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GALICIJOJE
DIENU!

LIETUVIU DIENOS LIKO
VOKIEČIAI ATĖMĖ NUO
RUSy 10 ARNOTŲ, PA
ĖMĖ Į NELAISVĘ 1,900
KAREIVIŲ, 30 AFIGERIŲ.
Berlynas.
Vokiečiai su
traukę daug kariuomenės

ITALAI ATMUŠĖ

AUSTRUS.
Rymas.
Oficialės žinios
praneša,
kad
apylenkėse
Monte Pasubio italai pasek
mingai atmušė visas austrų
atakas.

RUMUNAI SPIRIASI.

pradėjo naują ofensyvą Ga
licijos visu frontu. Pradžia,
Paryžius. Matyt rumunai
berods, laiminga. Į piet-ry- gaVo pagelbą nuo Rusijos,
tus nuo Lvovo vokiečiai at- nes jau keliose vietose pasi
įnušę visas rusų atakas at sekė jiems sulaikyti vokie
ėmė dar nuo jų 10 didelių čių žengimą.
anuotų, paėmė į nelaisvę 1,Telegramos iš Petrogrado
900 kareivių ir 30 aficerių. praneša, kad buk DobrudžoMūšio laukas taipo gi liko jje vokiečių vadas generolas
tirštai nuklotais lavonais ca von Mackenzenas atsitraukė
ro armijos kareivių.
visu frontu 10 mylių atgal.

*

Į rytus nuo Negrą vokie- Karės zmovai
žinovai šiai telegračiai užėmė kelius kalnelius. lnaį netiki, spėdami, kad tai

grvniausis melas.

TALKININKAMS

NESI-’

SEKA ORE.
NAUJAS ULTIMATU
Berlynas, šių metų rug
MAS GRAIKIJAI.
sėjo mėnesyj francuzai ir an
Londonas.
Komendantas
glai neteko 74 orlaivių, o anglų ir francuzų laivyno
vokiečiai neteko tik 23.
Viduržcminėse jūrėse vice-admirolas Fournet šiomis
dienomis įteikė vėl naują ul
timatumą Graikijai. Ko rei
kalauja šis ultimatumas dar
nežinia. Karalius Konstanjtinas dėlei paskelbimo šio
ultimatumo tuojaus apleidė
savo rezidenciją Tatoi ir atŠiomis dieno- važiavo į sostinę,

DEMONSTRACIJA KARA
LIAUS ŠALININKŲ
GRAIKIJOJE.
Londonas.

Artinasi diena, kurioje
mes, Amerikos lietuviai,
prikalėsime išduoti ėgzameną savo subrendimo.

Lietuvių Dienoje paaiš
kės, ar mes mylime savo
badaujančius brolius žo
džiu ar darbu.

Lig šiol mes tik kalbė
jome apie darbą, dabar gi
jau reikia dirbti ir dirbti
išsijuosus, nes laiko liko
labai mažai.
Todėl kur dar nesusitvė
rė komitetas dėlei suren
gimo Lietuvių Dienos, kuo
greičiausiai sutverkite.
Dėžutės, raiščius, ‘tags’
galite gauti nuo Centralinio Amerikos Komiteto
(Central Lithuanian Committee, 47 Bennet Building, Wilkes Barre, Pa.).
Aplinkiniai miesteliai k
miestai į vakarus nuo Chi
cagos gaus dovanai dėžu
tės, raiščius, ir kitus rei
kalingus daiktus nuo Chicagos Komiteto {Chicago
Lithuanian Relief Committee, 3246 So. Halsted
St., Chicago, TU.).
Draugijos darykite extra susirinkimus dėlei Lie
tuvių Dienos.
Nepamirškite paminėji
mui tos dienos paskirti iš
savo kasos piningų.
Gerbiamos Amerikos lie
tuvaitės,
neatsisakykite
nuo garbingo darbo aukų
rinkimo
badaujantiems
savo tėvams, broliams, se
serims, kurie pasiliko Lie
tuvoje.

Staiga ore pasigirdo bil ti paskui raitelius...
PIETINĖJE OALYJ SOM-8X ZZ desys.
Motyna palikusi sa ........................................................ .. »1
navusiomis lupomis mažutis vo vaiką tuojaus išbėgo pro
Liūdnai kaukia vėjas ka
MOS FRONTO TALKININ vaikelis.
Šalip jo klupoja iš duris. Vieškeliu jojo būry3 minuose išgriautų namų, ta
raitelių. Pergalėtojai buvo rytum apverkdama likimą
blyškusi moteriškė.
KAI SUMUŠTI.
— Mama, valgyt! Duok, linksmi, nuolat juokės, dai sunaikintos šalies.

Berlynas. Oficialės žinios
praneša, kad prie Guendecourt durtuvų mušyj fran
cuzai liko i.kryti iš apkasų.
Į atimtus apkasus tuojaus
sulipė vokiečių kariuomenė.
TALKININKAI NEPA
LIAUS KARIAUTI IR
ŽIEMĄ.

Paryžius. Talkininkai tvir
• v
. .v , . ,

mamut, kąsnelį duonos!
— Nėra! Seniai jau nėra
nei plutelės, o medžių žievės
tavo silpni dantukai neįkąs.
Nelaiminga “mama.” Va
kar jį sustingusiais pirštais
iškasė čia pat po stogu duo
bę, idant palaidoti jaunesnę
dukrelę. Palaidojo ją be gra
bo, šaltoje žemėje, suplyšusioje suknelėje.

Vakar mirė vienas vaikas,

tai pasiryžę neatsižvelgiant
a,
• i •
v_i v
i
,• o šiandie miršta badu kitas
1 jokias .aplinkybes kariauti
ir draug paskutinis. Nepa
taip pat ir žiemos laike.
matys jau jis daugiau savo
tėvo, kuris iškeliavo į Amei SUŠAUDYTA 12 BE GŲ,
idant jiems uždirbti
KURIE ATSISAKĖ DIR
J
piningų, idant jiems gerai
BTI VOKIEČIAMS
butų.
AMUNICIJĄ.
— Mama, mama valgyt
Londonas. Iš Amsterda- noriu! — nuolat šaukia vai
rno pranešama, kad Ghente
kas.
į vokiečiai sušaudė dvyliką
— Nėr vaikeli, nėr balan
belgų, kurie nenorėjo dirbti dėli, nei kruopelės nėra. —
'vokiečiams amuniciją. 300
aimanuoja nelaiminga moty
!tokių pat “prasikaltėlių” vo
na.
i kiečiai suareštavę ir išsiuntę
Gal ji būt pabėgusi draug
! Vokietijon.
su kitais pabėgėliais, bet
abu jos vaikeliai, yt tyčia,
tuo laiku susirgo ir jai reikė
jo pasilikti vienai tarp griu
vėsių, kulkų, gaisrų.
Protas jos svaigsta, akių
blizgėjimas užgeso. Verkti
ji jau nebegali, nes paskuti
nės ašaras išliejo ant kape
Tylu.
♦.
lio Tekliutės.
Tik vėjas liūdnai kaukia
— Neverk, Jonuk, — ra
kaminuose išgriautų namų. mina ji savo vaikelį. — Nie
tarytum apverkdamas liki ko tau negaliu duoti. Šir
mą sunaikintos šalies.
dies sopuliais juk tavęs ne
Visu pakeliu nuobodžiai papenėsiu. Žmonės mus už
stūkso griuvėsiai išdegintų miršo...
kaimų. Nusvilę kaminai stie
Bet Jonukas, tarytum ne
Paryžius.
Visu Sommos biasi į dangų, tarytum pra atkreipdamas jokios domos
frontu vėl prasidėjo baisi šydami atkeršyjimo tiems i mamos žodžius nuolat šaukova, kuri pastaraisiais lai kurie išvarė iš šių namų ra- kia:
j — Mamut, aš seniai neva!
kais buvo biskį nutvlusi. Į mus gyventojus.

Kares Vaizdai
Lietuvoje.

mis Athenuose įvyko demon
stracija 4,000 karaliaus šali
ninkų (rojalistų). Demon
strantai nešdami Graikijos
ir Suv. Valstijų vėliavas pri
Paryžius. Laike pastarų
siartinę prie Suv. Valstijų
pasiuntinystės užprotestavo jų 24 valandų Sommos fron
dėlei šeimyninkavimo talki te buvo 65 mūšiai ore. Nu
ninkų jų žemėj ir prašė ap šauti 5 vokiečių orlaiviai.
ginti juos nuo neprašytų ir
GRAIKIJĄ NORI PA
nereikalingi) svečių.
VERSTI RESPUBLIKĄ
MAKEDONIJOJE.
Londonas. Pasklido gan
Paryžius.
Makedonijos das buk Graikijos karalija rytus nuo Belliy-en-SanterStūkso tie griuvėsiai ty jgiau. Aš... Mamut, paduok
respublika. rc, keturios mylios į piet- liai, nesimato tarp jų jokios man kąsnelį duonos... Nors
fronte kas kart labjau didi bus paversta
Graikijos
gi
karaliui
pata- -vakarius nuo Pcronne fran gyvybės. Tik vienoje vieto- sudžiuvusią plutelę... manas artilerijos ugnis. Apy
lenkėse Čcma serbai sutru riama išvažiuoti kol laikas įcuzai atmušė dvi smarkias je dar girdėties aimanavi-'mut... buk gera... o kur Tek

NUŠAUTA 5 VOKIEČIŲ
ORLAIVIAI.
I

DVfSMARKIAS ATAKAS
FRANCUZAI ATMUŠĖ.

'4

pino bulgarų kontratakas.

^4

-

Berlyną...

H

.

vokiečių atakas.

inas.

Kampe

nugriuvusiolytė?..

navo, šukavo. Jų žirgai tai ~Per laukus su palaidais
po gi buvo užganėdinti, plaukais atbėga motyna .Ji
žvengė.
neša rankoje kąsnį duonos
Pamatę prie kelio mote mirštančiam badu sunui.
riškę raiteliai sustojo.,
— Jonuk, yra duonos! Še
— Ei! Kas tu per viena?— vaikeli!

— i! Kas tu per viena? — Tylu. Jonukas jau miega
užklausė raiteliai nesupran amžinu miegu ir netęsia ran
tamoje kalboje.
kelia prie duonos.
— Duonos! Mano pasku
tinis vaikas miršta badu —
Liūdnai kaukia vėjas kaatsiliepė laukiniu balsu mo-(minuose išgriautų- namų.,,
tėviškė. — Žmonės gelbėkit r Tylu. Ir po nugriuvusiu sto
— Tai lietuviška baidykle gu jau nesigirdi aimanavi— tarė keli kareiviai. — Ko mo.
Nereikia jau duonos

nori?

nei vaikui, nei motynai...

— Duonos! — atsakė mo
teriškė numanydama kiaušy
mą.
— Ji prašo duonos — pa
aiškino savo draugams viens
raitelis. — Pažįstu aš trupu
tį šią kalbą.
— Aha! Badas ją prispau
dė. Cha, cha, cha. Ei, bobut! Eikš draug su mumis,
tai gausi duonos! — tarė rai
teliai.
— Reikia iiaudoties pro
ga. — Šypsodamas pridūrė

Broliai
išeiviai!
Jeigu
jums gaila tos išniekintos,
numirusios badu “mamu
tės,” tai jus privalo įtempti
visas savo pajiegas, idant
gelbėti savo tautą iš pražū
ties. Visi mes gerai supran
tame, kad musų broliai pasi
likę Lietuvoje kenčia didžiausį vargą, užtat visų mu
sų yra švenčiausia pareiga
gelbėti juos nuo bado ir Il
gų. Tik tas dabar gali at
sisakyti sušelpti badaujan
raitelių vadas.
Ji gi žiuri į juos, bet ne- čią tėvynę, kuris neturi kru
gali suprasti jų keistos kai- tinėje žmogiškos širdies, ku
bos, nesupranta, ko jie nori. ris neturi galvoje proto. Tal— Eikš, bobut, su mumis, gi visi lietuviai Suv. Valsti— tarė viens raitelis lietu-‘jų privalo kaip vienas priviškai. — Priglausime tave, aidėti prie gelbėjmo savojo
krašto. Geriausia gi proga
duosime duonos...
Plačiai išplėtė akis nelai- pasidarbuoti sušelpimui tėmingoji moteriškė. Ji vis vynės tai LIETUVIŲ DIEdar negali suprasti, ko jiems NA. Jeigu mes prie Lietureikia ir ką jie žada.
vių Dienos gerai prisireng— Duonos! Mfielaširdy- sime, tai dar galėsime išgelstės! — nuolat šaukia “ma bėti daug nelaimingų motumutė.”
čių nuo pirmlaikinės mirVienas raitelis ištraukė iš ties. Jeigu Amerikos lietukrepšio riekę duonos ir šmo vės ir lietuvaitės netingės
Lietuvių Dienoje rinkti au
telį lašinių.
— Eikš su mumis — tarė kų, tai dar mes nemažai ga
gyvasčių
lis — šit gausi tą duoną ir lėsime išgelbėti
lašinius.
Jonukų ir Teklyčių.
Motyna, pamačiusi duoną,
Rulyg lenkiško
Kaz. Gineitis.
viską užmiršo ir leidosi bėg-
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M. Kardus, presos komisiJei kuri iš musų pamaty
iaIbuoii
° ia J- A. Lietuvninkas, or- tų savo TĖVELIUS, SESE
įjM-l'ganizatoriai: J. Sadauskas, LES, BROLIUS IR GIMI*
* §';J. Savukinas, P. Šarkšmas, J NAIČIUS be tinkamo apda
I
J. Dapkevičius, J. Venslo- ro, išalkusius ir BADU Akmeninių anglių sluog
nejaugi ams Suv. Valstijose užima
g vas, M. Padegimas. Komi MIRŠTANČIUS,
ją tetai apsiėmė darbuotis su mes jų negelbėtumėme.
316,000 kvadratinių mylių.

L B ŪVI

vertimo Amerik oje

po barzdos nuskutimų, bet ir
lig kitų skutimų nepranyksta. » Jusų p,n‘2a turl butl Padž'
tl geroje saugioje valstijos
Buvau kartų pas Dr., jis pa-Į
bankoje
davadijo tam tikro tepalo į-?
tepti, bet nieko negelbsti. At
galima juos vaistais prašaliu■iHOF CHICAOOmmm

Second Security Bank

«’

i

MllwaukM Ava. kampas We«tero Ava

2 pasišventimu be jokio atly
Musų šventa priedermė
Žmogus iš Kearrey, N. J. j
•• «• •• »• _••••
di
ginimo.
S
yra tą dieną eiti ant gatvės
1915 metuose Vokietijoj Atsakymas:
Jei tik visi su tikrais pa ir melsti aukų. Nepasigai buvo 3,435,285 arklių ir 11,Tiktai peržiūrėjęs ligonio
lėkime
savo
darbo,
ir
vargo
sišventimais
darbuosimės
Niekur gal taip neišsiplė
veidų daktaras tegali žinoti ko ’
320,992 karvių.
S
TAI
DIENAI,
atsimindaateinančioje
aukų
rinkimo
kios rųšies pakuniai (puške
tojusi reklama, kaip Ameri
dienoje, tai nuveiksime mil mos kaip kenčia musų bro
Ta- į
koje. Ši šalis, tai šalis ap
Pietinė Afrika 1913 me liai) Tamstų vargina.
liai
lietuviai
tėvynėje.
mistos aiškiai parašytasis!S
žiniški), darbų.
Surinksime
garsinimų. Jų visur pilna:
tuose
pardavė
10,741,745
“Keleivio” Bėdos.
M.
L.
GURINSKAITfi,
klausimas leidžia dasiprotėti, i §
milijoninę aukų ir nušluoir laikraščiuose, ir ant na
svarų sviesto.
Kada “Keleivio” kumpa-'8tvsįm kruvinas ašaras ne
A.
L.
R..K.
Mot.
Są-gos
kad tie spuogeliai visai liepa-1
mų, ir teatruose, ir patvo
Praeitais metais Francinija statė raudonuosius sa- vienam lietuviui žūstančiam
.
Vice-Pirmininkė.
. .
tt i . • •
1 vojingi. Man rodosi, kad pa-1
riuose ir visose kitose vieto'1a.
^V' Va Stl3°Selsėkmė labai “slidaus” barz-i
se, kur tik galima, parašyti v0 Palo™s> buv0 Padarf Bu varguose. Patįs aukuokime
už 38,000 dolerių muilo.
žodį, kitą. .ApgariniimUčialt,artlsu 2-vdais Įteigti rau- ir paaiškinę apie Lietuvos
dos nuskutimo. Kai - kuriųį
niekas nekontroliuoja ir už- d«»aJa‘"« namo žyd,, skalą, padėjimų prašykime aukų
žmonių plaukai gulsčiau iš o- j
Taip ir atsitiko. Žydai su nuo svetimtaučių.
Auglijos laikraštis “Lon- dos auga... tokiems, “slitat kaip kas nori, taip ir
sikraustė “Keleivio” palodon English Post” išleido Jžiai” nuskusti plaukai, pil
J. A. Lietuvninkas. “ Gerbiama ‘Draugo’
skelbia. Taigi apgarsinimais
No. 45,000. Šis laikraštis į- ma išaugimo ant paviršiaus
eiun. Bet kada “Keleivis”i
Redakcija:
pasitikėti netik negalima,
v. .
“Skaitau ”Darugų” ir geĮsteigtas 1772 metuose
bet ir neprotinga.. Žinomą! Pa(‘ldo apačioje mašinas,J
odos, beaugantis plaukas atsi
„„„
tai žydelius nuo viršaus irijae:
remia į šonų, tos skylutės, per
jrėjuosi. “Draugas” yra ge---------------------- ;----------daug apgarsinimų yra tei.;
v
.
|
singų, bet liestine. ir ang=' !sba,d“- . Mat
“egale- f
kurių turi išlysti laukan ir ta
@' liausis lietuvių dienraštis £ifpą|T/
lingu yra daug daugiau. Šie d° skaloJe ramlal P<>temutiJ|
sai augančio plauko dūrimas...
Aš jį
| Amerikoje.
ji noirai
padaro raudonų spuogelį..,
M skaitau ir skaitysiu ir tarpe'
pastarieji rūpinasi tik išviPinniaus savųjų neįsileido 4
Taip esant, šitokis patarimas Į
liuoti iš žmogaus pinigus..! savo namų, dabar siūlo so- j
* kitų kiek galėdamas platin-'
gali būti pasekmingas tų pu
Užtat kiekvienas, kuris no-j Ralistų kuopoms, ale ir tos *
* siu “ Draugų” skaitydamas
MUSŲ LENGVATI
KIAMS.”

SO. BOSTON, MASS.

PATINKA “DRAUGAS.”

NIOS APIE
LIETUVA

S V EI K AT O S

SKYRIUS

doriškai apsišvieti, o sočia-Į
ri ką nors pirkti ir vado 1 neranduoja. Tai gyva bėda
A.
listų šlamštus beskaitvda-'
vau j anties
apgarsinimaiSj su tuo raudonuoju palociu,;
privalo gerai ištirti tų ap- pastatytu iš nesusipratusiųmas palieki neramus sanžigarsinimų vertę. Priešingai pi darbininkų kruvino pranėję ir nustoji visko kas yra JIS GYVENA 2200 CLY— lengva pasilikti kvailiu įrišto.
BOURN AVĖ., NORTH
Kazys Matulaitis, Suval žmoniška.
Wm. Kulnis.
SIDE, CHICAGO.
apgautu visokių išnaudoto-':
kų red., Sasnavos parap., Bi
“Tš savo pusės linkiu
tiku
kaimo,
ieško
Ameriko-.
“
Draugui
”
geriausių
pasek-!
----------jų. Laikraščiuose dažnai ga

PAIEŠKO IŠ LIETUVOS.

Veda Dr-as
Rutkauskas

WESTVILLE, ILL.

lima rasti labai abejotinos
je pusbrolio Leono Audžiuplatinti tarpe lietuvių Klausimas:
luičio ir Onos Bieliauskie-pavietų ir dorų.”
| Mano veidas, ypač pažandės,
vertės skelbimų, kaip tai:
“specialistų daktarų,” “in
)3u pagarba,
1 spuogiukais — puškeliais išį nes. Pinniaus gyveno Colkorporuotų kasyklų” ir ki
“Draugo” Skaitytojas bertas.
Spalio 9 d. čia įvyko abel-'leSe Point> N- Y- Mano ad“
tokių humbugų. Skaitytojai,
J. P. S.
Dažniausiai tas kartojasi
litas lietuviu susirinkinias. resas: Pussia> Disna, Vilnetikėkite aklai apgarsini- a . . ,.
tikslas buvo'n’aus red> Katalikų Bažny... v , .
• Susirinkimo
mams, nes galite labai apsi rengties prie L. D. A. Gaila,|c*a» Kazys Matulaitis,
gauti. Atminkite, kad laik
kad nevisos vietos lietuvių;
------------------------------raščių redakcijos už apgar
draugijos ėmė dalyvumų.l
sinimus neatsako ir reikalui
Turbūt kai kurie žmonės, lie j
JAU IŠĖJO IS SPAUDOS NAUJI LAIDA TŲ ĮDO
prisėjus kaltininko nesrūeštuviai turi ledais apšalusių!
MIAUSIŲ KNINGELIŲ:
kosite, nes patys busite kal širdį, jei dabar neišgirsta!
1) KOPERNIKAS IR GALILĖJUS. Jų galima pirk
tininkais už savo lengvati- Lietuvos šaukiančio pagel-i
ti tokiomis pat sųlvgomis, kaip ir kningutė‘Marksas II.’
kystę. Kokia vertė “humbos balso ir nenori paduoti
Šiomis dienomis Chicagos
2) SOCIALISTŲ NORAI IR DARBAI TIESAS
bugierių daktarų” apgarsi
jai pagelbos ranka. Žinoma lenkiškas laikraštis “Dziennimų visi supranta. Protin rcikės kantrybės ir tikro geĮnik Zwigzkowy” paminėjo, ŠVIESOJE. ,k
3) GI0RDAN0 BRUNO.
gas žmogus pas tokį dakta
radarystės
pasišventimo
lapkričio 1 d. visose
4) Į SOCIALISTŲ ROJŲ!
rą niekuomet neis. Labai
toms mergaitėms ar mote- Suv. Valstijose bus renka5) MARKSAS II.
" ~~ T ’
abejotinas dalykas ir su įrims, kurios apsiims tų die- m03 aukos nukentėjusiems
vairiomis kasyklomis, ku
na aukas rinkti. Už gerus rjgi karės lietuviams. Minėrios taip plačiai
kurioš7aip
F|^ri"aiskelbiasi,
’’ėparduo'<larbus "
Mtasai laikraštis pats nuo sa-

LENKIŠKI LAIKRAŠČIAI
APIE LIETUVIŲ DIENĄ.

da savo šorus.

Girdėt, kad "T1Ja "T“.8 Sa‘'bl'S 'almki!'|V?s kviečia visus Amerikos

i Nesigailėkime saviems gero!ilenkus
—i—
lietuviai labai perka tuos še i
,
’

rus.

Blogai daro.

--------•—...i
—
nepasigailėti
aukų

DIDELE NAUJIENA

EXTRA NAUJIENA

Pirm ne-'pa,tary“'

gu pirkti, reikėtų didesnėse
bankose ir kitose vietose pa
siteiriauti, koks stovis tųjų
kasyklų, ar jų akcijos kįla
ar mažinąs, ar jos ne ant
kranto bankruto ir t.t. Taigi
idant po laikui nesigailėti,
bukite atsargesni su pinin
gaiš, kraukite juos vien tik

į saugią, žinomą ir PILNAI
pasitikimą vietą.
G.

badaujantiems
lietuviams.
Gird, dalyties duona su kitu
yra netik broliškas pasielgi
mas, bet ir krikščionikškas.
Tai priedermė kiekvieno do
ro žmogaus'.
Tame pat laikraštyj padė
Pranešimas.
Spalio 22 d. š. m. bažny tas atsišaukimas į lenkės dė
tinėje svet. bus statomas lei lietuvių dienos ponios A.
juokingas ir įdomus veika Emilijos Napieralsk’os. Var
mielaširdystės ponia
as “Žmogžudžiai,” bus dai- dan
uos, deklemacijos ir kitoki Napieralska kviečia lenkes
margumynai. Vakaro pelnas prisidėti prie aukų rinkimo
skiriamas parapijos naudai.1 Lietuvių Dienoje. Esą, nors
E. Zaniewskis.

S10UX CITY, IA.

Kviečiame visus lietuviui dvi valandas pašvęskite rinir lietuvaites ateiti musų va kimui aukų lietuviams lapkarau. Atėję patįs prisilink kričio 1 dienoj.
sminsite, pasigerėsite ir pa
Motina yra pirmoji ir tik
rapijos stovį paremsite.
roji vaikų mokytoja. Moti
Rengėjai.
nos priežiūra, jos rūpesčiai,
jos pasišventimas, jos moki
nimai, jos patarimai, jos tik
roji meilė, padeda kūdikiui
gyvenimo pamatą ir įkvepia
Rūpesčiu gerb. kleb. kun.
Amerikos Lietuvių Diena
pirmąjį gyvenime reikalin
Miliausko ir V. Kamarau J artinasi. Ši diena yra mums
gą mokslą. Bet taip yra tik
tuomet jei motina yra vaikų «ko čia sutverta Wanamie: svarbiausia. Tegul kiekviemotina. Busiančioms moti-Į Apskričio komitetas prisi- na sąnarė A. L. R. K. Monoms prisirengkite būti ge- rengti prie L. D. A.
Iš- terų Sąjungos atkreipia saromis motinomis vaikų ir rinkta valdyba iš sekančių vo domą į šią dieną,
ateinančios gentkartės mo- asmenų: pirm. kun. MiliauAtsižvelgiant į tai, kad A.
kytoįoms.
skas, pagelb. A. E. Franka L. R. K. Moterų Sąjungą
Gerai motinai žmonija nu ir J. Burinskas, (rašt. V. yra PIRMUTINE MOTE-j

MOTINA MOKYTOJA.

W»N*MIE, Pi.

Atsišaukimas į
Sąjungietes

pina nevystantį garbės vai- Kamarauskas, 2) rašt. J. RŲ ORGANIZACIJA, tai(
nįka; blogai motinai šutei- Gaižauskas, ižd. F. Kupstas, jos sąnarės būna PIRMUkia neapkenčiamą panieką, ižd. glob. O. Stavinskieųė i r, TINĘS AUKŲ RINKIME.

Kuo tik išėjo iš spaudos šitos LABAI ĮDO
MIOS kningelės:

1) SOCIALISTŲ NORAI IR DARBAI TIESOS
ŠVIESOJE.
Čia gyvais atsitikimais prirodyta,
ko nori socialistai. Čia išvilkta aikštėn SOČIA
LĮSTŲ sekretai.
2) I SOCIALISTŲ ROJŲ. Kas nori links
mų pasiskaitymų, teperka šitų kningutę.
3) GI0RDAN0 BRUNO. Didis bedievių kan
kinys. Kas nori pažinti bedievius ir jų vadus,
.skaitykit šitų kningutę.
Perkant PAVIENIU kiekviena kningelė tekaštuoja tik po 5 CENTUS. Imdamas VIENOS
RŲSIES kningelių nemažiau 100, gausi po 3 cen
tus, imdamas nemažiau 200, gausi po 2 centu, im
damas nemažiau 500, gausi po 1 centą.
Kas norėtų gauti NE VIENOS RŲSIES, bet
sudėtus iš trijų pirmųjų rųšių kningučių, tas už
200 kningučių užmoka 5 dol., 6 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 yrą didesnė.
Perkant PAVIE
NIU, ji tekaštuoja tik po 8 CENTUS. Imdamas
nemažiau 100, gaus po 5 CENTUS, imdamas ne
mažiau 200, gausi po 4 CENTUS, imadamas ne
mažiau 500, gausi po 2 CENTU.
Gerb.
KUNIGAMS ir AGENTAMS čia GE
RIAUSIA PROGA paskleisti po žmones
gų ir įdomių kningelin. Pasiskubinkite nž<’s?»
kytil Piningus reikia užmokėti UŽSISAKANT.
Su visais tais reikalais kreipkitės į“DRAU

GAS” PUB. CO.
1800 W. 46th St., Chicago, Illinois.
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škelių prašalinimas. Jeigu ga
lima, reikia barzdos neskusti.
Su “užleidimu” arba augini
mu barzdos, visokie spuoge
liai išnyksta.
Jeigu barzda
skutama, tai reikia vien “pa
plaukiu” skusti, ir tai daryti
taip, kad bent pusė paužulniai
upjauto plauko galo butų
uit paviršiaus odos. Kitais
•džiais tariant, reikia taip
barzdų skusti, kad po nusiskutiino veidas butų labai “ašt
rus”... Taip darant, nuskus
tos barzdos plaukų galai visi
kvšoja viršuje odos ir toliaus
auga beatsirėmimo į odoje esančios plauko skylelės šonų
(sienų).
Dar yra paprastas taukų
grumulėlių užvietrinimo vei
do išbėrimas, “acne vulgaris” vadinamas, bet tasai,
Tamstos nepalyti.
Galima daleisti, kad Tamistos burnos išbėrimo prieža
stim yra “tinea sycosis” ar
ba plaukų šaknų užvietrinimas su tam tikrų pelėsių, ar
gyvūnėlių rųšiemis (veislė
mis.

3% ant Jusų Pinigų
Atdara Panedčliaia ir Sukatomis
vakarais iki 8 valandai

Skoliname pinigus ant Namų

Persiunčiame pinigus
! Europa ir galima
gauti Laivokartes

ĮSTEIGTA 1888 M.

KASPAR
STATE BANK
PO PRIEŽIŪRA VALSTIJOS

KAPITALAS $600,000
Mes mokame 3 proc. ant Pinigg.
Mes parduodame Foreign Money
Orders į visas daUs svieto.
Viršininkai

Willlam Kaspar — Pirmininkasi
Otto Kaspar, — Vice-Pirmininkas
Charles Krupka, Vice-Pirmininkaj
Joseph Sikyta — Kasierius
August Filek—Ass’t. Kasierius

1900 Blue Island Avė.
Chicago, 111.

da skaudėti, vėliaus tasai
skausmas kįla į visų krutinę,
net į pečius.
(b) Mano viduriai nedirba
gerai; turiu imti gyduoles.
A. J. iš Cleveland, 0.
Atsakymas:
Regisi Tamstos širdis pei
silpna, arba, kitaip tariant,
Tamstos darbas persunkus.
Lengvai dirbdamas, regisi, to
skaudėjimo Tamsta neatjaustumete. Gali būti, kad gy
duolėmis sustirinta širdis ge
idaus valiotų savo darbų
(kraujo varinėjimų) atlikti,
bet, jeigu darbas labai alsi
nantis, tai galų - gale — vistiek Tamstai lemia pabėgimų.
Lengvas darbas, tai geriau
sias vaistas. Galima imti ir
sekančių vaistų:
R. Tincturae stroplianthi (u.
s. p.) draehmus 4
Sigua: Poison: Imti po du la
šu ant cukraus rytų metų ir
vakare per tris dienas, — pra
lenkus kelias dienas vėl imti
po du lašu du kartu dienoje.
mis).
Šitos gyduolės yra stiprus
Jeigu šiurkštas barzdos sku NUODAI.... daugiaus kaip įtimas, arba barzdos augini sakyta negalima imti.
mas tojo išbėrimo nepraša
(b) Vidurių neveikimų rei
lins, tuomet reikėtų Tamstai kia pagerinti pritaikantais
igydytiesi sekančiu budu:
valgiais, bet ne gyduolėmis.
Nesveikoje vietoje reikia Aš galiu tiktai patarti, bet
plaukus išpešioti ir gerai nu Tamsta galite išbandyti ir ži
siprausus odon intrinti sekan noti, kurie valgiai liusuoja vi
čiai sumaišytų tepalų.
durius, o kurie ne. Visokių
R. Cupri oleatis drachma Va vaisių košės, pasukos, ir dar
Adipis lanae bydrosi
žovės, paprastai, visiems pa
draehmus 6 taiso vidurių veikimų be jok'np
Glycerin
draehmus 2 gyduolių. Nuolatinis gyduo
Aquae rosae q. s. ad
oz. i lių ėmimas, yra peiktinas gy
Hiuoim tepalu gerai įtrinti dymosi būdas.
odų kur tik spuogai pasirodo I KLAIDŲ ATITAISYMAS,
bent du kartu į dienų. Kai- “Draugo” No. 162, spalio
kuriems būtinai reikia per 5, 1916 “Sveikatos Skyriuje,
mainyti tepalų. Tai sekan 1 kl. atsakyme parašyta “žitis yra pageidaujamas:
namomis dujomis”, o turi bū
R. Sulphuri sublimati
ti žibinamomis dujomis. Ten
drachmas i pat recepto pabaigoje,parašy
Acidi carbolici (95%) .
ta “q. s. od”, o turį būti q.
dracbmo y2 s. ad.
Adipis lanae hydrosi
Ketvirto klausimo atsakyme
drachma 2 po žodžiais: “aršeniko šie, u praleista skirsneliai, o
Olei dūlei q. s. ad.
oz. i ros"
Vartoti du kartu į dienų, prieš žodį “calcium” praleis
spuoguotų odų gerai ištrinant ta kųbė. Turi būti... aršeniko,
ir ibružinant .
sieros, (calcium sulphid viena
Klausimas:
penktų dalį prano tris kartus
(a) Iš nnkties pasilsio atsi į dienų).
kėlęs jaučiuosi labai sveikas, Ten pat recepte užuot Gly
bet kaip nuėjęs darban, imu cerin parašyta Clycerin ir vie
dirbti, padirbėjęs pusę valan ton q. s. ad parašyta q. s. <>d.
A. K. Rutkauskas, V. D.
dos krutinės duobukėje prade-

1$ KARES LAUK

jimo draugijos. Uniją įstei
dėlto,
kad
iškovojus
trumpesnes darbo valandas.

rusai šioje vietoje liko ger<
kai pamušti. Jie neteko dt
delio skaičiaus amunicijos i
kareiviu.

GRAIKIJA PRISPIRTA
PRIE KAMPO.

PRIDĖJO ALGOS.

praneša, buk francuzam
kareiviams įsakyta sužeist
kareivių neimti į nelaisv
bet dabaigti. Dėlei to k{
reiviams duodami tam tik
PARYŽIUS. Iš Athenų peiliai, kuriais ir pjaunam
Tie peili
pranešama, kad Graikija ga sužeistuosius.
Suv.
Valstijos
vusi nuo talkininkų (anglų, dirbami
AMSTERDAMAS. Vien
rusų, francuzų ir italų) se J Ant vieno peilio koto, ras
sekantis parašau “ E. C. Scabu'v”s'i(|s ________ ________ vokiečių povandeninė laiv
kančius reikalavimus:
mensS t^CoU a
St’!čių povandeninės laivės U-'Anglijos kanale niio rugsėj
1. Graikijos laivynas pri
Louis
1S: U;.
.; XTLa v P,a'|53 kapitonas Rose pranešė, 30 d. iki spalių 5 d. š. n
valo būt pavestas globai
starų,]ų dienų iš New Yor m
300 yokietijos submari-j nuskandino 10 laivų (7 la
Anglijos ir Francijos laivy
1 Angliją išsiųsta 144,000 nu skandina talkininkų
d
1
lal-įvus
anglų ir 3 neutralių tai
no.
šios rūšies peilių. Amunici
Kapitonas persitikri- tų)
2. Graikų tvirtovės jūrių
vus.
jos dirbtuvėse Newarke, suNauju Metų vi-! Kita voikečių povanden
pakraščiuose neprivalo būt žinojusi dėlko tie peiliai tarĮ”^^_“
j]
* 1
mo1 'toli.au'sos jurgs bus išluotos * vi‘inC laiv6
4 dien°j
apginkluotos.
nauja, atsisakė
įsi voikečių laivai galės jose rn- nuskandino 3 anglų la
3. Geležinkelis tarp PiV
vus.
luošai plaukyti
aeus (Athenų uosto) ir Zarissa
(miestas
šiaurinėje
Graikijoje) privalo būt ati
duotas reikalams talkinin
kų.
Rymas. Italai vedami ge
4. Tris Graikų kariški lai
nerolo Cadoma įtempė visas
vai (Kilkos, Lemnos ir Ave- [savo pajėgas, kad tik paim
roff) privalo būt nuginkluo
Berlynas. Oficialiai karišti didelį austrų prekybos
ti ir skaičius jūreivių suma
uostą — Triestą Kelias į šį kojo štabo pranešimai skelžintas dviem trečdaliais.
miestą vis darosi lengves bia, kad vokiečiai Sommos
tarp jų Abraomas nuo jo ga
nis. Beveik visuose fron fronte visas talkininkų ata
tuose austrai laike pastarų kas pasekmingai atmušė.
ves ir kupranugarių.
jų 24 valandų išlošė mušius. Ypač dideli vokiečių laimėKaikurie netikėliai, per
Visos Rusijos miestų są
T rytus nuo Goritzos italai jimai buvę į šiaurius nuo
skaitę šv. Raštą dovanotų
užėmė svarbią poziciją So-ĮThiepval, tarp Courcelette jungos Petrapilio miesto kogyvulių sąrašą, ėmė stigavomieste’.į NovavillaJir Rancourt ir apylenkėse(nidc4°
skyrius, apsvarfccr ir
ti, kad tai esanti netiesa.
italai|Parleux-Ablaincourt.
Mu-^ęs, ^ad i pabėgėlių drauBerlynas. Rumunai tur- Apylenkėse
Adige
Faraonas negalėjęs Abrao
-but jau dabar neužganėdin bombardavo kariškąją sto- šiai visose šiose vietose labai £Uas dabar kreipiasi, reikamui dovanoti kupranugarių,
ti įsimaišę į Europos sker vvkla Rovere.o ir gcležinke- žiaurus. Dažniausiai muša- Jaudami pašalpos, pabėgė
• |liai> -lau seniai gyveną Pet- dėlto kad anuose laikuose to
dynes. Kam, kam, bet Ru lio stotį Calliano. Smarkios mi su durtuvais.
Egipte nei bute
Pozicijos į pietus nuo Ab-!iaPdV'je’ arba atvažiuoją iš kių gyvulių
TTiinrflTiii<H»riji.Į
n+
munijai pastaraisiais laikais austrų atakos į pietus nuo
Iaicourt pakliuvo į vokiečių vldurl°
o tiktai; neb“vę_ Kupranugariai attai tikrai buvo karšta. Vo Pasubio ir Alpuose liko pa
rankas
|labai retai
atvažiavusieji i siradę Egipte tiktai perpen
kiečiai bevarydami rumunus sekmingai atmuštos.
Aus
kis šimtus metų prieš Kris
iš Transylvanijos beveik vi trai turėjo didelius nuosto
Rytinėje
dalyj
Meuse nuo fronto, nutarė:
1) nuo rugsėjo 1 d. davi tų, tai yra daug vėliau, negu
siškai sunaikino pirmąją ru lius ir kaikurių apkasų jau smarkus artilerijos mūšiai.
nėti pabėgėlių
kningutes Abraomas kad gyveno.
munų kariuomenės armiją. negalėjo ilgiau laikyti. Jie
Paklausi tokių, iš kurgi
PER KETURIUS MĖNE- (kurios duoda teise? naudoAntroji armija taipo gi ge pateko į rankas italų.
ties pašalpa) tiktai a) pabė Tamstos žinote, kad tokių
rokai nukentėjo. Pakliuvę
Ypač smarkus mūšiai ver SIUS RUSAI NETEKO
gėliams,
atvažiuojantiems gyvulių Abraomo laikuose
į nelaisvę aficeriai rumunai da apylenkėse Carso.
1,000,000 ŽMONIŲ.
Čia
tiesiai nuo fronto ir b) mok- Egipte nebuvo? O jie su nepasakoja, kad jų armija eitalai nuo rugpjūčio 6 d. iki
Berlynas. Rusų armijos'sleiviams, kurie atvažiuojamažu pasiputimu atsakydasanti visiškai dezorgaiyzuopastarųjų laikų paėmė į ne
nuotsoliai nepaprastai dide- į Petrapilio mokyklas.
ivo: paskutinieji mokslo nu
ta (be tvarkos). Jei ir atei
laisvę 30,881 austrų.
li. Matyt rusai mažai gaili
2) nuo š. m. rugpjūčio 20 tarimai aiškiai skelbia, kad
tyje vokiečiai taip pat spaus
savųjų kareivių.
Šit nuo dienos nebedavinėti pabėgę-anų laikų egiptiečiai apie
birželio 1 d. iki spalių 1 d. š. lių kningučių tiems, kurie kupranugarius nei žinote ne
menė gali būt sunaikinta.
m. rusai neteko virš 1,000,-‘gyvena Petrapilyje daugiau žinojo.
Egipto gyventojai
kariaujančiai salei, kuri ne

VIENA POVANDENINĖ
LAIVĖ LAIKE 5 DIENU
NUSKANDINO 10 LAIVU

ITALAI PEŠA AUSTRUS. VOKIEČIU LAIMĖJIMAI
SOMMOS FRONTE.

Indiana Harbor, Ind.
Standard Forging kompa
nija pakėlė darbininkams
20 nuošimtį algos.
Visgi geras priedas.

BUKITE ATSARGESNI

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

Įvairios
v■ ■
zinio

AKIŲ GELBĖTOJAS.
Jei jąs kenčiat akią nuovargį, gal
vos skaudėjimą, tai ateikit pas savo
tautietį lietuvį P. Millerį, o jis mok
sliškai pririnks akinius ir išgydys jums
akis. Išegzaminavimas per specialistus
P. Millerį ir G. Millerį dykai.
Jeigu akiniai nebus geri, tai pini
gai bus grąžinami. Taigi, pirm eiti
kur kitur, ateikit pas mane persitikrint, o jąs busit užganėdinti,
įi
Taipgi užlaikau didžiausią
ant
AVest Sides Storą įvairiausią auksinių
daiktą. Taigi kam reikalingi šliubiniai
žiedai, laikrodėliai ar kitokį daiktai,
nepamirškit atsilankyt, nes jąs čia,
pas savo tautieti lietuvi, gausit pi
giau, kaip kur nors kitur. Atdara kas
dien ir nedėliom iki 2 vai. no pietų.

ŠELPIAMĮJJŲ SKAIČIŲ
MAŽINA.

LIŪDNAS LIKIMAS RU
MUNŲ KARIUOMENĖS.

VALSTIJA DAVĖ DARBĄ.

PETER MILLER IR 6. MILLER
Sacramento, Col. Valstiji- 22? W. 2256 St., ir.OAKLEY AVĖ.
nis Biuras nuo vasario iki
Tel. Canal 2941.
spalio mes. š. m. parūpino
26,914 žmonėms darbus. Per
A. M. Norkūnas
tą laiką tie darbininkai už
Vienatinis Lietuvis Išdirbęjas
dirbo $4,000,000.
visokių ženkleli}
draugystėms, o
ypatingai :
k okardų, g u z iku:
Dulutli, Minu. vaistinin
čių,
metalinių,
kai įsteigė uniją ir prisidėjo
anameliuotų i r
V
padengtų celluprie Tarptautiškos Apsaugo
°»tMKįYXTfc

ĮSTEIGĖ UNIJĄ.

vaPco

REIKALIKCI VAŽINĖJANTI AGENTAI

kiekviename mieste važi
nėtis ir rodyti naują 1916
“RANGER” modelį. Ra j
šykit
susipažinimui
su
mūsą apecijallų pasiulymti.
PRISTATOMAS
DY
KAI dėl 30 dieną išmė
ginimo. Klausk dėl dide
lio katalogo ir paaiški
n imą stebuklingiausio pa
siūlymo, kuomet nors da
ryto ant dviračių.
Jfit
bus.ie
mūsą mažomis
nom.4 Irnustebinti
pažymėtinom^
išlygomis. kai
^•nramiinoiiia
ir spal
žinomuosius VO*
s’ BOSYS, sulyg didumo
Pilniausios vi-

O GRAIKIJOS REVOLIUCIJOkaip 6 mėnesius, išskyrus: mėgdavo savo
teko kariuomenės, žinoma, NIERIAI IŠSIRINKO SAU 000 kareivių.
a)
moksleivius, b) tuos, ku- gyvulius arba iš akmens iš-Į
gręsia pražūtis bei vergija.
Tą supranta ir patįs rumu KARIŠKĄJĮ MINISTERĮ. TALKININKŲ NUOSTO rie gyvena pabėgėlių įstai- j kalti, arba atmaliavoti, arba
LIAI SOMMOS
nai. Neveltui juk jie dabar
nnn 1.____c — -__________________________________ 2X_l------------------------- 1

šaukiasi pagelbos talkinin
kų,

RUSAI SUMUŠĖ VOKIE
ČIUS VOLYNIJOJE,

Londonan. Graikijoje rcvoliucijon« eriai
kariškuoju
ministeriu apšaukė genero
lą Zimbrakatis.
Naujasis

ministeris padarė prisiegą
ištikimai tarnauti akyvaizdoje Venizeloso, vice admi
rolo Coundouriotis ir gene
Londonas. l)vi sąvaiti tę
rolo Panyotis Banglis.
sėsi smarkus mūšiai rusų su
vokiečiais į pietus nuo Luc
ko (Volynijoje).
Nuosto

ŽVĖRIŠKUMAI.

liai abiejų pusių buvo labai
dideli.
Galų gale laimėjo
rusų pusė. Siaurinėje dalyj
Koritnizos rusai užėmė di
delę dalį vokiečių apkasų,
paėmė1 daug kareivių į ne
laisvę ir atėmė dvi anuotas.
Prie Skorobovo ir kitose
vietose vokiečių atakos tai
po gi liko atmuštos. Sulaiky
ta jų žengimas ir apylenkė
se Mičišeuv.
Mūšiai šiose vietose labai
karštu
Daugiausiai mušamąsi su šautuvais bei su dur
tuvais. Vartojama ir nuo
dijančios dujos.

FRANGUZAIDABAIGIĄ
SUŽEISTUS KAREIVIUS.
Telegramos

iš

PETROGRADAS.

Eina

gandas, kad buk vokiečių la
kūnai ant Rumunijos uosto
Costanza metė maistą, už
nuodytą choleros bacilomis.
Nuo to maisto gyventojai
užsikrečia cholera.
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SAVAITINIS DRAUGAS
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'T
hod.
Pastaromis dienomi

aiA$iT95“j'$i4K75l irR$ir7n6o'°Keietts
gei ) vartotą dviračiu, paimtų išparda imui nuo $3.00 iki $8.00
t Inos, lemputės, ratai ir visos rei
kalingos dalys už puse paprastos kai
nos. Nepirk dviračio, kol negausi mū
su katalogo. Rašyk dabar.

gAcjazj uflCMn
i
M
. SPIIUMOCAH HA

loid’u, šarpų,
vėliavų ir karū
nų.
Man pavestas
darbus atlieka
artistiškai.

M. A. Norkūnai
166 M,lirose
lo, SlaaR.

street,

Montel-

Plyinouth National

BANK
Plymouth, Pa.

iš molio nulipyti. Besikasda
’ Kapitalas su perviršiu
mi po miestų griuvėsius,
$165,000.00.
Dept. A—334
mes randame daugybės vi MEAD OYCLE CO., CHICAOO.
ILL.
Šitoji Banka prižiūrima
sokių gyvulių paveikslų, bet
puse mėnesių Francijos ir siemę įr d) tuos pabėgėlius, kupranugario paveikto, nei Prie išsinarinimo ir jsipjovimui Suvienytų Valstijų valdžios.
Moka 3 nuošimčius nuo sudė
Anglijos kariuomenė Som kurie pristatys iš globų ar
iš akmens iškalto, nei atma-'
tų pinigų. Galima susikalbėti
mos fronte neteko arti 90 ba tautų organizacijų savo liavoto, nei nulipdyto
nie- r fUNaEXPELLER
lietuviškai.
divizijų
(1,600,000 karei- neturtingumo paliudijimus, lrnr ton nouamo mrlpTa! ^uo 5° met>l nesuvadžiojantis ir IctuvKur ien nesame raaę.
u ei njIcq
|4ta, nannin
j, budas
ūkų numy
numylėtas
naminis
būdas
G. N. Postlethivaite,
vių).
Tikras tiktai su pažymėta marke
Egipto gyventojai kupranu
iždininkas.
"IKARA”
Mušiu galo Sommos fron
garių nei lipdė, nei maliavote. Ir 50c. buttllokaa visose sptlekoee arba
Mandagus patarnavimas.
įtučiel nuo
te dar nesimato.
P. AD. RI5HTER A CO.
jo, matyt, kad jie apie tuos
’•* Wuhinirtoo Street.
New Vork. N <•
gyvulius nei žinoti nežinojo.
Dėlto mes, mokslu pasirem
Seniausia Taupymo Banka Chicagoje
dami, negalime sutikti su
tuo, ka kalba šv. Raštas apie
gose, c) tuos, kurie jau gau
FRONTE.
davo pašalpos, bet dėl ko
kių nors priežasčių kninguBerlynas. Laike trijų su'čįų XII skyriuje nebuvo iš-

J. į'iį'evnei i"en

RUSAI TRAUKIASI
ATGAL.

The Hibernian Bank

tas Faraono dovanas ,taip
|nat, mokslo vardan, mes ne

įkurta 1867 metuos.

Londonas. Vokiečiai skel
galime sutikti ir sn tikėjimu,
bia, kad buk rusai visu ryti-)
Įkurs moka. kad Raštas šv.
niu frontu traukiasi atgal
r čia teisybe mokina. Iš to
Austrai ir vokiečiai šiam
išku. iog yra priešingas ti
šone labai žymiai padaugino
ksliniui.
savąją kariuomenę ir dabar
Taip kalbėdavo netikėliai
Senovėje, dar kelis tūk
smarkiai gula ant rusų.
tariamuoju mokslu prisiden
Rusijos fronte artimiau stančius metų prieš Kristui
sioje ateityje reikia' laukti ateinant, Egipto šalis buvo gę
Bet šitai staigu virsta ki-.
labai apšviesta ir turtinga.
didelių mūšių.
Vokiečiai mokslavy
Moksle su Egipto gyvento taip.
jais tuomet negalėjo susily riai ėmė kasinėti sąžiniškiau
ginti nei viena tauta. Tai pa senojo Egipto miesto griuvę

ŠIAMEE PUSMETYJ
ANGLIJOS ARMIJAI DAR
REIKIA MILIJONO
MŪŠIAI PRIE UPELĖS
KAREIVIŲ.
STOKHOD.

sakoja senovės grekų istori
kas Herodotas. Tą patį pa_________
tvirtina tokie senovės mokBerlinas. Jau kelios dio slavyrai ir galvočiai, kaip ii

Pietvakarinis kampas La Šalie ir Adams St.
TAUPIMO DEPARTMENTAS
Priimam Depazitus pradedant nuo vieąo dolerio ir daugiau, nž kuriuoamokama 3 nuošimčius ant metų, kurį pridedam kas pusė metų.
Atdaras 8ubatos Vakarais uno 6-toa iki 8-tos vai. vakaro.
REAL ESTATE DEPARTMENTAS.

Perka ir parduoda propertes ant komisijos: iškolektuoja randas
ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičius; aklina pini
gus ant Įtaisytų savasčių (proporčių).

i

sius ir randa tuos pražuvė
lius. Jie atrado tuose griu
vėsiuose kupranugarių nu
lipdytų pagalios prieš Ab

Meldžiu platinti, angliška pamfletą apie Lietuvą.

"A, PLEA’FCR THE UTHUANIANS”
Dar galima gauti visus numerius. O neužilgo ir Šeštas nu
meris išeis iš spaudos. Pamfletai yra papuošti Lietuvos žem
upiu ir Vytauto paveikslu.

Londonas. Kariški žino
KUN. J.
vai tvirtina ,kad anglų amu
ja artimiausiuose 6 mėne- nos tęsiasi karšti mūšiai tai Solon, Pytagoras, Demo raomu laikus.
ji 324 VVHRTON ST.
Tie
patįs
netikėliai,
kurie
prie
nedidelės
upelės
Stok-įkrit,
Plato,
Archimede*
ir
siuųse
privalo
padidėti
dar
Berlyno

J. KAULAKIS
PHILADELPHIA, PA. j!

AVAITINIS DRAUGAS

EXTRA

jau reikia sukrusti, ir ruoši
is prie jos, kad atėjus galėįmėm kuodaugiausiai išplC
toti
tautiškai-katalikiškjj
spaudų. Jeigu mes sugebi
sime išplėtoti tarpe Ameri|
kos lietuvių tautiškai-katali
kišką spaudą, tai mes laimė
sime daug naujų pozicijų i]
dirvų tolimesniui musų v<
kiniui.

Mums prisiųsta sekančio)

Mes lietuviai katalikai iki

LIETUVOS
REIKALAI
susitaikė. Los Angeles, Cal
į vietos komitetą įėjo žymu
amerikonas.
Plymouth,
Pa. 3 draugijos paaukojo po
100 dol. siųsdami aukas Rau
donajam Kryžiui būtinai pa
žymėkit “for Suffering Lith
uama. »>
J. A. LOPATTO.

blėdį mums ir musų tautai.

Kam socia-

1 jjc

Mes katalikai iki šiol jų laik1
raščius skaitėme, pirkome j
|jiems piningus davėme, ir;
mes palaikėme jų raštų, ku-)
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Kel- kunigas Ig.

Zimblys pul>

k ė kuningus ir skundėsi, likai perstatė kalbėtoju p.
kad kun. imą 6 ar d dolerius A.
J.
Sutkų.
Ponas
už išpažintį. Ar g" Bulotai Sutkus kalbėjo apie pri
padoru kalbėti tokias mela sirengimą prie L. D. A. Jis
gystes. Mes mokame ne už plačiai paaiškino apie dabar
išpažintį, tik kunigo ir baž tinį Lietuvos padėjimą ir
nyčios užlaikymui. Mat jam ragino visus stoti bendran
kirminas neduoda ramybės darban ir gelbėti lietuvius
sanžinei. Jis gi neimąs di skęstančius bėdose. Karštai
delio užmokesnio. O žmonės ragino visus stoti darban ne
tvirtina, kad Bulota su pa-atsižvelgiant į skirtingas
ydovėmis ima 25 dol. į die- srioves nei į socialistų trukną. Nejaugi 25 doleriai įjdimus. Jo kalba visiems ladieną tai butų nedidelis už«- bai patiko. Paskui kun. Ig.
mokesnis.
O kiek tokiam Zimblys
davė stimanymą
“obivateliui” su palydovė- parinkti aukų rengimo ko
mis Amerikoje reikia ant mitetų išlaidoms, kad nerei

pragyvenimo.
kėtų iš surinktų aukų L. D.
Sumanymas įvy
Kalbėjo ilgai, bet labai A. imti.
rie šmeižia mus, musų dva.
j nuobodžiai ir nebuvo ko kintas ir aukų surinkta
sios vadovus ir mus pačius, , Dr‘ P' Bl.etoki8 drau« suįklausyti.
$21.16.

kurie sukelia neapykantą
viens prieš kitę. Jau šian
dien aiškiai matome, kokios
baisios
pasekmės
atnešė
skaitymas bedieviškų knin
gų ir laikraščių. Dauguma
ateivių musų brolių atšalo ti
kėjime, atsiskyrė nuo baž-

Atsišaukimas
moteris ir mer
ginas.

pinigus?

jr Žemaitienė ant estragrįžo iš Lietuvos. Jie aplan- (jos kas_žin ką pasakojo, tik

kun. Bartusku neseniai su-

ke Vilnių, Kauną ir kitus raį bobiškai, nepadoru buvo
Lietuvos miestus. Atvažia- nei kiausytįes tokių plepavę delegatai pasakoja, kad
Ant galo A. Bulota gyVilniuje Lietuvių Draugiją- (rįS eSgS advokatas, išbarė su
j e nukentėjusiems dėl karės smukusius, išvadino šeš
šelpti dirba visi išvieno. Tai kais, purvinaisiais ir kito

v.
.v, . .
,
v gi Amerikos lietuviai socia- kais, išrugojo buk jį žmo
nyeios, ištvirko,^girtybe uz- °

Lietuvės ir Lietuvaitės!

listai labai klysta, tvirtin
darni, kad toji draugija yra
partiviška. Be to Lietuvos
socialistai Janulaitis, Kai
rys ir kiti prašė delegatų
pranešti, kad Amerikos lie
Ačiū Dievui turime lietu
tuviai socialistai surinktas
vių katalikų apginėją dien- aukas siunčia ŽYDŲ DRAU
raštį ‘Draugą.” Čia aiškiai
GIJAI. Šit D-ro J. Bielskio
nurodoma, kur tiesa, o kur'^į "atspaustį
“Darbigalėtų siųsti tik 2 ar 3. apgaules. Taigi kiekvienas njnke»> jfo 117
........
Reiškia 32 liktųsi
namie ir .lietuvis privalo skaityti irj Mane apstojo' KairySi Do.
neturėtu k, veikti bet, ka-,platinti “Draugį.” Jeigu mušavičius> Janulaitis ir kida tie patįs sąnariai sudaro ,ues darbininkai skaitysime'tl socialistai irprašė, kad pa

IŠ LIETUVIŲ GYVENIMO)!

Ar jums gaila savo brolių,.,
likusių Lietuvoje, kurie da
bar neturi ko valgyti, nuo
kurių atimta paskutinė kar
vutė, kurių sudegintai# svir
nelis, išmindyti laukai?
Ar jums gaila tų savo tau

varnomis, žiogais?

tė polemikos skyrius.

šiol
buvome nesusipratę,
kad skaitėme bedieviškus’
raštus, kurie atnešė didelę)

turinio telegrama:
New Yorke visos sriovėi

tiečių, kurie vaikščioja pus
nuogiai, kurie gyvena urvuo
se, maitinasi gal žolėmis,

'J

NĘWARK, N. J.
Kaip musu SOcialistai pažaboja kaikurįas draugijjas

'?r?°S„ al. 1“°

augo pasibaisėtinai, tėvynės
reikaluose supratimas dieną
dienon nyksta, mažėja ir
pas letuvius nebėra vieny
bės.

r°' geras kDingas lr Iaikraščius- sakyčiau Amerikos lietuviu

nės neteisingai apkalbą apie
vaikus. Jis neturįs vaikų.
Galis atiduoti vaikus kuningams. Man rodosi nebūtų
ko girtis advokatui, kad ne
turįs vaikų. Žodžiu sakant

Bulotos kalba darė įspūdį,
kad tai kalba ne apšviestas
žmogus, tik kaž koks gatvės
valkata sufanatizuotas bai
sia neapykanta katalikų.
Čia katalikai susipratę, ne
davė tam bumotojui nei
vieno cento.
Katalikai, platinkime tik
rąją spaudą ir apsiginkime
nui raudonųjų monelninkų
socialistų.
Buvęs Cicilikas.

Ant galo kalbėjo vietos
centralinio komiteto pirmi
ninkas Dr. Klimas. Jis prirodė, kodėl mes turime Lie
tuvą gelbėti ir kaip kiti
lietuviai tam svarbiausiam
tautos reikalui neprijaučia.
Nupeikė socialistus, kad jie
paniekina tėvynę Lietuvą,

ir stengiasi prakilniems su
manymams pakenkti.
Žmonės
labai
atydžiai
klausėsi Dr. Klimo kalbos.
Jo kalbos įspūdingumas ir
pamokinimas ilgai pasiliks
girdėtojų atmintyje ir šir
dyje.
Sudainuota duetas.
Nusisekė gerai.
Pirminin
kas Dr. Klimas pakvietė pa
neles užsiregistruoti aukų
r;nkįmo Dienai.
Nemažas
skaičius užsirašė.

Visi geros valios žmonės
g rėjosi iš prakalbų. Bet tie
socialistai, “Keleivio” sėbrai patįs nežno, ko jie ieško-

cialistai” atstovų į konfe—
— apsiSviesnne,
——
n.i_i < gocįa||stams apie ju padėjimes
nusiblai-j
Newarko “socialistai” tu- renciją siunčia &—12.
- Ar jums gaila tų nelaivys skurdo ir• TOrgo padanlr veikim^ girdi «jie ten
O kadangi daf ir kitose jų gės. Darbininkiška luomą pa
mingųjų vaikų, kurie miršta j ri savo globon paėmę arba
Amerikoje su Bulota prie
j \ Girdi, nereikią aukas rinnegaudami nei lašelio pieno,)pažaboję apie 10 draugijų ir pažabotose dr-jose viskas) kils, iš teip sunkaus vargo, šakyje turbut pasiuto, ren
kurie, yt aniolėliai, suklaupę' kuopų. Prie kiekvienos iš eina pasekmingai sulyg “so- Mes įgiję daugiau apšvietos
k ti, nes busią suareštuoti,
ka aukas suvargintai Lietu
b
ik taip sakęs Šliupas.
ant gatvių prašo su ašaro-)tų 10 dr-jų ir kuopų prigu- cialistų” sukamos katorin-) lengvai suprasime, kaip mus vai, o surinktus pinigus ne
Ir štai dar kokių nesąmamis kąsnelio sausos duonos? lį p0 35 “socialistus.” 10 kos tai musų “socialistai”jikišiol išnaudojo socialisti) siunčia Lietuvon, kad kiek
į ių
socialistai prisilaiko.
Ar jums gaila ir tų savo kartų po 35 reiškia, kad lengvu budu į tokias šaukia- šlamštų leidėjai. Juk “Ke ir siunčia, tai tik žydams,
Jie ^latisia pirmo kalbėtotautiečių, kurie dėlei karės Newarke turėtų būti 35b mas konferencijas suvažiuo leivis” pasistatė So. Bos nes “Maitinimo ir gydymo”
tone palocius kruvinų žmo dr-ja susideda iš žydų lr Prakalbos Lietuvių Dienos j. us, Ar Strikulis, ar Maibaisenybių pamišo, kurie ne “socialistų.”
Tuom tarpu ja visi 35.
Taip politiką vedant rug nių prakaitu uždirbtus pi vientik žydais rūpinasi, tai
žNsius išvedęs lietuvius iš
Reikalais.
galėdami iškęsti to vargo Ncvvarke “socialistų” yra
sėjo 24 d. nuo ją visų pami ningus.
Spalio 12 d. š. m. Assump- Tgipto žemės, kad poteriuo
Mes suprasime, gi kas tik yra siunčiama ta:»
skandinasi, žudosi?
tik 35.
Jeigu gi jums gaila išalMatot koks čia darbštu- nėtų dr-jų ir kuopų dėl Lie kaip turime kovoti su darb draugijai tas viskas tenka tion svet. įvyko prakalbos se esti kalbama. Jie taip nekusių, apdriskusių, išniekin-jmas, ardymui ir kenkimui, tuvių Dienos šankiančių at- daviais, kurie mus teip daž- vien TIK ŽYDAMS. Žydai ir pasitarimai apie rengimą s/tnoflėms vaduojasi, kaip
skęstantis griebiasi už skų
tų savo tėvų, brolių, seserų >35 “socialistai” padaro 350. stovų konferencijon “sočia- nai išnaudoja,
,
ir taip užtektinai yra šelpia si prie L. D. A.
ir kitų giminių, tai jus LIE-i Jie turi savo globoje apie listų” suvažiavo 35, ir visi
Taigi atžjus Spaudos Są- mi, kuomet lietuviai badau
Sušauktąjį
susirinkimą st uvo.
Dar A. J. Sutkus paaiš
TUVIŲ DIENOJE PRIVA 10 dr-jų-kp. kurių sąnarių atstovavo visas jų pažabo- vaitei stengkimės ką dau ja, o vienok Amerikos lietu pradėjo, gerb. kun. Ig. Zim
iąsias
draugijas.
giau išplatinti katalikišką viai socialistai, kad ir siun blys. Jis paaiškino susirin kino apie socialistų niekišLOTE SUTIKTI RINKTI skaičius siekia apie 600-800.
Gaila,
kad
daugelis
kataspaudą. Butų labai gerai, čia kiek tai žydų draugijai. kusiems, kokiam tikslui pra k ts darbus. Jis nemažai pa
AUKAS.
Į “Socialistai” visada visi
likų to nesupranta. Kata kad L. Vyčiai griebtųsi tuo aDug dalykų pasakojo man kalbos rengiamos ir kaip pasakojo kokias nedorybes
Jeigu jums gaila mirštan- susirenka į kiekvienos drau
čių badu vaikų, jeigu jums gijos susirinkimą ir kaip likai atsibuskite, susipraski- mi prakilniu darbu, nes vy Lietuvos socialistai ir prašė, reikia gelbėti žųstančią Lie socialistai daro po kitas liegaila motynų tų vaikų, tai I tik priseina rinkimas kur te, gana save žeminti, gana čiai kaipo jaunimo draugija kad praneščiau Amerikos so tuvę. P-lės E. Matulaitės, Į tr.vių kolionijas. Ir klausyjus netik pačios privalote su'atstovų į bent kokį pasitari leisti socialistams save paža- yra energška, taigi tikimės cialistams, bet aš jiems aiš E. Mikuniutė ir T. Dom-[tojai geriau pažino, kas do
kad daug ką nuveiks.
kinau, kad tai bus bergž branskiutė gražiai sudaina- paukščiai tie socialistai.
tikti rinkti aukas Lietuvių mą, “socialistai” tuojaus boj vadžioti.
Dabar .musų “ socialistai” f
Panemunietis. , džias darbas, nes Amerikos vo: “Vai Varge Varge, ” Me
Dar ant galų galo sudai
Dienoje, bet JUS PRIVA- stato kandidatus “socialiLOTE PAKALBINTI PRI-'stus,” o kiti patvirtina, už- plaka muilą ir rengiasi pulietuvis socialistas yra tok dicinos moksleivis A. Stri nuota keletas dainelių. Žo-

PHILADELPHIA, PA.

SIDETI PRIE TO DARBO* giria, suploja rankomis gar-

prieš katalikus blizganIR
SVETIMTAUTES, Į šiai kaip išreikšdami ženklą, čdus burbulus
Tokiu budu su gražiais
KAIP TAI: AIRĖS, LEN kad tinkamiausias.
Musą
“socialistai”- iš tų 35 “so blizgančiais muilo išpustais
KĖS IR KITAS.
burbulais žada vilioti ir gau
Atsiminkim, kad kiekvie- cialistų” turi sutverę aplė
(lvtt tuos katalikus, kurie
ho žmogaus švenčiausia prie keturias draugijas su kuo
pasitiki vien išpustais bur
dermė, tai gelbėti savo ar pomis.
Gal sakysite, kam jiems bulais. Gal ir pasiseks ne
timą iš vargo nasrų.
Atsiminkim, kad kiekvie-.reikalingos tos keturios drau mažai lengvatikių pagauti,
patikės
socialistišną iš musų gali atlankyti ne gijos ar tie 4 vardai kaip vi- kurie
laimė ir tuomet mums rei sur tie patįs tik 33 “socialiems burbulams.

kės šaukties pagęlbos prie listai.” Tiesa nors visur tie
35 “socialistai” bet jų dr-jų
kitų.
Taigi, jeigu tu moteris ir vardai reiškia daug daugiau.
Nereikia užmiršti ir to,
mergina nors ir galėsi, bet
atsisakysi rinkti aukas Lie kad musų “socialistai” iš
tuvių Dienoje, tai nerugok kalno permato prie ko turi
ant nieko, jeigu ligoje tu bu rengties, kaip pagauti į ša
vo rankas valdybas ir t.t.
si visų apleista.
Mat kada ateina rinkimas
Jeigu tu tingėsi rinkti aukas badaujantiems broliams, kokių ‘atstovų, tai negi visa
tai nepyk ant nieko tuomet, “socialistų” kuopa važiuos
kai pati neturėsi ko valgyti i į šaukiamą susirinkimą, lyg
it tau niekas nepaduos į ran į Brooklyno politišką seimą.

HAs nei sudžinvusios plutos.
K. G.

sai sutvėrimas, su kuriuom kulis, kalbėjo apie Lietuvos j d iu sakant viskas gerai nuistoriją ir apie tartautišką; ši iekė.
\
negalima susikalbėti.
civilizaciją.
Jaunas, bet) Vakaro surengimu datf-

BORRISvillIJd.

Iš kurių raistų čia A. Bu
įlota su palidovėmis atsiballadojo.
Sakėsi kalbėsiąs
ppie tautos reikalus, bet jis
langiaus iš laikraščių skai-

energiškas kalbėtojas pada giausia rūpinosi vietos kleb.
rė daug įspūdžių klausyto kutl. J. Kaulakis, kun. Zim
jams. Po šiai kalbai vėl ant blys, I)r? Klimas ir J. Gri
estrados pasirodė virš pami gaitis, vietos varginihitlkas.
Nedažnai tokius vakarus
nėtos panelės su deklemacijoms. Jųjų deklemavimai ir i pbiladelphiečiai susilaukia.
Viską Girdėjęs
solos nemažai publiką pri
Phil. Senelis.
linksmini. Vakaro vedėjas,

Bet galima drūčiai abejo
ti apie tai, nes rudens laikas
vėjas šaltas burbulai greit
sprogsta, pasekmių didelių
“socialistai” su burbulais
negali tikėties.
Pamatysimc Vėliaus. .
V—is.

BESIARTINANT SPAU
DOS SAVAITEI.

Ir štai, jeigu turėtų tik
Nebedaug laiko beliko, iki
vieną kuopų, savo atstovų K. Spaudos Sąvaitėi. Taigi

Negerkite tnip vadinamų stebuklingų vaistų, .jeigu Tamsta nesijauti ge
rai, negali valgyti, jautiesi nuslobęs, nervingas, tuomet yra reikalinga vartoti
H.

H. VON

SCHLICKS

Bulgarian Blood Tea

l’-nia Kristina Sajak. 211 Forest St., So. Nonvalk, Conn.. Štai
kų ri šo apie

Bulgarian

Blood

‘i

Tea:

.

“Aš sirgau per Ilgus laikus ir

kuri yra jau nuo senai žinoma, kaipo geriausias vaistas, kuris padirbtas iš 14
įvairių žolių, lapų, gėlių medžio žievių ir kitokių dalykų. Tūkstančiai tų, ku
rie vartoja šiuos vaistus liko visados užganėdinti.
Vienas didelis bosas, kurio užtenka penkiems mėnesiams kainuoja tik
tai $1.00. 6 bos’ai už $5.00. Prisunčiania visur po aplaikymui piningų.
MARVEL PRODUCT COMPANY
2(1 Marvel Building,
Pittsburg, Pa.
Vasargo'. Jeigu norite, kad pakelis butų “insured” prisiųskite 10c. estra.

nemaniau, kad man yra viltis iš

sigelbėti.

Kaip pradėjau gerti

Bulgarian

Blood

pradėjau

pradėjau

Tea

tuojaus

jaustis

ge

riau ir duhar jau esu visai svei
ka”.

»vr;

PROTOKOLAS.

-1', * SAVAITINIS DSAVOAS

reinantis seimas SLRKA.
sumažintų.
12. Toliaus seka rinkimai
viršininkų apskričio ir dau
guma balsų išrinkta šie asme
nįs : Pirmininkas O. Rosmanskis, Hartford, Conn.; pa
gelbininkas J. T. Kazlauskis,
Nevv Haven, Conn. Raštinin
kas S. Cibuskis, Waterbury,
Conn.; kasininku p. Petrau
skaitė, Waterbury, Conn.; ka
sos globėjais: M. Paleekaitė,
Hartford, Conn. ir A. Alens
kiutė S. Manchester, Conn.;
organizatoriais: B. Sarapas,
Hartford, Conn. ir J. Šaliunas, Waterbury, Conn.
Susivažiavimas malda už
darytas 6:30 p. m..
O. Rosmanskas,
Pirmin. susivaž.
J. T. Kazlauskas,
Raštininkas.

tų $10.00 laimikio $2.00 lai
mėtojas neatsišaukė ir todėl
Hartford SLRKA. kuopa pri
III Suisvažiavimo SLRKA. duos iždininkei — tokiu bu
kuopų Connecticut valstijos, du pasidaro $7.34.
atsibuvusio bažnytinėj svetai 3. Nutarta vienbalsiai, kad
nėj, 1 dienų spalio š. m., ateinantis seimas SLRKA.
Hartford, Conn.
atkreiptų daugiaus atydos į
Vietinis klebonas kuli. Ain- apskričius ir priduotų dau
botas malda ir trumpa pra giaus gyvumo suteikdamas ga
kalba atidarė susivažiavimų lę siųsti deligatus į seimų nuo
2:30 po pietų.
apskričių.
Kadangi pirmininkas aps
4. Kadangi SLRKA. yra
kričio nepribuvo todėl apskr.
S. L. R. K. A. KUOPU
raitininkas S. Cibulskis vedė gryna katalikiška organizaci
ja,
pripažįsta,
kad
kuopos,
tvaikų kolei išrinko vedėjus
apart aplikacijos vartotų ka
SUSIRINKIMAI.
tvaikos.
talikiškų
prižadų.
Delegatai su mandatais pri
5. Pakelta klausimas, kad
buvo nuo sekančių kuopų:
HARRISON, N. Y.
32 kp. Ansonia, Conn., Kaz. SLRKA. padarytų didelio
formato
apgarsinimus
(iška

SLRKA. 165 kp. rengiamas
Burkauskas.
bas)
—
kokių
SLRKA.
neša
didelis
balius įvyks lapkričio
42 kp. Paąuonock, Conn. M.
pagelbą iš dvasiškos bei svie 30 d. (Thanksgiving Day), 2
B. Juškevičia,
89 kp. Hartford, Conn. K. tiškos pusės lietuviams. Ka vai. po pietų. R. Raštyinbordangi šis klausimas paliečia ;kio svet., 56 Harrison avė.
Jamošunas.
Kuopa kviečia visas kitas
Jamošunas, O. Rosmanskas, A visų organizacijų, todėl butų
malonu,
kad
ateinantis
sei

kuopas iš apylinkės atvykti
Mazalas, B. Sarapas, A. Pa
mas
šį
klausimų
išrištų.
rengiaman balium Iš anksto
leckis, M. Pateckaitė, A. Ku
6.
Reikale
pirkimo
namo
užtikriname visi atvykę baliun
čas.
.
91 kp. Waterbury, Conn. J. SLRKA. po ilgų diskusijų, busite užganėdinti.
nutarta prisilaikyti seimo nu Įžanga tik 25c. asmeniui.
Bernotą, S. Cibulskis,
tarimų
su pasarga, kad ko Atvažiuoti iš kitur galima ka
116 kp. New Haven, Conn.
J. T. Kazlauskas, M. Dzikas. misija pirkimo namo atydžiai rais.
Komitetas.
164 kp. S. Mancetser, Conn. tėmytų, kad nupirktas namas
butų
gryna
nuosavybė
S.
L.
J. Abraitis, A. Alenskiutė, F.
CODDY, PA.
Abraitis, P. Ambrozas, A. Bal R. K. A. ir jeigu dėl kokių
z
*•
•
nors
priežasčių
negalima
butų
Pranešimas.
cltuias.
SLRKA. 112 kp. rengia
Rinkimuose bei nutarimuo io padaryti, tai pirkimų ati
dėti
iki
tolei
kolei
bus
gali

puikų vakarų, lapkričio 18 d.
se nutarta balsuoti viešu bal
ma.
Dunele svet. Kalbėtojai pa
savimu.
6. Suteikta trumpai pakal kviesti iš kitur. Kviečiami vi
Pirmininku posėdžių išrink
ii lietuviai ir lietuvaitės rėnta vienbalsiai O. Rosmanskas, bėti Dr. Bielskiui.
7.
Kuopos,
kurios
silpnėja
riaman vakaran.
pagelbiiiinku B. Sarapas, raš
dėl
kokio
nebūk
nesusiprati

Komitetas.
tininkais: J. T. Kazlauskas ir
E. Abraitis, komisija patikri mo ar dėl neaiškumo SLRKA.
nimo mandatu ir sutvarki- kaipo vienos išgeriausių orga • ENETER BORO, PA.
SLRKA. 57 kp. susirinki
mui įnešimų bei skundų A. nizacijų furi tuojaus kreiptis
Balčiūnas ir J. Bernotą, ko- į apskričio organizatorius. mas įvyks spalio 22 d., 2 vai.
Arba dėl padidinimo kuopose no pietų, J. Žvirblio svetain.
respalidentas A. Pateckis.
Užėmus vietas naujai išrin sąnarių patarta, kad kuopos Susirinkiman privals ateiti
padarytų per tūlų laikų pige- visi sąnariai ir sųnatės, nes
ktas komitetas:
1. Skaityta protokolas II «nį įstojimų (padėkim sau bus daug svarbių reikalų, ypa
Susivažiavimo
Connecticut i $1.00) ir nors kuopoj ne lik- tingai apie L. D. A.
apskričio SLRKA. laikyto tų nieko, tai kuopa padarius
SUSIV. LIET. R. KAT. AM.
Nevv Haven, Conn. 19-ta d. kokį pokilį dapildytų iždų.
rugsėjo, 1916. Protokolas pri 8. Nutarta ateinančių vasa CENTRO VALDYBOS AD
RESAI:
imtas su mažais pataisymais. rų, 1917 m. turėti Connecticut
2. Raportai viršininkų ap valstijos apskričio išvažiavi
Pirmininkas — J. Jaroševi
skričio :
mą ir į komisijų surengimui
čius,
1048 Washington
St.r
(a) Pirmininkas nepribuvo susivažiavimas išrenka: O.
ir tik laišką prisiuntė, kad jis, Rosmanska, 41 Capitol avė., Notwood, Mass.
Vice-pirm. — K. Krušins
Segevičius negali pribūti Hartford, Conn., S. Cibulskis, kas, 59 Teneyck St., Brooklyn,
ir atsisako nuo tolesnės 3 Fenn I’lace, \\’aterbury, N. Y.
įrnystos.
Conn., J. T. Kazlauskas, 443
Raštininkas — J. S. Vasi
(b) Raportas S. Cibulskio Grarul avė., Nevv Haven, Conn liauskas, 112 N. Oreene St.,
ap&r. raštininko, tapo pri 9. Nutarta kreiptis į organų, Baltimore, Md.
imt* delnų plojimu ir padėka idant organas SLRKA. tal
Iždininkas — J. Stulgaitis,
už įUų tarnauvimų labui S. pintų adresus viršininkų ap 140 S. Meade
St., Wilkes
L. lt K. A.
skričio
Barre, Pa.
Iždo globėjai:
(c) 'Iždininkė p. Petraus
Ateinančią konferencijų (su
V. Lukoševičius, P. 0. Mikaitė ^epribuvo, vienok rašti sivažiavimą) apskričio Coli
lersville,
Pa.
ninkas iŠ. Cibulskis pranešė, necticut valstijos kuopų nu
A.
Nausiedienė, 917 W.
kad kniAgos iždininkės sutin tarta vienbalsiai laikyti 1-mų
ka su jo kningomis, o kitokio dieną balandžio, 1917 m. Nevv 33rd St., Chicago, III.
Dvasiškas Vadovas — kun.
raporto bei atskaitos nėra. Britain, Conn.
J. J. Jakaitis, 41 Providence
Taipgi rtštininkas pridūrė,
11. Buvo skaityta prisiųstas
t., AVorcester, Mass.
kad pasekiiės laimėjimo, ku nusiskundimas ant rašto. M.
Knygius — kan. S. J.
rios buvo padarytos padidini J. Tolubos iš Brooklyn, N. Y., Struckus, P. O. Plymouth, Pa.
mui iždo .(pskričio buvo se jog Tolubų pereitas seimas
Gydytojas — Dr. A. K.
kančios: atipauzdintas 50 kni- SLRKA. persunkia! nubau Rutkauskas, 2302 S. Leavitt
gučių po 11 tikietų, ir už kni- dė... Po ilgų diskusijų atras t., Chicago. UI.
gutes įplaukė $31.90; išmokė ta, kari toks susivažiavifuas
ta: Atspauzdinimas $5.00, sve apskričio negali veikti prieš TEL. DROVE 7771
tainė $7.00 apgarsinimai $3. seimo nutarimus, tik visi vien S. E. Allen D. D. S.
Petrauskaitei! lėšos kelionės balsiai pripažino, jog tokių 3464 So. Halsted St.
kaipo iždininkės $1.56, laimė bausmę, kaįj> tai seimas uždė Darbo valandos:
,
10 va). it ryto iki 8 iki vai. vak.
jimaa $10.00 visi 26.56. Pa jo ant M. J. Tol ubo yra perŠventadiene* nuo 0 vul. ryto iki 1 vai.
lyginus lieka $5.34, vienok iš skaudi ir butų geistinu, kad popiet.

NAUJI SĄNARIAI

Na kiek Tamsta Uždirbi bei Kiek Sutaupini

prisirašę III čiam bertainyje, 1916 m.
13 kp. BALTIMORE, MD.

M 7.00 150.00
n 7.00 150.00
14 kp. — WILKES-BARRE, PA 150.00
Ona Degutienė
Jonas Rumžis
n 7.00 250.00
150.00
Marė l’rankauskienė
150.00
Magdė Rumžienė
150.00
Stanis. Vaškeliutė
M
7.00 150.00
Petias J. Baltuška
Alek. Volongevičius
V 14.00 250.00 *
Ignas Olerta
V 14.00 150.00
Motiejus Tačelis
V 7.00 250.(X)
Juozas Tunaitis
M 7.00 500.00
Jokūbas Prankauskas
V 7.00 250.00
Felik. Černauskas,
V 7.00 500.00
7.00 250.00
Vladas Seilius
150.00
Dom. Zviriickienė
150.00
Jonas F. Buragas

Elžbieta Kubiliutė
Vincas Čiplinskas

16 kp. — CHICAGO, ILL.
Jonas Sabas
17 kp. — AVILKES-BARRE,
Saliamonas Grikietis
Ona Oberaitienė
Jonas Grikietis
Pranciška Stančiutė
Mateušas Norvida
Marė Gilienė
„
Ant. Grikietienė
Marcelė Aušriutė
22 kp. — KEN0SHA, AVIS.
Vincas Izdonavičia
Adomas Gučus
Jonas švagždauskas
Ant. Kleiva
Juozas Poška
Kun. A. Balinskas
„
Juoz. Kiserevskis
Anelė Venckienė
Juoz. Arleckis
Jonas Akimavičius
Mykolas Kuliackas
Ant. Kleiva
„

Jeigu tamsta nori būti savistovus tai vienas kėlias
jo dasiekti, tai pradėt Savings acount’ą. Žmogus, kuris dir
ba turi ir žinoti kaip taupyti savo piningus dėdamas juos
į banką. Nlėkas negali žinoti kur kokia nelaimė atsitiks ar
bedarbė ar liga prispaus ir tuomet nebus iš kut gauti pa
šelpos užlaikymui savo šeimynos. Neatidėkite ant toliads,
bet pradėkite šiandieną. Mes mokame 3 nuošimčius. Mes
siunčiame piningus į Lietuvą žemiausiom kainom. Klaus
kite mus apie kainas
Įdėkite savo piningus į banką, kuri yra po valstijos
priežiūra.

Musų turtas siekia suvirš šešius milijonus dolerių.

PnplM tink TirPi

’ STATE BANK
Pili Asilui Avi. Ir 47 gatv*

Musu turtas siekia suvirš

$6,000.000
*7.00 150.00
PA

V 7.00 250.00

250.00
v 7.00 250.00
250.00
v
250.00
v
500.00
150.00
99
150.00
99

99 7.00 150.00

99
99
99
99
99

>.00
14.00
3.50
7.00
14.00
7.00

„7.00
99 7.00
99 10.50
7.00

150.00
150.00
250.00
500.00

500.00
150.00
150.00
150.00
500.00
500.00

21 kp. — SO. BOSTON, MASS.
Jokūbas Šlikas
99 10.50 150.00
3.50
Julė Jasulevičienė
„

ifc f J
' V*' r' ■* .... *■ • * -«. ■ t i..,__ „ .
PMMM
—
i————UWŪ——————HMv. —
CHICAGOS I APSKRIČIO siunčiu Jums paveikslus saS. L. R. K. A. ADRESAI: vo mergaičių, Florence ir JuPitnl. A. J. Sutkiis, 6329 fia. Jos abidvi esą sveikos
So. Fairfifeld kve., Chiiago, mergaitės, ir tai tiktai ačių
ui.
;
Kopp’s, kurj esame vartoję
Rast. J. J. Palekas, 4528 per visą laiką”.
Mrs Mary Schwarz,
So. Washtenaw avė.,
Chicago, III.
M’. King St.,
Ižd. J. Žakas, 3339 So.
Lancaster, Pa.
Emerald avė., Chicago, UI.
Kopp-’s, the Baby’s Friend
Organizatoriai:
yra geriausias vaistas vai
A. J. Sutkus, 6329 So. kams, kuomet jie nesijaučia
.
.
.
Fairfield avė.
Chicago, »
gerai, nerimauja, nemiega,
III.
kuomet jiems dantįs dygsta.
Galima gauti visose aptie
SUSIV LIET. R. K. AM. kose už 25c. ir 50c. Bet ei
PITTSBURGO APSKRIČIO gų negalite gauti pri siųskite
VALDYBOS ADRESAI:
niums popierinį dolerį, o gau
Pirmininkas, Bautrus Vai site du butelius po 50c.
šnoras, 1514 Carson St., Pittsburg, Pa.
'
RUDUO ČIA, BUKIT
Vice-pirm., Antanas .Vis
ATSARGUS.
minas, Homestead, Pa.
Raštininkas, Kanst. Vai

ras, 1116 Hilsboro

St,

<
24 kp. MINERSVlLLĖ, l’A.
150.0G
Marė Petfušoniutė
99
Vincas Šllihgis
99 14.00 500.00
7.00 1000.00
Ant. Bririnskas

Pittsburgh, Pa.
Iždininkas, kun. S J. Če-pananis, 318 — 4th
Ave.,
Homestead, Pa.
Organizatorius, KanstaU-

27 kp. — MlNERSVlLLE, PA.
Mikolas Jeneliunas
99 10.50 250.00

tas Vaišnoras, 1116 Hillsboro

28 kp. — LUZERNE, l’A.
Juoz. Oereltauckas
Jurgis Kapočius
Baltrus Zekas
Matėušds Grinevičia
Marė Gereltauckienė
Ona Mosienė

99 14.00
9\,14.00
99 10.50
99 14.00
99
99

500.00
500.00
500.00
750.00
500.00
5(XJ.OO

31 kp. — SCRANT0N, PA.
Vincas Gabrys
99 7.00 500.00
Bened. Šatunas
99 7.00 5(X).OO
Petronė Kulikauskienė
„
1000.00
Povilas Velžis
7.00
250.00
99
Jonas Lenkauskas
99 7.00 500.00
Jieva Muckuvienė
500.00
99
14.00 500.(X)
Pranas Gurskis
„
32 kp. — ANSONIA, CONN.
Kazimiera Kubickaitė
99 7.00 150.00
Mikolas Krušnauskns
99 7.00 150.00
Juzefą Kasaitė
99 7.00

33 kp. R0SELAND, ILL.
Dominikas Kaušis

St., Pittsburgh, Pa.
SEKANČIAS KNINGAS
VELTUI GALIMA GAUTI
L. R. K. A. KNINGYNE.
L Gabrio “Lietuvių Lenkų
unija”.
2. Jono, “Diėdas it Gražina o
j. Jono, “Kelionė į Euro

pą”.
4. Jono, “Kražių Skerdy
nė”.

5. Jono, “Konradas

35 kp. — McKEES ROCK, I *A.
Jonas Navardauskas
99 14.00 11X10.00
Juozas Zubris
99 14.00 250.00
Domicėlė Belickieilė
99
500.(X)
Felik. Milinavičius
10.50
99
250.00
14.(X)
Juozas Seilius
99
250.00
Mdrė Mfttuzinskienė
3.50
99
250.00
Stanis. Belickas
10.50
99
5(X).(X)
36 kp. E ARK, N. J.
Pranas Vileikis
99 14.00 25O.iX)
Stanis Katauekus
99 I4.(M) 250.00
Mikolas Kuleckas
99 10.50 3(X).oo
Dominikas Rupaiilis
99 7.00 150.00
38 kp. HOMESTEAD, PA.
Rožė Visockienė
99
500.00
Karolina Stingienė
250.00
(Toliaus bus)

THE KEISTER’S
LAIMES TALGRING
COLLEGE.

Vi

en rodąs”.
G. Freemanoč “Europos Is-

lorija”.
7. Jocio, “Ktiomi Žmonės
Gyrciut”.
Si Jono, “Naktys”.
9. Astramskd, “Petrds Že

maitis”.

99 7.00 25O.(X)

Didelė oro atmaina yra da
bar priežasčia visų ligų. Jei
jus esat vienas tų, kuris ken
čia nuo erumatizmo muskulų
ir sąnarių nuo neuralgijos, at
minkite, kad geriausia gyduo
lė yra Trinerio Tepalas. Trink
juo skaudančias vietas, bet
neturi imti į vidų. Kaina 25c*
ir 50c. aptiekose, krasa 35c.
ir 60c. Jeigu jus turite šal
tį, kosulį, kaklo skaudėjimą,
broncitą, Trinerio Cough Sedative suteiks jums greitą
pagelbą. Ta pati kaina. Jo
seph Triner, Manufacturing
Chemist, 1333—1339 So. Ash
land Avė., Chicago, III.
(Apgarsinimas)

Aplikacija turi būti pažy
mėta kuopos viršaičių vardais
ir ktasos žebklelių už 10c.

40 lt Cottage Grove Avė., Cbicugo,
m. TMėtttoad Oaklud 8262.
bužlų.

Juti nusistebėsi te kaip puiki ir len
gva yra musų metodą padirbimo draTodel Keistėr ColMgk yra popularijka. Pamatykite mus sipie speeiale
kaina dėl etato.
KAINOS MOKTNlAlkS:
Pilnas korsse su Instrukcijoms 123.00
Siuvimo kursas 10 dienų .... $3.00

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

tel. Yardg 1538

PA <1. KULI8

Didelis Pavojus Gręsia Vai
kams Kuomet Jiems Dantis
Dygsta.

kopp’s
Bftby’s
Friehd
Company išdirbėjai tų vaistų,
kurie Išgelbėjo ttiktsfcnčlus
motinų nuo nnliildimo ir tnki.tančius valkų nuo mirties,
.".plaikė sekantį laiškų, nuo
p-nios Mary Scliwarz, W.
King St., Laneaster, Pa.
Gerbiamasis' Tamsta:—
Su didžiu užganėdinimu

L1BIVTU GYDYTOJAS Ot
CHIBUEOAH,
3259 B. Halsted st. Chicago, UL
Gydo viedkias ligas mdterų ir

i

vilkų.
Priėmimo Valandos: nuo 9 ryto
iki 12; 6 iki 8.
Nedaliomis:
nuo 9 iki 2 po pietų; nuo 8 v.
iki 8 v.

Mu.JMHCJa
Ehoa« C(l41( bis

bR. A. YUSKA
ttfTUtfhJ ČYSYVOJAS
1741 ii. Rilttli ČfllCA60, ILL.
COKNltlt thfi STREET

SAVAITINIS DRAUGAS

6

1- iuas vice-pinn. Adv. A.
Į šiaurius nuo Pinsko. Jiems
Fin.
raštininkas, J. Versec
ŽODIS AMEMNEeUMS. .GUBERNATORIUS
buvo pasisekę užimti dalį Šlakis, 3255 So. Halsted st.,
kas, 1184 Washington st.,
minos nuskandino 171 Nor- jomis. Europos valstiją ru rusą apkasą, bet neilgai Chicago, III.
2- ras vice-pirm: Kun. Se Kasiems, Viktoras Kavaliaus
IslElOE PMKUMMJį "™,“ bežius centralinės valstijos trukus priversti buvo juos rafinas,
2327 W. 23 rd
PI. kas, 22 Sturvant avė., •
(Dvasiniais Reikalais).
,
vo 140.
sutiktą palikti tuos pačius. apleisti.
Iždo globėjai:
Chicago, III.
Jau metai praėjo nuo to
Jį DĖŽEI LIETUVIU
Jokūbas Puzinas, 20 Pond st.,
Tik Lenkijai, gird, reikėtų
Sekretorius: K. Pakštas,
laiko, kada atsisveikinome
Barnasius Jankauskas Willowi
suteikti neprigulmybę.
917
W.
33rd
st.,
Chicago,
III.
st.,
su Vilniumi. Dabar kenčia
UŽMUŠTA 15,000
DIENOS.
VOKIETIJOJ
Į
KARĘ
BUS
Iždininkas:
—
B.
Vaišno

Martinas
Bulkšaa,
39 Treme kaip kūno, taip ir dva
ras, 1514 Caison st., S. S.
mont st.,
sios skurdą. Kunui dar ga
AUSTRU.
Maršalka,
Stasys Kamila, 3i
Pittsburg,
Pa.
RUMUNIJAI
GRESIA
BEL

ŠAUKIAMI VYRAI IKI
lima gauti pašalpą, bet dva
PRINGFIELD, ILL. Spa
Tremont
st.
Iždo globėjai:
siai — nieko!
liu 11 dienoj š. m. guberna
A. Nausiedienė,
917 W.
GIJOS
IR
SERBIJOS
63
METŲ.
Paryžius.
Austro-vengrą
33rd st., Cbicago, III.
Kiek teko man pažinti pa- torius valstijos Illinois Dun
BLOGAS PAPROTYS.
Į
kariuomenė apylenkėse Gar
J. Miliauskas, Pittsburg,
bėgėliu gyvenimą, tai galiu'ne išleidę atsišaukimą, kvies
Londonas. “Tageblatt” iš i
Vienas iš daugiau įkyrianATEITIS.
so (italu fronte) laike pa- Pa.
pasakyti, kad jie kenčia dva damas visus piliečius aukau-1 Berlyno praneša, kad Vokie j
Kuškis, 18 Treraont st.,

čių apsireiškimų chroniško pil
staru
sios badą.
.Vienas-kitas ti
badaujančiai
Lietuvai tijos provincijoj
Brande-j
v j u dienu vien tik užLondonas.
Rumunai
lairkaštis ir brošiulėlė toli Lietuviu Dienoje, kuri bus burge šiame mėnesyj bus Transylvanijos liko išguiti. Į justais neteko 15,000 kare t JOS. WAUKEGAN, ILL., VAL- vo uždegimo yra gazas vidu
riuose ir žarnose. Šis gazas
viu.
DYBOS ADRESAI:
neužganėdina dvasios pagei- lapkričio 1 d. š. m.
pašaukti į karę vyrai nuo,^ okieciu kariuomene, vedaišsiveržia per burną, ir šis
Smarkus mūšiai tęsiasi
Pirminiakas, Steponai Keliodavimų.
Nėra nei vienos;
58 iki 63 metų amžiaus. Lig- ma generolo von Falkenlieyblogas paprotys netinkamas
no, veja juos toliau. Visuo i pietrvtus nuo Goritzos tis» 1344 So. Jackson st.
įstaigos, kur galima butu BOMBOS UŽMUŠĖ DAUG šiol ju dar neėmė.
tarp Appacchiasselle ir Ver' Pagelbininkas, Kazimieras Bur kokioje nors jauslių žmonių
se frontuose rumunai negali
knygą gauti įvairaus turi
MOTERŲ IR VAIKŲ.
draugijoje. Trinerio Ameri/
ha, 1416 So. Park avė.
atsilaikyti. Jei ir ateityje toibica.
nio, kaip dvasiško, taip svie
Berlynas. Kariškojo šta
Protokolų raštininkas, Anta koniško Kartaus Vyno EliiItalai pakelyje į Triestą nas Samoška, 1230 So. Victoria
vok i (‘čių kariuomenė taip
tiško turinio.
bo pranešimai skelbia, kad
siras prašalina šiuos kėbiiSt.
greit žengs pirmyn, tai ne užėmė miestą Novavas.
Kad nors už pinigą gali-1 italu lakūnai bombarduoda
mus. Jis išvalo vidurius/ ir
Finansų raštininkas,
Jonas
trukus jie prieis ir prie sie
ma butų gauti, o dabar nie- mi Albanijos miestą Kavaprašalina greitai susirinkusią
Bakšys, 1327 So. Victoria st.,
ną Rumunijos sostinės Buko.
va užmušė daug moterų ir
nereikalingą
medegą iš žar
Kasininkas, Antanas Bakšys
charesto. Patys rumunai pri
Jau metai praėjo, o dar, vaikų.
nų. Yra taipgi daug kitą ke
,327 So. Victoria su
Kasos globėjai:
sipažįsta, kad jeigu jiems ne
galo nesimato, tame tarpe'-------------------blumų, nuo kurių reikėti/ var
Leonas
Krikštinavičia,
1326
bus greit atsiųsta pagelba,
pabėgėliai, neturėdami savą BULGARAI SULAIKĖ
toti Trinerio Amerikoniško
So Victoria St.,
kningų, griebiasi svetimą TALKININKŲ ŽENGIMĄ
tai jiems gresia likimaR Bel
Kartaus Vyno Eliksir*, ypa
Adomas Jonaitis,
1326 So.
BERLYNAS. Iš Kopenypač jaunimas, kas gręsia išj PBJE MONASTYRIAUS.
gijos ir Serbijos.
tingai užkietėjimo,
galvos
Lincoln St.
tautėjimu.
t Paryžius.
Smarki talki- hageno pranešama, kad trįs
skaudėjimo,
nerviškumo,
su
1. Maršalka, Pranag Dapkas
, . ,
. .
.....
vokiečią povandeninės laiGRAIKIJOJE.
stiprinimui kraujo, ir tt. dėl
Londonas. Laike paskuti 1407 So. Park avė.
. įlinkų ataka vakarinėje da- _ ,
,
,
Zemiau pasirasęs, siuonn
, ves bombardavo rusu radin , .
,......
v. , r ... .d
2.
Maršalka,
Antanas
Didjurto kaipo 1 mosuojanti s vidu
Londonas. Talkininkai vis nio bombardavimo Rumuni
.
. ilvi geležinkelio Floriną at- .
uis
stcotį
Yepnovalok
(pagis,
1327
&o.
Park
avė.
1Kreipiuos į* Gerb. Amenlie- miiutn
v?
T
v
.
.
įaus
rius ir sustiprinantis vaistas
.In
mm a e prie
labiau ir labiau spaudžia jos sostinės Bucharesto vomušta.
Jų vari
žengimas
Knygius Pranciškus
Kaptučius bei visus be skirtumo1
krantyse Murmano).
Vie
neturi už save augštesnio.
Graikiją, norėdami įtraukti kiečiai mėtė ant miesto pro -auskas, 1321 So. Victoria, St.
pažiūrų, bukite
malonus J Monastyriaus sulaikytas.
nas bokštas stoties liko su
. .
.
. . .
v
. ją 1 karę. Talkininkai įau pa klamacijas, kuriose grąsino
Susirinkimai po aštuntai kiek Kaina $1.00. Aptiekose. Joprisiųskite ištremtiems]emsJ
griautas ir keletas žmonių . .
q ,
..
1 (‘me po savo globa Graikijos visiškai išnaikinti Bueliare- vieno mėnesio, apie pirm* va sepli Triner, Išdirbėjus Che
ANGLŲ CENZŪRA.
kningų!
sužeista.
landų po pietų. Lietuvių svetai mikas, 133—1339 So. Ashland
laivyną, geležinkelius, tele-stą.
Nuo pat pradžios karės(
nėj, 9 ir So. Lincoln gat v.
.Dar viena: Amerikoje iš-'
avė., Chicago, III.
grafą, pačtą. Dabar talki-1
anglai visas žinias domiai
(Apgarsinimas)
lei/.tos be-maž-ko, visos geninkai vėl nori, kad graikai'ITALIJOJ UŽTONĄANG? i cenzūruoja.
International
ŠVENTO MYKOLO DRAUGI
nausios lietuvių kalba knin- XT
,
pavestų jų priežiūrai savąją
LIŲ MOKAMA 50
JOS, ROCKFORD, ILL., VAL, ,
.
/ .
Jt .. News Service praneša, kad
Sąmoninga gaspadine
gos, beto tenai sukrauti di-,
, . , „ .
policiją, amunicijos sandeDOLERIŲ.
DYBOS ADRESAI:
° .
...
....
anglai dažnai prasimano nevisada turi savo namuose buteliuk*
dziausi kmngynai, taigi geis!, 7
.
liūs ir t.t. Žodžiu sakant,
-----------D-ro Rlchter’lo
,.
. ,
, ,
’
.7.7. .'butas žinias, o jiems nepneTurkijos
sultonas
kaipo
tina butų, kad Amerikiečiai . , .
, . 1V. . .
talkininkai neatbūtinai nori
Rymas.
Dėlei blokados
Pirmininkas. Kazimieras MikP*IN-EXPELLER
..
, ,
,. ~
Į lankiu neperleidzia i Ameriparanką už skolas atidavė priversti Graikiją išstoti Į Austrijos povandeninių lai- !as, 1020 — 1022 S. Main st.
susitarę. ar koks nors aideNeabejojantis būdas jtrinimui nuo
Pirm. pagelbininkas ir Iždi
skaudėjimo Reumatizmo, persišallis kningynas ,atidarytą čia i v<‘‘
vokiečiams troną.
karę su vokiečiais, bulga-lvV Italijoje viskas nepapradimo, išsinarinimo ir tt.
ninkas : P. P. Petrėnas,
422
Tikras tiktai sų pažymėta marke
Turkijos sultonų tronas rais ir turkais.
rusuose savo skyrią-kmngystai pabrango.
Ypač pa
“ĮKĄRĄ”
Island av.e,
25c. ir 50c. bntelinkas vUom aptiekoM arba
buvo brangiausis tronas vi
ną, iš kur butu galima nusi
la Athenų pranešama, j kranS° akmeninis anglis,
Protokų raštininkas: J. J. Mer
•taiial tino
P. AD. RICHTER & CO.
same pasaulyj.
Jis visas kad Graikijos karalius Kon- kviečiai, geležis ir kiti daly- Šaitis, 1530 West st.,
pirkti kningas. Kningos pa
74-80 Wasblnaton S’.reet.
Ncw Vorii, N.%
Finansų
raštin.
:
J.
Zobinas
padarytas iš gryno aukso. stantinas sutinka apskelbti kab kurie buvo atvežami
geidaujamos tokios, kokias
cenzūra praleis, nepaisant
Kiek jis gali kaštuoti—sun karę Bulgarijai, jeigu talki-ližėmis Už ton, anglių dapara
ku aprokuoti. Šį troną at ninkai užtikrins Graikijai bar Italijoje mokama oO doar tai bus katalikiškos, ar
pijos
valdybos
adresai:
Berlynas. Oficialės žinios
kitokios. Labiausia geidžia
ėmė nuo persų 1514 metuose čielvbę jos žemių.
Gird, ^erių. Tokios augštos kainos
Nesikankike save Skausmais,
Pirm. — A. Stulginskas, 715
praneša,
kad
į
rytus
mio
‘
nItonas
Reumatizmu, Sausgėlė, Kaulų
mos medicinos, istorijos, li
Graikiją nenorėtų būti to- tur-but dar niekur nebuvo, W. 19 PI.
gėlimu, arba Mėšlungiu—raume
teratūros, beletristikos ir Luck*> rusai liko sumušti ir
nų sukiniu; nes skaudėjimai nai
Pag. — M. Ramanavičia, 547
kiame padėjime, kokiame
kina kūno gyvybę ir tankiai ant
dvasinio turinio k. va: mal- uck?ko daugelio nelaisviu,
W. 20 st.
patalo paguldo.
dabar atsidūrė Rumunija.'*
D/£NkaŠT/S
J
Jonas Jaroševičius, 1048
daknygės, gyvenimai Šven- armotų, arklių,
CAPSICO OOMPOUND mostis
‘lengvai prašalina virš minėtas li
Ema gandas, kad Graikijos o
Rašt. — Liud. Sabaliauskaitė
gas mums šiandien, daugybė
tąją, ctc.
1714 S. Union avė.,
karalius pasakęs, kad už 15 j [
žmonių siunčia padėkavones pa
Beto, gali būti ir kitokios
sveikę. Prekė 25c, per pačtą 28c.
Fin. Rašt. — K. Vasiliauskas,
dienų Rumunijos jau nebe
558 W. 14 st.,
JUSTIN KITUS,
— kokios nesutiks kliūčių iš
H
bus.
3259 S. Halsted St., Chicago, UI.
Ižd.
—
A.
Grišius,
732
W.
cenzūros pusės.
Mano iš
Knyga “ŠALTINIS SVEIKA
Kasos glob.: Zof. Bartkevj
Vancouver Col. Duonke
manymu, galima butą siųs
VOKIEČIAI PRADĖJO
TOS,’’ arba augalais gydyties
čaitė,
1828
S.
Peoria
st.,
prekė 50c.
ti kaipo ir kainuotą siuntinį, pių unijo protestuoja prieš
VIENNA. Talkininkai vis OFENSYVĄ RYTINIAME
Al. Klimas. 558 W. 14 st.,
nešvarų užlaikymą ir ilgas
net kelis pudus iškart.
Maršalką, — Mikolas JatuFRONTE.
dar nenori išsižadėti savų
darbo
valandas.
Jei
darb

žis,
622 W. 15 st.,
Pardavus kningas, — be
Išėjo iš spaudos
svajonių dėlei sutruškinimo
Petrogradas. Vokiečių ka
Metams
Susirinkimas
kas pirmą nenepagerins
stovio
abejo, man rodos, lengva pi daviai
DVASIŠKOJO GYVENIMO
centralinių valstijų. O Vo riuomenė labai smarkiai pra
dėdienj mėnesio, Apveizd. Die
ningai prisiųsti, žinoma pa duonkepyklose, tai gali pri kietija ir Austro-Vengrija dėjo atakuoti paupius Šarą
VADOVĖLIS.
vo parap. salėje, 3 vai po pietų.
silikus nuošimtį už tarpinin šerti be duonos žmonėms
kavimą ir kelionės išlaidos. pabūti.
SV. JURGIO KAREIVIO
. Puiki knyga — turtinga, tu
/
DRAUGYSTES, N0RW00D.
Taigi, Amerikiečiai! Nors
riniu.
kartą mums padėkite, kad|VOKIECIŲ POVANDENI
MASS., VALDYBOS
Didelė, gražiai išleista. Tur
NĖS
LAIVĖS
GALI
PER
ANTRASAI:
neištautėtume!
,
409 pusi.; audeklu apdarytu
PJAUTI
KABELĮ
Su prisiuntimu atsieina tA
Užtikrinu, kad nauda nei
TAUTOS FONDO VAL
Pirmininkas,
Stasys
Kadar**.
ATLANTIKE.
DYBA.
tumėte sau ir mums. Man
DOLERIS.
z
1038 Washington st.,
Washington,
D.
C.
Tarp
Tuojaus ją gausi, tik pra
ypatiškai išsirašant kningą,
19th st.,
Europos
ir
Amerikos
AtlanPirmininkaas:
kun.
J.
J.
visados gaudavau.
Eina
šyk pas:
’
Pirm. pagelb., Pranas Kudir
Tas bankas pasekmingas ir
tiko
vandenyno
dugne
yra
Jakaitis,
41
Providencc
st.,
KUN. A. STANIUKY/ą,
maž-daug, mėnesį laiko. Ar
ka, 31 Franklin st.,
__
atsižimi ypatingu ramumu pasi2634 W. 67th St., Chica/o, III.
pravestas
kabelis
su
kurio
IVorcester,
Mass.
'
Protokolų
raštininkas,
.Tomas
tinantis rudenėliui, pradėki
(lekavo,jant ištikimiems jo globėpagelba
kiekvienoje
minutė

1
jamg
ir nesftleidžiant stumėjite gabenti iš užmarių mums
" , mas pirmin padarė jį finansišje
galima
sužinoti
kas
deda

kningas.
* kai tiek tvirtu, kad jo kapitalas!
si
Amerikoje
bei
Europoje.
Mano nuomone, geriausia
ir atsarga yra o.-.bar daugiau
kaip
butų, jeigu sandėlis butų Dabar iškįlo pavojus, kad
vokiečių povandeninės lai
$5,000,000.
Maskvoje, kaipo centre.
Daug jau Lietuvių yra pasi
vės
nepagadintų
to
kabelio.
Šį žodį
Amerikiečiams,
dėjusių čia savo piningus ir
užganėdinti, bet mes norėtume, sr^ažindinti dar ir daugiau
prašau kitų laikraščių pa O tas padaryta joms labai
Liet»vių su Šituo banku. Ponas B. Vaitekūnas, musų at
kartoti.
A. Vaičiūnas. ’^ugva.

VOKIEČIŲ POVANDENI
NĖS LAIVĖS BOMBARDA
VO RUSŲ RABI JAUS
STOTĮ.

VOKIEČIAI GRASINA VI
SIŠKAI SUNAIKINTI
BUGHARESTA.

VALDONO TRON AS UŽSTATOJE UŽ SKOLAS.

RUSAI SUMUŠTI Į RYTUS
NUO LUCKO.

Reumatizmas Sausgėla

VOKIETIJA DRAUG SU
GALI KILTI STREIKAS. AUSTRO-VENGRIJA NO
RINTI TAIKOS.

PADEK SAVO PINIGUS

"DRAUGAS ff
Kainuoja tiktai !!

S3W

Draugijų
Reikalai
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DIDŽIAUSIA

CHICAGOJE

P. S. — Jeigu kas rastų
vertu užtikėjimo mane ir
pavestų man reikalą, kad
sutvarkyti pardavimą knin
gų, aš mielu noru apsiimu
tarpininkauti.
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pažįstamų prašau patarpi
ninkauti ten užjūryje.
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MINOS IR POVANDENI
NĖS LAIVĖS NUSKAN
DINO 171 NORVEGI
JOS LAIVŲ.

Londonas. Iš ChristianiMoskva, Russia.jos pranešama, kad bėgyje

stovas — Lietuvis, mielai Jums patarnaus savo kalboje —
Jausitės namie. Bankas moka 3 nuošimtį. Atdaras nuo
9 ryto iki 3 vai. po pietų, Subatomis iki 2 vai. popietų.
Mes norėtume gnuti Jūsų depositų kad ir mažiausią.
Įsitėmikite adresą.

Užlaikome laikrodžius ir laikrodėlias, auksinius žiedus, šliubinius ir deimiontinlus, muzikas, gramofonus su lietuviškais re
kordais, koneertinns, ant kurių gali groti ir nemokantį* visokius
šokins; armonikas rusiškas ir prūsines, importnotae ir taip jau
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.

Subatomis nuo 9 iki 2. Vakarais nuo 6 iki R.

Taipgi taisome laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzika
liškus instrumentus ir revolverius. Savo darbą gvarantuojame.
Musų kainos ant visko žemesnės, negu kitur. Oyvenantįs ui
Chicagos orderius galite siųsti per laiškus.

STATE BANK
0F CHICAGO

Kampas LaSalia ir Washlngfan Street
PRIEŠ PAT CITY HALL.

STEPONAS P. KAZLAWSKI
4632 S. ASHLAND AVĖ..

Į)

CHICAOO, ILL.

TELEPHONE DROVER 7309

Katalogą visiems dykai ,kas tik prisius už 2c štampą.
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0DES0JE SUAREŠTUOTA!

mcd&nžtti atveža ‘ŠTCdij<l

i 1000 ŽOMNIĮĮ.

PRIEŽASTIS ILGO
AMŽIAUS.

“DRAUGO” BENDROVES
IŠLEISTOS KNYGOS.

Šiomis dienomis Rusijos Du Bois, Pa. “Textible
mieste Odesoje liko suaręs- Asbestos” kompanijos dartuota 1,000 žmonių, kurie bininkai sustreikavo ir gavo
sugauti be pasportų. Dau-20 nuošimčių daugiaus alguma suareštuotų tai pabė-'gos. Ir gatvedarbininkai pa

Mieste Mihvaukee., Wis.
tūla Marijona Karpienė ne
seniai minėjo 105-metinės
sukaktuves nuo dienos gimi
mo. Ji yra sveika ir pasi
geliai nuo kariuomenės. Vie reikalavo pagerinimo. Jiems rengusi dar ilgai gyventi.
ni jų pabėgo nuo fronto, kiti pakėlė algos nuo $1.85 iki Priežastimi ilgo amžiaus ji
Amerikos angliški laikraš gi nors buvo šaukiami, bet $2.25 į dienų ir darbo valan- sakosi yra valgymas kumpio
Jokių kitų
čiai rašo, kad nuo pradžios nestojo ir slapstosi įvairiuo-;das sutrumpino nuo 10 iki 9 ir kiaušinių.
valgių senutė nevalgo.
valandų.
karės lig pastarųjų dienų se miestuose.
darbininkų algų Suv. Val
stijose padidėjo 12 nuošim
čių. 5,700,000 darbininkų
dabar per metus gauna 300,000,000 dolerių algos dau
giau, negu prieš karę.

NULYNČIAVO NIGERĮ. KU ALGA SUVIENYTOSE
VALSTIJOSE PADIDĖJO.
Miesčiuke Little Rock,
Ark. minia iš 300 žmonių įsi
veržė kalėjiman ir pareika
lavo, kad jiems butų atiduo
tas nigeris Fr. Dodda. Kalė
jimo vyriausybė pabijoj pa
sipriešinti įniršusiai miniai
ir paliuosavo nigerį. Žmo
nės pasisodino jį į automo
bilių ir nusivežę už miesto
pakorė.

DARBININKŲ*
LAIMĖJIMAI

No. 38. BralžlneUal. Tai labai Įdomias apy
sakaites. Kalbą lengvi. Parašė Skruzdė.
Chicago, IU. 1916 ....................... ......... 45
No. 82. Huckleberry Flnnas. Mielam laiko pra
leidimui patartina
šią apysaką, kalba
lengvi ir knygos intalpa interesuojanti,
vertė Jonas Kmitas ................................................ 75
No. 197. Oliveris Turistas. Tai viena iš geriau
siai nusisekusių vertimų 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.M
Ne. 355. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaizde
lis. Lenkiškai parašė Kas. Goralczyk,
vertė Adolfas Vėgėlė. Tinkąs scenai vei

kalėlis ................................................................. 16
No. 294. Kas Ballyc? Labai juokingas ir tinkantis
scenai lengviai sulošiamas vaizdelis, .. .15
No. 398. Katriutė. Triveiksmis dramos paveiksklėlia iš liaudies gyvenimo ............................... 15

VALSTIJOS PROKURATO- REIKALAUJA 2,000 DOL.
RIUS KALĖJIME.
Už ŠUNĮ.
Iš St. Joseph, Mo. praneNew Yorke artistas Osšama* kad , prakuratorius i<arag Ga\vsmit nuo bendrovalstijos Buehanane Oscar -,g u International MercanD. McDaniel pasodintas į ka(įįje Company” reikalauja
Įėjimų už nužudymų savo- $2,000 dolerių už nugalabisios pačios.
n imą jo šunio.

Visiems savo pūsteliams patariame skaityti ir
platinti musų išleistas knygas.
Užsisakant knygas visad reikia pažymėti kny
gos numerį ir vardą. Pinigus reikia siųsti iškalas at
perkant money order arba registruotame
laiške.
Mažiaus delerio galima siųsti krasos ženkleliais.

Ne. 401 Karės Metu. Vaizdelis it lietuvių gy
venimo 3-juose aktuose, užimantis ir tin
kantis scenai, ......................................................

.15

No. 735. Lietuvos Istorija. Sutaisė
Pranas,
Trumpas Lietuvos Istorijos vadovėlis,tinkąs mažiems ir suaugusiems, 112 pusi.
.25
Ta pati, drūtais drobės apdarais .................. 3*

brolių Ir seserų?
Trumpas paaiškinimas svarbaus klsusėmo, Chicago, III. 1913, pusL ......................

No. 790. Ar Kristus turėjo

J

No. 819. Kokia Autonomija Lietuvai RelkaUnga: (Autonomija ar Savivalda*) para

Photo by Amorlear. Press Associatloh.

SAVOTIŠKAS TEATRAS.

šė J. Gabrys, .................................................................19
e

No. 822 Lietuvių Tautos Memorijalas. Parašė

OBUOLIŲ DIENA.
Indianapolis, Ind. India
nos valstijoje spalio 17 d.
paskirta obuolių diena. Šio

VARGAS JUODKALNIEČIŲ.

UŽGYNĖ MOTERIMS
PARDAVINĖTI SAMU
MUOSE SVAIGINAMUS
GĖRALUS.

Jeigu no

je valstijoje šį metų obuolių Korespondentas švedų laik
užaugę apie 2,000,000 buše raščio ‘Stockholm Dagblad’
rašo, kad beveik visus vy
lių.
rus nuo 15 metų iki 75 aus
Mieste Reading, Pa. šio
tini išvežė iš Juodkalnijos.
mis dienomis liko griežtai
T remtiniai verčiami dirbti
užginta stovėti moterims sasunkius darbus.
liunuose už baro.
Gary, Ind.
“American
Kituose miestuose taipo
Car & Fouudry Company“
gi palengvėl įvedamas šis
žada pradėti statyti naujų
paprotis.

ri

vagonų
fabrikų,
kurioje
gaus darbų 4,000 darbinin
kų.

Siutų,

CHICAGOJE UŽSIREGI
STRAVO 808,728 ŽMX)NIŲ.

unijų.

.

,

DARBININKAMS PAGE
RINIMAS.
Thurbier, Texas. Kasėjai
susiorganizavo. Kompanija
pakėlė algų darbininkams 5
nuošimtį iy padarė naujų su
tartį.

RUSIJOJ IMS Į KAR|
GIMUSIUS 1898

BUS SUMAŽINTI ŠVEDŲ
DEGTUKAI.

METUOSE,

Sv. Kazimiero dr. leidinį..............................
No. 1099. Krikščioniško Mokslo Katekizmas,
dalis I. Surengtas ir užgirtas trąšiojo
Baltimores Koncilijans. Pagal angliška
sutaisė kun. F. B. Serafinas. Talpina
trumpius klausimus ir atšokimus pritai
kytus pradedamiemsiems skyriams. K.

ksi tą Siu

•■

11200-4 Michigan Ava.
Roselaiid, Iii.
3023-5-7 92-ra gatiš
So. Chicago, III.
■■■■

■■■■■

dalis II. Surengtas ir užgirtas trečiojo
Baltimores Koncilijaus, pagal angliška,
sutaisė kun. F. B. Serafinas. Aitams ka
tekizme sutalpinti klausimai, pritaikyti
augštesniems mokyklų skyriams. Gražus
išleidimas. Kalba lengva ir aiški. Kaina

No. 1105.

The Stock Yards
Saving Bank
Jus galite būti užtikrintais, kad juaų piningai yra
saugioje VALSTIJOS INSTITUCIJOJE, kuri tapo
suorganizuota virš 12 meti; po priežiūra direktorių,
kurie atsakanti kaip iš komercijos stovio taip ir iš
finansiško.

Apart to piningai yra apsaugoti sekančiai:
Kapital Stock ................................................. $ 300,000
Snrpliis and Undivided Profits ovsr ..........
200,000
Doublo I.iability of Stockholders ................

300,000

.15

.25

Trumpa Lietuvių kalbos Gramatika.

Sutaisė

Mokytojas

Juoz.

Damijonaitis,

vietinis Lietuvių Kalbos vadovėlis tin

kąs mokyklose ir patiems per savų me-

kinties, poperos apd................................ ................... 35
Ne. 1134. Skaitymo Pradžiamokslis, sutaisė J.

Damijonaitis,

dalis II............................................... 35

No. 1135. Vaikų žvaigždutė. Bendoriaus, dalis

I, kiete poperes apdarais....................... 25
No. 1133. A. B. O. Pradžiamokslis. Sutaisė
J. Damijonaitis, drobės apdar...............................25
No. 1136. Valkų žvaigždutė, dalis n, kieto po
peros spd....................................................................... .35
No. 1187. Blogi Kudlkų Papročiai, sa paveik
slais, parašė Dr. A. L. Greičiūnas; kiek
vienai motinai šį knygelė
patartina

perskaityti, .....................................

Kuomet Jus Pasidedate
Savo Pinigus į

J

No. 1100. Krikščioniško Mokslo Katekizmas,

ANDERSON
&ŪREWCO.

Rygoje didelė stoka cukrauks. Nesenai Įganijos gu
bernatorius
įsakė
Rygos
krautuvėms visai nebepar *
davinėti cukraus restora-|B

Iš Galveston, Tex. prane-,
šama, kad, upėje Brazos!
kasžin kokia žuvis 15 pėdų'
ilgumo užpuolė laivę “Nou-i
Laikraščiai iš Rusijos pra ccs.” Savo galva jis pradu-'
neša, kad buk vyriausybe rė vienoje pusėje laivės di-'
nutariusi pašaukti Į kar’ gi dėlę skylę, bet laivė suspėjo!
Iš Švedijos sostinės pra musius 1898 m. Paprastu laiku priplaukti prie kranto;
nešama, kad švedų degtukų laiku jiems būt prisiėję eit į ir tokiu budu išsigelbėjo nuo;
fabrikos nutarė sumažinti kariuomenę 1919 metuose. nuskendimo.

No. 1050. Reikalingiausios giesmes, bažnyčioje

ną, tai pir

NEDUODA CUKRAUS
RESTORANAMS.

ŽUVIS UŽPUOLĖ LAIVĘ.

No. 1022. Trumpa iv. Istorija Seno Ir Naujo
Įstatymo. Parašė kųn. I. Auster. Kišto
popero apdarais........................................................... 25

tokią k a i -

grožybių daug pranyks.

nams, kavinėms, saldainių ■
fabrikoms ir kitoms įstai
goms, kurios darbuojasi dėl
pelno. Tegalima pardavinė
ti cukrus vien tik įvairioms
prieglaudoms,
moksleivių
bendrabučiams ir atskiroms
šeimynoms.

No. 1020. Plati iv. Istorija Seno Ir Naujo Įs
tatymo. Parašė kun. D.
Bončkovskis.
Vertė Dalį I ma kun. ▼. Mironas, Da
lį II kun. K. KAalauskis. Su paveikslais
perspausta eulyg J. Zavadzkio 1905 m.
laidos. Drūtais poperes apdarais, viso
272 pusL ................................................................. $1.60

už

tą pas.

.15

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

geriausį

NETIKRI PININGAI.

unija laimėjo. Ji pareikala
Vo pakelti algos. ' Darbda
vi ai pakėlė darbininkams
algas nuo 10 iki 15 nuošim
čių daugiaus ir pripažino

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

nupirktų

Vakar Chicagoje buvo pa
Mieste Monteclar, N. J. skutinė diena registracijos.
teisėjas už mušimų arklio Išviso užsiregistravo 808,Baltoji viešnia, (šalna) ap nubaudė 75 doleriais vežėjų 728 žmonių, kurių skaičiuje
504,467 vyrai ir 304,261 mo
lanko beveik visas Amerikos Edvardų Lich’ų.
teris. 1912 metuose ChicaValstijas išskyrus pietrytini
kraštų. Baltajai viešniai pra
goje buvo užsiregistravę tik
445,120 žmonių.
ėjus žaliuminai nuruduos ir

SIUVĖJAMS DAUGIAUS
ALGOS.
Youngstown, O. Siuvėjų

ta

$20, ar $25

BALTOJI VIEŠNIA.

Iš Washingtono praneša
ma, kad pastaraisiais laikais
Suv. Valstijose labai daug
priviso “falšivų” popierinių
penkiadolerinių ir dešimts
dolerinių. Penkiadoleriniai
banknotai padirbti vardu
banko New Yirk Reserve
Bank, gi dešimtsdoleriniai
banknotai palirbti vardu,
Minneapolis Federal Re
serve Bank. “Meistrai” pi
ningų, matyt, buvo gerai
prityrę savame amate, nes
jų piningų net žinovai daž
nai neatskiria nuo tikrųjų.
Tokių piningų reikia pasi
saugoti, nes jie netikę.

kad

vo $15, $18,

NAUJA FABRIKĄ.

NUBAUSTAS 75 DOLE
RIAIS Už MUŠIMĄ
ARKLIO.

ir indavė
Tautų (Rassių)
Kongresui
Londone atsibuvusiam
liepos 26—29
1911 m. J. Gabrys. Vertimas ii pran
cūzų kalbos dalis I VVilkes Barre, Pa.,
1911, pusi. 12 ................................................................ 19
Ne. 843. Tiesos žodis
Socljallstams. Parašė
Kunigas. Trečia laida. Tai geriausia
knygelė pažynimui kas tai yra tie mu
sų lietuviškieji socijalistai bei “eicilistai ’ ’. Su paveikslais. ................................................19

JA

Ne. 1214. Lietuvos Vyčių Dovanėlė.
Parašė
kun. 'Dr. M. Gustaitis. Paikus veikalėlis

ir tikra dovanėlė. Kiekvienas, jauni
kaitis bei mergaitė privalo įsigyti Vy
čių Dovanėlę. Chicago, IIL 1916, pasL

8A. .... .••••••• •«■■•••••••• ••••
No. 1219. Ar. Kazimieras Lietuvos Karalaitis.
Ypatingai

jaunuomenei

patartina

.19

skai

tyti ir platinti šį knygelę.................................. 29
No. 11916. Lietuvių Katalikų Metraštis. Re
dagavo kun. P. Lapelis. Trn tai viena
įdomiausių knygų lietuvių kalboje. Čia
rasi daugelį paveikslų musų vaikėjų;
aprašymą lietuvių orgaaizaeijų, para
pijų, draugijų, draugijėlių. Visokių in
formacijų,
dainų,
pasakaičių ir tt.
Kiekvieno lietuvio grįčioje privalo raetiesi šį knyga. 448 pusi. popero spd.
.75
Drūtais drobės apdarais.....................-... 61.29

Protection to Depositors of ......................... .. 800,000

The Stock Yards Saving Bank

Uisisakydaml virš minėtas knygas ar klausda
mi informacijų adreeuokitė:

VALSTUOf? BANKA

4162 — 4164 Bo. Halsted

8t..

Chicago, UI.

DRAUGAS PUB. CO.

Atdara Subatos vakarais nuo 6 Iki 8

1800 West 46th Street

Chicago, Illinois

s

SAVAITINIS DRAUGAS
Paieškau

Chicagoje

Franeišknus

Dzimidavi-

ynažai turi. Laukia daugiaus kitę nesivė.lindaini susirink čiMus, kuris apleido Springfield, lll.
t i šį vakarą į Jukniaus sve- gegužio mėnesyj, 191d. Jis pats ar
/pagelbos iš centro.
kus apie jį žino, meldžiu atsiliepti
So. Chicago. Turi jau apie tainę.

UTARNINKE PRAKALBOS
BRIDGEPORTE.

pas

seserę:

Nauji,

neatimti,

HELENA DZIM1DAVICIUTĖ,
užsakymo siutai ir
40 rinkikių ir veikiama kuovertės nuo $30 iki
3323 S. Halsted St., Chicago, lll.
puikiausiai. Vietinių komipalaiduoju po $13 ir
Nauji, daryti
gatuvimi nuo
tetų susrinkimai būna kas
$13
iki
$33
siutai
ir overkotai,
PARDAVIMUI.
pėtnyčios vakaras. Turi pa
iki 18 dolerių.
Utaminke, spalių 24 diedažnai sudegina ir miškus. sižadėjimus nuo svetimtau
Pilnas pasirinkimas kailiu pa
Centralinis
Komitetas
!
muštų
overkotų
noj
čių kliubų ir draugijų.
Visai mažai vartoti siutai ir
I’AKSI DUODA “biznis” geroje, lie
West Pullman: Buvo pra- j surengti Lietuvių Dieną Chi
Pinigai paduota J. Kudii
overkotai vertės nuo $23 iki
tuvių apgyventojo vietoje. Atsišau
$83, dabar $3 ir augščiau. Kel
kai, kuris pasius Tautos on- kalbos. Išrinkta valdyba Ir caS°Je rcnSia prakalbas šv. kite adresu:
"T"
•
••
1 • — • 134d So. 50tli Avė.,
nės nuo $1.30 iki $4.30. Vaikų
Cicero,
III.
do raštininkui K. Pakštui.
paskirti “kapitonai.” Eida Jurgio parapijos svetainėje
siutai nuo $3.00 iki $7.30. Valizos ir Kuperai.
ma per namus ir renkama Keikia tikėties, kad bridgePARSIDUODA
du
(2)
nau

Atdara kasdieną, nedėliomis
portieciai neapsileis kitoms
Čekijoj vyrai anglekasiai rinkikės.
ir
vakarais.
ji “Show Cases” labai pi
Roseland: Viskas eina sa-įlietu™> kolionijoms Chcago
uždirba i dieną 09 centus, o
S. GORDON,
giai. Atsišaukite tuojaus V 1415 S. Ilalsted st., Chicago III.
tu
keliu.
Renkama
rinkikės.^
ir
nem8ŽBl
P
nsld8s
P
ne
moteris — 29c.
i ‘ ‘Draugo’ ’ AdministraVeikiai surengs prakalbas. | surengimo Lietuvių Dienos.
ciją, 18C0 W. 46th St.
PROTOKOLAS
LIETU
Cicero: Susirinkimai laiVIŲ DIENOS CHICAGOS, komi kas savaitė
AtsišauAnt pardavimo namas su
CENTRALIO KOMITETO kiama į lenkų ir anglų drau
lotu ant Auburn avė. netoli
IR VIETINIŲ KOMISIJŲ gijas ir parapijas. Gauta ne
S v. Jurgiu bažnyčios, už
SUSIRINKIMO.
mažai pasižadėjimu.
$1,800.00. Galima nupirkti
Neseniai Chicagos miesto
Spalio 16 d. 1916 m. 8:30
Atlantic: Išrinkti komite
Rakandai, Pečiai, Divotaip:—$590.00 įmokėti, o ki
vai. vakare, Šv. Jurgio pa tai ir renkama rinkėjos.
valdžia išleido naują teisę,
jiai, Geležiniai Tavorai,
tus ant lengvų išmokėjimų.
p. Simaitis pataria abel kad vadinamos ‘Chop Suey’
rap svet. buvo Lietuvių Die
Virtuvės Indai. Tie pa
Atsišaukite prie
nos susirinkimas. Kun. F. nai kreiptis i Settlementus valgyklos nuo 1 vai. nakties
tįs daiktai už žemesnę
A. A. SLAKIS,
uždarytos.
“Chop
B. Serafinas atidarė susirin ir Parkų užveizdas, kurie ne butų
prekę, negu kitur. Už
3255 So. Halsted St.,
kimą, paaiškindamas, kad mažai pataria gauti svetim- Suev” savininkai esą labai
piningus arba ant išmo
Chicago, III.
centralė valdyba dėjo visas t ančių rinkėjų, p. Kareiva j prie* ingai tai teisei. Miesto
kėjimo.
Telefonas Drover 5326.
pastangas išgavimui leidi pataria negaišinti centro vai j ir policijos viršaičius pamo, bet iki šiol tikros žinios dvbos narių kviečiant juos įtrauksią teisman.
KETA PROGA.
Pirmiaus “Chop Suey” Jauna pora, apleisdama miestą, pa
neturi, nors
prižadėjimai,su prakalboms į vietiniui
yra 1-mai lapkričio.
Taip skyrius, p. Zimontas aiški- valgyklos būdavo atdaros aukaus visus rakandus savo gražaus
gyvenimo už pigią kainą. $165 sekly
pat apie leidimo gavimą pa- no apie sunkumą prieiti A-į per ištisą naktį,
čios setas nž $35. Puikus miegamojo

Kas met Suv. Valstijose
laike medžioklės užmušama,
arti 200 žmonių.
Neatsargus
medžiotojai

CHINIEČIAI
NEPASIDUOSIĄ.

į»
*

Pripildant Orderi per telefoną

*

Kuomet yra perkama per telefoną, tankiausia
kostnmeris nelabai užsitikrinęs apie gerumą
daiktų.
Taigi pirklys turi progą parodyti savo tikru
mą duodamas grūs dalykus ir išpildydamas orderį
greitai.

4

Cohen Bros.

Taktiškas Telefono atsakymas sudėtas su geru
pripildymu orderio visados užtikrina gerą biznį,
Kiekvienas orderis priimtas per telefoną ir gerai
išpildytas visados atneš geras pasekmes.

4*46-8 S. ASKLAKD AVĖ.

Chicago Telephone Company
Ęell Telephone Building

Official 100

DIDŽIOJI KRAUTUVE
1407 S. Halsted Street

aiškino ir p. C. Kasputis, ku merikonų spaudos. Kolioni-į visais reįkalais dėlei suris irgi tą pačią nuomonę iš jų komitetams pataria susi-, rengimo Lietuvių Dienos
reiškė, kad gavęs pusiau už- rinkimus daryti kuotankiau chicagoje kreipkitės šiuo
tikrinantį pažadėjimą lap-įsiai. p. Dūda pataria daryti adresu: Chicago Lithuanian
kričio 1-mai.
Į angliškų atsišaukimų ir iš- Relief Committee, c-o C.
Nutarta, kad pasižadėji- nešioti turtuoliais apgvven- Kasputis, 3246 So. Halsted
mo kortelės laikyti pas lo tose kolionijose. p. Kaspu- st> chicago, III., Phone:
kalius raštininkus, centrui tis kviečia visus prikalbin- Drover 3514.
priduodant tik surašą ir pa-!ti merginas ir sugebesnes - —
- —.
žimint galinčias angliška {moteris dėl aukų rinkimo, j Vietiniai komitetai neuzKitas visų Centro ir Vie- pirškit e, kad jums pavesta
kalbėti rinkikes.
tiniu
Komitetų susirinki->av°de kolonijoje suorganiCentras pagamins atsipra

ir valgomojo kambarių rakandai.
2
Wilton divonus, supamąsias kėdės ir
tt. Taipgi augštos rųšies pianą su 25
metų užtikrinimu už jūsų pasiūlytą
kainą; 200 vietrola 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, m.
Parsiduoda vyrų ir moterų drapa
nų Storas su visais įtaisais.' Parsiduo
da labai pigiai. Vieta yra apgyven
ta vien lietuviais
Priežastis par
davimo — saviąinkns persikėlė kitur
gyventi. Atsišaukite tuojaus.
P. MILEIKIUTĖ,
1437 So. 49th Ct.,
Cicero, III.

švmą nuo darbo (Excuse) mas nutarta daryti panedė-,7110^ Lietuvių Dieną. Taigi
bet
tuojaus
laiškučius ir išsiuntinės lo- lyje, spalio 23 d. šv. Jurgio (nesnauskite,
kaliams komitetams, kurie narap. svet., 8 vai. vakare. Į Pra(lėkite darbą.
išdalins pasižadėjusioms rir
P. Mulevičius, H rašt.
kėjoms dėlei atsiprašymo
P. S. Visi norintieji in
nuo darbo.
Svarstyta keblumas, kad formacijų apie Lietuvių Die
kartais nurodytame centra- ną, kreipkities laišku Chica
liame ofise nieko nesiranda go Lithuanian Relief ComDidžiojo L. K. Algirdo
.
v
.
ir su reikalu negalima nieko mittec, c-o C. Kasputis, 3246
So. Halsted st.
Telefonas'1’™™“ 18 ChleaS°>I1L Pa’1 ,
prisišaukti, p. Kasputis pa
Drover 3514. Ypatiškai ar-lsk-vr5 is saTO lzdo I4etuvH>!jJ
aiškino, kad geriausiai kreip
Dienai 50 dol.
Lietuvos! j
ties ypatiškai ar telefonu ba telefonu iš ryto nuo 7 iki Ūkininkų Draugija iš Chi-j?
(Drover 3514) iš ryto nuo 9 ir po pietų 4 iki 8.
cago ,111. paskyrė Lietuvių
7 iki 9 ir po pietų nuo 4 iki
Dienai visą savo pelną nuo
8. Neradus jo ypatiškai ge-,
savo jubilėjinio vakaro, tat
riausiai palikti prie durų,
yra $92.96
raštelis nurodant reikalą ir j Gerieji žmonės!
adresą.
*
Išgirskite našlaičių balsą!
VINCAS STANCIKAS
Raportai vietinių komite Ar gi leisite tiems nelai

Phone Yarda 2721 į

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

JONIKAITIS ;
i

Vard. ir pav.....................................................

... 133333! r r.rOT.r c; irr&ttses

DR. J.
Gydai

>

B»t»rl| Ir Vilių Lipt.

S337 So. Morgan, rt.,
CHICAGO. ILL.

Adresas .............................................................
Į

37!;TS3233.

Telefonas.......................

Amerikos Lietuvių Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviš
kos kalbų, aritmetikos, knygvedystės
stenografijos, typevrriting, pirklybos
teisiu, Suv. Valst. istorijos, abeluor
istorijos, geografijos, politikinės eko
,ien ijos, piliety stos, dailarašystės.
Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30
133 J Emerald avc., CHICAGO, ELL

Skaitykite ir Platinkite

NUKENTĖJU
SIAI LIETUVAI

PAMINKLAI

LIETUVIU BALSĄ

ATSIŠAUKIMAS.

mi ngiemsiems kęsti vargą,
tų:
Bridgeporto
Kolionijos: šaltį ir badą?
Ar leisite jiems skursti
Suorganizuota nemažai drau
gvscių, kliubų ir veikiama svetimtaučių prieglaudose ir
žūti amerikonizmo bangose?
daugiaus.
O gal dar nežinojote., kaip
Town of Lake: Darbuoja
si, surašinėja rinkikes ir jau mes mažomis aukomis gali
me sušelpti šimtus vargstan
nemažai turi užsirašiusių.
18-tos Gatvės Komisija: čių našlaičių ir nušluostyti
Organizuojama draugijos ir jiems ašaras.
Vienintelė lietuvių našlai
žadama surengti prakalbas
Skundžiasi, kad buvo suren čių globojimo įstaiga tai L.
gę prakalbas ir vienas iš1 Labdaringoji Sąjunga.
Ji
centro sąnarių žadėjo kalbė- turi kuopas visuose Chicatojv, bet neprisiuntė.
gos lietuvių parapijose
North Side: Jau išdalies
Rašvkitės prie labdarysusiorganizavę ir reikalai ge bės!
rimuni.
Brighton Park: Veikiami
per dvi vieti: prie Westerr
ir 46 ir prie Kedzie ir 38 gat
v .’. Tikimasi surinkti ne
mažai rinkikių.
So. Englewocd: Gerai su-(

yra musų įgaliotas ag-ntar
rinkti prenumeratą “Drau
gui” ir priiminėti
pinigus
Chicagoje ir apielinkėje.
“DRAUGO” ADM

R E I K A L

Rašykite mums arba ypatiškai atsilankykite, Jums visas informacijas.

3i

•

Reikalingas

Vargonininkas,

mokąs

vesti chorą, neprigulintis prie Var
gonininkų Sąjungos, blaivas ir geras
katalikas. Meldžiu kreipties ant šio
antrašo:
Rev. M. Oybulskla,

Rt. Casimirs Utb. R. C. Chureh.
Sioux City, Iowa.

--ą*

-e.

Dr. 3. OINSBUBO,
30 metų praktikoj antis lietuvis
ku daktaru.

Nepraleiskite

sitvarkę; išsirinkę pilną vie- progos pasiklausyti įdomių
tinę valdybą, su pirmininku,,prakalbų, kurios bus šiandie
raštininku, ir iždininku. Rin Jukniaus svetainėje.
Per
kikes renka eidama per stu prakalbas aukų niekas ne-1
bas.
rinks. Įžanga taipo gi do '
West Side: Susitvarkę jau vanai.
Taigi gerbiamieji,*
J&huo senai, bet rinkikių dar kuoska itlingiausiai malonė

Al egzaminuoju žmogaus k rau
ją sulyg naujausia metodą, tai
pogi duodu ir
vaistus,
kurie

valius

Suite r503, 20 W. Jackson Blvd.

Chicago
Telefonas Uarriaon 1495

«« e®
DIDŽIAUSIA, STIPRIAUSIA IR GERIAU8A VALSTTBĮNB
BANKA ANT BRIDGEPORTO.

Central Manufacturing
District Bank - a State Banki i
str.,
•I
Chicago,

1112 W. 35th Str., netoli Morgan

Vienas bliokas j vakarus nuo Morgan str,

Knpitnlns ir Perviršius $300,000.00.

Turtas suviri dviejų mili

$ jonų dolerių, fti banka yra taip saugi kaip geriausia ir saugiausia dl>
-•

dmiesčio banka tiktai daug parankesnė kas link vietos ir biznio
valandų.
Del Jūsų parankumo dienomis bsnka yra atdara subatomi*
iki 9 vai. vakare.
Paprastomis dienomis iki 4 vai. po pietų. Priima
piningus j taupymo skyrių nno vieno dolerio iki didžiausios sumos ir
moka 3 procentą ratomis ant metų. Teipgosgi skoliname piningus ant
properčių, siunčia piningus į visas dalis svieto Ir parduodame lai
vakortes ant geriausių linijų.

LIETUVIŲ BALSAS rūpinasi žadint lie
tuvių tautos sąmonę ir stiprina jų dvasią, kad kan
triai lauktą kai o pabaigos.
LIETI) V TŲ BALSAS padeda šviestis ir tobnlinties: jis raginA tautiečius šiuo ištrėmimo metu
pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik dora ir naudin
ga. o nusigabenti grįžtant tėvynėn nieko, kas žemi
na musų tautą.
! J ET II VIŲ BALSO
didžiausias troškimas
sujungti tautiečius viena tautos ir tėvynės meilės
juosta ir paruošti kiekvieną lietuvį, kad, kaip tik
paliaus žvangėję ginklai, tuojau grįžtų Lietuvon,
nes tėvynės žemelė, pavirtusi per karą dirvonais,
prirausta duobių ir griovių, laukia ariama ir valo
ma, o nugriauti tėvų kapai — aptveriami.
LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse
kuopigiansia kaina skelbimus - ieškojimus, grąžina
tėvams vaikus, vaikams tėvus, padeda surasti nu
klydusius brolius, seseris, gimines ir pažįstamus.
LIETUVIŲ BALSO Aitrina :Rusijoje metams
5 rb; 9 mėnesiams 3 rb. 90 knp; 6 mėnesiams (pu
sei metų) 2rb. GO kap.: 3 mėnesiams 1 rb. 30 knp;
vienam mėnesiui 45 kap. Užsieniuose metams 9 rub.;
9 mėnesiams 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui)
4 rub. 60 kap.; 3 mėnesiams 2 rub. 35 k.; 1 mėnesiui
80 knp. Skyrium numeris 5 centai.
T5 Amerikos pinigus, laiškus gauname. Hiuntinėti “Liet. Balsą” j užsienius rusų cenzūra ne
kliudo.
SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus ra
što) eilutė (dalinant puslapį į keturias skiltis) prieš
tekstą — 60 kap.; po tpksto — 30 knp.
Pabėgė
liams. ieškantiems giminių arba darbo petito eilntė
po teksto —10 kapeikų.
Amerikoje prieš tekstą
. 50 centų, po teksto 25 cen. petito eilutė, giminių
ieškantiems po teksto 10 centų petito eilutė.
Adresas:

LIETUVIU BALSAS

*

i
*

kraują.

800 — 802 W. 12th ■».,
Kampas Haslted.
Chicago.

f

mes suteiksime

Wm. Pierce Granite C<JH

G A

Reikalingas Mokytojas vakarinei
mokyklai dėl L. Vyčių 33 kuopos W.
Pullman.
Turi būti apsipažinęs su
anglų ir lietuvių kalba.
Du vakaru
anglų kalbos, o tretį lietuvių
Pra I
šome atsišaukti šiuo adresu:
ION. AUGSTOLT8,
11748 S. Peoria st., W. Pullman, III.

ŠIANDIE SVARBIOS PRA
KALBOS CICERO.
Ciceriečiai!

Mes galime tamstai sutaupyti dusyk tiek ant paminklų.
Mes galime išdirbti puikiausios paminklus. Mažus ir dide
lius paminklus padarome kuogerinusia.

PR ANEŠI M AL

Gerbiamosios moterįs ir merginos kurios Lietuvių
Dienoje sutinkate rinkti aukas sušelpimui musų varg
stančiu brolių, parašykite ant šitos kortelės savo pa
vardę ir adresą ir iškirpę pasiųskite ją Chicagos Ko
mitetui surengti Lietuvių Dieną (3246 So. Halsted St.,
Chicago, lll.

JONAS S. CZAIKAUSKIS
Lietuvių Skyriaus vedėjas,

,

Petrograd, Baskov per. 29
RUSSI A

