių
šalinti
pleiskanas nuo galvos ojimo iki kito.
vusi naudinga, iškylimas ne
Neverk, kų darysi — durtuvas darbavosi taip pat tauta, padalyta i dvi dali.
Gydyklos — Spiriti glanoibūtų atsikartojęs, jeigu Tam Labai niežti galvų ir slenki
d dracbmi 4, imti vienų lašų,
io jų vyras. — Juk ne vikriai, kaip ir kitų rusų ka Visa musų šalis sunaikinta,
sta butum jokio sunkaus dar plaukai.
(b) Man dažnai galva ap ris kartūs į dienų; už savainuėję karėn pražūsta..J reivių. Staiga pribėgęs prie o lietuviai, kurie gyvena po
bo nedirbęs per ištisus metus
po operacijos. Ir dabar — svaigsta. Taip esant laba ss imti po du lašu ant karto
lgelis sugrįžta. Šit iš Ja ,1° vokietys užsiimtojo kar Rusijos valdžia priversti
Veda
Dr-as
A.
yra
mušties
su
savo
broliais,
ris kartus j dienų ir taip pajeigu Tamsta leisi antrų kar nusilpnėju ir rankos pradt
ių karės sugrįžo: Zakar-įdu ir taisėsi kirsti į kaklų.
Rutkauskas
gyvenančiais
Prūsijoje.
da
drebėti?
■ngva vis daugiau imti kol
tų ciaryti operacijų, būtinai
Vaišnoras, Ragutis ir ki-'Jurgis atstatė šautuvų
JIS
GYVENA
2200
0LY(c)
Nors
valgyt
galiu,
be
Lietuviai,
jeigu
nenorime
ilsite penkis ar šešis lašus
reikės nieko sunkiai nedirbti
lr aš gal su... Lik svei-jr vokiečio kardas į jį sulū
- su vandeniu — tris kartus
žo. Išmušęs kardų iš ran- buti brolžudžiais, tai priva BOURN AVĖ., NORTH per ištisus metus. Per pir kožnų dienų mažiau besveriu
diena... Perdaug imant, galSIDE, CHICAGO.
muosius šešius mėnesius, po per metus laiko nustojau 3
Palauk dar, Jurgeli,^1!, priešo įniršęs Kalvelis lome visomis išgalėmis ru
ų sopa.
operacijai, jokio darbo nega svarų savo kūno svarbos.
akies mirksnyj puolėsi prie piilties, idant musų tauta bu
iuk!..
M. S. iš Vermon
Kuomet užeina baisusis
Negaliu, man jau lai- jo ir sukimšo durtuvų vokie tų vėl suvienyta, idant jai Į visokius padorus klausi lima dirbti. Žinoma, tokie
Atsakymas
:
roškinimas — reikia turėti
butų suteikta neprigulmybė. mus, sveikatos reikaluose, at darbai kaip vilnų kodenti,
./Na... na... lik sveika!.. čio krūtinėn.
(a)
Skaitykite
atsakymų
p
tikleliuose laikomų “amyl
sakinės
ir
duos
patarimus
plunknas plėšyti, ar sėdint
savuosius
Įbučiavęs pačių ir vaikus — Jėzau, Marija! — suri Atsimbikime
dtrite perles”.
Kiekviena
veltu “Draugo” ir “Savaiti siuvinėti, galima dirbti nors F. G. iš Pittsburgh’o, Pa., ku
Telis išbėgo pro durįs. ko “vokietys” lietuviškai ir, garbingus bočius, kurie sa
tiklinė poterkėlė savyje už
nio Draugo” Sveikatos Sky ir už 3 savaičių po operacijai, ’is tilpo “Draugo” 162 spa
!kimui nepasipriešinsi. yt stulpas, nugriuvo ant že vo kraujų liejo, gindami Lie
niko apie penkis lašus ivtuvos liuosybę, gindami Lie-i riuje. Dr. A. K. Rutkauskas, bet ne tokie darbai, kur rei lio 5, 1916.
mės.
(b) Regisi Tamistos širdis luobų. Paėmus vienų potei
2200 Clybourn avė., Chicago, kia parodyti kūno jėgas.
jt linijos Virbalis-Nau- Jurgis, išgirdęs lavono pa tuvos rubežius. Jie gyvas III.
nusilpnėjusį.
Jeigu taip butų .ėlę ir jų invyniojus į nosinį
Šitai kodėl liepiama nieko
tis-Jurbarkas jau antrų skutimus žodžius, kaž-kų ties nesigailėjo dėlei labo
sunkiai nedirbti net per išti Tamstai priderėtų imti Stry karelę reikia pirštais sutins,
į dunda armotos. Dun- prisiminė. Valandėlę jis sto- savojo krašto, o mes nors
KLAUSIMAI IR
sus metus. Operacijų darant, cbninos 1-60 grano dalytę si dilti ir prikišus prie ligonio
pertraukos, be atvan- vėjo, yt stabo ištiktas, prie darbu prisidėkime prie to
losies leisti tų kvapų įtrau
prasiskėtusi vidurių sienoje vandeniu, prieš valgį.
ATSAKYMAI.
Iš savo geležinių na- nužudyto “priešo,” paskui reikalo. Juk prieš šimtų Kl. 1.
oz. 12 i plaueiuosna. Jeigu ši
vieta užsiuvama plėveles už- R. “Ovoferrin”
Jos lcidinėja ugninius gi laukiniai — spazmatišku metų Lietuva buvo liuosa, Per paskutinius trejus me lankstant vienų ant kitos ir (A. C. Barnes Co. Phila. Pa.) ‘amyl nitrite perles” ne
guolius, kurie šluoja nuo balsu pradėjo juokties, kar tai kodėl ji vėl negalėtų bu tus. mano pečius išbėrė maži gyslemis sukabinama. Tos imti po pilna valgomąjį šauk engvina troškinimo, tai i
ės pa viršaus viskų: na- todamas žodžius: “Jėzus ti dabar liuosa, kodėl mes ne
* f pakuniai; pabūva kelias die gyslelės kuriomis plėvės su štų, su vandeniu ar su pie da uostyti chloroformo i
galime
buti
patys
šeimyninMarija.
”
, medžius, žmones, apka
nas, vieni pragaišta, kiti at siuvama, su laiku visai su nu, prieš valgį tris kartus j lilant ant nosinės skarelės
kais
tame
krašte,
kur
kiek

Ore, yt
vandesiranda. Kai-kada visi pra tirpsta žmogaus kūne, o sudė dienų. Leiskite Tamsta ge irikišant prie ligonės uosi
vienas
žemės
pėdas
gausiai!
nutįlo.
Naktis
^vvščiuoja viens pro kižūva, bet už kelių dienų ir tosios plėvelės gyjimo sutvin- ram daktarui ištirti Tamstoj Jliloroformas (metliyl tet
aplaistytas
musų
krauju
ir
Ant
lauko:
šovyniai.
šrapne
įvyniai, palikdami pasvėl atsiranda. Galvos odoje kimu — uždegimu susiklijuo krutinę, galvų etc... Tai galėt -lilorid) turi buti neaiški
savęs ilgą, šviesių juos- lių skeveldros, anuotų dalįs, prakaitu.
kai-kada irgi pasirodydavo ja. Tieji klijuojantieji skys geriaus gyduoles pritaikinti as. Su šitais vaistais, reikia
kepurės, sulaužyti šautuvai, Lietuva po šiai karei pri maži spuogeliai, bet dabar jau čiai palengva tirštėja ir ga
(c) Širdies nusilpnėjimai luti atsargoje. Amyl nit/rite
bšys ėjo karštyn. Žmo- arklių ir žmonių lavonai, dir valo gauti liuosybę ir priva aniras mėnuo kaip atsirado liausiai pavirsta į valaknas li gali buti kūno svarbos mažė >xplioduoja (sprogsta),t o
•hloroformas, daug jo inkvėHnirtimas didinos, apart žai ir t.t. Gyvų kareivių lo buti suvienyta! Šit obal pakaušyje dideli pakuniai, tai p atsitikus, a u kunas tvir jimo priežastis.
liant plaueiuosna, gali visai
lotų vis dažniau ir daž- čia nematyti: sužeistus su sis, 1<urį mums būtinai rei vieni pražųva. kiti atsiranda. tai suauga. Koliai kūno kli Kl. 5.
Pono A. Belsko iš Valpa ižmigti.
pyškėjo šautuvai, pa- darė, o užmuštų abi pusi dar kia įkūnyti.
Šie jau man neduoda ramy jai persikeičia į valaknas ir
Kaz. Gineitis. bės, ir negaliu jų nusikraty perpjautoje vietoje padaro raišo, Ind..
Spiritus glanoini tai yra
Klausimai ne
(liiniii debesys tirštėjo, nesuspėjo palaidoti.
tvirtų randų — praeina apie tinka Sveikatos Skyriui — abai atskiesta nitroglyccricžiiirint rusų pusėje už- Netikėtai į mūšio laukų
ti.
nes ne apie sveikatų klausia 1a — ir gi sprogsta...
gė vienas, n paskui jį atėjo Jurgis.
V. B. P., Peru, 111. vienų metų laikas.
Vietinis daktaras ar suma
Jei žmogus labai kosėja, tai ma, bet apie daktarų mok
Atsakymas.
as ir trecias sodžius. Ug Lupos jo sopulingai vir
Pietinės Albanijos mieste Pirmiausiai reikia dažnai irgi gali išnaujo praplėšti be- slingumų ir etikų. Reikia ne lus aptiekorius Tamstai paaiai gaisrų liežuviai nu- pėjo, akių blizgėjimas už
“Veik kins kaip elgties su tomis
purjturos varsa betem- geso, plaukai susivėlę, marš Įniršę žnionės šiomis dieno švariai išsiperti ir iš vandens sikli juojančių po operacijai užmiršti patarlės:
mis nulynčiavo negrę Kanil- išlipus, druska ar etiliu al žaizdų. Todėl — būtinai rei kiekvienoje avių bandoje at gyduolėmis, šitų ligų gali
[nčius dangaus skliautus, kinių apykaklė atsagta.
ui numalšinti gražiu, ra
J’aiiragės Jurgis pamišo... li. Visa jos kaltė buvo ta koholiu kūnų išbraukyti — kalinga labai atsargiai užsi si randa juoda avis”.
įll< dų kulkos lėkė dejuoliu
užsilaikymu ir minėtais
laikyti po operacijos, idant Kl. 6.
Atėjęs į mūšio lauką, jis me, kad pagimdė sūnų, ku kol sausas.
os pro rusų g-dvas. Ga
Staigiai pasidaro trošku i •a i štai s.
ule kulkos pradėjo lėk- tyliai vaikščiojo nuo vieno ris paskui buvo nuteistas už Jeigu pakunių šašeliai labai lengvai susiklijavusę žaizdų
A. l\. Rutkauskas, M n.
priskretę, tai, pirma pėrimo- nepraplėšti. Mat visi siūlai. į dvi minuti visai užima kva
pačius apkasus. Ru- lavono prie kito, kiekvienam| žmogžudystę.
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SAVAITINIS DRAUGAS

Š KARES LAUKO

kunigą medaliais ir pagar- apkasus ir ten nukankinda-iiyžę atlikti laike trijų die-,
vo. Vaikus gi ir moterys už1 nu. Be to tie zeppelinai galį
bos ženkleliais.
darydavo i trinkas ir padeg netik oru skristi, bet jie reidavo namus.
kalni atsilikus ir vandeniu

AR .ILS TURITE TO
KIUS JAUTIMUS!

ANGLU VARGAI.

Friend” galima gauti kų
vienoj aptiekoj už 25c. ir 5|
už butelį.
Jeigu negalite gauti tai
šykite tiesiog mums
“KOPP’S BABY’S
ERIEND CO.”
Yojk, Pa.
amsi
vieną dolerj
2 buteliukus.

Susirinkimas gazo į vidu
ant vandens plaukioti.
rius ir žarnas sutrukdo šir
bėgti negali.
.Jiems lieka
Kaip tas drąsus žygis vodies veikimą.
Kaip greitai
tik du keliu: mirti arba per ,Jau treti metai, kaip karė
ikieėiams pasiseks, pagyvenę
jus ; tsigulate širdies plakimas
j 5 ! siauėia. Anglai giriasi val
ti dėti.
pasididina, kuris nusilpnina
gią jūres. ,Jie sako, kad pre
širdį, muskulus ir nervus. Jus
Į kybą yra liuosa. Tuotarpu
atsikeliate rytą taip nusilpnėIš Konstantinopoli!o pra-;
i maistas brangsta ir brangsta
kaip kati būtumėte padirbę
kasdieną. Valdžia stengias.nešama, kad persai paska-l
dienos darbą. Vartok Trine BUKITE ATSARGESNI
pasiteisinti visokiais budais! tinti turku pergalėmis ap-!
rio Amerikoniško Kartaus
---------!galimais ir negalimias. Vie-jSkelbė “šventąją karę” ru-j
\ yno Elivirą, kuris išvalys jųSofia. Rumunams įsiver-inieins ji sako, kad trūksta sams. Rusu šeimininkavi- HALTFA.N, X. S. Minis su vidurius ir žarnas nepasilžimas į Bulgariją pro Silis- ; >įvų. kitiems kad dar tvar- mas persams lig ausų jau tras Kanados milicijos Lir pniiiaiit justi kūno. ši gyduo
triją ir Turtukai galutinai,ka pilnai neįvyko ir t.t.
nusibodo ir dabar jie sukilo Samhughes, kuris neseniai su lė, kuri yra didelės vertės tai
nepasisekė.
.Tie priversti j Didžturčiai krauna sau iš.pasiliuosuoti nuo jų. Miestą grįžo nuo mūšio lauko, sako, pgi nuo nerviškumo, galvos
buvo traukties atgal, bet čia. to didelius piningus, o vai- Tspahama jsu atėmė persai Kad Vokietijoje nrtvmiausio- skaudėjimo, nustojimo apeti
,jo ateityje iškils kruvina re- to. dėl sutvirtinimo kraujo ir
generolas Mackenzenas at džia ne vien neapgina žmo- 11UO rusu.
oliueija.
kirto jiems kelią ir sunaiki nių nuo išnaudotojįj didžtur,
t. t. neturi savyje jokių che
----- —--------------- Prie
jos
jau
rengiasi.
'iru
miškų
priemaišų arba nuodų.
NEWPORT, R. I. Suba- no tiltus nėr upę Danube. čiu, bet ir pati padeda didž-lJCĮITD Al III o Al III MIMI
Kuomet jus nueinat pas akių
voki
eeiu organizavę Ji susideda tiktai iš medikali- dytoją
toj, po piet i Suvienytu Vai-,Tokiuo budu rumtiiiv armija1,turčiams išnaudoti biednes ,
U1
mim
dėl akinių, visų-pirma žiut
kitę, ar jis turi kolegijos diplomą
škų
kardinu
žolių
ir
tyro
vy

stiju uostą Newport buvo pakliuvo į žabangas. Sako- mus žmones ir piningais pu-CTCDĮ AI |ČRį*j RĖ |f| NilA
taip gi ar yra užsiregistravęs, ar til
no.
Kaina $1.00. Aptieko- Optimetristo Certifikata, nes už’
atplaukusi iš Vokietijos ap-Įma, kad buk bulgarai išnm- siau dalinasi su išnaudoto- 0ltniHI »«WtLDCJU llUU
svarbiausia Kolegijos diplomas.
se. Josepli Triner, Tšdirbėjas
AKIŲ GELBĖTOJAS.
ginkluota dviemis armoto-į šę 15,000 rumunu. Taipo gi-jais.
.Tei jus kenčiat akiu nuovargi,
UI lemi kas 1333 — 1339 So. vos skaudėjimą., tai ateikit pas saj
mis povandeninė laivė U-53.' nemažai pakliuvo i jų ranDarbininkai jau nebeužtautieti lietuvį P. Millerj, o jis inJ
Ashland avė. Chicago, III.
Laivė draug su kapitonu įkas ir įvairaus kariškojo Į dirba pagaliams nei savo
1 sliškai pririnks akinius ii’ išgydys juil
akis. Išegzaminavimas per specialistj
(Apgars.)
Hans Rose ir 33 jūreiviais j grobio: armotu, šautuvų, kul maistui, ir vos tik nuo baP. Millerj ir G. Milleri dykai.
Amsterdamas. Korespon
Jeigu akiniai nebus geri, tai pil
išplaukė iš Vokietijos uosto, kasvaidžiu, šovynių ir t.t. do apsigina.
dentas laikraščio “The Nou
ęai bus gražinami. Taigi, pirm ei
Paryžius.
Šiomis
dieno

kur kitur, ateikit, pas mane persit,
Wilhelmshaveno. Visata 3,- $eši kaimai, kuriuos rumuNei pati gamta nebegali ii- velle’s Maastrielit” praneriet, o jus busit užganėdinti.
mis
nuskendo
laivas
“
Gai

Neturėjo
nei
vie

400 myliu ilgumo kelionė bu nai buvo atėmė, atsiimti Ja giaus Į tai žiūrėti. Vieni tur,sa;
Taipgi užlaikau didžiausią
dienomis nuo
Vest Sides Storą įvairiausiu auksil
lia,” kuris vežė 2,000 franvo atlitka laike 17 dienų. bar atgal. Likučiai rumunu tuose skęsta, o kiti badu mir
bausmes liko išgeldaiktu. Taigi kam reikalingi šliubi™
oiizų ir serbų kareivių. 1,303 nos nakties atilsio žiedai, laikrodėliai ar kitoki daiktf
Laivė stovėjo uoste tik 3 va- armijos skubiai bėga kas v.
r
•
•
-i
•
iv
beti
22
belgai
Brusselvj.
nepamirškit atsilankvt, nes jus ii
sta. .Jeigu ir ilgiau valdžia T
..
. ,v. , •
, .
. .
...
Juos vokiečiu valdžia buvo, kareiviai liko išgelbėti, kiti
pas savo tautieti lietuvi, gausit
andas. Įdavusi pačtą Vo sau i savąja tėvynę.
sriau, kaip kur nors kitur. Atdara
teip elgsis, galima tiketies itariusi šnipinėjimo. Už nerado sau amžiną atilsį juM r U. Fountain,
oledo, dien iv nodėbom iki 2 vai no pietu|
kietijos pasiuntiniui grovui
susilaukti Anglijoj dideliu į<altns gvventojiis užstojo' rių dugne. Išgelbėti karei Oliio, parašė
paraše
"ropp
“
Popp’s i>aPETER MILLER IR G. MILLER
von Bernstorff laivė 7 vai.
streiku ar pagalinus revoliu- Ispanijos ir Suvienytu Vai- viai išsodinti ant salos Sar- by’s Eriend Co.’’ išdi rbėains j22F w. 2256 st., ir
]
vakare iškeliavo atgal. Spė
ei jos.
stiiu ministeriai ir jie liko (lanija.
tii stebuklingų vaistų, kuilc i
jama, kad ji buvo atplauku
paliuosuoti.
Priežastis nuskendimo lai esą išgelbėję tukstaiiėius mo
si ieškoti pražuvusios prekių
va, tai sprogimas amunici tinų, eionais yra jos laiškas:
A. M. Norkūnas
povandeninės laivės “Brejos, kuri buvo laive vežama. Gerb. Tamsta:
Vienatinis Lietuvis lšdirbėj\
men.”
Berlynas.
Kariškieji
ži

Išgirdus
apie
Tamstų
vai

visokių ženkle
Šis narsus vokiečių žygis
novai
tvirtina,
kad
rusų
ar

stus,
aš
mėginau
ir
man
pa

draugystėms,
nemažai visus nustebino.
ypatingai:
k|
mija nuo pradžios ofensyvos
tiko, Kuomet mano mažiu
Lig šiol apginkluotos po
kardų,
g
n
z
Galicijoj, Volynijoj ir Buko kiomis dienomis Kalugos
kas buvo 3 mėnesių senumo
vandeninės laivės dar nieka
čių, metalu
Anglijoj jau
Berlynas. Šiomis dieno aš turėau naktį sėdėt, bet
vinoj neteko daugiau mili gubernatorius ir Minsko a-v. Londonas.
... ,
dos taip toli neplaukiojo.
anameliuntų
,
i
i -i •
-v. eiama didele stoka kareiviu, mis vėl atsinaujino mūšiai kaip pradėjau jai duoti šiuos
jono kareivių ir aficerių.
pygardos kariškasis virsi, , , .
. . , ,
Bet tuolabiau visus nustebi
padengtų eell
-v, ..
...
i 1 rūksta taipo gi ir darbiniu- prie Ypreso, Artois fronte. vaistus ir nuo tada man dau
nnkas
išleido
paliepimus,
kl
,
amunicijog
fabrikose
.
no, kad povandeninė laivė
loid ’u, š a r p
Vokiečiams pasisekė paim giau nereikėjo sėdėt naktimis.
kiniais
visiems
sveikiems
,
)f
.
lci
to
šioniis
dimomis
vėliavų ir kar
nuplaukiusi nuo uosto Newti kelias sutvirtintas pozici Todėl - gi ši vaisią patariu
nų.
pabėgėliams nuo 15 metų iki Anglijos valdžia sumanė;
port 3 mylias nuskandino 9
visiems vartoti. Mano vyras
jas į įlietus nuo Ypreso.,
Man paveHtun
oO metų įsakomą eiti dirbt pradėti mobilizacijas Airilaivus: 4 anglų, 1 danų, 1
dari us «tli»|
sako, kad nėra geresnių vais- i
art.iati.xkai
lukų
darbų.
Tie
gi,
kurie
joje.
Lig
šiol
airiams
nėreinorvegų ir 3 dar nežinomus
tų dėl vaikų, kaip “Kopp’s
M. A. Norkūnas
turi pabaigę savo darbus, kėjo tarnauti. Anglijos kakieno.
Baby’s Friend” aš ir ta pati !
HAAGA. Rimtas olandų taipo gi privalo eiti pas ki- riuomenėje.
16G Mok ose Street, M oi
Paėmus 500,Anglų nuskandinti laivai:
sakau.
lo.
Mass.
‘Strathdene,’ *West Point,’ laikraštis “Nieuwe Couran” tus dirbti. Kas neklausys ^0 vyrų iš Airijoj, sako anMis. U. Eountain.
“Stephano” ir “Kingston.” praneša, kad rugpjūčio mė- šių paliepimų bus nubaustas dab šis. kraštas žymiai nu130 Aust i n st..
nesyj
ką
tik
neįvyko
sepera
3
mėnesiams
į
kalėjimą
ar
s
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n(
’
s
nebus
mums
taip
Danijos nuskandintasai lai
Toledo, Oliio.
Plymouth Natioi
tiška
taika
Rusijos
su
Vo-|
3,000
rublių.
Užmokesnį
gi
Pavojingas
savo
sukilimams,
“Kopp’s” yra “Baby’s!
vas vadinosi “Bloommersdijk,” o Norvegijos—”Chris kietija- Delegatai taikos ta-į skiria patįs darbdaviai. TaiLondonas. Transylvanijoj Friend” geriausias vaistas |
tian Knudsen.” Kitų laivų I ry^oins vesti buvo susirinko gi žmonės nebegali liuosai
Kuomet Į
generolas von Falkenhayn vaistas vaikams.
Plymouth, Pa.
vardai dar nežinomi. Visiį^a^^®’ Spėjama, kad Ru-j sau pasirinkti amato, bet
vaikai nerimauja, negali mie
Kapitalas su perviršy
tie laivai buvo nuskandinti mul^B0S Įsivėlimas karėn sv. varu verčiami eit į dvarus,
goti, tuomet jam reikalingi
Apart
miesto
Kronstadto
li

$165,000.00.
vaistai.
“
Ivopp
’
s
Baby
’
s
netoliau 100 mylių nuo Bos ardė ši reikalą. Lenkija bu-1
ko užimtas dar kitas mies
Šitoji Banka prizui
tono. Iš keleivių nieks ne tų gavusi autonomiją.
tas Toerburg, į piet-vakaSuvienytų Valstijų valtį
Prie išsinarinimo ir įsipįovirrui
prigėrė. Visi liko išgelbėti.
ruis nuo Kronštadto.
~ I Moka 3 nuošimčius nuo
Tuojau jtrink Uto Richt’r’io
Suv. Valstijų laivai išgelbė-1
| tų pinigų. Galima susika^
. Šiomis dienomis Turkija E1 Pas0' TeX Oencro,as Pietiniame fronte prieš
PA1M-EHLSR
o 256 y patas, kurių skai
Į ir Anglija apsimainė didoJ'11'"1-'' B''" Plane5a’ kad rumunus veikia garsusis Nuo ?o metų nesuvadžiojantis ir Ictuv- i lietuviškai.
čiuje buvo 35 moteris su vai
nikų numylėtas naminis būdas
(f. .V. Postletlivaite,
jinis būriais nelaisvi.,. R«-ita,'P Sdv- Valsti.iU ir Mcksi- von Makenzenas. Ant upės
Tikras tiktai su pažymėta marke
jais. Ant laivo “Stephano”į
iždininkas.
“ĮKĄRĄ”
i grįžę iš Turkijos anglai sa-Į1™ ortimiausioje ateityje Danube rumunai neteko dar 35c. ir 50c. buteliukas
visose aptiekoee arui
ižiavo daug amerikonų. Jis;
Mauda,gus patarnavin|
salos. Čia paimta į
stačiai uito
J-n
•i
gali kilti kare.
Carranza, vienos
i i.o, VoJ
Kad turkai
vidutii •
-i-o i
. ... n
P. AD. R1CHTER A CO.
|vo 3,449 tonų Įtalpos,
•3»y
Yfriahington Street.
PMew York. M •’
- gird, geruoju taikinties ne- nelaisvę !;)-> kareiviai ir 6
niškai maitino ir Rinkamai
[ti nuskandintieji laivai
nori ir jis žada atšaukti sa anuotos.
elgės.
Seniausia Taupymo Banka Chicagoje
jo gi buvo dideli.
Berlynas.
Kariškas ko-į
vo atstovus iš konferencijos Stumiami atgal rumunai
aikurių laivų kapitonai į respondentas majoras Mo-į
ir visu Dobrudžos frontu.
dėlei susitaikinimo.
irtina, kad ši darbą atliko,i'aht tivrtina .kad Sommos
viena laivė U-53. Gird, fronte nuo pradžios ofensy
B(Tl)EXiES LIGOS.
Įkurta 1867 metuos.
vos
anglai
ir
franeuzai
ne

įlaukiojo draug su kitoPietvakarinis kampas La Šalie ir Adams St.
Remnntizinas muskulų ir są
dviejomis submarino- teko 700,000 kareivių. Dide
li talkininkų nuostoliai ir
TAUPIMO OEPARTMENTAS
narių ir neuralgija dabar yiiš»
Priimam Dppazitus pradedant nuo vieno dolerio ir daugiau, nž M
Transvl va ni jo j, Dobru d žo j,
Londonas. Andai buvome
ra madoje. Todėl, dabar yrinosmoknma 3 nuošimčius ant metų, kurį pridedam kas pusė metų.
Armėnijoj, Persijoj ir t.t. pranešę, kad rumunų armi
Atdaras Subatos Vakarais uno 6-tos iki 8-tog vai. vakaro.
ra laikas vartoti Trinerio Te
REAL ESTATE DEPARTMENTAS.
ja įsiveržė tarp Ruščuko ir
palą saugiam gydymui skaus
Perka ir parduoda propertes ant komisijos: iSkolcktuoja randaJ
Turtukai į Bulgarijos žemę.
mų. Tiktai trinimui, neturi
Vr prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgiėius; aklina pinif
Paskučiausia gi telegramos San Francisco, Cal. Atva- imti j vidų. Kaina 25e ir 50c.
gus ant įtaisytų savasčių (properėių).
iš Balkanų praneša, kad ru- žiavęs čia neseniai iš Vokie- flptiekose, krasa 3>5e. ir 60e.
munai liko sumušti ir sku- tijos Monroe P. Mlarks. sa Šiuo metu laiko taipgi apsi
Meldžiu platinti, anglišku pamfletą apie Lietuvą.
bini traukiasi iš Bulgarijos ko, kad du vokiečių zeppeli- reiškia šaltis galvoje ir kruti
nai ruošiasi atskrysti į Ame nėję, kosulys, bronchitas, ger
Kunigas Wulstan su tokiu
pasišventimu gelbsti sužei-'. ^lnios
Berlyno praneša,Vienas zeppelinas va- klės sknuėdjinias, ir tt. NeBaisus dalykai dedasi ka
kad rumunai įsiveržę į BulDar galima gauti visus numerius. O neužilgo ir šeštas
rės lauke. Šit, kaikurie už- stuosius karės lauke, jog tai1 "l_": dinasi “Deutseliland,” o ki- ntidėliok ir vartok “Triner’s s
...
v . v.
’i gari ją labai žvėriškai elgėsi,*
<«
a
»»
Zeppelinai Cougb Sedative, teisinga ir 4 merjs išeis iš spaudos. Pamfletai yra papuošti Lietuvos
savo žūstančio arti-L..
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Itfls
America.
tubežiiiiai laikraščiai prane jo meile
, ,
„
su
ramiais
gvventojais. v ,
,. . . .v. .._ x ■
kainin liko
žada regnlianai vežioti pač- greita gyduolė. Kaina ta pa • lepiu ir Vytauto paveikslu.
ša, kad buk nišų artilerija mo sukėlė nemažą nusisteti. Joseph Triner, Manufactu
^griauta, GvventofaT^
dvlMV
prie Lucku šaudžiusi į sa bėjimą ir pačių bedievių
1
KUN J. J. KAULAKIS
neapkenčia jaį buvo šaudomi be jokio ’Tie «a1ea Pane*h k’ekvie- ring Cheiuist, 1333 - 1339 S.
vuosius pėstininkus, kurie tarpe, kurie
| 324 WHRT()N ST.
PHIl.ADF.LPMA, PAį
Merginas ras P°
tonų. Kelionę i. Ashland nv, Chicago, III.
bandė traukties atgal. To- kaip pikto daikto. Anglijos prapikaltinimo.
(Apgars.)
kiuo budu kareiviai atgal karalius pats apdovanojo tą,gi kareiviai nusivesdavę įiVokietijos į Ameriką pasi-

"ŠVENTOJI KARĖ" PRIEŠ
RUSUS PERSIJOJ, e—.ysi,,,,.
PRANAŠAUJA REVOLIU
CIJA VOKIETIJOJ.

I SUV. VALSTIJŲ UOSTA
BUVO ATPLAUKUSI VO
KIEČIŲ APGINKLUOTA SUNAIKINTA 15,000
ARMIJA.
POVANDENINĖ LAIVĖ.
AMERIKOS PAKRAŠČIUO
SE NUSKANDINO
9 LAIVUS.

MIRTIES 22 BELGU.

DIDELI RUSU NUOSTO
LIAI RYTINIAME FRONTE.

NUSKENDO LAIVAS SU
KAREIVIAIS.

oakley

BAUDŽIAVA XX
AMŽIUJE.

ANGLAI ŽADA PRIVERSTI
KAREIVIAUTI AIRIUS. MŪŠIAI PRIE YPRESO.

TAIKOS DERYBOS TARP
RUSIJOS IR VOKIETIJOS.

RUMUNAI SPAUDŽIAMI
VISUOSE TRIJUOSE
FRONTUOSE.

DAR NEIŠNYKO PAVOJUS;
KARĖS TARP SUV. VALMAINOSI NELAISVIAIS. STIjyIR MEKSIKOS.

PRIE SOMMOS ŽUVĘ
700,000 FRANCUZU
IR ANGLŲ.

|j

'

juos

BULGARAI SUMUŠĖ
RUMUNUS.

RUSAI ŠAUDO ARMOTOMIS SAVUOSIUS KA
REIVIUS.
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IŠ VOKIETIJOS ATSKRYSIĄ Į AMERIKĄ DU
ZEPPELINAI.

KUNIGO WULSTAN
PASIŠVENTIMAS.
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"A. PLEA FOR THE LITHUANIANS"

av

SAVAITINIS DRAUGAS
išpuipo, pasidarė autra tiek!

11

Ji pratina vaikus prie gai Olšauskas ten kokias sukty- s

u tamsuoliai socialistai. A. kokio apjakimo veda skaitj
odės jog
;...............
didesnis ir rudes,
tuoji ’rstovuno.
OOS padarė?
Sutkus gražiai, rimtai piešė'nias tokių šlamštų, kaip StĮ
Ji visuomet saugosi šiurk
turės sprogti.
P-as Yčas mums pasakė, žmonėms naudingumą kata-į kė-Kurdas, Keleivis, LaisvĮ
Matydamas, kad mirtis štumo.
kad ta istorija su makaro- likų Susivienijimo, katalikių ir Naujienos. Juk tie šlami
Ji mokina gerbti ir mylė- nctis yra tokiu pat bjauriu kos spaudos etc. (tikrinau- štai sėja dorišką supuviuuJ
jau nebetoli, vargšas grūde
lis ėmė skaudžiai ruguti:'t,i mokytojus.
piasimayniU, kaip nebuvėlio emi aiškino klausvtoįaiufi Jr sklveidžia tirštas tamsy“Kam gi aš užmigau, kam
Ji perdaug nelepina savo Kutros afidevitas. Kun. 01- prie kokio nupuolimo
prie bes.
gi aš išaugau, jai t >ki baisi vaiku.
i
šausko tame dalyke jokių *r~.................
mirtis manęs išsižiojusi lau
sukybių nebuvo.
kia. Bčiau buvęs kur kas
Mums prisiųsta iš Wilkes
Iš to aišku, kaip žemos
laimingesnis jei nebūčiau ma
larre, Pa. telegrama sekan
rūšies žmonės yra tie Ame
tęs šiltosios salės spinduliu,
čio turinio:
rikos lietuviai socialistai,
I
jei nebūčiau girdėjęs link
Ten kur gali tureli užsitikJjimą, kur žinai kad
kaip jie yra pasiryžę daryti
Polish
Victims
Relief!
smų paukštelių giedančių.
jie bus saugus, kur gali gauti juos kada nori,
?und iš New York’o pasiūlė,
Wli
kad ir blausiausias niekšysButu manės nesutikusi ir ši
tes, by tik apšmeižti musų
kur jie gali jums atnešti pageidaujama nauda
nums plačią pagelbą LieBuvo liūdna rudens die-j ta nelaimė.”
tautos veikėjus.
Nulindęs grūdas staigu iš
11a: vakarų vėjas draskė nuo
Tas Laukus pasekmingas ir
uvių Dienoje.
atsižimi ypatingu ramumu pnsiTas dar kartą parodo/
medžių pageltonavusius la-l girdo nepažįstamą balsą.
Floridos, North Caroiinos
įlėkavojant ištikimiems jo globė
kaip negalima tikėti sociali
pus, o smulkus lietus čaižė “Nesibijok, sakė jis. tu ne
jams ir neatleidžiant stumėjir Wyoming valstijų guberpražūsi visiškai. Pasitikėk Anais metais, kuomet kun. stu laikraščiams.
mas pirmin padarė jį finansiš
keleiviui veidą.
latoriai ketina išleisti prokkai tiek tvirtu, kad jo kapitalasi
mano
galybei,
aš
tan
prižaį
Olšauskas
su
kun.
Tumu
va

Tą pačią dieną išėjo ūki
ir atsarga yra u:.bar daugiau
emacijas ir žada pagelbą.
ninkas kviečiu sėti. Laukas du laimingą ateisi. Mirk tja-iminėjo po Ameriką, rinkdakaip
bar,
nes
toki
mano
valia
„„
Silver Creek, Pa. mainie- išrodė labai ilgas, pajuoda
mi
Saulės” mokyklai au-į
$5,000,000.
ii.
Neilgai
trukus,
aš
tave
priDaug jau Lietuvių yra pasi
k
ai paskyrė $100 aukų Lie- vęs. Musų ukninkas vaik
socialistai dergė juos'
dėjusių čia savo piningus ir
ščiojo tame lauke priešų alsiu i gyvenimą daug gra- išsijuosdami. Kad pasekmin J vieto Lygintojus Lygina.
įuvių Dienai.
užganėdinti, bet mes norėtume, supažindinti dar ir daugiau
sočiausių vauai, DesKelbpriešais ir vaikščiodamas bc;zesnb
Lietuviu su šituo banku. Ponas B. Vaitekūnas, musų at
giau
varyti
tą
bjaurų
ardy

Užsiregistravo lig šiol 154
‘Kas esi tu, kurs žadi
uami lygyoę kiliems, patįs
stovas — Lietuvis, mielai Jums patarnaus savo kalboje —
rė i juodą žemę geltonus,
ir kliudymo darbą, vie-!
lomitetai iš įvairių vietų.
Anau tokią, laimę? klausė nu- mo
Jausitės namie. Bankas moka 3 nuošimtį. Atdaras nuo
Socialisto
nas socialistas pavarde Va-!^ixk° nei^‘?sSoci<
kaip auksas, kviečius. Taip
. v.
,
i) ryto iki 3 vai. po pietų, Subatomis iki 2 vai. popietų.
I Tags ir raikščiai užsakyta i-jis žygiavo iki pat vakaro,.
ys kviečių grut as. _ “Aš
aikrascio “Keleivio” savi
Mes norėtume gauti Jūsų depogitą kad ir mažiausių.
si’iauskis, socialistų laikraš
Įsitėiuikite adresų.
ew Yorke, dezes — Phila- kol mai.se nei vieno kviečių
’
ninkai sukrovė sau tūkstan
" iir kurs tave pripkelsiu iš to čių bendradarbis, Amerikoj,
grūdo nebeliko
Subatomis nuo i) iki 2. Vakarais nuo C iki 8.
elphijoj.
čius, iš kruvinai uždirbtų,
r.ienas kviečių
, . v. grūdas
i įkni
i •'mirties
patalo
į
gyvenimą
nueina ir sufabrikuoja vie, . .
K,
Su
Viskas bus išsiųsta Komi
...
t.
.
,
i laiminga.
Atsake nepazi- Sr. dokumente, vadinama a-lvaigS,J darMninkd
to tarp dvieju slapių kruni, i
i i
STATE BANK
girdi, tokiais1'als Pini“žais i‘e pasistatė
kas iki 25 d. spalio.
Paklausė ii.‘.Svitų. Tįn
Ii '
slių. Kur tik jis, vargšas, štamas balsas.
OF CHICAGO
nepažvelgė, visur juoda šla viečiu grūdas savo Šutvei- ir tokiais metais tarnavęs sau _raudonus. Paloclua> l»Amerikos Lietuvių
taisė puikiausius automobi
tojaus
ir
apmirė,
pabaigdaKauno
pas
žandarus,
ir
ma

Centralinis Komitetas. pia žemė. Savo brolių kitų
liūs. “Keleivio” mokiniai,
Kampas LaSalle ir V/asbington Street
kviečiu už augštų krumslių nias savo vargingas diena.-.. tas, kaip prie žandarų atei___
J
.
• ulėj
to
kurie
tą
šlamštą
beskaitydaS
Nuo
to
laiko
jis
ilgai
° davęs kun. Olšauskas su
jis užmatyti negalėjo. Jam
PRIEŠ PAT CITY HALL.
nosais. Po to afidevitu tas mi’ išmoko tinginiauti, ir gy [
nebe
jausdazemeje
nieko
vienam tokioje negražioje
vietoje pasidarė ilgu ir liūd mas ir nieko nebežinoda- socialistą Vasiliauskis pasi- vsnti, lyginant svetimus tur
na. Liūdnumas nuolat augo, mas. Taip praėjo visas ru rašė ne savo pavardę, bet L'dS’ su^inoję. kad pats jų
TIKRAS
pramanyta pavarde “KUT- -'—Rytojas Keleivis” nebeypač kada vargšas kviečių duo ir šalta žiema.
grūdas atsiminė savo lai- A’ieną gražų pavasario ry ip ą ,,
"
'
lygus, kad jis virto jau tik
ŠIRDINGUMAS
jmingasias dienas. Nelabai ta iš drėgnos žemės iškišo
ru kapitalistu, isibriovė rau-1
Taip sufalsifikavus doku donojan naman ir ėmė “Ke
[■seniai jis sėdėjo varpoje aug žalią savo galvutę jaunas
štai ant ilgo šiaudo viršūnės.[ kvietys. Tai buvo tas pats, mentą, socialistų laikraščiai, leivio” piningų kupeles ly Norint Patikrinti Stebėtinus Rezultatus karius atneša
Skaisti saulė tada ji šildė, o kurs praėjusį rudeni vaito- kaip nepradės rėkti, kad gir
BURGARIAN E LOOD TEA
ginti.
šiltas vasaros vėjas maloniai damas apmirė. Skaisti sau- di. kun. Olšauskas tai tikras
Boston, “American” laik
LAIŠKAS PARODO UŽGANEDINIMĄ
Pačių socialistų laikraštis glostė kviečių grūdą, lygu dėlė švietė ir šildė naujai išrusų žandarų šnipas.
rastis rašo, kad raudonaja
įso kad Amerikoje Lietu matutė ant jos kelių sėdin- ' dygusi kvietį taip maloniai,
* >y •
Peržiūrėta per laiškus, kurie tapo prisi sti žmonių, kurie liko užganėdinti.
Bet
galop
pradėta
jieško

me name Petro Viluknos
ty Socialistų Sąjunga
tį kūdikį.
Emd tas džiaugsmais nesitvė
Ter du metu išdirbėjai BULGARIAN BLOOD TEA esą pasakoja žmo
ti. kur tas garbingasis Kut-į laikrodžių krautuvę apvogė
914 metais turėjo 3,187 są
Varpoje sėdėdamas kvie- lv* Pažvalgęs į visas šalis,
nėms apie Bulgarian arbatų ir jos stel tinus resultatus. Dauguma žmonių
narių, 1915 metais turėjo 3,- eių grūdas gyveno kartu su kvietys pamatė, kad jis nc- ra, kurs tokius dokumentus!ir “Keleivio” ofisą. Apie tapo prigautais pirkdami netikras arb: ‘.as k. t. lapus, gėles, sėklas, me
padarė. Pasirodo kad tokio į $1,000 paėmė piningais ir
sąnarių o 1916 metais savo broliais. Lytui vos auš bevienas, kaip tai kad buvo
džio žieves ir kitokius dalykus. Bulgarian Blood Tea yra viena iš esniausių
Kutros
nei
bute
nėra.
ir
daugiaus
kaip
$1,000
auk

rudenį.
Dabar
didžiausias
ir suvirš 1,000 metų vartojama. Geri: r.sias laikas yra prieš einant gulti
i 2,151 sąnarių.
tant, pragysdavo didi gieskviečių
brolių
būrys
išlindę
Pradėta jieškoti sulig pa siniais daiktais. Iš “Kelei geriausia sutaiso vidurius.
L914 metais kuopų buvo mininkai eiruliai
(vever
Tie, kurie yra vartoję Bulgari. a Blood Tea,
turi gerų sistemų.
I, 1915 metais kuopų buvo šiai) ..ir linksmindavo savo iš žemės, pakėlę galvas link rašo, kas tą dokumentą ra vio” raštinės išnešė $500.
sminos.
,
Jie
žino,
kad
yra
labai
sveika
du
sykiu.)
ant
savaitės
arbatos
išgerti. Ne
šė. Pasirodo, kad jį rašęs
Vagyiiai nesusekti.
o 1916 metais kuopų yra giesmėmis beaugančius kvie
čius. Dabar tas viskas diu- Musų kvietys, būdamas ne Kutra, kuris nei bute nė Mat pamokink lyginti ki kuriu žmonės nesupranta, kodėl artata ] įdirbta iš lapų gali kuom būti gera.
tokioje draugijoje, šildomas ra buvęs, bet socialistų su tus, tai jie tave pati nuly Joje nėra alkolioliaus arba kokių kenksmingų mineralų.
Er tos skaitlinės parodo, įS'° amžinai
Per paskutinius du metus musų biznis išaugo milžiniškai, ši arbata
žlunga socializmas lieMat vieną kartą atėjo ta sa\ll(;s
glostomas lengvu J laa Vasiliauskas.
gins.
Tai svieto gudrybė!
yra siunčiama į visas dalis svieto, l aiškai, kurie mums praneša, jogei
vėjelio dvelkimu, džiaugės
Beto prirodyta ir tai, kad
rių tarpe. Vis daugiau ir [nelaiminga diena, kada at
W. Kulnis.
dauguma tampa išgydytais nuo reumati. mo, nervų, galvos skaudėjimo, pa^ir dėkavojo Sutvertojui už
Vasiliauskas nei Kaune ne-j
įgiau žmonių ima supra- klydo iš kažkur dalgiu ne
metimas apetito, vidurių, inkstų ir kitų visokių ligų.
tokį malonų gyvenimą.
buvo tais metais, kuriais ji&į DIDŽIAUSIA BAIMĖ AP
tikruosius socialistų va- šinas žmogus ir nupjovė vi
šių laiškų yra tūkstančiai ir pei daug imtų laiko juos visus čionais
Paėmęs tą kviečio maldą,
sus
kviečius,
o
rišėja
surišo
išdrukuot. Mes padarėme plianą, tas i lianas sekantis: gavom p. Charles
norus vis aiškiau ir aišpilkas eirulėlis (veveršelis) sakės tarnavęs Kaune pas
juos
i
pėdus.
Visas
kviečių
P.
Eieliardt, nuo Leliigh Ave.š iš l’it. sburgh, kad jis padarytų affidavit,
matyti, kad jiems rupi
ĖMĖ PITTSBURGO IR
kilo augštyn ir, linksniai žandarus ir matęs kun. Ol
kad patikrint gerumų tų laiškų.
laukas
išrodė
lygu
karės
vie
larbininkų gerovė, tik
giedodamas, nešė ją Sutver šauską su donosais vaikščio
Ant galo mes sužinojome, kad N.itioual Labor Tribūne per 50 metų
ta,
pilna
priguldyta
lavonų.
įninku piningėliai. SO
jant.
tojui.
APIELINKIŲ
SOCIA

i
yra
organu
dirbančiu žmonių ir kad jis savo skiltyse talpindavo daug
“Bet dar baisesnė mums

INVAIRIOS

XTRA'Kviočio
vargai ir

PADEK SAVO PINIGUS

L

Skaičius iietu
viii sociali
mažinėsi
,

FISTŲ

LAIKRAŠČIO

Beto liko prirodyta, kad

buvo valanda, kada mus į-J Kaip tas "kvietys, taip ir
PALO- Rišo i kuliamosios mašinosjlnes prisikelsime iš numini-[socialistai patįs donosus ra

1LEIEVI0”
IS, pastatytas už kruvi- I nasrus _ tarė ašarodamas'sių i geresnį gyvenimą, jei šė ant kun. Olšausko Suval
uždirbtuosius UŽVILTŲ kvietys.
Įdūkę mašinos j busime pildę Sutvertojo va kų gubernatoriui.
APMULKINTŲ DAR- sparnai
Kuomet ta socialistų be
zvembdami mus lią, išreikštą Jo prisakymuo
se.
[INKŲ CENTUS, yra mušė kur kuliam pakliuvo.
gėdystė, su tokiomis falsi|geriausiu prirodymu.
fikacijomis ir donosais išėjo
Bet, ačiū Dievui, iš tų krau
|to visos socialistų elgi- gerys mašinos nasrų mes
eikštėn, ir patįs socialistai
o ypač Bulotos ir jo greitai išsprukom. Mus žmo
[dovių
prakalbos
ir nės suseiiH ir supylė į mai
Įžtai liudija, kad jiems Dą. Tiesa
liesa eia mes buvome
pi žūstančios tėvynės k'uslėgti, lygu silkės statinė-

jai,
.!<■• kvapą vos ne vos tegalėjo
cialistų šlamštai nuolat 111(1 atgauti. Bet visgi maiše
žmonių dorą, verčiapnivo daug geriau negu da
lytojus į bjauriausius iš P’ar*
l)uvau hent
kėlius.
i drauge su kitais.
atai visa tai matydami,\ ^aiP l)Ust^ninkas tarp uo

i

LISTUS!

Todelgi kvietėm redaktorių šio laikraščio,

kad jis peržiūrėtų musų laiškus ir pe: dtikrintų.
Jie peržiūrėję musų laiškus su iuielu noru sutiko mus garsinti sav(j

Nuo pat socialistų išsivy-i
stimo iš keturkojų ilguode-i
gių nioukiiy, tokios baimės'
jie turbut nepritiko, kaip)
įiolnis dienomis Pittsburg!
GERA MOTYMA.
ėmė jausties nebe savo kai ii- jojo apylenkės miestu
liniuose. Žmonės į juos pra- kuose. Mat čia atsilankė p.:
Ji myli visus savo vaikus
žiūrėti, kaip į kokius
A. Sutkus su prakalbomis.,
vienodai, visiems vienodai žvėris. Dar labjau žmonių skait buvai
rinkosi musų so-'
rodo savo gerumą.
į akis atsidarė, kuomet sociaeialistėliai surengtose p. į
Ji stengiasi į savo vaikų ]jRtu šulai Montvidas ir s-.ųkui
irakalbose.
Kitas,i
širdis įkvėpti meilę prie vi- Kiaulėnas nužudė kunigą .,
,n <b u Kiniaiię, kad sav iš-į
so to, kas gerą, gražu, pra-.^ebri.
vis .■č.i iKs, nes ne kunigas.'
kilnu.
Dabar
tie
patįs
Amerikos
Su lieki :d i umu musu* ištvir-i
_ i
Ji nepavelija vaikams nė-į lietuviai socialistai sumanė
i-. P .i lauke, kuomet p. Sut
kuomet
meluoti,
pravar- naujas begėdystės,
kus •u’idės keikti kunigus,
džiuoties, pašiepti.
Kun. Olšauskas Voronežy niekinti viską, kas daromu
Ji svečių akyse nei giria je girdi dideles suktybes da žmogui miela ir irangu. Te-

lukias šalin nuo socialistų ų, tai ir aš, nuo visų ;ipkurie l,astas vicl,as I)a^-S kup tų
in
visi
tie,
dviejų šlapių krumslių. esu
tori savo prakaitu įsnau
paskirtas numirti.”
joj ams piningus pilti, kusavo vaikų, nei peikia,
ręs su makaronais, kuriuos f-įau skamlžiai apsiriko niu’
aip
kviečių
grūdui
benebenori beduoli savę
Ji neleidžia vaikams gy- skyrė mokiniams “Lietuvių
kinti, kuriems apkyrėjo i
pa,naziJ
vulty kankinti.
Draugija
nukentėjusiems
Sąmoninga gaspadinė
ištvirkimo supuvęs pur '1 O!J 11K21.1S.
visada turi savo namuose buteliuką
Ji mokina vaikus manda- nuo karės šelpti
, smarkus vejai, eaize nemaD-ro Kklitsr'lo
Atvažiavus į Chicagą tos
, .....
. Jonus lietus. Neilgai įnikus giai elgties su žmonėmis.
8>AIH-EXPELLER
o darbininkai, grei-(Hsitik() ,la|(j;l ll(.blini<-.. Kvif
Ji nedraudžia vaikams draugijos
pirmininkui
p.
Neabejojantis Hudas jtrinitnuy nuo
nkaudėjimo Kciimatiiino, persi-a!
įsipraskite ir meskite /.p, o ,.U(]as „|,O tokių dargu-1 linksmai pažaisti.
j Yčui, klausėme, kaip yra su
j,vo sprando išnaudo-jm smalkiai susirgo. Van-!
bausdama kūdikį pri- tais makaronais, apie kutamsių socialistų bjau ,duo smeigės ir jo vidurius valo duot supratimą, kad tas riuos taip r:kia socialistų
jungą!'
J, Poška.
per visas skyles, 'būdasjai labai skaudu daryti.
laikraščiai? Ar ištikro kun.

straipsnių prieš netikrus vaistus.

rlnno, išsinarinimo ir tl.

Tikras tiktai su pažymėta marke
"IKARA”
23c. ir 80c. buteliukas vlporo aplitkozj arba
bt.e iai uuo

r ad.
r* a c o
?i-bO V'Mttffcfrton btrtet. ftc.v VAm4, N. M.

laikraštyje.

Mes esame užganėdinti, knj galime tą paskelbti.

Kiekviena

žmogus gerai apsimnstantis duotų Bulgarian Blood Tea pirmą baudynul

c mes tikimės, kad paliksite pirmutinius jos prieteliu.

Natioual Labor Tribūne
l’itlsburgh, l’a., Rugsėjo 1, l'.HG.
Marvei l’roiluets Co.
316 Liberty BIdg, l’ittsburgli, l’a.

Gerbiamieji: — Kaip Tamstos jau žinote apie NATIONAL LAl|

TRIBŪNE, kuris beveik per 50 metų yra organu dirbančiu žmonių,
per tą laiką sudarėme prakalbas, rašėme straipsnius prieš visokius netikit
sius patentuotus -.JutiS. Mes, patentuotų vaistų pagarsinimus nepriimame
į savo iniKrasr). nirime už garbę pranešti Tamstoms, kmi ištyrę apie
BULGARIAN BLOGI) TEA su mielu m ru Tamstų pagarsinimą priimsimo ir
didžiuojamės, kad galime jj talpinti
laikraštyje.

Mes norimi

Tamstas pasveikinti

kad padedate

NATIONAL DABOK TRIBŪNE augti ir kad jį remiate.

nineų

laikraščiui

Linkėdami kuo-

geriausio pasisekimo, liekamos

Su tikra pagarba,
'

,

NATIONAL I.ABOR TRIBŪNE ,
J. II. Vitclio 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 Marvei BIdg, Pittsburgh, Pa.
,

PASARGA: Jeigu norite, kad Jūsų pakelis butų siunčiamas iušiuruo
tas Jusurod) priaiyskite JOe. daugiau.

SAVAITINIS DBAVOAS
150 kp.
matant reikalų paimti advoka
179 kp.
K. Maeinauskas, A. Mika- A. Mikalauskienė už 5 men..
tų ant vietos, kad greičiaus
liuniutė.
registravimų užbaigus.
A. Jurgilas už 5 men. .L Poš
152 kp.
Buvo pakeltas klausimas akus, Y. Balkevičius už 5 men..
Jeigu tamsta nori būti savistovus tai vienas keliat
pie spaudininių Susiv. konsti A. Stankevičiūtė, O. Stanke 1. Pričaitis už 5 me" . M. jo dasiekti, tai pradėt Savings acount’ų. Žmogus, kuris dir-l
ba turi ir žinoti kaip taupyti savo piningus dėdamas juosi
,
tucijos. Sekretorius pranešė, vičiūtė.
Lukošenčie, O. Rutkelaitė.
į
bankų. Niekas negali žinoti kur kokia nelaimė atsitiks ari
I kad liglaikinė konstitucija, ku
161 kp.
180 kp. Y. Jarniurios buvo atspausdinta 1000
M. Miluke už 2—16 ber.
levičius už 5 men., Z. Plita bedarbė ar liga prispaus ir tuomet nebus iš kur gauti pa
šelpos užlaikymui savo šeimynos. Neatidėkite ant toliaus,
egzempliorių jau baigiasi, bet
164 kp.
už 5 men.
bet pradėkite šiandienų. Mes mokame 3 nuošimčius. Mes
kadangi dar čarteris nėra už
M. Alenckiutė už 2—16 ber.
Pavitnei.
siunčiame piningus į Lietuvų žemiausiom kainom. Klaus
baigtas
registruoti ir delei A. Alenckiutė už 2—16 ber., M. Launikaitis.
kite mus apie kainas
prisitaikino visų valstijų tei D. Alenckiutė už 2—16 ber.
kurias moka visi sųnariai.
Įdėkite savo piningus į bankų, kuri yra po valstijos
177 kp.
Neužsimokėję sąnariai vaikų
e) Draugijų sųnariai turin sėms nuolatos reikia šį-tų papriežiūra.
skyriaus.
tieji virš 50 metų tegalės in- taisinėti, per tai pilnos kon - J. Austiniukė, O. RulevišiuMusų turtas siekia suvirš šešius milijonus dolerių.
stitucijos dabar dar negali tė, A. Slatkiutė, E. Butkus,
Susivienijimo L. It. 'K. Ame stoti tik j 1-mų apsaugos sky
ma, nutarta atspausdinti dar
1 k p.
rikoje Centro Valdybos susi rių ($150.00) pomirtinės ir
100
egz.
liglaikines.
T. Abraičiutė, Ona Janušo•ępuidm/ v
rinkimo Įvykusio 28 d. ruys., pirma arba antrų laipsnį pa
Nutarta
Susiv.
ženklelius
niutė,
Albina
Žmuidiniutė,
šelpos.
Sųnariai gi senesni
28 kp.
1916 m.
pardavinėt
iki
ateinančiam
sei
Ona Žurinskienė, K. Yaliu- Klora Abraičiutė, Juz. SabaSuvažiaviinan pribuvo šie i.egu 60 metų galės įstoti ne
mui
po
$1.00;
šiaip
paprastai
kienė, P.
Karaliūnienė, V. sevičiutė, Magdė Makauskiuvaldybos sųnariai: J. Jaruše daugiau kaip į 1-mų laipsnį
Pria Ashliitf Ava. Ir 47 gitria
yra
pardavinėjama
po
$1,25
tė, Edv. Makauskas.
vičius prez., K. Krušinskas— apsaugos ir į 1-mų laipsnį pa
Plitinnkienė.
kožnas; užtai dabar yra gera
2 kp.
vice prez., J. S. Vasiliauskas šelpos. Sųnariai iki 50 metų
29 kp.
proga
visiems
nariams,
kurie
Julė Jesevičiutė.
— sekr., J. Stulgaitis — ižd., būdami pilnai sveiki galės įP. Strungys, A. Austravidar
neturi,
įsigyti
po
ženklelį.
7 kp.
V. Lukoševičius — iždo glob. stoti į bent kurį laipsnį ap
čiu.
Nutarta
duoti
pagarsinimų
Kazys
Barasauskas,
Biruir kun. Struckus — kniugius. saugos arba pųšelpos.
30 kp.
į “Darbininko” leidžiamų ka
ta Radzevičiūtė.
Taipgi buvo pakviesti ir na
f) Įstojanti draugija į Su
M. Damasauskas, A. Damalendorių 1917 metams.
8 kp.
Kukaitienė, J. Dobilas, A. Ra nauckas.
mo pirkimo komisijos sąna sivienijimų, savo piningus ir
sauskienė. V. Basličai, P. LaL'ž
išsiuntinėjimų
į
kuopas
Vladas
Kukila
už
1
—
1(5
ber
kauskienė.
90 kp.
riai iš kurių pribuvo šie: pp. visų turtų, kokį turėjo, pasi
toža, J. Pockevičius.
kningų
“
Lietuviu
ir
Lenku
R.
Devesiutė
už
1
—
1(5
ber.,
54
kp.
lieka
sau;
Susivienijimas'
jo

Masandukas, Barušaitis, Mi
J. Antanaviče, P. RaulinaU
*■
31 kp.
Bro. Debesiutė už 1—16 ber.
J. Kaušius, B. Blaviščiunas, viče.
kio draugijos turto nereika- Lilija” paduotų bilų nuo
lukas ir kun. šeštokas.
M. Tamulionienž, U. Kliu“Žvaigždės” buvo sulaikyta
9 k p.
S. Blužaite.
Susirinkimas buvo atidary
91 kp.
gienė, M. Tamulionis, M. Ži
per
iždo
globėjus;
pareika

Yik.
Rasimavičia,
Jur.
Pasutas per pirmininkų p. J. Ja
g) Sergantieji draugijos sų
56 kp.
K. Kučauskas, K. Rozmandonienė P. Jenulevičius, O. kevičius, J. Urbanavičius už
ruševičių 2:30 vai. po pietų. nariai arba silpnos sveikatos, lauta prirodymo apie padary
J. Masiulonis, P. A’idugiris, tas, A. Repsys, P. Adomaitis,
tas išlaidas.
Kadangi priro Alenskienė, V. Juodeska, A. 1—16 ber.
Pirmiausiai perskaitytas instojant draugijai į Susiv.,
J. Abromavičius.
T. Marčiukaitis, Bronis Kazi11 kp.
raportas namo pirkinio komi negalės bu priimti pakol pa dymų ir reikalingų paaiškini Juodeskienė, G. Lukoševičie
57 kp.
nauskas, S. Grozas.
sijos, kuris buvo priduotas sveiks. Čia gali Imt patarti mų nepriduota, pertai išmo nė, M. Laimanskienė, K. Ta- J Samataičiutė. J. Semeta, M. Jučienė, M. Jukauckienė93 kp.
kėjimas tos bilos atidėtas iki mulionienė
A.
Sumlinskas,
valdybai raštu, per Susiv. pre na draugijom, kadangi jos
Y. Jokūbaitis, A. Jokubaičiu- nė, A. Rynkevičienė.
P. Meškauskienė.
ateinančiam seimui.
M. Krisnickienė, Kun.
Y. 'tė, K. Semela, A Yaluckiutė,
zidentų. Iš raporto paaiškė turtų pasilieka pas save, i58 kp.
94 kp.
Nutarta duoti atspausdinti Dargis.
i A.. Semeta, P. Semeta, A. Mitjo, kad namas yra surastas ir dant tokie sųnariai mokėtų sa
J. Jorasiunas.
J. Žiuris, K. Abromavičius,
kp.
aprinktas Brooklyn’e, N. Y. vo mokestis į draugijos — didelių kortų su paskelbimais
’ rulevičiutė J.
Mitrulevičius,
60 kp.
V. Lukoševičienė.
M. Šlikas.
geroje tinkamoje vietoje, pa kuopos iždų ir iš ten gautų pa- Susivienijimo, kurios bus iš
O. Jokubaičiutė.
99 kp.
A. Stankevičius, J. Gali35 kp.
čiam lietuvių centre, prie šelpų ir tame laike atsitikus siuntinėtos į kuopas dėl iška12 A. Kulikauskiu- naičiutė, D. Marcinkienė, R. S. Dudomėnė, O. Černnienė,
binėjimo
viešose
vietose,
J. Raškauskas, P. Rinkevi tė, A. Kulikauskiutė.
Grand st., arti AVillianisbur- mirčiai — apdraudų.
U. Jocienė, J. Lukoševičiutė
Pocauskienė.
kaipo
:
svetainėse,
mokslainėčius.
go tilto. Sulyg raporto tas
Draugija, norinti
įstoti į
13 kp.
101 kp.
61 kp.
namas randų neša kaip dabar Susiv. kreipiasi į Centro Val se, krautuvėse, ofisuose ir tt.
36 kp.
I. Jukneliutė, O. DutkevičiuP. Macijevska, B. BušnaiA. Tamulis, J. Tamulienė
stovi $2400.00 per metus. Už dybų, kuri galutinai nuspręs l okių pagarsinimų bus at
P. Bilzienė, P. Salaševičie- tė, A. Slopas, J. Struopas, B. O. Janavyčienė, A. Surdas, tė, K. Kudiškienė, P. Ruzgaispausdinta 2,000.
minėtų namų su žeme nori apie galimumų priimti.
nė, U. Dulinskienė, A. Mocke Sruopas, E. Yarnelis,' A. Yar- A. Laibinis, Y. Muolušis, M. tė.
Nutarta nupirkti Susiv. iž vičienė, M. Buzenienė, J. Ur nelis.
$2^,500.00.
Užpakalyj namo
Šios taisyklės draugijų pri
102 kp.
Grabauckas, K. Grabauckienė,
dininkui
mašnelę apsaugoji bonas, Y. Bilzienė.
yra tuščias lotas, kuri nupir ėmimui įeina į galę nuo 1 d.
17 kp.
M. etraitis.
J. Kazlauskas, A.
Kazlaus
mui čekių, vadinamų “ciieck
kus, namas turėtų du frontu spalio, 1916 m.
38 kp.
I Be’/inskas už 2—16 ber. kienė, P. Lazaunikiutė, J. La103 kp.
Lentelę mokesties’ į pirmų 1 roteetor ”.
vienų Į Grand, o kitų Į Grand
A. Zupkus, A. Saveikis, I. Y. Lavinkas už 2—16 ber., J. zaunikiutė, O. Jančienė, B.
J. Strolienė, J. Čiškevieia
Susirinkimas užsibaigė ant Bladikas, P. Saltmeris, L Gri Laivukas už 2—16ber., F. Rė
Extention gatvių.
L'ž lotų apsaugos skyrių draugijų sųZ. Vilimas, J. Cickevičiengį
Gilis.
prašo $(5,000.00, tuomet beabe- nariams, virš 50 metų senu lytojaus 29 rūgs., 11 vai. ryte. pas, J. Balezaitis, A. Radži- kus už 2—16 ber., O. 1 rboniuJ. Gudinąs,
63 kp.
J. S. Vasiliauskus,
mo, likosi priimta tokia:
jonės pakiltų namo vertės.
šauckas, S, Suprika, A. Staš tė, Y. Sergalis, J. Dailvda už
106 kp.
M. Keršilusis, O. KeršiulieSusiv. rašt. kus, A. Staškus.
51 metų 47c mėnesiui
Komisijos raportas likosi
9_16 ber., J. Jurgilas už 2— nė, A. Trunca.
A. Dėikas, M. Džikien^
52
,
49c.
priimtas, tik pradėjus plačiau
39 kp.
i 1(5 ber., M. Naruševičiūtė, O.
P. Žiukytė, B. Stankaitė,
66 k p.
Čia garsinami sųnariai sko
.).»
„
51 c
apkalbėti apie to namo nupir
S. Saunarys, O. Saunarie- Naruševičiūtė
Žiglienė.
M. Lukšys.
lingi už 2 ir daugiau mėne
,,
,)<)C
,,
54
kimų, iškilo diskusijos ir pa
nė, Y. Dargaitė A. Burušai18 kp.
108 kp.
70 kp.
sius, kurie Imtinai privalo už
„
55c
galios kaip ir nesusipratimas
55
tė M. Siusaitė Y. Stankienė, A. Giliukas, N. Giliukas.
K. Cerebejienė, O. Šimkau|
J. Marcinkevycia, J. Ra
simokėti Spalio mėnesyje. Pa,, t) t c
,,
tarp valdybos sųnarių; nes 3
56
K. Berzinskaitė, A. Dakrups.
21 kp.
džiūnas,
M. Niešmoras, M. kienė.
lcol šis surašąs pereis per or
v
,,
»)9c
,,
57
valdybos sųnariai, remdamie
A. Mikalauskas uė 1—16 ber., N iešmai* ienė, M. Kalinauckas,
40 kp.
118 kp.
ganų, tame laike gal daugelis
si, buk tai iškilusiais protes
58
w
02c
,,
P. Pinigis, J. Įiesčinskien^
užsimokės, taigi lai būna J. Mikušausekienė, M. Pačiu- P. Mikalauskiutė už 1—16 ber. A. Kalinauckienė, K. Kurti
,,
(,»,c
,,
59
tais prieš namo pirkimų, bu
A. Arbatavičiutė, A. Arbata- naitis, R. Stepulevičienė, J. A. Sliuzaitė, J. Jačionis.
jiems žinoma, kad vardai bu konis, R. Kardišauckas.
,,
68c
vo priešingi pirkimui, pertai
60
vičiukas, Y. Belackiute, B. Yngonis, O. Bandonienė, V.
41 kp.
vo paimta pirmiau negu už
72c
tas klausimas pasiliko neišriš
61
THE KEI8TEK9
D. Saldukienė, O. Jodaugie- Belackiutė, F. Belackutis, S. Į1 )arčinskienė.
simokėjo,
užtai
yra
pagarsin

LADIES
TALORIN?
62
„ ' 76c
„
I
tas ir atidėtas ant toliaus.
nė, O. Karpavičienė A. Pra- Belackutis.
71
ti.
COLLEGE.
Toliaus buvo skaitytas pre
63
„
80c
naitinė, P. Gudukitnė, J. Bak
24 k p.
J. Žemaitis, F. Ramoška, 40 Ir Oottac* Orove Avė.,
64
„
Soc
,,
fektas, pagamintas per sekre(Tųsa)
šys.
A. Ulinskmtė.
A. Mačiulis. V. \’alkaviekas, III. Telefonu O&kland 5252.
Įrių, delei sutaisiau) taisyk65
„
90c
„
bužių.
A. I larmanavičius, L. Gra
i
42 k p.
28 kp.
J. Paltanavičia, J.
Bružas, Jus nusistebesite kaip puiki ir lel
66
„
96c
„
priėmimui į Susiv. pašėl
A. Yarnelis, V. Daugeliutė. j J. Luibomirskas, K. Karinau- gva yra musų metodą padirbimo drJ
bauskas, M.
Grabauskas J.
Klemensą Yilkonis, O. Kar
»)4
,,
»),)<*
,,
imų draugijų.
Todėl Keister College yra popula
M. Varneliut, A. Kazokiutė. i skas M. Yilkas, A. Pulsickas,
Draugelis už 1—1(5 ber., J. vei i utė.
Pagal nutarimų 31 seimo,
67
., 1.02
riška. Pamatykite mus apie speci
165 k p.
Česnavičius, M. Yenslevaičiu35 k p.
K. Galauskas, J. Dvilinskas, kaina dėl siuto.
68
„ 1.08
jminiui pašelpinių draugiKAUTOS MOKYNIAMS:
O. Milašiūtė už 2—16 ber.
tė, J. Česnavičius.
P. Petronis.
Į A. Bubnaitis, J. Mozuraitis,
Susiv., likosi priimtos šė
69
„ 1.15
Pilnas kursas su instrukcijoms
36 kp.
77 kp.
169 k p.
J. Rarnondas, K. Burba, J. Siuvimo kursas 10 dienų ....
lios taisyklės:
70
„ 1.22
K. Janulevieiukas už 2—1(5
Ant. Gozauskas, K. YakolsA. Brazauskas,
Zvinakevičius, J. Satula, A.
Link seimo nutarimo, įnešti
Kiekviena pašelpinė drI Bukevičia.
ber., A. Yasiliauskiutė už 2— 1 is, už 4 mene., Ant. Juode
42 k p.
Tel. Yards 1532
jalės būti priimama Į Su- Susiv., dalį pinigų perkant
A. Gražulis, K. Bieleviciutė,
16
ber.,
A.
Yasiliauskiutė
uė
lis,
Ign.
Katinas,
už
5
men.,
73,
kp.
pagal šias taisykles tu- gerus valstibinius bondsus, se
DR. J. KULI8
2
—
1(5
ber.,
M.
Yasiliauskiutė
K.
Bielevičius.
A.
Katinas.
Į
J.
Jančis.
LIETUVIS
GYDYTOJAI I* |
[nemažiau kaip 25 sųna- l<retorinis pranešė apie tokius
CHIEUBGA8,
57 k p.
170 kp.
74 kp.
teiravosi ir surado gerus mi už 2—1(5 ber. Mikas Janule3250 S. Halsted st. Chicago, UlJ
V. Pceukiutė.
M. Malackas, A. BaneviA. Skrakulienė.
Gydo visokias ligas moterų ir!
Draugijos bus priima- nėtos rūšies “bonds” nešan vičiukas už 2—1(5 ber., O.
vaikų.
60
kp.
75 kp.
Fios turinčios sųnarių ir se čius suvirš 6 nuoš. Bet ka Kvederiutė, P. Kukauskiutė, čius.
Priėmimo Valandos: nuo 9 ryto
S. Mockutis.
174 kp.
D. Stanislovaitienė, J. Szunesnių per 50 metų, bet ne dangi buvusieji pas iždininkų A. Antanavičiūtė už 2—1(5
iki 12; 0 iki 9.
Nedėllomis:!
61
kp.
ber.,
A.
Antanaičiutė
už
2—
1(5
J.
Liutkauskas,
A.
Dobro

nuo
9
iki
2
po
pietų;
nuo 6 vj
kevičia.
aut
ranku
Susiv.
piningai
li

perėjusių per 70 metų am
iki 8 v.
44
kp.
ber.,
A.
Antanavičiūtė
už
2
—
volskis,
K.
Dobrovolskienė,
77 kp.
žiaus; tokių turi būti draugi kosi jau įsidėti į Bankas aut
K5
ber.,
J.
Antanavičiūtė
už
A.
Baranauskaitė,
.
J.
Kab

V.
Zeinys.
J. Aibukas.
tatai
pirkimas
joj nedaugiau kaip 10-ta da nuošimčiu,
46
kp.
2
—
16
ber.,
Y.
Antanavičius
lius,
K.
Dundulis,
J.
Paren

79 k p.
bonds’ų atidėta tolimesniam
lis, visos draugijos sųnarių.
Phone Ceaal lll»l
M.
Majauckienė,
J.
Stasiauž
2
—
16
ber.,
M.
Aleliuniutė
M. Brazaitis, K. Svogūnas.
ka.
c) Kiekvienas sųnarys, in- laikui.
DR. A. YUSKA
175 kp.
liunienė.
85 k p.
stojančios draugijos, turės
Kalbėta apie dalykus regi už 2—16 ber.
LirrUVI* GYDYTOJAS
47 kp.
108 k p.
P. Burneika už 5 men.
P. Tubutienė, Y. IvanausPasirodė,
imti geroje sveikatoje ir kiek stravimo čarterio.
1749 Si. Halstsd CHICA80, ILL.|
V. Rimokaitis, J. Višniaus kiutė, B. Sokaitė, P. ČesnoE. Cerebėjus.
176 kp.
vienas turės išpildyti aplika kad jau visose valstijose, kur
CORNER llth STREET
kus, M. Kazlauskienė, M. Na kaitė L. Tolevičienė.
114 kp.
8. Burinskas.
cijų instojimo. Sųnarių tu bus reikalas turėti Susiv. čarrinčių virš 50 metų senunu^/i- terį įregistruota, yra veda
O. Kamarauskiutė.
177 kp.
86 k p.
vickas.
50 k p.
TEL. DROVE 7771
A. Zupkienė už 5 men. J.
144 kp.
J. Mikeliouis.
plikacijos turės Imti paliudy ma konversacija su apdrauA. Sipaitaitė, \ . Gudelaue
A. Jogeliut, J. Jurtiševb Yadakojis už 4 men.
88 k p.
dos departamentais. Ir delei
tos gydytojo.
kas. Y. Talinockas, A. Raibi
178 kp.
B. Savičius.
d) Instojimo mokestis ir greitesnio užbaigimo, nutarta čia, S. dagelis.
4464 So. Halsted SI

Ne kiek Tamsta Uždirbi bet Kiek Sutaepini

PROTOKOLAS

Iii t Jir., .

P«oplts Stoek Toris

STATE BANK
Musu turtus siekiu suvirš
$6.000.000

S. E. Allen D. D.

įgalioti nekuriose
valstijos!
14(5 k p,
J. Rimka, D. Motiekailis kis, T. Vilkaitienė.
mėnesinės apsaugos ir pašė
mokestis, Ims tokios, kaip!tūlus asmenis apsilankvti pas! J. Milašauskas, M. Milassau- už 4 men. .1. Mickumis už 4
51 k p.
........................
i . .
Susiv. yra priimtos, tai yra komisijoiiicrjus asmeniškai, o skiutė.
mok

89 kp.

SAVAITINIS DRAUGAS

k

Visi sąanriai turi būti su-|
\VESTE1ELD, MASS.
I SUSIV. LIET. R. KAT. AM. 8. Jono, “Naktys”.
čaitė, 1828 S. Peoria st.,
Al. Klimas, 558 W. 14 at.|
sirinkime
ir
atsinešt
gautą
atSLRKA.
97
kuopa
laikvs
įCENTRO
VALDYBOS
ADvaiki; skyriais.
9. Astramsko, “Petras Že
Maršalką, — Mikolas
RUSAI:
'\ irutę. Neišpildė bus nubaus-! mėnesinį susirinkimą, ned. 15
maitis”.
k|>.
114 kp.
zis, 622 W. 15 st.,
i d. spalio, šv. Kazimiero svet.
A. Sikevičiutė, A. Rudaičiu- ti .>11 centų.
Aplikacija turi būti pažy.1. Kamarauskienė, P. Ka
Susirinkimas kas pirmą
(pirmą valandą po pietą.
Pirmininkas
—
‘
J.
Jaroševit
ė.
mėta
kuopos
viršaičiu
vardais
dėdienį
mėnesio, Apveizd. I
marauskas.
SLRKA.
77
kuopos
įvyks
j
Visi
sąnariai
malonėkit
nt-|^
U8
»
1°48
VVashington
St.,
ir krasos ženklelių už 10c.
i™ ParaP- salėje, 3 val P° Pk1
7 kp.
116 k p.
bertaninis susirinkimas 15 d. i slankyti minėtan
susirinki- |Norwood, Mass.
K. Yizgaičiutė 1—2 ber
KUN. S. J. STRUCKUS,
O. Kičiutė, A. Ščepavičius,
SV. JURGIO KAREIVIO
>tu,
M.|
,l:fni
*
r
užsimokėti
n
m.
ties.
Vice-pirm.
—
K.
Krušins

spalio, 3-čią vai. po pu
S k p.
PLYMOUTH, PA. DRAUGYSTES, N0RW00D,
A. Valilionis.
Junevičiaus svet.
■ luipgi atsivykite nauju kas, 59 Teneyck St., Brooklvn,
M. Karuziutė, .1. Gui<
N. Y.
MASS., VALDYBOS
117 kp
Visi sąnariai pribukite su- saliai in
A. Gaideliutė.
ANTRASAI:
Raštininkas — J. S. Vasi
.1. Stankevičienė, A. PacenK.
Y.
Masaitis,
rašt.
sirinkiman.
9 kp.
Pirmininkas, Stasys Kadare^
liauskas, 112 N. Greene St.,
tienė, .J. Paeenta.
A.
Katkevičia,
rašt
A. Kalpokas.
1038 Washington st.,
Baltimore, Aid.
i
118 kp.
SPRING
EI
ELD,
ILL.
19th st.,
11 k p.
Iždininkas — J. Stulgaitis,
S. Maila.
Pirm. pagelb., Pranas Kudir
|)VQVESNE, PA.
St., AVilkes
.1. Sakalauskas, O. SakalaTAUTOS FONDO VAL
SLRKA. 121 kuopa rengia 140 S. Meade
ka,
31 Franklin st.,
119 kp.
DYBA.
SLRKA. 102 kuopos Įvyks balių 15 d. spalio, 7:3() vaka Barre, Pa.
uskiutė.
Protokolų raštininkas,
Jonas
T. .Yainilavačienė, J. Ma
Iždo globėjai:
susirinkimas spalio 15 d., 1 ri*, Carpenters svet.
12 kp.
Ruškis, 18 Tremont st.,
čiulis, V. Maliunaitė.
Pirmininkaas: kun. J. J.
V. Lukoševičius, P. O. Alivalandą po pietų.
J. K intakas, K. Kintukė.
Fin.
raštininkas, J. ATersec
Visus lietuvius ir lietuves
lersville,
Pa.
Jakaitis,
41
Providenee
st.,
123 k p.
kas,
1184
Washington st.,
Visi sanariai
> susi- kviečiame rengiaman balinu.
17 kp.
A.
Nausiedienė,
917
AV.
\Voreester, Mass.
Kasiems, Viktoras Kavaliaus
J. Butkus, S. Litvinavičius,
J. Matukyuas, M. Sargaliutė rinkime ir pasistengkite duo
KOMITETAS
33rd
St.,
Chicago,
III.
kas,
22 Sturvant avė., •
1mas
vice-pirm.
Adv.
A.
J. Barysas, A. Bilius.
kles užsimokėti.
A. Sargaliutė.
Iždo
globėjai:
Dvasiškas Vadovas — kun. šlakis, 3255 So. Halsted st.,
B. Jokubauskas, rašt.
124 kp.
18 k p.
HARTFORD, CONN.
Jokūbas
Puzinas, 20 Pond st.,
J. J. Jakaitis, 41 Providenee Chicago, III.
P. Rašiulis, M.
Karbauc- A. Yasilauskiutė.
Barnasius Jankauskas Willow>
2- ras vice-pirm: Kun. Se
Katalikai pradeda susipras t., AVorcester, Atass.
st.,
E.
ST.
LOUIS,
ILL.
1
kas, M. Žubavičius, M. Kun
21
PI.
Knygius — knn.
S. J. rafinas, 2327 AV. 23rd
ti ir kilti veikime, kaip tikė
Martinas
Bulkšas,
39 Tre
drotaitė, A. Judickas.
O. Selivečiutė, A. AšmeiisSLRKA. 179 kp., įvyks su- jimo taip tautos dirvoje.
Struckus, P. O. Plymouth, Pa. Chicago, III.
mont st.,
ksa, K. Ašmenškiutė.
brinkimas, 15 d. spalio baž- SLKKA spa|i() j
m
Gydytojas — Dr. A. K. Sekretorius: K. Pakštas,
126 k p.
Maršalka, Stasys Kamila, 31
nytinėje svet. tuojaus po pa-1 (,įa jvyk() C()linectieut ;ų)s. Rutkauskas, 2302
S. Leavitt 917 AV. 33rd st., Chicago, III. Tremont st.
24 k p.
. M. Jonikienė, O.
KozakeIždininkas: — B. ATaišnoO. Menčinskiutė.
vičienė, O. Kvitulaitė,
makkb
ikričio suvažiavimas. Kun. J. . t., Chicago. III.
ras, 1514 Caison st.,
S. S.
28 k p’.
Sąnariai pribukite susi rin-'.p Ambotas malda atidarė si
127 kp.
su
Pittsburg,
Pa.
V. Vrbanavičia, .J. Aiduki- kiman, pasistengkite užsimo sirinkimą. Nuo kuopų delega 3HICAG0S I APSKRIČIO
J. Tamošiauskas, J. ŽeroIždo globėjai:
kėti duokles ir atsiveskiti tų dalyvavo 19. Išrinko kon S. L. R. K. A. ADRESAIniutė.
lis.
A. Nausiedienė,
917 AV.
Nesilcankike save Skausmais,
liauju sąnarių
Pirm. A. J. Sutkus, 6329 33rd st., Chicago, Tll.
Reumatizmu,
Sausgėlė,
Kaulų
ferencijos vedėjus: p. O.
♦ >♦> kp.
128 kp.
gėlimu, arba Mėšlungiu—raume
G. Bendikas, rast. ; Kosmauskas, pirm.; p. B. Sa- So. Fairfield avė., Chi *ago,
B. Daukšas.
nų sukimu; neg skaudėjimai nai
Uždavinis, A. CidzinaJ. Miliauskas,
Pittsburg,
kina kūno gyvybę ir tankiai ant
Hl.
rapas, pirm. pagelb.; p. Kaz
Ra.
vičia, A. Cidzinavičienė, A.
patalo paguldo.
36 k p.
AVA N A Al r E, l’A.
Rašt.
,T.
J.
Palekas,
4528
JOS,
AVAUKEGAN, ILL., VALCAPSICO COMPOUND mostis
lauckas
rašt.;
p.
Abraitis,
antVerdickienė.
J. Akialis, B. Vaitkus.
lengvai prašalina virš minėtas li
SLRKA. 75 kuopos įvyks ru raSf.. presop kom;sija p So. Washtenaw avė.,
DYBOS ADRESAI:
gas mums šiandien, daugybė
131 kp.
Pirmininkas, Steponai Keliosusirinkimas 15 d. spalio pa Račiūnas ir A. Alazala tvarkžmonių siunčia padėkavones pa
38 k p.
Chieago,
III.
J. Veišengoft", J. Yeišensveikę. Prekė 25c, per pačtų 28c.
tis,
1344
So.
Jackson
st.
rap. svet., tuojaus po pamal daris.
J. Girda lieki utė.
Ižd. J. Žakas, 3339 So. Pagelbininkas, Kazimieras Bur
JUSTIN KUKIS,
golT.
dų.
3259 S. Halsted St., Chicago, IU.
Emerald
avė., Chicago, Tll ha, 1416 So. Park avė.
Nutarė
daug
svarbiu
dalv42 k p.
134 kp.
Visi sąnariai
ateikite su kų.
Knyga “ŠALTINIS SVEIKA
Organizatoriai:
Protokolų raštininkas, Anta
Nutarimai bus vėliaus
E.
Gražuliutė.
TOS,’’ arba augalais gydyties
O. Ulevičiutė, J. Jenevičiesirinkiman ir naujų sąnarių paskelbti.
A. J. Sutkus, 6329 So. nas Samoška, 1230 So. Victoria
prekė 50c.
atsiveskite.
Nepamirškit,
šis
uė, M. Krekzdieriė.
57 kp.
Chicago, St.
Conn. apskričio valdyba ki Fairfield avė
Finansij raštininkas,
Jonas
susirinkimas paskutinio ber tiems metams:
J. Inčiukas.
137 kp.
Tll.
Bakšys,
1327
So.
Victoria
st.,
23
tainio.
58 k p.
Balčytis, O. Balčelienė, M.
Pirm. — O. Rosmanskas,
Kasininkas, Antanaa Bakšys
B. Petrauskas, rašt.
SUSIV LIET. R. K. AM. 1327 So. Victoria sv.
R. Urbiutė.
Stankevičienė, V. B. Stanke
MUZIKOS MYLĖTO
Rašt. — S. Cibulskis,
61 kp.
PITTSBURGO
APSKRIČIO
vičia.
JAMS NAUJIENA.
Kasos globėjai:
SLRKA. 69 kuopos įvyks Iždin. — p-lė E. Sarapas,
Brooklvnan
nesenai atvsžiavo mu
Leonas Krikštinavičia,
1326
A. Laibinis, A. Laibiniutė,
Organizatoriai — p.p. J. ša VALDYBOS ADRESAI:
138 kp.
zikas
A.
ALEKSANDRAVIČIUS,
susirinkimas spalio 15 d., 103
So Victoria St.,
B. Antanaitis, K. Mickevi- Y. Venclavaitis, P. Rimkevi So. Main gatvės, 2 vai. po liunas ir B. Sarapas.
baigęs Varšavos muzikos konservato
Pirmininkas, Bautrus Vai- Adomas Jonaitis,
1326 So. riją, ir atidarė
čius K. Rimkevičius.
,čius J. Kriščiūnas.
4. ,/. P. (šuoras, 1514 Carson St., Pitt- Lincoln St.
pietų.
LIETUVIŲ MUZIKOS
68 kp.
sburg, Pa.
1. Maršalka, Pranas Dapkas
139 kp.
Sąnariai pasirūpinkite pri
MOKYKLĄ.
A. Brastauckas.
Vice-pirm., Antanas Vis- U07 So. Park avė
V. Brazaitis.
būti susirinkiman, nes svar
Mokinama ant PIANO,
SMUIKO,
2. Maršalka, Antanas Didjur- CHORO GIEDOJIMO ir VARGONI
74 kp.
minas, Homestead, Pa.
141 kp.
bus bus susirinkimas.
ęis, 1327 &o. Park avė.
A. Medelinskiutė, A. AlakNINKAVIMO.
Taipogi
išguldoma
Raštininkas, Kanst. ,VaiJ. Jakubavičius, M. RaipieA. Malinauskas, rašt.
Knygius Pranciškus
Kaptu- : teorija, harmonija, kontrani utė.
šuoras, 1116 Hilsboro
St., rauskas, 1321 So. ATctoria, St.
hiė, B. Lapinskienė, A. Šidlpunktas,
instrumentauicja
77
kp.
ir
MUZIKOS
ISTORIJA.
Pittsburgh,
Pa.
Įauskiutė Y. Kadišius.
Susirinkimai po aštuntai kiekROCHESTER, N. Y.
Užsirašyti į bile kurį muzikos sky
J. Zakiutė, A. Zakiutė.
Iždininkas, kun. S. J. Če- rieno mėnesio, apie pirm* va rių galima dienomis ir vakarais. Kai
SLRKA. 103 kuopos įvyks
142 kp.
82 kp.
pananis, 318 — 4th
Avė., landų po pietų. Lietuvių svetai na labai prieinama, o mokslus einan
bertaininis susirinkimas spa
Al. Ivanavičia.
nėj, 9 ir So. Lincoln gatv.
čiam jaunimui nemaža nuolaida. Vi
J. Litmonavičiukas.
lio 15 d., 1916, pobažnytinėje SLRKA. AVilkes Barre, Pa. Homestead, Pa.
148 k p.
siems, kurie norėtų pasimokyti muzi
90 kp.
Organizatorius, Kanstan- fiVENT0 mykolO DRAUGI- kos, patariama imti lekcijas šioje
svetainėje, 3:30 vai. Malonė apskričio susirinkimas įvyks
A. Puodžiūnas, P. BernaJ. Šestakauskas.
kite visi sąnariai būti susi lapkričio 12 d., 1916 m., 3-čią tas A'aišnoras, 1116 Hillsboro Jos> ROCKFORD, ILL., VAL- muzikos mokykloje.
|tonis, J. Alastauskas.
Adresas:
94 k p.
DYBOS ADRESAI:
rinkime. Nepamirškite prigu vai. po pietų šv. Trejybės ba St., Pittsburgh, Pa.
150 kp.
A. Aleksandravičius,
S. Mačindukas.
Pirmininkas, Kazimieras Miklineias duokles atsiteisti ir žnyčios salėje.
Vedėjas.
A. Petrauskas, M. Verbita,
!as, 1020 — 1022 S. Main st.
116 kp.
66 Conselyea St.,
Brooklyn, N. Y.
AJsos iš apylinkės AVilkes - SEKANČIAS KNINGAS
naujų sąnarių atsivesti.
Į A. Ramanauskas.
Pirm. pagelbininkas ir Iždi
S. Mišeikiutė, J. Mišeikis.
A. R. Servinskas, rašt. Barre kuopos pasistengkite VELTUI GALIMA GAUTI ninkas: P. P. Petrėnas,
422
152 k p.
119 kp.
šiame susirinkime dalyvauti, S. L. R. K. A. KN1NGVNE. Island av.e,
Dailydienė, J. NorkeliuO. Tvarijoniutė.
nes daug bus svarbių reikalų.
Protokų raštininkas: J. J. Mer
PORTAGE, PA.
1. Gabrio “Lietuvių Lenkų
|a s.
Išėjo iš spaudos
141 kp.
žaitis, 1530 West st.,
SLRKA. 86 kuopa laikys su Kuopos gali siųsti du delega
unija .
155 kp.
DVASIŠKOJO
GYVENTMl
Finansų
raštin.: J. Zobinas
A’. Kmiliauskas.
Ir tos
įlinkimą spalio 22, 1916, pa tu nuo 10 sąnarių.
2. Jono,
J.
Baranauskienė, B. Za1129 So. Cburcb st.,
VADOVĖLIS.
159 kp.
prastoje svetainėje 2 vai. po kuopos, kurios neturi nei de
Dr-stės,
Dievo
Apveizdos
para

na”.
lamba.
J. Marce jukas.
pietų. Malonėkite visi sąna šimties sąnarių gali siųsti de
pijos valdybos adresai:
3. Jono,
156 k p. .
. Puiki knyga — turtingai
176 kp.
riai atsilankyti susirinkim: — legatus.
Pirm. — A. Stulginskas, 715
pa
”
.
M. Balčaitis.
riniu.
A’. Radavičius, J. Radavi ir užsimokėti užvilktas duo
W. 19 PI.
Alex. Čerbauskas, rašt.
Jono,
4.
157
Pag. — M. Ramanavičia, 547 Didelė, gražiai išleista.
čius, J. Radavičius, A. Rada kles. Taip-gi nepamirškit at
A. L. R. K. Mot. Są-gos 14
nė”.
T. Žutautas, S. Augštuolis, vičius.
409 pusi.: audeklu apdij
W. 20 st.
sivesti naujų sąnarių, už pri- kp. įvyko susirinkimas spa
f
Jouas
Jaroševičius,
1048
Wa,
5.
Jono,
“
Konradas
Va

Meškauskienė, S.
Rau<to
Su prisiuntimu atsieit
177 kp.
kalbinimą naujo sąnario gaus lio 8 d. š. m..
Rašt. — Liud. Sabaliauskaitė
lenrodas”.
DOLERIS.
ls, P Kareckis.
Al. Sacevičiutė, B. S. Sace- atlyginimą.
Be kitų kuopos reikalų nu
1714
S.
Union
avė.,
6. Freemanoc “Europos Is
Tuojaus ją gausi, tik'
159 kp.
viče.
tarė visos dalyvauti L. D. A.
Fin. Rašt. — K. Vasiliauskas,
AL Aliglinas, rast.
torija”.
K. Alacejnienė, J. Alarcyna.
Syk pas:
558 5V. 14 st.,
aukų rinkime.
AVESTVILLE, ILL.
7. Jocio, “Kuomi Žmonės Tžd. — A. Grisius, 732 W. KUN. A. STANIUKY
162 k p.
Rūgs. 16 d., 1916 p-lė E. M.
SLRKA. 94 kuopos įvyks
Gyvena”.
Kasos glob.: Zof. Bartkevi 2634 W. 67tli St., Chicaj
P. Šimkunienė, O. P. Narsusirinkimas 15 d. spalio, 2 ATiišviliutė apsivedė su p. A.
otienė.
P. Deilininku. Poni Deilininvai. po pietų parap. salėje.
163 k p.
Visi sąnariai pribukite mi kienė pirmiaus buvo mokyto
Dr. A. K. Rutkauskas, J.
nėtan susirinkiman, nes bus ja virimo kursų, kuriuos kuo
I. Karosas, P Burneika,
svarbių reikalų. Atsiveskite pa turėjo įsteigus. Už jos pa
MINERS MILLS, PA.
164 k p.
SLRKA. 25 kuopos įvyks norinčių įstoti Susivienijimam sidarbavimą sąnarės nutarė
J. Sargunas.
suteikti tinkamą dovaną.
J. Rimkus, pirm.
bertaininis susirinkimas, spa
165 k p.
Sąjungietė.
lio 18 d. 7 vai. vakare, pas
V. Karalevičius.
VOUNGSTAVN, O1I TO.
Petrą Leliašių,
169 k p.
SLRKA. 63 kuopos įvyks
Sąnariai pasistengkite būti
Užlaikome laikrodžius ir laikrodėlius, auksinius žiedus, šlitibinius ir deiminntinius, muzikas, gramofonus su lietuviškais re
I*. Rozanskas, J. Vakulskiu- susirinkime. Taip-gi kiekvie susirinkimas 15 d. spalio, 1916
kordais, koncertinas, ant kurių gali groti ir nemokantis visokius
Jė, K. Papevis. M. Papevienė, nas atsiveskite po naują są m. 3 vai. po pietų. Svetainė
šokius; armonikas rusiškas ir prūsines, importuotas ir taip jau
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
p. Rukenas.
Petronėlė Balzerienė mirė
narį. Naujiems įstojimas tik je po num. 245 E. Federal gat.
Taipgi taisome laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzika
I71 kp.
Meldžiami visi sąnariai su netikėta mirčia rūgs. 16 d.,
$1.00.
tiškus instrumentus ir revolverius. Savo darbą gvarantuojame.
Musų kainos ant visko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už
T. Staniulienė.
Paliko dideliame nu
S. Kulikauskas, rašt. sirinkti, nes yra daug svarbių 1916.
Chicagos orderius galite siųsti per laiškus.
176 kp.
reikalų, kaip tai: kas link ba liūdime vyrą ir keletą vaiku
T. Urbas.
du mirštančios tėvynės arba čių. Prigulėjo prie SLRKA.
STEPONAS P. KAZLAWSKI
PHILADELPHIA. PA.
178 kp.
SLRKA. 10 kp. įvyks svar apie L. D. A. ir kiti kuopos 113 knopos. Amerikoje iš
4632 S. ASHLAND AVĖ.,
CHICAOO, ll.L.
M. Jonaitukė, Al. Brazionis. bus susirinkimas spalio 15 d., svarbi reikalai. Taipgi atsi gyveno 25 metus.
TELEPHONE DROVER 7309
180 kp.
šv. Kazimiero parap. svetnin. veskite nauju sąnarių.
Amžiną jai atsilsį!
Katalogų visiems dykai ,kas tik prisius už 2c štampų.
tuojaus po pamaldų.
J. Galickienė.
•I. Kasparavičia, rašt.
J. Barnett.
112 kp.
M eškauckas.

/

| SUSPENDUOTI

NARIAI

Draugijų
Reikalai

Reumatizmas Sausgėla

APSKRIČIO SUSIRINKI
MAS. WILKESBARRE, PA.

sliiJŪSy

SUSIRINKIMAI.

DIDŽIAUSIA

LIETUVIŠKA

KRAUTUVĖ

CHICAGOJE

PRANEŠIMAS.

I

t

L

SAVAITINIS DRAUGAS
'nesigailėtum tuomet? Taip ir Į taip greitai Šerų prekė lipa sidalintoju. Kas toliaus gy
'dabar sakoma Tamstai, tik ke- augštyn? Dėlto, miels tautėvena ir negali pribūti ofisan,
į birios dienos pasinaudoti ge- ti, kad Kingman Zinko Kasy- kreipkitės per laiškus. Kas
[ proga. Ši proga gali būti dar klu Kompanijos stovis vis ge- tik suspės prieš 15 šio mėne
] geresnė, negu anas pasiūlytas lėja ir produkcija didinasi. sio užsisakyti Šerus, kad ir pi
j milijonas dolerių, nes ėia ga Dėlto, pasinaudok proga, kad ningai dar nepasiektų musų,
li pasipelnyti ne milijonu, ale ant rytojaus nekųstum savo gausite dar po 60 centų Šerų.
milijonais.
Įpirštai!.
Kas ankstyvesnis, tas laimin
,,
r ilaimes
• • proga pasi,
Proga, kuria Tamstai siūlo- i Nelauk kada prieš Tamstų gesnis. Argi Tamsta nenori
Dar gali
naudoti. Tik gerai pamanstvk,;lne ^ia
Nusipiik šuns sakinys stovės “per vėlu!” būti vienas tarpe laimingųjų?
A. M. M ATT 11E NVS,
k,.d po ketruių dienų uesigailė
«nko Kasyklose, Tuojaus ateik žemiaus paduo
tu
adresu
ofisan
ištirk
daly

3329 So. llalsted st.,
ivaizdink
biojaus dabar, NES
! Ulll. Na, tik sau jsiv
kų
pažink
progų
ir
palik
šeSPALIO 15 d. ŠEltP PREChicago, 111.
-----------' jei kas Tamstai siūlytų šitaip:
Kfc N PO 60 CENTŲ 1»AK J- įninku ir pinigiško pelno puPhone Drover S650
S. L. 1{. K. A. vietinė kuo-j“ At«k nevėliau kaip rytoj,
LA IKI 70 CENTŲ. Nuo seppa parengė prakalbas. Kal-j !-aus^ niilijoa;, dolerių . O
■ !I B M R R B 1 ■
tyniasdešimts centų trumpoje
■ B ■ ■ ■ ■
bėtojas buvo pakviestas iš *»"«*“ "neitum dien,) ar porų
ateityje kils iki SO centų. Ir
Chicagos p. A. Račkus.
i,licin-' vėllau8 ir "ebegaum I“’
nepamatysi, kaili serų prekė
; žadėjimo, bet apturi'tum atsa
P-as A. Karkus įspudinBS
•
. i Ryma “Per vėlu”. Ai’ gi bus gal keli doleriai. Kodėl

ū PRANEŠIMAS

•

ž

‘

SPRING VALLEY, ILL

SISPARDAVI-

gai kalbėjo, daugiausia apie; _ _ _ 1
socialistu nesąmoningus dar $
helius. Ištikrųjų kalbėtojas
uždavė didelį smūgį vieti
niams socialistams. Malonu
buvo klausyti gerb. kalbė
tojaus, tai ne kokio velnių
Taupimo Desošitoriams
kupčiaus Mockaus.
Atsilankę prakalbose visi
Del parankumo Depobuvo užganėdinti, žinoma iš
zitoriu, kurie negali atei
skiriant socialistus, juk tai
ti į banka reguliariškojų ir siekis neužsiganėdinti j
niekuom.
se bankos valandose.
Neužmirškite užsimokėti į
Taupimo skyrius šito
užvilktų duoklių ir atsivesti 1
banko nuo šiuos sąvainaujų sąnarių.

terims

drabužiai.

Viskas

Spalio 1 d. užsibaigus S.
L. R. K. A. Conn. apskričio
konferencijai buvo sureng
tas vakaras s.i programų.

■lis randasi ant State gatvės laike 19 metų. Žmonės
eina prie jo iš visų šalies dalių.

Pirmiausia sulošė veikalu
<. T
likatą.” Artistai gerai

Jis yra sujungtas su didžiausiais ligoni,ličiais Clii<mgoj.
Taipgi jo pasekmė remiasi ant vengimo peilio.
Jis turi metodų gydymui akių ligonių, kur peilis vartoja
mus yra tiktai svarbiuose atsitikimuose, kuomet gydymas
kitokiu budu negalimas.
Daktaras Cartcr yra vienintelis daktaras Chicagoje,
kuris gali pasirodyti 950 išgydymus kreivų akių, kų jis gy
do lic skausmo, elilotoformos ir ligonbučio* vienu atsilan
kymu.
>
Vaikius - nuovarus ant akių, — Skauduliai prieš akis,
Bėgančios akįs, raudonos, uždegtos akįs, — puslinkės —
augimas uždangų ant akių vokų, uždengimas vokų, krei
vu akių ir tt. galima išsigydyti prie Daktarą Carter j
galimų trunipiausį laikų.
Akinis stiklai pritaikomi jo žinovų - gydytojų, ap
simokant i šį skyrių.
— Nuduotos akįs pritaikomos arba padaromos ant
užsakymo —

mokėjo savo roles, dėlto
gražiai sulošė veikalėlį. P-lė
E. Petrauskaitė kalbėji apie
susivienijimų ir
abelnai
apie lietuvių reikalus. Ji yra
Naujosios Anglijos žvaigdutė. ,J os kalba labai patiko
'klikai. Mergaitė ir du vai-1
1
.
Ii
Įikai paskambino ant pia-Į
Jie ištikro žavėjo susi
tikusius savo išsilavinimu.
V. Vcrigiutė Susiv. sų-'
pati parašė ir pasakė
jas eiles. Šv. Cecilijos
as sudainavo keletą (lai
Buvo ir (langiaus mar-Į

Nosies Keblumai

imi.

A. J. P.

K

IAUGIAUS NORI,
ton, Mass. Apie 400 J
įlinkų pijanų dirbtu-!
^streikuoja. Jie reika- |
5 nuošimčių pakelti

Sunkus alsai inins, tankiai yra priežastim daugel kentejimų naktimis.
Kataras, gilės, čiaudėjimas, varvėjimas
glities, visos šitos negalės yra priežastimi įieprižiurėjimo
nosės.
Nosės keblumai tankiai atsako ne tiktai dėl ausų ir
akių keblumų, bet guli būti priežastim daugelio kitų ligų.
Ar turi Katarų? čiaudėjimų? Džiuvimą gerklės. Ar
Jus greitai pagalinate šaltį?
Užkimimą nosies?
Sausa
nosis, Niežėjimų nosies,
Galvos skaudėjimą,
Užkimimą
balso. Ar Jus labai spjaudote? Ar jus turite blogą kva
pų iš burnos:
Opių nosį.
Deginančią nosį.
Skausmą
arti akies?
Praradimą kvapsnio.
Nustojimą apetito.
Sausą gerkle, kuomet jųH kelete rytą. Miegate su atdara
burna ir tt?
Šie visi apsireiškimai tūlų nosies keblumų — neturi
but apleidžiami.
Aš gydau visas šias ligas ir paliusuosiu .Tus nuo
pagavimo šalčio.

algų.

Ausų Keblumai

PARDAVĖJAI REIKALAU
JA TRUMPESNIU !
I

Boston, Mass.
Valgomų'
daiktų sankrovose pardavė-,
ai reikalauja
mažiausiai
$18.00 į sąvaitę algos ir su
trumpinimo darbo valandų.

Tekančios ausįs, Skaudėjimas ausyse, apkurtintas, Uži
mąs ausyse ir tt. gydoma speciališka metodą.
Liežuvėliai prašalinami j 5 minutes, be chloroformo,
be nubėgi mo kraujo, skausmo ir naujausia metodą.
Dr. Carter specializuojasi visuose viršminėtuose kelbunmose —■
- - Jo mokestis yra labai teisinga. — Pasitark su juo —
gali duoti jums prirodymus, paliudijimus nuo šimtų lietu
vių išgydytų ligonių.

F. 0. CARTER, M. D.
VALANDOS: 9 ryto iki 7 vakaro. Nedėliomis nuo 10 iki 11L
120 So. State St. Visas antras augštas
CHICAGO.

735. Lietuvos Istorija.

ir

gatavi

tinkąs mažiems ir suaugusiems, 112 pusi.
.25
Ta pati, drūtais drobės apdarais .................. 35

.5

už

knygelė pažynimui kas tai yra tie mu
sų lietuviškieji socijalistai bei “eicilistai”. Su paveikslais................................................... 19

Šešis

Lietu-

■
kurie Z
■;

THE PEOPLES STORE į
I-3-5-7 Michigan Ave.:
Chicago,

■■b

Pranas,

vadovėlis,-

No. 822 Lietuvių Tautos Memorijalas. Parašė
ir indavė
Tautų (Rassių)
Kongresui
Londone atsibuvusiam
liepos 26—29
1911 m. J. Gabrys. Vertimas iš pran
cūzų kalbos dalis I IVilkes Barre, Pa.,
1911, pusi. 12 ............................................................... 10
Ne. 843. Tiesos žodis
Socijalistams. Parašė
Kunigas. Trečia laida. \čai geriausia

spalvos.

Jums patarnaus.

■ ii k p : i b i a e

Sutaisė

Istorijos

No. 819. Kokia Autonomija Lietuvai Keikalinga: (Autonomija ar Savivalda?) para
šė J. Gabrys, ............................................................... 10

viso

Pardavėjus,

Roseland,

Lietuvos

No. 790. Ar Kristus turėjo
brolių ir seserų?
Trumpas paaiškinimas svarbaus klausi
mo, Chicago, III. 1913, pusi.........................

prekę.

turime

viškus

><

No. 355. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaizde
lis. Lenkiškai parašė Kaz. Goralczyk,
vertė Adolfas Vėgėlė. Tinkąs scenai vei
kalėlis ................................................................................ io

Trumpas

parduodamą

Mes

Įdomus Vakaras.

No. 197. Oliveris Twistas. Tai viena iš geriau
siai nusisekusių vertinių garsaus anglų
rašytojo Charles Dickens. Apysaką, kurią
myli senas ir jaunas, biedinas ir turtuo
lis; neapsivilsi gavęs šią knygą. Vertė
Jonas Kmitas, 520 pusi................................. $1.0*

No.

Mo

Flaneles

rūšies

kios

a

HARTFORD, CONN.

vaikams

ir

“Saugus Bankas dėl jūsų taupumo”

Akis yra opiausia dalis kimo
ir kuomet syki užkrėsta ligos rei
kalauja geriausio ir greičiausio
prižiūrėjimo. — .Ji reikalauja nri-Wk ’'Ųžiurėjimo. — Pirm pasitarsiant su
tokia specialistu, pirmiausia pažink ji, atrask
užrašus jo reputacijos ir jo patyrimų. Jokis
okulistas Amerikoje neturi tiek rekordų išgy
dymo akių, kiek Dr. Carter turi.

No. 82. Huckleberry Finnas. Mielam laiko pra
leidimui patartina
šią apysaką, kalba
lengvi ir knygos intalpa interesuojanti,
vertė Jonas Kmitas ............................................... 75

No. 401 Karės Metu. Vaizdelis iš lietuvių gy
venimo 3-juose aktuose, užimantis ir tin
kantis scenai, ................................................................ 15

Apatiniai, Pančekos,

perkamą

Akių Keblumai

No. 38. Braižineliai. Tai labai įdomias apy
sakaites. Kalbą lengvi. Parašė Skruzdė.
Chicago, 111. 1915 ...................................................... 45

,

a

J. Gricius.

Užsisakant knygas visad reikia pažymėti kny
gos numerį ir vardą. Pinigus reikia siųsti ižkalne iš
perkant money order arba registruotame
laiške.
Mažiaus dolerio galima siųsti krasos ženkleliais.

No. 398. Katriutė. Triveiksmis dramos paveiksklėlis iš liaudies gyvenimo ............................... 15

DABAR YRA

Kampas LaSale ir Washingtcri gatv Ių. Prieš pat City Kali

r*---- -

VALANDŲ.
V

rijoje

STATE BANK OF CHICAGO

S. L. R. K. A. 10 kuopa i
rengia vakarų su programų!
nukentėjusiems lietuviams>
nuo karės. Vakaras įvyks J
spalio 20 d. vakare. Lietu-;
viė Tautiškoje svetainėje,!
928 — 36 Moyamensing ave.

Visiems savo prieteliams patariame skaityti ir
platinti musų išleistas knygas.

No. 294. Kas Bailys? Labai juokingas ir tinkantis
scenai lengvini sulošiamas vaizdelis, .. .15

tes Subatomis bus adara nuo 6 iki 8 vai. vak.

PHILA0ELPH1A, PA,

IŠLEISTOS KNYGOS.

į

Tiktai ketu
rios dienos

J. Gricius.

“DRAUGO’ BENDROVES

III.

Z

■ a ■ ■ a ■ ■ ■ ■ ■ ■

EXTRA NAUJIENA
Kuo tik išėjo iš spaudos šitos LABAI ĮDO
MIOS kningelės:
1) SOČIAI ISTŲ NORAI IR DARBAI TIESOS

No. Užkrečiamųjų Ligų Išsipletojimo Budai ir
Kova Su Joms. Sutaisė Dr.
Greičiūnas

No. 1020. Plati šv. Istorija Seno ir Naujo Įs
tatymo. Parašė knn. D.
Bončkovskis.
Vertė Dalį I-mą kun. V. Mironas, iP»lį II kua. K. Kazlauskis. Su paveikslais
perspausta sulyg J. Zavadžkio 1905 m.
laidos. Drūtais poperos apdarais, viso
272 pusi.................................................................... $1.00

No. 1022. Trumpa šv. Istorija Seno ir Naujo
Įstatymo. Parašė kun. I. Suster. Kieto
popero apdarais............................................................... 25
No. 1050. Reikalingiausios giesmes, bažnyčioje
šv. Kazimiero dr. leidinį ............................
No. 1099. Krikščioniško Mokslo Katekizmas,
. dalis I. Surengtas ir užgirtas trečiojo
Baltimorės Koncilijaus. Pagal angliška
sutaisė kun. F. B. Serafinas. Talpina
trumpius klausimus ir atsakimus pritai
kytus pradedamiemsiems skyriams. K.
No. 1100. Krikščioniško Mokslo Katekizmas,
dalis II. Surengtas ir užgirtas trečiojo
Baltimorės Koncilijaus, pagal angliška,
sutaisė kun. F. B. Serafinas, šitame ka
tekizme sutalpinti klausimai, pritaikyti
augštesniems mokyklų skyriams. Gražus
išleidimas. Kalba lengva ir aiški. Kaina

.3

.15

.25

No. 1105. Trumpa Lietuvių kalbos Gramatika.

Sutaisė

Šviesoje.

Čia gyvais atsitikimais prirodyta,
ko nori socialistai. Čia išvilkta aikštėn SOČIA
lįstų sekretai.
2) Į SOCIALISTŲ ROJŲ. Kas nori links
niu pasiskaitymų, teperka šitą kningutę.
3) GIORDANO BRUNO. Didis bedievių kan
kinys. Kas nori pažinti bedievius ir jų vadus,
skaitykit šitą kningutę.
Perkant PAVIENIU kiekviena kningelė 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 rysią 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 yra išrodvta, kaip socialistai rengia
žmonijai BJAURIĄ VERGIJĄ.
Ta kningelė yra didesnė.
Perkant PAVIE
NIU, ji tekaštuoja tik po 8 CENTUS. Imdamas
nemažiau 100, gaus po 5 CENTUS, imdamas ne' mažiau 200, gausi po 4 CENTUS, itnadamas ne
mažiau 500, gausi po 2 CENTU.
Gerb.
KUNIGAMS ir AGENTAMS čia GE
RIAUSIA PROGA paskleisti po žmones naudin
gų ir įdomių kningelių. Pasiskubinkite užsisakvti! Piningus reikia užmokėti UŽSISAKANT..
Su visais tais reikalais kreipkitės į“DRAUGAS” PUB. CO.
1800 W. 46th St., Chicago, Illinois.

.15

No. 959. Apsvarstyk! Atlikusiems misiją pa
minklėlis; parengė Tėvas Kapucinas................ 5

Mokytojas

Juoz.

Damijonaitis,

vietinis Lietuvių Kalbos vadovėlis tin
kas mokyklose ir patiems per savę mo' kinties, poperos apd........................................

.35

No. 1134. Skaitymo Pradžiamokslis, sutaisė J.

Damijonaitis,

dalis II...................................

.35

No. 1135. Valkų žvaigždutė. Bendoriaus, dalie
I, kiete poperes apdarais....................................... 25
No. 1133. A. B. C. Pradžiamokslis. Sutaisė
J. Damijonaitis, drobės apdar.............................. 25
No. 1136. Vaikų žvaigždutė, dalis II, kieto po
peros apd........................................................................... 35

No. 1187. Blogi Kudikų Papročiai, su paveik
slais, parašė Dr. A. L. Greičiūnas; kiek
vienai motinai šį knygelė
patartina
perskaityti, ....................................... ............................. 20
No. 1214. Lietuvos Vyčių Dovanėlė.
Parašė
kun. Dr. M. Gustaitis. Puikus veikalėlis
ir tikra dovanėlė. Kiekvienas, jauni
kaitis bei mergaitė privalo įsigyti Vy
čių Dovanėlę. Chicago, III. 1915, pusi.
'28............................................................................................. 10

No. 1219. fiv. Kazimieru Lietuvos Karalaitis.
Ypatingai

jaunuomenei

patartina

skai

tyti ir platinti šį knygelę.................................. 20

No.

1916. Lietuvių Katalikų Metraštis. Re
dagavo kun. P. Lapelis. Yra tai viena
įdomiausių knygų lietuvių kalboje. Čia
rasi daugelį paveikslų musų veikėjų;
aprašymą lietuvių organizacijų, para
pijų, draugijų, draugijėlių. Visokių in
formacijų,
dainų,
pasakaičių ir tt.
Kiekvieno lietuvio grjčioje privalo rastiesi šį knyga. 448 pusi. popero apd.
.75
Drūtais drobės apdarais ............................ $1.20

Užsisakydami virš minėtas knygas ar klausda
mi informacijų adresuokitė:

DRAUGAS PUB. CO.
1800 Weit 46th Street
.

<

Chicago, Illinois

1 ■

8

SAVAITINIS DRAUGAS

————~

vagoje Ceutralinis Anieri- | Susirinkimas
(’entralinio
Ros Komitetas rašė laiškus į Cliieagos Komiteto surengti
jdėl Lietuviu Dienos.
Lietuvių Dieną bus pėtnyeio7)
Kreipties
i
visus
para-'Je,
šv. .Jurgio parapijos sveNfe.
Visais reikalais dėlei su- pijinhiš chorus, idant mergii tainėje.

Chicagoje
Lietuvių

rengimo

pienoaillos sutikhl ,.illkti aukas. Tr;

Chicagoje kreipkitės šiuo
Pįnnasai sekretorius p.; Kas mylit gyventi ant Nortli
resu: Chicago Lithuanian Giraitis privalo sekančiam' Sides galit gauti dailų kambaRelief Committee, 3246 So. susirinkimui paruošti raporrį Su Elektrikus šviesa ir
Halsted St., Chicago, III.
i tą visų ligšiol buvusiu nu-1 maudykle vienas arba su drau

&JtJK8a3EBi.’»g-»aoiK2a^^-ac.ae>!sz2iaK-2

RElKALAViMAi.

Lietuvių draugijos, kliubai ir t.t. kuogreičiausiai da
' rykite extra susirinkimus
Vargonininkas, mokus
neprigulintis prie Var dėl Lietuvių Dienos!

Reikalingas
vesti chorą,
gonininkų Sąjungos, blaivas ir geras I
katalikas. Meldžiu kreipties ant šio
antrašo:
Rev. M. Cybulskls,
St. Casimirs Lith. R. C. Church.
8ioux City, Iowa.

-

PELENUS.

*♦*♦♦•*♦♦♦***♦«»♦*•«•*♦ i* ♦♦♦♦♦•*♦»♦ o*

<

SKAITYKITE
“DRAUGA,”

“Draugo” Administraciją,
ir- 2 1800 W. 46th St,, Chicago.

'""SRKsraz’nejs

BRIGHTON PARK.

Nežiūrint ar didelis na
mas ar mažesnis, miestas iš
veš pelenus.
Pirmiaus, kuris gyvento
jas turėjo penkių šeimynų
pagyvenimui namą, tai pats
savininkas turėjo išsivežti
pelenus.

’-Vč

—-

Paskirkite iš savo kaso£>
piningų paminėjimui Lietu
vių Dienos.

žmogus
gu. Atsišaukite per šią sava i- REIKALINGAS
tarimų.
prie bažnyčios darbo. At
Susirinkimas
užsibaigė t c po No. 191S N. \Vood st..
sišaukite tuoj aus į
! ant 3-Čiu lubg, Chicago.
pusiau dvyliktos vak.

MIESTAS IŠVEŠ

-

JLJ&

Ateičiai Reikalauja

j KAZIMIERAS GUGIS
ADVOKATAS

Miesto Ofisas:

Namų Ofisas:

Reikalingas vyras pardavėjas krau
tuvėje. Gera užmokestis geram žmo
gui. Atsiš’ ūkite pas:
.T. .T. OPPENHEIMER and CO.
47th and Ashland avė.

Vietinio Pirklio

PAJIEŠKOJIMAI

3323 S. HALSTED ST. 127 Ii. DEARBORN ST.
Spalio 5 d. bažnytinėje
Pirmutinis dalykus ko reikalauja šeimyna per
Ant trečių lubų Rcom 1111-13 Uiilty Bldg.
lietuvių svet. L. Vyčių 36į Tel. Drover 1310 Tel, Central 441 1
sikrausčius Į naują vietą tai susipažint su vie
Aš Petras Adomo Vyčas paieškai)
kp. laikė susirinkimą. Kai- lniffll■wnwraegB3meitiniais pirkliais ir gauti nuo jų patarnavimą.
savo tetos Onos ir Anelės M ataušo
bėtasi apie rengiamąjį subhbbbhbbbebbbe IBtBBraOHHEIBBBaffi Vyčaičių. Taipgi ir dėdės Povilo VyNėra geresnės progos geram pirkliui,
kaip
susipažinti su
čo. Visi paeina iš Bučių kaimo, Nau
ateiviais, lies tai užtikrina biznį.
programų vakarą.
■
jamiesčio parapijos, Panevėžio pavie
Buvo išreikštas pageidavi *
to, Kauno gubernijos.
Girdėjau kad
Tekis pirklys visuomet padaugina savo uznj ir gauna naujų
gyvena Brooklyn ’e N. Y.. Turiu la
kostunieriu.
Fnller Parke prakalbos ne mas, kad visas jaunimas B
bai svarbų reikalą.
.lų pačių arba
ryt, bet ŠIANDIE.
ypač mergaitės prisidėtų B
jeigu kas apie juos žinotų, meldžiu
tuojaus
kreipties sekančiu antrašu.
Chicago Telephone Company
prie aukų rinkimo L. 1). A<B
PETRAS A. V YČAS,
a
Bell Telephone Building
4549 So. JTermitage, avė., Chicago, TU.
ŠIANDIE DIDELĖS PRA Daug sąnarių tuojaus užsi-;B
Siutas
yra
toks,
kaip
kriau

Official 100
rašė aukų rinkėjais. Betia
šius
ji
par'nva.
Bet
su
tuo
ir tokių kurios atsi-)«
*
Dr. J. GINSBURG,
*
KALBOS BRIGHTON atsirado
siutu yra reikalinga vyras
f
sakė pasidarbuoti tokiam ■
I '’"V
»y/-t
g 30 motų praktikoj antis Uetuvlš- ra
ir geras materi jolas.
i;
svarbiam ir šventam tautos B
ra
kas daktaras.
V
- .# . .1
$ PIRT/3U NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS |
PARKE IR ATLANTIC. reikalui. Atleiskime joms,'B
t >•
įr
ra
Aš
egzaminuoju
žmogaus krau- 3
Z? "//>•'■ •> ■ii'V V f J
Čionai
yra
siu

Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginio Popieros
č
P3 ją sulyg naujausia metodą, taii y
g
JOKIŲ AUKŲ NIEKAS nes jos gal nesupranta daly- a
g pogi duodu ir
vaistus,
kurie ’’
CARR BROS. WRECKING CO. I
$ į
tas tiktai $20 ku ra valina kraują.
ko. Reikia tikėti, kad susi-’8
NERINKS.
I
800
—
802
W.
12th
St.,
Zj
3003-3039
S. HALSTED ST., CHICAGO
i1 ė
ra
Šiandie, seredoje, bus la pratusios stos eilesna gar- B
ris yra padirbtas B
ra
Kampas Haslted,
ir
Chicago.
bai
Įdomios
prakalbos bingųjų lietuvaičių ir dar-|B
jįjį
iš gero meterijolo
j#
,
«■
a
Amerikos Lietiniu Mokykla nar-f-.nast .m.r. -sųcmre.m-resi®’
Brighton Parke ir Atlantic. buosis tautos labui.
Phone Yardu 2721
Nutarė Įsteigti vakari- a
Mokinama: angliškos ir lietuviš
Jeigu norite sužinoti, kas
Dabar tik reikia tinkamo
kos kalbų, aritmetikos, knygvedvstės, I jį
I k-.- \
stenografijos, typewriting, pirkiybos I -i DR. J. JCNIKAITIS
dedasi Lietuvoje, neatbūti nius kursus angliškos kal-;B
vyro, kuriam jis tiktu.
PARDAVIMUI.
teisiu, Stiv. \alst. istorijos, abelnos ’’
nai ateikite į šias prakalbas. bos. Tame daugiausiai rupi H Overkotai padirbti iš geriausio materijolo,
vėliauistorijos, geografijos, politikinės eko- J
GMi» M, Botirlų Ir Vilkt Lipi.
Jonijos, pilietystėg, dailarašystės.
į
^337 go. Morgan gt
Brighton Parko kolonijoj naši vietinis kleb. kun. A. B sios mados. Geriausių kriaučių padirbtas,
(J ražus
Mokinio,o
\alandos:
nuo
8
iš
rytoj
i
Parsiduoda kningų krautuvė. Prie
]■ pasižiūrėt, bet dar geresnis nešiot.
iki 5 po pietų; valę. nuo 7:30 iki 9:30 j )’
CHICAGO, ILL.
prakalbos bus Nekalto Pra Briška.
jos dar maža spaustuvėlė.
Pamoki 3333 Emerald ore., CHICAGO, ILL, 1 .TTTiSBraaasaa
Apsvarstę, nutarė laikv-B
sidėjimo Panelės Švenčiau
nimas veltui.
Atsišaukite “Draugo” administra
■ BElLBEiaggEGEGEElBBailI
sios parapijinėje svetainėje ti kas ketvergę diskusijas. a
cijoje.
(kampas gatvių: 44-tos gat. paskaitas ir kitokius prog-'g
ramus.
Tokių programų b
Parsiduoda vyrų ir moterų drapa
ir Fairfield Avė.).
11200-4 Michigan Ava.,
nų Storas su visais įtaisais. Parsiduo
Atlantic bus prakalbos tikslas prisipratinti ir išsi- 0
da labai pigiai. Vieta yra apgyven
ta vien lietuviais
Priežastis par
Fuller Parko svetainėje (45 lavinti atsistoti prieš publi-, 9
JONO BAGD2IUN0 BANKOS
3023-27
E.
92
St.,
So„
Se.
davimo
—
savininkas
persikėlė
kitur
ką ir galėti stoti kovon su
St. ir Princeton Avė.).
b
I
gyventi.
Atsišaukite tuojaus.
Vakarykščiame “Draugo” doros ardytojais ir apšvietos ■RaaanaBBBflcnaBaaBaaBDaiaaEasi
P. MILETKIUJTĖ,
Dspozitoru Raportas
T437 So. 49th Ct.,
Cicero, Tll.
'
numery.i per klaidą buvo slopinto jai s.

Gyvenimas Yra Toks Kaip
Žmogus ji Padaro
i

'■

m

ANOERSOM &

Našlys.

parašyta, kad Fuller Parke
[prakalbos bus ketverge. Nelužmirškite, prakalbos bus

3

DIDŽIAUSIA, STIPRIAUSIA IR GERIAUSA VALSTTBĮNMl

s

BANKA ANT BRIDGEPORTO.

DOMAI VIETINIŲ

KOMITETU.

P9SĖ0YS GENTRALINIO
GHICAGOS KOMITETO

SURENGTI LIETUVIŲ
DIENA-

KETA PROGA.
Jauna pora, apleisdama miestą, pa
aukaus visus rakandus savo gražaus
gyvenimo už pigią kainą. $165 sekly
čios setas už $33. Puikus miegamojo
ir valgomojo kambarių rakandai. 2
AVilton divonus, supamąsias kėdės ir
tt. Taipgi augštos rūšies pianą su 25 |
metų užtikrinimu už jūsų pasiūlytą ! |
kainą; 200 victrola su brangiais re
kordais.
Viskas vartota vos 9 sa
vaites. Tas apsimokės jums pasitei
rauti, nežiūrint
kur
jus gyvenate.
Viskas turi būti parduota į sekan
čių 2-jų nedėlių laiką.
Atsišaukite
greičiau.
1922 So. Kedzie avė.,
Chicago, III.

Central Manufacturing

(šiandie, ne ketverge.
įžanga i prakalbas dovat■nai. Auku niekas nerinks,
I
. .
. . 1
leistina, kad kuodaugianSubruskite
kuogreičiausiai.
.
‘
I
Iriai ateitų moterų ir mergi- res buko liko nedaug, o darbo!
icgalės.
įų.

j District Bank - a State Bank
1112 W. 35th Str., netoli Morgan str.,

Chicago, m.

Vienas bliokas į vakarus nuo Morgan str.

Kapitalas ir Perviršius $3,000,000.00. Turtas suvirš dviejų mili
jonų dolerių, gi banka yra taip saugi kaip geriausia ir saugiausia di
dmiesčio banka tiktai daug parankesnė kas link vietos ir biznio
valandų.
Del Jūsų parankumo dienomis banka yra atdara subatomi811101-'o jjti 9 vai. vakare.
Paprastomis dienomis iki 4 vai. po pietų. Priima *

Darykite
susirinkimus.
Stengkitės kuodaugiausiai su
lUSti 1 illke.jų motei Ų ii
•piUĮ.

Neužilgo bus šaukiamas vi
sų vietinių komitetų susirinki '
mas. ant kurio .jus privalėsite
išduoti raportus apie savo

<i piningus į taupymo skyrių nuo vieno dolerio iki didžiausios sumos ir d)
11 moka 3 procentą ratomis ant metų. Teipgosgi skoliname piningus ant
s
••••»
— —
~
ti
properčių, siunčia piningus į visas dalis svieto ir parduodame laiJ* vakortes ant geriausių linijų.
I

ftiuomi

Lietuvių Skyriaus vedėjas,
pranešame

savo

,

PAMINKLAI
»■/

Ja>M
t

p

kre. Tll. Tel.
1. Ka.-putis:

*
T

2

Stl

Pnv

oi

Mes galime tamstai sutaupyti dusyk tiek ar.t paminklų.
Mes galimo išdirbti puikiausius paminklus.
lius paminklus padarome kuogeriausia.
Rašykite mums arba ypattškal atsilankykite,
Jums visas Informacijas.

sužinoti
. pHncipalas.
ll/.llioil, nrie
pi l( ’ 1]K NJ- F
|ft' Ka8nlc)ti4
Ha)|e
Room 4i(), 4i8j

urių įstaigą ir asmenų Cbi'

417,

Prie* City Hali.

Mažus ir dide

mes sutelksime

Suite

503, 20 W. Jackson Blvd.

y

j

ra
k1 «>
i m

Ž

wę

Wm. Pierce Granite Co.

Master Designing School, ■

6. Jog žmonių sudėtų pinigų nėra nei vieno dolerio
įdėto į dalykus neprigulinčius prie bankinio biznio.
7. Tagnl bankinio tirinėtojo raportą ir musų locną pa
tyrimą, žmonėms netik ką nereikia abejoti apie Jono
Bagdžiuno Banką, bet kiekvienas gali be baimės pa
sidėti ten savo pinigus, nes ir męs ten turime pasidėję.
S. Jog bankinis egzaminatorius Mr. IV. F. Ilogdson
padarė labai atsargų ištirinėjimą Jono Bagdžiuno Ban
kos, kuris ėmė savaitę laiko.
9. Jog minėtas raportas, išduotas per bankinį tirinėtoją paskirtą per valstijos prokurorą Hon, Maclay
TToyne randasi Jono Bagdžiuno Bankojo ir kiekvienas)
gali jį peržiūrėti ir pats persitikrinti savo akimis.

• Vyrišky Drapanų Bargenai j
$

j

5. Jog didcsiiė pusė žmonių sudėtų pinigų Jono Bag
džiuno Bankoj yra paskolinta žmonėms ant morgečių
už kuriuos atsako propęrtės arba budintai verti apie
du syk daugiau už paskolintą sumą.

'■

.'v; zvg'
f‘. "'k '■
-iL

i dieną ar vakarais ir gauti speciali*, rų
I )rOVCr 3541. kai pigią kainą.

4. Jog netoli pusė žmonių sudėtų pinigų Jono Bag
džiuno Bankoj yra paskolinta ant atsakančių bondsų,
kuriuos reikalui priėjus galima kiekvienoj valandoj
apversti į gryną pinigą.

DIDŽIOJI KRAUTUVE
1407 S. Halsted Street

o

UH.p.S

h

3. Jog virš paminėtoje dienoje Jono Bagdžiuno Ban
ko turėjo suvirš Devinioliką Tūkstančių ($19,000.00)
Dolerių gryno pinigo dėl kasdieninių bankos reikalų.

Rakandai, Pečiai, Divonai, Geležiniai Ta vorai,
Virtuvės Indai. Tie pa
tįs daiktai už žemesnę
prekę, negu kitur. ITž
piningus arba ant išmo
kėjimo.

kur mes suteiksime
praktišką patyrimą
kuomet jus mokysi-

kbiės lietuviu ko“tags’ų”j t*»dėžuriu
i
. .
•
m • I Elektra varomos mašinos musų siupi-.ale to.ikreųua prie
ie Cbi-j
Chi- vin)0 gkyrino|e
CagOS (’entralipio Komiteto’, Jus esate užkviečiami aplankyti ir
1
PBiz>o pamatyti musų mokyklą bile laiku —
1.8216 So. La
r>r,, " ii
..
"
i-r
A.
• i .

2. Spalio 2, 1916, pagal bankinio egzaminatoriaus ra
portą, Jono Bagdžiuno Bankos kapitalas siekia daugiau
kaip Penkias Dešimts tūkstančių .$(50,000.00) Dolerių
virš visų obligacijų.

4-346-8 S. ASHLAND AVĖ.

deposite-'

Panedėlyj Šv. Jurgio pa- riams, kad dėl parankamo žmonių, į
tnpijos svetainėje įvyko su- kaip matysite ant kito puslapio Sta
te Bank of Chioago, Taupymo Sky- ,
įrinkiinas Centralinio Chi- rius bus atdaras Suimtos vakarais nuo
igos Komiteto surengti 6 iki S va,, vakare. Kadangi dan- '
žmonių dirba vakarais ir ne-1
lietuviu Diena. Nutarta: ! guma
gali atsilankyti.
iMs esame užtik Į
1) Atspausti dar 6,000 koi'jrinti, kad visi bus tunmi nžgahėdin-j
•bu dėl užsiregistravimo. ♦ i.
Į
. Į Ponas B. Vaitekūnas yra Lietuvis,
ĮnkcjŲ. 4,000 koitolnj
represantans šioje bankoje.
jalo būt atspausta su ang
Mokykis kirpimo ir designIškaiš parašais ir 2.000 su
ing vyrišku ir moteriškų
’tuviškais;
aprėdalų.
2) Komiteto sekretorius Musų sistema ir
_
rivalo kuogreičiasiai parų- ypatiškas mokinimas padarys jus ži
iuti aure-ūš vietinių koini- novu į trumpą laiką.
.Mes turime didžiau
Jų:
3) Visi dari; i ir šaukiami!I kirpimoir • deaigning<?eri»U8ius
|isilinkimai garsinti laik- jr siuvimo skyrius,

1. Kningų ir užrašų vedimo sistema bankoje yra
gera. Kningos ir užrašai yra atsargiai vedami ir už
laikomi.

Goiisn Bros.

JONAS S. CZAIKAUSKIS

veikimą.

Mes žemiau pasirašę depozitoriai Jono Bagdžiuno
Bankos, kuri randasi po numeriu 2334 So. Oakley Avė.,
Chicago, Iii., pranešam visiems, jog męs atsargiai ir
atydžiai peržiūrėjome Jono Bagdžiuno finansišką ra
portą išduotą per Mr. V. F. Hodgson, bankini ■ tirinėtoją per Hon. Maclav Hoyne, Valstijos Prokurorą, ir
pagal tą raportą ir musų asmenišką patyrimą randame
Jono Bagdžiuno Banką sekančiam padėjime:

Chicago
Telefonas Harrison 1495

W

nuryti ant
Nauji, neatimti,
IIZ-J’HI'J H’V BiHIUS
ii
urviniiini,
užsakymo
siutai ir
overku.ai,
vertės nuo $30 iki $50, dabar
parsiduoda po $15 ir 25 dolerius,
Nauji, daryti
gat avim i nuo
$15 iki $35 siutai ir overkotai,
nuo $7.50 iki 1S dolerių.
Pilnas pasirinkimas kailiu pamuštu overkotų
Vieni niHz.iu
mažai vm
vartoti
n’ii niutai
siutai ir
overkotai
vertė* nuo $25 iki
.
$H5, ibil.ar $5 ir nugš. iau. Kel
n-'s nuo $1.50 iki $4.50.
Vaikų
Vasiutai nuo #3.00 iki $7.50,
liros ir Kuperai.
A Mara kasdieną,
nedėliomig
ir vakarais.

16. Jog Jono Bagdžinnas pats pareikalavo valdžios,"
kad jo Banka butų išegzaminuota ir jos tikras stovis!
luitų žmonėm pagarsintas.

*r

Su pagarba,

v
a>

ta

O

a*
e»,»
J, j
it

S. OORDON,
ji"
ųt 1415 S. Halsted st., Chicago III. 61 ®

R. Zaurn, 2650 W. 23 St„
Mikolas Gnlauskns, 2133 \V. 23rd PI.,
Vincas Duoba, 2351 So, Oakley Avė,,
Jonas Bechukns, 2329 W. 22 BĮ.,
Joseph Savnorius, 2249 W. 23rd PI,,
Kazimieras Beržanskis, 2340 \V. 23 St.,
Mikolas Juzėnas, 2324 W. 23 PI,,
Jurgis Gasparas, 23,30 W. 23 St.,
Juozapas Knizikevifia, 2332 5V. 25 St.,
Joseph Pocius, 23.33 5V. 22 PI.,
Sargijuszas Czesna, 2329 5V. 22nd PI.
Jonas Stankevic, 2318 W. 22 PI.,
M. A. Meldažis, 2244 W. 23rd PI.

£
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