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MIRĖ AUSTRIJOS IMPERATORIUS
Vokiečiai paėmė
miestą Craiovą

TALKININKAI BE GĖDOS
ŠEIMYNINKAUJA
GRAIKIJOJE.

Serb ai toliau žengia
Užmušta ir sužeista virš 1,000 žmonių.

MIRĖ PRANCIŠKAS-JUOZAPAS.

Gailisi tur-but dabar Rumu
nija įsivėlusi į Europos sket
dvnes.

SERRAI UŽĖMĖ DAUG
KAIMŲ.

VIENNA. Andai buvome
pranešę, kad susirgo Aus
tro-Vengrijos imperatorius
P ranciškas-Juozapas.
Sį
kartą senelį-valdovą liga nu
galėjo. Utaminke, 9 valan
doj vakare, visų mylimas ir
gerbiamas Pranciškas-Juozapas išsiskyrė su šiuo pa
sauliu.
Imperatorius buvo tikin
tis katalikas, uoliai pildė vi
sus bažnyčios įsakymus ir
prieš pat mirtį taipo gi pa
sirūpino atlikti išpažintį ir
priimti Sv. Sakramentą. Tą
praneša vokiškas laikraštis
“Koelnische Zeitung.”

Athenai. Ramiosios Grai
kijos neutralitetas laužomas
įvairiais budais. Talkinin
kai, norėdami labiau sau už
sitikrinti išlaimėjimą karės,
neatbūtinai nori Graikijos
kraujo, nori kad Graikija
pagelbėtų jiems mušti vokie
čius. Šit, andai talkininkų
admirolas Foumet Graiki
joje pareikalavo, kad Vokie
tijos, Austrijos ir kitų są
jungininkų pasiuntiniai iš
važiuotų iš Graikijos. Da
bar tas pat admirolas reika
lauja, idant graikai pavestų
jų globai savo amunicijos
sandėlius.

Londonas. Serbai pasta
romis dienomis išvarė bul
garus iš sekančių kaimų:
Makovo, Orahovo, Vranoviči, Ribarči, Bilyanik, Novak
ir Suhodal. Be to vokiečiai
dar neteko daugelio nelais
vių ir armotų.
VOKIEČIŲ PASTANGOS.
Serbijos karalius Petras
išleidę manifestą, kuriuomi
Dabar vokiečiai Suv. Val
Monastyrių apskelbė už lai
stijose įvairiais budais rūpi
kiną Serbijos sostinę.
nasi, kad iš Amerikos butų
užginta vežti maistą į Euro
pos šalįs. Talkininkams, be
Velionis imperatorius bu
abejo, toks užginimas butų
vo seniausia valdovas Euro
labai nemalonus.
poje. Jis gimė 1830 metuo
se. Tokiu budu turėjo arti
86 metų. Jo viešpatavimas
buvo ilgiausia istorijoje.
Dabar Austro-Vengrijos
Andai buvome pranešę te
apstą užims Karolis—Pran- legramą iš Švedijos, kad Ru
ciškas-Juozas, vėlionies prasijos uoste Archangelske
anukas.
Berlynas.
Visur rumu
sprogo laivas su amunicija.
Tuomet buvo rašyta, kad žu nams nesiseka. Kariškojo
vo arti 150 žmonių ir sužei štabo pranešimai skelbia,
sta 650, Dabar ateina tik kad ir prie upės Alt rumu
resnės žinios iš pačios Rusi nai liko sumušti. Vokiečiai
jos, kur atsitiko ta nelaimė. ten užėmę kelius miestus,
Šit, vakar dienos telegra svarbus strategiškame žvilg
Londonas.
Pirm laurus mos iš Petrogrado praneša, snyj.

kad užmušta ne 150 žmonių,
bet 341 žmogus. Sužeista gi
G67.
Taigi skaičius aukų
kur kas didesnis, negu pirm
Skaičiuje
dys per kelias dienas paslin buvo manoma.
žuvusių
ir
sužeistų
yra 49
ko pirmyn Transvlvanijos
fronte daugiau kaip ant 100 afieeriai, 437 kareiviai, 131
mylių ir paėmė jau Valaehi- j ramus gyventojai ir 25 mo

pergalių Rumunijoje nešio
jo Maekenzenas, dabar gi
jie teko generolui Falkenheynui. Šis narsus karve

teris. Apart rusų nemažai
nukentėjo ir svetimtaučių.
Šit Anglijos laive, kuris sto

jos sostinę Crajova. Buchnrestui dar kaskart vis daro
si karščiau. Vokiečiai iš vi
sų pusių artinasi prie jo.
prie jo.
Netingi atlankyti Bucharesto ir austrų bei vokiečių
lakūnai, kurie neapsieina ne
numetę keletą bombų, žo

vėjo šalyj sprogusio, užmuš
ta 27 jūreiviai ir 25 — su
žeisti.
Sprogimas sunaiki
no už 40 milijonų dolerių
amunicijos, už 7 milijonus
dolerių vilnų, daug rėžiuos
džiu sakant Rumunijos liki ir kitokių dalykų, atgabenmas labai neufcvydėtinas . tų iš kitų kraštų.

«

Nesenai pranešėme “Drau
ge,” paskelbėme ir doku
mentus, kad niezaliežninkų
atskalūnų kunigužis Bronis
lovas Jankauskas apsivedė.
Kadangi daugeliui skaityto
jų nežinoma, kas tie niežaliežninkai ir kas tas Jankau
skas, tai čia mes truputį pa
aiškinsime.

Westvillėj, HL kai kurios
draugijos, kuriose buvo kuo
daugiausiai tamsunų, pakur
stytos niekšų trukšmadarių,
atsiskyrė nuo katalikų baž
nyčios, kurią įstatė pats Iš
ganytojas.

kiu yra socialistų ar laisva
manių kunigužis “velnių
kupčius” Mockus, arba mgerių iškeptasis niežaliežninkų administratorius Mic
kus ar Mickevičius.

Jie visi sakos esą kuni
gais, nors jų joks katalikiš
kas vyskupas nėra į kuni
gus įšventinęs.
Taigi jie visi niekuomet
nėra buvę katalikiškais ku
nigais, bet tik paprastais
Londonas. Vokietijos vi
ŽMONIŲ
APGAUDINĖ
durinių dalykų ministeris
TOJAIS.
grovas Eriedrich von LoeTuotarpu Westvillės krei bell pranešė, kad Vokietijai
vatikiai niežaliežninkai, ku
tikrai neatiduosianti Lenki
rie atsiskyrė nuo katalikų
jai Poznaniaus.
bažnyčios tą apgaudinėtoją
Beabėjo, vokiečiams atsiBronislovą Jankauską laikė
žalėti lenkiškų žemių butų
savo kunigu ir savo klebo
labai skaudu.
Paskutinis
nu. Kad patraukti prie sa
kaimas apgyventas lenkais,
vęs katalikus, jie stengės vi
yra tik už 135 kilometrų
saip žmonėms įkalbinėti,
nuo Berlyno. Ncsykį ir Bis
kad ir jų kunigužis Bronis
markas jau minėjo, kad len
lovas Jankauskas, kurs nie
kų žemės pasiliks Vokieti
kuomet katalikų kunigu nė
jai ant visados.
ra buvęs, esąs girdi toks pat
kaip ir katalikų kunigai. Ka
ANGLIJOJE LABAI MA
talikai jiems aiškino, kad
ŽINĄS SKAIČIUS
tai netiesa, bet jie tų aiški
PIKTADARYSČIŲ.
nimu neklausė. Dabar West
villes kreivatikiai niežaliež
Skaičius kalinių Anglijo
ninkai nebeturi kur akių
bekišti. Dabar jie ir patįs je per pastaruosius vienus
metus sumažėjo 63,700. Ka
pamatė kad jų kunigužis,
lėjimų vyriausybė sako, kad
kurį jie laike savo klebonu,
svarbiausiomis priežastimis
nėra jokiu kataliku kuni^'
šio linksmo apsireiškimo
bet paprastu apgaudinėto
yra: 1) aprubežiavimas var
ju, kuris dabar apsivedė su
tojimo degtinės, 2) paėmi
savo tarnaite ir šliubą pa
mas daugelio vyrų į kariuo
ėmė ne kokioj nors bažny
menę ir 3) padidėjimas už
čioj, bet korte pas teisėją.
darbių.

NEŽADA ATIDUOTI LEN
KIJAI POZNANIAUS.

Nuo katalikų bažnyčios
atsiskyrusios, tos draugijos
SUTVERĖ SAU NAUJĄ
TIKĖJIMĄ, kurį pramanė
tamsunai, niekšai ir ištvir
kėliai, kad nesusipratusius
žmones mulkinti ir juos ne
padoriai išnaudoti.
Visi tie lietuviai, kurie
ATSISKYRĖ NUO KATA
LIKŲ BAŽNYČIOS ir pri
sidėjo to naujojo niekšų pra
manytojo tikėjimo, arba
kreivatikystės, save pasiva
dino niežaliežninkais arba
neprigulmingais.
Ką reiškė niežaliežnas ar
neprigulmingas.
Tai reiš
kia, kad jis nebepriguli prie
vyskupo, nebepriguli prie
popiežiaus, nebepriguli prie
katalikų bažnyčios, kurį įsta
tė Kristus, bet yra atskalū
nu. kreivatikiu. Taigi nie
žaliežninkai yra tie, kurie
paniekino Kristaus įstatytąią Bažnyčią ir nuo jos atsi
traukė, o prisidėjo prie tos
ANKSČIAU PALEIS KA atskalos ar kreivatikystės,
LINIUS IS KALĖJIMU. kurią išmislijo ištvirkėliai,
apgaudinėtojai ir tamsunai.
Taigi tie kreivatikiai niežaNew London, Conn. Va
Ir Rusijoje matyt stoka liežninkai išrinko sau į kutinkamų vyrų kariuomenei. , nigus Bronislovą Jankau- kar rytą vokiečių povande
Šit telegramos iš Petrogra Iska. KURIO JUK KATA ninė laivė “Deutschland”
do praneša, kad daugeliui LIKŲ VYSKUPAS NIE vėl išplaukė atgal į Vokie
kalinių caras sumažino bau KUOMET NĖRA Į KUNI tiją. Ji vežasi įvairių pre
smę. Tie kaliniai bus išleis GUS ĮŠVENTINUS. Dėlto kių daugiau, kaip už 2 mili
NIEŽALIEŽNINKŲ jonus dolerių.
ti iš kalėjimų pirm laiko. tas

EKSPLIOZIJOJE ŽUVO
341 ŽMOGUS IR 667
SUŽEISTI.
PAĖMĖ KELETĄ MIESTŲ
PAUPIUOSE ALT,

VOIEČIAl PAĖMĖ SOSTI
NĘ VALACHIJOS.

WESTVILLES KUNIGUŽIO
VESTUVES

Kol jie sėdėjo kalėjime, jų
neturėjo teisės varyti ant
pozicijų. Taigi daug kali
nių tur-but nenoriai apleis
savo geležinį langelį, prio
kurio daug ramiau, negu ka
rėš lauke.

mušties šalip vyrų su vokie
čiais. Nemažai buvę ir to
kių atsitikimų, kad persirėdžiusios moterįs buvo pri
imamos į armiją ir mušėsi
iki tol, kol paslaptis nepa
aiškėjo.
“Russkaja Zemlia” praneša, buk į ministerių tarybą įneštas net tam
tikras sumanymas, dėlei tei
sėto priėmimo moterų į ka
riuomenę.

“DEUTSCHLAND” VĖL
IŠPLAUKĖ į VOKIETIJĄ.

SKAIČIUS POPIERINIŲ
PINIGŲ VOKIETIJOJE.
Dabartinė karė privertė
kariaujančias valstijas išlei
sti daug popierinių pinigų.
Vokietijoje dabar popieri
nių pinigų esama išleista už
7 milijardus 270 milijonų
markių. Kuolabiau didinasi
skaičius popierinių pinikų,
tuo daugiau mažinasi pinigų
vertė.

Šit, Tambovo gubernatorius

sako, buk užginęs visiems
privatiškiems žmonėms pirk
ti ir pardavinėti gyvulius,
kaip tai: karvės, kiaulės,
avįs ir t.t.

VOKIEČIŲ POVANDENI
NIŲ LAIVIŲ PJŪTIS.
Berlynas. Šioje karėje la

biausia savo darbais pasižy
mėjo vokiečių povandeninės
laivės. Laike praėjusio spa
lių mėnesio jos nuskandinę
1446 laivus 306,500 topų , T?2
gabenimą kontrabandos ka
riaujančioms valstijoms ne
mažai nuskandinta ir neutrališkų laivų. Vokiečiai ap
rokuoja, kad jie nuo pra
džios karės nugramzdinę tai
kininkų laivų 3,322,000 to
nų. Daugiausia nukentėjo
anglai.

NUSKANDINTAS GRAIKŲ
LAIVAS.
Athenai. Šiomis dienomis
vokiečių povandeninė laivė
nuskandino graikų laivą
“Spetzaes.” Žuvo tik vie

nas žmogus.

DĖLEI SUV. VALSTIJŲ
LAIVYNO.
Dabar
kariškasis
Suv.
Valstijų laivynas sulygina
mai su kitų valstijų laivy
nais, yra labai menkas ir
silpnas. Washingtone kal
bama, kad artimiausioje atei
tyje Suv. Valstijoms reikia
pasibudavoti dar 4 kreise
rius, 4 šarvuočius, 29 povan
denines laives ir 20 mininin
kų.
Dalis darbo žadama
prie statymo tų laivų paves
ti privatiškoms fabrikoms,
o kitą dalį darbo atliks pati
vvriausvbė.

PRIE SOMMOS ARTILE
RIJOS UGNIS.

KUNIGUŽIS
JANKAUSKIS NIEKUOMET NĖ MA2 PRIIMS MOTERĮS Į
UŽGINTA PIRKTI IR
RA BUVUS IR NĖRA JO
ARMIJĄ.
Berlynas.
Mūšiai Sem
PARDUOTI GYVULIUS.
KIU KATALIKIŠKU KU
iuos fronte žymiai susilpnėNIGU.
Rusai girėsi, kad daug
Dabartinė karė yra prie- jo.
Visų ’doma dabar af
Tas nežaliežninkų kunigu moterų ir mergaičių išreiš žastimi kartais labai keistų kreipta į Rumuniją. Čia tik
žis yra lygiai tokiu pat, ko kia norą pastoti į armiją ir
įsakymų iš pusės valdžios, lengvi artilerijos šaudymai.

SAVAITINIS DRAUGAS
ar r
skelbė L. D. vietos draugi
Jūsų pinigą tur. būti padė
jos tuojaus šaukė susirinki
Nepameskit ši kuponą.
ti geroje saugioje valstljea
mus ir tarėsi, kad kuogeriau
bankoje
šiai pasinaudoti proga ir su
vynės sutvers armiją, kurį boną kun. Slavyną, kad pa šelpti badaujančius brolius.
■MMOF CHICAOO MHM
draug su jais puls mušti ma gelbėtų joms suorganizuoti Susirinkimuose būdavo ir to
Mllvsaku Art. kampa. Wutero Ava
Vaidu
Sąjungos kuopą, kių kuriems tik rupi dary
skolius.
Be to paskelbus Moterų
Pirmininkas
Lietuvos savystovybę, daug k»d ateityje galėtų atsily- ti betvarkę.
3% ant Jūsų Pinigų
Adresu
kun.
J.
Jonaitis
daug pasi
vokiečių kareivių galima ginti sheboyganietėms —
PASARGA: — Ši* kuponas yra geru vlrinuroAtdara Panedeliais ir Subatomis
darbavo, plačiai išgarsino
bus paliuosuoti iš įvairių sulošti teatrą.
dytara skaičiui balsų dėlei to žmogaus, kurio bus
vakarai* iki 8 valandai
paradytas vardu ant kupono.
Lietuvos miestų, kurie daTen Buvęs, anglų laikraščiuose apie Lie
Iikirukite U kuponų lygiai pagal linijos. ■
Skoliname pinigua ant Namų
tuvą apie jos dabartinius
Kontesto Redaktorul
bar sergsti sumuštuosius.
1800 West 46th Straet, Ohicago, Ullnois.
vargus ir apie pačią Lietu
Persiunčiame pinigus
Paliuosavimas tos sargybos
vių Dieną.
| Europa ir galima
Geras iki Gruodžio 26, 1916
Plati, garsi ir tvirta pirm vokiečiams labai yra naudin
Aukų rinkėjų buvo 66.
gauti Laivokartes
buvo Lietuva. Jos rubežiai ga.
Tik
C. K. darė trukumus.
|i
Beabėjo, nei Rusija, nei
tęsėsi nuo Baltijos jurų iki
Nepristatė aukoms rinkti niu pirmą pakvietė gerb. skrepliavau; dabar nebekosė
Juodųjų jurų, jos vardas kiti jos talkininkai nepripa
reikalingų daiktų. Tą pačią kun. Lietuvninką vietos kle ju, bet nosįs užtvenkta bal
ĮSTBIOTA 1888 M.
skambėjo visuose Europos žins laike karės Lietuvos ne Ir Vėl Vienas Socialistas
dieną gavome aukdežutes ir boną. Gerb. klebonas paaiš tomis glitėmis ir krutinėję at
kraštuose, jos narsi kariuo prigulmingumo bei autono
Pabėgo.
raikščius. Tagsų nesuspėjo kino, ką reiškia Spaudos sirado didelis skausmas, ku
mijos,
nes
tuomi
pačiu
jie
menė nesykį buvo pasiekusi
Spalio 20 d. čia pasimirė me padirbti. Vietoje tagsų Sąvaitė ir ragino kiekvieną ris, kartais, nueina net į pe
STATE BANK
net Krimo. Apart savų že prisipažintų, kad karę pra A. Jankauskas 41 metų am vartojome gyvas gėles.
PO PRIEŽIŪRA VALSTIJOS
įsigyti gerus laikraščius, čius.
mių Lietuva dar valdė Po laimėjo. Neutralės valstijos žiaus; jis paliko moterį ir 12
KAPITALAS $600,000
P. J. iš New Britain,
Moterįs ir mergaitės su bei knygutes, o ypatingai iš
ir
gi
negalės
pripažinti
LieMe*
mokame
3 proc? ant Pinigų.
locką, Vitebską, Smolenską,
metų dukterį. Velionis pa- dideliu pasišventimu darba leistas “Draugo” kurios yra
Comi.
Me*
parduodame
Foreign Money
Kievą, Lucką, Černigovą ir tuvos savyvaldos, nes
i ėjo iš Kauno gub., Raseinių vosi. P-ia V. Poškienė su labai naudingos. Po jo pasi Atsakymas:
Orders j visas dalis svieto.
nepaveji
Buvo jis laisvų pažiudaug kitų tolimų kunigaik neutraliskumas
Vlrttninkal
rinko daugiausia aukų $35.- rodo svečias p. A. J. Sutkus.
Jaunystės ligos, kosėjimas
Willl&m Kaspar — Pirmininkas
ir
įe Di
ar šv baž_
štysčių. Bet ilgainiui Įvai pira laiko issireiksti, kad,
52. S. Passick $30.99, B. Jis mums pasakojo daug ar kokis nepaprastas didelis j
Otto Kaspar, — Vice-Pirmininkas
Charles Krapka, Vice-Pirmininkas
rus politiški nuotikiai Eu karę laimėjo centrales vai- ny-ia rimillus jis visuomet Kavaliauskienė $30.37.
Ir įdomių dalykų, plačiai nu pavargimas galėjo padaryti!
Joseph Sikyta — Kasierius
ropoje susilpnino galingumą stijos.
August Filek—Ass’t. Kasieriua
išaiškindavo, kad tie daly kitos surinko po daug.
piešė spaudos galybę ir kaip širdies volelių prasiskėtimą.
Jeigu
Rusija
karę
prakri

Lietuvos valstijos ir galų ga
kai nereikalingi. Jis pats
Lapkričio 1 d. vakare bu yra kenksmingi blogi laik Jeigu taip butų atsitikę, tai
1900 Blue Island Avė.
le 1772-75 metuose ji liko pa mėtų, tai ji žinoma pripažin, niekuomet j bažnyžią neida.
Chieago, 111.
vo surengtas vakaras su raščiai.
Užbaigus kalbai “Digitol” (mulford’s) po 15
dalinta tarp Rusijos ir Vo tų Lietuvos valstija, nes jai vo. Bet sunkiai ligai jį užprogramų.
Vakaran daug buvo užrašinėjami laikraš
ir 20 lašų sų vandeniu, ketu-i______________________
kietijos. Darbšti, sumanin- kur kas geriau rubežiuoties k]upus> tuojaus buvo pa
žmonių atėjo, buvo ir svethn čiai ir knygelės. Publika pa
ris kartus dienoje per ketu •, niežti, pakasius, išsipila balto_ga ir garsi savaja praeitimi su silpnute Lietuva negu sn šauktas prie jo kun. Kodis,
taučių. Pirmiausia kun. J. norėjo kad p. Sutkus dar ką
rias dienas — toliaus reikia' mis pūslėmis — kiek pabuvulietuvių tauta nežiūrint į galinga Vokietija.
ne sykį, bet kelis sykius, ir Jonaitis kalbėjo anglų kal nors papasakotų. P-as Sut
mažiaus šitų gyduolių gerti. sios susilieja — po to, tos vie
Jeigu gi vokiečiai liks su- jis mirė aprūpintas Šv. Sakpriešų pastangas ją išnai
boje apie Lietuvą.
G. M. kus antru kartu kalbėjo, ra
Platesnį šitokių ligų paaiški tos perskįla, pirštai papuhta.
kinti, sugebėjo neliečiamy mušti, tai jie bebėgdami fe ■ ramentais. Kadangi jis bu.
Hitchcock anglas senatorius gino susiprasti visus lietu
nimą Tamsta rasite “Drau l)u kartu buvau prie daktaro,
bėje užlaikyti savo kalbą, Lietuvos galės suteikti mu- v0 50cialistu 0 sociaiistai
Nebraskos valstijos kalbėjo vius ir stoti į darbą.
go” No. 156 ir “Savaitinio bet nepagelbėjo...
būdą ir papročius, sugebėjo sų tautai visišką neprigul- ,aisvamanyH arba eriaus
apie Europos dabartinį pa
Kalba visiems labai pati Draugo” 1 >. 39, rugsėjo 28,
kius bedievybę, laiko
“S. Draugo” skaitytojas.
užlaikyti meilę prigimtos mybę, nes juk geriau uspa- ,
dėjimą, apie čionykščius lie ko.
1916.
Atsakymas:
šalies. Lietuvis liko paverg kalyj savęs turėti pnete-! svarbiausiu
savo mokslo šu- tuvius ir linkėjo lietuviams
Geistina dažniau panašių Klausimas:
liūs
negu
pnesus.
,,
tai
šitas
j
a
atvir
.
tas, bet nepasivergė ir nėka
Nemačius, negalima pasa
daug gero.
Senatorius au prakalbų surengti.
Balsiai kalbant, veikiai pra kyti kokios rųšies yra Tam
Nors galutiną musų tau- tima8
ie tik5jim0
daro
dos neatsižadėjo atgauti lai
kuodamas $10.00 nusipirko
Baltimorės Jurgis.
deda gerklės gale “balsą stos “niežai”.
svę. Nei kartuvės, nei drėg os hkimą tegalės nuspręsti >ms
nesma
„
gėlių ir visas aukų rinkėjas
gniaužti”, sunku kalbėti, ir Jeigu butų paprastieji “nie
ni kalėjimai, nei Sibiro snie tik busiantis taikos kongre-; dabar
Hudson Aye s0
apdovanojo. J. Biliūnas pa
netoli ausų, pažiaunėse biški žai”, pirmučiausiai reikia il
gai negalėjo išnaikinti lietu sas, bet paskelbimas Lietu- cialistai vaikgaoja pakabi.
šakojo apie Lietuvos istori
viuose tėvynės meilę. Gud vos savyvaldos ir dabarti
skaudu. Akįs rinka skaitant gai vandenyje mirkintiesi, nu
nę nosis kaip žąsyčiai vasa ją. Kitas anglas Doback
resni politikai suprato, kad niame laike bus labai svar
bet neskauda.
siprausti su “1 \a” arba su
kongresmanas kalbėjo apie
rą žąslige sirgdami.
atbundančios lietuvių tau bus apsireiškimas musų gy
Laidotuvės ir Darbai.
“Draugo” skaitytojas, skystuoju muilu, astrum šipeNors velionis buvo laido baisiąją karę ii’ Europos pa
tos negalima bus numarinti venime. Ačiū tam pasau
Lapkričio 9 d. atsiskyrė
iš East Arlington, Vt. čiu brūžuojant tol, kol niekur
dėjimą. Taipgi ir šis paau
jamas
su
bažnytinėmis
apei

ir.todėl išbraukė ją iš skai lis susipažins su Lietuvos
su šiuo pasauliu 23 metų Atsakyiitas":
kavo $10.00. Paskum kun.
*
» ant odofe jokių šalelių nelie
gomis
ir
ant
šventintų
kapų,
čiaus mirusiųjų tautų.
klausimu, Susipažins su mu
jaunikaitis a. a. Kazimieras
Akių
reikale,
Tamsta
per
 ka. Nitsi šluosčius, visą kūną
J. Jonaitis padėkojo aukų
sų
tautos
troškimais.
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Kuomet nors Lietuvai visJuškeviče.
skaitykite mano atsakymą p. reikia išbružinti šu šitokiu
tuvos laisvė artimiausioje velioniui gyvų gėlių vainikų rinkėjoms ir visiems prisiVelionis buvo doras vai Sveikatos Skyriaus skaityto skystimu:
tiek reikės suteikti laisvę,
dėjusiems prie to darbo.
P.
B-te.
kinas, vedė gražų gyvenimą. jui iš Sioux City, Iowa, Tmcturae lenzaia. Comp., u.
bet dabartinė karė gal žy ateityje galės būti vienu,
Aukavusios draugijos: šv.
Iš “Lietuvos”
Lapkričio 14 (L atsibuvo lai “Draugo” No. 199 ir “Sav.
svarbiausiu
klausimu
Euro

s. p. v m ją vieną.
miai pagreitins atėjimą tos
Antano parap. $10.00, šv.
dotuvės. Velionis paliko nu Draugo” No. 46, lapkričio 16, Balsami Peruviani, u. s. p. un
pos
politikos.
dienos, kada nukris nuo mu
Antano'draugija $50.00, šv.
budime savo senus tėvelius, 1916
cijas dvi.
Jeigu Vokietija suteiks
sų vergijos pančiai.
P. Marija R. $50.00, T. M.
brolį ir seseles.
Tamstos
glitiniai
gūželiai
Alcoholi Ethyli 95'/o uncijas
Po didelių karių visuomet Lietuvai savyvaldą, tai nuo
D. 18 kp. $10.00, S. L. A.
Darbai
kaikuriose
dirbtu

(tonsils)
gali
būti
užrožinti
ai
penkias.
buvo keliamas aikštėn ma sekliai elgdamos ir rusai
Račkauskas ir Progresistai. 87 kp $10.00, T. M. D. 17 kp. vėse pradėjo silpnėti. Kur
tiktai
perdideli.
Reikia
daži
$5.00, T. R. $10.00 ir Š. M.
žųjų tautų klausimas. Ir taipo gi turėtų ir paskelbt:
Sudrumsti pirma vartoji
Pas mus eina gandas, kad
gaunama
užsakymai
iš
Eu

noti
ar
kalbėjimo
plėvės
neuž
pradžioje šios karės beveik Lietuvos laisvę, nes juk ir
mo. Gerai brūžinti odą su gy
D. $5.00.
visur, kur tik lietuviai dir
ropos
tai
dirbama
dieną
ir
rožintos.
Tamistai
patarti

visos kariaujančios valstijos jie sako, kad kariaują už
duolėmis bent rytą metą ir
Apsimokėjus visas išlaidas,
bo, nepaisydami socialistų
naktį.
Čia
jau
pasirodė
pir

na
teirautiesi
su
geru
vietos
paskelbė, kad jos kariauna pavergtąsias tautas.
vakare, o tas vietas, kur niežpalieka $1,000.20. Butų bu
trukdymų, negavo ne korte
mas sniegas ir po užsnigi- gydytoju ir sužinoti, ar yra
už išliuosavimą pavergtųjų
Kaz. Gineitis.
vę daug daugiaus jei iš C.
ta ne kasyti, bet su gyduolė
lių (tags), nei raikščių. Taip
mui gerokai atšalo.
giltinių
gūželių
(tonsils)
ai
tautų. Ministeriai ir šiaip
K. butume gavę viską.
mis patrinti.
mano Centro prezidentas
Lietuvių Dienoje kalba gerklės (larynx) užrožijimas;
jau valdovai taipo gi nesykį
V. D.
Jeigu butų ne “niežai”, bet
Lopatto ir kiti.
ma, kad surinkta aukų apie Jeigu taip, reikia gydytiesi ei
buvo išsitarę, kad po karei
kokios
rųšies “eezema” tai
Iš “Lietuvos”
$600.00. Dar tikros žinios nant pas vietinį gerų gydyto
pavergtoms tautoms bus su
priderėtų bandyti sekantį te
nėra, o dar nesugrįžo visi jų. Jeigu nėra t. v. “inflamteikta daugiau laisvės. Bet
palą:
čekiai. Geras pasidarbavi mation”, tai balso silpnumą
šis pranašavimas pradėjo pil
Hydrargyri oleatis du drach
mas lietuvių.
dyties net pirm laiko. Šit,
reikia
stiprinti
tam
tikrais
Šis miestelis nėra mažas,
mų.
A. S. Vaitkus.
šių metų lapkričio 5 d. Vo
kalbėti
mokinimo
budais...
Kaip kitur taip ir pas bet nedaug lietuvių apsigy
Adipis lanae * hydrosi bris
kietijos ir Austro-Vengri
Klausimas
:
mus L. D. rinkome aukas. venę. Iš Vandergrift P. Ra
drachmus.
jos ciesoriai pasirašė po ma
Dirbdamas stoviu ant ce Alei olivae q. s. ad vieną un
Komitetas susidarė iš šių gauskas atvyko ir suorga
nifestu, kuriuomi atimtoms
mentinės aslos, vaikščiojant
žmonių: kun. J. Misius, pir- nizavęs 6 aukų rinkėjas rin
ciją,
Lapkričio
27
d.
A.
Lesnuo Rusijos Lenkijos že
skauda abidvi koji nuo kelių Su šiuo tepalu dažnai tep
min., M. Gramas, pirm. pa- ko aukas.
kausko svet. bus prakalbos, iki apačios. Vėsiame kamba
mėms duodama neprigulmy
gelb., J. Kalinauskas, rašt.,
Daugiausia surinko aukų
ti niežtančias odos vietas.
bė.
kiti A. Stankevičia, J. Kl- A. Urboniutė $19.71. Viso kalbės sugrįžę iš Lietuvos ryje kojoms šalta.
Užsisenėjusias odos ligas
Tuojaus po paskelbimo
žis, S. Varnelis. Aukų rin surinko aukų $67‘17. Auka pasiuntiniai. Jie matė su
T. A. V. iš
pasekmingai gydoma geriant
Lapkričio 5 d. atsilankė
Visiems
Lenkijos neprigulmybes vo
kėjų buvo 26. Surinko aukų vo po $1.00: B. Varaneckas, griautą Lietuvą.
Newark, N. J.
po vieną šaukštelį tris kartus
kiečiai pranešė, kad jie arti pas mus Moterų Sąjungos $300.00. Rinkėjai ir rinkikės K. Pelianis, C. Mališauskas apylenkes lietuviams reikė
Pabandykite, Tamsta, gerai į dieną “Eclutonc” bent per
tų išgirsti jų kalbas. Kvie išbraukyti abidvi koji su šalt
miausioje ateityje pasirū kuopos iš Sheboygan, Wis. uoliai su pasišventimu L. D. ir J. Petroka. i
Sieros muilu
čiame, ateikite prakalbos- mėčių aliejum rytą metą ii mėnesį laiko.
pins ir Lietuvos likimu, pa kelios sąnarės ir vyčių kuo A. darbavosi.
Širdingai ačiū aukavu
(sulphur soap) prausimasi ir
žymėdami, kad Vokietija pa. Jie sulošė teatrą “Kat
D. K. Keistučio darugija siems, dar labiau ačiū aukų na!
vakare, avint vilnones avali- muilenas odon intrinanma
Lošimas pasisekė aukavo $50.00, S. Š. V. Jė
K. Kadišius.
aiškiai skiria lietuvius nuo riutė.”
lines, o kurpes (čeverykus) kol visai išdžiūsta ir palieka<■
rinkėjoms;
pasidarbavu
gerai,
tiesiog
artistiškai.
lenkų. Sis trumputis pra
zaus $10.00, S. L. R. K. A.
gerai išdžiovinant pirma avi ma per naktį. Rytą metą ge
sioms paąelėms.
Juozienė Šalčiuvienė atsi 92 kp. $5.00.
nešimas vokiečių oficiozo
mo jomis. Gerai kas turi dvi rai nusipraušlama ir sieros
Ten Darbavusis.
Kaune suteikė lietuviams vežė su savim 9 metų Sta
Vardan vargstančiųjų lie
pori darbinių kurpių — vieną milteliais susidulkinaina ant
progą manyti, kad ir jų tė siuką ir 8 metų Mamiutę. tuvių nuoširdžiai tariame
dieną avi vieną porą — ant gryno kūno.
vynei neužilgo bus suteikta Tuodu vaikučiu net po tris ačiū visiems rinkėjams, rin
rą dieną antrą porą — gi tarp
Veda Dr -as A. dienomis — kurpės rūpestin Sieros milteliais, apatinius
neprigulmybė ar bent auto kartus bovijo mus savo eilė kėjoms ir aukavusiems.
drabužius ir lovas paklotes
nomija. Vakarykštė telegra- mis kurie priversti buvo net
J. U—kas.
Rutkauskas
gai
džiovinamos.
(paklodes) sudulkinama. Ma-J
Lapkričio 12 d. š. m. prie
grama iš Paryžiaus prane- po keletą kartų pakartoti,
Platesnį paaiškinimą Tam- J

Musų moterėlės ir mer
Žinoma, atstatyti Lietuvą
vokiečius spiria reikalas. gaitės žada nepasiduoti shePirmiausia,' jie tiki, kad lie boyganietėms ir tuojaus po
tuviai už išjliuosavimą jų tė teatro klabina pas savo kle

$4,000 Dovani) Bus DYKAI

Second Security Bank

LAISVĖS ŽVAIGŽDUTĖ
LIETUVOS PADANGĖJE.

CENTRAL BROOKLYN,
N. Y.

KASPAR

DAYTON, OHIO.

PITTSTON, PA.

(Iš Liatuvių Gy-!
' venimo Ame-J
rik oje Į

DENTLEYYILLE, PA.

LEECHBURG, PA.

CARBONDALE, PA.

MILWAUKEE,WIS.

BALTIMORE, MD,

sonija. Lietuvos gi sostą užimsiąs'Eitel Friedrich, antrasis kaizerio sūnūs. Taigi
po Lenkijos atėjo eilė ir Lie
t.nvai.
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SO. OMAHA, NEB.

musų įvyko netikėtai prakal
bos. Nors visi po Liet. Die
nos buvo nuvargę. Bet kaip
visur taip ir čia surengė
Iš Veikimo Lietuvių
čių. Garbė taipogi SheboySpaudos Sąvaitė. 7 vai. va-’
Dienoje.
gano vyčiams, kad prisidėjo
Patįs lietuviai labai uoliai kare»Šv. Jurgio parapijinė-J
prie moterų kuopos pa gelbė
jo joms taip gražiai teatrą rengėsi prie L. D. Kaip tik je svetainėje įvyko minėtos
P-as Jį Pautesulošti.
/ prezidentas Wilsonas pa- prakalboa.

ša, kad Lietuvai bus suteik- Garbė Sheboygano Moterų
ta tokia pat laisvė, kokia Sąjungos kuopai, kuri savo
naudojasi Bavarija bei Sak-1 tarpe turi tokių gabių artiš-
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SVEIKATOS
SKYRIUS

JI8 GYVENA 2200 CLYBOURN AVĖ., NORTH
SIDE, CHICAGO.
Klausimas:
Jaunystėje daug sirgau ir

nau, kad Tamsta lengvai par
sta rasite atsakyme p. J. K. iš sigelbėsite šičionai nurodytais
Hartford, Conn. “Draugo” gydymosi budais.
No. 199, 1916 ir “Savaitinio
Draugo” No. 46, lapkričio 16
labui sveikatoje nusilpuėjau. 1916.
tBūdamas 26 metų parsišal- Klausimas:
džiau ir per 2 metus kosėjau

Abiejų

rąnkų

tarppiščiai

PLATINKIT
“DRAII6|."

A*--- „-.„H- -

SAVAITINIS DRAUGAS

SERBAI ŽENGIA TOLIAU. !r
o Lcitkijlks i™’.'“*bes pranešė, kad jie kol kas

IŠ KARES LAUKO

Londonas. Paėmę Monastyrią serbai žengia toliau J
šiaurius.
Bulgarai negali
atsilaikyti. Bebėgdami jie
palieka pakeliais daug aimotą, vežimą su amunicija,
maisto. Serbai, įžengę į save
numylėtą žemę, išsijuosę
:
Vakar Chicagos kuone visi angliški dienraščiai pa darbuojasi, kad tik greičiau
išvaryti neprašytus svečius
skelbė sekančią telegramą Associated Press.
ir paliuosuoti nuo ją sostinę
PARYŽIUS-Lapkričio, 20
lielgradą.

: ŽADAMA LAISVE
LIETUVAI

Paryžiaus rytiniai dienraščiai gavo iš Šveicarijos telegra
mą, kad Vokietija, paskelbusi Lenkijos neprigulmybę, tą patį
žada padaryti ir dėl Lietuvos.
Telegrama praneša, kad naujos valstijos tronas tur-but
pateks princui Eitel Friedrichui, antrajam sunui Vokietijos im
peratoriaus Wilhelmo II. Lietuva liksianti po Vokietijos globa
ir gausianti tokią pat savyvaldą, kokią turi Bavarija ar
Saksonija.
Viršminėta telegrama iš Šveicarijos dar priduria, kad taip
pat kaip ir su Lenkija, pirmuoju žingsniu prie sutvėrimo naujos
valstijos bus sudarymas Lietuvos armijos, kuri kariausianti po
feldmaršalu Hindenburgu. Aprokuojama, kad Lietuvos armija
^galėsianti turėti 150,000 kareivių.

RUSIJA NENORINTI AT- PRIVERSTINAI LENKU
SKIRAITAIKINTIES. NEIMS Į KARIUOMENĘ.
. Petrogradas. Pastaraisiais

laikais buvo pasklidusi ži
nia, kad rusai slaptai veda
taikos derybas su vokie
čiais. Neseniai Rusijos sve
timą dalyką ministeris vie
šai pranešė, kad tokia paska
la visiškai neteisinga. Rusi
ja kariausianti, gird, draug
su talkininkais iki galutinos
' pergalės.

BerlynasA Kadangi Len
kijos teritorija yra neutrališka, tai reguliarės armijos
Lenkijoje dabar negalime
sutverti. Tarptautiniai įsta
tai tam yra priešingi. Tai
gi priverstinai į kariuome
nę lenkai nebus imami. Tik
savanoriai galės tarnauti
Lenkijos armijoje, kuris ka
riaus draug su vokiečiais.

DIDELE NAUJIENA

JAU IŠĖJO Ifl SPAUDOS NAUJI LAIDA TŲ ĮDO
MIAUSIŲ KNINGELIŲ:
1) KOPERNIKAS IR GALILĖJUS. Ją galima pirk
ti tokiomis pat sąlygomis, kaip ir kningutė‘Marksas IT.’
2) SOCIALISTŲ NORAI IR DARBAI TIESAS

Šviesoje.

*

3) GIORDANO BRUNO.

4) Į SOCIALISTŲ ROJŲ!
5) MARKSAS II

EXTRA NAUJIENA
Kuo tik išėjo iš spaudos šitos LABAI ĮDO
MIOS kningelės:
1) SOČIAI ISTŲ NORAI IR DARBAI TIESOS
ŠVIESOJE. Čia gvvuis atsitikimais prirodyta,
ko nori socialistai. Čia išvilkta aikštėn SOČIA
LĮSTŲ SEKRETAI.
2) Į SOCIALISTŲ ROJŲ.
Kas nori links
mą pasiskaitymą, teperka šitą kningutę.
3) GIORDANO BRUNO. Didis bedievių kan
kinys. Kas nori pažinti bedievius ir ją vadus,
skaitykit šitą kningutę.
Perkant PAVIENIU kiekviena kningelė tekaštuoja tik po 5 CENTUS. Imdamas VIENOS
RŲSIES kningelią nemažiau 100, gausi po 3 cen
tus, imdamas nemažiau 200, gausi po 2 centu, im
damas nemažiau 500, gausi po 1 centą.
Kas norėtą gauti NE VIENOS RŲSIES, bet
sudėtus iš triją pirmąją rąšią kningučią, tas už
200 kningučią 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 6 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*gą ir įdomią kningelią. Pasiskubinkite užsisaIryti! Piningus reikia užmokėti UŽSISAKANT..
Su visais tais reikalais kreipkitės į“DRAUGAS” PUB. CO.
1800 W. 46th S t, Chicago, Illinois.
■ •I ■
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“SAUSOSIOS" VAL
STIJOS.

Dabar uždaryti saliunai
sekančiose 24 valstijose:
Alabama Arizona Arkansaa
Colorado, Georgia, Idaho,
7. Linksmumas. StengkiIowa, Kansas, Maine, Michi
gan, Mississippi, North Ca- tės visuomet būti linksmais.
rolina, North Dakota, Okla- Linksmumas — pusė sveika
homa, Oregon, South Caro- tos. Nubudimas ir nerimądina, Tennesse, Virginia, stis senina žmogą.
Washington, West Virginia,
Aleska, Montana, Nebraska
AUKOKITE TAUTOS
ir South Dakota. Valstijo
se Florida ir Utah taipo gi
gal neužilgo bus įvesta pri
verstina blaivybė. Illinois ir
gi greitai bus rankose blaibininką. Taigi didesnė pusė
Reikalingi patyrę anglių
Amerikos — blaiva.
i įainieriai. Turi būti vedę,
Parmazoną (masonic) laik kurie priimtų burdingerius,
rastis Meksikoje “Naujoji Į Missouri valstijoj. Pillar maGadynė” aprašo pati, kaiP|Chinc kasykla 4 gysla. Geros
prezidento Diazo laikais par1 sąlygos, darbas ant visados,
mazonai sustiprėję Meksiko Krovimas 53.4c už toną.
Padidinome skaitlių darbi
je ir prisirengę į kovą su ti
ninkų ir pristatėme naujų na
kėjimu.
Dabartiniuose
laikuose
mų, kad butų galima pagerin
spauda musą gyvenime tu
ti kasyklas.
ri labai didelę svarbą.. Šit

Berlynas. Vakar buvome
pranešę, kad Archangelske
sprogimas sunaikino didelį
kariškąjį laivą, užmušė 150
žmonią ir 650 — sužeidė
Dabar
“Overseas
News
Agency” praneša, kad spro
girnas sunaikino ne vieną lai
vą, bet 7. Be to uoste ki
lęs gaisras sunaikino 37 na
mus. Nuostoliai rokuojami
milijonais. Kas yra prie
žastimi tos nelaimės dar ne- ką sako apie spaudą kardi
•V
• "S".
nolas Laohre:
išaiškinta.

Spaudos
Svarba

VOKIEČIŲ LAIMĖJIMAI
TRANSYLVANIJOJE.
Sutvirtintas
rumuną pozicijas tarp Jiu
ir Gilort vokiečiai perlaužė
Generolo Falkenheyno k«*
riuomenė jau priėjo prie ffe
ležinkelio Orsova-Krajova
T pietus nuo Rothenthurme
ir gi laimėjo vokiečiai.
Nuo lapkričio 1 d. iki lap
kričio 18 d. Rumunijos aimija Transylvanijoje nete
ko 189 aficerią, 19,338 ka
reivią, 26 armotą, 72 kulka
svaidžią ir 17 vežimą su
įvairia amunicija.
Dobrudžos fronte nėra dl
delią mušią.

IŠŽUDĖ VISUS SVETIM
TAUČIUS MIESTE
PARRAL.
EI Paso Tex. Baisąs daly

bai dedasi Meksikoje, kurio
je valdžia pakliuvo į rankas
bedievią. Šit pabėgėliai iš
Meksikos pasakoja, kad Vil
ios plėšikai mieste Parral iš
žudė 6 šeimynas Ameriko
ną, 8 šeiynas vokiečią ir vi
sus kiniečius, arabus ir žy
dus, kurie nesuspėjo išbėg
ti.

VOKIEČIAI RŪPINASI
ŠEIMYNOMIS KAREIVIŲ.
Berlynas. Vokietijos ka
rės ministeris įsakė nevary
ti į pirmas mūšio linijas tą
vedusią vyrą, kurie paliko
name daug vaiką. Saugoti
nuo mūšio pavoją liepia ir
tuos, kurią šeimynos jau tu
rėjo didelius nuostolius lai
ke šios karės.

IR ITALIJA PROTESTUO
JA PRIEŠ NEPRIGULMINGįJį
LENKIJĄ. •
*
Rymas. Rusija, Anglija Ir
Francija tuojaus po apekel-

SVEIKAME KŪNE—SVEIKAS PROTAS.

“Laikai vien statymo baž
Sveikata yra brangiausis
nyčią ir puošimo altorią jau
dalykas žmogaus gyvenime.
praėjo. Dabar svarbiausiu
Sveikatos netekus — visos
dalyku yra: pripildyti šalį
pasaulio linksmybės jau ne
gerais laikraščiais.”

Londonas.

Iš Kur Tos
Baisybes
Meksikoj?

*

gus, kuris nešvariai užlaiko
savo kūną, kiekvienoje va
landoje gali susirgti pavo
jingiausiomis ligomis.
Protas. Smagenis, kaip ir
kitos kūno dalįs, nuvargsta
ir todėl jiems taip pat rei
kia poilsio. Protui poilsį su
teikia miegas.

ĮVAIRIOS
SUNAIKINTA 7 AMUNICI
JOS LAIVAI IR 37 NAMAI.
ŽINIOS

■

,

nepripažįsta Lenkijos savystovunio ir prieš tokį vokieią žygį protestuoja. Šiomis
dienomis prie ją protesto
prisidėjo ir Italija. Esą, jie,
alkininkai, paliuosos Lenki
ą ir suteiks jai tikrąją nęiriguhnybę, o vokiečiai ne
pasibaigus karei neturi buk
tiesos tą daryti.

— 0*^vw-3»ot

' 'r**™~*

bemalonios. Užtat sergėkim
savo sveikatą kuodomiau
šiai.
Kiekvienam žmogui
patartina yra prisilaikyti šią
taisyklią:

1. Ankštie reikia eiti gult,
ir ankštie privalote kelties.

AVAVERLY COAL CO.,
Waverly, Missouri.

oro
it formuiosrecepto; sutelkto lfciiintinSutaisytas
gu
pto sokonlnku,
rpto;

mdi

apaireiMkia e«)s strhetinal paarkmingu
nuo t/iutNo pilvu ir kanu, ger
klės skaudėjimo,
galvos
skaudėjimo, nustojimo apetitu,
ialėi > gal roję, ert.. ect, Hutai*
Buiitas ludiroėju lubai pagarsėjusio

* PAIN-EXPELLER!O’

seno ir litiki.no ilrui go ielmyn0“1 n»uilojiiiiio vilam- pa«aulyje per pusę Rinitui čio—86c.
ui lAinkutę visose up.iekoae,
arba galite uiailakyti tiesiai ii
F. AD. HlfHTEK A CO.
14-80 Vaihiagtao tirtai, Kev Tortu

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 susikalbėti
lietuviškai.
G. N. Postlethivaite,

iždininkas.
Mandagus patarnavimas.
BUKITE ATSARGESNI

TEL. DROVE 7771

S. E. AUen D. D. S.
3464 So. Halsted St.
Darbo valandos:
10 vai. iš ryto iki 8 iki vai. vak.
Šventadienes nuo 9 vai. ryto iki 1 vai
popiet.

THE KEISTER’S
LADIES TALORING
COLLEGE.

Kuomet jus nueinat pas akių gy
dytoją dėl akinių, visų-pirma žiūrė
kite, ar jis turi kolegijos diplomą ir
taip gi ar yra užsiregistravęs, ar turi
Optimetristo Certifikata,
nes užvis
svarbiausia Kolegijos diplomas.
AKIŲ GELBĖTOJAS.
-Jei jus kenčiat akių nnnvarirt.
vos skaudėjimą.1 tai ateikit pas savo
tautietį lietuvį P. Millerį, o jis mok
etiškai pririnks akinius ir išgydys jums
akis. Išegzaminavimas per specialistus
P. Millerį ir G. Millerį dykai.
Jeigu akiniai nebus geri, tai pini
gai bus grąžinami. Taigi, pirm eiti
kur kitur, ateikit pas mane persitikrint, o jąs busit užganėdinti.
Taipgi užlaikau didžiausią
ant
VVest Sides Storą įvairiausių auksinių
laiktų. Taigi kam reikalingi šliubiniai
Medai. laikrodėliai ar kitoki daiktai,
nepamirškit atsilankyt, nes jus čia,
oas savo tautietį lietuvį, gausit piirian. kaip kur nors kitur. Atdara kas
licn ir nedėliom iki 2 vai. do pietų.

“Kas ankštie kelias — tam
Dievas duoda.” Ankštie kel
ties pataria visi gydytojai. 40 Ir Oottage Orove AveM Chicago,
Telefonas Oakland 5252.
Kas ankštie neatsikelia, tas IU.
bužių.
Tame pragaištingame ti neatlieka visą savo reikalą. Jus nusistebesite kaip puiki ir len
gva yra musų metodą padirbimo drakėjimo griuvimo darbe par- Miegamajame kambaryj ne
Todel Keister College yra popui a
mazonams gelbsti socialistai. privalo būt labai šilta.
riška. Pamatykite mus apie speeiale
2. Darbas.
Pratinkitės kaina dėl siuto.
Parmazonai ir socialistai
KAINOS MOKTNIAMS:
tą pasibaisėtiną persekioji darbuoties iš mažumos. Prie Pilnas kursas su instrukcijoms $25.00
mą varo vardan LYGYBES, darbo bukite ramus, atsar Siuvimo kursas 10 dienų .... $5.00
BROLYBĖS LIUOSYBES. gus, visuomet stengkities
Tatai koks begėdiškas pasi kuogeriausiai atlikti savo
A. M. Norkūnas
PETER MILLER IR 0. MII LER
tyčiojimas, tatai kaip par darbą. Jeigu dirbate fiziš
2256
W. 22nd St., arti Oakley avė.
Vienatinis
Lietuvis
Ii
5
dirbėja*
mazonai su socialistais, lais kai, tai poilsio laike nepatin
Tel. Canal 2941.
visokią ženkleli
vę, ar lygybę, ar brolybę su gėkite paskaityti naudingos
draugystėm*, u
knygutės, ar gerą laikrašpranta!!!...
ypatingai: k <»Bet tie griuvėsiai išplėštą čią, nepatingėkite palavinti
tardą, g u z ikn
ar subjaurintą bažnyčią, tas savo protą. Priešingai, jei
čių, metalinių
Neeikankike save Skausmais,
kraujas nužudytą kunigą ir gu dirbate galva, tai poilsio
Reumatizmu, Sausgėlė, Kaulų
anameliuotą i ij
gėlimu, arba Mėšlungiu—raume
šiaip jau kataliką, kuriuo laike mankštykitės, lavinki
nų sukimu; nes skaudėjimai nai
padengtą sėliu
kina kūno gyvybę ir tankiai ant
apšlakstyti ją drabužiai, ku te savo kūną.
loid ’u, S a r p ų
patalo paguldo.
3. Valgis. Daugiausia vai
riuo suteptas ją rankos, tas
CAPSIOO COMPOUND mostis
vėliavą ir karn
lengvai prašalina virš minėtas li
klyksmas bjaurinamą mer- gykite maistą, pagamintą iš
ną.
gas mums šiandien, daugybė
Man pavogtu*
žmonių siunčia padėkavofles pa
gaičią, tos ašaros nelaimin miltą bei vaisią. Stengkitės
darbus atliek,
sveikę. Prekė 25c, per pačtą 28c.
artistiškai
gą motiną, mačiusią tas bai kuomažiausiai valgyti mėsos
JUSTIN KULIS,
ir
apskritai
riebią
daiktą.
sybės, visa tai šaukia da>
3259 S. Halsted St., Chicago, UI.
M. A. Norkūnas
Knyga "ŠALTINIS SVEIKA
balsiau, kad socialistą ir par Valgykite su saiku. Nėkuo- 166 Molrose Street, Montel-'
TOS,” arba augalais gydyties
met
nevartokite
svaiginan

masoną laisvė tai baisus
lo. Mas*
prekė 50c.
kalėjimas, kad ją lygybė, tai čią gėrimą.
4. Alsavimas. Gilus alsa
svetimo turtą plėšimai, kad
Seniausia Taupymo Banka Chicagoje
ją brolybė, tai bjauriausi iš- vimas sveiku oru yra pirmu
nėkinimai
ir
negirdėtos tinis hygienos reikalavimas.
5. Svarumas kūno. Žmokraugerystės!

Reumatizmas Sausgėla

The Hibernian Bank
Įkurta 1867 metuos.

Kuomet Jus Pasldedate
Savo Pinigus į

The Stock Yards
Saving Bank
Jų* galite būti užtikrintais, kad jūsų piningai yra
saugioje VALSTIJOS INSTITUCIJOJE, kuri tapo
suorganizuota virš 12 metų po priežiūra direktorių,
kurie atsakanti kaip U komercijos stovio taip ir il
finansilko.
Apart to piningai.yra apsaugoti sekančiai:
Kapital Stock .......................................................... $ 800,000
, Surplna and Undivided Proflte over ............
800,000
Uonble Liability of Stcckholdera .................
800,000
Proteetion to Depoeitors of ...............................
800,000

The Stock Yards Saving Bank
VALSTIJOS BANKA
4162 — 4164 So. Halsted St,
Chicago, m.
Atdara Sukatos vakarais nuo 6 Ud •

Pietvakarinis kampas La Salia ir Adams St.
TAUPIMO DEPARTMENTAS
Priimam Depazitus pradedant nuo vieno dolerio ir dnuginu, nž kuriuosmokama 3 nuošimčius ant metų, kurį pridedam kas pusė metų.
Atdaras Subatos Vakarais uno 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.
RBAL ESTATE DEPARTMENTAS.

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

Meldžiu platinti, angliška pamfletą apie Lietuvą.

“A. PLEA FOR THE tITHUANIANS”
Dar galima gauti visus numerius. O neužilgo ir šeštas nu

meris išeis iš spaudos. Pamfletai yra papuolti Lietuvos žem

upiu ir Vytauto paveikslu.

KUN. J. J. KAULAKIS
324 WHRTON ST.

PHILADELPHIA, PA.
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5. To centralio komiteto, GYDUOLĖS, KURIŲ. K ARĖ
k ė j imą. ir suirutę. Toks ne- yra jame nemažai ir netikuNEPALIETĖ.
tikęs susivienijimas padary- šių sąnarių, kurie per savo tinkamai išrinkto ir sutvar
Europinė karė turi daug
tų daugiau blogo negu gero. pasmerktiną apšileidima vie kyto kompetencija ir veiki
blogą pasekmių Suvienytose
Partiviškas veikimas iš su ni nieko neveikė, o kiti net mo ribos turi būti daug pla
tesnės, negu šio komiteto, Valstijose. Viena jų yrft sto
Koks turi būti centralis Ameri kos lietuvių komitetas ir ben sivienijimo turi būti visai sugadino veikimą.
ka daugelio vaistų ir jpkiu
c) Busiančiame centralia- kuris buvo išrinktas “Lietu
prašalintas.
Tik tuomet
dras
srovių
darbas?
ŠIANDIE “DRAUGE”
budu reikalingas vartotinas
srovių susivienijimas tegali me komitete privalo būti ne vių Dienai.” Busiančiojo ko
TILPSTA TELEGRAMA
Mes gyvename labai svar-, džiai miestų: VARSAVOS būti naudingas ir pageidau vien centralių organizacijų miteto veikimo sferą turi nu įvairių mažesnės vertės Užva
IS PARYŽIAUS, KURIO
duojančių jų vietų. Bet ten
biu ir nepaprastu laiku. Da ir VILNIAUS.
atstovai, bet ypatingai tin rodyti ir aprubežiuoti da
jamas.
JE AIŠKIAI KALBAMA,
bartiniai Lietuvos reikalai yra vaistai, kurie toli yra nuo
Svetimtaučių
spaudoje
bar valstijos vienos žūna,
2. Kokios partijos ar sro kami tam svarbiam darbui
KAD VOKIETIJA PASI
tos nelaimės sluogsnių: liū
kitos keliamos iš numirusių, lenkai sujudo prirodinėti, vės turėtų susivienyti į ben- patįs šviessieji Amerikos ir to komiteto užduotis.
RENGUSI
APSKELBTI
darbą? Teoretiškai kai letuvių inteligentai, kurie ir
nors jos ir senai palaidotos. kad tarp lenkų, lietuvių ir
Keliais žodžiais kalbant nelio Amerikoniškas <, Karčio
LIETUVOS NEPRIGUL
Lenki vi a žuvo kartu su Lie- rusinu beveik jokio skirtu- foant, turėtų stoti į bendrą norėtų pasidarbuoti ir tam maždaug toks turėtų būti jo Vyno EI? žiras ir kitos Tri
MYBŲ IR ANT JOS SOS
gyduolės. Išdirbėjas
būva, bet dabar Vokietija ir mo nesą. Girdi tų tautų ne- jar|ją visos srovės ar parti- darbui butų tikrai tinkami. centralis Amerikos lietuvių nario
TO PASODINTI PRINCĄ
buvo
užtektinai
atsargus už
Austrija atstato Lenkų ka skyrę nei Mickevičiai nei ki jos, visi Lietuvos vaikai. Kitaip susilauksime fatališ komitetas ir jo sutvėrimas,
EITEL FRIEDRICHĄ.
ralystę. Žinoma jos taip da ti pasauliniai genijai. Prive Taigi turėtų susijungę gel kų klaidų, kokių nebepatai toks bendras srovių veiki b krinti tokį skaičių visų su
BEABEJO, NORS KAIP
dėtinių daiktų, gręsiančių ka
ro ne vien tik dėl kokių sim sdami, kaip tos tris tautos bėti ir lietuviai katalikai ir sysi jokiais pasišventimais. mas.
LENKIJOS, TAIP IR LIE
rėš pavojų išlaikyti. Šį sun
patijų ar žmoniškumo, bet susijungusios LAIMINGAI lietuviai laisvamaniai ir lie- Tai liudija ir paskutiniųjų
TUVOS LIKIMĄ GALU
kų bandymą be jokio pagadi
senovėje gyvenusias, lenkai tuvai socialistai.
dienų veikimai lietuvių ATINAI
TEGALĖS
NU . ypač dėlto, kad taip elgties
ainio dėl Trinerio Amerikoni
reikalauja jų
politika ir išveda, kad ir dabar tų trijų
Bet pažvelgus į gyvenimą merikoj.
SVERTI TAIKOS KON
ško Kartaus Vyno Eliksiro.
kad lenkai prie to buvo pri tautų laimė busianti pilna, dalykai pasirodo truputį ki
Iš to aišku, kaip svarbu
GRESAS,
BET
VISA
Jo kokybė yra šiandien ir
sirengę'ir tam išsijuosę dar sujungtos i vieną lenkų valtaip. Socialistai nekartą bu yra pritraukti prie to dar
SVARBA TŲ NUOTIKIŲ
nuolatos bus augščiausios
i stiją.
vo kviesti dalyvauti Lietu bo kuodaugiausia šviesių ir
TAME, KAD PLATUSIS bavos.
klesos dėlto, kad Trinerio
Maždaug tokios pat politiš jei vėl jos visos busiančios vos gelbėjime, bet jie viešai tinkamų inteligentų.
Tas Iš įvairių vietų musų redak
PASAULIS SUSIPAŽINS
sandėlis iš medikališkų Kar
Pasaulis musų tautos nei ir demonstratyviai nuo to parodo, kad visuotinis susi cija nuolat gauna korespon
SU LIETUVOS VARDU a s priežastis yra prikelti iš
čių Žolių, šaknų ir žievių ir
įumirusų ir žuvusią Lietu | jos praeities beveik nežino,
IR JOS TROŠKIMAIS.
atsisakė.
Socialistai buvo rinkimas turi būti sušauk dencijas su vardais rinkikių
parinkto vyno pergyvens ka
/oš valstiją. Dėlto- dabar Į Jei mes tylėsime, jis gali kviesti dalyvauti “Lietuvių tas arba į tokią vietą, kur
Lietuvių Dienoje. Bet mes rę. Nežiūrint į išlaidas augLIETUVOS
KLAUSI
mums reikia išsijuosus dirb i įtikėti lenkų aiškinimams,
Dienoje,” darbuoties ben daugiausia tokių inteligentų vardų tų rinkikių neskelbsiMAS
ARTIMIAUSIOJE
štai iškilusi mediciniška ver
to, kad Įvyktų ta laiminga! o tuomet mums grūmoja
drai, bet jie pareikalavo sau gyvena, ar bent į liettrvių; mc, kadangi kaikurios rinki
ATEITYJE
GAL
BUS
tė Trinerio
Amerikoniškd
zalanda, kad musų Lietuva,! vergija iš lenkų pusės. Pritokių privilegijų, pastatė to kolionijų vidurį kaip šitai kės jokiu budu nesutinka,
VIENU
SVARBIAUSIU
Kartaus Vyno Eliksiras bufe
KLAUSIMU
EUROPOS kaipo valstija, atsikeltų iš jungus Lietuvą prie Lenki- kias sąlygas, su kuriomis su Pittsburgh ar Cleveland, kad jų vardai butų skelbia užlaikyta.
Kiekvienas, kehrrrabo, kad lietuvių tauta pa ! jos, mes išmainytumėme vie
kur maždaug visiems vieno mi. Mums gi tokį tautos
POLITIKOS.
tikti buvo negalima.
čiantis nuo užkietėjimo, isiliuosuotų iš svetimųjų ver na vergiją į kitą. Tik ta nau
ABEJUOTI DAUG NE
Kur tik socialistai dalyva dai patogu butų suvažiuoti, darbininkėms privalėtų pa- } utinio, nerviškumo, nustojiįjos, kad ir jai patekėtų; joji lenkų vergija be abejo
REIKIA, KAD NEUŽIL
vo, ten beveik vi3ur jie dar o ne nugrūsti susivažiavi dėkuoti už jų pasišventimu, n’.o apetito ir energijos, abelinksmas
savystovio
gyvenibutų
daug
bjauresnė,
negu
GO
TELEGRAMOS
IS
bą ardė su savo svečiais: mą į kokią kertę ar kraštą, o nedaryti joms nemalonu r.o nusilpimo,
sustiprinimui
ta, kurią iki šiol vilkome.
to
pavasaris.
BERLYNO
PRANĖS
Bulota ir jo palydovėmis so kur patogu tik vieniems na mu.
kraujo jr tt. gali vartoti šią
Dėlto ir tame dalyke rei
Kad to susilaukti visu pir
MUMS TEKSTĄ MANI
cialistai šmeižė draugiją nu miškiams.
gyduolę su pilnu užsitiktįjimu.
kia rimtai informuoti pa
4. Turi būti užlaikoma tei
FESTO
TARIAMOSIOS mi reikia informuoti sve- šaulį, reikia nušviesti tikrą atėjusiems nuo karėsišelp
Kaina $1.00 aptiekose. / Jos.
šių
lygybė.
Dabar
tos
tei

LIETUVOS NEPRIGUL imtaučius, išrodyti jiems dalyku stovį, kad prašalr'
Uetuvos šelpiTriner, Manufacturing CheLietuvos vargus, jos reikaMYBĖS.
sių
lygybės
nebuvo.
Vie

mo darbą. “Lietuvių DieBerlynas. Vokiškas laik įuist, 1333—1339 So. Ashland
nūs pavojų naujosios vergi
•
us.
niems
suteiktos
privilegijos,
ŽINOMA, TĄ VOKIE
I ną” daugelyje vietų sociali
raštis “Koelnische Zietung” avė., Chicago. Rašykite niums
jos.
Juk dabar vargiai berasi
ČIAI DARO TIK DĖL SA
stai stengės pakenkti aukų kiti gi liko tuo pačiu nu r»šo, kad buk visos neka savo prigimtoje kalboje. AtTą svarbų darbą geriau at
okią
valstiją,
kuri
būdama
VO NAUDOS.
rinkimui.
Matydami tokį skriausti.
riaujančios valstijos žada su t tikimuose, kada ypatiška egKARTAIS IR MAŽA P4 mlturiška, vergijai be pri liksime dirbdami iš vieno,! pasmerktiną šocialistų veiki
Jei mes pažvelgsime į Ru šaukti konferenciją kariau 7. įninacija nereikalinga, musų
atskirai.
GELBA BŪNA LABAI tartų, bei pripažintų vergiją negu
kokioje nors neutralėje ; m4».dau8e 13 lr
vyrų sijos sutvarkymą, kaip su jančių Europos valstijų. To gydytojas suteiks jums" tuoNAUDINGA IR ISGANIN teisėtu ir geru dalyku.
valstijoje Lietuva privalo Maciai neprlpazinsta, ka lyg to sutvarkymo renka je konferencijoje bus apkal tus savo patarimą.
Vergiją visi pasmerkia.
GA.
dabar turėti būrelį į^nĮ^ų ^®tuvižu ^okulistei butų o- Lietuvoje atstovus į Rusijos bamos taikos sąlygos.
(Apgarsinimas) ''
NORS
VOKIEČIAI Popiežius Pius IX vergiją
ki Lietuvos partija ar sro- “Durną,” meę. pamatysime,
.
I
I.
||
. iį, —...—-.t
?VERS LIETUVOS VAL žadina bjauriausia piktada žmonių, kurie atstovautų
kad
sauja
Lietuvos
dvarinin
vė. Taip kalba D-ras Biel
(summum
nefas). Lietuvą ir rūpintųs jos reiSTIJĄ NENUOŠIRDŽIAI ryste
skis, taip kalba advokatas kų turi teisę maž daug tiek
BET ŠIS ATSITIKIMAS Žergiją pasmerkia visos kul
pat išrinkti sau atstovų,
Tame reprezentantų (at-, Bradchulis ir daug kitų
VIS GI BEGALO MUMS .uriškos valstijos, jos visos
Visa tai parodo, kad lietu kiek šimtai tūkstančių ar
YRA SVARBUS IR BRAN žergi ją panaikino, ir jei kas stovu) būrelyje turi daly
viams socialistams Lietuva, milijonai valstiečių. Ar toki
leužsimanytų vergiją sugrą vauti ir Amerikos lietuvia?,
GUS.
kaipo toki, Nerupi, kad jie rinkimų tvarka yra teisin
ATMINKIM,
KELIA sinti, ar ją palaikyti arba ją kaipo lietuvių tautos dalis.
ga? Žinoma, kad ne. Dvari
prie bendro darbo nėra pri
Kad iš daugelio bankų pasirinkus sau vien, kur žmogus, pasidėjęs
MAS AIKŠTĖN LIETU ;inti, visi tokį skaitytų ne- Aišku, kad į tą atstovų bū
savo pinigus, žinotum tikrai, kad jie ten nežlugs, reikia kai kas
ninkams suteiktos privilegi
relį reikia rinkti žmones pa augę. Dėlto jų, kaipo grio
žinoti apie bankų saugumą. Svarbu žmogui, kad pasidėti jo pinigai
kulturišku, barbaru.
VOS KLAUSIMAS.
jos, o valstiečiai tuo pačiu
duotų, jam procentų, bet svarbiausia, kad jie tikrai žinotų, jog gali
vikų,
negalima
kviesti
į
ben
Bet juk vergija yra čius viesiuosius pa
VISO PASAULIO DIP
savo pinigus atisimti iš banko, kada tik nori.
nuskriausti.
drą
darbą.
Jei
socialistai
į
čius
GABIUOSIUS,
PA

LOMATAI SUSIPAŽINS dvejopa: yra vergija žmo
KAD BANKAS BUTŲ SAUGUS, KEIKIA:
Taippat yra ir čia. Jei
1. Kad banko kapitalas butu didelis.
tą
bendrą
darbą
neįeis,
Lie

ČIUS
RIMTUOSIUS.
Ki

nų, kur žmogus žmogų iš
SU MUSŲ TAUTA.
2. Kad bankas turėtų didei) atsargos fondą, o tai jis gali
lietuvių
laisvamanių
mažu

turėti tik jei atsargiai vedamas.
NEPAPRASTAI SVAR naudoja, yra vergija tautų, taip galima susilaukti fata tuvos atstovavimas dėlto ne
3. Kad banko valdininkai ir direktoriai bntųžmonės didelių
ma
turi
tiek
pat
atstovų
ko

nukentės. Visiems yra žino
patyrimų ir visuomenei žinomi.
BIUOSE LAIKUOSE DA kur galingesnios tautos silp liškų klaidų.
mitete, kiek didesnioji vi
4. Kad bankas butų po Valstijos ir Clearing House priežiūra.
ma,
kad
ir
kultūroje
augIr
ta
svarbus
išrinkimas
BAR MES GYVENAME.
nesnias išnaudoja.
6. Kad bankas butų jau nuo senai įsigyvenęs.
suomenės pusė, tai yra lie
geriau
pasiseks,
jei
dirbsištai
pakilusiųjų
tautų
sociaTAIGI MUMS DABAB
Taigi jei galingosios val
BIS BANKAS PILNAI BIEMS REIKALAVIMAMS ATSAKO, NES:
tuviai katalikai, išeina, kad
1. State Bank of Chicago kapitalas dabar yra 1,500,000.00
me
išvieno,
o
ne
kiekvienas
listai
yra
nerimtas
gaivalas,
REIKIA YPAČ DOMIA stijos pasmerkia ir panai
2. Jos atsargos fondas yra daugiau kaip $3,500,000.00.
vienas
lietuvis
laisvamanis
tuo labiau lietuvių tautos,
3. Jos valdininkai ir direktoriai yra žinomi Chicagos finanIR PROTINGAI LAUKTI kino žmonių vergiją, nuo- sulig savo užgaidų.
turi rinkimuose ir veikime
sistai turintįs ilgų metų praktikos banko dalykuose.
kuri
tolie
jau
nuo
kitų
pa

Toks
atstovų
būrelis,
kad
TOLIMESNIŲ ATSITIKI
ekliai elgdamos jos turi pa
*
4. Bankas gyvuojąs jau nuo 1879 metų.
tokį pat balsą, kokį teturi,
5. Jis yra po Illinois Valstijos valdžios ir Chicagos Clearing
MŲ, KURIE NORS IŠDA smerkti ir panaikinti tautų pasekmingai veikti, būtinai silikusi kultūros srytyje. Be
House Asociacijos priežiūra.
sakysime tik penki ar de
6. Jo depozitoriai viršija $30,000,000.00.
LIES ISRIS KLAUSIMĄ zergiją. Juk neį viena tau privalo turėti sąryšį su pa to, juk socialistai nei preBanko Taupomasai skyrius turi daugiau kaip 40,000 depozitorių,
šimts lietuvių katalikų. To
DĖLEI LIETUVOS LIKI ta nėra sutverta ir negyvuo čia tauta, būtinai privalo lai tensijos negali turėti tautos
tarp kurių daug lietuvių. Mat ir lietuviai jau parytė, kad šiė bau.
kiame atvejyje teisių lygy
kas yra vienas didžiausių^ tvirčiausių ir saugiausių bankų, be to
MO.
ja tam, kad vergautų ki kyti su viena ranka už tau atstovavime dalyvauti, juk
jame dirba lietnvių klerkų, kurie lietuviams prigimta kalbapatarbės nebėra. Lietuviai kata
nauja. Kas nori saugiai savo pinigus pasidėti, tegul pasideda šia
STOKIME KUOKARS toms galingesnioms tau tos pulsą, su antra ranka pa jie yra internacionalai.
me banke. Bankas moka 3 nuošimtį metams.
likai
teturi
tik
vieną
penk

šauliui rodyti Lietuvos reiBet jei socialistai paliau
ČIAUSIAI Į DARBĄ. IN toms.
Banko Taupomasis Ckyrius atdaras KASDIEN nno 9 lig 3 vai.;
Visa tai reikia pasauliui kalus
tų savo pasmerktiną griovi tąją ar vieną dešimtąjo tų
Subatomis nuo 9 lig 2ą SUBATOMIS VAKARAIS NUI 8 LIG 8 V AL.
FORMUOKIME PAŠAU
Kadangi toks atstovas ne- mo darbą ir tikrai sumany- teisių, kokios turi lietuviai
LĮ APIE LIETUVĄ.
šrodinėti, reikia nuolat bai
laisvamaniai.
Toks neteiDELEI TĖVYNES IŠ liai reikalauti savo teisių, gali kreipties į pavienius tų pasidarbuoti tautos labui, .
žmones, yra reikalinga cen- reikia palikti jiems atdarasi sln£umas turi buto prasalinLIUOSAVIMO NESIGAI ladangi tas dalykas yra
tas. Rusijos tvarka negali
LEKIME NEI AUKŲ, NEI mukus, reikalauja didžio in trale organizacija, kurioje duris įeiti į tą bendrą dar
Kertė La Baile lr Waahingtoc gatvių, priešais City Hali
būti mums pavyzdžiu.
DARBO. TIK VISKĄ DA
elektualių spėkų įtempimo veiktų SVIESŲS bei tinka- bą, bet su ta sąlyga, jei so
r didžios pininginės paspar rQi j°s vadovai ,kurie suge cialistų atstovas vėl grįžtų į
RYKIME RIMTAI AP
GALVOJŲ.
ties, tatai aišku, kad reikia bėtų duoti tinkamus patari savo senąsias griovimo vė
LIUOSA LIETUVA
zisiems išvieno stoti į ben- mus ir teisingai nušviesti da žes, kad nuo jo, kaipo nuo
a z?
IT2
bendro darbo ardytojo butų
VISŲ LIETUVIŲ REIKA irą tautišką darbą. Bendrai tykų stovį,
* ,-JS
zeikdami galėsime daugiau
Dabar pažvelgiame koks galima lengvai pasiliuosuoLAS.
5" , JKį,
BUKIME TIKRAIS AI įuveikti, negu pasisklaidę. tas bendras srovių darbas tu ti. Dėlto reikia palikti at
Lenkai gavo savo karaly- i ri būti, kad jis butų musų daras duris ir prašalinimui
NIAIS TŲ LIETUVIŲ
grioviko.
KURIE SUTVĖRĖ LIE itę, bet tos karaystės rūbe-| tautai naudingas,
1. Kad veikime butų har3.
Centralis komitetas
TUVOS VALSTIJA NUO žiai dar nenustatyti. Len
Užlaikome laikrodžius ir laikrodėlins, auksinius Meduti, šlinbinins ir deimiantinius, muzikas, gramofonus au lietuviškais re
monija
ir
pasitikėjimas,
nei
kurs
buvo
sutvertas
įvykkams
norėtus
būtinai
užBALTŲJŲ LIG JUODŲJŲ
kordais, koncertinas, ant kurių gali groti ir nemokantis visokius
“Lietuvių Dienai”
šokius) armonikas rusiškas ir prūsine*., importuotas ir taip jau
MARIŲ, KURIE SAVO grobti ir Lietuvą, kad ji ir viena partija ar srovė nega- dinti
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
SAVO VALIĄ DIKTAVO iteityje jiems vergautų. Ii nei kiek pasinaudoti tuo taip kaip dabar jis yra pasi
Taipgi taisome laikrodžius, laikrodėlius, visokius muaikalilkus Instrumentus ir revolverius. Savo darbą gvarantunįame.
MASKOLIAMS
PRIE Lenkai uoliai darbuojas, susivienijimu, kad platinti likti negali, nes a) jis neturi Į

IVOS
KLAUSYMAS.

VIENYBES KLAUSIM

PRANEŠIMAS RAS LINR
“LiETUviy dienos;*

O

DĖLEI TAIKOS.

Kaip Reikia'Pasirinkti Saugu
Banką Savo Pinigams
Pasidėti

Š

,



STATE BANK OF CHICAGO

kad prie naujosios Lenkijos ar stiprinti savo partiją ar
butų prijungta ir Lietuva, srovę. Jei kuri partija ar
Jie muša telegramas Vokie-' srovė sumanytų pasinaudo
GULMINGA LIETUVA!
TEGYVUOJA
LIETU tojos ir Austrijos ciesoriams ti susivienijimu, kad pasekVOS SEIMAS SOSTINĖ dėkavodami už atstatymą mingiau varyti savo srovinį
Lenkijos, už paliuosavimą darbą, toks'veikimas įnešVILNIUJ!
VALIO!
K G.dviejų taip brangių jųjų šir tų į susivienijimą nepaaiti-

MASKVOS VARTŲ!
TEGYVUOJA NEPRI

JE

jokio juristiško pamato to-'
liau veikti, negu buvo jam
paskirta to visuotinio susi
rinkimo, kurs jį sutvėrė; b)
nors jame yra žmonių ir tin.
karnų, su pasišventimu pasi
darbavusių tautos labui, bet'

DIDŽIAUSIA

,rLIETUVlSKA

KRAUTUVĖ

CHICAGOJE

Musų kainos ant visko žemesnės, negu kitnr. Gyvenantis
Chicagos orderius galite siųsti per laiškus.

ni

STEPONAS P. KAZLAWSKI
4632 5. ASHLAND AVĖ.,

CHICAGO, ILL.

TELEPHONE DROVER 7309
Katalogą visiem a dykai .kas tik prisius už 2c_*tsmpą.

SAVAITINIS DRAUGAM
Surinkta aukų $12.25. Vi lauja, kad pakeltų 20 nuo kia. Kalk geležį kol karš
tas. Naudokis, kada yra pro
siems aukotojams tariam šimtį daugiaus algos.
ačiul
gaDar daug balsų rinkėjų
“Draugo” Skaitytojas.
pasilieka 500 skaitlinėje.
R. P. Aukas $12.25 per
Dabar yra laikas subruzdavėm T. F. rašt. p, K. Pak
Denver, Colo. Namų sta
ti konteste. Tik su keliais
štui.
tymo darbininkai su darbi
naujais prenumeratais gali
daviais padarė sutartį, dar
padaryti didelę skaitlinę.
bininkai gaus 25 nuošimtį
Klausk platesnių paaiški
daugiaus algos, arba 50c
nimų. Kontesto redaktorio
daugiaus į dienų.
ofisas: 1800 W. 46th St.,
Chicago, UI.
Ofisas atda“V. L.” redaktorius p. P.
ras kasdienų nuo 8:30 ryto
Norkus gavo sekantį prane
Viename kvartale Bosto
iki 6 vai. vakare. Utarnin
šima iš Stockholino nuo p. no policija susekė slaptų
Phoenixville, Pa. Phoenix
diubų moterų, kurios susi- geležies kompanija pakėlė kais, ketvergais ir subato
J. Augštuolio:
mis iki 8 vai. vakare. Tele
“P. Leonas buvo Stock- •inkusios rūkydavo opiumų.
darbininkams 10 nuošimtį fonas Drover 6114.
,
holine, kad įduoti užtiki- Ipiumas yra labai nuodin daugiaus algos. 2500 darbi
įuani žmogui 100,000 rb. nu gas ir uždraustas vartoti. ninkų dar tuom neužsiganėvežti Vilniun, nes taip norė 13 moterįs liko suareštuo- dino.
Jie reikalauja dar KIEK KAS TURI BALSŲ
jo ir reikalavo pirmsėdis os. Keletas moterų pama- daugiaus algos.
Dįdkunigiakštės
Tatjanos ę policmonus iš išgąsčio
J ulius Gumaliauski.. 11,000
komitetas ir kartu su pini ipalpo.
Joseph Bičiūnas----- 10,900
gais atsiuntė savo pagelbiAlex Shedis................ 10,800
“PEANŪTV^ŠVEIKAS
iiinkfj.
Smetona negalėjo
Chas. J. Pansima ... 10,700
atvažiuoti Stockholman, to
L. Sebonis .................. 10,600
dėl sulyg noro tų, iš kur pi
J. J. Statkus................ 10,500
nigai gaunami, tie 100,000
P. Cibulskis .................. 9900
buvo inteikti atskirame pa
R. M. Kalinauskas___ 8500
kfcte ingaliotiniam kunigaik
Amerikonai labai mėgsta
S. Simonavicus............. 7730
š(Ąo Liubomirskio, kuris at /algyti riešučius vadina
Joseph Yusinas ............6500
važiavo iš Varšavos, kad nu ntis “peanuts.” Kasmet tų
Mot. J. Gene\viczius .. .5500
vežti lenkams skirtus iš to ‘peanuts” visoje AmerikoM; Grublewskis ............4505
paf komiteto 300,000 rub. ie suvagoma už kelius šim
K. Skrypka.................... 3900
Pats paketas su 100,000 bu us tūkstančių dolerių. Pak
Antanas Glemža...........3900
vo induotas su prašymu nu arai pripažįsta, kad šis vai
Vincenta Jereckienė . .3500
vežti Vilniun ir induoti Sm«? ris labai yra sveikas. Jis pa
Frank Machiulskis ... 2645
tonai/ ar Vileišienei; ant pa gelbsti virškinimui, apsau
A. Dūdas........................ 2545
keto buvo užrašyti ir jų var goja nuo nemigio, susierzlOna Slazaite .................. 2535
dai. Nesenai gi gavau žinią įimo, reumatizmo ir t.t.
Nicolas Misiūnas......... 2500
nuo p? Smetonos, kad pini
Frank Machiulskis .. .2500
gai Viftiiuje negauti. Mu
Nikadimo8 Urbonas ..1515
šiau telegramą, PetrograOna Pocienė .................. 1510
dan, kadrper Ispanų pasiun
Mike Rybokas .............. 1505
tinystę pasirūpintų. Šian
Jurgis Šlapikas --------- 1500
dien gi gavau žinių iš Sme
Frank Orszawski......... 1500
tonos, kad gavo 10,000 rub.
Tony Kurlialskay .... 1500
o kur kiti pinigai dingo? —
James Viltiakis........... 1500
nežino.” <
I». Bastis ........
1500
tJuo aštuntos valandos ryto
Susivažiavimas
atstovų
Tikrai “broliškai elgiasi
lapkričio 18 d., 1916, iki devintai
Anna Šūsnis .
•------- 950
moterų organizacijų Rusijo
valandai vakaro
gruodžio 2,
su mumis.{lenkai, vogdami
F.
Szwayonski
..................915
1916, kiekvienas balsų rinkėjas
je nutarė reikalauti, kad
užrašęs prenumeratų už $15.00
net musų pinigus, kurie pa
Albert Rupsis ..,........... 600
gaus 25,000 extra balsu; už $30.miestų ir valsčių rinkimuoskirti sušelpimui badauj an00 gaus 50,0000 viršaus balsų,
Stclla Jonaite ..................550
•e butų duotos lygios teisės
šis priedas balsų bus duodamas
cių.
Juozapas Malsus......... 540
per visų paskirtų laika.
moterims. Durna jau sykį
Šis
pasiulijimas yra priedu
Juozas SolunaS••;..............515
prie reguliariškų balsų už nau
Šį sumanymų buvo priėmu
jus prenumeratorius.
V. Stulpinas...................... 515
si, bet Valstijos Taryba su
Bet tėmykit, šitai dar kitas
Kazimera Skerienė . . 510
pasiulijimas dar įdomesnis. Kiek
tuo nesutiko.
vienam, kurs per tų laikų nuo
Kunigunda Pocienė . . 510
18 lapkričio iki 2 gruodžio šių
metų pririnks “Draugui” pre
M. Zwalionis ............. . 510
numeratorių už 30 dolerių, tam
W. Broslauskis............. 505
dar duodame 5 dolerius auksu.
Tai pasiūlijame dėlto, kad ma
A. Szymbarski ................ 505
nome, jog nedaug tebus tokių,
Kasmet Amerikon atveža
kurie
tiek
surinktų
Jozaps Wiczas ................505
St. Louis 1500 prie taba
ma beveik už 100,000 dole
Visos prenumeratos atnoštos ofisan ar krasa prisiųsti, jei tik
Antanas Stankus.........505
rių riešutų. Daugiausia šių kus darbininkų streikuoja.
bus ant konverto data, bus pri
A. L. Bernotas .............. 505
imtos iki galui paskirtojo laiko.
gardumynų į svetimas ša Tie reikalauja pakelti algų
Kontesto
geriausis
pasiulijimas.
Joseps Wieras ................ 505
lįs išsiųsdavo Austro-Ven 10 nuošimčių daugiaus. Dau
Vakar atiduota daugiau Powilos Stira .................. 505
grija. Kadangi dabar Aus guma darbininkų yra mote
ris ir mergaitės.
sia balsų nuo pat pradžios Antanas Samuolis___ 505
tro-Vengri ja negali siųsti
kontesto. Tik šeši balsų rin Piter Diweis.................... 505
Amerikų riešutų, tai jos vie
kėjai jau turi daugiaus 10,- S, Simonavicus............. 505
tų žada užimti Rusija.
000 balsų. Be abejonės su John Balsis ...................... 505
laužys rytoj šį raportą. J. Sinaosis Minkus........... 505
Gumeliauskas pirmas lenk Stanislovas Petkus___ 505
tynėse. Jis šiųdien su di Josef N. Kriseznas___ 505
Vienas socialistas lipdą
Startle, Minn. Trįs šimtai džiausia balsų skaitline at Tomas Petrąj tis........... 505
mas į gatvekarį sumanė iš
Izidorius Robosenka .. 505
popierdirbių Watab Paper sisėdo lenktynin vežiman.
krėsti juokų.
Antras pasekmingai veja M. J. Nuleki .................... 505
— Ar jau pilna ši Nojaus kompanijos laimėjo dviejų
AVilliam Mitchell ............505
Arkai — užklausė jis kon metų streikų. Padarė 8 dar si. Kitas skubinasi Alex
bo valandas į dienų ir pakė Shedis ir C. Pansirna. Kitą Wm. Jucevičius ..............505
duktoriaus.
Domiceli Zibrauskicnė 505
— Ne! — atsakė konduk lė 3čių nuošimtį algos. Pir dienų gali jie būti pirmi ken
Jonas Griunis .................. 505
torius. — “Monkės” dar miaus dirbdavo 12 valandų į teste. L. Sabonienė dide
liais šuoliais stojo lenktynių onas Grigaliūnas ____ 505
dienų.
trūksta. Lipk greičiau.
eilėsna. Ji žada dar smar- Anton Laukaitis........... 500
kiaus subrusti. J. J. Stat Juozapas Juknis........... 500
kus šeštas iš eilės, bet galin S. Banaitis........................ 500
K. Varanavičienė.........500
gai varosi pirmyn.
Spalio 22 d. viet. Šv. Juo
Winnipeg, Manitoba. Dar
Gruodžio 2 d. reikės mai Jonas Mickus.................. 500
zapo parapija surengė va bi n inkai su darbdaviais su šas auksinių penkdolerinių A. G. Kizis...................... 500
karienę su pasilinksminimu. tiko ant šių sųlygų: mažiau išdalyti. Ar Tamsta gausi John Grigula .................. 500
Žmonių atsilankė apie 200 sia į valandų mašinistams vienui Jeigu taip, tai turi Albert Rupsis.................. 500
žmonių. Programas vaka mokės *48c, katildirbiams subrusti. Bus didelės risty- A. Alubecky.................... 500
rienės sekantis: visu pir 48c, kalviams 51c, kardir- nės. Nedažnai auksas yra Jonas A. Tulauskas ... 500
miausiai viet. vargoninin biams 40c, vamzdžių dėto- mėtomas. Kad kų įgyti ge Ernma Gurauskiutė ... 500
kas pasakė prakalbų. Pas jains
42c,
formdirbiams ro, reikia nors kiek pastan Anton Pocius .................. 500
gų.
Perskaityk viršutinę J. Gudgalis ...................... 500
kiaus dainavo dainelių. Ir 46i/2c.
notų apie extra balsus ir Miss Kacinskaito.........500
taip visų vakarų jaunimas
vfartin Petrunouski ... 500
praleido gražiais pasilinkdovanas.
STREIKUOJA.
Balsi) rinkėjai, prenume Sclcmonas Aztrauckas. 500
stniiSiiliais. Laike vakarie
ratos niekuomet neatneš B. Vackenciutė............. 500
nės huvo renkamos aukos
Ridgeway, Pa. 200 oddir- tiek daug balsų, kaip dabar. Jonus Polikaitis........... 500
dėl dbželpfano musų .VargKtuftSių brolių. Lietuvoje. I bių streikuoja.
Jie reika- Tik pamųstyk, kų tas reiš- Matb Litvvaitis ........ 500

{vairios
žinios
LENKAI SAVINASI
LIETUVIU PINIGUS.

50G DAUGIAUS į DIENA.

SUAREŠTUOTA 23
MOTERĮS.

PAKĖLĖ, DAUGIAUS NORI.

VALGIS.

Extra Balsų ir
Extra Dovanos
Skaityk, Mastyk, Dirbk!
Nuo 8 vai. ryto lapkričio 18, 1916, iki 9 vai. vakaro gruodžio 2, 1916,
kiekvienas užrašęs naujas prenumoratas už $15.00, gaus 25,000 viršiaus
balsų, už $30.00 gaus 50,000 priedų balsų, Sis bonus arba priedas
bus duodamas tik paskirtulaiku.
Kas per tų laikų surinks naujų prenumeratorių už $30.00, jis gaus
apart bonus priedo dar AUKSU PENKIUS DOLERIUS.
Krasa prisiųstos prenumeratos bus rokuojamos, jei tik bus ant
konverto data kada buvo išsiųsta.

KONSTESTO GERIAUSIOS DOVANOS

Nuo 8 valandų ryto
lapkričio 18, 1916

į $4,000 dovanos už gavima balsu

ŠIĄDIEN JULIUS GUMELIAUSKAS PIRMAS, JUO
ZAS BIČIŪNAS ANTRAS.

EXTRA BALSAI IR DO
VANOS SUJUDINO BAL
SŲ RINKĖJUS. KIEKVIE
NAS ŽINO, KAD DABAR
YRA GERIAUSIA PROGA
RINKTI BALSUS. PASKUI
IR RUSIJOS MOTERĮS BUS MAŽIAUS BALSŲ.
1EIKALAUJA SAU LYGIŲ
Extra Balsu ir
TEISIŲ.

^3

Idomiasi dalykai dedasi
UžgadčdinkUo Cari&lauslu* savo Širdies

troškimus

Dabar Laikas

a.

IŠJUOKĖ SOCIALISTĄ-

STREIKUOJA.

MAŽIAUSDIRBTI,DAUGIAUS ALGOS.

DARBININKŲ ALGA.

BINGHAMTON, N. Y.

. A

I

Trisdešimtis Trįs DOVANOS J

Pradėti
Lenktynes

^3

rVisos žemiau surašytos dovanos bus išdalytos “DRAUGO” "staity.
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.
DOVANA
i. lesinuton"’AOTdMdBnjus"7VrrT77VVn7^7.7r"$i^O(i.oo
Pirkta pas

LEKINGTON MOTOR CAA COMPANY
1812 South Micblgan Avonua

Pradėk

tuojaus,

gali

2. BRISCOE AUTOMOBILIUS ...........................................................
Pirkta pas
.

Ir extra balsų.

Tamsta

gali atsiekti tą patį, kaip

830.00

MOTOS CAS SALES COMPANY,
2329 South Michigan Avenue.

DOVANĄ

laimėti extra

3. JES3IE FRENCH PIANO ...................................................... $60.00
4. JEFFBRSON PIANO .........................................................
300.00
5. NATIONAL OBAMAFONAS .................................................... 150.00
6..ABTCPHONE GRAMATONAS ................................................. 75.00
Nupirkta pas

ir kiti, kurie jau renka

JOSEPH KLINENBERO,

4915 3°uth Ashland Aveauo

balsus

Dovanu

RUSAI GABENS Į AME
RIKĄ RIEŠUČIUS.

Iki 9 valandų vakaro
gruodžio 2, 1916

7. NAUJA SIUVAMA MAŠINA .................................................... 50.00
8. NAUJA 8IUVAMA MAŠINĄ;....................................................... 50.00
NBW HOME SEWING MĄCĘljNE COMPANY,

^^3

Nupirkta pas

<27 South VVabash Aveauo

KĄ

KEIKIA

DARYTI

TIEMS, KURIE NOKI

GAUTI BALSŲ.
Pasirašykite ant kupono ir
prisiųskite ji Kontesto Belaktoriui. lšpildykite šį ku
ponų dėl balsų iš laikrašči<£
PrisiųFkite užmokesnį naujų
irba senų prenumeratorių.
Štai kaip daro vienas kan.
lidatas:
Vakare jis sutiko du savo
draugu. Vienas iš jų yra seaas “Draugo” skaitytojas,
kuris jam davė kuponą ant 5
balsų iš paskutinio numerio,
o antras dar nebuvo skaityto
ju ir užsiprenumerafo “Drau
gą” metams užsimokėdamas
$3.12. šis laimingas kandiiatas rytoj jau turės 1505
balsų.
Balsus gauti labai yra lenva. Tiktai pamėginkite, o
patys persitikrinsite.

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
85.
86.
27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.

NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)............................................ 20.00
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)............................................ 20.00
NAMU RAKANDAI (MEBLIAI)...............
20.00
NAMU RAKANDAI (MEBLIAI)............................................ 20.00
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)............................................ 20.00
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)............................................ 20.00
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)............................................ 20.00
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)............................................ 20.00
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)............................................ 20.00
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI).........................
20.00
MAMŲ RAKANDAI (MEBLLAI)............................................ 20.00
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)............................................ 20.00
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)............................................ 20.00
NAMŲ RAKANDAI (MBBLLAI)............................................ 20.00
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)............................................ 20.00
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)............................................ 20.00
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)............................................ 20.00
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)............................... f.......... 20.00
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)............................................ 20.00
LAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)............................................ 20.00
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)............................................ 20.00
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)............................................. 20.00
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)............................................. 2O.00
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)............................. .,................ 30.00
NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI).............................................. ari.MO
NupirktA t r. r
UNION LIBERTY FUSKITURS COMPANY, ..
4795 Ashland ZxV2nca

PASISKUBINKITE.
Prisiųskite šį kuponą, ku
ris patalpintas čia pat, žale.

Štai Tąsi*

LAIMAJIMAS TUMG YRA UŽTIKRINTAS.
Prisidėkite prio tu konteato (kiu'r.ly uių). Kuomet tik
btv< pagarsinta jūsų vardas “Drauge’', tuojaus už.
simokėkite prenumeratą irkaino ui nictug. Paskui,
.gi surnakito “Draugui” mtžųuisižianria bent
vi ną pier.un oratorių Į savaitę, iki pabai-ęoš
kontesto. Jeigu kuria nesnun reikalingo akaitinus b alsų dėlei išlaimė iiuo viržuiirodyt!)
dovanų, tris gaily 25 eeiriua nuo kiekvie.
no dolerio už įruskėtą sumą už prenu
meratorių*.

ARSI GALI BŪT?
KAS TUISINGLIU.

BALSŲ LENTELĖ.
Balsai bus duodami tik tiems, kurie prisius mokenti už
Dr'liugų" bei "Savaitinį Draugą".
Kai
!ia nurodomą.
•■DRAUGAS”
Nauji Skaitytojai
Kaina
Balsai
• mėnesiu ................ .....
31.76............................
400
12 mėnesių ...........................
$1.12 ............................ 1,000
24 menesių ...........................
*0.24 ............................ 3.000
8* mėnesių ...........................
39.00 ............................ 3,000
„
Hlunėiamas per paėta kaštuoja $4.50 į matus.
Ne i Cbicago knš’ioja $3.00 į matus.
I kitas šalis (ušnibet.ln) kaštuoja 33.00 į metus.

“SĄVAITINIS DRAUGAS”
Nanji Skaitytojai
.
Kaina
Balsai
13 mėnesių ............................. $1.60
400
24 mėnealų ........... „............. 33.00 ............. 1.000
<3 mėnesių ............................. $4.60
2.000
43 mėnesių ............................. 33.00
3.000
Per paėta I kitas šalia kaštuoja 32.50 | metus.
Jelgn atsiusi plnlcni seno prenameratartans. tai
sausi tik pas* balsų te. kišk gaunama nas naajų
prennmeratnrlu.
NAUJAS SKAITYTOJAS yra tas, kuris nėra
■keitęs "Draugo", reguliariai, prieš predšlų šio kon*
testo arhn tas. kurta visiškai nebuvo akaltytojum
šių laikraščių.

$4,000.00
Dovanu Dykai
NOMINACIJOS KUPONAS
Vardas

Adresas ....... 9............................. ........
SVARBU! — Jus galite Išrašyti šį kuponų nnt
snvųa arba ant savo draugo šiame knntesle dėlei
vlmo šsmiau nurodytų dovanu. Tiktai vienas kupi
nas bus priimtas nuo vieno Žmrgsus. Jeigu norite

m-

gauti smulkesnių slnių apie lilslmėjlmų dovanų, tai
rašykite sakanėla adrasu:

KONTiSTO Si OAKTORIUS
iaoo W. 4d Atrast
Chicagn. IU.

Tetaptoms
Draver $114

Ofisas atidarytas kasdien nuo S v. ryto iki 3 v. vak

Čia tas Kontestas užsibaigs 17 Sausio,

1917 Į

3$

V- — — ■

SAVAITINIS DRAUGAS

icagote

deki
eiles “Našlaitė,” 76% Chicagos gyventojų
emavo. Ši mer- yra ateiviai, kuriuos galima
graži
visuomeniš
gaitė yra įašlaitė, šv. Kan. užinteresuoti

AR
ŽINOTE
kur
teisingai
pirkti Kalėdų
dovanas?
Geriausia vie-

aT

DR. J. JONIKAITIS
GYDAU VYK V, MOTERŲ
S
IK VAIKŲ LIGAS
I
3337 So. Morgan, St.
CHICAGO, ILL.
a

Vienuolino auklėtine. Imoji kais klausimais tiktai per jų
Labd. Šą-gos kp. šelpia jų. kalboje spausdinamų laik- Įj ta
K. NURKAITĮ,
Ta mažutė našlaitė pabai raštiją. American Associa-į kaip tai laikrodėliai, žiedai Ir $
tion of Foreign Languoge g kitokie auksiniai daiktai. Nau- j-!
Pas mus apšvietimas ir gus deklemuoti ištarė ačiū
jausio išdirbinio tavoral
žminių susipratimas auga. 1 kp. sąnariams už šelpimą. Nevvspapers pripažino dide
K. NURKAITIS,
le svarba šiuose klausimuo
Jau katalikai pradeda su* Sakė: “Jus gera širdžia lab
1617 N. Robey st.
dariai maitinate ir auginate se, kaipo sujungėja visose
Prie Milwuukee ir Nortb avė.
prasti, kad socialistų laik
a
kalbose laikraščius į vieną. I * Traščių beskaitydamas to mus našlaičius. Lai Jums
RETA PROGA.
Chief Justice Olson kalbė
nenueisi.
Čia žmonės la Augščiausis užmoka už J ūsų
Jauna pora, apleisdama miestų, pa
VINCAS
STANCIKAS,
gailestingumą.” Galite su jo apie bereikalingus pinigų
aukaus visus rakandus savo gražaus
biausia myli skaityti “Drau
eikvojimus rinkimuose mic- yra musų įgaliotas agentas gyvenimo už pigių kainų. $165 se
prasti
kaip
publika
jautėsi.
gą.” “Draugas” mums dar
Po programui buvo pas*- į sto valdininkų, apie budus rinkti prenumeratą “Drau klyčios setas už $35. Puikus miega
bininkams yra parankiau
mojo ir valgomojo kambarių rakan
ninimas su tautiškais sumažinimo
kriminalistų, gui” ir priiminėti pinigus dui. 2 VVilton divonus, supamosios
linksminimas
sias dienraštis, nes yra pi
šokiais.
Vakaran
daug'apie militarišką lavinimą Chicagoje ir apielinkėje.
kėdės ir tt. Taip gi augštos rųšies
giausias ir teisingiausias ži
“DRAUGO” ADM danas su 25 metų užtikrinimu už ju.
žmonių atėjo.
Visi ramiai jaunuolių, nes taiką anot jo
<ų pasiųlytų prekę.
Taip-pat $200
nias paduoda.
užsilaikė.
Į galėsime pataikyti ilgam tik
vertės
Vietrola
su
rekordais
p arsiPRANEŠIMAS.
Draugai
roselandiečiai!
luos už $60. Viskas vartota vos 9
Lai gyvuoja ir plėtojasi tada, kada turėsime spėką
Stokite į “Draugo” dienraš
GERBIAMŲ KUNIGŲ
svaitės. Tas apsimokės jums pasitei
jos užlaikymui.
Labdarybės prakilni iaėja.
rauti,
nežiūrint kur jus gyvenate. Vi
čio kontestą, kad vienas ku
DOMAI:
P-as John F. Smulski, iš
lkas turi. būti parduota į sekančias
Įvairus paveiksliukai su Į savaiti. Atsišaukite greičiau.
ris iš musų išlaimėtų auto
reiškė keletą minčių apie
lietuviškomis maldelėmis dė' Rezidencija 1922 So. Kedzie avė.,
mobilį vertės 1200 dol.
bankas. Jo nuomonė visos
Darbininkas.
kalėdojimo
gaunami arti 22-ros gatvės.
' bankos turi būt prižiUrimos. lei
i valstijos ir trustinės val “Draugo” Knygyne. Skubė “Racziuno Nauji Judamieji
Lapkričio 15 d. L. Vyčių
kit! su užsakymais.
Paveikslai” iš Siberijos gy
džios.
V kp. laikė susirinkimą. Su
venimo ir vargu. Vokiečių gaP-as E. B. Riley, prezi
sirinkiman mažai sąnarių
VARGONININKŲ
špadoravimas musų Tėvynė
dentas Chicago Title &
atėjo.
Nutarė
sušaukti
ne

L. Vyčių 24 kp. vakarinė
DOMAI.
je ir Lietuvos Pabėgėlių. Bus
Trust Co. pritarė p. Smulmokykla turi puikų pasise paprastą susirinkimą, kuris skio nuomonei, išreiškė pa
sudainuota daug naujų daine
kimą. Mokinių skaičius kat> įvyks lapkričio 22 d. pobaž- geidavimą įstato, kad butų
Kalėdos artinasi. Mes tu lių iliustruotų ir animatuotų. |
dieną auga. P. J. Poška, nvtinėje svet. 7:30 vai. va išleisti įstatai, kurie apsau rime parūpinę ypatingus Sudainuos p-nia E. Račiūnie V
moksleivis mokytojauja. Jei kare. Sąnariai ir sąnarės gotų liaudės sutaupitus cen plotkoms kopertus, ant ku nė. Nepraleiskite progos iš
ir toliaus taip lankysis mo būtinai privalote būti susi- tus.
rių galime atspausti vargo girsti dainelių ir pamatyti pa
kiniai klesose, tai bus geros i rinkime.
Ypatingai kvie
Toliau kalbėjo kun. Kol- nininko vardą ir antrašą. P ved: sius, nes gailesnės.
pasekmės. Mokinama ang- čiame paneles ateikite susi- bek, įžymus čekų katalikų siskubinkite su užsakymais
Atsibus:
liškai ir lietuviškai skaityti rinkimanNorintiems
dėl
pažiūros
vi
Utarninko ir Seredos vaka
laikraštininkas, Harry LipTaipgi pranešame, kad
ir rašyti, gramatikos ir isto
skv, sąnarys Board of Edu- nas bus siunčiamas pareika ro.* Lapkričio 28-tą ir 29 d. d
rijos, ir skaitliavimo. Lek virš paminėta kuopa įsteigė eation, Paul Sehulze, pre lavus.
Bažnytinėje Salėje, YVorce1:.cijos esti utarninkais, ket vakarinius kursus. Moky zidentas Sehulze Baking Co.
DRAUGAS PUB. CO.,
t<:, Mass.
vergais ir subatomis, Auš tojauja gabus mokytojas. ir kiti.
1800 W. 46th Street,
Nedėlios ir Panedėlio viki
ros Vartų parap. mokyklos Lekcijos esti utarninkais Ir
Chicago,
III
Faktas yra, kad Chicago
ais Gruodžio (I)ec.), 1916 m
pėtnyčiomis nuo pusės pe je jau ir ateiviams ima pri
kambaryje.
5-čią ir 4-tą d. d. Bažnytinėje
Westsaidiečiai nepraleiski1 septynių iki pusė po devv- pažinti daugiau svarbos.
Paieškau savo brolio Jurgio Mažu Salėje So. Boston, Masu.
raifio, Kauno .gub., Raseinių pav.,
te geros progos, mokinkitės! nių. Kviečiame lankyti vaIš lietuvių tame susirinki Jurbarko valsč., Skirsnemunės parap.
Vienas iš Mokinių. karinius kursus ir naudotis me dalyvavo p. P. Mulevi Pirmiaus gyveno 840 Benis st. VVa . AR NORI TAPTI TURTINGU? .
terbury, Conn. Prašau atsišaukti tuo
Ar nori žinoti kaip ir kur žmonės
gera proga.
svarbų reikalų.
randa lobius: Senovės laikuose žmo
čius, Reprezentuojąs “Drau jaus. Turiu
MARft MAZURAITfi,
nės ieškodavo lobius balose, pelkėse
Vytis.
1009 Colle Lavalle, Buenos Aires, ir tam panašiose vietose. Buk nela
gą.”

ROSELAND, ILL.

PARDAVIMUI.

IH
t.

S?

p

K

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

fl

NORTH SIDE.

CHICAGO
TELEPHONE CO.

WEST SIDE.

CICERO, ILL.

P. M.

4O
'Nedėlioję lapkričio 12 d.
Saldžiausios Širdies V. Jė
zaus Irau gija laikė susirinki
mą. Susirinkime nutarė su
rengti balių su išlaimėjimais. Rengiamasis balius
įvyks lapkričio 26 d. A. J.
Lauterbacho svet. 12 ir 48th
et. gatvių. Kviečiame visus lietuvius iš visos apvlen
kės.

LAIKRAŠTININKU
SUSIRINKIMAS.

GALĖS GRĮŽTI RAMIEJI
NELAISVIAI NAMO.

R.

Argentina.
basis ten padėdavęs ir žmonės, tuo
Ji-.. -*-------------------- — tikėdami ieškodavo ir, žinoma, nie
kad nerasdavo tų lobių. Bet šian
dien yra kas kita. Žmonės ištikrųjų
randa lobius, tik ne nelabųjų padėtus.
Žemėje, ištikrųjų, yra lobiai, tik rei. i U
kia tam padėti darbo. Žemė yra pil- "
Nauji, neatimti, nuryti ant
j». aukso, sidabro ir kitų brangenybių,
užsakymo siutai ir overkutai,
eigų nori žinoti kaip dagauti tų lobį, L
vertės nuo $30 iki $50, dabar
tų turtų, kurio visi geidžia, atidėk
parsiduoda po $15 ir 23 dolerius.
25c. už knvgelę:
Nauji, daryti gntavimi nuo
‘ ‘ PINIGŲ DARYMO PASLAPTIS ’ ’
Šioje knygelėj tikrai rasi visas pa
$15 iki $35 gintai ir overkotai,
slaptis, kaip gali pastoti turtingu. Nė
nuo $7.50 iki .18 dolerių.
ra hųmbugas. Viskas gryni faktai.
Pilnas pasirinkimas kailiu pa
Knygelę
gali gauti pasiunčiant
muštų overkotų
stempas, ai-ba kvoterį šiuom adresu:
A. MATTHEWS,
Visai mažai vartoti siutai ir
overkotai vertės nuo $25 iki
$85, dabar $5 ir augščiau. Kel
nės nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų
siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va
lizos ir Kuperni.
Atdara kasdieną,
ir vakarais.
į

_____

1

, i

j; Vyrišky Drapanų Bargenai

Rusijoje apart belaisvių
nemažai yra ir ramiųjų g
Lapkričio 18 d. Blaek- , ventojų belaisvių. Pastaro
stone viešbutyje buvo su mis dienomis Rusijos vy
kviesti beveik visi Chicagos riausybė sutiko kaikuriuos
svetimtaučiai laikraštinin
ramiuosius nelaisvius atleis
kai. Kvietė American Asso- ti namo. Taigi ir dalis iš
eiation of Foreign Language
tremtų Prūsijos lietuvių ga
Nevvspapers Ine. Norėta su lės sugrįžti savo tėviškėn.
pažindinti ateivius su svar
Skaitykite ir platinkite
biaisiais šio miesto ir šalies
‘
Draugą
”.
Rašykite įdomiu’
S. GORDON,
*
klausimais. Susirinkimą ve
1415 S. Halsted st.. Ohleago IU. J
’
iniu
iš
savo
krašto.
dė p. Louis N. Hammerling,
Nedėlioję, lapkričio 19 d. prezidentas laikraštininkt;
L. R. Kat. Labdaringosios draugijos. Įžymiausiais kai •5 PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popleros
Są-gos 1 kp. surengė gražų bėtojais buvo: p. L. A. Busby,
prezidentas
Chiefego
CARR BROS. VVRECKING CO.
vakarą J. Elijošiaus svet.
3003-3039 S. HALSTED ST.,
CHICAOO
Pirmiausia p. P. Cibul Surfaee Lines.
1C
skis kalbėjo apie Labdary
Jis paaiškino kaip page
I
■
■
■
■
■
■
!«■■■■ ■ i n ■ ■ □ H HE
bės tikslą: Jis nurodė Lab rinti iransportaciją Chicago
DIDŽIAUSIAS IR STIPRIAUSIAS YALSTIBINIS BANKAS BRIGEPORTE
darybės naudingumą. Teat je. Dabar laikas gerinti suCENTRAL MANUFACTURING
rališkas kliubas “Lietuva” yienvjant gatvekarius sr»
sulošė vieno veiksmo juokai viršutiniais (Elevated) ir
A
STATE
“Be Šulo.” Lošė: P. Vir- pradedant kasti požeminius
.BANK
tiekas, L. Petrauskaitė, O. (gubways). Tas busią gaPO VALDŽIOS PRICIŽURA
Krencaitė, P. Stasiulis ir J. |įma tiktai sujungtomis spė
1112 W. 35th Str., netoli Morgan rtr..
Chicago, OL
Krencaitė.
Artistai gerai komis transportacijos komKapitalas ir pervir
lošė. Pr. Stasiulis ir J. Par- panijų, miesto valdybos ir
šis $300,000.00. Tur
kauskis atvaidino dialogą liaudies.
tas virš $2,000,000.
“Karčiama.” Z. Urgutaitėį Jįg aiškiai pažymėjo, kad

TOWN OF LAKE.

District Bank.

įdomiau si s Koncertas
Gruodžio 10 diena Chicagos lietuviams
jsitėmėtnm. Toje* dienoje atsibus Lie
tuvos Vyčių Chicagos Apskričio Choro
Koncertas. Tikictus išanksto galima gau
ti “Draugo” administracijoje ir pas cho
ristus. Koncertas atsibus šv. Jurgio par.
svet. Platesnis pranešimas bus vėliau.

Šis Bankas yra taip
saugus kaipo sau
giausia didmiesčio
’iankas, tik daug pa
rankesnis de darbi
ninką žmonią. Mo
ka 3 nuošim. už pa
dėtus pinigus. Da
ro paskolas, Apsau
goja nuo ugnies. Parsamdo apsaugos skryneles (boxes).
Siunčia pinigus į visas dalis pasaulio ir Parduoda lai
vakortes ant geriausių linijų. Taipogi iškolektuoja pi
nigus iš kitų bankų po visą Ameriką.
Valandos nuo 9 ryto iki 4 popiet; Subatomis iki 9 vak.
Jonas Czaikauskis ir K. E. Ivinskas,
Lietuvių Skyriuje.

■■■■■■■■■■■■■■a
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AR NORI GERAI IŠMOKTI ANGLŲ KALBOS?
KORESPONDENCIJINIS SKYRIUS

Anglų kalba yra lengva išmokti, bet šis lengvumas guli ant to
kas mokina, ką mokina ir kaip mokina. Tamsta gali išmokti viūį
angių kalbą liuosose nuo darbo valandose savo namuose, už maža
atlyginimą.
Greičiausią, didžiausią ir pripažinta už geriausią: Amerikoniš
ka mokykla, pasekmingai mokina per krasą anglų kalbos ir
tikos visose dalyse Amer. ir Kanados. Gražų iliustruotą, su dad
lįų paaiškinimų ir patarimų KATALOGĄ siunčiame dykai. Rąžyk
platetmų Žinių; įdėk kelias markes prisiuntimui katalogo.
„
, KLESŲ SKYRIUS
Tuos, kurie gyvena arti, mokiname KLESOSE, dienomisj
uis > varinS apie
karais. Jei nori greitai išmokti Anglų kalbą, tai persitlkrių
musų mokyklą pirmą negu pradčsi mokslą kur kitur. Atmid
niak.. čia
daug mokinių prie vieno mokytojaus neleidžiąme ir mokinama daugiau negu kur kitur. Šioj mokykloj galima užbaigti GRAMMAR ir
HIHGschooleskursus. Dvi mokyklos:731 W. IBth St., ir 1741 W.
47th St. Laiškusadresuokite: AMERICAN SCHOOL OF LANGUAGES,
1741 W. 47th St.. Chicago, III.

l

Amerikoniška Valstijine

n k

1825 - 1827 Blue Island avė., Kampas Loomis Ir 18-tos
KAPITALAS, PERVIRŠIS IR PELNAS.

Gatvių.

$600,080.00

____

Valstybinis Bankas su dideliu kaltalu arti Jųsų namų. —. Regnliariškai peržiūrimas Valstijos ir Clearing House Association. Ži
noma gvarancija, 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
JAS P. STEPINA, Prezidentas.

ADOLPH J. KRASA, Kasierius.

I
*
£•
♦’«

*
£

SAVAITINIS DSJUTOAS

Draugijų
Reikalai

NAUJI SĄNARIAI,
Prisirašę 3iam bert., 1916 m.

Na kiek Tamsta Uždirbi bet Kiek Sutaupini

89 kp. Hartford, Conn. (Tąsa)
TAUTOS FONDO VAL
DYBA

S. L R. K. A. KUOPŲ
SUSIRINKIMAI.
AVILKES-BABRE, PA.
SLRKA. 28 kp. laikys susi
rinkimą nedėlioję, lapkričio
26 d., 2 valandą po pietų. Vi
si sąnariai malonėkite susi
rinkti ir užsimokėti mėnesi
nes nluokles. Taipgi atsives
kite nauji} sąnarių.
P.

Zda.

BA.YONNE, N. J.
*

\

SLRKA. 60 kp. laikys pa
šutini šių metų susirinkity. 2 gruodžio 1016, subatos
vKare 7:30, P. Milvido svet.,
26E. 21 st., Visi sąnariai privai pribūti ir užsimokėti mėnesįęs ir tt.
\,
Komitetas.
4-

Pirmininkaus: kun. J. J.
Jakaitis, 41 Providence st.,
Worcester, Mass.
1- mas vice-pirm. Adv. A.
Rast. J. J. Palekas,
4528
Šlakis, 3255 So. Halsted st.,
So. Washtenaw avė.,
Chicago, Hl.
Chicago, UI.
2- ras vioe-pirm: Kun. Se
Ižd. J. Žakas, 3339 So rafinas, 2327 W. 23rd
PI.
Rmerald avė., Chicago, III. Chicago, Hl.
Sekretorius: K. Pakštas,
Organizatoriai:
A. J. Sutkus, 6329 So. 917 W. 33rd st., Chicago, Hl.
Iždininkas: — B. Vaišno
Fairfield avė.
Chicago,
ras, 1514 Caison st.,
S. S.
III.
Pittsburg, Pa.
Iždo globėjai:
SUSIV LIET. R. K. AM.
A. Nausiedienė,
917 W.
PITTSBURGO APSKRIČIO 33rd st., Chicago, III.
VALDYBOS ADRESAI:
J. Miliauskas, Pittsburg,
Pirmininkas, Bautrus Vai Pa.
šnoras, 1514 Carson St., Pitt
108, WAUKBQAN, ILL„ VAL
sburg, Pa.
DYBOS ADRESAI:
Vice-pirm., Antanas Vis
Pirminiakas, Steponai Šėlio
minas, Homestead, Pa.
ti®,
1344 So. Jackson st.
’
Raštininkas, Kanst Vai
Pagelbininkas, Kazimieras Bur
šnoras, 1116 Hilsboro
St., ba, 1416 So. Park ava
Pittsburgh, Pa.
Protokolą raštininkas, Anta
Iždininkas, kun. S. J. Ce- nas Samoška, 1230 So. Vietoria
pananis, 318 — 4th
Avė., St.
Finansų raštininkas,
Jonas
Homestead, Pa.
Bakšys,
1327
So.
Vietoria
st.,
Organizatorius, Kanstantas Vaišnoras, 1116 Hillsboro Kasininkas, Antanas Bakšys.
1327 So. Vietoria su
St., Pittsburgh, Pa.
Kasos globėjai:

CHICAGO, ILL.
SUKA. 100 kp. laikys sa
vo mė^sinį susirinkimą nedė- SLRKA. CONNECTICUT
lioj 26 k lapkričio, 1 valandą APSKRIČIO ANTRAŠAI.
po piety Aušros Vartų par.
Pirmin. O. Rosmanskas, 41
svetainėj eMldžiu visų są
Capitol Avė., Hartford,
narių sulrinkiti ir atsivesti
Conn.
naujų prirašyti.
Pirmin. pagelb., J. T. KazlauRišt. J. Lobikis.
skis, 443 Grand Avė., New
Haven, Conn.
SVARBU^ PRANEŠIMAS
Raštiniu., S. ibulskis, 3 Fenn
-S.L.R. K-A. PITSBURGO
Place Waterbury, Conn
APSKRIČIO KUOPOMS.
Kasinin., A. E. Petrauskaite,
Pagal į pereito suvažiavimo
4 Congress Avė., Wat?rbu
nutarimą, Pittsburgo apskri
čio ateinantis^ suvažiavimas įvyks 3 dieną <h uodžio š. m. šv.
Petro ir Povilu bažnyčios sve
tąinėje, 318 —\4th Avė., Ho
mestead, Pa. Pradžia 4 vai.
Širdingai kviečiame visas
Pittsburgo ir apielinkės kuo
pas dalyvauti šiame suvažia
vime, pagal išgale.
Katros kuopos yra geriau
pasilaikančios gali atsiųsti
nors po du delegatus, arba
daugiaus.
K. Vaišnora.
Pittsburgo apskr. rašt.

ry, Ci.nn.

Kasos ghb., M. Pasakaitė
235 Pa k St., Ha tforu,
Conn. :r
A. Alie;. kiutė, 106 Spri.ee
Si. Mauf.ster, Conn.
Organizatoriai: B. Sarapas,
23 Sheldon St., Hartford,
Conn. ir
J. B. Šaliunas, 866 Bank
St., Waterbury, Conn.

Leonas Krikštinavičia,
1386
So Vietoria St.,
Adomas Jonaitis,
1326 So.
Lincoln St.
1. Maršalka, Pranas Bapkns.
i40V So. Park avė.
2. Maršalka, Antanas Didjur
<is, 1327 oo. Park sve.
Knygius Pranciškus
Kaptuauskas, 1321 So. Vietoria, St
Susirinkimai po aštuntai kiekieno mėnesio, apie pirmą va
landą po pietą. Lietuvių svetai
nėj, 9 ir So. Lincoln gstv.

ŠVENTO MYKOLO DRAUGI
OS, ROCKFORD, DLL., VAI,
DYB08 ADRESAI:

Pirmininkas, Kazimieras Miklas, 1020 — 1022 S. Main st.
Pirm. pagelbininkas ir Iždi
ninkas: P. P. Petrėnaa,
422
Island av.e,
Protoką raštininkas: J. J. Mer
čaitis, 1530 West st.,
Finansų
raštin.: J. Zobinas
1129 So. Churefc st.,
Dr-stės, Dievo Apvsisdos pers.
SEKANČIAS KNINGAS
pijos valdybos adresai:
VELTUI GALIMA GAUT) Pirm. — A. Stnlginskss, 715
S. L. R. K. A. KN1NGYNE. W. 19 PI.
Pag. — M. Ramanavi&ia, 547
1. Gabrio “Lietuvių Lenki
W.
20 st.
unija n
Jonas Jaroševičius, 1048 Wa*
SUSIV. LIET. R KAT. AM. na »»
Rašt. — Lind. Sabaliauskaitė
CENTRO VALDYBOS AD
3. Jono, “Kelionė į Euro 1714 S. Union avė.,
RESAI:
Fin. Rašt. — K. Vasiliauskas,
2. Jono, “Diedas ir Graži
Pirmininkas — J. Jaroševi
558 W. 14 st.,
pa”.
čius, 1048 Washington St.,
Ižd. — A. Griiiue, 732 W.
4. Jono, “Kražių SkerdyNorwood, Mass.
Kasos glob.: Zof. Bartkevinė
M
.
Čaitė,
1828 S. Peoria st.,
Vice-pirm. — K. Krušins5.
Jono,
“
Konradas
Va

Al. Klimas, 558 W. 14 st.,
kas, 59 Teneyck St., Brooklyn,
Maršalką, — Mikolaa Jatu
lenrodas
”
.
N. Y.
lis,
622 W. 15 st.,
6. Freemanoč “Europos Is
Raštininkas — J. S. Vasi
Susirinkimas kas pirmą neliauskas, 112 N. Greene St., torija”.
dėdienj mėnesio, Apveizd. Die
Baltimore, Md.
7. Jocio, “Kuomi žmonės vo parap. salėje, 3 vai po pietų.

Iždininkas — J. Stulgaitis, Gyvena”.
140 S. Meade
St., Wilkes
8. Jono, “Naktys”.
•v. JURGIO KAREIVIO
Barre, Pa.
DRAUGYSTES,
NORVTOOD,
9. Astramsko, “Petras Že

Iždo globėjai:

maitis”.
Aplikacija turi būti pažy
įersville, Pa.
mėta kuopos viršaičių vardais
A. Nausiedienė., 917 W.
ir krasos ženklelių už 10c.
33rd St., Chicago, I1L
KUN. S. J. STRUCKUS.
Dvasiškas Vadovas — kun.
PLYMOUTH, PA
<J. J. Jakaitis, 41. Providence
t., Worcester, Mass.
*
Knygius — kn«. S. J.
'trucku8, P. O. Plymouth, Pa.
k Gydytojas — Pr. A. K.
Iškauskas, 2302 S. Leavitt
< Chicago. Lt
V.

Lukoševičius, P. 0. Mi-

ŽUVO KARĖJE 60,000
KANADIEČIŲ.

CBC AGOS I APSKRIČIO

a.

1

R.

B k

K.

A. ADRESAI-

A. J. Sutkus, 6329

rfield

avė., Chiift|o,
•

MASS.. VALDYBOS
ANTRASAI:
Pirmininkas, Stasys Kadarsa
1038 Washington st.,
19th st.,
Pirm. pagelb., Pranas Kodir
ka, 31 Franklin st*
Protokolų raštininkas,
Jonas
Kuškis, 18 Trsment st,
Fin.
raštininkas, J. Vsrsse
kas, 1184 WasblngtQu St,.
Kasiems, Viktoras Kavaliaus
kas, 22 Sturvant avė.,

Iždo globėjai:

Jokūbas Purinas, 20 Pood st,
Barnarius Jankauskas Willow
Ottawa. Nuo pradžios ka
st.,
rės lig pastarųjų dienų žu
Martinas Bulkšas,
39 Trsvo arti 60,000 kanadiečių,
mont st,
būrio priversti tarnauti An
Maršalka, Stasys Kamila, 31
gIij os armijoje.
Tremont st.

7.00 500.00
„7.00 150.00
„7.00 250.00
7.00 250.00
7.00 250.00
„3.50 1,000.00
99 7.00 500.00

Nikodemas Bivainis,
Kazys Shideikis
Jonas Povilauskas,
Teresė Buividžiutė,
Ona B. Manikaitė
Barbora Galvasiutė
Juoz. Manikas

14.00

Jouzas Poteliunas

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 pašelpos užlaikymui savo šeimynos. Neatidėkite ant toliaus,
bet pradėkite šiandieną. Mes mokame 3 nuošimčius. Mes
siunčiame piningus į Lietuvą žemiausiom kainom. Klaus
kite mus apie kainas
Įdėkite savo piningus į banką, kuri yra po valstijos
priežiūra.
Musų turtas siekia suvirs šešius milijonus dolerių.

Plepias Stock Yirds

STATE BANK

500.00

14.00 500.00

Pet. Elijošius

Prli Ashlud An. Ir 47 gaMi

90 kp. W. HAZLETON, PA.
Mikalina Varnagiriutė

500.00

92 kp. BENTLEYVILLE, PA.
„
250.00
Pranas Bartnikas
„
150.00
Ona Kalinauskiutė
„ 7.00 150.00
Stanis. Masaitis
„ 14.00 150.00
Juoz. Bičkus,
„ 10.50 150.00
Jonas Kuras
10.50 500.00
Ant. Stankevičia
„
7.00
J. Ė. Kalinauskas
„
„ 14.00 1,000.00
Ant. Bartnikas
,

Juzefą Capienė

Ant. Andrulionis

7.00

150.00

500.00

„

14.00

Kasys Ruskis,

Jonas Vaznonis

Ant. Repčys
Jerouimas Urbaitis
Ant. Ramauas
Ųuoz. Burdžius,
Jonas Bernatonis
Ipolitas Jegylavičius
Vai. Kancleris
Jonas Lahakonis
Pranas Poška
Stanis. Petkas,
Vincas Poška
Stanis Jaškunas
Ant. Kirklis
Zigmantas Jegeliavičius
Vladas Simanavičius
Ptras Samulevičius
Kazys V. Masaitis,
A. Greičius
Kazys Siderevičius
Adomas Kazlauskas
Vaclovas M. Maslauskas
Košt. Adomaitis
Ant. Kamasaitis
Juozas Tarnauskas
Ant. Atkocaitis

150.00

„ 7.00 150.00
„ 14.00 150.00
„ 7.00 1,000.00
10.50 150.00
14.00 150.00
14.00 500.00
10.50 150.00
14.00 150.00
10.50 150.00
7.06 150.0G
7.00 500.00
14.00 750.00
7.00 150.00
7.00. 250.00
7.00 150.00
10.50 150.00
7.00 150.00
7.00 250.00
14.00 150.00
7.00 250.00
14.00 500.00
14.00 150.00
14.00 150.00
1,000.00
99
99 10.50 150.00
14.00 250.00
14.00 500.00
10.50 500.00
14.00 250.00
150.00

Juozas Vazuonis,

„ 10.50

„ 10.50 150.00
„ 7.00 150.00
250.00

Matas Ramanauskas,

.. 14.00

Baltrus Atkacaitis
Simonas Minkus

,14.00 500.00
99 10.50 500.00

1(M) kp. CHICAGO, ILL.
J uozapata Jaguckienė
Jonas Peldžius
Uršulė Bartkienė
Juozas Sa uno ras

150.00
10.50 150.00
„
150.00
„ 14.00 500.00

101 kp. CHICAGO, ILL.
Pranas Stulpinas
Antanina Pliusnienė
Vincas Damarks

„ 7.00 500.00
» 7.00 500.00
„7.00 250.00

102 kp. DUQUESNE, PA.
Juozas Galiūnas
Kazys Mikalauskas
Povilas Jankauskas

150.00
150.00
99
99 7.00 500.00

103 kp. ROCHESTER, N. Y.
Anast. Danilevičienė
Vytatuas Danilevičius
Jurgis Bakelis

7.00

250.01
500.06
14.00

109 kp. NEVY BRITAIN, CONN

And. Karasauskas
Vladas Eidintas

10.50 500.. I
3.50 150.00
7.00 250.00

110 kp. ATHOL, MASS.

Stepanija Tamašauskienė

Laikas Visiems Prie Šviesos
Jei trokšti įgyti tikrą šviesą, užsisakyk laikraštį

“ŠVIESĄ"
kurį skaitydamas pats ap’išviesi ir kit?m
galėsi
prpipep šviesos parodyti kelią. K
X
“ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie

Visokiais reikalais kreipkitės adresu:
46 CONGRESS AVĖ.,

Alek. Petrausky
Kazys Zenka

Kazys Paukštis

$6.000.000

<j žmogaus pažangumą.
“ŠVIESA kaiuoja metams tik 50 sentų.

93 kp. EASTON, PA.

97 kp. WESTFIELD, MASS.
Alfonsas Jegelevičius,
Bened. Greičius
Laurinas Grigaliūnas

Musu turtus sltkiu surirš

250.00

SVATERBURY, CONN. ! I

SUSIVIENIJIMO L. R. K. A. KUOPŲ RAŠTININKŲ
ANTRAŠAI.
(Tąsa)
Z*41 kp. Jurgis Aleksa, 14 Milbury St., VVoreester, Mass.
42 kp. K. Krušinskas, 59 Ten Eyck St., Brooklyn, N. Y.
43 kp. J. Ivanauskas, E. B. C4ose” Rook Ridge, Greenwich, Conn.

44 kp. K. Vencius, 75 Rive* St., HaverhiUe, Mass.
45 kp. B. Juškevičius, L. Box 13 Poųuonock, Conn.
46 kp. V. Šiinkonis, 751^ Main St., Sugar Noch, Pa.
48 kp. S.Petruškevičius, 546 W. 2nd St., MtGarmel, Pa.
48 kp. J. Šlegaitis, 1427 — 48th St.,
Cicero, III.
49 kp. Jos Pautienius, 237 S. 8th St., Reading, Pa.
<»0 kp. M. Šimonis, 1443 E. 51st St.., Cleveland, Ohio.
51 kp. A. J. Gudaitis,O. Box 73, Silver Creek, Pa.
5 2 kp. Vincas Paliukaitis, 134 Franklin St., Lawrenee, Mass.
53 kp. Povilas Kuzma, 1002 VVebster St. Shamokin, Pa.
54 kp. M. Rėklaitis, 1429 Hamilton avė., Grand Rapids, Mieh.
55 kp. S. Stasevičia, P. O. Box 53, Bernice
,5‘G kp. S. Karvelis, 111 Inslee st. Brooklyn, N. Y.
57 kp. Idz. Čepulis, 1062 "VVyoming, avė., Excter Borough, Pa.
58 kp. Ant. Radauskas, I Hazel st. Curtis Bay, Md
59 kp. P. Jogis, Box 198, Gallitzin, Pa.
60 kp. P. Sadvydis, 20 E. 25th st., Bayonne, N. J.
61 kp. J. Ignatavičius, 222 Dixon St., Durea, Pa.
62 J. Adomavičius, 923 High avė., Sheboygan, Wis.
63 kp. Jonas Kasparavičius, P. O. Box 945, Struthers Ohio.
64 kp. Geo. Toleraitis, 1 W. Buss Al., S. BetHehem, Pa.
65 kp. Juoz. Svaigzdys, 113 Montgomery * St., Paterson, N. J.
66 kp. V. Bražinskas, 109 Inslee PI. Elizabeth, N. J.
67 kp. J. Kesminas, 1707 Franklin st„ Racine, Wis
68 kp. Barbora Jonikavičiutė, -S. Chicago, III.
69 kp. Ant. Malinauskas, 103 S. Main st. Ashley, Pa.
70 kp. S. Malinauskas, P. O. Box 586, Old Forge, Pa.
71 kp. J. Mikaliunas. 319 Ilinkson st Chester, Pa.
72 kp.nAnd. Krasauskas, 11 River st., N. Waymouth, Mass.
73 kp. P. aMrcinkonis, 13 W. Stanton St., Iiudson, Pa.
74 kp. Ignas Maehnis, Box 126, Sliaft, Pa.
75 kp. Br. Petrauskas,
P. O. Box 58, Vanamie, Pa.
76 kp. Ant. Laugseinis, P. O. Box 5, Connerton, Pa.
77 kp. A. Katkevičius.
34 Rayman St., Luzern, Pa
78 kp. Alek. Aria, 118 Simmons, Du Bois, Ps.
79 kp. Ad. Zdanevičius, Glynlyon, Pa.
80 kp. John Misteris, Box 46 Eynon, Pa.
81 kp. F. Kudirka, 300 Lenox st., Norwood Mass.
82 kp. Jonas Bartinkas, 1913 S. llth St., St. Louis. Mo.
83 kp. K. Kumpikis, 1062 Hollow avė., Scranton, Pa.
84 kp. A. Aleškevičius, 94 Britanin st., Meriden, Conn.
85 kp. M. Šiaučiuvėnas, 4628 Marahfield avė., Chicago, III.
86 kp. V. Miglinas, 829 Sherinan avė., Portage, Pa.
87 kp. P. Bajoras. 1321 Garseli st., N. S. Pittslnirglr, Pa.
88 kp. Kun. Mag. Kazėnas, 318 Fifth st.. Donorą, Pa.
’iftfkp. A. Pateckis, 234 Park st. Hartford, Conn.
90 kp. P. Sabaliauskas, 340 W. Green st., W. Haaelton, Pa.
91 kp. B. Šalinnas. 866 Bank St., Waterbury, Conn.
92 kp. Juozas Kizis, Box 706, Bentleyville, Pa.
93 kp. J. Skirmontas, 27 Union st., Easton, Pa.
94 kp. A. S. aVitkns, P. O. Box 43, Westville, III.
95 kp. Jonas Tuliauskas, 202 Troy st., Dayton Ohio.
M kp: Geo. Voliėko, Box 208, Gilberton, Pa.
97 kp. Kazys Masaitis, P. O. Box 18. Westfield, Alass. 0
98 kp. J. Vienutis, 12 Tat man st„ Woreeater, Mass.
99 kp. Monika Gurinskaitė, 3347 Auburn avė, Chieago, III.
100 kp. Jur. Lobikis 2139 W. 24th st., Chieago, 111.
(Toliau bus)

SAVAITINIS DRAUGAS
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1 IŠ LIETUVIŲ GYVENIMO
I
-^AMERIKOJE

«

BRONISLOVAS JANKAUSKAS WESESTVILLES
NIEZALIEZNINKŲ
KLEBONAS APSIVEDĖ SU MARIJA GARZ SAVO BUVUSIA TARNAITE.
“SLIUBAS” BUVO NE BAŽNYČIOJE, BET KORTE CHICAGO, ILL.
WESTVILLES NITZALIEZNINKŲ KUNIGUZĮ BRONISLOVĄ JANKAUSKĄ
SU MARIJA GARZ “SUVENCIAVOJO” PAVIETO
TEISĖJAS
FRANKLIN.
“SLIUBAS” IR VESELIA BUVO CHICAGOJ RUGSĖJO MĖNESIO 7 DIENĄ
1916 M.
“SLIUBO” LIUDYTOJAIS ARBA SVOTAIS BUVO JOKŪBAS RASLAVIČIUS, 3308 WALLACE ST., CHICAGO, ILL. IR STANEVIČIUS IS WESTVILLE, ILL.
VESELIA BUVO RUGSĖJO 7 DIE NĄ, 1916 M. 3308 WALLACE ST. ANT
BSIDGEPORTO, CHICAGO, ILL.
BRONISLOVAS JANKAUSKAS WESTVILLES
NIEZALIEZNINKŲ
KLEBONAS SU SAVO “ŽMONA” DABAR GYVENA KARTU WESTVILLEJ
IR KLEBONAUJA NIEZALIE2NINKAMS.
SITAI OFICIALIŠKI DOKUMENTAI, PAIMTI IS KORTO, KURIE LIU
DIJA, KAD BRONISLOVAS JANKAUSKAS NIEZALIEZNINKŲ KUNIGUZIS
APSIVEDĖ.

MELROSE PARK, ILL.
Apie
Čia
RĖJO
NES.

šių nuo karės musų viengen
čių Lietuvoje. Darbavomės
visi išvien, išskyrus keletą
aklų socialistų vado Grigai
Praėjusią Lietuvių
čio to Markso II pasekėjų,
Dieną.
kurie persisunkė “Naujie
SOCIALISTAI NO
nų” raugu, ne tik ne prisi
APGAUTI 2M0-1
dėjo prie taip išganingo
JIE
PRIDARĖ
darbo, BET DABAR DAR

DAUG
NEMALONUMŲ
IR NENAUDOS. Gudruo
liai pasiskelbė, kad jie jau
rengia L. D.
Turią gavę
nuo miesto valdžios leidimą
rinkti aukas.

Žmoniškos draugijos pa
matę, KAD SOCIALISTAI
NORI
UŽBĖGTI
UZ

o-ruj prsotv Iccjafiy oufbarįjecl
to sofėiuuįje

OK

CfeCTPIVGs
$$Įfarrią<je iuųę be (febbraMl in
of (fook,Stato cfAllinois

Jh.

A'/m

and

knM, of{kapt of Z/f ptbf. and'

offkęapt^in fk foan{p f iaocd and fkte of PdttiM of’tk atft of

RobERT M.jSwElTZER. 'i&»y

■fflttne&a,

COUNTY OF COOK.

'/oc^ f<&d, -uiti.
19j ^2

in ’Ydunyo, dii------- /-------- riny

t

STATE OF ILLINOIS, 1 „

ptaM.

z

f

certify that Mr.__ L:
were united injfiį/riage by me at
on the_______ y______ day oj

H. ■- - TU. Usms, vilk certifcato u «vnų, praptrfy aU. mM (vitka * 4a») U reiw^4 to tk COUKTY CLUI,

KAD. KAS NEMANYTŲ, JOG TAS JANKAUSKO IR JANKAUSKIENĖS
ŠLIUBO DOKUMENTĄS YRA SUFALS AVOT AS, SITAI MES PRIDEDAME
PRIE JO TEIŠĖJO (DŽIODZlO) AFIDA VITĄ, KURIUO JIS LIUDIJA SAVO
PARAŠU IR PECĖTIMI, JOG TAS SLIUBO DOKUMENTAS YRA TEISINGAS.
Crsvifibd Cofv

of

Makriac.b Licbmmb.

STATE OF ILLINOIS,)

K.
COUNTY OF COOK.

i SS.

I, ROBERT M. SWEITZER, Counly Clerk of the County of Cook in the State aforeaaid.
do h'ereby certify thaj^>e foregoinjj ia a t r# and ępneet copy of the origjnal Marriage Licenae
istued to Mr.
and

togcther with return of I

1 files of my office.

ĮHhjflTttjf I have hereunto sėt my hand and
Seal of taid County of Cook. at my ofi!g£jn

—J7--------A. D. 191 6

°f 'Chicago in said Cpunty. thia —

~ s

Coaljy Clerk.

CaMmrr • «* •»!•»«•»
TAIGI DABAR WESTVILLES LIETUVIAI NIEZALIE2NINKAI TURI
KUNIGUZĮ IR KUNIGUZIENŲ, ARBA KITAIP SAKANT, KLEBONĄ IR KLEBONIENĘ.

Extra bal
su ir dova
nu balsu
rinkėjams
DIDŽIAUSIOS KONTESTE PASIULIJIMAS PRASI
DEDA ŠIĄDIEN. PERSKAI
TYK VISKĄ. DABAR LAI
KAS ĮSTOTI LENKTYNESNA, TUOJAUS VEIK.
Balsų rinkėjai, štai nau
jiena. Extra balsų ir dova
nų pasiulijimas ŠIĄDIEN
PRASIDEDA. Si žinia kiek

vienam atidarys kelią įgyti
tūkstančius balsų ir tuo pa

čių kartu laimėti dovanas.
Perskaitvk notą viršui.
Vienas rašydamas šiądien
klausė: “Ar jau vėlu stoti
lenktynėsna ir išlaimėti di
delę dovaną?” Kontesto reraktorius jam patarė, kad

Kaip tik įeis į tikras vė
žes A. Glemža, J. Gumbliauskas ir N. Urbonas, die
ną po dienos jie gali pasiro
dyti ant pat viršaus liste.
Jie kas kartą smarkiaus
renka balsus. Tik žiūrėk.
DABAR YRA GERIAU Tikrai, pabaigoje lenktynių
SIAS LAIKAS ĮSTOTI. jie laimės dovanas.
Paminti k tik minutę, supra
Šiądien keli balsų rinkė
si kodėl. DABAR DAU
jai paliauja rinkę balsus
GIAUSIA IŠLEISTA BAL
“500.” Jie mano kad jie pa
SŲ UZ NAUJAS PRENU
silikę ir nieko nebegali iš
MERATAS,
DAUGIAUS
laimėti. Kiekvienas kas įTO NEBUS.
stoja šiosna lenktynėsna
Lenktynėse pirmieji A. gauna 500 balsų. Pasirodo
Šedis ir C. J. Pausima. P-ni kaikurie visai neturi drau
Leokadija Sabonienė taigi gi?. Kas nenori išlaimėti
gerai varosi. Tik keli šim tas, žinoma ,ir neišlaimės.
tai balsų juos atskiria. Bet
sunku pasakyti kas pirmoje
Skaitykit ir Platinkit
“DRAUGĄ”
vietoje bus rytoj. Jų veiki
mas yra žingeidu tėmyti.
Ketvirta vieta J. J. Stat
Fheaa C.aal III’
kui, penkta P. Cibulskiui.
DR. A. YUSKA
Vienas ir kitas nori būti pir
LUTU VIS GYDYTOJAS
mesniu. Tėmyk į juos. Ar
1749 Si. Haltttf CHICAOO, ILl.
jie paduos pirmąją vietą ki
CO«*E« 1»»h STFSBT
tiems balsų rinkėjams.

AKIŲ IR TRUKDYTI L.
D. AUKŲ RINKIMĄ, su
šaukė abelną susirinkimą.
Socialistai išsigando.
Jie
prašo, kad visi iš vieno veik
tu. Susirinkime, eina tary
bos. Katalikai su tautinin
kais nori, kad surinktos au
kos butų siunčiamos Rau
donajam Kryžiui. O sociali
stai reikalauja, kad buri)
sudėti kokian ten jų parti
jos fondan. Matydami, kad
negali visų žmonių nukreip
ti savon pusėn, reikalavo,
kad butų jiems atiduota pu
sė surinktų aukų. Jų reika
lavimai neišpildyti. Atski
rai renkamos aukos. Sociali
stai kitur rinko aukas ir be
leidimo, žinoma rinko var
dan katalikų ir tautininkų
gautu leidimu. Nors jie iš
paskutiniųjų su visokiomis
apgavystėmis rinko aukas,
bet nei pusė tiek nesurinko
aukų, kiek mūsiškiai. JIE
ŽMONES SUVEDŽIOJO,
KAD
KAIKURIE
NEI
JIEMS NEI MUMS NE
AUKAVO. DELTO SOČIA
LISTAI NEVIENĄ BA
DAUJANTĮ BROLĮ LIE
TUVĮ NUSKRIAUDĖ.
BROLIAI IR SESERIS
APSISAUGOKITE
NUO
SOCIALISTŲ, NEĮSILEIS
KITĘ JŲ SAVAN TAR
PAN.
Jaunimo Žiedas.

TERŠIA MUS SOCIALI
STŲ SPAUDOJE. Nelai
mingi tie musų IŠGAMOS,
KURIE NET SVARBIAU
SIAME MUSŲ TĖVYNĖS
REIKALE
NEĮSTENGĖ
ISSIZADĖTI SAVO PRA
GAIŠTINGO
PRINCIPO
KENKTI KIEKVIENAM
PRAKILNIAM IR NAU
DINGAM SUMANYMUI
NIEKINTI
TĖVYNES
VEIKĖJUS SAVO SPAU
DOJE.
“Naujienų” Skaitytojas.

WAUKEGAN, ILL.
UINaujienų” No. 267 tilpo
neteisingas aprašymas Lietvių Dienos Waukegane. Į
šį melą bandysiu šiek tiek
atsakyti. Pirmiausia sociali
stai giriasi, kad buk šešios

Washiiigtonan dėl sušelpimo karėje nukentujusių lie
tuvių. Išgirdę tokį atsaky
mą socialistai kone apalpo
iš piktumo. Ant rytojaus po
jų atsilankymo Waukegane
anglų laikraštyje buvo tilpęs straipsnis bankieriaus
Mr. Durst, kuriame jis apra
šė lietuvių soicalistų begėdy
stę, kurie norėjo aukas už
griebti.
Pabaigoje straip
snio autorius sako, kad so
cialistai nenori šelpti badau
jančios Lietuvos. Jie už su
rinktus pinigus po karei ma
no sukelti revoliuciją Lietu
voje. Taigi net ir svetimtau
čiai pasipiktinę lietuviškais
socialistais ir drąsiai drožia
jiems į akis teisybę.
Be to “Naujienos” dai
užsipuldinėja ant ‘Draugo,’
už pavadinimą Gabrį so
cialistu. “Draugas” tame
visiškai neprasilenkė su tei
sybe.
Gabris gyveno be
šliubo, vaiko nekrikštijo, iš
tikėjimo tyčiojosi ir t.t.
Tai kas gi jis, jeigu ne so
cialistas. Dori žmonės juk
taip nedaro. Tik “monkių”
ainiams taip galima daryti,
nes jie nenori pripažinti nei
tikėjimo, nei doros, nei tau
tos. Sulyg jų mokslo žmogus
gali gyventi, kaip gyvulys,
neprisilaikydamas jokių tai
syklių.

Bjaurus Soicalistų Darbai,

“progresyvės” draugijos da
lyvavo surengime Lietuvių
Dienos, o katalikiškos — tik
tai dvi. Tas neteisybė. So
cialistai priėjo prie tokio do
riško nupuolimo, kad jie net
viešai nesisarmatija meluo
ti. Lietuvių Dienos surengi
me dalyvavo ne 2 katalikiš
kos draugijos bet 8. Šit jų
vardai: 1) Šv. Antano, 2)
Šv. Baltramiejaus, 3) Šv.
Juozapo, 4) Vyčių 47 kp., 5)
Ukėsų Kliubas, 6) Nekalto
Prasidėjimo Mergaičių Dr-ja, 7) S. R. K. A. kp. ir 8)
Moterį? Sąjungos kuopa. Ju
sų gi veidmainiai kiek? Tik
dvi: Laisv:s Mylėtojų ir
Lietuvos Sūnų ir Dukterų
Dr-ja. Socialistai gi sąjun
gos kuopa seniai jau pas
mus išnyko, kaip kampa
ras be pipirų.
Kadangi socialistai pra
dėjo trukdyti musų darbą,
tai mes nenorėdami kad sve
Kaip kitur taip ir pas timtaučiai žinotų, kad tokių
mus Lietuvių Dienoje rinko niekšų atsiranda musų tau
aukas nukentėjusiems nuo toje, kurie net prakilniausi
karės.
SOCIALISTAI darbą trukdo priversti buvo
STENGĖS SUTRUKDYTI
me susitaikinti su jais, idant
DARBĄ, bet socialistų truk išvengtų įvairaus nemalonu
dymai nuėjo niekais. Aukų mo. Bet pasirodė,’ kad ben
rinkėjų turėjome 500. Su dras darbas su socialistai
rinkome aukų virš $4,000.00. negalimas.
Tikimės surinkti dar dau “Naujienose” rašoma kad
giaus. Aukos tcbeplaukia. buk katalikų komitetas no
Philadelphijoje DAUGE rėjo išsiųsti aukas į Wilkes
LIO TEATRŲ SAVININ Barre, o ne į Washingtoną,
KAI LEIDO RINKTI AU
Raudonąjį Kryžių. Prane
KAS NUKENTĖJUSIEMS šame, kad jeigu faktiškai tą
NUO
KARĖS
LIETU išrodysime, tai prižadame
VIAMS. Tikimės, kad bus Jums išmokėti tūkstantį do
geros pasekmės. Daugiausia lerių. Sarmatykitės taip me
tuom rūpinosi KUN. KAU- luoti.
LAKIS, KUN. ZIMBLYS,
Šeštą dieną šio mėnesio,
M. SLIKAS, Dr. KLIMAS, musų socialistų komitetas
GRIGAITIS, PRANCKU pasikvietė iš Chicagos arti
NAS IR KITI.
puskapio savųjų “didvy
rių.” Šis abazas tuojaus
kreipėsi prie bankieriaus
Mr. Dursto, kad išgauti pi
Ačiū
pasidarbavusiam nigus surinktus L. D.
Lietuvių Deinos komitetui.
Bet nabagams pasisavinti
Raciniečiai lapkričio 1 d. aukų nepavyko. Bankierius
įstengėme surinkti $1,083 pasakė, kad katalikų surink
aukų dėl karės nukentėju- tieji pinigai jau išsiųsti

PHILADELPHIA, PA.

RAGINE, WIS.

ko aprimo. Pasirodo Mo
vis M. Šlikas. Pastarasis pa
pasakojo apie mokslą ir jo
galybę. Kalba žmonijos pa
tiko. Po jo sudainav^ kele
tą dainelių, kurios puikiai
pavyko. S. Kvietkus skaito
“Draugo” No. 41 ir 42 apie
cicilikų darbelius. Publikai
tuo skaitymu negalėjo atsi
gerėti. Tai paliudijo ilgos
ir garsus ratavimas. Per
skaičius tuos straipsnius ne
tikėtai užtinka, tame pačia
me “Draugo” numeryje,
kad Pittsburgo ir apylenkės
didžiausia baimė apėmė so
cialistus, kad Sutkus atsi
lankė su prakalbomis. P.
Kvietkus ir pakvietė p. A.
J. Sutkų iš Chicagos į kalbė
tojus. Svečias mums tiek
daug įdomių dalykų papa
sakojo: apie spaudos galy
bę, apie dabartinį lietuvis-/
kų socialistų darbelius, prb
šuninė apie socialistų vad/
buvusį “Šakės” redaktoi
ir “Naujienų” direktoi
ir bendradarbį Karalių ir^
P.-as A. J. Sutkaus
kalbą taip publikai patfco,
kad visi šaukė kad il|au
kalbėtų ir nebuvo galo au
kų pjolimo. Ant galo vėl
tas pats choras sudapavo
kelias daineles, ir v^aras
užsibaigė kuopuikiau^ai.
Katalikai dabar įprato
Lietuvių Dienos kas per vieni tie sotalistai
Sekretorius. ir į jų vakarus jau (tesilan
ko, nes neseniai čia tavo atsibaladojęs “velta? kupčius Mockus,” ni^ko nepe
šęs išdūmė, pabūgę, kad ne
reikėtų atsisėsti kalėjimą
NORTH SIDE.
prie savo draugų,
Lapkričio 14 d. š. m. Ka
Socialisto Pišorius.
talikų Spaudos kuopa pa
rengė prakalbas. Prakalbos
NIEKO GERESNIO.
RE*
įvyko Assumption svetainė
je 12 ir Spring Garden.
“Kopps’ Babv’s Friend
Vakaro vedėjai Simonas
Co.” vaistai yra išgelbėję mi
Kvietkus paaiškino, jog šis
lijonus vaikų gyvasčių nuo
vakaras bus įvairus, nes bus
visokių ligų, ptvyzdin žarnų
skaitytas dienraštis “Drau
užsikimšimo, mėšlungio, ne
gas,” kaip jis aprašo apb
socialistų darbelius ir Šv. migos, dantų dygimo. Aplaikė sekantį laišką nuo Mrs.
Kazimiero parap. choras dai
J. Anderson, 85 George St.,
nuos. P. S. Kvietkus savo
Paterson, N. J.
.
įžanginėj kalboj gana daug
Gerbiamasis Tamsta:—
ir įdomių dalykų susirinku
Aš aplaikiaus vieną butelį
siems papasakojo visi iki
vieno taip ramiai klausėsi. “Kopp’s” Baby’s Friend ir
Ant galo kur buvęs, kur ne aš manau, kad nėra nieko ge
buvęs, įeina cicilikutis į sve resnio. Kuomet mano mažy
tainę ir sušunka ką padarę tė turi šalti arba serga aš vi
Šitas?” Na, kad žinotumė suomet jai duodu “Kopp’s”
te, kas atsitiko. Kad pra ir jai tuojaus pasidaro geriau.
dės, vakaro vedėjus sveikin “Kopp’s” Baby’s Friend
ti ,sakydamas sveikas gyvas yra parduodamas visose ap
cicilike taip pat ir visa pub tiekose po 25c. ir 50c. bute
lika, kad negalėjau nei pa liuose.
stebėti kaip tas soicalistas Jeigu negalite gauti savo
pro duris išdūmė laukan. apielinkėje aptiekose prisiųsMan rodos pirmutinis toks kite mums popierinį dolerį, o
žmonių buvo Philadelphijoj mes prisiusime du butelius po
susipratimas katalikų. Pra- 50c.
puolus negeistinam sociali- ‘Kopp’s Baby’s Friend Co,’
stui žmonės po saldaus JuoYork, Penna.

PHILADELPHIA, PA.

J

BANKES
COFFEE
1644 W. Chicago Avė.
Chicago, III.
Pamėginkite munj kavą po 26c. visur kitur parduodama ui 40e.
Geriausia Santo® Kava po
įvarą,
kur__
nž tą r
pailią
. 19c.___už___
____
——
mokėsite 30c. Arbata, Suaaian Congoa, Ceylona, Olonga, Japan g, Cl/a
Powder ui 40c. avarą gjvarantuota ui 60c. vertėa.
7
Mea užmokame ui persiuntimą Parcel Post arba Erpreag/ui
Chicagos.
i
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-------------------------------- --------------------------------------—
Sumažinkite dideliai ižlaldai gyvenimo perkant KAVA ir/AB
BATĄ paa mua.
1644 W Obicato Ava.,
GHI0AGO,

p
5
5

r.

