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DIDELI MŪŠIAI PRIE DVINSKO
PRASIDĖJO SMARKUS , KUN. PROF. BUČYS
MŪŠIAI APIE DVINSKO |
CHICAGOJ

PONO YČO VESTUVĖS.
Šiądien

Berlynas. Ilgę, laikę, mu-j Atvažiavo i Chicago kun.
šiai Dvinsko fronte buvo ap- D.ras Bučys ilgug metus bu_
tylę.
Kariški pranešimai
Petrapilio Dvasiškoje
pastaraisiais laikais nei ne-jKyino Kataliku Akalemijos
minėjo vardo Dvinsko. Da-Įprofesorium, o paskutiniais
bar skelbiama, kad mūšiai|]ajbaįs tos pačios Akademidėlei šios tvirtovės vėl atsi rjos inspektorių. Kun. prof.
naujinę. Ypač smarkiai pe Bučys žada pasilikti Chicašamąsi tarp Dvinsko ir eže goj ilgesniam laikui.
ro Naroče. Į rytus nuo Goduziškių vokiečiai atstume

gavome

oficiali

pranešimą, kad New Yorke
lapkričio 6 d. įvyko vestu
vės Lietuvos veikėjo p. Mar
tino Yčo, Lietuvių atstovo
Valstijos Durnoje su p-le
Hypatia Julia Šliupaite.

“Lietuvių Die
nai" Pasi
baigus.

tarti
Tamstoms
širdingą
ačių už aukas ir naudingą
pasidarbavimą.
“Draugo” Redakcija.

LENKU ŠUNYBĖS.

VOKIEČIŲ LAKŪNAI SU CARUSO VIENAME VA
NAIKINO AMUNICIJOS KARE IŠLEIDĖ 5$,000.
Garsusis dainininkas CaSANDĖLĮ.
ruso atsilankęs Ne\v Yorke

vienuose foruose, nupirko
Berlynas. Kariško štabo įvairių daiktų už $5,0lX) do
CHICAGO. Panedelyj Chi pranešimai skelbia, kad es- lerių. Keletas automobilių
Lietuvoj badauja musų’nagoje buvo lenkų manifes-lakuillZ sunai vežė jo pirkinius į viešbutį.
Jaunavedžiams linkėjame broliai, musų seserįs, musų tacija dėlei apskelbimo Len- kinusi didelį franeuzų amu
nicijos sandėlį Ceresy. Šis
viso gero.
tėveliai, musų matušėles. kijos neprigulmybės. ChicaVienintele jų pagelbos viltis giečiai lenkai išnešė rezoliu- sandelis buvo skirtas talkieiją, kurioje išreiškė norąp^inkų kariuomenei, veikian-'tai lietuviai amerikiečiai.
čiai Sommos fronte.
Kvetėme visus pasidarbuoti kad miestai Vilnius, GardiLietuvių Dieną badaujančių nas ir Minskas butų priŠiamet New Yorko valsti
jų naudai. Ačiū Dievui tas kergti prie Lenkijos,
jos bankuose’yra 739,038,000
kvietimas
jo vėjaist
Lietuviams reikėtų kuodolerių depozito.
_
Tucson, Ariz. Šiomis die Tą dieną stojo į darbą kiek greičiausiai viešai užprotesuomis Vilios plėšikai mieste vienas lietuvis, kuris tik my tuoti Prieš tokius begėdišChihuahua užmušė moterę li savo tėvynę. Nors dar |kus reikalavimus,
Apskaitoma, kad Lietuvių
Williams ir jos mažą dukte- galutinai nesuskaityta, kiek
Paryžius. Franeuzai ug_ Dienoje visoje Amerikoje su
|rį.
tą dieną išv:-<? surinkta, vis
ėmė visas vokiečių pozicijas rinkta arti 120,000 dolerių,
Anglijos laikraščiai prade
galima tikėtes, kad bus
nuo miško Chaulnes iki Ab-! Tikros skaitlinės dar negali»AC H
da raginti rusus, gvvenanper visą Ameriką gal iki 100
laincourt.
Oficialės žinios ma žinoti, bet $120,000 gal
Rymas.
Oficialės žiniosLįus Anglijoje, įstoti į Ditūkstančių dolerių surinkta.
praneša, kad ir Ablaincourt'bus arčiausia prie teisybės,
New Londonas, Conn. Vo
praneša, kad tarp Loppio ir džiosios Britanijos armiją.
Su tais pinigais nušluosty £ “
.
1
,
paėmė vokiečiai. Į nelaisvę'
laivė
.
, . Mori italai atėmę nuo austrų
Ilgainiui tas raginimas kiečių povandeninė
—
asaras
nevienam
badą
.....
...
j
Sime
pakliuvo daugiau 500 vokie
sutvirtintas pozicijas.
galės virsti priverstinu įsa “Deutschland” žada pasiim
našlaičiui Liei
kentančiam
cių.
ti su savim 6Vo tonų sidabro,
Apylenkėse
Travignolo kymu.
'tuvoje.
kuri ji nupirko San Franaustrai laimėjo.
.
I Daug pasidarbavo Lietucisco. To sidabro vertė sie
Rymas. Siomis dienomis og Dieną lietuvaitės, merkia 150,000 dolerių.
tris vokiečių povandeninės !gaitės ir moterįs kurioa au.
Berlynas.
Vokietijos ir
Nevienal jį j,
Austro-Vengrijos imperato laivės bombardavo Italijos kag rinko
riai gavo nuo lenkų padėka pakraščius apylenkėse San-Lame darbe reikėjo sutikti
Berlynas. Transylvanijo- vonę, už suteikimą Lenkijai ta Pidiola.
ir nemalonumų ir tai nuo
je, į pietus nuo Rothenthur- neprigulmybės ir už išliuosavųjų socialistų. Tie musų
mo vokiečiai paėmė į nelai- savimą brangų lenkams mietautos išsigimėliai ne vienoBoston. Mass. Bostone atVienas Londono laikraštis
je vietoje kliudė aukų rinki-^sjfiko didelė nelaimė. Gatvesvę 10 rumunų afieerių ir stų Varšavos ir... Vilniaus,
mą, tartum bijodami, kadj<;n.js elevaitoriaus užvažia- praneša, kad šioje karėje vo
arti 1,000 kareivių.
-----------------------Londonas. Pasklido gan
nebutų sušelptas koks naš-vo anį. atidaryto tilto ir kiečiai nuskandino 308 neu
Vokiečiai paslinko pirmyn
das, kad viena Anglijos po
laitis, ar koki vargšė moti įkrito į kanalą Fort Point. trališkus laivus 421,343 to
•ie \ uleano.
prie
vandeninė laivė nuskandinu
nų.
na badu mirdama.
Kare važiavo 66 žmonės. Iš
si Siaurės jūrėse du didelius
Daugiausia laivų nuskan
Tie kliudytojai lyg tar keleivių išsigelbėjo tik 12.
vokiečių kariškus laivus 25,NEW YORK. Redakcija tum pabūgo, kad gali nu
dinta Norvegijos.
j
54 gi žmonės žuvo. Daugu
OOO tonų.
laikraščio “ITarpers Week- džiūti ašaros nuo akių varg
ma keleivių buvo darbinin
Paryžius. Nuo liepos mė»aTO, telegramą » Pet- šų ir siratų.
kai fabrikos Westem Elec
nesio 1 dienos šių metų iki Įngrado, kad lenkų atstovas
Socialistų kliudytojų dar tric pietinėje dalvj miesto.
pastarųjų
laikų Sommos ?”^1-!0’ Durn"'c Stanislovas bai aiškiausiai parodo, kokie
Motormanas Walsh išsi
fronte ■'talkininkai paėmė:!L^nlek,s’ atalsak5 tohaua jie yra vargšų prieteliai ir
gelbėjo ir liko suareštuotas.
Bucbarestas. Rumunijos 1,449 afieerių, 71,532 karei-'P'1^“ atatoTO P”®?“
užtarėjai. Jų pragaištingą
kariškasis štabas skelbia, vių, 988 kulkasvaidžius ir
a rezignanjų kaikurie veikimą Lietuva minės amWashingtonas, D. C. Len
aiškino pasekme apskelbimo jjnaį
kad buk Dobmdžoje vokie
kijos
neprigulmybę
Suv.
arti 400 armotų.
Gyvenęs po No. 4558 So.
Lenkijos neprigulmybės.
čių kariuomenė po truputį
Nežiūrint į visas kliūtis
Valstijos tegalės pripažinti
Paulina St., Chicago, per
-traukiasi atgal.
Jus prakilnios Lietuvos Dūk
tik pasibaigus karei, kadan
siskyrė su šiuo svietu G
Kiek tuose pranešimuose
terįs darbavotės su nematy
gi įvairios permainos dabar
<1.
lapkričio, 4 vai. po pie
teisybės sunku įspėti.
gali būt daromos tik dėleiį
tu pasišventimu. Jums Tė
tųvynė Lietuva bus dėkinga
Andai buvome pranešę, kariškų reikalų.
Laidotuvės atsibus pėt
visados.
kad Kaune suvažiavę Rusi
nvčinje, lapkr. 10, šv.
Daug pasidarbavo čia ir jos ir Vokietijos atstovai ve- TALKININKAI UŽMUŠĘ
Kazimiero liet. kapinėse.
komitetai, kurie tvarkė au- dė seperatiškos taikos dery- 3,348 RAMIUS BELGIJOS
T ftv." Kryžiaus bažnyčią
GYVENTOJUS.
kų rinkimą. Daug prisidėjo bas. Dabar angliškas laikParyžius. Vokiečių povan
kūnas bus lydimas 9 vai.
Laikraščiai
iš
Rusijos prie to darbo prakilnus šel- rastis “The Worlds” prane
deninė laivė nuskandino ara
ryto.
Telegramos iš
Berlyno
Berlynas. ‘Gverseas News bu laivą bendrovės “Penin praneša, kad į kariuomenę pėjai aukautojai, kurie
kad tokios pat taikos de
Gentjs ir. pažįstami
Agcnev’ praneša, kad vokie sulas & Oriental.” Nuskan- šaukiami ir studentai balta-'džiaugsmu dėio savo centus rybos tarp Rusijos ir Vokie skelbia, buk franeuzai ir
kviečiami dalyvauti.
anglai lakūnai bebombarduo
čiai Šioje karėje sunaikinę dintame laive važiavo 450 biliečiai.
I ant tautos aukuro.

NEW YORKO VALSTIJOS
BANKAI.

VILLOS PLĖŠIKAI UŽMU
ŠĖ DVI MOTERĮ.
LIETUViy DIENOJE SU
FRANGUZŲ LAIMĖJIMAI RINKTA ARTI $120,000.
SOMMOS FRONTE/

VOKIEČIAI PAĖMĖ į NE
LAISVI 1,000 RUMUNU.

LENKAI DĖKOJA Už
LAISVĘ.

AUSTRŲ LAIVĖS BOM
BARDUOJA ITALIJOS
PAKRAŠČIUS.

LENKAS LEDNIGKIS AT
SOMMOS FRONTE FRAN- SISAKĖ BŪTI ATSTOVU
RUSIJOS DŪMOJE.
GUZAI PAĖMĖ 72,981
SKELBIAMA, KAD MAVOKIEČIŲ Į NELAISVĘ.
GKENZENAS TRAUKIASI
ATGAL.

POVANDENINĖ LAIVĖ ŠAUKIAMI KARIUOME
NUSKANDINO ARABŲ NĖN IR STUDENTAI
ANGLAI NETEKĘ 76 PO
LAIVA.
BALTBILIEČIAI.
VANDENINĮ! LAIVŲ.

76 Anglijos
laives.

gi

RUSIJOS PAVALDINIUS
ANGLIJOJE KVIEČIA Į
UŽ $150,000 SIDABRO
KARIUOMENĘ.
VEŽŠIS "DEUTSCHITALIJOS PADANGĖJE.

BOSTONE GATVEKARIS VOKIEČIAI NUSKANDINĘ
ĮKRITO Į VANDENĮ. 54 308 NEUTRALIŠKUS SUBMARINAS NUSKAN
LAIVUS.
ŽMONĖS ŽUVO.
DINĘS 2 VOKIEČIŲ
LAIVUS.

WASHINGTONAS DĖLEI
LENKIJOS KLAUSIMO.

DĖLEITAIKOSDERYBŲ
TARP RUSIJOS IR
VOKIETIJOS.

tijos buvę Stockholme. Bet,
povandenines žmonių. Visi keleiviai liko
Pirm jie dar buvo liuosi Dėlto visų badaujančiųjų matyt, ir jos neatnešė jokių darni Belgijos miestus užmu
šę 3,348 ramius gyventojus.
'išgelbėti.
nuo kareiviavimo.
lietuvių vardu mes galime vaisių.

JUOZAPAS KUSZLEIKA

Kviečia duktė
Agnieška Rusteikaitė.
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SAVAITINIS DRAUGAS

_ ___j nUopelnas

čia buvo kuriems tik brangi Lietuva,auklėjimus, ir namų pareigos,
be jokių partiviškų skirtu-perdaug- išsemia Tamstos jie
kataliku bažnyčios.
gas... Kiek galėdama padau
Tuomet rusų valdžia grie mų.

bės smarkesnes rusinimo'
priemonės 1864 metais ji
griežtai užgynė spausdinti1
ir skaityti lietuviškas kny-i

gas ir lietuviškus laikraš-j
čius.
į
Bet žmonės troško apšvie-į
timo, jie negalėjo visai už !
miršti savo nustotosios liuo‘
sybės.
Tatai imta spaus-Į
dinti lietuviškas knygas ir
Didžioji Europos karė sa-pakraščius Prūsuose,
vo kruvina letena palytėjo
Išspausdintas knygas ir

JI TAUTA

Įvairios
žinios
V n

h

KĄ DARO BEDIEVIŲ
VALDŽIA.

ginkite Tamsta savo miegoji
mo valandas. Jeigu nakties
mete negalima, tai pamiego
kite bent valandą ar daugiau
dieną, o butų žymi pagalba
prašalinimui rankų drebėjimo.
Nereikia gerti jokių šakdių
ar krislelių degtinėje mirkintų, nes Tamista gerlumėte ne
tiek gyduolių kiek degtinės.
fo

Pegtinės-gi gėrimas savaimi
daro žmogaus dirgsnių ' (ner
vų) nusilpnėjimų. Alus ir-gi

Nepameskit si kuponą.

$4,000 Dovani) Bus DYKAI

5
I balsai

s

® Jūsų pinigą tur

būti pade*

~~

ti geroie saugioje valstijoj
bankoje

Suond Security Bank
CHICAOO
I j-.
18

Vardus
Adresu,

PASARGA: — Šis
dytain skaičiui Luisų
parašytas vardas ant
Iškilokite ši kuponą

Milwauki

kampa* Western Avė

3% ant Jūsų Pinigų
kuponas yra geras viršnurodėlei to žmogaus, kurio bus
kujioiio.
lygiai pagal linijos.

Kontesto Redaktorui
1800 West lOth Street,

Chicago, Illinois.

Geras iki Gruodžio 26, 1916

Atdara Panedėliai, ir Subatomis
vakarais iki 8 valandai

-j Skoliname pinigus ant Namų

1

Persiunčiame pinigus
Į Europa

Ir galima

gauti Laivokartes

tus — galima imti vieną (ar- nutirpusi (“pamirusi”) nuo
ĮSTEIGTA 1888 M.
butinį) mažąjį šauktelį km ;alvos viršaus iki pusei blau
keturios valandos.
zdos... Dabar jau 5 metas kai))
Patartina maitintiesi liesa sergu — esmi 25 metų am
STATE BANK
jautiena mėsa, kiaušiniais ir žiaus.
PO PRIEŽIŪRA VALSTIJOS
Bethlehem, I’a.
vaisių (obuolių, griušių( kriau
KAPITALAS $600,000
Atsakymas
:
Mes
mokame
3 proc. ant Pinigu.
šių), slyvų “pyčių” aprikosų)
Mes parduodame Foreign Money
S. A. S.
Orders į visas dalis svieto.
Tos knygos ir laikraščiai žiu
Visas mokykla3 nu0 niu, tai toji degtinė nebus sti- košėmis, ruškynės (spinach),
pražuvimu.
Atsakymas
:
Viršininkai
'presnė
už
alaus
stiklinę.
Kaip
eelerai,
batviniai,
bastučiai
Kadangi daugelis ir savų taip sunkiai įgyti buvo žmo- kataliku atėmė.
WiUlam Kaspar — Pirmininkas
keliais degtinės
stikleliais (kopūstai) ir visos kitos dar
Tai yra liga nugarkaulio
Otto Kaspar, — Vice-Pirmininkas
jų Lietuvos praeities nepa- nėms lygu brangiausios re
Taigi mat kokią liuosybę (čierkelėmis) žmogus apsisvai žovės labai reikalingi maistai.
Charles Krupka, Vice-Pirmininkas
smegenų — Tūla smegenų da
Joseph Sikyta — Kasierius
žinsta, neatjaučia jos vargų, likvijos. Jie pagaliaus nak- ! teikia žmonijai • bedieviai.
August Filek—Ass’t. Kasierius
gina,
taip
ir
keliomis
alaus
Klausimas
:
’
pranešiu apie tai bent ke-įtums užsidarę, pasislėpę nuo vitii saueokinlės nu0
lis palengva gedo ir tebegen
liais žodžiais
policijos ir žandarmų mokm “ „VU1;
nuo stiklinėmis — lygiu budu ap1900 Blue Island Avė.
3 metai kaip sergu. Augš da — ir negalima daug pagel
Lietuviai yra ne SLAVAl'davo savo vaikus lietuviškai^
aISkUne bedleTi', ’i svaigsta. l’amistai patartina
Chicago, III.
čiau kelio — ant pačių gyslų bėti, nes — yra sugadinta ar
ne RUSAI ir ne LENKAI skaityti. Bet nelaimė tiems,
v<1'
j"k"l svaiginamųjų gėrimu vi- kairės kojos (kulšės) yra ne
ba nutrauktos kraujo gyslelės, Į
kurios sužinojo poilcija|
-------------------įsai negerti.
užgydomos žaizdos iš kurių kurios turėjo maitinti tąs dir- Į skiesta pienu ar vandeniu —
bėga balti pūliai. Penkis sy ksnis (nervas), kurios neša į Į gali sumažinti skausmą, ir
garbinga Indo-Europejiška ar žandarai vaikus bemoki
štai išvirtus kiaušinius, arba kius darė operaciją — nieko
tauta. Lietuviu kalba yra nank ar laikraščius bei knyodą ir iš odos jausmo pajau neužnuodyti kraujo. Šitokia
žalius — su pienu ar su pasti- negelbėjo. Vieną kartą buvo
daug senesnė už rusų ar len Sas beskaitant!... Tiems užtas.
Teoretiški aiškinimai liga sergančiam, daktarai nejolkoms — gerkite ir naudo- užgr usios žaizdos bet už ke
kų kalbą. Sulig mokslo vy- dėdavo didžiausias bausmes,
Tanistos nei šildys nei šaldys, daug tegali pagelbėti.
kitėsi celerų lapų kambliais. te’
rų nuomonės, lietuvių kalba sodindavo i kalėjimus arba
mėnesių vėl atsivėrė ir “Sodiuni bromid” gerai at- į
A. K. Rutkauskas, M. 1).
Iš celerų yra daromos gyduo podraug su pūliai išėjo maži
yra viena iš pačių gražiau-'siųsdavo į Sibirą,
šių kalbų pasaulyje.
Į Sibiro
sniegai
užpustė
lės tokiems kaip Tamista li- akulo grumuliukai...
v\YV ashmgtone
i • j.
•
goniams, tai-gi
naudokitėsi žaViduriniais amžiais, vieš- kaulus daugeliui lietuvių tė
A< S. Gudas,
jau pradėta 7. . . ’.
7
pataujant Lietuvos valdo- vynainių už tai, kad jie drį-į svarstyti biudžetas sekan- bais ir virtais celerais kad ir
“Draugo” skaityt,
vams: Mindaugiui, Gedemi- 80 žadinti iš miego savo bro-tieuis metams. Valstijos iš- kiekvieną dieną, o Tamstos
iš Brooklyn, N.Y
Lrankų
drebėjimas
veikiai
ap

nui, Algirdui, Keistučiui, ^us» kad skleidė tarp žmo- j laidoms išviso manoma paTamsta aiškiausiai aprašote
Vytautui, Jogailai. Lietuva n^LJ knygas ir laikraščius lie
2,000,000,000 dolerių. sistos. Geistina, kad namiš kaulų džiovos ligą... Tanustai _______________ jT VALSTIJOJ
J Tame skaičiuje užlaikymui kiai Tamstos neužrustintų ar reikia labai gerai maitintiesi Governor .......... ......................... FRANK O. LOWDEN.Rep.
buvo viena iš pačių galin tuviškoje kalboje.
Taip vargo Lietuva lygiai ^ausžemio armijos norima ba neerzintų. Ramybė, malo -- gerti žuvių ir alyvų aliejų, Lieut.-Governor ........... ......... JOHN J. OGLESBY. ,Rep.
gųjų Europon vaietijų. Ji tę
Secretary of State ................ LOUIS L. EMTRSON.Rep.
sės nuo Baltijos iki Juodų- Per 40 metų.
'paskirti 405,000,000 dolerių, nus sugyvenimas, nepertrau- žalius kiaušinius — pieną.
s bent S Va Iš žaizdos ištekėjusius pū Attomey General.................. 2D. J. BRUNDAGE. .Rep.
jų/urų, nuo Čekijos ir VoRusų valdžia galutinai įsi- o užlaikymui laivyno — kiamas miegoj i,
landų
laiko
inai
Tamstai lius rūpestingai suimti ant Auditor ........................................ ANDREW RUSSEL. ,Re]>.
kfebjos beveik iki pačios tikino, kad nežiūrint į visus.400,000,000 dol.
reikalinga.
Maskvos.
'slopinimus, lietuviškų kny-1
________________
popierinių, ar medvilnės šluo- Treasurer ................................... LEN SMALL.....................Rep.
Klausimas:
APSKRITYJ
Lietuvos kaimynai lenkai, gŲ ir laikraščių nepanaikistytuvų ir sudeginti. Iš Tam
Turiu galvos skaudėjimų, stos žaizdos pūliai — sudžiū State’s Attomey.................... FACLAY HOYNE . ..Dem.
n?Tėo;mi saitiprinti savojo.
kuris iš galvos metasi į ki vę ir į dulkes pavirtę gali šim Pres. Sanitary District___ CHAR. H. SERGEL. Rep.
v ilsu k, pa*:/ it.e i savo k* į Karei su japonais nevyktas kūno dalis, rankas, kojas, tus žmonių užkrėsti plaučių Trustees Sanitary District UHAR. H. SERGEL. .Rep.
ra’ius Lietu; ;s valdovą Ja- stant prasidėjo Rusijoj re
gi?.lą.
jvoliucionieriškas judėjimas.
šonus, ir kitur. Galiu valgy džiovos liga.
Trustees Sanitary District T. M. SULLIVAN... .Dem.
ti. .
Nuo to laiko i.’ Lietuva ir Rusų valdžia, norėdama nuGeriausieji vaistai, tai io- Trustees Sanitary District JAME A. LONG.......... Dem.
New
Yorke
tūlas
barzdaAtsakymas:
Lenkija abid.*» turėjo tą pa raminti lietuvius, kad ir šie
(’oformas su aliejumi sumai Recorder of Deeds............... J. F. CONNERY.... .Dem.
skutis
T).
Geisler
užsiima
sa
Viršuje tilpęs atsakymas į šytas ir giliai į pačios žaizdos Circuit Court Clerk ............ JOHN W. RAINE Y. .Dem.
neprisidėtų prie revoliuci
ti ?.«iėlių.
vo
amatu
20
metų
ir
susi

klausimą Prailgo Skaitytojos, vidurį inčirškiamas — gali su- Superior Court Clerk......... JAMES C. GAVIN...Dem.
1569 metais įvyko unija jos, 1904 m. 10 balandžio su
rinko
300,000
dolerių.
Pas
jį
tinka ir Tamstos ligai.
.
.
(susivienijimas) su lenkais grąžino Lietuvai spaudą.
etabdyti kaulo puvimą. Pū Coroner...................................... JAMES B. BOWLER.Dem.
Bet Lenkija pasirodė netei-j Buvo ir kitų kliūčių, ku- at,'ldaĮ0 skusties bei įrp Klausimas:
lių bėgimo nereikia nei bandy Assessor (full tenA) ............ J. O’BRIEN...... .Dem.
singa draugė: ji pasirūpino 'rios trukdė ir varžė Lietu-j^csį ,?'?os?vc tas’.
Ug,.^’ Pirm pusantrų metų, nak ti sutui’ėti. Žaizda turi už Assessor (vacancy) .............. JOSEPH CEPAK___ .Dem.
atimti nuo Lietuvos pačiasįvos gyvenimo ir kultūros1'""^1'''1’™1' n'aJoras Mlt’
ties metu, išsigandau žmo gyti iš apačios
beaugdama Board of Review .................. THOMAS J. WEBB..Dem.
cliel ir kitos žymios vpatos.
derlingąsias šalis: Volyniją, plė tolijas. Tais varžymais
gaus, tai kas tik durimi trink sveika mėsa net iki viršui. Pa- County Surveyor .................. jY. P. FEENEY..... .Dera.
HOPKINS..... .Dem.
Padaliją, Kijavo kraštą ir suspausta, tuo jungu pritelėja, tai aš krupčioju; iš gal viršį užgydant, o viduje pa Circuit Ct. Judge (v’c’n’y)
vos per nugarą net į blauzdas liekant pūlių — liga gali dar Superior Ct. Judge (v’c’n’y)SABATH...............Dem.
t.t.
slegta, Lietuva negalėjo nei1
Tarp Lietuvos ir Lenkijos'pasiskųsti, nei lygu ligomis
šaltis nupurto. Bijau nakties plačiau išsiplėtoti. Patyrusi
Į Neveda ............................. 3 W
laike ir oran išeiti.
kilo vidujiniai nesutikimai,1 padejuoti. Ir tai buvo jai
ligonių slaugotoja (nurse) ga
Rinkimai
New Hempshire.............4 H
kurie galutinai nusilpnino ir užginta.
Kaip susirupinu, tai num li tai atlikti ką čionai nuro
Kaip be rasos džiūsta žo-j
. ............14 H
Lietuvą ir Lenkiją.
rankos, kojos dreba. Sapnai džiau. Iodoformas ar tam ly
Prezidento”™
. .Pasinaudodami tuo Lietu- lėlė, kaip be oro miršta kiek
Brooklyne ponia Allen už neic.-(|žia ramiai miegoti; die- gus vaistas su aliejumi atskie....
3
vos silpnumu Rusija, Aus-į vienas gyvas daiktas, taip įniršo eidama gultų užsukti įlomis noriu miego. Lsnu ne sstas ir žaizdon inleistas ga
New York ..................... 45 H
VALSTIJOS
trija ir Prūsija pabaigoje 18 be laisvės skursta tauta.
jsazą. Šuva, pajutęs gazo vedęs 30 metų amžiaus.
North Carolina...............12 W
li būti pasekmingas gydymo
Alabama
..........................
12
W
amžiaus ją pasidalino tarp
Gana Lietuva prisivargor,<vaPsnb pradėjo balsiai loti
North Dakota................... 5 W
M. P. G. iš
būdas, žinoma, jeigu kraujo
Arizona
.............................
3
Wį
ollio
................
24 W
savęs. Didesnė Lietuvos da-'per tiek laiko, užtenka jai’1'
t miegamą] karu
East Arlington, Vt. gvsols pakaktinai atgabena
lis pateko Rusijai, o mažę-'svetimo jungo. Dabar laik-p)arĮ
budinti šeimynin- Atsakymas:
sveiko kraujo žaizdos apielin- Arkansas ........................ 9 W Ohlahoma ......................... 10 W
suė Prūsams. Nuo to laiko'raščiai praneša, kad Vokieti k? ’r «l°s sun’JCalifomia ........................... *
Oregon................................. 5 H
Tamstai irgi reikia labai kėsna.
prasideda ilgas sunkaus jun ja su Austrija atstatė LenColorado ............................. 6 W i Pennsylvania..................38 H
ramioje vietoje gyventi, ir už Klausimas:
go vilkimas. Vokietija sten 1 kų karalystę, kuri žuvo kar7 H Rhode Island...................... H
vis labinus, negerti svaigina
Su draugais žaidžiant, šo Connecticut ...........
Delaware
..........................
*
'South Carolina................ 9 W
gės Lietuvą suvokietinti, o tu su Lietuva.
mųjų gėralų. Neatbūtinai rei kau — vienkart man suskau
Broliai juk ir Lietuva tu
.Rusija surusinti.
kia nepavargti kasdieninį dar dėjo dešinį šoną virškulšies — Florida ................................ 6 W South Dakota................... 5 H
Tas* ištautinimo darbas bu ri tokią pat teisę prie savibą dirbant. Jeigu darbas la tarytum kas butų dūręs į šo Georgia.............................. 14 W Tennessee.......................... 12 W
vo varomas pasigaunant ne- sto vystės, kaip ir kitos taubai alsinantis, tai reikia kur ki ną — už mėnesio laiko nuo Idaho..................................... 4 W Texas ............................. 20 W
žmoniškų priemonių.
tos! Taigi, jei norime, kad
tur dirbti, nors mažesnę algą to atsitikimo radau toje vie Illinois ............................. 29 HįUtah ........................................ 4 W
Veda
Dr-as
A.
Kadangi Rusijoj viešpa, musą tėvynė susilauktų lai4 H
by tik visa jiega neišemiama toje odą “apmirusią” kelių Indiana.............................. 15 HiVermont....................
Iowa
......................................
13
H
Virginia
........................
/.12
W
tauja tautiškai pravosla- mingesnės ateities, inforRutkauskas
prie darbo. Iš gyduolių gali- krumplių pločio—apskritume.
viškas tikėjimas, kas yra muokime pasaulį apie Lie- JIS GYVENA 2200 CLY- lima bandyti “Veronai — So- Nuo to laiko — vis ir vis o- Kansas ..............................10 WjWashington........................ 7 W
pravoslavnu tuo pačiu yra tuvą, apie jos vargus, apie BOURN AVĖ., NORTH dium” (MerckCo.) arba se los apmirimo plotas didinasi. Kentucky..........................13 W,West Virginia
.... 8 H
skaitomas ir rusu.
reikalingumą jai laisvės.
SIDE, CHICAGO.
kantį receptą aptickuriui į- Kelis kartus labai išsigandau. Louisiana ......................... 10 W|Wisconsin.......................... 13 H
teikti, o anas paaiškins kaip Kiekvienas išsigandimas žy Maine ............................... 6 H Wyoming.......................... : 3 W
Dėlto rusų valdžia prisiun Šelpkime informacijų biurą, Klausimas:
tė į Lietuvą daugybę popų,'kurs
tiek
veikia
LieJau trįs mėnesiai kaip gim imti...
miai jiablogino mano sveikatą Maryland ........................ 8 W|'Išviso: WILS0N............... 271
244
kurie turėjo atversti Lietu tuvos
naudai
platinkime džiau kūdikį ir nuo to laiko Fl. extracti nueis voinicae —ėmė labai gelti šoną ir ga Massachusetts
HUGHES
____ 18 H
vą į pravoslaviją ir tuo ją gerb. kun. Kaulakio leidžia- mano rankos dreba.
drachmas: vienas ir pusė,
liansiai petį ir galvą... Gy Michigan .................. ...15 H *In doubt, 16.
surusinti.
įmąjį laikraštį “A Plea for
“Draugo” Skaityt. Sodii bromidi uncija viena ir džiausi, bet neikiek ne ge Minnesota ...................... 12 W
Bet nekulturiški popai sa the Lithuanians,” “Zvaig- Atsakymas;
p«sė.
riau. Dabar gelia visą peties Mississippi ...................... 10 W
vo gyvenimu nusipelnė tik ždės” išleistąją informacijų
Tamstos sveikata perdaug Syhipi liypopbospliitis unei o lą, šonas smilksta, galvos o- Missouri ........................... 18 W
gyventojų panieką, o Lietu- knygą ir t.t. Prie to švento nusilpninta , reikalauja gyvo
jas keturias.
' <bi m jausli činpinėjant, bet vi- Montana.............................. 4 W
vos surusinti neįstengė. Di-darbo turėtų prisidėti visi,nimo palengvinimo. Kndikio
Tokių, gyduolių sudrums- jsur odą skauda. Oda yra it Nebraska ..............
8 W

Meksikoje bedievių vy-ifeav^e turi nuo 4 ki 5 nuoir niekuo nekaltą, ramiai gy laikraščius slapta nešdavo
per
rubežių
į
Lietuvą.-Tame
ria
bė
j bažnyčioseis;“«'i alkoholi., o žmogus
venančią, kantriai veikian
gerdamas alų didelėmis stikčią rusų ir vokiečių jungą, dalyke ypatingai pasidarba-Įyartoti š stą vandenj
vo jaunesnioji katalikų kug rinkti aukas bažnyčioj ln‘™us "enlažai ir alkohol'° ilietuvių tautą.
siurbia. Jeigu* degtinės stikKovos dievaitis ir slėgėjų nigijos karta ir kaikurie je jr iedoti laike
nežmoniškumas grūmoja tai dietiškieji lietuviai inteli-1 numirusius. Kunigams už- Mį. IP*1“1™ l dldel« st,kll"f
dapilsiine vande
nelaimingai tautai galutiniu genėsi..
_ ~
drausta gyventi arti bažny- ir
11 iki
lkl pilnai
nd,ld damisun.
..m.i.-

KASPAR

CARIŠKIEMS REIKALAMS' Valgyklt<! Tau,sta labai sky
SKIRIAMA 805 MILI
JONŲ DOLERIŲ.

Laimėjusieji Rinkimus Illinois
Valstijoje

TURTINGAS BARZDASKUTIS.

ŠOVA IŠGELBĖJO GYVA
STĮ DVIEJŲ ŽMONIŲ.

Vr

SVEIKATOS
SKYRIUS

5

SKAITYKITE
“DRAUGĄ”

SAVAITINIS DRAUGAS

IŠ KARES LAUKO
RUSIJAI GRESIA BADAS,

120.
3) Francija per tuos vie
nus metus išleido laivynui
$90,164,625, armijai 191,431,
530ų išviso 281,596,205.
j

DVARAS ANT MUŠIU
. LINIJOS.

n

farotij apdaužytas, bet

Trrj-r^—|

dar'— išlikome sveiki.

|nesugriautas. Nuostoliai žiHusai viską, naikina, dcnoma labai dideli. Užplūdę gina.
Kaikurios Galicijos
rusai atėmė nuo manęs vi- ap\ lenkės visiškai paverstos
Krokuvos
laikraštis sus gyvulius, ūkės mašinas, į tyrus.
Nepamatysi nei
liucijoneriu vadas YenizeloRusija per tuos vienus
’zas” neseniai paskelbė gnulus ir t.t.
vieno žmogaus, nei vieno ne
sas turi arti 30,000 kareiviu. metus išleido laivynui $117,-lVjell() Galiciios dvarininko! Dvaro miškai taino ui vi-'suuriauto namelio.

Londono
laikraštis
“Times” rašo, kad Busi ja
galės visiškai pritrukti kaikuriu valgomųjų
dalyku. garais. Anuotas, šautuvus, išviso $83,547,093.
Sausio 7 d. 1916 m. v’enos P^^os. Teisybė, bu ’patis ūžė, gėrė, uliavojo.
Maisto klausymas Busi joje bombas ir t.t. taipo gi sutei
Italija — laivynui $49,
Bašau ir nežinau; ar jums
pasodinęs bulves, bet irj A pac žvėriški buvo kareiyra labai skaudus.
Prie kia Venizelosi talkininkai. 550,147, armijai $82,928,000 ’ teks skaityti mano laiškas,'-Pls iškasė išalkę kareiviai viai “savanoriai” vedami,
krautuvių durų reikia sto
išviso $132,478,147.
ar ne. Šit įau
kunigaikščio.
Tas
lau 13 mėnesiu ^
v'ar
“1 ne
*"dvgus.
Vl.’ p''“” Kaip
-“"*1' reikės
miun vieno
vienu
KuiuguinM-iu.
vėti po keletą valandų, idant
Japonija — laivynui $48, esu atskirtas nuo viso pa. šiuos metelius išmisti — Die būrys
susidėjo
iš
visogauti svarą cukraus bei
105.152, armija $49,000,000; saulio: negaunu nei laikraš-J^a^ vienas težino. Kalbamą, kili katorznikų, kurdų, vaisviesto.
Manoma įsteigti
1 kad nuostolius valdžia atly- katu ir t.t. Bet buvG ir geišviso — $97,105,152.
čių, nežinau nei kas atsitiko
tam tikrą ministeriją, kuri*
Taigi prisitaisymui prie su mano giminėmis, nežinau gins, bet kada tas bus nežl- nj rusų kareivių. Vienas. iš
rūpinsis maisto reikalais.
jų gal išgelbėjo ir mano nakarės 1914 m. daugiausiai pi kur gyvena mano suims, iš nia.
Austro - Yengrij os oficialė
ningų išleido Anglija t. Y-j tremtas Kusi ją. Ką per tą
Prieš Naujus Metus buvo mus. Jis man patarė prie
statistika parodo kokios bu
$461,830,459; po Anglijos ]ay<{J reikėjo patirti — surJnie 7Pa« dideliame pavoju namų sukurti ugnį. Bušai
vo išlaidos įvairių valstijų
tuoj į kondin eina Rusija,) 1<n apra^vfį įr anį jauCio'K- Austrai šaudė nuo upės, pa
pamanė, kad mano dvaras
prieš pat Europos karę. Su
$435,308,657, po Rusijos to- ^kuros. Be to dar ^alo ko n
rusai is miško. Tokiu bu-ija u dega ir atsitraukdami
lygink skaitytojau tas išlai
liau atsilikusi eina Vokieti čių nesimato, nes rusai vis du musų namai atsidūrė nešaudė į jį.
das su pasisekimu šitoje ka
Į Nors daug nuostolių turėja kuri išleilo tam dalykui dar spiriasi pirmyn ir neži tarp dvieju ugnių.
rėje, pamatysi, kad nevisuKulkos zvimbė, kaip bitėsjiau, bet esu įsitikinęs, kad
NEW YORK. Skolos sep labiau sekas tiems kurie tu- $295,181,125; po Vokietijos nia ar austrams pasiseks
eina Francija, kurios išlai juos galutinai nuvyti. Ir, pa vasari7j. * Keletas kiliku pabėgus nuostoliai butų butynių kariaujančių valstijų
didžiausias
išlaidas.
padidėjo iki $75,000,000,000. Tos skaitlinės parodys bent dos siekia $281,596,2$5. Po berašant šį laišką aiškiai giT|buvo išmušę langus.
Aš(vę dar didesni.”
Franci
jos
eina
Italija,
po
jos
Prieš karę tos pačioj valsti dalinai kur labiausiai išsi
dėt pragariškas staugimas su uošve užsiglaudžiau kam
Japonija,
o
po
Japosijos
—
jos turėjo tik $27,000,000,- platinęs militarizmas.
rusų anuotų. Mano gyvena pe ir meldžiaus ir visą laiką
Austro
Vengrija
000 skolos. Kasdien karės
masai namas, norfc gerokai drebėjau. Dievas neapleido
Nuo 30 d. birželio 1913 me
vedimui dabar išleidžiama tų iki 30 d. burželio 1914
$105,000,000.
O pradžioje metų valstijų išlaidos prisi
šių metų dar dienos išlaidos rengimui prie karės buvo ši
Athenai. Dabartinis Grai
siekė $90,000,000. Jeigu ka tokios:
kijos stovis labai apverkti
rė baigtųsi prieš naujus me
nas. Skaitlingi būriai karei
1) ANGLIJA per tuos
Jei taip, tai prisidėk prie Namų Budavojimo Ben
tus, tai vienu nuošimčiu nuo
vių domiai saugo vokiečių
vienus metus išleido laivy
drovės
ir
naudokis
progomis,
kurios
yra
Chicagos
skolos reikėtų užmokėti $3,pasiuntinystės riimus Grai
nui $237,530,459; armijai —
Real
Eastate
biznyje.
800,000,000 kas met.
kijos sostinėje Athenuose.
$224,300,000; išviso — $461,Paryžius. Francuzų armi
Tessalijoje verda kruvina
830,459.
jos vadai praneša, kad vakakova tarp kariuomenės ka
2) VOKIETIJA per tuos* riniame fronte labai mažai
yra
geriausia
ir
saugiausia
vieta
dėl
kiekvieno
raliaus ir revoliucijonerių.
vienus metus išleido laivy-jyra vokiečių kareivių. Turtaupomų pinigų. Čia dedami pinigai atneš didesnę
Venizeloso armija eina lin
nui $112,091,125,
armijai Imt dalis jų išsiųsta Rumunuošimtį,
negu
kitoje
bankoje.
Indėjęs
čia
pinigus
kon
miesto Larissa.
183,090,000; išviso 295,181,-'ui jos frontosna.

AUKOS KARĖS
DIEVAIČIUI.

KARĖS IŠLAIDOS
DIDINAS.

MAŽA VOKIEČIŲ KARIUO
MENĖS FRANCUOS
FRONTE.

DIDELE NAUJIENA

.Iš visko matyt, kad Vo
kietijoje žmonių ūpas netik
JAU IŠĖJO IS SPAUDOS NAUJI LAIDA TŲ ĮDO
nenuslūgo, bet, priešingai,
pakįlo. Ten net ir vaikai MIAUSIŲ KNINGELIŲ:
1) KOPERNIKAS IR GALILĖJUS. Ją galima pirk
suorganizuoti dėlei nešimo
pagalbos tėvynei. Šit vaikai ti tokiomis pat sąlygomis, kaip ir kningutė‘Marksas II.’
2) SOCIALISTŲ NORAI IR DARBAI TIESAS
1356 mokyklų nuo pradžios
karės vyriausybei paskolino
$54,864,000
markių
(arti
$13,716,000).

Šviesoje.

GRAIKAI MUŠASI
TARP SAVĘS.
*

Londonas.
Graikijos pa
dangė labai apsiniaukė. Šio
mis dienomis Graikijoje pra
sidėjo vidujinė karė. Kara
lius Konstantinas pasiuntė
savo kariuomenę, apginkluo
tą anuotomis, prieš Venizelosą, kuris sukėlė Graikijo
je revoliuciją ir kuris nori
įtraukti graikus į karę su
bulgarais.
Pirmas mušis
tarp karaliaus ir Veuizeloso
šalininkų buvo apylenkėse
miestelio Guida. Keletas ka
reivių sužeista iš abiejų pu
siu. Kuomi tos broliškos žu
dynės pasibaigs dar nežinia.

ŠIOJE KARĖJE JAU ŽUVO
4,600,000 ŽMONIŲ.

t

Viena draugija Danijoje
nprokavo, kad šioje karėje i
užmušta ir mirė nuo žaizdų
4,600,000 kareivių.
Apskritai imant kasdien
visuose frontuose užmuša
ma 6,336 žmonių.

VENIŽELOSASTŪRI
30,000 KARIUOMENĖS.
Londonas.

Graikijos revo-

Ar Nori Uždirbti

3) GIORDANO BRUNO. M j
4) Į SOCIALISTŲ ROJUI
5) MARKSAS II.
, t.<

EXTRA NAUJIENA
Kuo tik išėję iš spaudos šitos LABAI ĮDO
MIOS kningelės:
1) SOČIAI ISTŲ NORAI IR DARBAI TIESOS
Šviesoje. čia gyvais atsitikimais prirodyta,
ko nori socialistai. Čia išvilkta aikštėn SOČIA
LĮSTŲ sekretai.
2) Į SOCIALISTŲ ROJŲ.
Kas nori links
mų pasiskaitymų, teperka šitą kningutę.
3) GIORDANO BRUNO. Didis bedievių kan
kinys. Kas nori pažinti bedievius ir jų vadus,
skaitykit šitą kningutę.
Perkant PAVIENIU kiekviena kningelė tekaštuoja tik po 5 CENTUS. Imdamas VIENOS
RŲSIES kningelių nemažiau 100, gausi po 3 cen

tus, imdamas nemažiau 200, gausi po 2 centu, im
damas nemažiau 500, gausi po 1 centą.
Kas norėtų gauti NE VIENOS RŲSIES, bet
sudėtus iš trijų pirmųjų rųšių kningučių, tas už
200 kningučių užmoka 5 dol., o už 500 tik 8 dol.
4) MARKSAS II. Pasiremiant pačiais svar
biausiais SOCIALISTŲ DOKUMENTAIS, šitoje
kningelėje yra išrodyta, kaip socialistai rengia
žmonijai BJAURIĄ VERGIJĄ.
Ta kningelė yra didesnė.
Perkant PAVIE
NIU, ji tekaštuoja tik po 8 CENTUS. Imdamas
nemažiau 100, gaus po 5 CENTUS, imdamas ne
mažiau 200, gausi po 4 CENTUS, imadamas ne
mažiau 500, gausi po 2 CENTU.
Gerb.
KUNIGAMS ir AGENTAMS čia GE
RIAUSIA PROGA paskleisti po žmones naudin
gi) ir įdomių kningelių. Pasiskubinkite užsisa
kyti! Piningus reikia užmokėti UŽSISAKANT..

Ru visais tais reikalais kreipkitės į“DRAUGAS” PUB. CO.
1800 W. 46th St., Chicago, Illinois.

GELEŽINIAI TINKLAI DĖ
LEI SUGAVIMO

“ūeutschLando.”
New London, Conn. Suži
nota, jog anglai patiesė gele
žinius tinklus tose vietose,
kur jie tikėsi, kad plauks
vokiečių povandeninė laivė
“Deutschland.”

Plymouth National

BANK
Plymouth, Pa.
Kapitalas su perviršiu
$165,000.00.
Šitoji Banka prižiūrima
Suvienytų Valstijų valdžios.
Moka 3 nuošimčius nuo sudė
tų pinigų. Galima susikalbėt?
lietuviškai.
G.

N.

Postlethivaite,

iždininkas.
Mandagus patarnavimas.
BUKITE ATSARGESNI

Pinigus?

Lietuvos VyačiyBullding and Lons Association

MOKYKLŲ VAIKAI SKOLI
NA SAVO PINIGUS
KARĖS REIKALAMS.

_

GRAIKIJOJE DIDELĖS
SUIRUTĖS,

B

žinai, kad tavo pinigai yra valdomi ir saugomi pasi
tikimų lietuvių ir apverčiami lietuvių biznio pakėli
mui. Jei nori pirkti ar budavoti namą, kreipkis į
šią Bendrovę, o gausi sveiką patarimą ir reikale ga
lesi pasiskolinti pinigų ant lengvų išmokėjimų.
Bendrovės susirinkimai atsibuna kiekvienų pane
dėlio vakarą nuo 7:30 iki 9, šv. Jurgio parapijos sa
Įėję, pirmos lubos, dešinejame kambaryje, 32nd. pi.
ir Auburn avė.
Į bendrovę gali įsirašyti abiejų lyčių asmenjs ly
giomis teisėmis be skirtumo amžiaus.

Reumatizmas Sausgėla
Nesikankike save Skausmais,
Reumatizmu, Sausgėlė, Kaulų
gėlimu, arba Mėšlungiu—raume
nų sukimu; nes skaudėjimai nai
kina kūno gyvybę ir tankiai ant
patalo paguldo.
CAPSICO COMPOUND mostis
lengvai prašalina virš minėtas li
gas mums šiandien, daugybė
žmonių siunčia padėkavones pa
sveikę. Prekė 25c, per pačtų 28c.

• i

JUSTIN KULIS,
3259 S. Halsted St., Chicago, m.
Knyga “ŠALTINIS SVEIKA
TOS,’’ arba augalais gydyties
prekė 50c.

Paul P. Baltutis, prez.,
3315 8. Halsted st
Geo. Žakas, vice prez.
3339 Emerald avė
John J. Kazanauskas, sekr.,
2237 W. 22 str.,
Paul Mulevičius, ižd., 6329 S. Fairfield avė.
A. A. Šiokis, advokatas, 3255 S. Halsted st..
Direktoriai:
M. Janušauskienė, P. B. Baltutis,
Elena Jovaišaitė, P. Mulevičius. J«»sefina Adomavičiūtė, J. J. Kazanaoskas, A. S. Prečenauskas, J. Tuma
sonis ir G. Žakas.
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Man pavestus
darbus atlieku
artistiškai.

PŽIN-EKPELLERIOPeno ir ištikimo draugo Šeimy
nom, naudojamo visom** pasau
lyje |wr pusę Simt n čio 25“.
už iMUik.ntę v i *•<»•<• pliekose,
urbi gulite užuukyti tiesiui iš

A

F. AI>. llirilTĘR
CO.
74—80 Vaihiagtoo Street, Me« York.

M. A. Norkūnas
i66 Molrose Street,
lo, Mnss.

Montel-

Seniausia Taupymo Banka Chicagoje

The Hibernian Bank

KAD BANKAS BUTŲ SAUGUS, REIKIA:
1. Kad banko kapitalas butu didelis.
2. Kad bankas turėtų didėt) atsargos fondų, o tai jis gali
turėti tik jei atsargiai vedamas.
3. Kad banko valdininkai ir direktoriai butęžmonės didelių
patyrimų ir visuomenei žinomi.
4. Kad bankas butų po Valstijos ir Clearing Bonse priežiūra.
5. Kad bankas butų jau nuo genai įsigyvenęs.

Įkurta 1867 metuos.

Pietvakarinis kampas La Salia ir Adams St.
TAUPIMO DEPARTMENTA8
Priimam Depozitus pradedant nuo vieno dolerio ir daugiau, už kurluosinokama 3 nuošimčius ant metų, kurį pridedam kas pusė metų.
Atdaras Subotos Vakarais uno 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.
REAL ESTATE DEPARTMENTAS.
Perka ir parduoda propertes ant komisijos: iškolektnoja randas
Ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičius; aklina pini
gus ant Įtaisytų savasčių (properčių).

8IS BANKAS PILNAI flIEMS REIKALAVIMAMS ATSAKO, NES:

Jį

t
t
Meldžiu platinti, angliška pamfletą apie Lietuvą.

"A. PLEA FOR THE LITHUANIANS”
Dar galima gauti visus numerius. O neužilgo ir šeštas numerįs išeis iš spaudos. Pamfletai yra papuošti Lietuvos žem
upiu ir Vytauto paveikslu.

Hubatomls nuo 9 lig 2; HUBATOMI8 VAKARAIS NUI 6 LIO 8 VAL».

Kertė La Baile Ir Waahlngton gatvių, priedais City Hali.

t'TAISYTA S iš fnrmulosre<Tpto: suteikto išmintin
gu Egypto zokohinku,

S O ZFJ. O 3

Kad iš daugelio bankų pasirinkus sau vien, kur žmogus, pasidėjęs
savo pinigus, žinotum tikrai, kad jie ten nežlugs, reikia kai kas
žinoti apie bankų saugumų. Svarbu žmogui, kad pasidėti jo pinigai
duotų jam procentų, bet svarbiausia, kad jie tikrai žinotų, jog gali
savo pinigus atisiniti iš banko, kada tik nori.

STATE BANK OF CHICAGO

PETER MILLER IR 6. MILLER
2256 W. 22nd St., arti Oakley are.
Tei. Canal 2941.

A. M: Norkūnas

Kaip Reikia'Pasirinkti Saugu
Banką Savo Pinigams
Pasidėti

1. State Bank of Chicago kapitalas dabar yra 1,500,000.00
2. .Tos atsargos fondas yra daugiau kaip $3,500,000.00.
3. Jos valdininkai ir direktoriai yra žinomi Chicagos finansistai turintjs ilgų metų praktikos banko dalykuose.
•
4. Bankas gyvuoja® jau nuo 1879 metų.
5. Jis yra po Illinois Valstijos valdžios ir Chicagos Clearing
House Asociacijos priežiūra.
8. Jo depozitoriai viršija $30,000,000.00.
Banko Taupomaaai skyrius turi daugiau kaip 40,000 depozitorių,
tarp kurių daug lietuvių. Mat ir lietuviai jau parytė, kad šiė ban.
kas yra vienas didžiausių, tvirčiausių ir saugiausių bankų, be to
jame dirba lietuvių klerkų, kurie lietuviams prigimta kalbapatarnauja. Kas nori saugiai savo pinigus pasidėti, tegul pasideda šia
me banke. Bankas moka 3 nuošimtį metams.
Banko Taupomasis Ckyrius atdaras KASDIEN nuo 9 lig 3 vai.;

Kuomet jus nueinat pas akių gy
dytojų dėl akinių, visų-pirma žiūrė
kite, ar jis turi kolegijos diplomų ir
taip gi ar yra užsiregistravęs, ar turi
Optimetristo Certifikata,
nes užvis
svarbiausia Kolegijos diplomas.
AKIŲ GELBĖTOJAS.
.Tei jus kenčiat akių nuovargį, gal
vos skaudėjimų, tai ateikit pas savo
tautietį lietuvį P. Millerį, o jis mok
sliškai pririnks akinius ir išgydys jums
akis. Išegzaminavimas per specialistus
P. Millerį ir G. Millerį dykai.
Jeigu akiniai nebus geri, tai pini
gai bus grųžinami. Taigi, pirm eiti_
.kur kitur, ateikit pas mane persiris •
rint, o jus busit užganėdinti.
Taipgi užlaikau didžiausių
ant
\Vest Sides Storų įvairiausių auksinių
daiktų. Taigi kam reikalingi šlinbiniai
žiedai, laikrodėliai ar kitoki daiktai,
nepamirškit atsilankyt, nes jus čia,
pas savo tautietį lietuvį, gausit pi
giau, kaip kur nors kitur. Atdara kas
dien ir nedėliom iki 2 vai. do pietų.

*

KUN. J. J. KAULAK1S
324 VVHRTON ST.

PHILADELPHIA, PA.
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įlS LIETUVIŲ GYVENIMO!
AMERIKOJE

7

siinokes už’tai 6 dolerius, už kiekvieną tokį skaitytojoj lietuviai socialistai surengė Socialistai buvo gavę lei- jantiems broliams
lietu
gausi po 3,000 balsų.
• šokius. Svečių socialistų su dimą atskirai rinkti aukas. viams.
Tik atsimink, jog tie tavo surastieji “Draugui“ ari važiavo net iš Gardner, Prieš pat tą dieną miestas
Kur tų socialistų žmoniš
“&av. Draugui” skaitytojai butu NAUJI, tai yra tokie,' Mass. Šoko tikrai socialiskurie prieš šito kontesto pradžią to laikraščio nebuvo re- tiškai. Į doros reikalavimus
juliariškais skaitytojais, arba visai jo neskaitė. Jei su-'mažai kas težiūrėjo. Šokėjai
rasi senus skaitytojus, tai yra tokius, kurie ir pirmiau t socialistai taip užsišoko, kad
skaitė “Darugą” ar “Sav. Draugą,” už tokį plenume-' pavėlino ir traukinį. Namon
ratorių tegausi tik PUSĘ TŲ BALSŲ, ką būtumei ga-'sugrįžti nebegalėdami suta

jiems užgynė rinkti aukas. kumas? Juk tie socialistai,
Gerieji žmonės pasiūlė sąly kurie tai gąsdino rinkikes,
gas rinkti aukas išvieno. Jie ir varė jas nuo gatvių, elgės
nesutiko, išskiriant vieno ki tikrai žvėriškai. Jie taip pa
to dar nevisai susocialistė- j sielgė, kaip brolį, tėvą, ar
jusio, kurie sutiko rinkti au-'motiną žudydami. Jie taip

ręs už naują.
.
rė eiti gulti į viešbutį (hoNorint laimėti pačias augščiausias dovanas, geriau- telį).
šiai linkti ir “Draugui” ir “ Sav. Draugui” skaitytojus,
Eidami į viešbutį gulti so
U Draugo” bendrovė, norėdama paplatinti laikraštįl nes jei vienas tavo paklabintas nenori “Sav. Draugo,”
cialistai vaikinai susitarė su
“Draugą” lietuvių visuomenės tarpe, sumanė duoti di jis gali užsirašyti dienraštį “Draugą” arba priešingai, socialistėmis mergomis pa
džias dovanas tiems žmonėms, kurie pasirūpins išplatin kuris nenori dienraščio, gali užsirašyti “Savaitinį Drau- sielgti sulig socializmo mok
n
ti tą laikraštį. Kad tą laikraštį išplatinti dabar yra su
slo ir susiženyti VIENAI
rengtas kontestas arba lenktynės, kas daugiau išplotins
Kaip įstoti į tą kontestą?
NAKČIAI. Dėlto tie socia
dienraščio ar savaitinio “Draugo.”
Jei nori dalyvauti tose lenktynėse arba kitaip sakant, listai įėję į viešbutį susitarę
Platintojams “Draugo” jau nupirkta TRISDEŠIMT tame kontesto, pasirašyk savo vardą, pavardę ir adresą visi pasisakė ESĄ ZENOTI
DVI DOVANOS.
ant NOMINACIJOS KUPONO, kuris yra tame konte (VEDŲ), ir kaipo ženoti po
Tos dovanos NEGIRDĖTAI DIDELIOS.
sto apgarsinime, pasirašęs iškirpk jį iš laikraščio “Drau porą nuėjo gulti. TAI TIK
Pirmoji dovana tai AUTOMOBILIUS vertės $1,200. go” ir nusiųsk jį kontesto redaktoriui.
Jo adresas: RA SOCIALISTIŠKA MO
Antroji dovana — AUTOMOBILIUS, už kurį užmo 1800 W. 46tb St., Chicago, 111.
TERYSTE.
kėta 850 DOLERIŲ.
Bet nabagai neilgai tesi
Kaip tik prisiusi “Draugo” ar “Sav. Draugo” pre
Trečioji dovana muzika PIANO, už kurią užmokėta numeratą ir už ją pinigus, kontesto redaktorius tuoj iš džiaugė ta socialistų motery
650 DOLERIŲ.
ste. Kur buvę kur nebuvę
siųs tau kvitą su gautųjų balsų skaitliumi.
Ketvirtoji dovana PIANO vertės 300 DOLERIŲ.
Šiam kontestui ar lenktynėms pasibaigus, tie, kurie ir ateina tie “storpilviai”
Penkta dovana puikiausis GRAMOFONAS vertės tose lenktynėse dalyvavo, galės išrinkti sau komitetą iš buržujai dėdės su žvaigždė
150 DOLERIŲ.
sau pasitikimų žmonių, kurie suskaitys balsus ir padalys mis patirti tų ženatvių do

kas kartu.
Bet socialistų padarė kaip tie, kurie pa-mašulai G. ir R. ir kiti ėjo gatdę skęstantį žmogų nusitvėvėmis ir gąsdino rinkikes, rūsį virvės, nupjauna virvę
kad busite suareštuotos už ir sako: “Baigkis!’
rinkimą aukų, miesto esą už
Tatai kokie vargšų priedrausta.
Tokiu budu jie teliai yra socialistai!
kliudė rinkti aukas badauAšara.

ratą*

DiDžIOJO APGARSINIMO
(KONTESTO) PAAIŠKINIMAS

Į

SAVAITINIS DRAUGAS

Šeštoji dovana GRAMOFONAS vertės 75 DOL.
dovanas.
Septinta ir aštunta dovanos DVI SIUVIMUI MASI
Kitas smulkmenas ir paaiškinimus surasite kontesto
NOS, KIEKVIENA vertės po 50 DOLERIŲ.
apgarsinime. Jis nuolat dedamas “Drattge.” Su atida kiek
Likusios keturiolika dovanų tai naminiai rakandai vieną kartą perskaitykite apgarsinimą. Jei ko nesupraarba kitaip sakant mebliai kambariams.
Kiekvieni stumėte, paklauskite ar per laišką, ar asmeniškai kon
meblia) vertės po 20 DOLERIŲ.
testo redaktorius, jis viską jums paaiškins, kas tik rišas
Taigi “Draugo” bendrovė dienraščio ir savaitinio su tuo kontestu. Jo adresą nurodėm augščiau.
“Draugo” platintojams duoda dovanų už KETURIUS
Visą tą perskaitęs, SUSTOK, PAGALVOK, kad per
TŪKSTANČIUS DOLERIŲ.
Įporą su viršų mėnesiu gali uždirbti AUTOMOBILIŲ
Visos tos dovanos bus išdalytos tų laikraščių pla VERTES 1,200 DOLERIŲ, ir pagalvojęs su visa širdžia
ir energija STOK Į DARBĄ “DRAUGĄ” PLATINTI.
tintojams tuoj, kaip tik pasibaigs tas kontestas.

kumentus. Na ir ką tų žmo
gus su tais buržujais. Dėdės
socialistiškosios moterystės
pasirodo nepripažinstą, ir
naująsias poras varu .vesti
į šaltąją.
Čia sarmata, ką pasakys
žmones, jog tai gali dar ir į
laikraščius patekti?!...
Dėlto kelios poros sociali
stų vaikių ir mergų atsipir
ko nuo dėdžių užmokėdami
pasodintas į kalėjimą Eas- jiems po $20 . Kituos gi po
tone, Pa.
kaucija paliuosavo iki 9 lapBrav0 kričio.
Red. Prierašas.

Tos lenktynės laikraščio platinimo arba kontestas ne
bus ilgai. Jis te bus tik per pustrečio mėnesio. Dabar
tos lenktynės arba kontestas jau prasideda, o baigsis 17 d.
sausio, 1917 m.
.
Nuo spalio 15 d. net per'eastoniečiai, kad sugebėjote
Broliai lietuviai ir sesu
Kaip tas dovanas laimėti? Kurs laimės geriausįjį
penkius vakarus velnių kūpi apsiginti nuo tų tamsybės
automobilį, kurs antrųjų, kurs piano ir taip toliau? Do eius M. X. Mockus laikė so-j apaštalų, nuo tų naktinių tės, ar jus matote, kokią sar
matą tie išsigimėliai lietu
vanos bus dalinamos sulig BALSŲ DAUGUMO. Kas
cialistams misijas.
paukščių, kurie daro sarma- viai socialistai daro prieš
gaus visudaugiau balsų, tam bus pirmoji dovana, tai yra
Apie to tamsuno misijas tą visai musų tautai nevien svetimtaučius visai musų
'----- automobilis 1,200 dolerių vertės, kas bus antroje vietoje
neužsimoka nei kalbėti. Ką prieš savuosius, bet ir prieš
tautai?!!...
sulig balsų daugumą, tas gaus antrą automobilių 850
gali pasakyti tas žmogus ku svetimtaučius.
Tuo savo
Šokusi.
dolerių vertės, kas bus trečiuoju sulig balsų skaitliaus,
rį pats teisėjas bepročiu darbu jus pasirodėte tikrai
tas gaus piano vertės 650 dolerių ir taip toliau. Kurs
esant sako. Tik noriu pri susipratusiais šviesos apgy
taip mažai balsų tegautų, jog dovanos nenusipelnytų,
minti, kad paskutinį vakarą nėjais!
tam bus užmokėta 25 nuošimčio jo surinktosios prenuvelnių kupriu pavaišino UŽ
meratos vertės.
PERĖTAIS
KIAUŠI
Nuo ko priguli tų balsų gavimas? Balsų daugumo
NIAIS. Jam pradėjus biaugavimas priguli ne nuo ko kito, tik nuo tavęs paties.
riai blevizguoti apie tikėji
Kaip tuos balsus gauti? Balsus gausi, surasdamas pre
mą, pradėjo iš visų pusių
numeratorių (skaitytojų) “Draugui” ar “Sav. Draugui”
kiaušiniai lėkti, kaip mūšio
ir prisiųsdamas už tų laikraščių prenumeratą piningus
BALTIMORE, MD.
lauke granatos. Tas misi-'
kontesto arba lenktynių redaktoriui. Jo adresas: 1800
Kiek surinko aukų Lietu
jonierius ne pirmą kartą
W. 46th St,, Chicago, 111. tai yra “Draugo” administra
vių Dienoje, dar tikrai ne
taip vaišinamas.
Jis taip
cijoj.
žinoma. Suskaityta apie 3
WEST FITCHBURG,
vikriai apie stalą sukėsi,
Kiekvieną kartą, kuomet surasi dienraščiui “Drau
tuksiančius dolerių. RinkėMASS.
kaip mašinerijos tekinis.
gui” prenumeratorių, kurs užsirašys “Draugą” pusės
Spalio 28 dieną vietiniai jų buvo virš 300.
Jei jau socialistai nebetumetų ir užmokės už tai 1 dol. 75 centus, už kiekvieną
ir geresnių kalbėtojų, tai su
tokį prenumeratorių gausi po 400 balsų.
tokiais jiems amžina sarma
Kiekvieną kartą, kuomet surasi “Draugui” skaity
NAUJA KNYGA
k
ta.
toją, kurs užsirašys dienraštį “Draugą” vieniems me
Tai aiškiausia prirody
Naujos Eiles ir Deklamacijos
tams ir užsimokės už tai 3 dol. 12 centų, už kiekvieną
Aiuonii pranešiu lietuviu visuomenei, ka.l aš išleidau rinkinį nau £
mas, kaip socialistai sten
tokį surastą skaitytoją gausi po 1,000 balsų.
jausiu deklemacijų apie Europos ksr., apie Lietuvą, apie tėvynę jį
gias apgauti ir apkvailinti
musų nuvargintą ir šiaip visokią juokaunų, kurios labai tinkamos
Kiekvieną kartą, kuomet surasi “Draugui” skaity
nesusipratusius žmonelius.
deklemuot ir dainuot prakulbose ir perstatymuose.
toją, kurs užsirašys tą laikraštį dvejiems metams ir už
KNYGELĖ DIDELIO FORMATO 96 PUSLAPIŲ.
Ten Buvęs.
simokės už tai 6 dol. 24 centus, už kiekvieną tokį sura
KAINA
—25 CENTAI
stą skaitytoją gausi po 3,000 balsų.
Pinigus galima prisiųsti krasos ženkleliais
Kiekvieną kartą, kuomet surasi “Draugui” tok}
PAULIUS P. MIKALAUSKAS,
skaitytoją, kurs užsirašys dienraštį “Draugą” trejiems
218 W. Fourth Street,
South Boston, Mass.
Nedėlioję 29 d. spalio L.
metams ir užsimokės už tai 9 dolerius, už kiekvieną tokį g. g. 35 kp. surengė prakalskaitytoją gausi po 6,000 BALSŲ.
bas. Kalbėtojumi buvo p
Chicagoj, jei dienraštis “Draugas” siunčiamas pač- Dundulis. Kalbėtojas šau
Kuomet Jus Pasidedate
ta, jis kaštuoja metams ne 3 dėl., bet 4 doleriai ir pusė.
kė kiek galėdamas. Plūdo
Savo Pinigus į
Taip ir tiek gauni balsų, rinkdamas prenumeratą ant bažnyčios, ant kunigų,
dienraščiui “Draugui.”
net ir ant paties Dievo bur
Sitai kiek gausi balsų, rinkdamas prenumeratą “Sa- nojo.
vaitiniui Draugui.”
Abelnai
imant didesnė
Kiekvieną kartą, kuomet tik gausi tokį skaitytoją, dalis prakalbų buvo stačiai
kurs užsirašys “Savaitinį Draugą” dvejiems metams ir iš “Šakės” “Kardo” pa
.lųs galite būti užtikrintais, kad jūsų piningai yra
užsimokės už tai pusantro doleriaus, už kiekvieną tokį semta, ir dvokė mėšlynu.
saugioje VALSTIJOS INSTTTUOUOJB, kuri tapo
skaitytoją gausi po 400 BALSŲ.
suorganizuota viri 12 metą po priežiūra direktorių,
Rockfordietis.
kurie atsakanti kaip iš komercijos stovio taip ir iš
Kiekvieną kartą, kuomet tik surasi tokį skaitytoją,
finansiško.
kurs užsirašys “Savaitinį Draugą” vieniems metams ir
Apsrt to piningai yra apsaugoti sekančiai:
Kapital Stock ........................................................ | 300,000
mokės už tai 3 dolerius, už kiekvieną tokį skaitytoją gau
Kurpius and Undivided Profita over ...........
200,000
si po 1,000 balsų.
Bouble Liability of Stockholders ................
300,000
Nuo savo korespondento
Kiekvieną kartą, kuomet tik gausi tokį skaitytoją,
I’rotection to Deposltors of .............................
800,000
kurs užsirašys “Savaitinį Draugą.” trejiems metams ir gavome šitokią telegramą:
užsimokės už tai 4 dolerius ir pusę, už kiekvieną tokį Eastone, Pa., lapkričio 5 d.
VALSTIJOS BANKA
skaitytoją gausi po 2,000 balsų.
kalbėjo socialistų ir laisva
4162 — 4164 So. Halsted
Chicago, UI.
Kiekvieną, kartą, kuomet tik gausi tokį skaitytoją, manių kunigužis M. X. Moc
Atdara Subatog vakarais nuo 6 iki 8
JI
kurs užsirašys “Sav.tDraugą” ketverienis metams ir už- kus. Už savo bleviigas jis

GRAND RAPIDS, MIGH.

Kokie Sociali
Socialistu stai Vargšų
Prieteliai?
mokslas
gyvenime

ROCKFORD, ILL.

The Stock Yards
Saving Bank

EXTRA.

The Stock Varde Saving Bank

L

“Kataliku Spaudos
Savaitėje”
Rekomenduojami Platini Šias Knygeles:
Socialistų Norai ir Darbai Tiesos šviesoje. Gy
vais atsitikimais prirodyta ko nori musų
socialistai.
Kaina .........................................

Į Socialistų Rojų.

Socialistų darbai ir troški

mai nušviesti juokų formoje. Linksma
knygelė.......................................................................

5c

Pasiremiant pačiais svarbiausiais
Socialistų Dokumentais išrodyta, kaip so
cialistai rengia biaurią vergiją.......................

8e

Glordono Bruno. Didžiausiu bedievių kankinys
(mučclnikas).
Parašė A. M.
Antroji
laida, kaina .............................. ,.........................

5c

Garsingas Žvaigždį-.
M......................................

8ė

Marksas H.

Kopernikas ir Galilėjus.

ninkas.

Parašė A.

38.

Braittnellai. Tai labai įdomias apy
sakaites. Kalbą lengvi. Parašė Skruzdė.
Chicago, III. 1815 ......................................................45

No.

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

822

Lietuvių Tautos Memorijalaa. Parašė
ir indavė
Tautų (B.-issių)
Kongresui
— Londone atsibuvusiam
liepos 26—29
1911 m. J. Gabrys. Vertimas ii praueuzų kalbos dalie I Vilkes Barre, Pa.,
tai". Su paveikslais................................................... 1*

No. Užkrečiamųjų Ligų Išsi. '.etojimo Budai ir
Kovo Su Joms. Sutaisė Dr.
Greičiūnas

t ifiOlli iMfcm—aUSh^Hfcaadlb

Aute

.15

No. 959. ApsvarstykI Atlik :siems misiją pa
minklėlis; parengė Tėvas Kapucinas................5

Plati iv. Istorija 3enoir Naujo Įs
tatymo. Parašė kun. D.
Bonikovskis.
Vertė Dalį Imą kun. V. Mironas, Da
lį II kul. K. Kariausi is. Su paveikslais
parspausta sulyg J. ZavAdzkio 1905 m.
laidos. Drūtais poperos apdarais, viso
278 pusi.................
.......................................... *1.08

Ne. 1020.

No. 1022.

Trumpa žv. Istorija Seno ir Naujo
Įstatymo. Parašė kun. I. Buster. Kieto
popero apdarais. .. .. .......................................... 25

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

J

No. 1099. Krikščioniško Mokslo Katekizmas,
dalis I. Surengtas ir užgirtaa treiioje
Baltimores Koncilijaus. Pagal angliška
sutaisė knn. F. B. Serafinas. Talpina
trumpius klausimus ir atsakimus pritai
kytus pradedamiemsicris skyriams. K.

.15

1100. Krikščioniško Mokslo Katekizmas,
dalis II. Surengtas ir užgirtaa trečiojo
Baltimores Koncilijaus, pagal angliška,
sutaisė kun. F. B. Serafinas, iitame ka
tekizme sutalpinti klausimai, pritaikyti
augštesniems mokyklų skyriam*. Gražu*
išleidimas. Kalba lengva ir aiški. Kaina

.25

No.

No. 1105. Trumpa Lietuvių kalbos Gramatika.
Sutaisė Mokytojas Juoz. Damijonaitis,
vietinis Lietuvių Kalbos vadovėlis tin
kąs mokyklose ir patiems per savą stokinties, poperos apd.................................................. 35
No. 1134. Skaitymo Pradžia-nokslls, sutaisė J.
Damijonaitis, dalis IT............................................. 35
No. 1135. Vaikų žvaigždutė. Bendoriaua, dalis
I, kieto poperes apdarais....................................... 25
No. 1133. A. B. C. Pradžiamokslis. Sutaisė
J. Damijonaitis, drobės apdar............................. 25

No.
No.

Ns.

No.

No.

1138. Vaikų žvaigždutė, dalis II, kieto po
po roe apd. ............................................................... 45
1187. Blogi Kudikų Papročiai, su paveik
slais, parašė Dr. A. L. GrsiMaaas; kiek
vienai motinai šį knygai*
patartina
perskaityti, ...........................................................
48
1214. Lietuvos Vyčių Dovanėlė.
Parai*
kua. Dr. M. Gustaitis. Puikus veikalėlis
ir tikra dovaaėlė. Kiekvienas, jauni*
kaltis bei mergaitė privalo įsigyti Vy
čių Dovanėlę. Cbleago, III. 1811, pusi.
28. .... ••••••••
•••••••••••• ••••
.18
1219. žv. Kazimieras Lietuvei Karalaitis,
ypatingai jaunuomenei patarties skai
tyti ir platinti iį knygelę................................. 28
1916. Lietuvių Katalikų Metraštis. Re
dagavo knn. P. Lapelis. Yra tai visas
įdomiausių knygų lietuvių kalboje. Ma
rasi daugelį paveiksiu musų vaikėjų;
aprašymą lietuvių organizacijų, para
pijų, draugijų, draugijėlių. Visokių ia*
formacijų,
dainų,
pasakaičių ir tt.
Kiekvieno lietuvio grįčiojo privalo ras*
tiesi iį knyga. 448 pnal. popero apd.
.78
Drūtais drobės apdarais ............................ ėl.M

Užsakant po daugel ant sykio nuleidžiama didelis
nuošimtis.
Adresuokite:

DRAUGAS PUB. CO.
IB00 West 451 h Street

>

n

5c

Chicago, Illinois

■

SAVAITINIS DRAUGAS
jTMiTiauskas,

Pittsburg,

A. Aliei • kiutė, 106 Spj'.ee
SUSIV LIET. R. K. AM.
St. Mnm-. ster, Conn.
PITTSBURG O APSKRIČIO
VALDYBOS ADRESAI:
Organizatoriai: B. Sarapas, JOS, WAUKIGAN, ILL, VAL
Pirmininkas, Bautrus Vai
DYBOS ADRESAI:
23 Sheldon St., Hartford,
šnoras, 1514 Carson St, PittPirmininkas, Steponai Šėlio
Conn. ir
tu, 1344 So. Jackson at.
sburg, Pa.
J.
B.
Šaliunas,
866
Bank
Pagelbininkas, Kazimieras Būt
Vice-pirm., Antanas Vis

PAAIŠKINIMAS APIE LAI
KĄ UŽĖMIMO VIETŲ
NAUJAI IŠRINKTOS
SUSIVIENIJIMO
VALDYBOS.

kričio, 1 vai. po pietų šv. Kry

St., AVaterbury, Conn.

ba, 1416 So. Park ava
Protokolų raštininkas, Anta
Raštininkas, Kanst Vai
nas Samoška. 1230 So. Victoria
šnoras, 1116 Hilsboro
St., SEKANČIAS KNINGAS
St.
Pittsburgh, Pa.
Finansų raštininkas,
Jonas
VELTUI GALIMA GAUTI
Iždininkas, kun. S J. Če- S. L. R. K. A. KNINGYNE. Bakšys, 1327 So. Victoria st.

minas, Homestead, Pa.

A

Ne kiek Tamsta Uždirbi bet Kiek Sutaupini
Jeigu tamsta nori būti savistovus tai vienas kelias
jo dasiekti, tai pradėt Savings acount’ą. Žmogus, kuris dir
ba turi ir žinoti kaip taupyti savo piningus dėdamas juos
į banką. Niekas negali žinoti kur kokia nelaimė atsitiks ar
bedarbė ar liga prispaus ir tuomet nebus iš kur gauti pa
šelpos užlaikymui savo šeimynos. Neatidėkite ant toliaus,
bet pradėkite šiandieną. Mes mokame 3 nuošimčius. Mes
siunčiame piningus j Lietuvą žemiausiom kainom. Klaus
kite mus apie kainas
Įdėkite savo piningus į banką, kuri yra po valstijos
priežiūra.
Musų turtas siekia suvirš šešius milijonus dolerių.

Kasininkes, Antanas Bakšys
Ave.,
šiauš parap. svet. Kviečiame pananis, 318 — 4th
1327 So. Victoria n.
1. Gabrio “Lietuvių Lenkų
visus sąnarius būti susirinki Homestead, Pa.
Kasos globėjai:
Organizatorius, Kanstan- unija”..
Leonas Krikštinavičia, 1326
me. Turime daug svarbių rei
tas Vaišnoras, 1116 Hillsboro 2. Jono, “Diedas ir Graži- So Victoria St,
kalų apsvarstyti. Taip gi ne
St., Pittsburgh, Pa.
Adomas Jonaitis,
1326 So.
na'»
pamirškite atsiteisti duoklių.
3. Jono, “Kelionė į Euro- Lincoln St.
J. J. Palekas, pirm.
Atkartotinai p. K. Dargis
1. Maršalka, Pranas Dapkus
SLRKA. CONNECTICUT pa
1407 So. Park avė.
klausia viešai per organą, nuo
APSKRIČIO ANTRAŠAI.
4. Jono, “Kražių Skerdy2. Maršalka, Antanas DidjurCHICAGO, ILL.
kada SLRKA. Centro Val
»»
Prli Ashlud Am. Ir 47 gitih
ne
gis, 1327 oo. Park avė.
dyba pradeda pildyti savo pa SLRKA. 15 kp. įvyks susi
Knygius Pranciškus KaptuVareigas; nuo Seimo ar nuo rinkimas lapkričio 12 d. 1 vai. Pirmin. O. Rosmanskas, 41 5. Jono, “Konradas
rauskas,
1321 So. Victoria, St.
lenrodas”.
po pietų šv. Jurgio parap. sve. Capitol Avė., Hartford,
Naujų Metų.
Susirinkimai po aštuntai kiek
6. Freemanoč “Europos Is vieno mėnesio, apie pirm* va
Conn.
Visi sąnariai malonėsite a
Tiesa, L konstitucijoj nv/ra
$6.000.000
landą po pietų. Lietuvių svetai
pažymėta, nes tam tiaro laiko teiti susirinkiman. Reikia už Pirmin. pagelb., J. T. Kazlau- torija”.
skis, 443 Grand Avė., New 7. Jocio, “Kuomi Žmonės nėj, 9 ir So. Lincoln gatv.
užėmimui pildymo pareigų, ; įmokėti duokles.
Gyvena”.
Haven, Conn.
Valdyba.
naujai išrinktai valdybai, nie
ŠVENTO MYKOLO DRAUGIRaštiniu., S. ibulskis, 3 Fenu 8. Jono, “Naktys”.
kados nebuvo nustatyta. Bet
JOS,
ROCKFORD, ILL, VAL
9. Astramsko, “Petras Že
Place AVaterbury, Conn
ištiesų laikas turėtų būti nu
DUŲUESNE, PA.
DYBOS ADRESAI:
maitis”. Kasinin.,
A.
E.
Petrauskaite,
statytas ir tas turėTų būti jSLRKA. 102 kp. įvyks su
Mėnesinis Blaivininkų Laikraštis 1 puslapių
Aplikacija turi būti pažy Pirmininkas. Kazimieras Mikdėta kontsitucijoj. Kadangi si rinkimas lapkričio 12 d. 2 v. 4 Congress Avė., Wat?rbu
didumo. Kainuoja metams 50 c.
mėta kuopos viršaičių vaidais las, 1020 — 1022 S. Main st.
tas nėra ant tiek svarbu ži po pietų. Visi sąnariai pribu ry, 'Ynn.
Adrcjas:
ir krasos ženklelių už 10c.
Pirm. pagelbininkas ir Iždi
noti susiv. nariams, kiek pa kite susirinkiman.
Skolingi Kasos ghb., M. Pašickaitė
422
KUN. S. J. STRUCKUS, ninkas : P. P. Petrėnas,
čiai valdybai nuo kada ter duoklėmis atsiteiskite. Kas . 235 Pa k St., Ha t foru,
Rev. J. Valaitis
Island
av.e,
PLYMOUTH, PA.
minas jos urėdo prasideda ir užvilks mokestį, mokės baus Conn. :r
Protokų raštininkas: J. J. Mer
28 Cherry St.
- . Shamokin, Pa.;;
kada baigiasi.
čaitis, 1530 West st.
mę. Taip-gi nepamirškite at
Finansų
raštin.: J. Zobinas siasi apylenkėse Postavy. 989, šautuvų už $9,259,253
Seniau kada susivieniji aivesti naujų sąnarių.
1129
So.
Chureb
st,
mas buvo neskaitlingas ir da
Sodžius Moveiki, į šiaurius ir t.t.
B. Jakubauskas,
rašt.
Dr-stės, Dievo Apveizdos para
nesusitvarkęs, valdyba papra
nuo Postavy, keletą, karti*
pijos valdybos adresai:
štai delto, kad, nekurie val
1 kp. .Jonas Kučinskas, 238 Clocuin avė., Kingston, Pa.
Pirm. —■ A. Stulginskas, 715 ėjo iš vienų rankų į kitas.
EYNON, PA.
dybos sąnariai kaipo iždinin
2 kp. F. Stanevičius, P. O. Box 436, Forest City, Pa.
V. 19 Pi.
Dabar minėtojo sodžiaus šei
SLRKA. 80 kp. įvyks susi
Pag.
—
M.
Ramanavičia,
547
3
kp.
Ignas
Balčiūnas,
131
Inslee
PI,
Elizabetb,
N.
J.
kas arba raštininkas, senasai
mvninkais vra rusai.
linkimas lapkričio 19 d. 1 vai
V. 20 st.
4 kp.T. P. Kryzauauskas, 102 E. Centre St., Shenandoah, Pa.
perduodamas naujam ir nau
po pietų, pobažnytinėje sve
Jonas Jaroševičius, 1048 Was
5 kp. J. Kaniusauekas, Box 143, Forest City, Pa.
jasai priimdamas visą-ką, kas
Berlynas. Ofieialės žinios
Rašt. — Liud. Sabaliauskaitė
lainėje.
6 kp. A. Urbanavičius, 329 River St., Plymouth, Pa.
priguli prie to urėdo, turi žiū
714
S.
Union
avė,
7 kp. J. S. Laukaitis, 228 Mill St., Pittston, Pa.
praneša, kad Airijos pakraš
'Jonas Misleris, rašt.
rėti kad viskas butų perduo
Fin. Rašt. — K. Vasiliauskas
8 kp. Jonas Montvila, 3718 Burwell avė., Clevęland, Ohio
čiuose vokiečių povandeninė
dama tvarkoje; taigi supran
<58 W. 14 st.,
9 kp. .Juozas Segevičius, 583 Ilollister avė., Bridgeport Conn.
laivė nuskandinusi Anglijos
CHICAGO, ILL.
Ižd. — A. Grisius, 732 W.
tania, kad suvesti skaitlines ir
10 kp. J. Hodell, 318 Earp St., l’hila., Pa.
kariškąjį laivą.
Kasos glob.: Zof. Bartkevi
SLRKA. 16 kp. įvyks susi 11 kp. Mr Arhaitis, 68M'ongress avė., WatvrbulV, Conn.
sutvarkyti visus reikalus su
:aitė, 1828 S. Peoria st,
Kungaikštienė
Radvilie
viena diena negaliiiia. Tam linkimas nedėlioję lapkriČi< 12 kp. V. Stoekunas, 1700 W. Spruce St., ShamtiRin, Pa.
Al.
Klimas,
558
W.
14
st.
nė, kuri nesenai išvažiavo į
TIKTAI NAIKINIMAS
reikalinga nors vienas mene 12 d. šv. Mikolo A. parap 13 kp. J. Janilevičius, 658 W. Saratoga, St., Baltimore, Md.
Maršalką, — Mikolas Jatu Italiją, pasakoja, kad jos
14
kp.
.J.
Buragas,
56
Sheridan
St.,
Wilkes-Barr>e,
Pa.
avetain.
tuojaus
po
pamaldų
SAVĘS.
sis laiko. - Užtai dabar jau
'is, 622 W. 15 st.
15 kp. G. S. Žakas, 3429 S. Union avė., Chicago, III.
dvare
viena
pabėgėlė
pagim
Susirinkimas kas pirmą nenuo kelių metų yra praktikuo Sąnariai ir sąnarės ateiki 16 kp. Ant. Bacevičius, 1744 N. Iloune avė., Chicago, 111.
Daugel kenčiančių nuo reu
dė du kūdikius ir tuojaus
lėdienj
mėnesio,
Apveizd.
Die

te
susirinkiman.
Atsiteiskite
jama, atsimainant nariams
matizino arba neuralgijos yra
17 kp. Silv. Pileckis, 462 E. South St., Wilkes-Barre, 1’a.
vo parap. salėje, 3 vai po pietų mirė. Jos vyras iš to skau
duokles.
Pasistengkite
atsi

18 kp. L. Navickas, 16 Maneli Church St., Tamaųuo, Pa.
valdybos, kad naujasai užima
šiandien, tiktai naikinimas sa
smo pamišo ir savo ranko
vesti
naujų
sąnarių.
19
kp.
J.
Vaičiulis,
221
Prospect
avė.,
Nortbampton,
Mass.
vietų nuo 1 dienos Liepos mė
vęs. Tuo tarpu pagelba via
8V. JURGIO KAREIVIO
mis užkasė į duobę savo mo
20
kp.
IĮ.
Bairunas,
,3118
Belgrade
St.,
Phila.
Pa.
A.
Bacevičia,
rašt.
nesio po Seimui; nors kai ku
čia pat — vartok Trinerio Te
DRAUGYSTES, N0RW00D,
21 kp. J. B. Valukonis, 233 Broadway St., So. Boston, Mass.
terę su gyvais vaikais.
rie iš valdybos, išskiriant ra
palą, kuris reiškia sugrįžimą
MASS, VALDYBOS
22 kp. Jonas Drukteinis, 408 Linden St., Kenosha, Wis
ANTRASAI:
štininkų ir iždininkų, užima SUSIV. LIET. R. KAT. AM 23 kp. aMtas Liutvaitis, P. O. Box 197, Ilastings, 1’a.
į sveikatą. Geras taipgi nuo
CENTRO VALDYBOS AD
Pirmininkas,
Stasys
Kadar?*
vietas tuojaus po Seimui.
sutinimo, niksterėjinio ir nu
24 kp. Juozas A. Ijazarevičius, P. O. Box 617, Minersville, 1’a.
RESAI:
038 Washington st.,
Įvedus reformas, prisilai
25 kp. Jaučiukas, 34 N. Cleveland avė., Miners Mills, Pa.
šalimo. Kaina 25 ir 50c. Ap9th gt.
Pirmininkas — J. Jaroševi 26 kp. M. Čereškevieius, 46 No name. Pond, Lcviston, Me
kant Valstijų taisyklių, vra
tiekoes. Kiasa 35 ir 60c. Šios
Pirm. pagelb, Pranas Kudir
čius,
1048
Washington
St
27
kp.
Jon.
Dumčius,
P.
O.,
Minersville,
Pa.
reikalaujama kad, butų nu
mažos išlaidos suteiks jųsų
ta, 31 Franklin st,
28 kp. T. Motiejuniutė, 303 AValnut St., Luzern, 1’a.
Norwood,
Mass.
New
London,
Conn.
Vo

statytas tam tikras laikas ūžė
’rotokolų raštininkas,
Jonas
namams Trinerio Kosulio Ma
29 kp. A. Čežauskas, Cumbola, Pa.
Vice-pirm.
—
K.
Krušins
kiečių
povandeninė
laivė
kuškis,
18
Tremont
st,
mimui vietų naujai išrinktai
išytoją, pirmos klesos gyduo
kas, 59 Teneyck St., Brooklyn, 30 kp. Sodeika, 1807 N. Main st., Scranton. 1’a
Fin.
raštininkas,
J.
Versec
“
Deutsehland,
”
kuri
nese

Centro Valdybai.
Kadangi
lė nuo šalčio, kosulio, kaklo
31 kp. A. F. Leskauskas, 210 E. South St., Mahanoy City, 1’a.
N. Y.
•tas, 1184 AVashington st.
niai
antrą
kartą
atplaukė
į
Seimai paprastai visuomet at
skaudėjimo, dusulio. Jos. Tri
Raštininkas — J. S. Vaši 32 kp. Antanas Baronas, 6 Fifth St., Ansonia, Conn.
Kasiems, Viktoras Kavaliaus Ameriką su prekėmis, žada
sibuva paliaigoje Gegužio ar liauskas, 112 N. Greene St., 33 kp. J. Čepulis, 10806 Wahash avė., Chicago, 111.
ner, Mfg. Chemist, 1333—39
kas, 22 Sturvant avė,
išvažiuoti į Vokietiją šią So. Ashland avė,
34 kp. M. Masolas, 835-7 AV. Liberty St., Cincinnati, Ohio
ba pradžioje Birželio, tatai Baltimore, Md.
Chicago,'
Iždo globėjai:
35 kp. Košt. aVišnoras, 1116 Hillsboro St., Pittsburgh, 1’a.
pėtnyčią bei subatą.
Jokūbas
Puzinas,
20
Pond
st.
mano nuomone, laikas užėmi
UI.
(Apgarsinimas).
Iždininkas — J. Stulgaitis, 36 kp. A. Biskyg, 814 New York avė., Nevvark. N. J.
Talkininkų laivai tykoja
Barnasius Jankauskas Willov
mui vietų, naujai išrinktai 140 S. Meade
St., Wilkes 37 kp. J. Gaižauskas, 449 Croshv St., Oregon City, Oregon.
st,
Amerikos
pakraščiuose,
valdybai parankiausiai butų Barre, Pa.
VISOMS MOTINOMS.
38 kp. Ant. Tumasonis, 320 — 1 st Avė., Homestead, Pa.
Martinas BulkSas,
39 Tre idant sugavus šią narsią
Iždo globėjai:
nustatyti nuo 1 d. Liepos po
39 kp. A. J. Sutkus, 6329 S Fairfield avė., Chicago, III.
mont st.
plieninę žuvelę.
V.
Lukoševičius,
P.
O.
Mi40 kp. ;P. Karvojus, 208 S. Catherine, St.. Shenandoah1, 1’a.
Seimui.
Kopp’s Babv’s Friend Co.”
Maršalka, Stasys Kamila, 31
Įdomu,
ar
pavyks
ir
šį
lersville,
Pa.
•
’
(Toliau
bus)
Apie tai turės aptarti Cen
Tremont st.
yra vaikų geriausiu draugu,
A.
Nausiedienė,
917
W.
kaitą
“
Deutsehland
’
ui
”
lai

tro Valdyba ateinančiame sa
jis yra išgelliėjęs milijonus
3rd
St.,
Chicago,
III.
mingai
sugrįžti
į
Vokietiją.
KAIP
PALENGVINUS
vo susirinkime.
taikų nuo visokių ligų ir nuo
Dvasiškas Vadovas — kun
DARBAI
Susiv. Raštininkas,
mirties, štai kokį laišką aplaiJ. J. Jakaitis, 41 Providence
J. S. Vasiliauskas,
kė nuo Mrs. Jaeob,
/
t., AVorcester, Mass.
Baltimore, Md.:
Knygius — kun. S. J
Jus perkate palengvinimui
Gerbiamas
Drauge:
—
Itrnckus, P. O. Plymouth, Pa. darbo įrankius: typewriterius, TAUTOS FONDO VAL
DYBA.
Turiu už garis; prisiųsti
Gydytojas — Dr. A. K
Jums savo mergaitės paveik
Rutkauskas, 2302 S. Leavitt siuvamas mašinas ir taip to
New York, N. Y. Arti
liau.
Nėra
reikalo
apkalimo
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išvalys jųsų žarnas ir praša
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ANTRAŠAI.

NUSKANDINTAS ANGLŲ
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EUROPĄ TAIKOS
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LANDĄ MOKA AMERIKAI
$117,500 DOLERIŲ UŽ
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įtuokliavimų.
Gydytojai,
auklėtojai, mokytojai skun
džias, kad daug vaikų yra
silpnapročiais, suardo savo
dirksnius begerdami alų ar
lis susivažiavimas atstovių’pagaliaus degtinę.
D-ras

Iki vėlybos nakties Var-'mą bombų valdovai pasislė-jteto veikimas apribotas Vil-Įtiek miltų, kruopų ir kitų
savos gatvės buvo pilnos pė artvmiausiojo saliuno ru niurni; jo įstaigų išlaikvmas mažmbožių.
žmonių.
jsvj, kur ištupėjo tarp bačkų apsieina mėnesiui ne mažiau
Vilnius išliko visai svei
kas.
j
Bažnyčių varpai skelbė pa iki to, kol lakūnai nenuskrijkaip 20.000 markių,
šauliui apie iš numirusių prijdo šalin.
Lenkininkai išsijuosę len- dailiosios pramonės parodą

si kėlusią Lenkija.

ir dirbtuves; šalymais yra
spirtį iš Lozanos komiteto. lenkų, žydų ir gudų paro
Iš viso jie išleidžia lenkini dos, taip pat vokiečių pade
mo darbui per visą Lietuvą damos įtaisytos.

----------------- kiną, gaudami didžiausią pa

MAIŠTAS RUSĮIKARIUO _
MENĖJ FKANGIJOJE.

tos sąjungos, kuri vadinas .jĮerzjg sako, kad butų daug
“Katalikiško mokinimo są-pna^įau silpnapročiu, jei vai
junga.” .Prie tos sąjungos kus neįgundintų į alkoholi
priguli susipratusios katali nius gėralus.
Visa Lietuva išsiilgusi lau
ir Gudus nuo 150 lig 200
kės.
Ta sąjunga rūpinas
Vienas Šveicarijos laikraš tūkstančių rublių mėnesiui. kia jūsų pabėgėlių tremtinių
Parmazonai ir kiti tikėji- įkurti ir palaikyti kuodau'tis praneša, kad šiomis die Paskutiniu laiku vokiečiai grįžtant. Kada tai atsitiks!
mo priešininkai išsijuosę pla giausiai katalikiškų mokykSusisiekti vienam Lietu
nomis Marselyj buvo kilęs ėmė jiems kelią kirsti ir
tina savo raštus. Bjauriau-4U- Buvo daug gražių pra
vos
kampui su kitu be galo
maištas tarp rusų kareivių. stabdyti.
šias kningas su visokiais no- kalbų, kur aiškiausiai nuro1
Abivatelių Komiteto ne- sunku.
Diduma kareivių buk atsisa
Amsterdamas.
Austrodoma,
kad
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i
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langų, kioskuose, geležinke
nupuolė. Suvalkų guberni t i naši tuo sunkumu.
trijos
ministerių
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rus
žmones.
lių stotyse ir t.t. Brukte bru
Visos musų sriovės baigia
ja prikergta prie Vilniaus.
kui Dr. Koerber sutaisyti
DIENRAŠTIS
ka bedieviškus raštus, griau
Berlynas (via Sayvilie).
Viešumoje visur, net pačia bėgti vienon vagon. Kitaip
projektą Galicijos savvvaljančius tikėjimą ir dorą iš
me Vilniuje, po vokiečių tek negalima.
Žinių teikimo bendrovė
1
dos.
pačių pamatų.
Jei dabar
“L. B.”
sto pirmon vieton dedamas
“Overseas News” praneša,
Kaip
kitur
taip
ir
Austra

Francija atsisakė nuo Kris
I
Ii nebe lenkų, bet lietuvių tekkad Vokietijos imperatorius
taus tikėjimo ir Įvedė be lijoj bedieviai laisvamaniai
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S -------------------------------------- t stas.
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ir
socialistai
išsijuosę
plati

dievystę, jei Italija pavirto
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Iš viso dabar Lietuvoje
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i parmazonų lizdą, jei AngCOLLEGE.
yra apie 1000—1500 lietuviš
lijoj užvis labiau rūpinama ir l)asdcidimą. Ypatingai jie - Juozapas išleidė tam tikrą
ų mokyklų. Visų dalykų
patenkinti
kūno pajauti-!į^at’na nel)a(lorias kningas manifestą, kuriame apskel
40 Ir Cottage Grove Are., Chicago,
mokoma lietuvių kalba. Vo III. Telefonas Oakland 6252.
mus, jei Amerikoj į Dievo !l ,l‘‘Pa(h>res atvirutes. Kad biama Lenkijai autonomiją.
Metams
kiečių kalba kaipo mokymo bužių.
vietą dažnai yra pastatytas
su ^a^s- tvirkintojais Šis manifestas buvo viešai
Jus nusistebesite kaip puiki ir len
BERLYNAS,
LAPKRI
dalykas.
doleris, tame kalta yra be-!il‘ žinon»jos ardytojais jMel- perskaitytas Varšavoje ir
gva yra musų metodą padirbimo d raČIO 6 D. Vokiečių valdžios
Gimnazijai reikėjo pasiga
Todel Keister College yra populadieviu spauda. .Visa ta su-Pinino naes^e susitvėrė ga- Liubline. Tokiu budu Lenlaikraštis
“Kovnoer
ZeiriSka. Pamatykite mus apie speciale
minti naujų vadovėlių. Per
• ‘
•• įvede
•
j- ir
•
\
liiva susipilusių
susinratusiu Karaimų
kataliku hiia
bus lmosa ir
puvimą
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kaina dėl siuto.
tung,” išeinąs iš Kauno, ra
0 mėnesius L. Mokslo Drau
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draugija.
KAINOS MOKYNIAMS:
draugija. Bedieviai
Bedieviai nusimiausimi galfs savystoviai pletoties.
šo kad ir Lietuvai, taip pat
gija
išleido
dešimtį.
Aš
pats
Lenkija
neteko
savystoPilnas kursas su instrukcijoms $25.00
Prieš ią pasekmingai ko- n(~’
*<a draugija jau ėmė
kaip ir Lenkijai, galės būti
Siuvimo kursas 10 dienų .... $5.00
išverčiau
geografijos
pra

vvbės
beveik
tame
pačiame
voti begalime platinti do-d''"I;dvti
Ki1”"'.1 ard-vm0
suteikta laisvė.
Paminėjęs
džią pirmajai klasei ir arit TEL. DROVE TTtl
laike, kaip ir Lietuva. Rei
ras katalikiškas kningas ir dnrbg.
manifestą, apie Lenkijos ne
metikos teoriją. Versiu dar
kia tikėties, kad ir kitos prigerus laikraščius.
prigulmybę, “Kovnoer Zeialgebrų ir geometrijų. Lie 3464 So. Halsted St.
spaustis tautos taipo gi ne
Kaip tai gaila, kad musų
tung
”
sako:
tuvoje dabar 5 ar 6 gimna Darbo valandos:
bus užmirštos.
visuomenės daugelis vado-j
“
Manifeste
kalbama
apie
10 vai. iš ryto iki 8 iki vai. vak.
zijos.
Vyrai, Lietuva ir gi neiš
šventadienes nuo 9 vai. ryto iki 1 vai.
vų dar nesupranta to taip
Lenkijos žemės atimtas nuo
Stebuklu pavyko man iš
Daugiausia dirba Vilniaus nopiet.
sižadėjo laisvės ir m'es priva
svarbaus savo užduočio. Jie
Rusijos,
bet nejudinamas sprukti iš vokiečių varžos inteligentai ir sodžiaus ku
lome visomis išgalėmis rupasinėrę smulkmenuose, va-!
Labai maža inteli
pinties paliuosuoti savo tė klausimas apie ateitį lietu Vilniuje ir pakvėpuoti liuo nigai.
liojas po dulkes, o nežiūri,!
Phone Caaal 2118
vių
tautos.
Tas
bus
nu

sai
kurį
laika.
Naudodama

gentų! Stinga jų kiekviena
vynę iš vergijos pančių.
Anglų
laikraštis
“
Glaskaip priešininkai Įnirtę ar-j
DR.
YUSKA
Lietuva, taip pat kaip ir Len spręsta paskiau. Tas faktas, sis ta liuosybe, skubinu pra me žingsnyje. Ypač moky
Observer”
praneša,
do pačius jų tvirtoves pama gow
LIETUVIS
GYDYTOJAS
kiia. buvo liuosi ir ateityje kad Lietuva turi savo atski nešti, kas dabar girdėti liud tojų.
kad lietuvių katalikiškos mo
tus.
1749 Si. Halttid CHICAGO, ILL.
rą nuo Lenkijos administra noje Lietuvoje.
Lietuvių Komitetas stin
nori but liuosi.
kyklos Anglijoje labai gerai
CORNER 18th STREET"*'’
ciją, parodo, jog Vokietija
Nors musų nedaug paliko, ga lėšų. Vokiečiams atėjus
vedamos, o lietuvių vaikai
-urą fuAnąon uiun^siĮunpĮATp bet dirbame išsijuosę: neuž- jis sulaukė iš šalies: Švedų
esą švaresni už kitus, gabe
pasiryžusi ginti ir ugdyti in- si leidžiame
nei lenkinin Komiteto, Amerikos ir kitų
sni netaip išdykę, neaplei
Tel. Yards 1532
tos.”
kams, nei kryžeiviams, nors šaltinių tik apie 100.000
džia lekcijų.
DR. J. KULIS
esame labai suspausti. Daug markių, kuriomis turėjo daLIETUVIS OYDYTOJAS Ht
kas butų pasakyti, bet n<5-|]ytis su Vilniaus gubernijos
CHIBUBOAS,
WARSZAWA. Manifestas
ra kaip daug apie tai kalbė- organizacijomis,
3259 S. Halsted st. Chicago, IlL
apie Lenkijos neprigulmybę
Gydo visokias ligas moterų ir
ti.
• Labai buvo pravartu L.
vaikų.
laivo perskaitytas nedėlioję,
Miestams sunku gyventi: Komiteto sandėlis, kuriame
Rūpesčiu Saragosos ant -j
niIlŽIA
NFI AIMĖ
Priėmimo Valandos: nuo 9 ryto
vyskupio dabar Įvesta visoU,U£IR llCLAIIYILi
po piet. Tūkstantinės mi
iki 12; 6 iki 9.
Nedėliomis:
Washington, D. C. Prezi nėra jokios gyvybės — nei yra aabar (laiškas rašytas
nuo 9 iki 2 po pietų; nuo 6 v.
nios
žmonių
susirinko
prie
j e Ispanijoj kas mėnesį baž-, Kensingtono socialistų šu
dentas AVilsonas paskyrė prekybos, nei pramonės, nei liepos mėn. pradžioje. Red.)
iki 8 v.
nyčiose aukų rinkimas su-Jas Kazimieras Klenauskas senovės karalių paloeiaus.
spalių 21 ir 22 d. dėlei rin senobinio visuomenės gyve apie 500 pūdų cukraus, šiek
Pati
ceremonija
buvo
stiprinimu katalikiškos laik pėtnyčioje lapkričio 3 d. š.
kimo aukų nukentėjusiems nimo.
trumpa.
Pirmų
pirmiausia
raštijos.
Iš pradžių vokiečiai ėjo
m. nusišovė.
dėl karės asyrieeiams ir ar
manifestą
vokiškai
perskai

Tą sumanymą labai išgy
Koks gyvenimas, toks ir
mėnams. Iki spalių 31 d. Į Vilniuje ir apskritai Lietu
tė
generolas
Besseler.
Pas

rė popiežiaus nuncijus ant- mirimas.
Amerikos Raudonąjį Kryžių voje iš vieno su lenkinin
kui
tą
patį
manifestą
lenkis
vyskupis Ragonesi.
tam tikslui jau buvo suplau kais, dabar virsta kitaip: me
koje
kalboje
atkartojo
groŠio paskutinio rūpesčiais
kę S225,000. Armėnai tiki, daus mėnuo praėjo, lenki
vas
Hutten
Czapski.
Iš
krū

labai stipriai platinas po vi
kad jiems išviso pasiseks ninkai jaučiasi esu apsivylę.
tinių ligšiol tylėjusių žmo
są Ispaniją garbingų švie
Vilniuje yra lietuvių gim
surukti arti 330,030 dol.
nių
pasigirdo
linksmi
šauk

sos
platintojų
draugijos.
O kiek mes. lietuviai, su nazija, dabar joje 6 klasos;
smai.
Po
to
vardu
visos
Tos draugijos ypatingu bumokinių apie 150—visi gan
linksime.
Lenkijos
prakalbėjo
Warlu stengias išplatinti kuodau
greit vilniečiai. Direktoriu 1644W. Chicago1 Avė.
szavos
miesto
valdybos
pre

giausiai katalikiškų laikraš
mi yra Biržiška. Gimnazija
Londono miesto majoro
zidentas
ir
universito
rekto

Chicago, III.
čių.
Ačiū tam prakilniam \ ieta Anglijoj skaitosi labai
yra mišri — mergaitėms ir
Pamėginkite
musų
kavų
po
26c.
visur
kitur parduodama už 40c.
&
rius
Brudzinski.
Lenkiškai
jų veikimui, ispanų liaudies svarbi. Tų vietą visuomet
vaikinams. Toliau eina mo
Geriausia Santos Kava po 19c. už svarų, kur už tų pačių kavų K
apšvietimas ima kilti dabar,užimdavo protestonai. Šiais jis padėkojo už ciesorių ma
kytojų kursai, 6 pradedamo .?. mokėsite 30c. Arbata, Russian Congos, Ceylons, Olonga, Japans, Gun $
Powder už 40c. svarų gįvarantuota už 60c. vertės.
labai greitai.
Yra ir tarp mietais nuo pradžios lapkri- nifestą ir prašė kuogreičiausios mokyklos, 6 vaikų prie u
Mes užmokame už persiuntimų Parcel Post arba Express už
Chicagos.
musų nemažai gero noro čio tą vietą užims katalikas siai paskirti Lenkijai regen
glaudos,
kuriose
laikoma S -------------------------------------------------------------------------------- Ž
tą. Brudzinskis buvo pasi
žmonių. Jie norėtų darbuo- AVilliam Henry Dunn.
apie 350 vaikų, du mokinių K
Sumažinkite didelias išlaidas gyvenimo perkant KAVA ir
Amsterdamas. “Frankfur
rėdęs
paprastame
juodame
bendrabučių, viena senių x BATĄ pas mus.
ties visuomenės ir tėvynės
Protestonai iš paskutinių
ter Zeitung” praneša, kad
1644 W. Chicago Avė.,
labui, bet nežino kaip.
jų stengės neužleisti katali švarke, atstovaudamas tuo atimtame nuo rumunų mie prieglauda. Lietuvių Komi-Hl
Ispanų sukrutusiųjų pa- kui tos vietos. Bet jiems tai mi nericeriškų Lenkiją, bet
ste Konstancoje von Madabartinę Lenkiją. Jam at
nepavyko.
vyzdis tešviečia ir mums.
ekcnzen’as atrado 300,000
Apšvieskime musų žmo
P. \Villiam Henry Dunn sakinėjo generolas Besseler, tonų kerosino.
nes, išplatinkime katalikišką yra labai geras ir uolus ka pažymėdamas, kad Vokieti
Tokia radyba vokiečiams
ja r Austrija susijungusi
raštiją, suturėkime platini- talikų vadas Anglijoj.
labai yra reikalinga. Jaja
su Lenkija tiki užbaigti ka
mos šlamštų ir tamsybių, o
jau pradėjo vokiečiai dalyrę galutina pergale.
beabejo tokiu prakilniu dar
ties su talkininkais.
Po tų žodžių orkestras
bu daugiausiai tėvynei gero
užgrajino Lenkijos hymną,
padarysime.
Užlaikome laikrodžius ir laikrodėlius, auksinius žiedus, Sliukuriam pritarė visa minia
Ypatingu budu katalikiš
binins ir dciminntinius, muzikas, gramofonus su lietuviškais re
kordais, koncertinas, ant kurių gali groti ir nemokantis visokius
kųjų laikraščių platinimu
Rodos mažas vaikas visai susirinkusių žmonių. GalinŠokins; armonikas rusiškas ir prūsines, importnotas ir taip jan
turėti priešininkų,!skambėjo lenkiškas hyrn
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
turėtų užsiimti ne vien visi negali
vienok
ir
jis
turi
savotiškų
i
nas
’
primindamas
senovės
Taipgi taisome laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzikakunigai, bet ir visos katali
liškus instrumentus ir revolverius. Savo darbų gvarantuojame.
neprietelių.
Tokiais
yra
vi-,
car
^
’
i**
neužmirukiškos draugijos.
Musų kainos ant visko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis nž
Chicagos orderius galite siųsti per laiškus.
si tie, kurie savo blogais dar
troškimus...

Galicijai bus
duota autunomija

VOKIETIJA IR AUSTROVENGRIJA SUTEIKIA
LENKIJAI NEPRIGULMYBĘ.

KOVA SU IŠTVIRKIMU.

IR LIETUVA NEUŽILGO
GAL GAUS SAVYVALOĄ BEI NEPRIGULMYBĘ.

$3.00

LIETUVOS
RŪKALIAI

_

ANGLIJOS LAIKRAŠČIAI
GIRIA LIETUVIŲ KATALI
KIŠKAS MOKYKLAS.

KAIP ISPANŲ KATALIKAI
RŪPINAS SAVO
LAIKRAŠTIJA?

“DRA UGAS”
Kainuoja tiktai

S. E. Allen D. D. S.

LAIŠKAS Iš LIETUVOS.

APSKELBIMAS LENKIJOS
NEPRIGULMYBĖS.

SOCIALISTUS IŠTYKO

ARMĖNAI JAU TURI SU
RINKĘ VIRŠ $215,000.

BANKES
COFFEE

LONDONO MIESTO GAL
VA (LORD MAYOR)
KATALIKAS,

KONSTANCOJE ATRASTA
300,000 TONŲ
KEROSINO.

DIDIS VAIKŲ NEPRIE
TELIS.

KATALIKIŲ MOTERŲ SĄ
JUNGA ITALIJOJ.

Ket yra ir Kitas vai

la 11 iiADnntpUdi
koholi«.

Tun vra

n

.-v.

......... -

-

■

.

\

Klijnvo ATit nflmu ir v.T.,

Labai dainai tėvai

Ryme nesenai Įvyko dide-patįs Įpratina vaikus į gir- šalta.

ILm.

LIETUVIŠKA

KRAUTUVĖ

CHICAGOJE

KARALIUS IR KARALIENĖ
SALIUNO RUSYJ
(SKLEPE).
Stockholm.

\aikus.

DIDŽIAUSIA

Laike pasta-

ne Anglijos karalius su ka-

buvo graži, nnra ir £

STEPONAS P. KAZLAWSKI
4632 S. ASHLAND AVĖ.,

CHICAOO, ILL.

TELEPHONE DROVER 7309

Katalogų visiems dykai .kas tik prisius už 2c štampų.
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x*n*r- vrt:i»;-j<»u:.i«:wai5oa»* Lingevičius, po 50c: S. Kuz
*
KlX
■__ A__ 8ži minskas, A. Kazauskas.
Viso tų dienų surinko
g $116.17.
i: I
S. A. Striaukas.

| "_x__

Iš Lietuvių Gy-,
veninio Amarik oje

>•

SAVAITINIS DRAUGAS

«>

W>WWWW«rr- 7

pirma manęs prisiųsti var-'
DEL SUSIRAŠINĖJIMO SU dų.
įstojau lenktynėUŽIMTĄJĄ LIETUVA. sna,“Kada
maniau, kad aš turėsiu

daug darbo prieš save. Ma
niau, kad prenumeratoriai
bus sunku gauti. Persistačiau, kad su žmonėmis turė
siu rokuotis nuo ryto iki va
karui. Abejojau, kaip žino-j

Susirašinėjimų su vokie
čių užimtomis vietomis biu
ras prie Didžiosios Kunio
S
. ..
,
...
j Igaikštvstės Tatjanos KomiD. aukų rinkimas pasi- ° x
J
v. T r ,
.
s^•»2«SŽ3CX:~- •rmec-s-.T-s-aassaasa,*v I L.
, _
XT
v.
v .. , iteto pranese Lietuvių Censeke. Nors čia maža iietu-l
_£
... .. , .
.
• itro Komitetui, kad įvykusi nes užsiprenumeruos laik-Į
i viii kolionija, bet proporcio,
,
i ;.v. ...
-ii
'tarptautine sutartis, kuria raštį. Turėjau mintyje par
naliskai imant surinko daug;
f
. .
’aliina susirašyti su pasili duoti prenumeratas
taip:
laukų. Viso surinko $300.00. £
svarbi' lakėjų buvo 38. Per dienų kusiais 'užimtoje Lietuvoje. kaip kitus dalykus.
Jau praėjo ta
Norintieji susirašyti, turi
“Ištikro, buvau nustebiu-1
rinkėjai ir rinkikės nenuil
Lietuvių Dienų Daug aukų
kreipties į
susirašnėjimo tas, kada atradau dalykus
surinkta, daug triukšmo ir stančiai linko aukas ant gat biurų: llussia, Petrograd. visai priešingai savo įsivainemalonumų musų apylen- 'dl»l
i)o liainY‘3* '. Rakant
Biuro Snošenij osobavo odie zdinimams. Visai yra lengkėj pridarė vietiniai sociali- juikas nemažai reikėjo nuWielikoj Kniaz va gauti naujus prenumera
q.wnniut.»i irintvdj.™; kentėti visokių nemalonurn A.
_, .b
*.
štai. bocialistai matydami,
ny Tatiany. Litemyj pr. 47 torius. Žinoma, reikia kiek!
kad katalikai aukas renka, ni,\_ e ?
Vvh,
d) pasilikusio paaiškinti žmonėms apie tai.
ėmė kvailinti žmones, ir laase. au_
a
. A J (sį08): . pavardę, 2) varBet nėra taip sunku kaip aš
ženklelius dalinėti. Sukvai- *’C1U nnkejams. Taip gi aciu
dų, 3) kilimų (sakys: val maniau.
ir aukavusiems.
lino daug ir katalikiškų
“Šis kontestas menko pa
stietis, bajoras ir t.t.), 4)
Po daugiaus aukavo šie
draugysčių, kurios joms au-;
paskutinįjį prašančiam žino sišventimo vadanlas paver
kavo, o taipo gi ir svetimtau1 ™,on5s;. Dr
'‘ug.
£- J> L. K.
Drau
mųjį adresų, aiškiai nuro čia į dolerius. Atradau, kad
Aeme
čių, kurie negalėjo suprasti, ^< ls^u'10
džius: gubernijų, apskritį, visiems patinka laikraštis,
kad renka ne į Raudonojo'^,
•S. V. Jėzaus $10.00. Po $5.00 ™lsčiV; kaimų; jeigu pasi ir mažai kurie neužsiprenu
Kryžiaus pagelbų, bet į saliko mieste, tai ir gatvę, na meruoja.
vo kišenių, ar į socialistų!9“ kP’
L>
Ba"
mų ir buto numerį.
“Suprantamas dalykas, aš
fondų. LIŪDNAS BUVO <nanauskas> M. KnksčmmeNurodžius
šitas žinias, noriu išlaimėti didžiausių
ATSITIKIMAS
VlE-'1,e’
^juk°šius»
Jurkus,
pats reikalavimas reikia taip dovanų. Turiu viltį, kad aš
NAM
MIESTELYJE,! Butautas, Bakanas, O. Jurparašyti: prašau suteikti galėsiu sėdėti viename gra
KUR BOBA TIKTAI NE-;;1^11^’nnDauį a*kav2 po ...
apie paminėtų žmogų tokių žiame automobiluje ir jame
SENIAI PASILIUOSAVOf2>0v° ir
.DaUg!ž niu« io dabartinį adresų
vetimtaučių pasižadėjo prllzin/^;
ua',;inint aaresų, važiuosiu. Nežinau kaip tas
IS KALĖJIMO, UZ SU
i apie jo sveikatų ir ar nerei išrodytų kitiems, bet aš jaus
siusti čekius.
VEDŽIOJIMĄ SVETIMŲ
i kalingas pinigų.
čiausi patenkintu turėda
Vietinis.
VYRŲ, TOJE DIENOJE
‘ Apie save pranešant rei mas tokį automobilį.”
RINKO AUKAS SOČIA
kia rašyti: prašau pranešti
Kas neaišku, kreipkis pla
LISTAMS IR UŽPULDI
(reikia surašyti, kas nori tesnių paaiškinimų.
KonNĖJO ANT KATALIKIŠ
ma, kad butų pranešta).
testo redaktorių adresas:
KŲ RINKĖJŲ, norėdama
: Apie save galima praneš 1800 W. 46tb St., Chicago,
Laikai atėjo, kad moterįs
pagaliaus
atimti pinigus.
ti žinių iš savo asmens ir III. Ofisas esti atdaras nuo
ikalauja lygių teisių su vy
YRA TAI PASIBAISĖTIšeimynos gyvenimo (ne dau 8:30 ryto iki 8 vakare, utar
NA BEGĖDYSTE ir ištvir-l ais.
kaikurios Kaštono,
giau). Jokios kitos žinios ninkais, ketvergais ir suba
kimas. Kiek visokių neina-' Iki. moterįs sumanė būtinai ° ar fai .§ viešojo> ar tai iš
tomis.
Telefonas Drover
lotiumų atistiko tų dienų rin/usilyginti su vyrais, deja ckonominio gyvenimo — ne
6114.
igėjoms, sunku ir paaiškint, Tik blogiausiuose darbuose, leidžiamos.
v<
bejk visgi moterįs ir mergi-'Tiesa yra ir gerų padorių
Parašius dienų ir mėnesį,! KIEK KAS TtJRI BALSŲ,
uos darbavosi nuoširdžiai iš moterių, bet yra ir šiukšlių. kada paklausimas rašytas,'Nikadimos Urbonos ..1505

BENTLEYVILLE, PA.

SPRING VALLEY, ILL.

Išskaitliuok Patsai
dėl Savęs

Ką Kitas Gali
Jns Galit

Čia Tai Proga Kurios Jus Seniai Laukiete

VEIKITE Iš VIEN

j

.

Kol

Dar

Niera

ŠIS BALSĮ) RINKĖJAS

DU BOIS, PA.

PUSIŲ.

JIS MANĖ, KAD PAR
DUOTI LAIKRAŠTĮ, KAIP
KITKĄ, BET VISUR AT
500
SO. BETHLEHEM, PA. Į blaivaus jaunimo kuopelė.! RANDA VYRĮĮ IR MOTE-IAnton
Peter Čekanauskas ... 500j
Kad galėtų tai išsmaugtų1-., viinir O|inni||Ti ni L. Azukas ..... ..................... 500 J

jos organizatorius ir jos sų- nU' KURIE OUinAIIIA UI"
jStella Jonaite ................. 500;
Lietuvių Diena.
narius.
Bet kuopa gražiai
Į Dr. E. G. Urbanovicz .. 500J
Su nekantrumu laukėme gyvuoja. Ji turi 54 sųna:Alex Maniukas........ 500
lapkričio 1 d. Prieš dvi die-! tins.
Alex Shedis ...................... 500
ni gerai buvo išgarsinta aug
Vytis.
Chas. J. Pausima*___ 500
Jų laikraščiuose apie lietu-1
J. Gudgalis ......................... 500
vius ir L. D. A. Tik apgai
Mike Rybokas............ 500
lėtina, kad tegalėjome pa
statyti tik 23 aukų rinkėjus,!
“Perskaitęs apie Tamstų
nes centras tiek teprisiuntė
Musų miestelyje lapkričio
diįžiučių, ir nebuvo užtekti-; į d. surinko aukų nukentė stebėtinų dovanų pasiulijijai “Tags.” Anglų laikraš-j jusįems nuo karės $133.31. mų, kuogreičiausiai iškirpau
čiai skelbė, kad bus “T.ithua
Visokių tautų žmonės au nominacijos kuponų ir pa
New Yorko šiomis dieno
siunčiau.” Taip p. P. Cibul
nian National Tag Day,” o kavo> išskiriant švedus.
mis tūlas Edvardas Clark
mes neturėjome mašinerijos
Pinigai jau pasiųsta Rau skis šiądien sakė.
Jis yra vienas iš entuzias atėjo į policijų ir pranešė,
su kuom pasirodyti toje tau donajam Kryžiui per C. A
tiškų balsų rinkėjų liste. kad prieš 8 mėnesius viena
tiškoje dienoje. Nebuvo dė L. Komitetų.
žučių, truko “Tags.”
Mikas Tarabilda. i Jis užinteresuoja kiekvienų me viešbutyje jis užmušė
su kuriuo jis šneka apie kon žmogų. Gird, nuo papildy
Tš rinkėjų šie aukavo: J.
mo žmogžudystės sąžinė ne
testų.
Sutkus $3.00, J. KampausŽADA STREIKUOTI.
“Jei ne klystu, mano var davė ramumo ir štai atėjau
kas $5.00, po $2.00: V. Ma
Tris tūkstančiai cigardir das liste turėjo būti pirmas. prisipažinti.
taitis, E. Sult.z ir P. KiutauPolicija tuojau jį suareš
čius. po $1.00: S. Rinkunie- bių žada streikuoti. Darbi Aš prisiunčiau savo vardų tų
nė, B. Šileikienė, J. Babo ninkai reikalauja daugaius' dienų kada kontesto pirmas tavo ir pradėjo tardymus.
lftjnįutė, A. Rinkuniutė, J. užmokesčio.
Streikas žada apgarsinimas pasirodė. Neti
Gerai dar,
d
kad žmogus Į
Btrfrys, A. Juškevičius, J.prasidėti nuo lapkričio 13 d. kiu, kad kas butų galėjęs nors sąžinę turi.

BATAVIA, ILL.

Vėlu

Idomiasi dalykai dedasi

Išpildyk ku
poną žemiau

Užgadedinkito Karščiausius savo širdies

troškimus

Trisdešimtis Trįs DOVANOS
Visos žemiau surašytos dovanos bus išdalytos “ DRAUGO "“skaity
tojams, neatsižvelgianti į tai kur jie gyvena. Brangiausia dovana
bus suteikta tam, kuris gaus užvis daugiausia balsų. Kitos dovanos
taipo gi bus duodamos sulyg skaičiaus balsų. Kas gaus balsų —
tam mažesnė dovana, kad daugiau — tam didesnė.

VERTĖ
$1,200.00

DOVANA

i. iixmoT6N"AUT6M6BrLiuš

Pirkta pas
LBXINGTON MOTOR CAR COMPANY.
1842 South Michigan Avenue

EASTON, PA.

meilės artimo ir biednos
Tos šiukšlės moteris ir ge- apagioje rcikia paragyti sa- Josef Bičiūnas.................. 1505
Lietuvos, mirštančios badu.' ’ osioms sarmatą daro. Jos'vo vardas> pavardė ir savo
B. Bastis ........................... 1500
Jos pasirodė tikros tėvynai- J ° Tik neviršija vyrų g^rty- adregag
J. J. Statkus .................. 1500
lies. O socialistams tie pini-'1^ nedorybėje.
PasigėruNei markil?> nei pinigų už
P. Cibulskis......................900
gai, išplėšti nuo badu mirs
moteiįs išdaro
darlSiuntimų žinių ar pareikalaOna Pocienė -...................... 510
tančių vaikelių bus amžinu šykštesnių dalykų negu vy-vimų žinių dėti nereikia,
Josef N. Kriseznas----- 505
jų pasmerkimu ir vardas so rak Begerdamos susipykg „
Ona Slazaite.......... ,-------505
cialisto nuo tos dienos, bus fda, išsikolioja ir nepadoriai
VVilliam Mitchell .......... 505
permainytas ant “Tėvynės pasielgia. Negalima rašyti
Wm. Jucevičius ............ 505
laikraštin jų nešvarius, ne-'
Išgamos.”
Domiceli Zibrauskienė 505
normališkus darbus.
PAIIill DiDlUi IX 1/IPII
Ten Buvęs.
Jonas Griunis ................. 505
Argi galima iš tokių mote UAUllA PAnAMA IS YloŲ
P. P. Gučas..................... 500
rių tikėti gerų motinų Y Ne.
Agnės Kuszlejka .......... 500
Panašios motinos yra vaikų
P. F. Busoz .a................. 500
---------žudytojoms
kaip fiziškai
John Sobacki ................. 500
Lapkričio 1 d. vietos lie- taip protiškai; jos yra žinoA. A. Šlakis..................... 500
iųviai surinko aukų nuo ka- ^ijos išgamos. Moterįs, moP. Viskontas ................... 500
rės nukentėjusiems $600.00. tei-įs, bukite moterims ir doFrank Arzaucki ............ 500
Ačiu aukotojams ir aukų rin romis motinomis,
Anton Kegoivicz............ 500
kėjams.
Čia yra įsteigta L. Vyčių
S. Butkievvitz ................. 500
J. G. Bogden.
34 kp. Girtuokliams ir gir
George Povilaitis .......... 500;
tuoklėms labai nepatinka ši

ir

2. BRISCOE AUTOMOBILIUS
850.00
Pirkta pas
MOTOR CAR SALES COMPANY,
2329 South Michigan Avenue.

$4,000,00

3. JESSIE FRENCH PIANO ....................................................... 650.00
4. JEFFERSON PIANO ......................................................
300.00
5. NATIONAL GRAMAFONAS ..................................................... 150.00
6..ABT0PH0NE GRAMAFONAS ................................................. 75.00
Nupirkta pas
JOSEPH KLINENBESG,
4915 S°uth Ashland Avenue

dovanos už
gavima balsu

50.00
7. NAUJA SIUVAMA MAŠINA
50.0p
8. NAUJA SIUVAMA MAŠINA
NEW HOME SEWING MACHLNE COMPANY,
Nupirkta pas
427 South Wabash Avenue

REIKIA

KĄ

9. NAMŲ
RAKANDAI(MEBLIAI)............................................. 20.00
10. NAMŲ
RAKANDAI(MEBLIAI)............................................. 20.00
11. NAMŲ
RAKANDAI(MEBLIAI)............................................. 20.00
12. NAMŲ
RAKANDAI(MEBLIAI)............................................. 20.00
13. NAMŲ
RAKANDAI(MEBLIAI)............................................. 20.00
14. NAMŲ
RAKANDAI(MEBLIAI)............................................. 20.00
15. NAMŲ
RAKANDAI(MEBLIAI)............................................. 20.00
16. NAMŲ
RAKANDAI(MEBLIAI)............................................. 20.00
17. NAMŲ
RAKANDAI(MEBLIAI)............................................. 20.00
18. NAMU
RAKANDAI(MEBLIAI)............................................. 20.00
19. NAMŲ
RAKANDAI(MEBLIAI)............................................. 30.00
20. NAMŲ
RAKANDAI(MEBLIAI)............................................. 20.00
21. NAMŲ
RAKANDAI(MEBLIAI)............................................. 20.00
22. NAMŲ
RAKANDAI(MEBLIAI)............................................. 20.00
23. NAMŲ
RAKANDAI(MEBLIAI)............................................. 20.00
24. NAMŲ
RAKANDAI(MEBLIAI)............................................. 20.00
*i5. NAMŲ
RAKANDAI(MEBLIAI)............................................. 20.00
96. NAMŲ
RAKANDAI(MEBLIAI).............................................. 20.00
27. NAMŲ
RAKANDAI(MEBLIAI)............................................. 20.00
28. NAMŲ
RAKANDAI(MEBLIAI)............................................. 20.00
29. NAMŲ
RAKANDAI(MEBLIAI)............................................. 20.00
30. NAMŲ
RAKANDAI(KEBLIAI)............................................... 20.00
31. NAMŲ
RAKANDAI(MEBLIAI)............................................... 20.00
32. NAMŲ
RAKANDAI(MEBLIAI)............................................... 20.00
33. NAMŲ
RAKANDAI(MEBLIAI)................................................ 2'I.UO
Nupirkta par
UNION LIBERTY FURNITURE COMPANY. ..
4795 Ashland Avsnua

DARYTI

TIEMS, KURIE NORI

GAUTI BALSŲ.
Pasirašykite ant kupono ir
prisiųskite jf Kontesto Relaktoriui. Išpildykite šį ku
poną dėl balsy iš laikraščio.
PriBiųskite užmokesnį naujų
trba seny prenumeratorių.
štai kaip daro vienas kan.
lidatas:
Vakare jis sutiko du savo
draugu. Vienas iš jų yra sė
jas “Draugo” skaitytojas,
kuris jam davė kuponą ant 5
balsų iš paskutinio numerio,
o antras dar nebuvo skaityto
ju ir užsiprenumeravo “I,rau
gą” metams užsimokėdamas
*3.12.
Sis laimingas kandi3 a ta s rytoj jau turės 1505
balsų.
Balsus gauti labai yra lenva.
Tiktai pamėginkite, o
patys persitikrinsite.

LAIMĖJIMAS JUMS YRA UŽTIKRINTAS.

pašiskue:nkite.

Prisidėkite prie to kontesto (lenktynių). Kuomet tik
bus pagarsinta jūsų vardas “Drauge'', tuojaus už.
simokėkite prenumeratą iškalno už metus. Paskui,
suraskite “Draugui” mažų-mažiausia bent
vieną prenumeratorių į savaitę, iki pabaigos
kontesto. Jęigu kuris negaus rciknlingo skai
čiaus b alsų dėlei išlaimėiimo viršaurodytų
dovanų, tas gana 25 centus nuo kiekvie.
no dolerio už įmokėtą sumą už prenu

Prisiųskite šį kuponą, ku-

•is patalpintas čia pat, šalę.

Štai Tas”

DĖLIŲ DOVANŲ VERTĘ IR
NORIAI PASIŽADA PADĖ
TI GAUTI TAS DOVANAS.

meratorius.
ABGI GALI BŪTI
KAS TEISINGIAU,

$4,000.00

SĄŽINĖ NEDAVĖ
RAMYBĖS.

Dovanu Dykai
NOMINACIJOS KUPONAS

Vardan
\
............................................................................. . ............. ..

Adresas

SVARBU t — Jus irallte Iftraiytl M kuponą ant
anvęa arba ant savo draunrn šiame kontesto dėlei ga
rimo žemiau nurodytų dovanu.
Tiktai vienas kupo
nas bus priimtas nuo vieno Žmogaus.
Jeigu norite
gauti smulkesnių žinių apie islaimcjlmą dovanų, tai
rašykite sekančiu adresu:

KONTKSTO REDAKTORIUS
1800 W. 40 Street
Chicago. III.

Telaphnne
Drover 6114

Ofisai ai Mary tas kasdien nao fl v. ryto Iki t a. vak

Čia

BALSŲ LENTELĖ.
Balsai hua duodami tik tiems, kurie prisius mo
kesti <■* "Draugą" bei "Savaitini Draugą'*.
Kas
?ia nurodomą.
"DRAUGAS”
Nauji Skaitytojai
Kaina
Raišti
« mėnesių
..........................
S1.7S............................
400
12 mėnesių
..........................
IJ.12............................ 1,000
24 mėnesių
..........................
JO.24.........................
S.000
10 mėnesių
..........................
J0.00 ............................ 0,000
Siunėiamas per pnėtą kaštuoja 14.50 j metus.
Ne į Chicago kaiuoja J3.00 j metus.
I kitas kalia (utrubeiin) kaštuojaJ0.00 j matus.
"SAVAITINIS DRAUGAS”
Naajl Skaitytojai
Kaina
Kalasi
12 mėnesių
...................... .. JI.KO............................
400
24 mėnesių
.......................... J3.00 ............................ 1,000
80 mėnesių
.......................... J4.50 ............................ 2,000
40 mėnesių
... ...................... JO.OO............................ .1,000
Per paėtą j kitas šalin kaštuoja J2.5O | metus.
Jelau atsiusi pinleu. Mito prenumeratoriau,, tai
■au,i tik pu,e balau 10. klek utiniu, nuu nauju
prenumeratorių.
NAUJAS SKAITYTOJAS yra tas. kuri, hera
skaitės "Draugo”, reguliariai, prieš pradžia »to kontaato arba tas, kana visiškai nebuvo skaltytojum
Šių laik rašė.),].

tas Kontestas užsibaigs

17

Sausio,

1917

e-

SAVAITINIS DRAUGAS

> «**

2 mergaičių raštinėse, | dievybės platintojai. NekulPRANEŠIMAS.
(i mergaičių sviestinėje, įturiški tie neva inteligentai
pranešu visuomenei,
literatiškus arba su prograi
i
•»
••
•
idant apsisaugotu nuo Vaclovo Moe*
12 naktiniu ir dieninių plo sukursto draugijų sąnarius k aus. Jisai gyvendamas Kockforde
mėliais
susirinkimus
kas
i iries tikėiimn
krinitms bnž
l:,.l1lg'‘llui Mockus
liko
Paskutiniu,
antras sekmadienis. Susirin- vikiu,
llKt Jlllią, KUIllgUS,
OdZ '1buku
gyveno prie
manės,'
nvčia.
Absoliutiškas
nepro-'
b
‘‘
t
.
iiK
"T
nV8
vir
*
■*«*>,
»okė.'
50 prie augliu,
!
*
m i •
• i •
| 'i° lr pabėgo.
______
j Spalio 29 d. įvyko prog- 3 prie lentų,
tingumas, lokis pasielgimas A* girdėjau, kad panašių dalyku yra ‘
•
i
»
..
,
i
pridaręs ir kituose miestuose.
Užpagimdo žmonijos tarpe be- klausus, kur gyveno pirmiaus, jis ne-1
Vokietija kas met iš bičių varnelis.
Dalyvavę moki-; 8 trokerių,
tvarkė ir nepageidaujamus k":,ll"t
teisybės.
Prie to u
medaus turi pelno arti 7 mi- niai prograine atliko gerai.: 25 kasti ravus,
i
v
į bai ii ik I u o< l.*i nuiinlagni.
luipogi gi
nesutikimus.
j
Jjj
1
.
8
*
’
.
j°U
tur
8
tėvų
'Vest
Pullniane,
25
budavotoju,
Aplankę svečiai pasigerėjo.į
lijonų dolerių.
KeilO kaltė, kad draugijų; IŠ Lietuvos paeina, Kauno gub.
Paskui sumanė sušelpti;
Šiamet bitutės taipo gi ne
• •
iv• •
•
v Panevėžio par., Baisogalos puraiiiios.
tingėjo darbuota ir, be-'nukentėjusius nuo karės,
sąnariai esti vedžiojami uz, l{vtikiM kaimo.
k.,r augliau ..anosies ir draugijos esti ardo , ..t!ls ■ ž"",gl"‘ riauktų, nepasitikorods, nemažai vokiečiai tu-1-kukavo šie žmonės: J. Kili-

Chicagoje

taisykliškai kalbėti.

Laiko,

.. . . . . .

IMYSTBPflMS,

KAS KALTAS.

rės naudos iš bitininkvstės.

NORTH SIBE,

_

° u

...

e

kitę jo mandagumu.
Juozapas Žilinskas,
612 llauglitoii St., i
♦
Roekfnrd, 111.!

__ ___

albedami per
telefoną mėgin
kite išvenkti švirk
štu mo, ir greitos
kalbos. Jeigu kal
bėsi per greitai ga
li nustoti kostomerio.

kevičia $3.00, po $2.50: V.'
Perskaitęs kokį brošiurėlį mos? Pačių sąnarių. Kada
Pusinskas ir F. Šeštokas, J.'ar laikraštį statosi save la- esti rinkimai ar svarstvmai
Alikšis $2.00, po $1.00: J.Jbai :> okytu ir cnug žinan- sąnariai turi svarstyti ir
Gleka, Rožė Rokas, J. Mik-čiu. Užsidėję kokių vai/be- suoti apsvarstę ir i valdybą į $

i< -

i.

j A. A. SLAKIS

_______
'šis, J. Lubinas, K. Prancku- lę j.v šiaip kokią prainoii.’lę rinkti gerą ir išmintingą
«
katalika, o ne niekšą triuk- S
ADVOKATAS
j
o
-x- llaR> V. Dimavičius, P. Bud-!»na? o esąs labai galingas ir
Kataliku Spaudos Savaite.1 .. .’
T
- t -n x • -v .
‘
,
šmadarį. Reikia neišsirinkti * Miesto ofisas:
,, , ...
A,
,
c,
. rikis, J. Kiaune, J. Petrai-,įsnmitingas inteligentas.
Room 815
Kataliku Spaudos Savai- ,.
...
i i •
m i •
• , ą.
,
19 So. La Šalie St., Chieago, III.
draugijos
valdyboj
tokiu,?:
. \.
XT , .. tis, F. įZlvitis, B. PalaskaiTokie ponai k. t. numoti
>: l
Tel. Randolph 5216
te įau prisiartino. JSebelieT . ,
rA I
■
žmonių, kurie jau turi ne- *
?' *
.
,
.
,
,. . . te, J. Andreliunas, po 50c: mokslinčiai, ar turtuoliai įsi
ka daug kas be daryti, kaip
x
i -x- t -n
i ,
i
7
••
i gyvenimo vieta
... .
;
.
. (». Petrackaite, J. Pauža,1 skverbę draugiiosna daz- ramią sąžinę. Kas daug kai!
3255 South Halsted Street
tik kviesti visus lietuvius ir . -r,
, niausią
.
.,
. .
Tel. Drovor 5326
pridaro
visokių
ne- ba ar garsiai šaukia pasisau
ir F. aBtaitis
letuves prograniuosna.
Viso surinkta $23:50. Pi- malonumų. O jei toks po- gokime tokių rėksnių. Juk ¥>» ¥»» i • i 4 % • ė '• 4 Y4Y4 444444 4
North Side
Spaudos
.
. . . Są nigus perdavė Chicagos C. Inas moka bent kiek pakal- tuščia bačka labiau bilda.
■*»T3i3’WaTT.r .s ctirrT *
Vi
Draugijos Sąnarys
.
.
.
K.,
pasirase
F.
P.
Bradehuboti,
tai
susirinkime,
be
koPilone Yarjy 2/21 p
qt»qi su
on prakalbomis.
tyhq Irnlhnmio Iv
oi1
7
karai
Kaip
!kiauie klausinio svarstyme
DR.
J. JONIKAITIS
bėtojais bus žymiausi žmo
* V. R. Mokinys. į tarškės kaip malūno še”,tar
nės. Kalbės kun. F. Kudir
Grdat tyrę. Mota:Ii Ir Vilkę Llf s.
inė.
ka, Dr. A. K. Rutkauskas,
3337 So. Morgan, itn
i Paprasti žmonės neperma
.
RETA PROGA.
J. P. Poška, K. A. Pakštas.
CHTCAGO, ILL.
! to dalyko.
Jie nesugebėja Jauna pora, apleisdania miestą, pa
Rengiamieji vakarai įvyks
PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS g
________
į taip greitai apsvarstyti da- aukaus visus rakandus savo gražaus
lapkričio 14 d., 16 d. ir 18 d.
L. Vyčiu 16ta kp. rengia |b'M savu P™tū.
Bet vė- gyvenimo už pigią kainą. $165 se
kly.'ios setas už $.35. ' Puikus miega
Švento Mykolo parap svet.,
Mokinama: angliškos ir lietuvi*. I g
VAKK OIvUo. VV K-lbC KlIMj tU.
|
Visu b'•"lkb sercdoje lapkričio 8 baus susipratę gailinsi irj’u mojo ir valgomojo kambarių rakan
kos
kalbų,
aritmetikos,
knygvedystės,
!
3003-3039
S.
HALSTED
ST.,
CHICAGO
g
1644 Wabansia avė.
dai. 2 Milton divonus,
s,ll,al,losi°s I jtenografijos, typewriting, pirkiybos
d. šv. Jurgio parap. svetai- £°.ia» kac^ es{J suvilioti. Ru kėdės ir tt. Taip gi augštos rųSies ' teisiu, Suv. Valst. istorijos, abelnos
vakarų programai prasidės
(goja, kad susirinkimuose
pianas su 25 metų užtikrinimu už ju. istorijos, geografijos, politikinės eko- !
7:30 vai. vakare.
lle3e
ijos, pilietystės, dailarašystės.
Kviečiame visus ateiti vv-11 PSti svarstoma tie dnlykai^sų pasiūlytą prekę. Taip-pat $200 ton Mokinimo
talandos: nuo 8 iš ryto,
Lietuviai ir lietuvės, ku• n
•
-i •
i
vertės Vietrola su rekordais p nrsi- iid 5 po pietų; vak. nuo 7\3o iki 9:30
draugijai
•
•
* • x • v ±
čiu rengiaman nasilinksmi- kuriuos
reikia
d
luos už $60. Viskas vartota vos 9 3330 Emerald avt., CHICAGO, ILL. ! $
riems rupi apsvieta ir lietu‘
m 1 •
arstymai
pąvaitės.
Tas apsimokės jums pasitei
.
,kulturskas
J v,
,
nnnan
Tš
Jokie SVf
vių
pakilimas,
11 ,nanls nnkrtn
anksto tikrina
Tikrina įsvarstvtl.
l
rauti,
nežiūrint
kur jus gyvenate. Vi
REIKALINGA
e, kad atėję nesigailėsime.!iškreipia, draugiją iš prineit I
Cionais yra rengiama 15 tautų milžiniški ferai “Allies Bazar”,
ateikite rengiamosna prakal 1
skas turi būti parduota į sekančias
Korespondentas. 1,;)- TaiP dalykams pradė- 2 sąvaiti. Atsišaukite greičiau.
ot sušelpiami našlių ir našlaičių išteriotoj Lietuvoj, nuo 15 iki 25 Lapkr.
bosna ir atsiveskite savo
.....................
" '
’Lietuvio
‘
‘
---- yjjj
mergina prie namu dar y
(November).
Kiekvieno
ir Lietuvaitės
prisidėjimas
-------------(jus eiti sąnariai atsitraukia Rezidencija 1922 So. Kedzie avė. ...i.Reikalinga
M. z.i si imt n,j. Dalbas mm i
labai pageidaujamas. Daugiausiai yra reikalingi Lietuvių tautiškam
draugus ir pažįstamus. Iš
inis. Alga $7.00 i savaitę ir pragy
buio draugijos ir viskas pra arti 22-ros gatvės.
stiliui rankų išdirbiniai kaip tai: divonai, staltiesės, žiūrėtai audeklai,
venimas. Atsišaukite pas:
girdę
kalbininkų
kalbas
&
abrusai, pirštnės, juostos, dailiai išraityti mediniai indai, mediniai sje
P.
K.
BRVCHAS,
deda irti.
!323 Ko. Halsted St.,
Chieago, 111.
daug pasinaudosite. Ateikit,
šaukštai, skrynutės, lazdos, kryžiai, kurpės ir tt.
Bet kas labiausia draugi
Tel. Drover 9687.
i$
Bus pagarsinta per laikraščius, kas, ką ir iš kur prisius.
nepamirškit!
jose padaro suirutę? Atša
Yra paskirta $1,000 dovanų už priaustus dalykus .
Nauji, neatimti,
uaryti ant
Komisija.
Reikalinga mergina Lietuvaitė ste- i
Visokie dalykai bus priimami ant šio adreso:
lėliai, tikėjimo priešai, beužsakymo siutai ir overkutai, s nografė.
Darbas nuolatinis, gera ai-

CHICAGO
TELEPHONE CO.

PARDAVIMUI.

L. VYČiy BALIUS.

Amerikos Lletatiy Mokykla 11 r.pjrT&fvT w»5Mn5rr

rn

ATSISAUKIMAS

CICERO, ILL.

Ar jieškote dar
bo? Skaitykite
:
Drauga

T ...i
, ttt~*
i
Kas nori gauti darbą, turi
Labdarybės Illcia kuopa
. 2.
,,....
, i
v o i
i
kreipties valstiumn darbo
spalio 8 d. surengė vakarą. ,
1
£ __ ,d.„ , , ,
T) v a. i
-v-d
i
j bmran į
Lnskilled Laboi
P. V. Stankus iš Roseland
*
.v, .
i ii-•
• Department , 520 AA. Monagitatvviskai kalbėjo apie
r
. .
T ui
i- i
••
no
st., Chieago. A įsi darLabdarybes draugiją. P-les
...
.
.
r ,
it ox tt
• x- •
a
t i
kai duodami veltui. Ir ten
A . Staliliomute ir A. Jaka,
, - , ,
...
i v.
. pasakoma, kiek kas kurgaciviute sulose dialogą “Dvi...................
o
x n
-at t
j
b uždirbti.
Sesutes.”
vakaran daug
2 e kernotojų,
žmonių atėjo. Svečių buvo
3 kalvių,
net iš Roselando.
I
5 blėkorių,
Spalio 15 d. laikytame su
6 kamoddirbiu,
si rinkime kp. paaukavo $50,
1 skaptoriaus,
centrui.
2 šlavikų,
Ši kuopa visada veikia.
3 lokomotyvų inžinierių,
J. Mikolainis.
13 geležies Slėgių,
8 prekių vyniotojų,
2 scenerijų tepliorių,
50 ukėje darbininkų,
3 mėsininkų,
Draugija šv. Augustino lai
10 kardirbių,
kė susirinkimą spalio 28 d.
2 sodinti žiemines uogas,
p. J. Baukaus svet.
20 apvynioti rakandus,
Sąnariai sumanė paauko
ti nukentėjusioms nuo ka^ 100 formdirbių,
rėš. Paaukavo iš draugijos ■1 prižiūrėti šunis,
4 šveisti metalą,
iždo $35.00. Dargi sąnariai
10 katildirbių,
sutiko iš savo kišenių iš
10 dailydžių,
krapštyti po keletą centų.
50 medinių formdirbių.
Aukavo šie žmonės. Po $1 .(X)
20 kartaisių,
A. Cinikiania, A. Aleksiu2 daržininkų,
nas, .1, Bankus, J. Marozas,
3 matininkų,
J. Bagočiunas, J. Macevi
10 šėpdirbių,
čius, P. Cinikas, A. Gabris.
10 įiankių dirbtuvėje,
Po 50c: A. Gabris, J. Kau
4 suoldirbių,
pas, J. Cinikas, J. Žostau
2 automobilistų,
tas, J. Šeštokas, A. Judclis.
10 raštinėje vaikų,
Smulkiais sur:nko $5.05.
50 pasiuntinių vaikų,
Viso surinko $15.05.
2 kurpių,
AT o atikų $50.05.
4 pakuotoji?,
Dr. Komitetas.
6 pjaustyti malkas,
4 agentų (Real Estate),

ENGLEM

A. L, MOKYKLA.

Amerikos Liet. Mokyklai
gyvuoja jau porą metų. Ten'
lankęsi mokiniai sutvėrė Ii-i
teratišką mokinių kuopą.:
Tos kuopos tikslas lavintis

2 kolektorių,
1 pardavinėti pianus,
2 parduoti avalines,
1 chemiko,
5 siuvėjų,
330 pardavėjų,
,19 garsintojų,

| Vyrišky Drapanų Bargenai |

ROSELAND, ILL.
Novak and Company
ant 108 tos
Gatvės ir Mieliigan avė., praneša, kad
jie yra agentai dėl Fred'k II. Bartlett and Co., kad jie su mielu norn
suteiks visas informacijas tiems, ku
rie interesuojasi naujaja kolonija, ku
ri prasideda nuo 99 tos gatvės iki
103 f ios.
Ofisas atdaras vakarais iki 9 vai.
NOVAK and COMPANY
Geo. F. Klimovicz,

m
'I
O
ii
tj
(i
jj

S

4J

vertės nuo $30 iki $50, dabar T ga.
Atsišaukite pas:
&
A. M. MATTHEWS,
i oį
parsiduoda po $15 ir 25 dolerius.
3329 S. Halsted St.,
Chieago, III. &
Nauji, daryti gatavimi nuo
$15 iki $35 siutai ir overkotai,
nuo $7.50 iki 18 dolerių.
Reikalingi 2 jauni ameriko
Pilnas pasirinkimas kailiu pa I •
nai lietuviai prie speeiališko
muštų overkotų
Visai mažai vartoti siutai ir i T> laikraščio
darbo. Nuo pat
overkotai vertės
nuo$23 iki
(!
I I
Atsišau$85, dabar $5ir augšėiau.
Kel- i. pradžios gera alga.
nėsnuo $1.50
iki $1.50.
Vaikų j j
ate i “Draugo” ofisą, 1800
siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va- r>
V. 4(itli st. Nuo 8 iki 9 ryto
lizos ir Kuperai.
į,
rba nuo 5 ik 6 vakare. Riau
Atdara kasdieną, nedėliomis
ir vakarais.
kite p. Samovitz.
S. GORDON,
1415 S. Halsted st., Chieago. UI. ?

JAUNA VAIKINUI
PROGA!
lerų tėvų vaikinas virš 16
metų amžiaus, lankęs pa-!

AR NORI GERAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBOS?
0

J;.
e*

KORESPONDENCIJINIS SKYRIUS

L__

8

O

oi Lanffusecs

AawrMr»niltr«
lUfcykl*
n

♦
DYKAI
e«w««e KLiHoit

Anglų kalba yra lengva išmokti, bet šis lengvumas sruli ant to
kas mokina, ką mokina Ir kaip mokina. Tamsta vali išmokti vi»a *j‘
anglų kalbą I iuosose nuo darbo valandose savo namuose, už maža
atlyginimą.

••

Greičiausią, didžiausią ir pripažinta už geriausią: Amerikoniška mokykla, pasekmingai mokina per krapą anglų kalbos Ir gramutikos visose dalyse Amer. ir Kanados. Graži] iliustruotą, su daugel|ų paaiškinimų ir patarimų KATALOGĄ siunčiame dykai. Rašyk
platesnių žinių; įdėk kelias markes prisiuntimui katalogo.
.
K LESŲ SKYRUS
Tuos, kurie gyvena arti, mokiname KLESOSE, dienomis ir vakarais. Jei nori greitai išmokti Anglų kalbą, tai persitikrink apie
musų mokyklą pirmą negu pradėsi mokslą kur kitur. Atmink, čia
daug mokinių prie vieno mokytojaus neleidžiąme ir mokiname dauginu negu kur kitur. Šioj mokykloj galima užbaigti GRAMMAR ir
HIHGschooIea kursus. Dvi mokyklos:731
18th8t.. ir 1741 W.
47th St. Lailkuaadresuokite: AMERICAN 8CHOOL OF LANOUAGES, 1741 W. 47th St., ChicaKo, III.

W.

***

rapijinę lietuvių mokyklą
gali
pradėti
lavinta j
printing ir publishing biz- į

Jį

K
£

KUN. K. SKRYPKO, •
Vėestniinster Avė.,

Ba n ka
1825 - 1827 Blue Island avė., Kampas Loomls lr 18-tos Gatvių.
KAPITALAS, PERVIRŠIS IR PELNAS.

$600,000.00
Valstybinis Bankas su dideliu kaltalu arti Jųsų namų ---. Reguliariškai peržiūrimas Valstijos ir Clearing House Association. ži
noma gvaraneija, kad jųsų piningai yra saugiai padėti ir kad jie bus
išmokėti, kuomet jus pareikalausite.
Atdara Panedėlio, Ketvergo ir Subatos vakarais iki 8:0 v. vakare.
Kalbama Lietuviškai ir Lenkiškai.

Suvienytų Valstijų krasa
čia laiko savo pinigus

geram jaunikaičiui. Atsi
šaukite tiktai laišku adre
suojant:
Manager,
c-o “Draugas,”
1800
46th Street,
Chieago, 111

JAS F. STEPINA, Prezidentas.
ADOLPH J. KRASA, Kasierlus.

W.

PAMINKLAI

' Ftk©
Best /

E X'T R A F
REIKALINGAS LINOTY
PISTAS IR RANKINIS
ZECERIS
TUOJAUS.
GERA ALGA.
Kreipkitės į “Draugo”
|«
Administraciją.

Colien Bros.
4D46-8 S. ASHLAKO AVĖ

Mes gėlime tematai sutaupyti dusyk tiek ant paminklų.

Mes galime išdirbti
lius paminklus padarome

k

puikiausius

paminklus.

Mažus ir dide

iiogeriansia.

Rašykite mums arba ypatiškai atsilankykite, •
Jums visas Informacijas,

mes sutelksime

JONAS PETROŠKA
343 Spring St.,

Detroit, Mich.

Amerikoniška Valstijinš

Užtikrinta ateitis [■

nyje.
@

381

Aurora, 111.

Rakandui, Pečiai, Divo
nai, Geležiniai Tavorai,
Virtuvės Indai. Tie pa
tįs daiktai už žemesnę
prekę, negu kitur. Už
piningus arba ant išmo
kėjimo.

DIDŽIOJI KRAUTUVE
1407 S. Halsted Street

COFFE 26
TAUPYKITE PINIGUS

S—pirkite gerinusią kavą Chi
|tcngoj ir mokėk už sv. tiktai
a
S Geriausia Santos
Knv*a Standard
<ava 2S ir 30c. ver
SMETONAS
doriausias
Smetonos svie
stas. Geresnis
negu kur jus

S

38c

WE8T SIDE

i Q 1373 Milwaukee Av.
Įt 2054 Wilwaukee Av.
1045 Milwaukee Av.
IĮ 1510 W. Madison st.
j) 2830 W. Madison st.
|į 1644 W. Chieago Av

1836 Blue Tsland Ai

Ry

5Jc
2612
1217
1832
1818
3102

AOn
/|1||

$500 DOVANŲ, jei

W.
S.
8.
W.
W.

jus

galite b

rasti iš taukų darytą sviestą įj
kurioje nors išBankės
sankrovų.

coco*

Dl2l«l

Geriausi
žini 10c
rųšies

a lb.

ARBATA

iRankės
O e
riausia Coeoa,
[Sulygink s »
į bent ko- “M p
kia % sv

North Av.
Halsted St.
Halsted St.
12th St.
22nd st.

SOUTH 8IPE
3038 Wentworth Av
3427 S. Halsted st.

Priimniausio s
Arbatos

Ova

rantuotos
60c. vert. t’Uu

4729

8.

Ashland

NORTH SIDE

406 W. Division
720 W. North Av.
2640 Lincoln Av.
3244 Lincoln Av.
3413 N. Clark

i

