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Francijoje, liko užmušti du j pranešė, kad nuo pradžios
amerikonai lakūnai, kurie'kares lig pastarųjų dienų!
tarnavo Francijos karino- užmušta 589 ramus Anglimenėje.
jos gyventojai/ sužeisti 1,------------------693, nuskandinti 3,014.

lionijojeNorth Sideje
NUSKANDINTAS DIDELIS
ANGLAI PAĖMĖ MIESTĄ
surinko $1,050
GRAIKU LAIVAS.

No.44

LAIVAS.

FRANCUZAI UŽĖMĖ VO- RUSAI IEŠKO PASKOLOSI mas būrys
Į uzsimidmejo
X • • I ■ — ■ plt1 - Šimais ir galvažudy beini s.
KIEČIŲ POZICIJAS.
Londonas. Rusijos caras -Aš buvau aktyvis to būrio
vėl patvirtino vidujinę pa
skolų ant 3,000,000,000 rub
liu.
J nigai bus išmokėti, po
10 metų. Už paskolintus pi
i: ;. us vyriausybė nokės 5
nuošimčius.

sųnarys. Daug dvarų ir kle
bonijų apiplėšiau, daug ne
Paryžius. Šiaurinėje dakaltų žmonių išžudėm. Taigi
lyj Sommos fronto, netoli
tie, raudonieji draugai —so
nuo Les Mouels, francuzai
cialistai, sutepė mano dūšią
atėmė nuo vokiečių dvi su
ir pastūmėjo mane nedory
tvirtintas pozicijas.
Prie
Athenai. Vokiečių torpe
bių kelian.
Ir nuo tų metų
Sailly-Saillisel taipo gi vo
da nuskandino 5,000 tonų
aš tapau tokiu, kokiu mato
graikų prekybos laivų “KiSalonikai. Oficialės žinios kiečiai liko atstumti.
te mane šiandie. Prakeik
Nuo spalių 24 dienos fran
ki Issaias.” Draug su laivu praneša, kad Anglijos ka
smas tegu krinta ant sociali
cuzai paėmė nelaisvėn 6,011
nuskendo ir 4 žmonės.
riuomenė
užėmė
Makedoni

stu! Čionai, Amerikoj, pa
Spring Valley ir apylenkareivių ir aficerių, paėmė
jos
fronte
miestų
Baraklstaraisiais laikais jau ne
Berlynas. Pusiau ofieiališ kėje surinkta aukų, $510.00.
5 didžiųsias anuotas, 9 ma
-Azuma.
Paimta
į
nelaisvę
Komitetas.
draugavau su socialistais.
kos žinios agentūros “Trans
žas armotas, 144 kulkasvai
314
kareiviu.
Net jų šlamšti; neskaičiau ir
Oeean” praneša, kad laikė
džius, ir daugybę šovynių,
—’H*
turėjau norą pasitaisyti. Bet
pastarųjų 24 valandų 3 vo
šautuvų ir t.t.
deja, netikėtai patekau po
kiečių povandeninės laivės
Paryžius.
Gatvekarių
licijos
rankosna. Turiu tam
Anglijos kanale nuskandino
streikas Paryžiuje jau pasi
t
stai dar tai pažymėti, kad
21 laivų, 28,500 tonų. Dau
Darbininkai grįžo
Amerikos lenkai socialistai
Pekinas.
Neseniai Kinų baigė.
guma nuskandintųjų laivų
nėra geresni už senojo “kra
buvo Anglijos nuosavybė.
sostinėje mirė vadas revoliu prie darbo, judėjimas gatvė
Chicagoje nesenai policija
se
vėl
atsinaujino.
jaus” savo draugus.
Amsterdamas.
Olandijos
Visos trįs povandeninės cijonierių Hhing-Sung.
Jo
suėmė Amerikoje paieškomų
Streikerius
su
darbdaviais
Angliški laikraščiai tvirti
vyriausybė labai nepasiten
laivės laimingai sugrįžusias tai rūpesčiu Kinų monarchi
socialistų-plėšikų,
Adomų
sutaikino
valdžia.
na, kad Proch^ivskis atro
kinusi kariškais orlaiviais,
i savo uostus.
ja virto respublika.
Proclioįvskį. Jis namuose po
dęs inteligentas, gerai apsi
kurie buvo nupirkti Suv.
_ ,
.
_, .
Valstijose. “Telegiaf” ra-1 CoIumbus> ohl°Vakar numeriu 2039 La Moyne gat. pažinęs su angliška kalba,
šo. kad tie orlaiviai “good e,a kamPc &atvl" Bridge turėjo nusisamdęs kambarį. nors tik astuoni metai, kaip
kad tie orlaiviai
avė. ir 25th St. susidūrė du Policija po jo suėmimo ten atkeliavęs į Ameriką.
Berlynas. Šiomis dienomis
for nothing.” Mašinerija jų
gatvekariai. II žmonių smar padarė kratų. Atrado kelių
Tš jo viršminėtos išpažin
vokiečiai įsisteigė ministeri
menka ir po dviejų valandų
dešimčių tūkstančių dolerių
kiai
sužeista.
Dauguma
su

jų amunicijos, kuri rūpinsis
ties suprantama, kad jis yra
ji jau atsisako klausyti lavertės visokių brangenybių.
žeistųjų
moterįs.
j kad kariuomenei užtenka-1 Geneva. Šveicarijoje gau- kūno.
labai artimas lietuviškiems
Buvo auksinių laikrodėlių,
mai butų anuotų, šautuvų, ta žinia, kad buk austro-[
socialistams - giltiniečiams,
------------------dėžučių, sagučių, grandinė
šovynių ir t.t. Ministeriu -vengrai nuo pradžios šių
kurie 1905-06 metais prajo
lių, deimantinių žiedų, žem
į amunicijos paskirtas gene- metų lig pastari;jų dienų nr«
vus išdarinėjo
Lietuvoje.
čiūgų šniūrelių ir t.t. Šitas
_
,
...
rolas Groemer.
Dauguma tų giltiniečių pas
tekę 850,000 kareivių. Pusė
socialista-plėšikas buvo vi
Londonas. Anmja genero-j
kui, kaip žinoma, atkeliavo
Žinių teikimo
sa tai pavogęs iš didžiausių
lo vou Falkenbayno paslin-;..__il2‘L'Z’.'L7TriT,",~_.._ jų užmušta ir sužeista, o pu į Berlynas.
į Ameriką ir iki šiolei jie
sė pakliuvo į nelaisvę rusų bendrovė “Overseas Neivs”
ko Transylvanijoje 12 myliųj
vidumiesčio krautuvių ir iš
čia demoralizuoja nesusipra
bei austrų.
Į praneša, kad Maskvoje, Ki
turtingųjų žmonių privati
pirmyn į pietus nuo Rother
tusius lietuvius.
jeve ir kituose Rusijos mie
nių namų. Prochowskis už
tliurm ir užėmė du miestus:
Kopenhagenas. Vienas vo
stuose buvę didelės suirutės
Kadangi socialistas-plėšitai atiduotas kriminalin teis
Titeei ir Racoviča. Taipo gi
dėlei stokos ir brangumo kiečių povandeninės laivės
kas Proehowskis yra vieno
man. Teisėjas nuskyrė jam
atimta nuo rumunų trįs au
maisto.
Maskvoje įpykusi kapitonas pasakęs, kad nuo
, .... . ,
.
, , net 85 tūkstančius doleriu. plauko su lietuviškais sočialuotos ir 17 kulkasvaidžiu.
Ilsiais, tetai kjla Menamas,
minia išgriovė keletu krau- s.ol visi laivai, kūne plauks paranko8. jei kas norftl)
kaI„imo ,igi hv,ai kodėl lietuviški
socialistai
NEW LONDON, CONN. Londonas.. Anglijos minis- tuvių, o Kijeve net keletas I Anglų, su prekėmis, bus
įskaudinami.
Andai pas
sodalista. neina pagelbon tam savo id6
Vokiečių povandeninė laivė terių pirmininkas Asąuith žmonių užmušta.
“Deutsehland,” kuri jau an
-plėšiką policijos nuovadoje .los draugui
trų kartų atplaukė į Ameri
Nes jei lietuviški sociali
buvo apsilankęs lenkų dien
ka, atvežė įvairių prekių už
raščio “Dziennik Związko- stai šiandie renka aukas gin
milijonų dolerių. Dauguma
t i teisme savo “vyskupą,”
wv” sądarbininkas.
_________
i prekių — dažai. Be to subLaikraščio sądarbininkas žinomą velnių kupčių, tai ko
Bucharestas. Oficialės ži- nuuįna dar atvežė svarbių
paklausė sociali sto-plėšiko: d<jl neparinkti aukų išgelbė
nios rumunu armijos kariš- photų Vokietijos pasiunti“Kasgi tamstą taip labai ti savo draugą plėšiką Prokojo štabo skelbia,’ kad apy- nini Washingtone
grovui
pažemino, jei čia esi užda ehoįvskį?
lenkėse Juil jie paėmę į ne- R^ynstorff.
Nieko nerašo soeiAlistų
rytas ir intariamas tokiuose
laisvę 60o vokiečių.
I
kartų laivė iš Vbkietilaikraščiai apie patekusį bėprasižengimuose?
________________
į jos į Amerika keliavo 21 die
Plėšikas palenkė galvą.:don savo draugą. Bet soeiapamąstė trupučiuką ir atsa- listų privatiniuose susiėjikė:
jmuose, kaip teko nugirsti,

MAKEDONIJOS FRONTE

VOKIEČIŲ POVANDENI- i
TELEGRAMA
NIŲ LAIVŲ PJŪTIS.
SPRING VALLEY, ILL.

VOKIEČIAI PAĖMĖ DU
RUMUNIJOS MIESTUS:
PASLINKO PIRMYN
12 MYLIU.

SOCIALIS
TAS -GAR
STREIKAS GATVEKARIŲ
SUS PLĖ
MIRĖ VADAS KINU PARYŽIUJE PASIBAIGĖ.
NEGERI SUV. VALSTIJŲ
REVOLIUCIJONIERIU.
ŠIKAS.
11
ŽMONIŲ
SUŽEISTA
ORLAIVIAI.
PRIE SUSIDŪRIMO
GATVEKARIŲ.
NUO SAUSI01 D. AUSNAUJA MINISTERIJA.
TRAI NETEKĘ 850,000
KAREIVIŲ.

DEUTSGHLANO

SUMIŠIMAI RUSIJOJE. SKANDINSIĄ VISUS LAI
VUS, PLAUKIANČIUS
Į ANGLIJĄ.

ATVE“

ŽĖ PREKIŲ UŽ
$1,000,000.

DAUG ŽUVO RAMŲ
GYVENTOJU ANGLIJOS.

RUMUNAI APYLENKĖSE
JUIL PAĖMĘ 600 KAREI
VIŲ Į NELAISVĘ. i

VOKIEČIAI ATMUŠĖ RUSŲ;”^
ATAKAS.
ŽUVO DU AMERIKONAI

— Mane iš doros kelio iš- ruošiamasi sujudinti žemę ir
kreipė manieji draugai. Ma daugų, kad paliuosuoti iš
tai, tamsta, Lenkijoje buda- kalėjimo socialistą-plėšiką.

LAKŪNAI.

Berlynas. Prie upės Na ra
yuivkos vokiečiai atmušė 5
Savotiškos rūšies sau sžemio laivas. Jis yra iš plieno eina be kelio per laurusų atakas. Karšti mūšiai
Paryžius. Oficialės žinios, kus. Jame esti daug kareiv ių. Kišanti ragai tai armotos.
Šautuvų ir mažesnių
tęsiasi visu rytiniu frontu.
praneša, kad prie Nancy, armotų jis nebijo. Karės la ūke jis yra labai baisus.
•
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mas prigulėjau prie skrajo- Girdi, socialistai privalo kojamojo socialistų-revoliueio- voti už savo draugo nepalienierių būrio, kuomet anais činmybę.
metais Lenkuose siautė rePabalinis.
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15. Antosė Gustaičiutė iš
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BALSAI Iš LIETUVOS.
1. Magdalena Kavaliaus

kienė iš Sasnavos, Suvalkų
gub., ieško Grinkevičienės iš
Triobiškių kaimo, ties Mari
jampolė, Suvalkų gub., ir
praneša, jog Grinkevičienės
namai išlikę, jos gi vyras
Antanas miręs.
2. Juozas Vencius iš Asiuklės kaimo, Prienų par., Su
valkų gub. ieško savo duk
terų Onos ir Kastutės. Kiti
namiškiai esu sveiki. Namai
išlikę.

PRAŠO ŽIURKIŲ.

Obelinės Igliaukos par., Su
valkų gub., ieško brolių An
Siarnet į Minsku liko at
tano jr Prano. Likusieji na
mie sveiki, tik močiutė nu gabenta keletas šimtų dar
bininkų kiniečių. Europos
mirusi. Namai išlikę.
papročiai
ir maistas kinie16. Leonas Kalėda iš Pasudonės kaimo, Liudvinavo]čiams labai nepatinka. Nepar., Suv. gub., ieško savo*senai jie kreipės prie vai "
brolio Juozo. Kiti sveiki/ džios su prašymu atgabenti
gyvena senojoje vietoje. Na jiems vagonų žiurkių, kurias
jie labai mėgsta. Bet jų pra
mai sunaikinti.
šviną neišpildė. Vagonų žiur
Fryburgas
“Lituanijos” Komitetas. rių netaip lengva prigaujdyti.
27-^Vin—16.
P. S. Norintiesiems sių
sti žinių atgal, “Lit.” komi
tetas noru patarnaus. Adre
sas: “Lituania” Comitete
de seeours aux prisonniers
de guerre lithuaniens, Ave
li ue du Midi 19.
Fribourg,
Suisse.
“L. B.”

DRAUGAS

KOKIOMIS KALBOMIS
DAUGIAUSIA ŽMONIŲ
KALBA.

Nepameskit ši kuponą.

$4,000 Dovani) Sus DYKAI

5
niKit

Kiniškų kalbų vartoja var
tuja 275,000,000 žmonių, ang
liškų — 140,000,000, rusiškų
— 77,000,000, vokiškų —
— 75,000,000, francuziškų —
37,000,000, itališkų — 33,000,000 ir ispaniškų — 42,-Į
000,000.

V«{das

........................................................................................

Adresas

........................................................................................

PASARGA: — .Šis
dytam skaičiui balsų
parašytas vardas ant
Iškirpkite ši kuponų

kuponas yra geras viršnurodėlei to žmogaus, kurio bus
kupono.
lygiai pagal linijos.

Kontesto Redaktorul
1800 West 16th Street,

Chieago, Illinois.

Geras iki,Gruodžio‘ 26, 1916

Jusų pinigą tur fc^uti padė
ti geflfc saugioje valstijos
bankoje

SECU
SECURITY
BANK
lOF CHICAGOi

Ava.,

tamp.

C«rp«nWr

gt.

3% ant Jūsų PinIgų
Atdara Panedeliais ir Subatomis
vakarais iki 8 valandai

Skoliname pinigus ant Namų

Persiunčiame pinigus
į Europa ir galima
gauti Laivokartes

į

VISUOTINO KAREIVIAVI
SAUGOKITĖS NETIKRO
MO NEBUS AUSTRA
PENKIADOLERINIU.
LIJOJE.

randama kokis nenonnališku- dos tepimas nieko negelbės,
mas, tąjį reikia rašalinti. Jei-j Tečiau, Tamstai patariu,, geĮSTEIGTA 1888 M.
gu negalima rasti ligos apsi-'rai odų numazgoti ir ištrinti
reiškimų — visgi reikia gelbė- su etiliu alkoholiu. Jeigu oti kunui apsivalyti nuo visokių! oda (galvoje) pleiskanuota
STATE BANK
PO PRIEŽIŪRA VALSTIJOS
nešvarumų.
Kepenys. (ke- į galima alkoholį maišyti su
KAPITALAS $600,000
-—i_:— —y.— i
Iš Washingtono praneša pens) išskiria —
visokius
nešva
glycerina ayba į alkoholį įMes mokame 3 proc. ant Pinigu.
ma, kad pastaraisiais laikais rumus kokie, podraug su mai- i
Mes parduodame Foreign Money
Žmonės 887,000 balsais
. i maišyti biskį ricinos aliejaus.
Orders į visas dalis svieto.
Suv. Valstijose labai prasi tinimo sultimis, įsigauna į
piieš 798,000 nubalsavo, kad]
.
i
,
Taip užlaikoma oda neniežti.
Viršininkai
platino netikros penkiadole- .kraujo
gyslas. Kepenos, tarWilliam Easpar — Pirmininkas
3. Liudvikas Skaržinskas
Australijoje
nereikalingas
Otto Easpar, — Vice-Pirmininkas
rinės. .Padirbtos jos gerai si koštuvis, išskiria tulžį, arba, Klausimas:
Charles Krupka, Vice-Pirmininkas
iš Nartelio, Mariampolės pa
pri verstinas kareiviavimas.
Joseph Sikyta — Kasierius
ir dažnai labai sunku atskir iš visokių nešvarumų padaro
Ar galima išgydyti nuomarap., Suvalkų gub., ieško su
Kas norės galės eit tarnau
August Filek—Ass’t. Kasierius
ti ją nuo tikrųjų.
tulžį
n
jųjų
išlieja
atgalios
i
.
puolio
ligų?
3
metai
kaip
sernaus Vinco. Kiti visi svei
ji i kariuomenę, o kas neno1900 Blue Island Avė.
grobus
! rėš, nebus varu verčiamas.
ki. Namai išlikę.
'gu; dabar esmi 17 metų.
Chieago, III.
Rusijoje yra tam tikras
Inkstai, išvalo kraujuje e-]
4. Ona Kaminskiutė iš Ma
J. Gu.
sančias nereikalingos medžią- Atsakymas:
riampolės, Suv. gub., ieško Centralims Biuras, kuris ru
,aivos sumušimo (Jacksonįan
pinasi
suieškojimų
pabėgė

Šių metų rugsėjo mėnesyj'gos, labai atskiestas su vanJeigu nuomaruolis (epilep
sesers Elzbietos.
V
^pilepsy) ir paeina išspaudiiš New Yorko išvežta į už-Į deniu. Daug yra gūželių, kusi A. Jurgelis iš LiubvinaTaigi kurie nežino adsy) apsireiškia, jaunuose as
rubežį prekių už 263,806,601 j ie pagamina tam tikrus sy- menyse, iš priežasties koki< no ant smegenų — tai davo, Kalvarijos aps., Suvalkų resų pabėgėlių, tie gali sių
oma operacija, ir innmštasti laišką vardu to biuro. Šis
dolerių. Tame skaičiuje į vus — nuo kurių žmogaus lyg- ] nuolatinio skaudėjimo, tai
gub., nori sužinoti, kur yra
is kaulas iškeliama arba vibiuras apsiima dovanai su-] iš Melboume pranešam^*“*
Prekių už 42,-švara priguli.
skausmo priežasčiai pasibai
Alena Rėklienė iš Liudvina
ieškoti pabėgėli ir perduoti; kad nežinomas pUrtadarys 4041,3o2 dol.
Prieš karę' Jei kuris nors gūželis nepa- us, galima ir nuomarulį išgy- ai išpjaunama inlenktoji kauvo.
reikia aiš- . v6 j Australijos pirmųjĮ talnc mėnesyj rusai pirkda-j gamina savotiškųjų syvų, ar-tokiais prastais vaistais, o dalis, toje vietoje, kur kan
6. Sirutienė iš Devoniškių, jam laišką Tik-----Kalvarijos aps., Suv. gub.,
pažymėti: vardas pa^^įu^ri Hughes^ ^"”>0 nuo Amerikos nedaugiau,'ba jeigu kepenos ar inkstai ne-kaįp sojįum bromid nuo 10 ik as išimtas, .po oda palieka iš
taikė,‘ir ministeris išliko'kaiP už 33 lnilij0,,« doleri,»- išvalo kraujo kiek reikia, tai į <.railų ant karto po valgymui ploto sidabro lakštelį; ligonis
ieški Kazimiero Borutos iš gelio, tėvo vardas, pavardė
niežėjimas gali būti pirmuti-jBet toji druska (sodium bro zisai pasveiksta.
Kulokų kaimo, Liudvinavo ir kokioje gubernijoje, pa- gyvas. Jis buvo šatihinku]
Visos kitos nuomarulio rųviett, valsčiuje ir sodžiuje] riverstino kareiviavimo.
niu apsireiškimu.
jmid) turi būti ištirpinta vanparapijos.
;įs
(išskiriant sufiliškų nuoJeigu yra viurių liga, tai denyje pirma gėrimo. Jeigi
7. Mantvilai iš Nendriškių gyveno ieškomasis pabėgę ]________________
paviršutinis prausimas ar o- nuomaruolis prasideda nuo aarulį) galima sakyti nepa
kaimo, Marijampolės par., lis prieš karę. To biuro toks
gydomos. Visus nepagydoSuvalkų gub. ieško trijų sa adresas: Russia, Petrograd,
I
nus nuamaruliu sergančius,
Liteinyj prosp. No. 47. VseLynn, Mass.
Teplioriai-’
vo suuų
aikoma tam tikruose glolioji8. Jurgis Eiddkas iš Gu-į rcsijsk°je Centralnoje Biu-;
reikalauja darbdavių, kad]
uo namuose. Užvis svarbiau
diškių kaimo, Igliaukos par. iro
priiskaniju biezencev
darbo valandos butų suma
sia, kad nuomaruliu sergantyLaiškus reikia siųsti ši-. New Yorko didelė stoka žintos. Tų patį ir dailydės
Suv. gub., praneša, jog jo tė
JAU IŠĖJO IŠSPAUDOS NAUJI LAIDA TŲ ĮDO
is nebūtų pykinamas ar kai))
vas miręs, triobos sudegin taip: parašę laišką įdėkite'nenacentiuių'pinigų. Kai-įdarysiu,
dtaip
erzinamas, ir kad apsi
MIAUSIU KNINGELIŲ:
,r ^į|
tos; jis ir motina gyvenan konvertan, užklijuokite ir kurį08 krautuvės net visiš1) KOPERNIKAS IR GALILĖJUS. Jų galima pirk ūtų be mėsiškųjų valgių.
čiu senojoje vietoje (Gudiš ant konverto aiškiai užrašy- kai jų jau nebeduoda pirkė-;
kitę vardą ir pavardę pabėti tokiomis pat sųlygomis, kaip ir kningutė‘Marksas II. Gausimas:
kiuose).
„ joms. Dirbama jų labai ma’
Ar galima kraujo gausų pa
2) SOCIALISTŲ NORAI IR DARBAI TIESAS
9. Magdalena Čiuoderienė gelio ir kur jis gyveno prieš 2ai nes u6ra užtektinai va1 __
1
•«
v
’
pildyti
(padauginti)!
Esmi
Šviesoje.
km g • f
iš Surgučių kaimo, Sasnavos karę. Paskui nueikite pač- rio. Suv. Valstijos vari par
iesas — kaulai ir oda — no3) GI0RDAN0 BRUNO. <Į
parap., Suvalkų gub., ieško tan ir nusipirkite už 6 cen davė dirbimui kulkų.
iu palikti riebesniu; ko val
4) Į SOCIALISTŲ ROJŲ!
savo sunaus Juozo ir Albi tus “International postage
Veda Dr-as A.
dyti ir gerti?
5) MARKSAS II.
fjg
no. Brolis Vincas ir Pran coupon.”
atsakymas:
Dabar tą užklijuotą ir už
Rutkauskas
ciškus namie. Užkurys ArKuomet labai daug kraujo
nastauskas mirė po Velykų. darytą laišką podraug su
JIS GYVENA 2200 CLY“International postage cou-l
Steką ir manoma, kad dėlei
Namai sudeginti.
BOURN AVĖ., NORTH
kraujo stokos žmogus turės
10. Agota Suvinskienė iš pon” indėti kitan konver
SIDE, CHICAGO.
nirti, tokiame atvėjuje leiTriobiškių,
Marijampolės tan, jį užklijuoti, prilipdyti
Kuo tik išėjo iš spaudos šitos LABAI ĮDO
lžiania kraujas iš sveiko žmo
par., Suv. gub., nori sužino už 5c paprastą pačtos ženk
KLAIDOS ATITAISYMAS.
MIOS kningelės:
gaus gyslos ligonio gyslom
ti apie savo sūnų Juozų (tur lelį ir padėti tokį adresą
Šiomis dienomis Rusijos
Tarp kelių nesvarbių klai1) SOČIAI ISTŲ NORAI IR DARBAI TIESOS
kraujo padauginimo bubūt Poltavoj, matininkų mo viršminėto biuro.
caras patvirtina misisterių dų atspauzdintų “ Sveikatos
Šviesoje, čia gyvais atsitikimais prirodyta, šitas
las — iš žmogaus į žmogų —
kykloje) ir Antanų. Namai
nutarimą užginti mokyklose Skyriuje”, (“Sųv. Dr.”) No.
ko nori socialistai. Čia išvilkta aikštėn SOČIA
<ra daugybes ž mo nių išgel
nesudegę.
43 ir “Draugo” No. 180, spa
okinti vokiečių kalbą.
LĮSTŲ sekretai.
bėjęs nuo mirtįes.
11. Vincas Matulevičius i
Turbut tokiu budu mano lio 26, 1916), viena turi būti
2) Į SOCIALISTŲ ROJŲ. Kas nori links
Liesi žmonės turi daugiau
Kulokų kaimo, Liudvinavo
atitaisyta. Skaitliuojant nuo
ma nugalėti vokiečius.
mų pasiskaitymų, teperka šitų kningutę.
kraujo už nutukėius.
par., Kalvarijos ap., Suv.
pabaigos rašto, penkioliktoje
3) GIORDANO BRUNO. Didis bedievių kan
Romybė, netrukdomas mie
gUb., ieško trijų savo sūnų—
eilutėje, iš apačios, parašyta:
kinys. Kas nori pažinti bedievius ir jų vadus,
gas nuo 9 valandos vakare iki
Juliaus, Juozo ir Petro. Vi
...tiktai po dešimtį lašų... tu
skaitykit šitų kningutę.
S ar 6 v alandos ryto metų
si likusieji sveiki. Namai su
ri būti: titital po du lašu ryto
Perkant PAVIENIU kiekviena kningelė tegeriausiai dapildys kūno nudeginta.
metų ir vakare.
kaštuoja tik po 5 CENTUS. Imdamas VIENOS
A.
K.
Rutkauskas,
M.
D.
sekimus,
darbo valandose pa12. Andrius Ambraziejus
RŲSIES kningelių nemažiau 100, gausi po 3 cen
larytus. Labai svarbu, kad
iš Janosupio kaimo, Mari
Visiems vartojimas degti Chicagoje, Joseph Gefer Klausimas:
tus, imdamas nemažiau 2C0, gausi po 2 centu, im
bent 2 ar 3 valandas žmogus
jampolės par., Suv. gub nės yra nenaudingas daly nan užsinorėjo atlankyti sa- Kų daryti nuo niežėjimo gal
damas nemažiau 500, gausi po 1 centą.
•miegotų pirma vidurnakties,
praneša, kad namie likusie kas. Bet ypač degtinė ken liunų, bet kišenėje nebuvo vos, žandų, nugaros.
Kas norėtų gauti NE VIENOS RŲSIES, bet
ir kad kiekvienų naktį miegotų
ji esu sveiki (tėvai, duktė kia moterims, kurios netik r.ei cento. Tuomet jis užsi
J. G u.
sudėtus iš trijų pirmųjų rųšių kningučių, tas už
nemažiau kaip 8 valandas lai
Emilija ir sūnūs Kazimie pačios kenčia nuo tųjų-nuo manė nueiti pas gydytoji, Atsakymas:
200 kningučių užmoka 5 dol., o už 500 tik 8 dol.
ko.
ras). Narna irgi sveiki.
dų, bet užkrečia jais ir savo idant jis jam ištrauktų auk Jeigu prakaitas odos duobe4) MARKSAS II. Pasiremiant pačiais svar
13. Vncas Arnastauskas iš vaikus, savo visų gentkartę. sinį dantį, kurį Gefernan belytėse, iš prėsko pavirsta
Kas mažiaus miega, tašui
biausiais SOCIALISTŲ DOKUMENTAIS, šitoje
Tarpučių kaimo, ties Mari Profesorius Pellman tirinė- tuojaus pragėrė. Bet dak rugštnm. tuomet dažniausiai
pats save skriaudžia.
kningelėje vra išrodvta, kaip socialistai rengia
jampole, Suvalkų gub.,. ieš jo giminę vienos moteries, tarei už ištraukimų dančio žmogus jaučia niežėjimų.
Miegas tai už vis geriausias
žmonijai BJAURIĄ VERGIJĄ.
ko Petro Bliudžiaus ir Vin gimusios 1740 metuose, kuri jis neužmokėjo. Byla pakliu Jeigu odos riebalų guzelyžmogaus jėgų taupytojas ir
Ta kningelė yra didesnė.
Perkant PAVIE
tukintojas.,
co Arnastausko, gimnazistų. buvo nuolatinė alkoholikė. vo į teismų.
čiai, gamina per tirštus odos
NIU, ji tekaštuoja tik po 8 CENTUS. Imdamas
Namai sudegę. Ieško irgi Sios moteries girtuoklės lig Oi ta degtinė!
riebalus ir pritvinksta... bei
atarti na valgyti viskų, kas
nemažiau 100, gaus po 5 CENTUS, imdamas ne
kun. Juoz. Arnastausko.
šiai dienai gentkartis susi
užsivėtrija, tuomet irgi, niež
skanu, bet visokie maistai, o
mažiau 200, gausi po 4 CENTUS, imadamas ne
14. Vincas Gurevičius iš deda iš 7709 žmonių. Jų
imų ueeloKetaoinsrdlucmfvvy
ypatingai mėsa, turi Imti lumažiau 500, gausi po 2 CENTU.
Zariečkų kaimo, Marijampo skaičiuje 7 buvo žmogžu
ti. Žinoma, - niežėjimo jaus
bui s mu lkiai sukramtyta ir
Gerb.
KUNIGAMS ir AGENTAMS čia GElės par., Suv. gub., ieško bro džiai, 144 ubagai, 61 gyveno]
mas gali būti tiktai viena iš
seile atskiesta pirm nūrijimė.
RIAUSIA PROGA paskleisti po žmones naudin
—
lių Vinco ir Vlado gimnazi prieglaudose, 180 kitų duk Kaip kad Rusijos Durnos daugelio žymių, — inkstų ne
Labai daug, pasaldinto karšto
gų ir įdomių kningelių. Pasiskubinkite užsisa
stų ir dėdės Andriaus Kau terų, sūnų, anūkų, praanu- atstovas M. Yčas žada apsi sveikumo, ar kokios kitos li
karšto vandens gerti ir naukyti! Piningus reikia užmokėti UŽSISAKANT..
ko iš Penkvalakių, Pilviškių kų ir 1.1, taipo pasileido. Už vesti Amerikoje. Vestuvės gos simptomas.
dotiesi žiemos metų, lašiniais
Su visais tais reikalais kreipkitės į“DRAUpar., taip pat ieško brolio'laikymas tos gentkartės kaš busiu lapkričio 6 d. Po ve
Pirmučiausiai reikia žinoti,
bei įvairiausiais
riebalais.
GAS” PUB. CO.
kareivio.
Ūkusieji sveiki, tavo vyriausybei 4,000,000 stuvių Yčas tuojaus važiiio- ar nėra kokios nors ligos, da
Prie riebių valgių reikia Inip1800 W. 46th St., Chieago, Illinois.
rančios odos niežėjimų. Jeigu
Narnai nosudeginti.
markus.
siųs į Rusijų.
sniškai prisipratinti.
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PRAŠO TRUMPESNIŲ
VALANDŲ.
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STINGA VIENAGENTINIU
PINIGŲ.

DIDELE NAUJIENA

SVEIKATOS
SKYRIUS

RUSIJOJE UŽGINTA MO
KINTI VOKIEČIU KALBA
VISOSE MOKYKLOSE.

EXTRA NAUJIENA

įvairios
žinios IŠTRAUKĖ AUKSINĮ DAN
moterisIroegtinė.

TĮ, IDANT IŠGERTI.

M.TčAS veda.

t

SAVAITINIS DRAUGAS

IŠ KARES LAUKO

komy, skausmų krutinėję. baigta.
įnei duonos. Taigi užjauskilabai menka, ir, gird, norve- ntę.
Nuo priepečkio kiši dvi iŠ-1 Pradėjo vaituoti.
į Mielaširdingoji seselė už- te tas moterįs, pasilikusias
Įgai jos visiškai nenori.
jblvškusių vaikų galvutės.į Seselė uždėjo jam rankų mergė akis lavonui. Dvi di- Lietuvoje, supraskite jų var

MADVCRIIA KIETCVn ęCDJJic taipo gi negali užmigti ir ant kaktos ir jis truputi nu-’delės karštos ašaros nuriedė gus ir stokite Lietuvių Die

NUnVtUlJA NCItAU Otr ,nuolat bailiai žvalgosi

.'j0 ant jo veido. Atsiklaupu-

į ver_'tįi0.

noje į garbingas eiles rinki
kiančių mamų.
Gerutė, duok gerti’ si prie lovos ji sukalbėjo kių. O dėkingos bus jums
I — Neverk dukrel — tyliai prašnabždėjo kareivis,
“Tėve musų” ir nuėjo prie tos našlės ir našlaičiai, o ne
atsiliepė į Onų motvna. — I Seselė mielaširdystės pa- kitų ligonių.
užmirš jūsų už tokį gražu
Ašaros nieko negelbės.. Eik'girdė ligonį ir vėl atsisėdo
darbų ir dangiškasis Tėvas.
Londonas. Šioje karėje po* gultų. Taip bus, kaip Die prie jo pagalvės.
K. G.
Žūsta musų broliai ne de
— Sesei, aš greit mirsiu... šimtimis, ne šimtais, bet tuk
vandeninės laivės nesigaili vas duos...
Teisybė?!...
stančiomis, šimtais tūkstan
iv laivu nekariaujančių valVerksmas nutįlo. Visi na
Berlynas. Žinių teikimo'Šit Norvegijos nu— Viskas Dievo valioje.— čiu. Juk lietuviu išviso kamuose sumigo. Ryt, šventa
NEW LONDON, CONN.
tarė ligonies prižiūrėtoja, —įriauna arti pusės ,milijono
bendrovė “Gverseas Ntws K^alK^n^a iau
dalis visų
dienyj, gal smagu ir linksma
(Lapkričio 1 d. 2. a. m.).
Man rodos, kad pasveiksi,! Didesnė jų dalis yra Rusijos
Agenev” praneša, kad Som-!l)re^'^°s
Anglija nuo
bus rišame kaime, bet tik nė
Vakar naktį vokiečių povan
iarmijoje,
.
grjsi na...
mos fronte buvę arti 200 su-!,at Pj’ldo
atkerkiti gi — Vokieti
Plymouth, Pa.
deninė laivė “Deutschland”
pirkelėje kareivio.
tarp vokiečiu ir *-vti vokiečiams už laužymn
Bet kareivis neleilė užbai jos armijoje. Kiek jau už-]
Kapitalas su perviršiu
antrų kartų atplaukė į Su siremimu
jų neutraliteto. Gird, mes,
gti jai žodžio.
mušta musų brolių karės
$165,000.00.
vienytas Valstijas ir susto talkininkų lakūnų. Prancū
Begalo liūdna pasidarė
anglai, jums padėsime. Bet
Šitoji Banka prižiūrima
— Ne, brangioji sesyt, aš laukuose — nei nebesuskaijo uoste Nem London. Ji zai ir anglai netekę virš 10
sužeistam kareiviui, prisimi
norvegai netiki anglų pagel
jau negrįšiu namo, nebu t.vsi. Dieve mano, kaip da Suvienytų Valstijų valdžios.
išplaukė iš Bremeno spalių orlaiviu.
mis apleistus namiškius, gim
ba ir gerai supranta karės
čiuosiu jau daugiau savo bar gyvena našlės užmuštų Moka 3 nuošimčius nuo sudė
10 d. Kapitonas povandeni
tinį sodžių, Nemuno kranvertę.
Žadėjo Anglija patų pinigų. Galima susikalbėti
nės laivės tas pats — Paul
Žiurėjo jis ilgai, ilgai į Onos. Aš jaučiu, kad mir- kareivių! Juk jų namai sugelbų ir Rumunijai, ir Bel
“Šineliuje” yra laiškas... į deginti, turtas atimtas, pa- lietuviškai.
Koenig.
saldų, malonų veidų to
G. N. Postlethivaite,
gijai, bet kokia ta pagelba “Aniolo Dievo.” Sukrutėjo, Norėjau išsiųsti nąmo
ne skuti nė karvelė išvesta is
1
—visi žino.
iždininkas.
Amerikiečiai, neapsuspėjau... Išsiųsk Tamsta...; tvarto
bet tuojaus pajuto neapsė
Mandagus patarnavimas.
dar prirašyk, kaip ir kur aš! leiskime tų nelaimingų naštus... Ilgai jis verkė, pas
numiriau... Te jie žino, te neį lių ir našlaičių, paduokime
kui apalpo, užmerkė akįs Ir
Paryžius. Siaurinėje da-j
užmiršta...
joms į rankas nors sudžiuvn
gulėjo tyliai, ramiai...
Sužeistasis kaskart rečiau! p’a plutų! Jeigu mes visi BUKITE ATSARGESNI
Pabudo tik jis, pajutęs
zai atmušė visas
kalbėjo, sunkiau alsavo.
dirbsime ir nesigailėsime au
didelę sopę/ Sanitarai karei
atakas.
Vokiečių
bandymas
Kai
kurie
laikraščiai
rašo
Petrogradas.
Oficialiai
- Ant kaklo turiu škap- kl> Lietuvių Denoje, tai dar
viai taisėsi jį nešti.
atsiimti
fortą
Douaumont
kad
gal
niekur
taip
daug
var
kariškojo štabo pranešimai
lierius ir madalykėlį Aušros K*”8’"1* iš<?c,b5ti
bat— Broliai! — prabilo su
tur-but
nepasiseks.
go
nekenčia
belaisviai,
kiek
skelbia, kad vokiečių pirmo
Švenčiau sios mirties daug užmuštų
Francuzai kas kart pasek .Rusijoj e. Daugumas jų guli žeistasis — Palikite., duoki Vartų Panelės
ji apsigynimo linija prie
kareivių pačių ir jų vaikų.
sios.. tai Ona man padova
Lucko
liko
sutruškinta. mingiau darbuojas prie Veriant nuogų lentų. Dažnai net te ramiai numirti...
Bukime mielaširdingi ir
nojo išleizdama į karę... ne
[šiaudų nepavelyjama jiems
Ir vėl apalpo.
Ypač dideli buvo vokiečių duno.
tajų mielaširdystę parody
nukabinkite... draug su ma
Į nelaisvę pateko virš 5,-.pasikloti po pašonę. Dirba
nuostoliai apylėnkėse Puskime Lietuvių Dienoje. MV>000 vokiečiu.
Sanitarai sužeistąjį nune nim į žemę užkaskite...
i jie ant geležinkelių nuo 4:30
tonvty ir Oshchest.
terįs, kaip jus jaustumėtės,
— Greit ateis kunigas —
i vai. ryto iki 8:00 vai. vaka- šė į artimųjų prie fronto
Kuomet jus nueinat pas akių gy
jeigu jūsų vyrai butų už
Nedėliomis belaisviai pirkių. Gydytojai, apraišio tarė pro ašaras mielaširdinro.
dytojų dėl akinių, visų-pirma žiūrė
mušti karėje, o pačios pasi kite, ar jis turi kolegijos diplomų ir
įuo darbo nepaliuosuojami. ję žaizdų, nuskyrė ligoni į goji seselė. — Visagalis Die
gi ar yra užsiregistravęs, ar turi
likę su mažaisiais neturėtu- taip
Optimetristo Certifikata,
nes užvis
Maitinami jie — kuoblogiau Maskvą. Visų laikų kelyje vas neapleis, pasveiksi...
svarbiausia Kolegijos diplomas.
!mėt
nei
namų,
nei
drabužių.
Neužilgo su Švenčiausiu
ūai. Dėlei didelio skurdo jis buvo be žado. Atsipei
AKIŲ GELBĖTOJAS.
Jei
jus
kenčiat akių nuovargi, gal
laug nelaisvių suserga įvai- kėjo tik ligoninėje. Prie jo Sakramentu atėjo ir kimi-j gg|
vos skaudėjimų, tai ateikit pas savo
tautietį lietuvį P. Millerį. o jis mok
•iomis ligomis. Arti 80 nuo lovos rymojo stovyla jaunos gas.
slinkai pririnks akinius ir. išgydys jums
Trumpa, nuoširdi buvo iš
akis. Išegzaminavimas per specialistus
Londonas. Iš visų pusių
Berlynas (via Sayville). Minčių susirgusiųjų papraš seselės mielaširdystės.
P. Millerį ir G. Millcrį dykai.
ai
numiršta.
pažintis,
kaip
ir
trumpas
— Aniuolas Dievo. — pa
Jeigu akiniai nebus geri, tai pini
vokiečiai smarkiai spaudžia Rumunijos karalius Ferdi
gai bus grąžinami. Tnigi, pirm eiti
nuoširdus
buvo
jo
gyveni

šnibždėjo kareivis pažvelgę
Rumuniją. Generolas von nandas draug su savo šeimy
kur kitur, ateikit pas mano persitik-int, o jus busit užganėdinti.
mas...
i j?utaisytas iš formuiosMaekenzenas
pasekmingai na jau apleidė savųjų sosti
Taipgi užlaikau didžiausių
ant
recepto; suteikto išmintin
S
Mielaširdingoji seselė nu-įl
gu Egypto zokoninku,
\Vest Sides štorų įvairiausių auksinių’
— Ar geriau tau
broli?
žangia pirmyn visu Dobru- nę Bucharestų, bijodamas
laiktų. Taigi kam reikalingi šlinbiniai
Ar nenori gerti ? — užklausė ėjo apžiūrėti kitų ligonių.
džos frontu, vydamas prie* patekti vokiečiams į nelai
žiedai, laikrodėliai ar kitoki daiktai,
apsireiški i
stebėtinai pasekmingu
nepamirškit atsilankyt, nes jųn čia,
n, «j gėlimo pih o ir imtu, ger
— Sesei, ateik prie manęs
lietuviškai seselė mielašir
save nusigandusius rumu svę. Kol kas karalius apsi
kit i si. tti.th'ji..to, dusulio. galvos
ims savo tautieti lietuvį, gausit pi
skuntb j>mt. n.stojimo apetito,
III
giau, kaip kur nors kitur. Atdara kas
—
atsiliepė
kareivis.
—
Leng
dystės.
ioiri
t
pulinic,
te:..
et
t.,
Hutainus ir jų talkininkus rusus. gyveno šiauriniame mieste
dien ir nedėliom iki 2 vai. no pietų.
Somas išuirbėju labai pagarsėjusio
— Jėzau, Marija! — suri viau bus mirti...
Apkasai prie ežero Tachanl Rumunijos — Jassy. Sis mi(
PETER MILI.ER IR 6. MILLER
2256
W. 22nd St., arti Oakley avė.
(Karės
Vaizdelis.)
Akies
mirksniu
geroji
“
vi
ko
linksmu
balsu
ligonis.
—
liko atimti nuo rumunų. stas yra pačiame parubežyj
Beno ir ištikimo draugą Šeimy
nos,
naudojamo
viaim
•
pasau

Tel. Canal 2941.
Salta, tamsi naktis apglė Seselė mielaširdystės kalba, su seselė” jau buvo prie mir
lyje per pusę .šimthieeio- 25c.
Taipo gi pasidavė vokie Rusijos.
už boiiRiitę v i.<»-•«• ap tiekose,
arba galite ufciiukyti tiesiai iš
štančio lovos. Ant jo kak
Rumunijos karalienė nu bė pakrantės Mozūrų eže lietuviškai, mūsiškai...
čiams ir svarbus strategiška
F. AI). KIchter A CO.
Nutįlo kruvinasis mu
Dabar tik jis atsiminė, tos ji padėjo savo švelnutę
74—80 YYathir.gton Street, Nev York.
me žvilgsnyj miestas Čemo- siuntė laiškų į Rusijos ca rų.
A. M. Norkūnas
į
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjus
voda. Transylvanijoj gi iš-trienę prašydama gelbėti iš sys. Nesigirdi jau pragaras kad girdėjęs, jog Maskvos rankelę.
Ligonis neatitraukia žvil-Į PRISTATOMAS DYKAI.
si juosęs darbuojas generolas‘pražūties jos tėvynę,
ko staugimo armotų, tarškė lietuviai įsteigė ligoninę dė
visokių ženkleli}
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von Falkennayn, apie kurį
Kvėpuoja jis kas kart re-į
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svaigusių žmonių.
goninėje ir daktarai visi “sa
ypatingai: k otelegramos skelbė, kad esęs
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LAIVĖ “DEUTSCHLAND” DAUGIAU 16 TALKI
NEW LONDONE, CONN.
NINKŲ ORLAIVIŲ.

TINTOS DALIES PRE
KYBOS LAIVU.

Plymouth National

BANK

FRANGUZAI ATMUŠĖ
VOKIEČIŲ ATAKAS.
RUSAI PERLAUŽĖ VOKIE
„
-... , LABAI VARGINGAI GYVEČIO UNIJA PRIE LUCKO.
««BEUB»I*I RUSIJOJE.

RUMUNIJA ANT KRANTO! RUMUNIJOS KARALIUS
PRAŽŪTIES.
! IŠBĖGO iš SOSTINĖS Į
MIESTU JASSY.

OfO

Zysta sunai
Lietuvos

PAISž-EKPELLERiO-

rTfi.
UŽMUŠTAS
VOKIEČIU
LA

Paraudonavusiame
nuo vi” žmonės, ir seselės mie čiau, sunkiau.
pavojingai sužeistas... Jis
kraujų mūšio lauke tik gir laširdystės lietuvaitės, ir ki»
Staiga ligonis išsitempė,
užėmė labai svarbų praėji
KŪNAS,
KURIS
NUŠOVĖ
džiusi stenėjimai sužeistųjų meras lietuvis, ir visi kiti konvulsyvai sujudėjo.
mą Transylvanijos Alpuoseir duslus kriokimas mirštan lietuviai. Kokia laimė! Ir
— Jėzau... Marija... mir
-Vulkan. Rumunijos stovis
40
ORLAIVIŲ.
čių.
jis pakliuvo į lietuviška štu...
dabar yra labai keblus ir tr.»
__

uranijos širdies — Bueharesto. Talkininkai rimtai su
sirūpinę dėle pastarųjų vo
kiečių laimėjimų abiejuose
Rumunijos frontuose. Tele
gramos iš Petrogrado pfane
ša. kad buk Rumunijos ka
ralius su šeimyna ir riša vy
riausybė žada bėgti iš Ba
chą ręsto i Odesa.
,

RUSŲ NUOSTOLIAI.

Kaip ReikiaPasirinkti Saugu
Banką" Savo Pinigams
Pasidėti

NORVEGIJOS SPAUDA
NEPATENKINUSI
ANGLIJA

labai piktinasi politika Ang-jĮ0 krutinę sopuliai, kuomet
Berlynas. Rusų generališ- jijos, kuri nori Norvegijų pa J’9 prisiminė savo brangų
kojo štabo pranešimai skel-' glemžti po savo įtekmę. Nor,nameH, savo mylimų pačiubia, kad rusų armija nuo vegų spauda rašo, kad 8 vai ,k» geltonplaukius vaikelius,
birželio (June) 1 dienos šJstijos jau yra Anglijos glo-J^ų dabar veikia jie1?
m. netekusi 2,797,522 žmonų. Skaičiuje žuvusiųjų vra
85,981 aficerių, 2 generolai,
12 pulkų komendantų ir t.t.
Didžiausi nuostoliai tai pul-

,

„

Prie kalnelio, atmetęs ran ligoninę...
Vargų pasakėlė jau uzkas į šalis, guli aukštelnikas vienas kareivis. Iš di
dėlės žaizdos jo krutinėję
gausiai teka kraujas, kvė
vardas taip pat buvo garsus puoja jis retai, akįs užmerk
R
Vokietijoje, kaip ir vardai tos.
f:’.
Tai lietuvis nuo Kauno.
ITindenburgo, Maekenzeno.
Kad iŠ daugelio bankų pasirinkus sau vien, kur žmogus, pasidėjęs
Užstojus nakčiai jis atsi
savo pinigus, žinotum tikrai, kad jie ten nežlugs, reikia kai kas
Jis laike šios karės vienas
žinoti apie bankų saugumų. Svarbu žmogui, kad pasidėti jo pinigai
sunaikino 40 franeuzų ir an peikėjo ir pakėlęs akįs žvilg
duotų jam procentų, bet svarbiausia, kad jie tikrai žinotų, jog gali
savo pinigus atisimti iii banko, kada tik nori.
terėjo
į
dangų,
nusagstytų
glų orlaivių.
KĄ D BANKAS BUTŲ SAUGUS, REIKIA:
milijonais žvaigždučių.
1. Kad banko kapitalas l utu didelis.
2. Knd bankas turėtu didėtų atsargos fondų, o tai jis gali
— Dieve mano! — pra
turėti tik jei atsargiai vedamas.
šnibždėjo kareivis, žiūrėda
3. Kad banko valdininkai ir direktoriai butųžmonės didelių
patyrimų ir visuomenei žinomi.
mas į dangų. — Juk tos
4. Kad bankas butų po Valstijos ir Clearing House priežiūra.
5. Kad bankas butų jau nuo senai įsigyvenęs.
žvaigždutės taip pat šviečia
MS BANKAS PILNAI ftIEMS REIKALAVIMAMS ATSAKO, NES:
ir ant mano sodžiaus Rum
1. State Bank of Chicago kapitalas dabar yra 1,500,000.00
2. Jos atsargos fondas yra daugiau kaip $3,500,000.00.
šiškių, Nemuno pakrantėje.
3. Jos valdininkai ir direktoriai yra žinomi Chicagos finanKopenhagenas. Norvegai1 Vai nemielaširdingai ardė
sistai turintįs ilgų metų praktikos banko dalykuose.

giškas. Užėmimas miesto
Londonas.
Iš Amsterda
Černovoda ir Vulkan atidarė mo gauta žinia, kad subatovokiečiams kelių į Rumuni je laike mūšio ore liko užmu
jos lygumos, kuriomis jau štas vokiečių lakūnas kapi
Šio lakūno
lengva bus prieiti ir prie Rn tonas Boelke.

boję: Belgija, Serbija, Juodį Visas sodžius gal jau sū
kalnija, Albanija, Italija, niigo, tik kareivio namučiuo
Portugalija, Graikija ir Ru- se bliksi žiburys. Jo jauna
munija. 4 iš tų valstijų jau pati Ona užsirSmusi ant sta
sunaikintos penkta gi valsti lo balsiai rauda... Seniai jau

kuose Siberijos pėstininkų ja (Rumunija) baigiama nai ji neturėjo žinelės nuo vy
ir Kaukazo raitelių.
i kinti. Taigi globa Anglijos ro... Širdis prajaučia nelal

4. Bankas gyvuojąs jau nuo 1879 metų.
5. Jis yra po Illinois Valstijos valdžios ir Chicagos Clearing
House Asociacijos priežiūra.
6. Jo deporitoriai viršija $30,000,000.00.
Banko Taupomrtsai skyrius turi daugiau kaip 40,000 deporitorių,
tarp kurių daug lietuvių. Mat ir lietuviai jau parytė, kad Šio ban.
kas yra vienas didžiausių, tvirčiausių ir saugiausių bankų, be to
jame dirba lietuvių klerkų, kurie lietuviams prigimta kalbspatarnnuja. Kas nori saugiai savo pinigus pasidėti, tegul pasideda Sia
me banke. Bankas moka 3 nnoSimtį metams.
Banko Taupomasis Ckyrius atdaras KASDIEN nuo 9 lig 3 vai.;
Rnbatomls nuo 9 lig 2; 8TIBATOMI8 VAKARAIS NUI 6 LIG 8 VAL.

STATE BANK OF CHIGAGO
Kertė La Baile Ir Waahlogton gatvių, prteSais City Hali.

Ra*yk tnojaus dei di

delio iliustruoto
katalo
go, su pilniausiu dviračių
rinkiniu, taip gi šynų ii
reikmenių,
su išdėsty
mais stebukliDgo pasinly
mo kuomet nors daryto
ant dviračių. Jūs būsite
nustebinti
mūsų mažomis kainomis ir lengvomis

išlygomis.

Reikalingi Važinėjantys
Agentai.
Darykit orderius ant dviračių, fiynu
ir reikmenių iš mūsų katalogo.
Pirkliauk tiesiog su didžiausia dvi
račių firmų Amerikoj. Nepirk kol I
nes“žlnosi kų mes dėl jūsų galimi
padaryti. RAŠYK MUMS.
MEAD CYCLE CO., Dept. A—334,
.

j /JMUOV5T6

į.

- Jk’caetfmjjj1: I
» »cs ».

t

kardų, g a z ikučių,
metalinių,
anamelinotų i r
padengtų celluloid’u, šarpų,
vėliavų ir .karū-

nų.
.

U

Man pavestus
darbus atlieku
artistiškai.

M. A. Norkūnas

66 Mokose Street,
CHICAGO. ILL. Io’ AlaSS.

Montel-

Seniausia Taupymo Banka Chicagoje

The Hibernian Bank
Įkurta

1867 metuos.

Pietvakarinis kampas La Salia ir Adams St.
TAUPIMO DEPARTMENTAS
Priimam Depozitus pradedant nuo vieno dolerio ir daugiau, nž kurinosmokama 3 nuošimčius ant metų, kurį pridedam kas pusė metų.
Atdarus Snbatos Vakarais uno 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.

REAL ESTATE DEPARTMENTAS.
Perka ir parduoda propertes ant komisijos: iškolektuoja randas
Ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičius; sklina pini
gus ant įtaisytų savasčių (properčlų).

Meldžiu platinti, angliška pamfletų apie Lietuvą.

“A. PLEA FOR THE tITHUANIANS”
Dar galima gauti visus numerius. O neužilgo ir Šeštas nu
meris išeis iš spaudos. Pamfletai yra papuošti Lietuvos žeralf.piu ir Vytauto paveikslu.

KUN. J. J. KAULAKIS
324 WHRTON ST.

PHILADELPHIA, PA. 1!

4.
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SAVAITINIS DRAUGAS
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Pord pasižada prigelbėti lie- savo pastangas, kad kuo dau
knmpių socialistai stovėjo
tuviams aukų rinkimo L. D.giau8ia 8urinkii auklJ
su apgarsinimais ir traukė
A.
(praeivius į savajų lizdų. Jie
Jis sako: “Aš dėsiu visas miriaujantiems lietuviams.
buvo pasikvietę iš Chicagos
kalbėtojų, kuris keikė viskų,j
“
Pittsburg Press
“Pittsburg
Press”
” rašo:
K ugniui Jus Pasidedate
kas tik jam į makaulę atėji*., Pittsburg lietuviai rengiasi
kaus didelis piktųjų dvasiųj Spalio 15 d. socialistų įvy Burnojo ant Dievo, tikinčių-'sušelpti apie keturius miliSavo Pinigus į
išpardavimas
į ko nenusisekusios prakal- jų, ir iškeikė L. Vyčių orga-j jonus savųjų, kurie baisų
Ištikro, keisti laikai vienipJOSprakalbose buvo nizaeijų.
'. argą ir badų kenčia nuo ka
perka Šerus, neblogai, gali rinktos aukos. Surinko tik
Bet nežiūrint į visas jų rėš. ISSIUNTINĖS 15,000
6 dolerius ir 30 centų. Socia
palikti turingais, kiti pinipastangas socialistų blcviz- LAIŠKŲ miesto gyventolistai verkė, kad nei suren gų klausyti tesusirinko la-įjams prašydami aukų. Rengus deda saugiose vietose,
gimo prakalbų lėšų neapsi bai mažai. Waukeganiečiaiį gia aukų rinkimo dieną lapJus galite būti užtikrintais, kad jūsų piningai yra
bankosna čia arba išaugo ar
mokės. Alat žmonės sužino jau žino, kaip esti suvilioti J kričio 1 d. “Tag Day” Presaugioje VALSTIJOS INSTITUCIJOJE, kuri tapo
ba kiek netenka. Bet kokį
suorganizuota virš 12 metų po priežiūra direktorių,
jo, kad socialistai šelpia su tie, kurie nueina socialistų! zidentas AVilsonas paskyrė.
žmonės turi pelną pirkdami
kurie atsakanti kaip iš komercijos stovio taip ir ii
surinktais pinigais žydus, o
finansiško.
prakalbų klausyti. Jie gar- Aukos bus siunčiamos per
velnius? Koki nauda klaune savuosius.
Apart to piningai yra apsaugoti sekančiai:
„
.
.
sina, kad bus puikios pra- Am. Raudonąjį Kryžių. Vi
syties niekšo blevizgojimų?
Kapital
Stock .................................................. $ 300,000
Ta pati vakarų katalikai
n
i , , ,
. . , .
* F 1 , ,,
T ., galbos, bet kada nueini tai sos Pittsburg lietuviškos
Surplus and Undivided Profits over ..........
200,000
Visgi buvo tokių mulkių, ku
surengė prakalbas.
Laike
l]icka da iaus> kai
WAUKEGAN, ILL.
Double
Liability
of
Stock
holders
..............
300,000
draugijos dalyvauja tame
rie ėjo tų tamsuolio Moc
Protection to Depositors of ...........................
800,000
prakalbų surinko aukų nu-tt kbjauriausi mulkiuinų.
darbe. Miesto valdžia pa
kaus blevizgų klausyties.
kentėjusieins
nuo ' karės
‘
Katalikė.
17 d. šio mėnesio mirė di
tvirtino lietuvių darbavimųTie mulkiai visiems viešai
$106.50.
Piningai pasiųsti i
_________________ —
džiausiuose skausmuose lr
si.
VALSTIJOS BANKA
.. . v.
.
.prirodė, kad jiems rupi ne Raudonajam Kryžiui. Skai- !
desperacijoj žinomo sociali-^ bet tamsyb?s
4162 — 4164 So. Halsted Bt.,
Chicago, HL
Tame pačiame laikraštyje
Atdara Subatos vakarais nuo 6 iki 8
tvtojau,
palygink
socialistui
“
DRAUGA
”
sto Gabrio žmona. Priežas
Tokiais negirdėtais tamPittsburg miesto teisėjas
aukas su katalikų!
tis mirties buvo toki: Gab
suoliais, kurie klausė ir dėČia socialistai daro daug
rys matydamas, kad
piningus tam niekšui
B-nia Kristina Sajak, 211 FoNegerkite taip vadinamų stebuklingų vaistų, jeigu Tamsta nesijauti ge
žmona yra nėščia, sumanė i^ocįui buvo socialistai ir nesmagumų L. D. A. reika-j
rai,
negali
valgyti,
jautiesi
nuslobęs,
nervingas,
tuomet
yra
reikalinga
vartoti
luose.
Katalikai ir tauti
rest St., So. Norwalk, Conn., štai
nužudyti tą naują gyvybe.
laisvamaniai. Tebuni jiems
H. H. VON SCHLICKS
ninkai
buvo
gavę
leidimui
Tą bjaurų darbą atliko aku- sarmata ir panieka visų lieką rašo apie Bulgarian Blood
nuo miesto valdžios rinkti!
šerka Kavaliauskienė. Už tą
tuvių tarpe!
Tea:
aukas nukentėjusiems nuo j
bjaurų darbą Gabrys užmo
Prakalbų Mylėtojas.
karės. Socialistai atskirai ir
kėjo 25 dolerius. Po akušer“Aš sirgau per ilgus laikus ir
prešingai
veikdami,
kreipė-1
kuri yra jau nuo senai žinoma, kaipo geriausias vaistas, kuris padirbtas iš 14
kos operacijai Gabrienė pra
ne uaniau, kad man yra viltis iš
si
į
miesto
valdžių
reikalau

įvairių žolių, lapų, gėlių medžio žievių ir kitokių dalykų. Tūkstančiai tų, ku
dėjo sirgti. Prasirgus kesigelbėti. Kaip pradėjau gerti
dami leidimo rinkti aukas.'
rie vartoja šiuos vaistus liko visados užganėdinti.
lioliką dienų velionė maty
Bulgarian Blood Tea tuojaus
Vienas didelis boxas, kurio užtenka penkiems mėnesiams kainuoja tik
Kilo nesusipratimas. Miesto,
dama, kad jau artinasi mir
tai $1.00. 6 box’ai už $5.00. Prisunčiania visur po aplaikymui piningi;.
pradėjau pradėjau jaustis ge
valdžia, matydama, kad tar
ties valanda, atsiminė apie
MARVEL PRODUCT COMPANY
riau ir dabar jau esu visai svei
pe lietuvių nėra sutikimo,
Dievą ir pradėjo šaukties
26 Marvel Building,
Pittsburg, Pa.
nebenori duoti jokio leidinio
ka“.
Pasargo’. Jeigu norite, kad pakebs butų “insured” prisiųskite 10c. extra.
kunigą, bet nelabasis jos vy
rinkiniui aukų. TAI SOCIA
ras ir SESUO TO NEDA
LĮSTŲ DARBELIAI.
už
LEIDO IR MIRĖ MOTE
RIŠKĖ
DIDELIUOSE
Prakalbose gerb. svečių toki jų pragaištingų darbų
visa Lietuva minės sociali
SKAUSMUOSE IR BAIjt Žilinsko ir M. Yčo,
stus, kaipo savo išgamas.
ŠIOJ DESPERACIJOJ. Su išgirdau Įdomių dalykų, ku
Socialistai, argi jums negė
šinojus apie tai mesto valdy rįe man labai giliai širdin
da pribaigti badmiriaujantį!
ba padarė tardimą ir uiedi-įsmeg0
,
brolį? Argi jus jau neteko
cinos
expertai pripažino, j Gerb. kun. J. Žilinskas ap
te žmogiškų jaumsų?!
kad priežastis mirties yra kalbėdamas musų brolių var
Socialistų bernas, Vaiva
nunuodijimaz, padarytas a- guSi tarp Mtako paaakė, kad
kuserkos.
s juodu Lietuva siuntė melsti da visokių nesąmonių priPo tardimų Kavaliauskie pagalbos brolių amerikiečių, auzijo. PASIJUOKĖ, KAD
LIETUVOS
nė patraukta į augšstesni Badaujantieji lietuviai šau- GRAŽUS
teismą.
1 i^esi per laikraščius ir viso- KRAŠTAS IŠGRIAUTAS
BUK L. VYČIAI JAU AP
Waukeganiečiai turėdami kiais budais, bet mes jų verRINKĘ LIETUVOS KA
prieš akis tokius socialistų kiančio balso neišgirdome,
RALIŲ p. GABRĮ.
darbelius vengkime kiek ga- Sako, jeigu ir dabar ameriTai kaip socialistai dar
lint tų niekšų.
kiečiai musų broliai neišgirs
buojasi žmonių gerovei! Ka
Katalikė.
musų prašymų, tai ir mes
da lietuviai, broliai šaukia
juos “atminsime,” nors ba
si paskutinės pagęlbos, ta!
du išmirę.
jie bumoja aut to kas žmo
Nežinau, koks butų lietu
nijai yra šventa.
vis jei dabar Lietuvos ir lie
Reporteris.
Socialistų Nedorybės.
tuvių žųstančių negelbėtų.
Susiedas paprašė p. A. Ta Gelbėkime, lietuviai gelbėki
mutį kumuosna. Socialistai me badu mirštančius lietuTumučiui net mirtimi grąži vius.
no, kad neneštų kūdikio
Spalio 22 d. L. Vyčių 47
prie krikšto. Čia jie pasiro
kp. surengė prakalbas ir ki
dė taip kaip piktos dvasios
tokius pamarginimus.
O.
gaudo dūšias. Visgi kūdikis
Šimuliniutė ir O. Rulevičiupakrikštytas.
Dėlto, kad
Ir mes neatsiliekame nuo
tė
gražiai
padeklemavo.
jiems nepasisekė kūmams! kitų lietuviškų kolionijų dė
Paskui p. A. Račkus kalbė
pakenkti ir kūdikio dusios lei prisirengimo prie Lietu
jo apie spaudos galybę ir
Šiame puikiame lx.*xingtone kare galima turėti naudą dviejų karų, puikų Sėdau delnai arba puikų atdarą karą
paglemžti, tai jie “Keleivy- vių Dienos. Į komitetų liko
raštų skaitymo naudingumą.
vasarai.
je” (No. 39), prirašė tokių i išrinkti: pirmininku — L
Taip gi nurodė kokie raštai
begėdiškų melagysčių, kadį Narkevičia, raštininku — K. yra geri, kokie blogi. Ragi
Nuo Spalio pirmos iki pabaigai Balandžio, daugiau kaip pusė metų Sėdau yra pageidaujamas karas, o dabar yra
sveiko proto žmogus nieką Į Kupris, iždininku — J. Rum no paliauti skaičius sociali laikas jį nusipirkti.
dos nedrįstų to daryti. Mat eikas ir kasos globėjais: J. stų nenaudingus šlamštus:
Pridedant $165 daugiau turėsi puikų Sėdau, kuris yra atmainomas vasaros laike i atdarą karą.
jų toks mokslas ardyti, Dalimkaitis ir J. Stočkus kvietė skaityti ir platinti
Kaipo ž'eniinis karas Lexington yra vienus iš ge- riaušių ir gražiausių.
Kaipo vasarinis yra vienas is
griauti, meluoti ir viską da Visi šio miestelio lietuviai su katalikiška spaudų ypatinsmagiausių.
ryti prieš žmoniškumą.
kruta dirba dėlei pagelbėji-[gaį “Draugų.” Kurs yra geŠiame Sodan, Lexington yra vieta kojom pasidėti! augštis yra tinkamus. Vidus gražiai išklotas sulyg nau
Reikia mums apsivalyti i mo badaujantiems broliams riausis laikraštis. Jo kalba
,
nuo tų žmonijos išgamų. Sei ir tik vieni socialistai ne- visiems labai patiko. Žmo jausios mados.
mininkės, kurios dar laikoj nori prisidėt pre šio švento nės negirdėtai patenkinti ta
Nėra reikalo aiškinti apie jį gerumą, bet kuomet pamatai Lexington tuojaus gali atskirti nuo kitų karų.
ištvirkuseius socialistus įna-darbo. Gėda jiems už tai. jo kalba. Iš publikos buvo
Jau dešimtas metas kaip lj<>xingtoii pasekmingai yra parduodamas.
mius, vardan ramybės, var į Nebus
dėkinga
Lietuva

IŠ LIETUVIŲ GYVENIMO^
-^AMERIKOJE

SVETIMTAUČIAI
APIE L. D. A.

atlankyti; musų kampelį.
L. Narkevičia.

RBGHESTEI, N. V.

SOCIA

The Stock Yards
Saving Bank

LISTU

DARBE

LIAI.

The SM Yards Saving Bank

Bulgarian Blood Tea

BROLIAI,

LAIKAS.

DORRISVILLE, ILL.

WAUKEGAN, ILL.

MONESSEN, PA,

Nuada Dvejų Karu

duoti kalbėtojui klausimai.
Minute Alnu Six yra padirbtas tos pačios kompani jos tose pačiose šapose ką i: Le.vington.
Prieš perkant gerai apsvarstykite, kad nebūtum apgauti. Lexington Minute M.'U
( omertible Sėdau tiktai
Kalbėtojas į klausimus tin
kančiai atsakinėjo. Antru $1,35(1. Jeigu jūsų apielinkėje jie nesiranda rašykite mums, o mes suteiksime visas reikalbigas informacijas.
kartu p. Račkus kalbėjo
Ei ve Passenger Minute Man Rix Touring Car.... $1IS5
žoles, kurios dergia musų šautuvu šoko prie vieno tiul apie L. Vyčių organizacijų
Five Passenger Minute Man Six Clubster........... 1135
tiečio.
Reikėjo
pašaukti
po

Vyčiai
ir
visi
girdėję
pra

tautą. Katalikai bukime apPive Passenger Minute Man Six Convertible Sėdau .. 1350
ginėjais tautos ir tikėjimo. licmonas, idant numalšintų kalbas pasilieka dėkingi p.
l’our Passenger Minute Man Six Convertible Coupe
1350
MAINIERIS.
ši tamsuolį — pikčiurnų. Pa Račkui už prakalbas. Dahg
sibjaurėtinas tai darbas.
žmonių atėjo pasiklausyti
DETifra.
Co.
Pas mus neseniai buvo at- prakalbų.
Telefonas Calumet 5789
! silankęs p. Sutkus. Jo pra- Tų pačių dienų socialistai
Spalio 8, 12 ir 15 d. čia kalbus žmonėniR patiko ir kokias ten sukaktuves ap-|« 049 Mirhiaan Avp
Chicago, III.

dan žmonių gerovės tuojaus tiems išgamoms,
turėtų juos išvaryti iš savo
Spalių 14 d. baliuje L. S.
namų! Naikinkime tas pikt A. tūlas socialistas net su

Lexington Motors Chicago

it jis vėl vaikščiojo.

įvyko velnių kupčiaus, Moc-j geistina butų idant

Ant visų gatve-'IVIlcrilgan

AVe,,

K, - / • /

--,

X

"’r'r:

tai, kų sukau, tik pusė lupų SUSIV LIET. R. K. AM.
ai darau; bet už tai-gi aš tau PITTSBURGO APSKRIČIO
ekomendoju g. Gabrio “Lie- VALDYBOS ADRESAI:
uvių - Lenkų Unijų”. Imk
Pirmininkas, Bautrus Vai
ir skaityk.
šnoras, 1514 Carson St., PittKun. Struckvs.
sburg, Pa.
Vice-pirm., Antanas Vis

S. L R. K. A. KUOPŲ
SUSIRINKIMAI.

PRANEŠIMAS.

iš čia tai iškilo amžini k i vir
žiai, kurie jau per čielus am
žius traukės ir dar toli nega
S. L. R. K. A. sąnariams' las. Kas tame kaltas, o kai
organo “Sav. Draugo“ skai teisus, daug išvadžioti nerei
tytojams, dienraštis “Drau kia; keletas pavyzdžių nu
gas” buvo iki šiol atiduoda švies visų situacijų labai aiš
kia i.
mas metams už 2 doleriu.
Kadangi popierius ir kiti
Kas lenkus Lietuvon kvie
spausdinimui reikalingi' da tė?
lykai pabrango kuone dvi
Nieks. .Jie patįs atsidangigubai, nuo pradžios lapkri
no.
čio
1916
m.
dienraščio
i Ko ?
“Draugo” prenumerata ir
I šį užklausimų lietuvių ir
S. L. R. K. A. sąnariams vi
lenkų atsakymai labai žymia'
siems bus 3 DOL.
skiriasi. Lenkai tvirtina, jo
“Draugo”
Administracija. gei jie jau būdami krikščioni

ks

*XJ

SAVAITINIS DRAUGAS

CHICAGO, ILL.
SLRKAK. 101 kuopos susiinkimas įvyks lapkričio 5 d.,
Jievo Apveizdos parappijos
svetainėje, 1 vai. po pietų. Vi
si sąnariai rivalo būti šiame
rusirinkime. Reikia apsvar
styti daug dalykų. Taipgi
irikalbinę atsiveskite naujų
sąnarių.
D. G. Sulckaitė, Rast.

HARRISON, N. J.
SLRKA. 165 kuopa rengia
balių. Balius įvyks lapkričio
3 d. (Thanksgilving Day), 2
valandų po pietų, R. Rasztymborskio svet. Kuopa kviečia
mis jautė savyje pareigų par visas kitas iš apylinkės kuo
duoti Kristaus mokslų dai. pas rengiaman balium Iš
SKAITYMAS.
stabmeldžiams lietuviams. Va-4 anksto užtikriname visi atvy
dinasi, lenkai savo atsibasti- kę balinu busite užganėdinti.
Orui auštant jaučiame pa nia Lietuvon šventos misijo:
Įžanga tik 25c. asmeniui.
reiga apversti laikų naudin vardu dengia. Visai priešin Atvažiuoti iš kitur galima ka
giems darbams, prakilnioms gai lietuviai šį dalykų suprato rais.
idėjoms. Vasarų žmogų daug Jie sau aiškina taip: — jei
apsunkina, atima iš jo veiklu gu misijonierius leidžiasi ko
WORCESTER, MASS.
mų; verčia jį it kokį pietinio kioje nors šalyje Kristaus mo SLRKA. 41 kuopos susirin
tropiko murinų kuodaugiau kslą skelbti, jis visupirnia ap kimas įvyks lapkričio 14 d.,
siai pavėsiauti. Kas-kas, bet sipažįsta su tos šalies papro bažnytinėje
svetainėje, 20
gi naudingas skaitymas nuo čiais, o ypač ten vartojamų VVaverlv St., 8 vai. vakare.
saulės kaitros daugiausiai kalbų kuogeriausiai pažinti Sanariai privalo ateiti susikenčia.
stengias. Ar daug lenkų nors i-inkiman, užsimokėti duokles
Gniaužkime rankų rudenim bent norėjo Lietuvos papro ir naujų sąnarių atsivesti.
J.
Aleksu, Rast.
ir džiaugkimės jį susilaukę. čius, o ypač jos kalbų pažin
Naudingas skaitymas lai luina ti?! Nei vienas. Jie dar ii
RAGINE, VV1S.
irmutiniu musų idealu dabar. po šiai dienai į lietuvį iš Įia
Kad kožnas tikrai Susivie- niūrų žiuri, o jo kalbų laike
SLRKA. 67 kuopa laikys
“ rubiną mylintis sąnarys se sau už gėdų pažinti. Jeigu susirinkimų, nedėlioj 5 lapkri
kančiai žiemai vielų pluokš- ištikrųjų lenkams Lietuvos iš čio, bažnytinėje svetainėje 4
tų geriausio skaitymo sau jau ganymas rūpėjo, tai kodėl jie vai. po pietų.
pasiskyrė, abejoti nereikia. taip ilgai lietuviams jo užiVsi sąnariai malonėkite su
Mainyti be rimtos priežasties vydėjo! Argi dar negana pa sirinkti užsimokėti mėnesi
jau nustatytų skaitymo pro togi proga buvo pradėti Kri nius mokesčius ir naujų sąna
gramų vargiai benorės. Tai staus mokslų Lietuvoje gar rių atsivesti.
vienok aš iš savo pusės drįs sinti, kad ir tuomet, kuomet
Kuopos rast. J. S.
tu tiems ištikimiems Susivie lenkų karalius Kazys vedė m
nijimo sumuns patarti, joge’: moterį Gedimino dukterį Al SUSIV. LIET. R. KAT. AM.
prie jau nustatyto skaitymo donų? Kur tau! Gana buvę CENTRO VALDYBOS ADRESAI:
listo, vienų dar labai nau lenkams patogios marčios ir
dingų knygų būtinai reikėtų dvidešimts keturių tūkstančių
Pirmininkas — J. Jaroševi
pridėti “Lietuvių - Lenkų lenkų vargų. Antraip vertus, čius, 1048 Washington
St.,
Unija”.
Norwood,
Mass.
juk krikščionystė Lietuvoje
Vice-pirm. — K. KrušinsKod:l?
jau nebuvo naujiena.
Prašau paklausyti.
Lenkams nerūpėjo Lietuvos kas, 59 Teneyck St., Brooklyn,
Pirmutinė ir svarbiausia Su ižganymas, o tik jos —• lobis. N. Y.
Raštininkas — J. S. Vasi
sivienijiuio pareiga, tai yra Dar pirm ištekėsiant lenkų
liauskas,
112 N. Greene St.,
ši: apginti Lietuvius nuo to-* karalienei Jadvigai už Lietu
Baltimore, M d.
kios svetimų įtekmės, kuri vos valdovo Jogailos, štai ko
Iždininkas — J. Stulgaitis,
juos būtinai skriaudžia. Ne kias kondicijas lenkai Jogai 140 S. Meade
St., Wilkes
reikia suprasti, jogei tuomi lai stato: “pasirūpinti sugrų Barre, Pa.
Susivienijimas geidžia savo žinti lenkams vokiečių atim
Iždo globėjai:
sąnarių tarpe tarptautinę ne tąsias jiems šalis: Pamarį, Si
V. Lukoševičius, P. O. Miapykantą sėti. ne; jis vien tik leziją, Kelmės, Dobryn’o, Ve lersville, Pa.
trokšta, kad jo sąnariai, ku ltui’o, 2) prikerkti prie Len
A. Nausiedienė, 917 W.
rių gerovė jis rupinties apsi kijos Lietuvą ir visas jai pri 33rd St., Chicago, III.
Dvasiškas Vadovas — kun.
ėmė nuodugniau
pažinotų gulinčias Gudų kunigaištijaiJ.
J. Jakaitis, 41 Providence
žmones tuos, su kurių idėja jų ant “amžinų laikų”, 3) f,a
gyvenimas būtinai mezgusi. liuosuoti Lietuvos vergijoj e- t., Worcester, Mass.
Knygius — kun. S. J.
Todėl to -tai Susivienijimas sančius lenkus, 4) užmokėti
Itruckus,
P. O. Plymouth, Pa.
sau laiko už pareigų savo są 200 ttukstančių flarėnij austGydytojas — Dr. A. K„
nariams tokius pavojingus jų rijos Viliui, Jadvygos sužieRutkauskas, 2302 S. Leavitt
likimui šaltinius nors retkar dotiniui”. Ot, ir juoda ant t., Chicago. Hl.
čiais nurodyti.
balto, kodėl Lietuvon lenkai
Žmonės, kurių idėja perko- per alus skverla’-s. Jei jiems
OHICAGOS I APSKRIČIO
- šė tautinį musų gyvenimų per dvasinis Lietuvos likimas rū
S. L. R. K. A. ADRESAI:
dėm, yra tai — lenkai.
pėjo, kodėl apie tai nei žoPirm. A. J. Sutkus, 6329
Kaip greit mes su lenkais dis neminėta ? Ant galo grį So. Fairfield avė., Chijago,
susidurėm, taip greit ir bar- žus ant kiek lenkams matyti, m.
ties pradėjom. Už kų i l ’ž kad ir iš čia: pats Jogaila, Rast. J. J. Palekos, 4528
teisybę. Lenkai Lietuvon at kuris su lenkais ir guli ir kėlė, So. Washtermw avė.,
sibastę kuoumiausiai abgužė (langiau buvo stabmeldžis, ne
Chicago, III.
šventus Lietuvos miškus; li gu katalikas. Bet dar geriau
Tžd. J. Žakas, 3339 So.
pęs, dirvonus, viską. Bet ne tai tvirtina Lietuvos liaudis, Emerald avė., Chicago, III.
dėl to, kad juos mylėjo, bet kuri dar vos tik nustojo kal Organizatoriai:
dėl to, kad jie jiems kišenės bėti “sedzi na pšenyci”.
A. J. Sutkus, 6329 So
lopė. Lietuviai į lokį aklą len
Skaitytojau! aš neturiu jo-Fairfield ne
Chicago,
r/T"
kų godumų žiūrėt negalėjo. Ir kios pritensijos istoriku Imti: 11^

minas, Homestead, Pa.
Raštininkas, Kanai. Vai
šnoras, 1116 Hilsboro
St.,
Pittsburgh, Pa.
Iždininkas, kun. S. J. Če-

pananis, 318 — 4th
Homestead, Pa.

Avė.,

Organizatorius, Kanstantas Vaišnoras, 1116 Hillsboro
St., Pittsburgh, Pa.

SLRKA. CONNECTICUT
APSKRIČIO ANTRAŠAI.-

Pirmin. O. Rosmanskas, 41
Capitol Avė., Hartford,
Conn.
Pirmin. pagelb., J. T. Kazlauskis, 443 Grand Avė., New
Haven, Conn.
Raštiniu., S. ibulskis, 3 Fenu
Place Waterbury, Conn.
Kasiniu., A. E. Petrauskaite,
4 Congress Avė., Wat?rbu
ry, Utim.
Kasos gkb., M. Pa s iekai tė
235 Pa k St., Ha tforu,
Conn. ;r
A. Aliei.kiutė, 106 Spr.ee
SI. Mam*. ster, Conn.
Organizatoriai: B. Sarapas,
23 Sheldon St., Hartford,
Conn. ir
J. B. Šaliunas, 866 Bank
St., Waterbury, Conn.
SEKANČIAS KNINGAS
VELTUI GALIMA GAUTI
S. L. R. K. A. KNINGYNE.
1. Gabrio “Lietuvių Lenkų

2. Jono, “®iedas ir Graži
na >»
3. Jono, “Kelionė į Euro
pa”.
4. Jono, “Kražių Skcrdy-

>««, 44

Draugijų
Reikalai

Jeigu tamsta nori būti savistovus tai vienas kelias
jo dasiekti, tai pjadėt Savings acount’ą. Žmogus, kuris dir
TJ. ŪTOS FONDO VAL
ba turi ir žinoti kaip taupyti savo piningus dėdamas juos
DYBA.
į bankų. Niekas negali žinoti kur kokia nelaimė atsitiks ar
Pirmininkaas: kun. J. J. bedarbė ar liga prispaus ir tuomet nebus iš kur gauti pašelpos užlaikymui savo šeimynos. Neatidėkite ant toliaus,
Jakaitis, 41 Provifience st.,
bet pradėkite šiandienų. Mes mokame 3 nuošimčius. Mes
VVorcester, Mass.
1- mas vice-pirm. Adv. A. siunčiame piningus į Lietuvą žemiausiom kainom. Klaus
Šlalcis. 3255 So. Halsted st., kite mus apie kainas
Chicago, III.
Įdėkite savo piningus į banką, kuri yra po valstijos
2- ras vice-pirm: Kun. Se priežiūra.
rafinas, 2327. W. 23rd
PI.
Musų turtas siekia suvirs šešius milijonus dolerių.
Chicago, III.
Sekretorius: K. Pakštas,
917 W. 33rd st., Chicago, III.
Iždininkas: — B. Vaišno
ras, 1514 Catson st.,
S. S.
Pittsburg, Pa.
Prla Ashliad Ava. ir 47 ytria
Iždo globėjai:
A. Nausiedienė,
917 W.
33rd st., Chicago, III.
J. Miliauskas, Pittsburg,
$6.000.000
Pa.

Peoplts Stock Yardt

STATE BANK

Musu tuitas siekia suvirš

JOS, WAUKEGAN, ILL„ VAL
DYBOS ADRESAI:

Pirminiakaa, Steponą?

Kelio-

tia, 1344 So. Jackson st.

Pagelbininkas, Kazimieras Bur
ba, 1416 So. Park are.

Protokolų raštininkas, Anta
nas Samošką. 1230 So. Victoria
St.
Finansų raštininkas,
Jonas
Bakšys, 1327 So. Victoria st.,
Kasininkas, Antanas Bakšys
1327 So. Victoria st
Kasos globėjai:

Leonas Krikštinavičia,
1326
~,o Victoria St.,
Adomas Jonaitis,
1326 So
Lincoln St.
1. Maršalka, Pranas Dapkas
1407 So. Park avė.
2. Maršalka, Antanas Didjur;is, 1327 fto. Park avė.

Knygius Pranciškus
Kaptuanskas, 1321 So. Victoria, St.
Susirinkimai po aštuntai kiek
deno mėnesio, apie pirmą va
andą po pietų. Lietuvių svėtai
įėj, 9 ir So. Lincoln gatv.
ŠVENTO MYKOLO DRAUGI
fOS, ROCKFORD, ILL., VAL
DYBOS ADRESAI:

Pirmininkas, Kazimieras Mik
as, 1020 — 1022 S. Main st.
5. Jono, “Konradas
Va Pirm. pagelbininkas Ir Iždi
lenrodas”.
įinkas: P. P. Petrėnas,
422
/
fsland
av.e,
6. Freemanoč “Europos Is
Protokų raštininkas: J- J. Mer
tori ja”.
iaitis,
1530 West st.,
7. Jocio, “Kuomi Žmonėt
Finansų
raštin.: J. Zobinaf
Gyvena”.
1129 So, Churcb st.,

nė”.

8. Jono, “Naktys”.
Or-stės, Dievo Apveizdos para
pijos valdybos adresai:
9. Astrainsko, “Petras Žc
Pirm.
— A. Stulginskas, 71 f
maitis”.
,
;
Aplikacija turi/būti pažy V. 19 PI.
Pag. — M. Ramanavičia, 54'
mėta kuopos viršaičių vardai? W. 20 st.
ir krasos ženklelių už 10c.
Jonas Jaroševičius, 1048 Wa*
KUN. S. J. STRUCKUS
Rast. — Liud. Sabaliauskaitė
PLYMOUTH, PA. • 714 S. Union avė.,
•r
Fin. Rast. — K. Vasiliauske*

JI VISADA VERKfi.

>58 W. 14 st.,
— A. Grisius,

Ižd.

732

V

Kasos glob.: 3of. Bartke*i
“Kopp’s Baby’s Frvnč faitė, 1828 S. Peoria st.,
Co.”, tai vaistas, kuris yra iš Al. Klimas, 558 W. 14 st.,
Maršalką, — Mikolas Jalu
gelbėjęs milijonus vaikų, ku
Žia,
622 W. 15 st.,
rie kentėjo nuo dantų dygimo,
Susirinkimas kas pirmą ne

nerimavimo ir kitų vaikų ligų
Čionai yra laiškas nuo
Mrs. George Fry,
\V. McMicken avė.,
Cinciiinati ,Ohio.
“Aš vartojau jūsų vaistus
vaikams “Kopp’s” Mano ma
žytė verkdavo nuolatai iki kol
ji buvo 3 mėnesi ii. Bet kaip
aš pradėjau vaitoti, ji tuojaus
pasveiko ir dabar niekados
neverkia.
Todelei aš paturiu visoms
motinoms tų vartoti.
“Kopp’s” yra puiduodama
visose aptiekose.
Jeigu negalite gauti, siųski
te mums popierinį dolerį, o
mes prisiusime Jums 2 bute
lukus po 5c.

Ne kišk Tamitt Uždirbi bet Kiek Suteepioi

lėdienį

mėnesio, Apveizd.

Die

vo parap. salėje, 3 vai po pietų
6V. JURGIO KAREIVIO
DRAUGYSTES, N0RW00D,

MASS., VALDYBOS
ANTRASAI:

Pirmininkas, Stasys Kadar«»
1038 Washingtou st.,
I9th st.,
Pirm. pagelb., Pranas Kudir
ka, 31 Franklin st.,
Protokolų raštininkas,
Joms*
Ruškis, 18 Tremont st.,
Fin.

raštininkas, J. Vorser

kas, 1184 Washington st.,
Kasiems, Viktoras Kavaliuus
kas, 22 Sturvant avė., *•

Iždo globėjai:
Jokūbas Tuzinas, 20 Pond st

Barnasius Jankauskas Willo«
st.,
Martinas Puikias,
39 Tre
KOPP’S BABY’S FttIENI)
mont st.,
POMPA N Y”, !
Maršalka, Stasys Kamila, lt
YORK, PA.
Tremont st.

“Tautos Rytas”
Blaivininkų Laikraštis 1 puslapių
didumo. Kainuoja metams 60 c.
Adrtsas:

Mėnesinis

Rev. J. Valaitis
Shamokin,

28 Cherry St.

NAUJI SĄNARIAI
prisirašę III čiam bertainyje, 1916 ui.

Tąsa
-39 kp, — CHICAGO, ILL.
Pet. Ribikauskas
Elzbieta Vilbašienė
Kazys Zaveckis,
Ant. Zaveckis,
Jonas Jankauskas
Anelė Jasutaitė

10.50
7.00
7.00
99 7.00
99 10.50
99 7.00

150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00

41 kp. J WORCESTER, MASS.
„ 10.50 1,000
Antanas Pauliukonųs
3.50 ■A''Aižė Šimkus
99
Ver. Ribacauskiutė
99 7.00 150.00
Albertas Mikėnas
99 7.00 150.00
Agnieška Puskunigiutė
99 7.00 500.00
Juozas Navickas
99 74X1 150.00
Julius Čaplikas
99 7.00 1504)0
Juozas Jankauskas
99 3.50 1504)0
Uršulė Vitkaitė
99 7.00 150,00
Stasys Melkunas
99 10.50 5004)0
Juozas Marcinkevičius
99 74M) 150.00
Aut. Bukauskas
99 144)0 2504)0
J uozapatas Kubilionis
99 7.00 150.00
Kaz. Sušas
99 7.00 250.00
Pranas Mankevičia
99 7.00 1504h)
„7.00 15C4M)
Petronė Karpavičiūtė
Jonas Butanavičius
99 7.00 750.00
Anelė Barauskienė
7.00
99

42. kp.
BROOKLKYN, N. Y.
„7.00
Mot. Zigmantavičius
Ona Brazaitienė
99 7.00
Ant Bakutis
99 7.00
Stanis Juodžius
99 7.00
Ona Liediče99 7.00
Ona Pajaujienė
99 7.00
45 kp. POQŲONOCK, CONN.
Mot. Vilumaitis
„
Marė Jurgelevičiūtė
„
Ant. Karaivaitė
„
46 kp. — 8UGAR NOTCU, PA.
Magdė Kazlauskienė!
„
Juzė Burinskienė
„
47 kp. — MT. CARMEL, PA.
Kazys Vciu-kunas

„

Ona Stankūnienė
„
50 kp. — CLEVELAND, OHIO.
VJa<J. Bcbšą
7.00
J u/izas Šeštokas
„ 7.00
Paul) na Čcriaukajtė
„ 7.00
57 kp. EXETER BOKOl'GH, I 'A.
Antanas Burkiutus
„ 7.00
Jadvigs jčepėlienė
„
Rožė Daiubrauckinuė
„
tSanis. Dainulevičius
„ 7.00
Juozas Dainuievičius
„ 7.00
61 kp. - BURE Y A, PA.

250.00
150.00
150.00
250.00
250.00
150.00

1,000.00
150.00
150.00
500.00
500.00

150.00
150.00

150.00
150.00
150.00
500.00
500.00
500.00

500.00
500.00
500.00

Ona Lazaunikienė

„

Aliziejus Gilis
Jonas Klinauckas

„ 7.00
„ 7.00 1,000.00

Pa. j

SAVAITINIS DRAUGAS

Antvyskupis Socialistu
Septickis mi mokslas
rė nelaisvoje gyvenime

cialistų rojų suteikė, tas so
cialistų šulas Karalius galvo
mikčiais išdūmė iš Chicagos, pagalinus nei su “Nau
jienomis” neatsisveikinęs.

Šveicarijos sosiaiistams ne
besiseka

«,

. STREIKAS.

kad vienas talkininkų lakunas numetęs bombą ant trau
Niagara Falls, N. Y. Grand kinio, kuriame važiavo VoTrunk geležinkelio tavorųĮkietijos imperatorius. Bomsandėliuose darbininkai streiįba užmušė tik traukinio ma
kuoja. Darbininkai reikalau šinistą, bet kaizeris išlikęs
gvvas ir nesužeistas.
ja $2.25 į dieną.

priešų, taipgi turi tupintis ir
gyventoją padėjimu. Republikonų partija ir rūpinasi pramonijos bujojirnusi, piliečiu
gerovė ir šalies apgininiu. Dėl
to Amerikos piliečiai, lietuviai
laike prezidento balsavimų,
balsuokite už republikonn.
(Paskelbimas).

Ką žmonės į tai pasakys?
Žinoma pasakys, kad KaJ
ralus pasielgė tikrai sociaGalicijoj gyvena tauta, va
nepripažįsta
listiškai.
Socialistai
dinama surinais.
Rusinai tokios mot
tf
koki
Šveicarijoj socialistai di
THE KEISTER’Š
Ir pačiofe “Naujienos” nu
yra unųotai arba, kitep sa dabal.
Jie akelbia laisva
džias
pastangas
dėjo,
kad
mano, kad žmonės piktinsis
LADIES TALORING
kant, katehkai rytinių apši lę,
arb
,iesiau
paša- iš tų Karaliaus niekšysčių. tik išplėtus socializmą. ZuLapkričio 7 dieną rinkimas
COLLEGE.
gu
kius, viešą paleistuvystę. Pa )elto šitai ką tas socialistų riclio mieste nesenai buvo di
Visiems
Toledo, Ohio. Iš Ohio vai S. V. prezidento.
dinama rusinais.
Rusinai
gal socialistą mokslo yra laikraštis “Naujienos” ra- didis susirinkimas. Tame su. stijos uniją darbininkai lai- šios Šalies gyventojams ta (be 40 Ir Cottaga Grova Ava., Chicago,
yra slavai ir labai artimi ru-IU. Telefonas Oakland 6252.
šitaip: jei apsivedei su vie šo: “Tai jis socialistas! Tai, ^irinkim** ^53 balsais prieš Į kg kongresą. Kongrese da-'.na via svarbi.
bužių.
Jų sostinė yra Lvovas. Ta na mergina, ar merga ar bo jisai “Naujienų” rašytojas! VIENĄ Gructli sąjunga nuKeturi metai prieš piliečiai Jus nusistebeeite kaip paiki ir lenlyvavo apie 400 delegatų iš
tauta ilgą laiką buvo apba ir pagyvenai su ja kokį sušuko balsų choras, pasklyjtare IŠSTOTI IS SOCIALI- i vairiu miestu ir unijų.
išsirinko iš demokratų parti- Kva J™ musv metodą padirbimo drasnudusi.
Bet paskatinąs ]oik
neb atinka
.
. , ,
,.
.....
Todėl Keister College yra populadus gandui apie tai, kas at-ĮSTŲ PARTIJOS,
jos prezidentą. ,J.s prižadėjoHSka Pamatykite mug apie 8peciale
laikai kaikune praknnesnie.|mesk
imk kitą Jei
gyventojams daug dalyku pa kaina dėl siuto.
sitiko.”
ji jos tėvynainiai ėmė ją ža-^
nusibodo> mesk j(b
KAINOS MOKTNIAMS:
Prižadai prižadais
Jackson, Mieli.
Elektros gerinti.
Pilnas
kursas su instrukcijoms $25.00
Girdėti, kad dabar tas so
dinti is miego.
, bnk .* vegk treėią, ketvirtą,
įassiliko
Žadėjo pagerint Siuvimo kursas 10 dienų .... $5.00
Įstaigų
darbininkai
įsteigė
cialistų veikėjas Karalius!
Vienu iš pačių didžiausių penktą ir t.t.
V1
__v . , v.
. , Sužeistiesiems
vokiečių uniją. Kas tik prie elektros žmonių
pragyvenimą.
Bet
ieškąs p-no Yvo, kad mskareiviams ir jl} šeimynoms
tos tautos žadintojų buvo
Vienu iš žymiausių lietuvalgomųjų daiktu prekė pa
dirba, turės būti unijistas.
imtii jį į skaitlių gydytoju,
Lvovo antvyskupis Šeptic- yių socialistų veikėjų yra
vienas Berlyno miestas pakilo. Visi žino, kad prieš ke
kuriuos p. Yčas organizuoja aukav0 „„
mar
kis. Tėvams išmirus, jam gydytojas pavardė A. J. Ka
Nesikankike save Skausmais,
tinius metas maistas buvo
Reumatizmu, Sausgėlė, Kaulų
važiuoti į Lietuvą.
paliko labai dideli turtai. Tą ralius. Jis plačiai jau gar
kių. Pamatysime, kiek mes
daug pigesnis, negu šiandien.
gėlimu, arba Mėšlungiu—raume
nų sukimu; nes skaudėjimai nai
paaukausime
savo
žūstančiai
savo milžinišką turtą jis pa singas po visą Ameriką saNevien maistas, taipgi drapa
Mat Lietuv oj daugybės
kina kūno gyvybę ir tankiai ant
New York. Prieš porą sąpatalo paguldo.
šventė savo tautos atgaivini vo niekšiškais darbais. A. J. vyri} kareje žuvo. Dėlto tas tėvynei.
nos, anglis ir kiti gyveninio
vaieių unijistai langploviai
CAFSICO COMPOUND mostis
mui. Tam prakilniam daly Karalius buvo “Sakės” re socialistų šulas A. J. Kara
reikalingi dalykai pabrango.
lengvai prašalina virš minėtas li
sustreikavo.
Jie reikalavo
gas mums šiandien, daugybė
kui, antvyskupis paaukavo daktorių.
Prekių pakilimo pragyveni
lius, matomai tikis Lietuvoj
žmonių siunčia padėkavones pa
daugiaus algos. Darbdaviai
sveikę.
Prekė 25c, per pačtą 28c.
apie 4 milijonus kronų, tai
mo
reikmenų
yra
priežąstįs
Socialistų
laikraštis surasti sau “žmonų” devy
pakėlė algas 30 nuošimčių
JUSTIN
KUIIS,
yra netol milijonų dolerių.
demokratiškos
administraci
“NAUJIENOS”
RAŠO, nias
galybes:
kiekvienai
3259 S. Halsted St., Chicago, UI.
i daugiaus.
Savo piningais jis Įsteigė kad Karalius priklauso prie savaitei vis naują “žmoną.”
jos.
Knyga “ŠALTINIS SVEIKA
Lvove gražų tautišką rusinu lietuvių socialistų sąjungos. Tuomet tai ir įvyks gyveni
Dabartinis S. V. • preziden
TOS,’’ arba augalais gydyties
prekė 50c.
muzeum, kurs vadinas ‘ ‘ Sep Jis yra nuolatiniu socialistų me socialistų mokslas apie
tas yra geras prezidentas. Bet

KĄ PILIETIS TURI
DARYTI.

DARBININKŲ KON
GRESAS.

NAUJA UNIJA.

BERLYNO AUKA.

Reumatizmas Sausgėla

LANGPLOVIAI LAIMĖJO.

VOKIEČIAI PERLAUŽĖ
FRANCUZŲ FRONTĄ
PRIE SOMMOS.

UŽSIBAIGĖ STREIKAS.

tiekio muzeum.” Antvysku laikraščio
piliečiai vardan pragyvenimo TEL. DROVE 7771
“Naujienos” socialistišką
Paryžius.
Visu Sommos
“moterystę”
Pittsfield, Mass. Keli tuk
pis pristeigė daug mokyklų, BENDRADARBIU RAŠY šiądien su viena gyveni, ry-l frontu vokiečiai suskato uogerovės turi permainyti par S. E. Allen D. D. S.
stančiai darbininkų dirbą
pakėlė laikraštiją ir prieš TOJU. Nesenai A. J. Kara toj su kita, kaip tikras tur liai darbuoties.
tiją. Permainyti partiją ga
Ypač pa3464 So. Halsted St.
.
.
,
.
.
prie
elektros
laimėjo
streipat karę jau buvo pradėjęs lius buvo “NAUJIENŲ” kų sultonas.
li dabartiniuose prezidento Darbo valandos:
sekmmgos buvo jų atakos ,
A1
* -i- K
. . , , . „
'ka, Alga pakele o nuosim- balsavimuose.
10 vai. iš ryto iki 8 iki vai. vak.
rengti
rusinu
universitą. BENDROVES DIREKTO
Balsuokite už
pietinėje dalvj Sommos paJ. Poška.
Šventadienes nuo 9 vai. ryto iki 1 vai.
Bet ši baisi karė jo prakil RIŲ TARYBOS SĄNA
Charles E. Hughes, preziden popiet.
upių. Prie Moisonette vo-'į ‘
.______
nius plianus sukliudė. Kada RIU.
tu. Jis yra republikonn par
kiečiai perlaužė francuzų
DIENRAŠTIS
prieš porą metų rusų armi
tijos.
Tas “Naujienų” šulas A.
frontą ir užėmė jų apkasus.
Phone Ctnal JUS
ja Įsilaužė į Galiciją ir arti J. Karalius dar studentutu H"
Laimė ar nelaimė, kad Eu
T nelaisvę pakliuvo 32 ka
Danville, Pa.
Reading ropos karė ištiko laike demo
DR. A. YUSKA
nos prie Lvovo, Austrijos tebebūdamas “gelbėjo” bo < >
*=,~ "
----■■
-• o reivių.
LIETUVIS GYDYTOJAS
Iron
kompanija
pudlingiei
valdžia pataria antvysku- bas ir mergas, darydamas H
kratiško sadministracijos, tai
<H
riams pridėjo užmokesčio ■ ,)U|ll didžiausia bedarbė vieš
1749 Si. Halitid CHICAGO, ILL.
piui Septickiui važiuoti is joms oboreijas. Už tas bai
< i STINGA MAISTO ŠVEDIJOJE.
¥
CORNER 18th STREET:
50c
daugiaus
už
vieną
toną.
i
patavus.
Pradžioje
naujos
Lvovo į Austrijos gilumą. sias savo niekšystes tas so
Stockhoim. Visoje Svedb
<1
administracijos neesti žymios
Bet
antvyskupis atsake: cialistų laikraščio “Naujie
111108
i! joje skaudžiai jaučiama sto Iries metus už toną
jo
$4.50,
dabar
moka
$7.50.
kur mano žmonės, ten ir aš nų” šulas ir “Šakės” redak
permainos. Bet antruos ar
ka maisto. Vjpriausybė . griež
Tel. Yards 1532
trečiuose butų Amerikos pilie
turiu likti.
tai užgynė išvežti valgomus
torius Karalius buvo patrau
DR. J. KULI8
tini pažinę demokratų parti
Rusai, Galiciją paėmę, su ktas teisman. Žiūrėk apie
dalykus į svetimas šalis. Įve
LIETUVIS GYDYTOJAS IK
ją, jei ne Europos karė.
skato rusinus maskolinti. tai laikraštis Illinois Health
CHIRURGAS,
stos tam tikros kortelės, be
3259 S. Halsted st. Chicago, I1L
Karė
Europoje
uždarė
dirb

Jie atsiuntė į Galiciją tūk News 1915 m. No. 10, lak
kurių krautuvėse maisto ne
Gydo visokias ligas moterų ir
tuves. Europa nuo pradžios
stančius popų, kurie su ka štas 164.
parduoda.
vaikų.
Neseniai New Yorke lik(»
Priėmimo Valandos: nuo 9 ryto
karės traukė visokias gyveni
zokų pagelba ėmė gvaltu ver
Savo “mokslus” užbaigęs,
suareštuoti viename bran
iki 12; 6 iki 9.
Medėliomis:
mui reikmenis iš S. Y.
sti katalikus rusinus Į pra tas socialistų šulas Karalius
SKURDAS RUSIJOJE.
nuo 9 iki 2 po pietų; nuo 6 v.
giame viešbutyj 4 jauni vy
Amerikos piliečiai turi ru-, iki 8 v.
voslaviją.
Petrogradas. Vidurinių da
sumanė vykdinti gyvenime
rai, kurie be skaičiaus leis
Į pintis šalies apgininiu nuo
Antvyskupis užsistojo už socialistų mokslą apie pa
lvkų ministeris H. Protopodavo pinigus ir nuduodavo
presekiojimus rusinu, jis leistuvystę.
pov kreipės į karišką vyriau
‘milijonierius iš Pittsburgo.’
ėniė aiškinti savo žmonėms,
sybę, prašydamas pavelyti
Jis apsivedė su viena mo
i pn>Į
‘ofojĮsiimd
tujįsbj
kad tvirtai laikytus savo ti terimi, pagyvena su ja kokį
suteikti maisto Petrogrado į
automobilių vagiliai.
kėjimo, neikuomet jo neišsi laiką, na ir ji tam socialistų
ir Maskvos gyventojams iš
žadėtų, ir ne virstų Į pravo- vadui atsibodo. Kągi tuo
karišką sandėlių.
slaviją.
Tur būt jau labai didelis
met Karalius daro? Gi jis
Rusų valdžiai toks antvy- nutarė pasielgti pagal socia
skurdas Rusijoje, jeigu grie
skupio
Septickio elgimą - listų mokslo, jis meta šalin
biamąsi tuštinimo karišku
Baltimorę, Md. Po ketu
Rymas.. Šiomis dienomis
sis
nepatiko,
jį
suėmė savo žmoną, ima lysti prie
sandėlių.
rių savaičių streikavimo raišvežė Į Rusiją ir už svetimos moters, ir mėgina Šventasis Tėvas išleidę atsi
Dėlei stokos ir brangumo
darė Į kalėjimą. Nežiūrint apsivesti su ta svetima bo šaukimą į amerikonus, kvie maisto Rusijoje dažnai bū kanddirbiams darbdaviai pa 1644 W. Chicago!Avė.
kėlė algas ir sumažino dar
sdamas kuogreičiausiai gel na riaušės.
Į visus prašymus, nežiūrint ba.
Chicago, III.
bo valandas.
bėti mirštančius badu belgų
kad ir popiežius pats carui
Bet ką tu, žmogus, su tais
•J
Pamėginkite musų kavų po 26c. visur kitur parduodama už 40c.
rašė gromatą, prašydamas “storpilviais” buržujais, ku vaikus. Popiežius paaukavo CENZŪROS TELEGRA
Geriausia Santos Kava po 19c. už svarą, kur už tą pačią kavą
£
mokėsite 30c. Arbata, Russian Congos, Ceylons, Olonga, Japans, Gun
paleisti tų tėvynės ir tikėji rie vis dar neįstengia su tam tikslui $2,000.
MOS IS VOKIETIJOS.
M Powder už 40c. svarą gįvarantuota už 60c. vertės.
Mes užmokame už persiuntimą Parcel Post arba Express už
¥
mo apginėją, visi tie prašy prasti
Londonas.
Anglijos vy
socialistų
mokslo
Chicagos.
DELEI
SUSITAIKINIMO
mai nieko negelbėjo.
Per “prakilnumo.” Ir šitai kas
riausybė nutarė nepraleisti
RUSIJOS SU VO
dvejus su viršų metus jis bu atsitiko:
Sumažinkite didelias išlaidas gyvenimo perkant KAVA ir AR.
be savos cenzūros nei vienos*
£ BATĄ
pas w
mus.c„lcw A„
Paryšiu..
Iš
Šveicarijos
»
1M1
chicago, ni
KIETIJA.
vo kankintas nelaisvėje ir
1644 W. Chicago Avo.,
teleiramos iš Vokietijos. Tai
Suvadžiotoji ir apgautoji
imt o pranešama,.
Pasklido gandas, kad buk po gi bus cenzūruojamos net įmes o
dabar rusų nelaisvėje jis nu žmona padavė į teismą savo
Rusija veda taikos derybas radio telegramos.
mirė.
buvusįjį vyrą Karalių, ncAntvyskupis Septikas mi atsi žiūrėdama nei į tai, kad su Vokietija. Ar tas gan
Tokiu budu Amerikos lai k
das
teisingas,
ar
ne.
žinoma,
rė kaipo tikras didvyris už jis yra socialistų laikraščio
Paščiai, kurie daugiausia se
sunku
patirti.
tikėjimą ir tėvynę. Tebūna “Naujienų”
mia žinias iš Londono pra
bendradarbis
jam amžina garbė!
(rašytojas) “Sakės” buvęs
nešimą, negalės gauti teisin
Duok Dieve, kad ir musų redaktorius ir “Naujienų”
gų žinių. Juk anglų cenzū
tėvynė susilauktų tokių tS- bendrovės direktorius. Ne
ra taip elgsis, kaip jai pa
vinainiu didvyrių!...
tinka.
snaudė nei tas vyras, kurio
Andai buvome pranešę,
pačią Karalius suvadžiojo.
Užlaikome laikrodžius ir laikrodėlius, auksinius žiedus, šliubinius ir deimiantlnius, muzikas, gramofonus su lietuviškais re
Jis padavė savo žmoną į tel kad vokiečių povandeninės
kordais, koncertinas, ant kurių gali groti ir nemokantis visokius
šokius; armonikas rusiškas ir prūsines, importuotas ir taip jau
smą už susidėjimą su sočia laivės nuskandino didelį an
rusiškas balalaikas Ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
glų laivą “Alannija.” Da
Toronto, Ont. Pieno įstai
listų šulu A. ’J. Karalium.
Taipgi taisome laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzikabar paaiškėjo, kad šis lai- gų darbdaviai su darbinin
Na, o ką Karalius!
tiškus instrumentus ir revolverius. Savo darbą gvarantuojame.
Musų kainos ant visko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už
Ko čia ir beklausti. Jis va s vežė prekių už 10 mill- kais laikė konferenciją. Po
Chicagos orderius galite siųsti per laiškus.
vokiečių
pasielgė,
kaip
kiekvienas
i
on,
J
dolerių
tardimii
padarė
sutartį.
Ma

Nuskandintas

PRIDĖJO UŽMOKESNIO.

DRAUGAS” \

Kainuoja tiktai

$3.00

SUAREŠTUOTI “MILI
JONIERIAI.”

Metams

įvairios
Žinios
POPIEŽIUS ŠAUKIA GEL
BĖTI BADAUJANČIUS
VAIKUS BELGIJOJE.

RAKANDDIRBIAI
LAIMĖJO.

BANKES
COFFEE

NUMETĖ BOMBĄ ANT
KAIZERIO TRAUKINIO.

NUSKANDINTA PREKIŲ
UŽ $10,000,900.

SUBMARINAS U-53 NUSKANDINO LAiYĄ SU
AUTOMOBILIAIS.

DIDŽIAUSIA

LIETUVIŠKA

KRAUTUVE

CHICAGOJE

PIENVEŽIAMS PASISEKĖ

SUSITAIKĖ.

povandeninės laivės U-53 o-“drąsusis” socialistų vadas.
landų laivas ‘ Bloomersdyk’ Užuodęs, kad čia kvepia ka
Peoria, III. Pakuotojai su
buvo pilnas prikrautas auto- Įėjimas, kad reiks atsisėst!
mobilių. Juos vežė į Ams- nas savo kolegą Barauską, darbdaviais susitaikė. Dar
terdamą.
įkurs Butkaus vištoms so- bininkams pakėlė algas.

žiausia pienvežiams mokės į
savaitę $16.00 ir išsilygo kas
mėnuo vieną liuesą dieną ir
septvnes per metus liuosnš
šventes.

STEPONAS P. KAZLAWSKI

4632 S. ASHLAND AVĖ.,

CHICAGO, ILL.

TELEPHONE DROVER 7309
Katalogų visiems dykai ,kas tik prisius

už 2c štampą.

NAUJOS RŪŠIES
DEŠIMTUKAI.
Nuo spalio 30 d. pasirodė
naujos rųšies dešimtukai. Jei
gausite nematytą plonį de
šimtuką, nesibijokite; jie yra
geri. Tie dišimtukai dirbti
San Frnneisco piningų kalvė
je.
Naujų de šimtus į išvaizda:
ant vienos pusės liuosybės ke
purė, ant kitos pusės veidai
įpinti tarpe lapuotų šakų su
šiais žodžiai “E Plurib
7
Unum”.

MEDŽIAI PRAKAITUOJA. REVOLIUCIJA ABISI
NIJOJE.
Medžiai, nelyginant kaip

kui bendrai visiems užpuo-'po, supykęs puolė ant tos nu
lūs ant Anglijos ir Franci- mirėlio šmėklos ir jų per
jos. Ypač santaikoje su ru vertė ant akmenų.
Bedievis, persirėdęs į nu
sais nori gyventi vokiečių
fabrikantai, pirkliai ir šiaip mirėlio šmėklų, krisdamas
Londonas. Abisinijoje ple jau piniguočiai. Rusija yra ant akmenų baisiai sutren
čiasi revoliucija. Senieji val plati dirva jų kapitalams ir kęs smaginis ir po kelių die
dovai liko nuversti nuo šo prekėms. Vedant prekybų nų mirė.

žonės, taipo gi prakaituoja.
Prakaitas bei vanduo sun
kiasi iš medžio žievės ir laj ų. Kiek iš medžio išsisunkia vandenio, tiek jis priva-!g|0
Jų vįetą užima suki su Rusija jie, galėtų nema
Numirėlį nešė ta pačia
lo gauti vandenio su pagel- lėliai.
gatve kuria jis būdamas gy
žai uždirbti.
ba šaknių, nes priešingai me'
vas ėjo kaipo mirties šmėkdžias nudžiūtų. Aprokuoja-j
“a“S
ina, kad medžias, kuris turi
arti 700,000 lapų, kraštų die,
t°s V^OSP kur šmėkla buvo
rtl’l LAIVU lAAnUIIVAi paversta ant akmeni;, vienas
ną išprakaituoją virš 180;
galionų vandens.
----------- nešėjas taip užsimąstė tuo
Londonas. Suv. Valstijų;nelaimingu atsitikimu, jog
Pekinas. Nauju Kinų vice
! prezidentu paskirtas genero pasiuntinys Frost praneša, užmiršo kų bedirbu, nuleido
jlas Feng-K\vo-Chang, kuris kad draug su laivu “Mari- perdaug žemai vienų moli
buvo gubernatorium Nanki- na” nugrimzdo 13 ameriko-į nų šalį ir grabas su numij rėliu nukrito žernin. Grabo
nų. Išsigelbėjo 16.

13 AMERIKONĮ) PRIGĖRĖ įS“
NAUJAS KINĮ)
VICE-PREZIDENTAS. AMT I AlVfl ^MARflINA W

SKUNDŽIAMA DĖLEI
NUOSTOLiy $100,000. KANKINIMO GYVULIU.
8a

Spalio 28 d., ant Calumet
upės ir 100 gatvės laivų sta
tymo namas. Ugnis nuostolių
pridarė $100,000. Priežastis
ugnies nežinoma.

MĖSININKAI SUSIORGA
NIZAVO.
Tacoma, Wash. Mėsinin
kai ir skerdyklų darbinin
kai susiorganizavo ir susi
jungė su tarptautiška unija.

PAGERINO.
Hagertown, Md. Curnberland Valley geležinkelio te
legrafistams pakėlė algas.
Darbininkai mažiausia gaus
i mėnesį $65; daugiausia
$110.

SKAIČIUS GYVENTOJŲ
VUSIJDJEr -

r- ,-i --

SAVAITINIS DRAUGAS

•k'

Draugija užtarytojų gyvu
lių apskundė teismui vienų
geležinkelio bendrovę Buffa
lo, kuri neprižiūrėjo vežamų
kiaulių. 754 kiaulėms per iš
tisų dienų nebuvo duodama
esti.
Draugija užtarytojų
gyvulių reikalauja, kad ge
ležinkelis butų nubaustas
500 dolerių.

DARBININKĮĮ UŽDUOTIS.

no ayplenkės.

NELAISVIAI LAIKOMI
KALĖJIMUOSE.

DAR VIENAS NUSKAN
DINTAS GRAIKŲ LAIVAS. NELAIMINGA ŠEIMYNA.

Londonas. Iš Berlyno pra
nešama, kad vokiečiai daug
rusų nelaisvių aficerių užda
rę į kalėjimus.
Jie busiu
laikomi iki tol kalėjimuose,
Londonas.
Telegramos
kol rusai paliaus badu mari I Joydo agentūros praneša,
ne vokiečius nelaisvius.
kad vokiečių povandeninė
laivė nuskandipų 1,644 tonų
Graikijos laivą ‘Germaine.’

KAIZERIS DĖKUOJA GE
NEROLAMS UŽ LAI RUMUNAI TOLIAU STU
MĖJIMUS.
MIA RUMUNUS APYLEN
KĖSE JUIL,
1

Jeigu darbininkai norime
atrasti gyvenime gerovę, tu
rime geriaus susiorganizuo
ti. Turime turėti viltį ir sa
vyje užsitikėjimų. Petįs į
petį turime stovėti ištikus
Amsterdamas. Vokietijos
reikalui. Darbininkai turi
me turėti broliškų meilę ir imperatorius ^Vilhelmas II
vienas kitų ' pasigelbėti bė išsiuntė telegramą generolui
doje.
von Mackenzenui, kurioje
nuoširdžiai jam dėkuoja už
paėmimą Černavodos ir už
visas abeliiai pergales Dobrudžoje.
1
•*' *

Rusijoje skaičius gyven
tojų kelius kartus greičiau
didinasi, negu kituose žemės
skritulio kraštuose.
1480
metuose Rusija turėjo 7,000,000 gyventojų, o 1900
metuose ji jau turėjo 111,800,000 gyventojų; Italija
1480 m. turėjo 9,000,000 gy
ventojų, o 1910 m. — 32,000,000: Farncija 1480 m.—
12,000,000, 1900 m. — 38,800,000 ir t.t. Ilgainiui vie
noje Rusijoje galės būti dau
giau gyventojų negu visoje
Europoje.

Suv. Valstijos labai pasi viršus nulėkė tolin, o numi
piktinę dėlei nuskandinimo rėlis iškritęs nuriedėjo. Da
jų piliečių. Žadama siųsti bar jis išrodė dar baisiau,
negu persirėdęs į šmėklą, iš
protestų prieš vokiečius.
tikėjimo apeigų kata tyčio
jos.

ALAUS KENKSMIN
GUMAS.

Vienas kariuomenės pul
kas liko pavadintas Macken
Vienas amerikouas dakta zeno vardu.
ra3, darydamas bandymus
su alumi, atrado, kad ir vie
na stiklinė alaus mažino
žmogaus protiškus gabumus.
Šiomis dienomis Rusijos
Taigi
nestebėtina,
kad
žmogus išgėręs keletą stikll caras patvirtino žmonių svei
Tokios
nių alaus, jau reikalauja pa- katos ministeriją.
ministerijos Rusijoje dar
gelbos poliemonų.
nebuvo.

NAUJA MINISTERŪA.

50,000 FRANKĮĮ UŽ GE
RIAUSIAI PADIRBĘ
RANKĄ.

ŽADA ATSTATYTI
3,500,000 NAMU.

Austrijos pavaldinys Al.
Tugia, kuris dabar gyvena
mieste Altoona, Pa. nesenai
gavo iš tėvynės žinią, kad 7
jo sunai užmušti karėje. Aš
tuntas gi sūnūs nepersenai
žuvo kasyklose “Cambira
Coal Co.”

PANAIKINTI VISI
SALIUNAI.

Bucharestas. Rumunai pa
sėkmingai darbuojasi apy- Nuo lapkričio (November)
lenkėse Juil. Vokiečių žen 1 d. visoje valstijoje Virgigimas pirmyn šioje vietoje nio bus uždrausta pardavi
sulaikytas.
nėti svaiginantieji gėralai.
VirŠ‘ 690 ^iųninįnkų (įėlei
šio Įsakymo priversti bus už
dalyti savo “žemiškus ro
jus.”
Laimingi
virginiečiai!
Kaip gerai butų, kad ir ki
Londonas. Neseniai vo tos valstijos sektų ju pavyz
kiečių povandeninė laivė nu diskandino graikų laivą “Piraes” su 50 kareivių. Grai
kų visoumenė labai pasipik
tinusi tuo vokiečių pasielgi
mu. Žadama protestuoti.
Brooklyne viena geležin
kelio bendrovė liepiant teis
mui užmokėjo darbininkui
W. Skerman 23,000 dolerių
atlyginimo už ranką, kurios
neteko prie dąrbo.

GRAIKAI TAIPO GI ŽADA
PROTESTUOTI.

$23,000 Už RANKĄ.

STEBĖTINAS ATSITIKIMAS.

7

“DRAUGO” BENDROVES
IŠLEISTOS KNYGOS.
Visiems savo prieteliams patariama skaityti ir
platinti musų iilsęstas knygas.
Užsisakant knygas visad reikia pažymėti kny
gos numeri ir vardų. Pinigas reikia siųsti Iškaišė 18perkant money order arba registruotame
laUhe.
Mažiaus delerio galima siųsti krasos ženkleliais.

No. 38.

BralžineUai. Tai labai įdomias apysakaites. Kalbų lengvi. Parašė Skruzdė.
Chicago, IU. 1915 ....................................................... 45

No. 82. Huckleberry Flnnas. Mielam laiko pra
leidimui patartina
iių apysakų, kalba
lengvi ir knygos intalpa interesuojanti,
vertė Jonas Kmitas ................................................75

Ne. 107. Oliveris Tvistas. Tai viena ii geriau
siai nusisekusių vertimų garsaus anglų
rąžytojo Charles Diekens. Apysakų, kurių
myli eonas ir jaunas, biedinas ir turtuo
lis; neapsivilai gavęs iių knygų. Vertė
Jonas Kmitas, 520 pusi.................................. . 81.86
Ne. 355. Degtinė. Vienaveiksmis scenos vaizde
lis. Lenkiikai paraiė Kaz. Goralczyk,
vertė Adolfas Vėgėlė. Tinkųs scenai vei
kalėlis ................................................................................ 18
1911, pusi. 12 ........................................... .................... 18
Ne. 843. Tiesos žodis
Socljallstama. Paraiė
Kunigas. Trečia laida. Tai geriausia
knygelė pnžynimui kas tai yra tie musų lietuviškieji socijųlistai bei “eieille-

No. 294. Kas Ballyc? Labai juokingas ir tinkantis
scenai lengviai sulošiamas vaizdelis, .. .15
No. 398. Katriutė. Triveiksmie dramos paveiksklėlis ii liaudies gyvenimo ............................... 15
No. 401 Karės Metu. Vaizdelis ii 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 .................. 38

Ne. 790. Ar Kristus turėjo
brolių Ir seserų?
Trumpas paaiškinimas svarbaus klausi
mo, Chicago, III. 1913, pusL ......................

3

No. 819. Kokia Autonomija Lietuvai Belkallnga: (Autonomija ar Savivalda?) para
šė J. Gabrys............................................................
.18
No. 822 Lietuvių Tautos Memorijalaa. Paraiė
ir indavė
Tautų (Baisių)
Kongresui
Londone atsibuvusiam
liepos 28—29
1911 m. J. Gabrys. Vertimas ii pran
cūzų kalbos dalia I Wilkes Barre, Pa.,
tai ’ ’. Su paveikslais.................................................... 18

No. Užkrečiamųjų Ligų Rsipletojimo Budai Ir
Kova Su Joms. Sutaisė Dr.
Greiiiunas

.15

No. 959. Apsvarstyk! Attikusiems misijų pa
minklėlis; parengė Tėvas Kapucinas................ 5

No. 1020. Plati iv. Istorija Seno Ir Naujo Įatatymo. Paraiė kun. D.
Bonikovskis.
Vertė Dalį I-mų kun. V. Mironas, Da
lį II kun. K. Kazlauskis. Su paveikslais
perspausta sulyg J. Zavadskio 1905 m.
laidos. Drūtais poperos apdarais, viso
272 pUfll* •••• •• •••• * v** • • e • • • e 81.08

■ r-

-4r

No. 1022. Trumpa ftv. Istorija Sene Ir Naujo
Įstatymo. Parašė kun. I. Šuster. Kloto
popero apdarais........................................................... 25

Ne. 1050. Reikalingiausios giesmes, bažnyčioje
Sv. Kazimiero dr. leidinį .............................

No. 1099. Krikščioniško Mokslo Katekismas,
dalis I. Surengtas ir užgirtas trečiojo
Baltimores Koncilijaus. Pagal angliška
sutaisė kun. P. B. Serafinas. Talpina
trumpius klausimus ir atsakimus pritai
kytus pradedamiemsiems skyriams. K.
No. 1100. Krikščioniško Mokslo Katekizmas,

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

3

.15

.25

No. 1105. Trumpa Lietuvių kalbos Gramatika.
Sutaisė

Mokytojas

Juoz.

Damijonaitis,

vietinis Lietuvių Kalbos vadovėlis tin
kąs mokyklose ir patiems per savų me-

200 AKRŲ BULVIĮĮ DAVĖ
nutarė atstatyti vyriausybės
Francuzai paskyrė 50,000
Didžiausios franeuzų revo
PUSĖ DIENOS ŠVENTĖ. frankų
pinigais pustrečio milijono
20,000 DOL. PELNO.
dovanų tam, kuris
Uncijos laike, kada bedieviai
Vienas vokiečių laikraštis
Rusijos ūkio ministerija
aprašo šitokį atsitikimų:

Washngtone svarsto, iš išras geriausių dirbtinę ran namų, kurie liko sunaikinti šeimininkavo kuone po visų
laike mūšių.
leisti teisę, kad valdiški dar ka.
Europų, Kolonijos mieste
Apylenkėse Golmedlc, N.
bininkai turėtų subatoje pu
Konkursui duota 6 mėne
jie nutarė pasityčioti iš ka J. farmeris Gerfrichas Kross
sę dienos šventę. Visgi dar siai laiko.
talikų
užsodino bulvėmis 200 akrų
bininkams pagerinimas. <
Kad pažeminti ir išjuokti žemės. Bulvės užderėjo la
katalikų laidptuves, bedie bai gerai. Išviso sukasta 9,viai apsirėdę su kaukėmis 200 bačkų bulvių, už.kurias
surengė per miestų šitokią farmeris gavo $20,000.
procesiją. Procesijoj visupinnu ėjo bedievis, kurs nu
Iš Kopenliageno praneša
Iš Londono praneša, kad davė numirėlį. Jis eina gat
ma, kad buk viršininkas Vo
Anglijos valdžia tvirtai pa vėrnis palengvel. Jo veidas
Nuo sausio 1 d. š. m. New
kietijos miesto Eckendorf
siryžusi iki Naujų Metų su išbalęs kreida nuteptas, ap
Yorke sugauta ir užmušta
prisakęs gyventojams valgy
rinkt dar milijoną kareivių. siaustas visas su baltomis
38,000 šunų.
ti bulves su lupynomis. Gird
Dabar uoliai gaudomi visi įkapėmis, rankos sunertos
Padidinkime savo spėkas
Ten pat liepos mėnesyj
kas to paliepimo išdrįs ne
tie, kurie netiesioginiu budu anj. krutinės. Rankose lai ir sustiprinkime darbininkų
užmušta 11,000 kačių.
pildyti, tas busiųs tinkamai
pasiliuosavo nuo kariuome ko kryžių. Tą tariamąjį nu poziciją. Darbininkų orga
nės.
\ 4 mirėli sekė kiti persirėdę be nizacija privalo daugiaus,
nubaustas.

ANGLIJA SURINKSIANTI
DAR 1,000,000
LIEPIA VALGYTI BULVES PER 9 MĖNESIUS NEW
KAREIVIŲ.
SU LUPYNOMIS.
YORKE UŽMUŠTA
38,000 ŠUNĮ).

ORGANIZACIJA YRA
GALYBĖ.

PATARIA KEPTI DUONĄ
paimti pramonijų kontrolia
įdieviai.
Per susivienijimą
buvo taip vinių.
GERAS PELNAS.
RUSAI MANĄ TAIKINTAS bjauri,Ta tasprocesija
SU BULVĖMIS.
nuduotasis numi patįs save pasigelbėsimc.
rėlis buvo taip baisus, kad Darbininkai gali kontroliuo
Suv. Valstijų Departa
York.
Lackusvana
SU
VOKIETIJA.
kaikurios moteris ir vaikai ti produkcijų sunaudojimą
plieno kompanija per tris mentas Žemdirbystės pata

Minties, poperos apd.

.............................................. 55

Ne. 1134. Skaitymo Pradžiamokslis, sutaisė J.
Damijonaitis, dalis II....................................

.35

No. 1135. Valkų Žvaigždutė. Bendoriaus, dalis
I, kieto poperee apdtrais........................................25
No. 1133. A. B. O. Pradžiamokslis. Sutaisė
J. Damijonaitis, drobės apdar. ... .............
.25
No. 1136. Vaikų Žvaigždutė, dalis n, kieto po
peros apd..................................................................... .35

No. 1187. Blogi Kudlkų Papročiai, su paveik
slais, paraiė Dr. A. L. Greičiūnas; kiek
vienai motinai iį knygelė
patartina
perskaityti, ............................................................

38

No. 1214. Lietuvos Vyčių Dovanėli.
Paraiė
kun. Dr. M. Gustaitis. Paikos veikalėlis
ir tikra dovanėlė. Kiekvienas, jauni
kaitis bei mergaitė privalo įsigyti Vy
čių Dovanėlę. Chiesgo, IU. 1815, pael.

26.

....

..,•••■•

••••

.18

No. 1219. Zv. Kazimieras Lietuvos Karalaitis,

ypatingai

jaunuomenei patartina

skai

tyti ir platinti iį knygelę.................................. 28
No.

1816. Lietuvių Katalikų Metrattls. Be• dagavo kun. P. Lapelis. Yra tai viena
įdomiausių knygų lietuvių kalboje. Ola
rasi daugelį paveikslų musų veikėjų;
aprašymų lietuvių organisaeijų, para
pijų, draugijų, draugijėlių. Visokių iaformaeijų,
dainų,
pasakaiiių Ir tt.
Kiekvieno lietuvio grįiioje privalo rastiesi Iį knyga. 448 pual. popero apd.
.78
Drūtais drebės apdarais............................. 8138

New

Rusų laikraštis “Ricč”|Hežinodamii kas čia daros, ir turgų prekę. Bet patiems
ria kepti duonų su bulvėmis,
pelno $4.045,193.
Tri- Esą tokia duonų kur kas mal parneša, kad žymi dalis vo- nusigandę, klykdami puolė į darbininkams pirma reikia
gubai dauginus pelnė negustingesnė, negu duona iš vle kiečių visuomenės nori susi- vidų. Vienas vaikinas, ku- kulti,rizimtis ir susiorganitaikinti su Rusija, kad pns-rio motina išsigandusi apal-zuoti.
nų miltų.

Užsisakydami viri minėtas knygas ar klausda
mi dnformacijų adresuokitė:

mėnesius laiko uždirbo gry

įgiuai

I

DRAUGAS PUB. CO.
1500 West 86th Stectr

Chicago, Illinois

t

I

\ i

cvnnvaa

siniiivavs

YiJu jiasiryžęs kalbėti apie

jaunjmo idėjų, tikslą ir 1.1. Į
kas (tik kvies apylenkėje
(’hicaVos. Kat. Spaudos sa
vaitėje vėl pasižadėjo kalbC

Dėlei blokados Turkijos
uostų, turkiški papirosai ir
tabaku žada pabrangti 25
nuošimčiais.

Ar Nori Uždirbti Pinigus?

ti L. Vyčių Ch. Apskr. su
rengtose prakalbose, kurios
atsibus 16 d. lapkričio, Die
vo Apveizdos par. svetainė-

Jei taip, tai prisidėk prie Namų Budavojimo Ben
drovės ir naudokis progomis, kurios yra Chicagos
Real Eastate biznyje.

Iki sausio 1 d. 1916 metų
ant

viso

žemės

skritulio

Lietuvos VyaCiy Builjing ant Lons Association

krikščionių buvo virš 650,-

yra geriausia ir saugiausia vieta dėl kiekvienų
taupomų pinigų, čia dedami pinigai atneš didesnį
nuošimtį, negu kitoje bankoje. Indėjęs čia pinigus
žinai, kad tavo pinigai yra valdomi ir saugomi pasi
tikimų lietuvių ir apverčiami lietuvių biznio pakėli
mui. Jei nori pirkti ar budavoti namų, kreipkis į
šių Bendrovę, o gausi sveikų patarimų ir reikale ga
lėsi pasiskolinti pinigų ant lengvų išmokėjimų.
Bendrovės susirinkimai atsibuna kiekvienų panedėlio vakarų nuo 7:30 iki 9, šv. Jurgio parapijos sa
lėje, pirmos lubos, dešinejame kambaryje, 32nd. pL
ir Auburn avė.
Į bendrovę gali įsirašyti ąbiejų lyčių asmenįs ly
giomis teisėmis be skirtumo amžiaus.

Tame skai

000,000 žmonių.

čiuje: katalikų — 311,000,-

Jaunime! kurs dar negir
dėjot jo prakalbos, tai turi
AVYZDINGAS Bei
te išgirsti.
Telephone įrankis
Po prakalbos poni O. Po
nuradytas duoti ge
cienė sudainavo kelias solas.
j). A. Pociui pijanų prita
riausias pasekmes.
Ne
riant. Publika yra teip įpra
naudok neužtvirtintų prie
tus klausyti jųjų solų, kad
jiems dainuojant, t. y. pil
kabų.
dant muzikalį veikalų teip
Seredoje, lapkričio 1 d. t
klausosi tykiai, kad ir mu
buvo Bulotos ir Jurgelionio!
rins zvimbimas girdisi.
prakalbos Meldažio svetai-Į
Publikai niekuomet neuž
nėję kad sutraukti i tas pra
kalbas ir katalikus, sociali tenka to, kas programe pa
stai savo kartikės su pakvie žymėta, bet turi viršaus kų
Teipgi turiu
timais i prakalbas pasirūpi nors pridėti.
no įdėlioti į “Draugo” nu pažymėti, kad p. O. Pocienė
merius, kad tokiu budu žmo ir p. A. Pocius, kur tik žy
nės manytu, jog tas prakal mesnis vakaras visuomet jie
Garbė
bas rengia katalikai, mat so matytis programe.
cialistų “Naujienų” pakvie jiems, kad paremia savo ga
timo nieks nebenori beklau bumais vyčių, moksleivių ir
kitų, veiklių narių.
syti.
S. Daunorius.
Tatai kokių nepadorių
bežaisdama su degtukais už
priemonių socialistai griebia
sidegė drabužius ir pavojin
si, kad tik apgauti žmones.
gai apdegė.
Motina buvo
palikusi jų vienų namie.
Motinos atsargiaus su vai
kų priežiūra ir degtukais.

Chicagoje

P

Anų dienų, Chicagos mieGerbiaos L.
sto Morai Ciurt teisėjas! gos kuopos, m
Fisher, nagrinėjo paduotų rengti vakarų
skundų prie keturius lietu-jję, (Į lapkričio,

Ii jonas Fabijunas, 4426 So.'vįsog kuopos y
Ashland avė., Stanislovas' prisidėti prie

Chicagoje Lietuvių Dienoje,'

5 raštinėse mergaičių,
1 stenografės,
9 trokerių,
40 prie bėgių,
100 skerdyklose,
20 sargų,
8 stotyse tarnų,
50 prie anglių,
2 langplovių,
G ravkasių,
10 karta isių,
2 virėjų,
1 valgykloje tarnaitės.
1 kalvio, 13 formdirbių,
8 rakanddirbių,
4 šveisti metalą,
10 katildirbiu,
10 dailydžių,
20 kardirbių,
6 blėkorių,
2 daržininkų,
5 inžinierių,
30 matininkų,
10 daždirbių,
20 apvinioti rakandus,
100 geležies liejinyčioje,
4 souldirbių,
2 automobilistų,
30 ukėje darbininkų,
2 siuvėjų,
1 plandirbio,
50 pardavėjų,
18 komisionierių,
15 garsintojų,

SMULKI

1 et galima tiketies, kad rink
liava pilnai pasisekė. Lietu
vių rinkikių buvo pilna vi;
-----suose Chicagos kampuose.
isame pasi
Kaikurios rinkikės surinko t’ •’ milijonų a

"—:

gan dideles sumas. Šit vieJ a moteris AVest Sidėje su-

Iki 79 meti

Vyčių Chie. rinko virš 300 dolerių. Bene gimimo stiklir
;ė
prakalbas t k ji laimės Yčo-Zilinskio rios jg skuros,
Pakštas. Jo f ovanų 100 dolerių.
I
|

••

s

iimanti, susidė^ Lapkričio 1 d. Chicagoje Anglijos ari
alių, kurios llej i uvo “tag dav” 11 organilnotėrų di
is dalykus jalu zaeijų, taigi tas truputį pa-']l|otas ir žovir
e, k v “Orga- kenkė ir Lietuvių l.ienai
Mipstas pl]
ir kaip jauniRyt pranešime tikra skait m-neaį žada
r kaip turėtų' Loop distrikte surinkta
aonnnnnnJ
„
,
v
-i4
1
l’ios buvo svar.bnę surinktų aukų.

\

’

gaiš nūs pag<
,

Kas met vienas Suv. ValCornelia Hoogcnvitt, 3(?tijų gyventojas apskritaiI
metų mergaitė, 252 AV. 120 imant uždirba 350 dol., o vie
gatvės, namuose įkrito ver- uas Anglijos gyventojas ūž
iančio candens puolam Ji dirba 260 dol.

4 agentų,
100 pasiuntinių vaikų,

baisiai apšuto.

Iroęuois

-------------------

MERGAITĖ APDEGĖ.

Reikalingas Vargoninin
kas mokantis chorą vesti ir
turintis paliudijimą nuo bu
vusiojo klebono. Atsišauki
te tiktai laišku adresuojant:
X. V. c-o “Draugas”
1800 W. 46th St.,
Chicago, III.

REIKALINGAS LINOTY 1 j i
PISTAS IR RANKINIS i I
ZECERIS
TUOJ AUS. j;
GERA ALGA.

j:—::

::

Paul P. Baltutis, prez., '
3315 S. Halsted st
Geo. ZaJcas, vice prez.
3339 Emerald avė
John J. Kazanauskas, sekr.,
2237 W. 22 str.,
Paul Mulevičius, ižd., 6329 S. Fairfield avė. ,
A. A. Slakis, advokatas, 3255 S. Halsted st.,
Direktoriai:
M. Janušanskienė, P. P. Baltutis,
Elena Jovaišaitė, P. Mulevičius, Josefina Adomavičiūtė, J. J. Kazanau
skas, A. S. Prečenanskas, J. Tumasonis ir G. Žakas.
I

Kreipkitės į “Draugo”
Administraciją. Reikalingas vargonininkas, mokąs
vesti chorą, neprigulintis prie Var
gonininkų Sąjungos, blaivas ir geras
katalikas. Meldžiu kreipties ant Šio
antrašo:

St. Casimirs Lith. R. C. Church.
Šiom City, Iovva.

Nori parduoti aptiekos
agentūrą.
Lnisnis užmokėtas per Dr. Chinelewskį,
kuris gyveno Bostone.
Parsiduoda
šėpa ir kiti daktariški dalykai. Vis
kas labai pigiai. Atsišaukite
C. WALUTKEVICZIUS,

2 indplovių,

Ar dabar lietuviai katali
kai suprantate prie kokių
begėdiškų darbų veda bedie
vystė ir tvirkinančių raštų
skaitymas? Sarmata lietu
viams, kad jų tarpe atsiran
Nors dar tikrų žinių netu- • y; ,5<)X
da tokiu niekšurime, kiek surinkta pinigų -''įsišaukite!

Žodžiu sakant virš $3,300,(XX

kėjimų — 10,000,000.

6 mergaičių sviestinėje,

Bartkus, 4622 So. AVestern'j.-^j^ kad n
avė. ir Romanas Pocius, niai> nutarimą
81 o AA. 48th St. A isi jie yrn.ppneiški, todėl
saliuninkai. Skundų perduo £kite
ti į rankas tiesėjo Strud.
Kaltininkai kiekvienas pa
statytas po $5,000.00 kauci
jos iki teismui.

•

0(X) ir kitų krikščioniškų ti

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

yra: Stanislovas
Pocius,/.pveizdos pai
4622 So. Marshfield avė., Ju* Kalbės p. K. I

I

000, pravoslavų — 135,000,-

Bot. M. Cybulskls,

vius, pas kuriuos susekta!( hieagos Apsl
prostitucijos “biznis.” Jie'didžįaugįag pra

K. J.

000, protestonų — 195,000,-

ATSISAUKIMAS
čionais yra rengiama 15 tautų milžiniški ferai “Allies Bazar“.
sušelpimui našlių ir našlaičių išteriotoj Lietuvoj, nuo 15 iki 25 Lapkr.
(November).
Kiekvieno Lietuvio ir Lietuvaitės prisidėjimas yra
labai pageidaujamas. Daugiausiai yra reikalingi Lietuvių tautiškam
stiliui rankų išdirbiniai kaip tai: divonai, staltiesės, žiūrėtai audeklai,
abrusai, pirštnės, juostos, dailiai išraityti mediniai indai, mediniai
šaukštai, skrynutės, lazdos, kryžiai, kurpės ir tt.
Bus pagarsinta per laikraščius, kas, ką ir iš kur prisius.
Yra paskirta $1,000 dovanų už priaustus dalykus .
Visokie dalykai bus priimami ant šio adreso:
381

KUN. K. SKRYPKO,
Westminster Avė.,

. Detroit, Mich.

2543 W. 45 Plaee

KAZIMIERAS GUGIS
ADVOKATAS
Namą Ofisas:

Miesto Ofisas:

>323 8. HALSTED ST.

127 H. CEIRBORM ST.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

1827

P 00 m 1111-13 Un!tj Bldg.
Tel. Central 441 I

Blne Island avė., Kampas Loomls Ir 18-tos Gatvių.
KAPITALAS, PERVIRŠIS IR PELNAS.

Valstybinis Bankas su dideliu kaitalu arti Jųsų namų — -

Reguliariškai peržiūrimas Valstijos ir Clearing House Association. Ži
noma gvaraneija, kad jąsą piningai yra saugiai padėti ir kad jie bus
'..įmokėti, kuomet jus pareikalausite.
Atdara Pancdėlio, Ket vergo ir Subatos vakarais iki 8:0 v. vakare.
Kalbama Lietuviškai ir Lenkiškai.

1

i
i
1
j
i

i

12 raštinėse vaikų.

geležies dirbtu-

Japonų salos Bonin gy-,vėje, 3267 E. 95th gatvės,

ventojai nuolat geria vynų/gazo rezervorius prakiuro ir
išsunktų iš bananų. Vande-'pptroškino 7 darbininkus.
4 4metų mergaitė Marta 1 į jie labai retai vartoja ge- Kiti gal pasveiks, bet du
Carlson, 3029 E. 79th gatvės, rimui.
,
yra mirties pavojuj.

ATIDAI

Draugystėms, kliubams ir kucpomt
mes išdirbant visa ta kas tik reikalin
ga daugi jom. Gnzikučius, kokardas,
vėliavas, antspaudas, ir visokias iar
pas dėl parodą papuošimą.
Todėl viengiančiai nemėtlkite sa
vo turto žydėlią
agentams,
kurie nesupranta musą
tautos sko
nio ir atlieka ne atsakančiai darbą,
Bet paveskite savo tautiečiams kat
rie atlieka darbą sąžiniškai, ir priei
nama kaina.
OrRngijos reiaklaukite
katalogą

Suvienytu Valstijų krasa
jKįffiįįlk čia laiko savo pinigus
''OI

JAS F’ STEPINA» Prezidentas.
ADOLPH J. KRASA, Kasteriąs.

kreipdamos pas mus.

8TRUPAS and CO.,
123 Perrv St..
NEWARK. N. 3

Lietuvuiti Piano
Mokytoja

g TAUPYKITE PINIGUS
H—pirkite geriausių kavų Clii
ųeagoj ir mokėk už sv. tiktai
$500 DOVANŲ, jei jąs galite
rasti iš tanką darytą sviestą
kurioje nors išBankės
san
krovą.

Geriausia Santos
Kava Standard
Nava 28 ir 30e. ver
RYŽIAI
Rakandai, Pečiai, Divo
nai, Geležiniai Tavorai,
A'irtuvės Indai. Tie pa
tįs daiktai už žemesnę
prekę, negu kitur. Už
piningus arba ant išmo
kėjimo.

Geriausias
Smetonos avie
etas. Goresnis
negu kur jąs

3Sci

nėriausi
žiai lOe
rąšies

5'c

WEST SIDE
1373 Milsraukee Av.
2054 Wilwaukee Av.
1045 Milsraukee Av.
1510 W. Madison st.
: 2830 W. Madison st.
j 1644 W. Chicago A v
i 1836 Blue Island A v

Bank ės
G eriausia Cocon.
Snlygink s u
bent ko- d A n
kia H sv

Priimniausio i
Arbatos Ova
rantuotos Jin.

60e. vert. HUIi

4729 8.
1832 8. Halsted St.
1818
3102

»

W. 12th St.
W. 22nd st.

Ashland

NORTH STDE
<08 w. Di viri o n
720 W. NoAh Av

SOUTH SIDE
3032 Wentworth Av

2640 Lincoln Av.
3244 Lincoln Av,

8427 R. Halsted st.

8418 N. Clark

