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NAUJI MINISTERIAI ANGLIJOJE

kraštas.
šė parliamente, kad Turki
ITALIJOS
LAKŪNAI
SVAI

STINGA
MAISTO
O čia ruduo... lietus... pur
jos kariuomenė dabar stro
Vokiečiai 7 mylios nuc
vas... šiauris vėjas...
rengiasi prie smarkios
LONDONE.
SUBMARINOS BOMBAR DO BOMBAS Į VO piai
ofensyvos prieš anglus Eglp ]
Be pastogės, be tikslo —
Bucharesto.
te.
baisi kelionė.
DAVO PORTUGALIJOS
KIEČIUS.
Londonas. Karės letena
Silpnesni negali iškentėti
vis
smarkiau
spaudžia
talki
'vigų
vargų tos baisiosios keUOSTA.
RUSAMS
NESISEKA.
Talkininkai neteko 15,100,000
Berlynas. Vakar eskadra
ninkus. Šit Londone šiomis lionės ir pakraščiuose plen-

čių prie Archangelsko jos
nuskandino 42 laivus.

į

/

kareiviu.

italų hikunų skraidė ant
dienomis užginta restora to, prie nublankusių mede
miestų Duttole, Grossrelpen
Berlynas. Prie Donia Va- nams duoti pietus daugiau lių, šimtais dygsta nauji kair Sesana. Numesta keletas tra, Trotus, Putlia, Uzul, trijų valgių. Prasižengusius paį su lietuviškais parašais
Nuskandintas laivas
bombų. Aufctrų lakūnai už- Capul ir kitose vietose Kar prieš šį įsakymą žadama ’ ant kryžių.
tėmiję priešus leidosi juos patų kalnų rusų armijos ata! bausti,
Tai aiškiausia pėdsakas
vyties. Ore huyo kilęs smar kos liko pasekmingai atmuš
tremtinių kelionės. Tai žen
kus musys tarp italų ir aus tos.
klas to kruvino kebo, kutrų lakūnų. Vienas italų or
Nepavykę rusams ir ant
riuomi keliava lietuvių tau
Anglija neteko 1,200,000' vems nemažai padaryta nuo laivis nukrit0 pašautas že Dunojaus. Vokiečiai giria
ta, išvyta iš tėvų bado.
kareivių, Rusija—8,500,000,' stolių.
myn.
si, kad jie paėmę 12,500 ru
Gal nei fantazijas Jt
Londonas. Ko tikėtąsi, tas Francija —r. JI,700,000, Italisų į nelaisvę.
_______
, Verno, Marko Twaino ir kiir įvyko. Anglijos mimste-: ja — 800,000, Serbija —
-p. ,
i a • -m tų rašytojų neišgalvos tokių
rių pirmininkas Asąuitb at- 480,000, Belgija — 220,000,
GREITUMAS KULKŲ.
Dabartinėje valandoje 11
vakd
kurle
sistatydino. Karalius pri Rumunija — 200,000.
milijonų lenk,, net,m.savos atsjtjnka tremtinių keUong
Londonas. Iš Bulgarijos
zmė Asąuith’o rezignaciją
Dabartinių laikų kulkos pastoges.
Arti 3,500,000
sostinės Sofijos pranešama, labai greit lekia. Kaikurių gyventojų beveik miršta ba je.
ir į jo vietą paskyrė Banar
Šit, pamiškyje viena mo
kad vokiečiai paėmę Bucha- armotų kulkos per vieną se- du. Jų vargas didinas ne
La\v. Manoma, kad ir dau
lyną iš Anykščių gimdo vai
Baltimore, Md.
Šiomis resta žada užimti miestą kundą perlekia 1,739 pėdų. mėnesiais,
giau ministerių atsistaty
bet dienomis.
dienomis Šv. Tėvas išleidę Avlona ir susijungti su grai Laike trijų sekundų ši kul Lenkijoje išviso išgriauta ką ir pati miršta. Apsvaigęs
dins.
nuo sopulių jos vyras tuo
Karės ministeris Lloyd
ka perlėks truputį daugiau 200 miestų ir 15,000 sodžių.
i amerikonus atsišaukimų, kais.
Paryžius. Vokiečių ata
negu mylią. O tokiu budu Dauguma miestų bei sodžių jaus iškasa motynai duobę į
George ir gi padavė rezig
karštai kviesdamas juos au
kos į šiaurius nuo forto
per vieną minutę anuotos visiškai sulyginta su žeme. kurią norėjo įdėti ir gyvą
naciją.
kauti badaujantiems vai
Vaux galutinai nenusisekė.
kūdikį, nes ką gi jis su juo
kulka gali perlėkti 200 my Maži vaikai išmirę.
kams Belgijoje. Popiežius
Tą patvirtina ir oficialės
galės daryti. Tik kaimynas
pataria amerikonams sutveri
lių.
žinios.
sulaiko jį nuo tokio baisaus
Kariškųjų šautuvų kulkų
ti tam tikrą fondą dėlei gel
Lakūnas Nungesser šio
pasielgimo, o viena moteris
bėjimo badaujančių vaikų. į
—------- Per
cgreitumas mažesnis.
mis dienomis nušovė du vo
sutinka paimti savo globon
Sv. Tėvas nuo savęs tam į Berlynas. Turkų karės mi ieną sekundą) šautuvo kul
kiečių orlaivius, kurie kris
naujagimį.
fondui paaukavo 10.000 lirų. nisteris Enver Paša prane- ka perlekia 1,275 pėdų.
Londonas. Vokiečių ka dami žemyn visiškai sudužo.
Arba vėl: vos kojas veik
riuomenė tik jau už septy Tai jau dvidešimta auka
dama sušilusi žilgalvė senu
nių mylių nuo Bucharesto. viršminėto lakūno.
Gal iki karsto (grabo) len tė tempia vežimėlį, kuriame
Rusai ir rumunai mažai ir
tos neišdils iš mano vaiden sėdi jos suparalyžuota duk
tebando atsispirti ir tik
tuvės tie vaizdai, kuriuos tė.
stengiasi kuogieičiausiai iš
man teko regėti laike pabėnešti savo kailį. Talkininkų
Ir tie kankiniai, kurie ne
gėbų bei tremtinių kebonės.
armijos viena po kitai sku
Mačiau aš juos nedavažiuo- teko viso savo turto, kebau
biai apleidžia Rumunijos so
WASHINGTONAS. Suv.
jant Vitebsko.
na tyliai, be murmėjimų.
stinę, kurį jau yra artileri
Valstijų vyriausybė gavo
Dieve tu mano! Eilių ei Mažai skundžiasi, mažai ver'
jos ugnyj. Kariški žinovai
ncofifcialį pranešimą, kad
lės vežimų, suvargę žmonės, kia: ašarų pritruko, burna
pripažįsta, jog jau nėra vil
vokiečių povandeninė laivė
ištroškę karvės, apdulkėję išdžiuvo, protas svaigsta.
ties, kad Bucharestas nepa
prie Ispanijos pakraščių nu
vaikai, šunįs, avelės slenka
Nors kraujais pasrūva be
klius vokiečiams.
skandino italų laivą “Paler
tingiai, koja už kojos. Si
tuvio širdis vien tik prie
Per pastarąją sąvaitę ar
mo” su 25 amerikonais.
gyva upė, berods, ir pakai minties, kad reikia skirties
mijos generolų Jdackenzeno
Laivas “Palermo” vežė
gos neturi. Į kurią tik šalį
su savo žeme, bet jis nekei
ir Falkenheyno paėmė į ne
talkininkams iš Amerikos
nepažvelgsi, visur, kaip tik kia likimo, neprašo atkerlaisvę virš 25,000 rumunų ir
arklius, paraką, šovynius ir
akis užmato — važiuoja, va šyjimo.
užėmė žemės plotą 25,000
t.t.
žiuoja ir važiuoja...
Ištisi
Lietuvis vargo vaikas.
kvadratinių mylių. Galybės
kaimai, parapijos, apskri Sielvartėliai jį bučiuoja nuo
pateko vokiečiams ir armo
čiai...
pat mažų dienų, bet jis kan
tų, kulkasvaidžių, šautuvų,
Kurčiai stena plentas,
triai velka savo jungą su
grudų ir t.t.

MINISTERIJOS KRIZIS
ANGLIJOJE.

New Yorkas. New Yorko
firma Salinger & Magnus
su 25 Amerikonais gavo telegramą, kad vokie
čių povandenines laives bom
rokuojami netik užmušti, bardavo Portugalijos uostą
bet ir sunkiai sužeisti, paim Fuchnal ant salų Madeira.
Viršminėtos firmos kraututi į nelaisvę ir t.t.

BAISUS VARGAS
LENKIJOJE.

VOKIKIŲPLANAl.

POPIEŽIUS KVIEČIA AME
RIKONUS GELBĖTI BEL
GIJOS MAŽUOSIUS.
FRANCUZŲ LAKŪNAS
NUŠOVĖ DU ORLAIVIUS.

TURKAI RUOŠIASI PRIE
DIDELIŲ MŪŠIŲ.

BUCHARESTO DIENOS
BAIGIASI.

V argų V argelių Kelione

PRIGĖRĖ 25 AME
RIKONAI.

DIDELI TALKININKŲ
. NUOSTOLIAI.
Berlynas. Žinios iŠ Kopen
hageno praneša, kad talki
ninkai šioje karėje neteko
15 milijonų 100 tūkstančių
kareivių. Skaičiuje žuvusių

VOKIEČIŲ SUBMARINOS
PRIE ARCHANGELSKO.

New Yorkas. Vienas ame

rikonas, atvažiavęs iš Ar
changelsko pasakoja, kad
visuose Rusijos pakraščiuo
se knibždėte knibžda vokie
čių povandeninės laivės.
Gird, laiko septynių sąvai-
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mindomas tokios galybės
žmonių ir gyvulių.
Tvanku darosi ore nuo
karvių baubimo, vaikų verk
amo, kumebukų žvengimo.
Kebauna...
Kur? — Nei vienas jų to
nežino.
Užpakalyj: griuvėsiai ir

ORLAIVIAI TARNAUJA IR MEDŽIOKLEI.
Paveikslėlis parodo du lakunus-medžiotojus draug su nušautomis antimis.
pelenai, o pnesais: svetimas
Sakoma, kad medžioklė ant orlaivių labai gerai sekasi.

‘virta viltimi, kad vargai
kuomet nors pasibaigs, o jo
tėvynė Lietuva bus liuosa,
turtinga, apšviesta.
Ir tikrai.

Ar gi gali žūti tokia iš
tverminga, dora ir garsi sa
vaja praeitimi tauta?!

SAVAITINIS DRAUGAS

5TAB0S

Prašome gerb. aukautoji?
ar veikėjų, kad siųsdami au
kas ar Tautos Fondui ar ko
kiai kitai organizacijai, nesiųstumėte tuos pinigus į
“Draugo” redakciją, bet sta
čiai į tą įstaigą, kuriai tie
pinigai skiriami.
Kitaip
mums iš to nemažas apsun
..
kinimas, o kartais ir nema
lonumų. Tastoms gi vistiek,
ar pinigus nusiųsti į “Drau
go” redakciją, ar stačiai į
tą organizaciją, kuriai ski
riami pinigai.

ŽINIOS APIEI
LIETUVA
PABĖGĖLIArPAIEŠKO
SAVO GIMINIŲ
AMERIKOJE
• Musų redakcija gauna
daug laiškų nuo pabėgėlių
su prašymu pagelbėti atra
sti jų gimines Amerikoje.
Tuos visus laiškus mes mie
lai talpiname “Drauge.” Jei
gu kuris nors iš skaitytojų
surastų tame sąraše vardus
savo giminių bei draugų,
teiksitės kuogreičiausiai pra
nešti jiems apie save NE I
DRAUGO
REDAKCIJĄ,
5ET;PATIEMS PABĖGĖ
LIAMS.
Pranas Juškaitis iš Kau
no ieško Augustino Dimtos,

kuris prieš pat karę išva
žiavo į Ameriką. Prano Juškaičio toks adresas: Russia,
gorod. Samara, Lva Talstovo ui. No. 9.
#

*

Ksaveras Svetkauskas iš

Susnikių kaimo, Suv. gub.
nori sužinoti kur, gyvena
Julė Mikalauskaitė, Juozas
Svetlauskas ir J. Kaleyni-

kis. Atsiliepkite šiuo adre
su Russia, Petrograd, 6 li
nija. No. 43 kv. 1.
#

*

Julijona Skiparavičiutė iš

Kauno gub., Šiaulių apskr.,
Akmenos miesto ieško seseries Malvinos Ciliauskienės,
kuri su vyru gyveno ar gy
vena Kewanee. Kas žino jų
adresus malonėkite praneš
ti šiuo adresu: Russia, Pet
rograd, Nevskaja Zastava,
Krustalnaja ui. No. 6-9. kv.
35.
*
#

ht—

kuopa praneša mums, kad
naktinio darbo ir parėjęs
tai buvę ne socialistai.

da 4 batareja.
* \X *
*

Prie tos progos nes šitai
Jonas Justintavičius iš ką turime pridurti apie lie
Anykščių ieško brolio, drau tuvius socialistus abclnai.
gų ir pažįstamų. Adresas»
Lietuviai socialistai turi
Russia^ Dejstvujuszczaja ar du saiku.
Jei jiems reikia
mija, 3 str. div. 9 str. polk. kur pasirodyti ,kad sociali
opdporučik Justinovicz.
stą yra daug, tuomet jie rė
kia, kad socialistais yra ne
, vien tie, kurie priguli prie
Jonas Saviejunas iš Kau-; socialistų kokios kuopos ar
no gub., Kupiškio par., Kie- sąjungos. Tuomet sulig jų
ginių sod. ieško tėvų, brolių, nuomonės socialistais yra ir
seserų ir pažįstam;. Jo ad tie, kurie mansto, gyvena ir
resas: Russia, Dejstvujusa- elgias taip, kaip skelbia so
czaja armija, Polevaja vo- cialistų laikraščiai ar mokin
jennaja chlebopiekarnia No. tojai
53.
Bet kaip tik kurs besielg
damas sulig to socialistų
e, i -1 « e
1
“mokslo perdaug pragar
Kareivis Petras Valiukas (sės savo piktadarystėmis,
iš Ratkunų sod. Gruzdžių |Qoj socįalįstai grebiąs kito
valse, ieško giminių ir pa saiko, ir rėkia visu balsu,
žįstamų. Adresas: Russia, kad tas ir tas piktadaris,
Dejstvujuszczaja armija Ar nors jis ir elgės sulig socia
mejskij korpus, Prodovol- listų “mokslo,” nors sulig
stvennyj raschodnyj maga- to “mokslo” besielgdamas
zin. Raboczaja komanda.
tapo garsingu visame krašte

atrado savo moterį ir savo
pusbrolį Kazimierą Vaičą
abu negyvus suvirtusius į
vieną lovą.
Piktadarys
Kazimieras
Vaičas buvo didelis sociali
stų laikraščių mylėtojas.
“Naujienų” toje stuboje da
vynios galybės. Jis gyveno
pas savo pusbrolį Antaną
Vaičą “ant burdos” 4500
Honore gatvė.
Kiek policijai teko ištir
ti piktadaris Kazimieras
Vaičas kėsinęs paleistuvau
ti su savo pusbrolio žmona,
kuri gynusis. Piktadaris pir

m/au nusovė moterį, o paslnoita
m buvo
kiaus OOT7A
save. Moteris
22 metų amžiaus, o žmogžu
dys 25 metų.

♦,
B
S
J.;

Antanas Balčiūnas prašo

į;

b
Š
Ši

i

KEWANEE, ILL.

ŽODIS PRIE SOCIALISTIŠKOS MOTERYSTĖS.

HASTINGS, PA.

Amerikos “Draugo” redak
ciją paskelbti, kad jo du
broliu Aleksandra ir Tadeu
šas kareiviuose, o kiti neži
nąs kur dingę, Brolį Joną,
Amerikoj, prašo atsiliepti.
Adresas: Russia, Deistvujuszczaja Armija, 3 park.
.*
*
Kar. Leonardas Malakau
skas iš Kriaunų sodž., Hakių par. ir vai. Kauno g. ieš kričio.
Broliai lietuviai ir sesu
ko Liudvikos Jonaitaitės,
Jono ir Kazimiero Drųnglų, tės, ar jus matote, kokią sar
Mataušo Tamošauskio ir ki-1 matą tie išsigimėliai lietu
ti; pažįstamų, gyvenančių viai socialistai daro prieš

Amerikoje. Adresas: Ru*- svetimtaučius
šia Dejstvujuszczaja amai- tautai?!!

įa. 29 nrt.il erijskaja brigą-'

visai

musų

Socialistų gi sąjungos 89

$4,000 Dovany Bos DYKAI

op cniCAaoi

Vardu

Mllwa«kM Ava.

AdrMaa
PASARGA:

—

Ši» kuponai

dytam įkaičiui balių dėlei to
parašytai vardai ant kupono.

BINGHAMJON, N, Y.

je prasmėje ir “Drauge”
aprašytas jų socialistiškumas. Tokioje prasmėje ta
Velnių kupčius rodė stepadėtoji
korespondencija1 |)Uj<iUH
tikrai teisinga.
Aną dieną čia atsibaladojo velnių kupčius X. Moc
kus. Jis pašventino pernai
pakasto socialisto kapą. Ce
remonijas belaikant vidtoje
žvakių suvytusius gėlių vai
nikus ant pagalių degino.
Chicagoj utarninko rytą Praeidami
svetimtaučiai
Antanas Vaičas parėjo išklausinėjo — kas per žmo-

Bjauri pikta
darystė

Carpcnter St.

yra gerai
tmogaui.

vlršnuro-

kurio

bui

Atdara Panedeliais ir Snbatomis
vakarais iki 8 valandai

UkirDkit* ii kuponų lygiai pagal linljoa.

Kontesto Redaktorul
1800 West 46th Street,

Chieago, IlllnolB.

Geras iki Gruodžio
nes taip daro Kas-žin kas
atsakė “Lithuanians.” Sve
.
timtaučiai atsakė, čia ne lie
tuviai, bet galvijai. Dėlto
nuo to karto pas mus jau ne
bevadinama cicilikais, bet
vadinama galvijais. Tatai
kokią sarmatą lietuviams
daro tie niekšai socialistai.

26, 1916

liūs per metus gauna $4,564,,
000 algos, Bavarijos — $1,-'
296,303, Bulgarijos $416,000,'
Danijos — $270,000, Vokie-1
tijos — $3,737,187, Graiki-i
jos — $389,600, Anglijos —Į
$2,588,900, Italijos — $2,-'

4 Skoliname pinigus ant Namų
»

£ Persiunčiame pinigus
į Europa ir galima
gauti Laivokartes

ĮSTEIGTA 1888 M.

KASPAR
STATE BANK
PO PRIEŽIŪRA VALSTIJOS

KAPITALAS $600,000
Mes mokame 3 proc. ant Pinigą.

822,000, Olandijos—$20,000,
Mes parduodame Foreign Money
Juodkalnijos — 72,000, Nor- j
Orders j visas dalis svieto.
Parapijonas. v egijos — $187,719, Rumu
Willlam Kaspar — Pirmininkas
Otto Kaspar, — Vice-Pirmininkaa
nijos — $230,000, Serbijos—1
Charles Krupka, Vice-Pirmininkaa
Joseph Sikjrta — Kasierins
$240,000, Ispanijos $1,363,-'
August Filek—Ass’t. Kasierins
000, Švedijos — $381,077,'
1900 Blue Island Avė.
Turkijos
—
$5,000,000,
OiįeajKv JU.
Wuertembergo — $513,913.
Rusijos caras gauna pel-1"
ną nuo vieno milijono kvadi I.aikas nuo laiko ėjimas pas
ratinių mylių žemės ploto,
vieną, tai vėl, už kelių mė
aukso kasyklų ir t.t., ir t.t.
nesių, pas kitą daktarą, irgi
Juozas Blažys gavo du Jis gauna daug daugiau, ne nieko gero nelemia. Man ro
laišku iš Lietuvos, bet kitam gu visi kiti karaliai.
dosi, Tamistai reikėtų nors
Juozui Blažiui siųsti.
ir sergant, mokintiesi kokio
Laiškas siųstas nuo Anta
lengvo amato, ir tokiu budu
no ir Juozo Riugelevičių
apsisaugoti, kad neprisieitų
Vilniaus, Švenčionių, Link
kokioje įstaigoje senatvės
menų par. Mineiškiemio kai
laukti ir nelaisvėje vargti.
mos.
Gydymosi priemonės gali
Laiške rašo, kad jau me
būti plieniniai spyriai (bratai gyveną be tėvų ir neži
ces) jeigu yra nugarkaulių
ną, kur jie esą. Pirmiaus gy
suminkštėjimas ir iš nuga
venę Lietuvoje prieglaudos
ros išaugusiųjų dirksnių
namuose.
Paskui gyvenę'
gnybimas. Elektrikiniai virMaskvoje. Buvę išvažiavę'
pinimai raumenų atgaiviniuždarbiauti Sibirijon. Pra
Veda Dr-as A. nimui, na ir po oda čirškia
siplatinus ligoms grįžę at
mosios gyduoles.—Šitie gy
Rutkauskas
gal. Sugrįžę jau neberado
JIS GYVENA 2200 CLY- dymo budai pasekmingiautėvų. Jei ne. geri žmonės,
siai vykinami ligoninėse.
BOURN AVĖ., NORTH
tai jau buvę badu numirę.
Klausimas 49.
SIDE, CHICAGO.
Klausia, gal Juozas Blažys
Jau antras metas kaip jau
Kas nori gauti nuo p-no
žinąs jų tėvus.
j Daktaro A. Rutkausko pa- čiu skausmus tarpu, pttčje
Dabar tie laiškai
tarimų per “Draugą,” pa- ir sprande. Ant pečių daž“Draugo” redakcijoje
' klausimus tesiunčia NE įlnai atsiranda šunvotėlės. Vi
“Draugo” redakciją, bet duriai užkietėję ir gerklė
prie paties p. D-ro A. Rut je yra labai tiršta limpanti
,
kausko arba asmeniškai, ar glitis.

Iš LIETUVOS LAIŠKAS.

SKAITYKIT IR
PLATINKITE
“DRAUGĄ"

SVEIKATOS
SKYRIUS

KAŠTAI “SAUSOSIOS”
KOMPANIJOS.

ANGLŲ LAIKRAŠČIAI
APIE LIETUVĄ.

Tokio

kam p

3% ant Jūsų Pinigų

Šiamet valstijoje Michigan svaiginamieji gėralai li
ko galutinai užginti. Saliunininkai savo “žemiškus ro
jus” priversti buvo uždaryįį
Prohibicionistų (blaivipinkų) partijai šis laimėji
nas.
liūs, J. Spirauskas, J. Pinevi mas valstijoje Michigan kaš
Gi tie vaikai ir mergos, čia, J. Potašius, M. Sukis, M tavo 92,682 doleriai.
kurie West Fitchburge su- Paugonis, K. Jankauskas, P.
sižanijo vienai nakčiai, taip Deveris, A. Janulis, S. Šivodarydami, kaip tik ir pasiel kas, J. Zakarauskas, J. Šipie- ’
gė sulig socializmo mokslo. uis, J. Laukaitis, K. Paulinai- Į
Gi, kurs elgias taip, kaip tis, K. Rauliiaitienė, S. Milamokino socializmas, tas yra sevičia, M. Sivakas, M. Litvaitame dalyke socialistu, vis tis, M. Peleckifts $1.25, A. Mi“Žvaigždė” praneša, kad
tiek, ar jis priguli prie so sukonis 50c. švento Juozapo •‘American Relief Fundo”
cialistų ku®pos ar ne. Dėlto draugija $25. Viso smulkes rūpesčiu ąm-'ų laikraštyje
tie Gardner’o, Mass. vaikai nėms ir stambesnėms surinkta “The Philadelphia Press”
ir mergos, kurie West Fitch aukomis $108.
paskelbė platų straipsnį
burge susižanijo vienai nak
M.Šūkis rast.
npie Lietuvoj praeitį, apie
čiai buvo tame dalyke TIK
dabartinius
jos
vargus.
RI SOCIALISTAI.

SECURITY BANK

>lš Lietuviu Gy
venimo Ama Įvairios
rili oje
žinios

piktadariu, vienok jis girdi
i
esąs ne socialistas, nes prie
Juozas Milėnis ieško sa socialistų kuopos ar sąjun
vo krikštasūnio Jono MėlI- gos neprigulįs. Bet visi tai
nio, kuris gyveno Bostone. mato, jog toks s°cialistų pa
Atsiliepti reikia šiuo adre sielgimas, toks dvejopu sai
su: Russia, gorod. GomeI, ku saikavimas yra tik žmo
Lapkričio 30 d. Piliponis
Mogilevskoj gub. Zelezno nių apgaudinėjimas yra tai
užpirko gedulingas šventas
doroznaja masterskaja.
stengimos apdumti akis ne- mišias už mirusius šeimyno
susipratusiems.
je. Po pamaldų giminės ir
Čia mes paaiškinsime, ką pažįstami susirinko Pilipomes vadiname lietuviais so nių namuosna atgiedojo rą
cialistais. Lietuviais socia- žančių ir prie užkandžių
lstais mes vadiname tuos, draugiškai pasišnekėjo, at
GARDNER, MASS.
“Draugo” No. 190 yra pa kurius lietuviai paprastai siminė ir apiė badaujančius
dėtas straipsnis iš West vadina cicilikais ar ciciliku- lietuvius. Aukavo šie žmo
Fitchburg, VŲass. kur apra čiais. Socialistais mes va nės: Mot. Piliponis $1.00; po
diname tuos, kurie prijaučia 50c: J. J. Staras, J. Aulinšyta šitai kaą:
Spalio 28 dieną vietiniai ir prilaiko lietuvių sociali skis, A. Kapačinskis, J. Pi
lietuviai socialistai surengė stų laikraščius, kurie mau liponis, Kaah Piliponis, M.
šokius. Svečių socialistų su sto ir elgias taip, kaip skel Piliponis, B. Kučinskas, A.
Radzevičia, Stan. Piliponis,
važiavo net iš Gardner, bia tie jų laikraščiai.
Socialistais
vadinam* V. Kazlauskis, P. AstrauMass. Šoko tikrai socialistiškai. Į doros reikalavimui tuos, kurie elgias sulig s°cia skis. Kiti aukavo po ma
žiaus. Viso surinko aukų
mažai kas težiūrėjo. Šokėjai lizino mokslo.
Taigi,
kad
būti
socialistu
$9.50. Pinigai per “Draugą”
socialistai taip užsišoko, kad
sulig
musų
nuomonės,
nebū

pasiųsti T. F. raštininkui K.
pavėlino ir traukinį. Namon
tinai
tereikia
prigulėti
prie
Pakštui.
sugrįžti nebegalėdami suta
kokios
socialistų
kuopos
ar
Povilas Astrauskis.
rė eiti gulti į viešbutį (hosąjungos.
Socialistu
gali
bū

telį).
Eidami į viešbutį gulti so ti kas ir neprigulėdąmas
cialistai vaikinai susitarė su prie tų kuopų ar sąjungos.
socialistėmis mergomis pa-, Gi socializmas tokios mo
sielgti sulig socializmo mok- j t(‘rystes» kaip dabar kad
Lietuvių Dienoje vardai
slo ir susiženyti VIENAI
nepripažinsta. Socialis aukavusių nuo karės nukenNAKČIAI. Dėlto tie socia tiškoji moterystė tai ne kas tėjusiems.
Aukavo: V. Daubaras $5,
listai įėję į viešbutį susitarę kitas, tik viešas paleistuvavimas.
Šiądien
apsivedei
su
A.
Juodišius
$3; po $2: J. Mar
visi pasisakė ESĄ ZENOTI
(VEDĘ), ir kaipo ženoti po viena, rytoj su kita, pas- raa ir B. R. Leoud; po $1.00
porą nuėjo gulti. TAI TIK kiaus su ketvirta, penkta ir S. Strilmader, P. Egger, F.
RA SOGIALISTISKA MO t.t. kaip tikras turkų sulto- Ginter, A. Mikelionis, J. KieTERYSTĖ.
Bet nabagai neilgai tesi
džiaugė ta socialistų motery
ste. Kur buvę kur nebuvę
ir ateina tie “storpilviai”
buržujai dėdės su žvaigždė
mis patirti tų ženatvių do
kumentus. Na ir ką tų žmo
gus su tais buržujais. Dėdės
socialistiškosios moterystės
pasirodo nepripažinstą, ir
naująsias poras varu vesti
į šaltąją.
Čia sarmata, ką pasakys
žmones, jog tai gali dar ir į
laikraščius patekti?!...
Dėlto kelios poros sociali
stų vaikių ir mergų atsipir
ko nuo dėdžių užmokėdami
jiems po $20. Kituos gi po
kaucija paliuosavo iki 9 lap i

Jūsų pinigą tur. būti padė
ti geroje saugioje valstijos
bankoje

Nepameskit si kuponą.

ba per laišką.

Atsakymas.
Klausimas 48.
Tamsta jokios ligos netu
Į dvi sąvaiti po atvykimo
Amerikon, 1913 m. pajutau rite. Pečių ir sprando gys
pasidaro
skausmą nugaroje ir kairėje lų skaudėjimas
kojoje. Nakties metu ir ryt nuo pečių ir galvos nuleidi-

metyje labiausiai skauda — ni° ar^a nulenkimo žemyn.

taip buvo 1913, 1914 ir iki
pašei 1915 metų. Rugsėjo
15 d. 1915 m., begulint lo
voje staigiai ėmė galva
skaudėti ir apnyko smarkus

nvitlĮSdu ĮB8ĮA — SBIUĮUIJA

per tris dienas rėkiau iš
skausmo, taip labai skaudė
jo nugara ir kairia koja. Po
trijų dienų skausmas kojo
je aptilo ir pasidarė (koja)
kaip negyva.
Kaip reikia
eiti labai šlubuoju ir koją
lyg medinę negaliu patrau
kti.
Adolfas Selukas,
1911 Tamav st.,
“American Relief Pundas’*
Detroit, Mich.
Atsakymas.
skelbdamas tokius straip
Reikėtų-TamisUs kraują,
snius, informuodamas ang
lus apie Lietuvą atliko tik dirksnių stovį ir kūno kait
rai naudingą darbą.
Mes rą šilimą) ištirti, tuomet,
velytumėme jam dažniau pa galėt, paaiškėtų kokios ligos
rašyti apie Lietuvą į anglų perai (bakterijos) Tamisto*
laikraščiui. Ko, ko, bet jau uine atmainas daro. Tamiinformavimo mums ir labai stos liga vien ligoninėse
per metų laiką — nuolatos
stoka.
jx) daktarų užvaizdą tegali
ma šiaip taip gydyti. Ar Pa
mišta pasveiktum, apie tai
Austro-Vengrijos
kara-niekas neapsiims užtikrinti.

KARALIŲ ALGOS.

J. S. iš Philadelphi jos.

Tasai galvos ir pečių nusvy
ramas nejučiomis atsikarto
ja giliai užsimąsčius.
Vidurių užkietėjimą Ta
nu; i c. galite prašalinti išsimankštymais ir daržovių —
ui.rių bei rūkalų valgymu
u daug, — žymiai daug, —
vandens geriant ,pučkų nuo
pečių prašalinimui ir gerk
lėje tirštosios glities atskie
dimui galima vartoti “Tincture of lodinę.” Jaj e tepti
pakunius (pučkus) ir po d c
šimtį lašų Tincture lodinę,
sumaišius vandens stiklinė
je gerti prieš valgį tris kar
tus dienoje.
Patartina kad Tamista
vaikščiotum ar dirbtum vi
suomet galvą iškėlęs augštai ir pečius laikytum pa
keltus ir į užpakalį patrauk
tus. Taip darant krūtinė
buvo pakelta ir išpusta. Ieš
kok Tamista ramybės ge
ruose darbuose, ir liauk'ki
tus kaltinęs už jųjų prakil
numo stoką. Buk Tamista
pasišventimo pavyzdžiu, o
rasi, savoje sieloje, ramybę.

“SANVAITINFS DRAUGAS”

NIEžALEžNINKŲ VARGAI
ffESTVILLEJE.
Westvillės niezaliežninkus ka, sakydami: ne, daugiau
ištiko negirdėta iki šiol ne | jus to nebesulauksite, kad
laimė. “Draugas” paskelbė mes besiduotumėme jums
dokumentus, kad kreivaa taip bjauriai apgaudinėti.
kių niezaliežninkų kunigu- Mes visi grįžtame į katali
žis Jankauskas apsivedė su kų bažnyčią.
savo tarnaite ir šliubą pa Kadangi Jankausko West
villėje jau nebėra, kai kurie
ėmė korte pas teisėją.
Ta žinia trenkė į niezaliež pasturlakiai atskalūnai už
rinkus lygu perkūnas iš mė-sispyrę persitraukė sau kitą
lyno dangaus.
Westvillės apgaudinėtoją, kažkokį paniezaliežninkų tarpe kilo koką niezaliežninką. Jis patoks sumišimas ir sujudi-j siėmė toliaus mulkinti tuos

mas, kaip “sudnoj” dieno- i vargšus tamsunus užsispyjė ant Juozapato pakalnės, kėlius. Tatai tau ir tautišMes siunčiame “Draugo” ka bažnyčia. Bet čia nelai
redakcijai širdingas padėka mė. Tie atskalūnai nesusi
vonės. Ji atidarė musų akis. kalba su tuo savo naujuoir
“dvasišku tėtušiu.”
Mat
Kasžin kaip ilgai butų mus
. v.
mulkinęs tas apgaudinėto-1 jauktasis, kuniguos te

Protestas
Prieš “Nau
jiena”
Šmeižtą.
Socialistų laikraštis “Nau
jienos” No. 266 lapkričio 7
d. 1916 m. stengės užmesti
Racine’o lietuviams tėvynal
niams šitokį šmeižtą:
“Racine Wis.
Pas mus
kaip jau žinoma, Lietuvių
Dienoje aukos buvo renka
ma sulyg C. K-to komandos.
Už tai ir pats aukų rinki
mas buvo suvis apmiręs...
___ Kiek surinkta aukų—
komitetas kol kas nepaskel
bė, sakosi nespėjęs surokuoti.” Pasirašė “Laisvas.”
Taip rašo apie musų au
kų rinkimą “Naujienos.”
Tuose keliuose socialistų
laikraščio žodžiuose yra net
kelios bjaurios melagystės
ir šmeižtai.

kalba lenkiškai, o musų
triukšmadariai niezaliežninkai temoka lietuviškai. Tat
jie ir kalbasi nelyginant ly
gu kurkinai su žąsinu.
Su tuo kunigužiu nepavy
Teisybę rašė “Draugas,”
Aukos buvo renkamos
kus, kaikurie tamsunai krei j
sakydamas, kad visu kalčiau
Racine, Wis. sulyg C. K-to
vatikiai ėmė siūlyti per
si čia yra ne žmoneliai ap
taisyklių. Dėlto ir buvo tas
traukti Mickų ar Mickevi
gautieji, bet tie pašalpinių
aukų rinkimas NE APMI
čių, kurį nigeriai su lazdo
draugijų tamsunai, niekšai,
RĘS, kaip rašo “Naujie
mis įšventino į niezaliežnin
trukšmadariai, kurie sukur
nos,” bet pasisekė kuonogekų administratorius, užklu
stė žmonės ir privertė juos
riausiai.. Nes:'
pę jį prie vienos nigerkos.
atsitraukti nuo katalikų ti
Bet tam pasipriešino kaikukėjimo. Tie trukšmadariai
rios bobelės niezaliežninįsteigė niezaliežninkų kreikės, sakydamos: kaip mes ei
vatikystę, tie niekšai ją pra
sime prie jo išpažinties, juk:
minė tautiška bažnyčia, tie
Simsono piemenįs, bešvęsda
niekšai tamsuoliai trukšma
mi, Mickevičių taip ištepė
dariai pergabeno Jankauską
su supuvusiais kiaušiniais, į
į kunigužius, kurs mus ap . , .. ..........
gaudinejo per dvejus metus!
„_____ t
duoda. Tuomet kreivatikių
suviršu. ' Tų niekšų trukniezaliežninkų būrys suma
šmadarių vardai tebuni delnė kviesti į savo kunigužius
to paniekinti per amžius!
garsingąjį velnių kupčių
Ta musų nelaimė tebuni
Mockų. Bet ir su tuo ne
visiems lietuviams pamoki
kaip. Jis valkiojas po turnimu, kaip negalima leisti
mus, visur jį vaišina žmonės
pašalpinėm3 draugijoms ar
supuvusiais kiaušiniais.
komitetams šeimyninkauti
Kitasis
patarė
kviesti
ir viešpatauti bažnyčios ir
bent vieną iš tų pusbernių,'
tikėjimo dalykuose.
kuriuos Jankauskas savo
Dabar ir mes tai supran
klerikais vadino. Bet ir iš
tame, bet jau pervėlu. Sar
tų nesurado tinkamo. Gir
matos raudonis nutvieskė
dėti, kad jie pasekė savo mo
musų veidus, uždegė musų
Rytojaus Jankausko pavyz-,
skruostus, musų vardas pa
dį ir patįs apsivedė.
žemintas ir suterštas visa
Neberadus nieko geresnio
me pasaulėje. Ir svetimtau
čiai ir tie juokias, kad mes kaikurie tamsunai užsispyrė
pamėtėme Kristaus įstaty ir nutarė parsikviesti sau
tąjį tikėjimą, kad pasekti nors žydą Maušą. Vyriau
apgaudinėtoji Jankauską ir siuoju to rabino pagelbininjo ramčius tamsunus drau ku “rėzninku” žadąs būti
pats didžiausysis kreivati
gijų rėksnius.
kių niezaliežninkų rėksnys.
Tiesa, dabar jau mes ma
Tatai prie kokių kvailybių
tome, kad niezaliežninkų ti
privažiavo kaikurie musų
kėjimas tai bjauri atskala,
kad tautiškoji niezaliežnin tamsunai užsispyrėliai.
Broliai ir seserįs, perdaug
kų kirkužė tai tamsinimo ir
apgaulių lindynė, kad nie ilgai tie niekšai mus apgauzaliežninkų kunigužiai tai dinėjo! Gana jiems iš mu-į
su besityčioti! Visi kaip vie
žmonių apgaudinėtojai.
Dėlto dabar visi su pasi nas grįžkime prie katalikų
bjaurėjimu atmetame tą nie bažnyčios! Ją Kristus įsta
tė, joje vienoje tėra išgany
zaliežninkų kreivatikystę.
Bet kaip tarp kviečių yra mas. Juk musų tėveliai mus
ir kūkalių, taip pat ir tarp mokino būti katalikais, o ne
niežai iežninmusų yra tokių tamsunų ir kreivatikiais
tokių užsispyrėlių, kad jie, kais.

jas kurigužis Jankauskas.
Dabar visi pamalėme, kad
jis ne katalikų kunigas, bet
bjaurus nesusipratusių žmo
nelių apgaudinėtojas.

jei galėtų, ir saulę ant dan
gaus užgesytų, by tik pasta
tyti ant savo kvailybės.
Tie niekšai tamsunai išsiręžę rėkia: nepasiduokime,
negrįžkime prie katalikų ti
kėjimo, jieškokime kito niezaliežninko kunigužio, persitraukime nors žydą, by tik
pastatytumėme ant savo.
Bet daugumas žmonių,
ypač visi šviesesnieji ir doresrieji su paniekinimu nu
moja ant tų nedorėlių ran-

Garbė tiems ,kurie savo
klaidą pamatę, sugrįš prie
tiesos. Sarmata, didžiausia
sarmata tiems, kurie paklau
sys niekšų ir paliks besilai
ką tos bjaurios niezaliežnin
kų kreivatikystės. ’
Buvęs Niezaliežninkas.

imtu
Skaitykite

“Draugą”.

ir

platinkite

Rašykite

žinių iš savo krašto.

įdomiu

1) Aukas rinkti susivieni- vakaro didžiuma iš jų neii ginius, bekertės žmonės, ku liau darbuotis ii
jo visi, šskyrus keletos aklų pavalgyti nėjo.
' rie net Lietuvių Dienoje, su- daujančius Liet
/
Grigaičio to Markso II pa- Į 10)
Surinkome
Tags vis apmirę.
Tas parodo, kad tiems so
sekėjų.
j
| $603.89. Nuo lietuvių per
v. “Naujienos” tuo įžei
cialistams šmeižikams neru
2) Laikėme mitingus kas prakalbas $175.00; per laiš- dė musų moterįs ir musų se
pi Lietuvos vargai. Temalsąvaitę.
kus (contribution) $204.00; sutes mergaites, kurios rink
dauja našlaičiai nors duonos
3) Atspausdinome ir iš- S v. Kazimiero draugystė damos aukas, darbavos su
kąsnelio, težudo badas mu
išsiuntinėjome 1000 laiškų $100.00.
Jau
įplaukė nematytu pasišventimu,
sų brangius brolius, musų
profesionalams,
dirbtuvių $1,082.89.
VI. ««Nauj ienos”-įžeidžia
meilias seseles, musų senus
savininkams ir kitiems “bii
Aukas dar vis plaukia.
visą m
komitetą, kuris
tėvelius, socialistams neru
nieriams.”
II Socialistų laikraštis gay pasidžiaugti, kad labai
pi jų vargai, jie negirdi jų
4) Išgavome dėl Tag’s rin Naujienos
meluoja, kad j coliai ir pasekmingai savo
verksmo, jie kliudo sumažin
kimų daleidimą nuo miesto j iki lapkričio 7 d. musų ko- sun^ darbą atliko,
ti tuos vargus. Tatai ko
majoro
ir nuo
vietinio įritėtas kol kas nepaskelbė,
_
..
M
“Chamber of Commerce.”
kiek surinkta aukų. Komi-į .VU’ naujienos jzeidzia kie socialistai vargšų prie5) Keliuose miesto “mov l tetas tai paskelbė lapkričio VĮSUS mysų kohomjos įetu- teliai ir užtarytojai!!!...

Dėlto mes žemiau pasira
ing pictures” tarpe persta- 2 dienoje visiems, tam tyčia V1US’ apšmeizdamas mus vie
tymų buvo rodoma musų at susirinkusiems svetainėje ir! sai Pnes Amenkos lietuvių šiusieji vardu vietinio visų
Lietuvių Dienos komiteto
sišaukimai.
ant rytojaus t. y. lapkričio visuomenę
•Vienu žodžiu: “Naujie- sąnarių ir tų draugysčių,
6) Vietinėji anglų spaudo i 3 dienoje visuose vietiniuonu ” korespondentas “Lais- kuriuos mus komitetas at
je plačiai gvildenama Lietu- • se anglų laikraščiuose,
stovauja,
protestuojame
vos praeitis, o YPAČ dabarIII. Kiek surinkta aukų vas” pamelavo laisvai,
tinis josios padėjimas.
“Naujienos” tyčiomis užslė
Broliai ir seserįs racinie- prieš tokį bjaurų socialistų
7) Spalių 30 d. visų lietu- pė. Mat jų skaitytojai, pa- čiai, paklauskime patįs sa- darbą, mes pasižadame ko
rių vardų patalpinome vie- į matę, kad tokioje mažoje vęs už ką socialistų laikraš voti su tais musų tautos ištinėje spaudoje “An Ap-i kolionijoje,
kaip Racine, tis “Naujienos” taip bjau- sigimėliais-šmeižėjais socia
peal” į visus Racine gyven-! kur tiek mažai merginų, vis-; riai mus apšmeižė Amerikos listais; mes pasižadame ko
voti su jų melagingu laikraš
tojus, kad Liet. Dien. šelptų gi vietiniai lietuviai sugebė- j Lietuvių visuomenės akyse?
palaikiu “Naujienomis.”
Dėlto kad mes su tokiu
musų badaujančius viengen jo surnkti TŪKSTANTĮ
Liet. Dienos Komitetas
SU VIRŠUM DOLERIŲ pasišventimu rinkome aučius.
J. A. Baukus, pirm.
8) Kadangi Racine mergi aukų, pasakys kad aukų rin kas badaujantiems musų
Juozas Kesminas, ižd.
nų labai maža — vos keletą, kimas ne apmiręs buvo, kaip broliams ir seserims ir rinPresos Komisijos Sąnarys
tai suorganizavome: mer rašo “Nauniejos,” bet rink- kome ne per socialistų SelFranas Razevicze.
pimo Fondą.
gaites 10—13 metų, ir sene ta su didžiu pasišventimu.
REDAKCIJOS
PRIE
IV. “Naujienos,” rašyda
Šmaiždami tuos, kurie
snes moterįs bei vyrus — vi
RASAS. Garbė lietuviams
mos, kad aukų rinkimas bu- taip uoliai darbavosi badauso 54 rinkikus.
raciniečiams už tokį atjau
9. Rinkėjos ir rinkėjai vo “suvis apmiręs,” apskel- jančiųjų brolių labui, sociatimą badaujančios Lietuvos
taip uoliai darbavosi, kad bė mus visus lietuvius raci- listai atima ar bent sumaživargų, garbė jums už tokį
nuo 8 vai. išryto iki 6 vai. niečius, kaipo išgamas, tin- na norą ir pasišventimą to
gražų pasišventimą! Tebuni
jums dar didesnė garbė, kad
ius už savo prakilnų darbą
likote apšmeižti socialistų
laikraštyje
“Naujienose.”
Tie išsigimėlių šmeižimai
padaro jūsų auką musų varg
šei tėvynei dar brangesnia,
o jūsų darbą dar prakilnes
niu.
Galime tikėties, kad
jus, paniekinę tų išsigimė-,
lių netikusį pasielgimą ir to
tamsybių šaltinio “Naujie
nų* šmeižtus ir toliau darbuositės nuvargintos tėvy
nės labui.
Ypatingu budu viešos pa’
garfcos žodis čia priguli šv.
Kazimiero Draugijai, kuri
taip daug prisidėjo prie. au
kų surinkimo Lietuvių hie

Tautiškas klebonas kunigužis Jankauskas su sa
vo žmcna, tautiška
klehaniene.

Westville, III. prieš kele- sniai ir trukšmadarai sukur
rius metus labai buvo įsivy- stė savo draugus atsiskirti
ravusics pašalpinės draugi-' nuo katalikų tikėjimo ir
jos. Kaikurios iš jų sumanė Įsteigti sau niezaliežninkų
net bažnyčią valdyti. Di- atskalą arba kreivatikystę,
Gausieji tų draugijų rėk- kurią jie praminė tautiška

noje.

SVEIKATOS PATARIMAI.
padarė, ką butų padarę eidarni išpažinties prie kokio
saliunininko arba jei jiems
butų šliubą davęs koks saliunininkas už baro saliune.
Tokiu budu Westvillės nlezaliežninkai
atsiskyrusieji
liųĮ
nuo katalikų bažnyčios, gyKad labiau tuos nelaimingus“*tooZtas“amudi^Ū. y,n»be ap*“'.
ky

bažnyčia.
Savo rėksmu ir grąsinimais tie nedorėliai atitraukė nuo tikėjimo ir pritraukė
prie
savo
kreivatikystės
daug nesusipratusių žmone-

tie rėksniai pertraukė ap-tallklsko sllub°’ 0 m,re 06
šv. Sakramentų.
gaudinėtojį Bronislovą Jan
Nebūdamas kunigu, o pilkauską, kuri apšaukė savo,. .
,
. ,
kreivatikystės kunigu ir kle d-vdamaa
P™der
mes, apgaudinėtojas Jan
bonu.
kauskas išniekino tai, kas
Jankausko nešventė į ku yra švenčiausio, kas yra
nigus joks katalikų vysku krikščioniems
katalikams
pas, dėlto Jankauskas nebu brangiausia.
vo jokiu katalikų kunigu. drabužiais Jankauskas iš
Norėdamas labiau nesusipra niekino ir tuos prieiv. Mi
tusius žmones apgaudinėti, šių vartojamuosius rubus,
Jankauskas nors ir nebuvo kurie primena Kristaus kan
kunigu, vienok nešiojo ku čią ir kurie yra taip augnigiškus drabužius, spavie- štoje žmonių pagarboje.
dojo nesusipratusius apgau
Ant šitos fotografijos pa
tus žmonelius niezaliežnin rodyta, kaip tas apgaudinė
kus, davė jiems šliubus, lai tojas, apsirėdęs bažnytiniais
ke neva mišias, ruošė mirš drabužiais eina laikyti neva
tančius prie mirties ir t.t. mišias kreivatikiams WestTas pats Jankauskas šven villės niesaliežninkams.
tino ir Chicagos “tautiš
O šalip yra fotografija
kus” kapinius.
kreivatikių kunigužio Jan
Tie žmonės, kurie ėjo prie kausko žmonos, su kuria jis
Jankausko išpažinties ar apsivedė ir paėmė šliubą
prie jo ėmė šliubą, tą patį korte pas teisėją.

Žinomas gydytojas Fįfeher
duoda sekančius patarimus
dėlei užlaikymo sveikatą
1) Kasdieną vėdink
barį, kuriame gyveni.
2) Nešiok lengvus, s!

tus, liuosus drabužius.
3) Stengkis darbuoties'

virame ore.
4) Nemažink poilsiui

’
5) Kvėpuok giliai.
6) Nepersivalgyk.
7) Nevalgyk perdaug mė
sos ir kiaušinių.
ko.

Valgyk neskubėda
mas, viską tinkamai • sukramtyk.
8)

9) Kuodažniausiai valgyk

vaisius.

10) Laikyk kūną kuošvariausiai.
11) Negerk nėkuomet deg
tinęs, alaus. Nerūkyk.
12) Kuomet sėdi ar vaik
ščioji laikykis tiesiai.
13) Užlaikyk švariai dantįs.
14) Dirbk, žaisk, ilsėkis ir
miegok paskirtu laiku, prisi
laikyk tam tikros tvarkos
bei normos.
15) Buk visuomet ramus.

T
v -- — v-Trr-į-

i .

LIETUViy TARPO!

“SANVAITINtE

lėdbB tamsuoliai kurie bijo gali kiekviena tauta,
mokslo-šviesos. ( Tie tai pe- žūsta tik nedora tauta,
ledos savo centais pastatė
socialistams raudonus mu
ms, kur gabinama tamsybės
paukščiams “dvasiškas mai
stas.” Prisivalgę to supuvu
šio maisto nesusipratę žmoneliai jau nenori artinties
prie šv. Sakramentų, bijo
gerų žmonių draugijos ir gy
vena kaip kokie gyvuliai.

~4---........

OTAUCMS”

bet kad po mazgojimo cepasilk
tų ant dantų vopnos.
7) Kartų ar du kartu į
A. J. Sutkus.
metus duokite savo dantįs
peržiūrėti geram gydytojui.
Kiekviena liga privalo būt
pradžioje prašalinta.
8) Visas skaudančias šaknįs reikia kuogreičiauslai iš
Austrijos ciesoriaus Pran traukti.
eiško Juozapo iškilmingos
laidotuvės buvo vakar. Kad
tokiose laidotuvėse dalyvau
ja karaliai ir ciesoriai, tai
tas paprastas dalykas. Bet
kas nepaprasta, tai kaiku
rios tų; laidotuvių ceremo
Vokiškas laikraštis “Bernijos.
liner Tageblatt” rašo, kad
Prieš pat palaidojant prie rusai tikrai vedė ir dar tebe
grabo ateina vienuolis ka veda taikos derybas su vo
Vokietija, gird,
pucinas. Čia pat stovi nau kiečiais.
jasis Austrijos ciesorius, mi siūlanti rusams sekančias iš
rūsio jo įpėdinis. Kapucinas lygas:
1) Rusams bus liuosas
primina naujajam ciesoriui,
kad jis nors ir yra galingu kelias per Dardanelius, bet
ciesorių, bet visgi tėra tik užtat jie privalo atiduoti
paprastu mirties valdžioje centralėms valstijoms kon
esančiu žmogumi.
Kada trolę Balkanuose.
2) Rusija privalo atiduo
procesija su mirusiojo cieso
riaus lavonu artinasi prie ti Vokietijai Lietuvų Jr dalį
tos koplyčios, kurioje bus Kuršo.
3) Rusija gausianti Bu
palaidotas ciesorius Pran
ciškas
Juozapas,
staiga ko vilių, rytinę Galicijų ir da
prieš procesijų užsidaro du lį Rumunijos.
rį^ ir vienas iš vidaus balsiai .4) Nuo Lenkijos žemių rn
klausia: “Kas čia? Jam at sai privalo galutinai atsiža
sako: “Jo majestotas galin- dėti.
5) Armėnija pasiliksianti
giausis ciesorius Pranciškus
Juozapas.” Iš vidaus atsa po caro valdžia. Be to Ru
ko: “Aš tokio nepažįstu!” sijai dar teks Persijos įlan

AUSTRIJOS CIESORIAUS
LAIDOTUVĖS.

Gerbiamieji skaitytojai ži
uote, kad dienos laike po
orę. skraido daug paukščių.
Jie linksmai sau čiulba, ieš
ko maisto, šokinėja ant gat
vių. Vis paukščiai myli die
nų, myli saulės šviesų. Kuo
labiau šviečia saulės spin
Vargas Lietuvai, jeigu
duliai, tuo maloniau jiems jos sūnų skaičiuje bus daug
čirškėti ir skraidyti.
tų tamsuolių pelėdų, nete
Bet yrą paukštis, kuris kusių nei žmogaus vardo.
nemyli' šviesos, kuris neap- Jio išsižadėjo tikėjimo, bijo
koųčįa saulės spindulių. Die apšvietos, dora jų žlugo.
uos laike, kuomet visi negali Nuo. tokių žmonių palaimos
atsidžiaugti saulės spindu tėvynei ųesitikėkime. Prie
liais, šis paukštis tupi susi šingai, jie žudo musų tautų,
traukęs kokioje nors palie jie skaudina mus dar į di
pėje ir laukia tamsios nak desnius vargus. Tamsuo
ties. Kaip tik’ išnyksta nuo lio girtuoklio šeimyna visuo
žemės paviršąųs paskutiniai met bus alkana, vaikai bus
saulės spinduliai, kaip tik apyplyšę, išbalę. Toks na
juoda naktis apglėbia visų mas netik nesušelps badau
padangę tuomet šis paukštis jančios tėvynės, bet dar jam
pradeda gyventi. Jis dabar pačiam reikalinga bus pa
išlenda iš paliepęs, pradeda gelba. Negana to, kad tokios
skraidyti, baisiu balsu rė pelėdos pačios bijo tikrojo
kauti. Negana to, jis nak mokslo šviesos, bet jie ir ki
ties laike dar stengiasi su tiems pavydi to išganingo
gauti kitus paukštelius, ku dalyko. Jie atkalbinėja kai
rie ramiai sau miega. Tokio mynus neskaityti katalikiš
bjauraus paukščio, visi ne kų laikraščių, neleisti vaikų
kenčia, visi jo bijo.
i parapijines mokyklas, ne
Aš manau, kad jau skai si rašyti į katalikiškas drau
tytojai dasiprotėjo kas tai gijas ir t.t. Žodžiu sakant
per paukštis. Jis vadinasi tamsybių paukščiai netik
kų.
.v
Iš vidaus paklausia antrų
mums nenaudingi, bet lr
pelėda.
6) Bulgarai privalo gauti
Nelaimingi mes esame pragaištingi. Jie griauna ti kartų: “Kas čia?” Procesi Makedoniją pietinę Serbijų
broliai lietuviai, kad ir mu~ kėjimų, kuris palaiko dorų, ja atsako: “Austrijos cieso ir Salonikus.
stf tarpe nemažai yra tokių o be doros žlugsta ištisos rių ir apaštališkas Vengri
7) Graikijai teks Albani
pelėdų, kurie nemėgsta švie tautos. Užtat, kurie trok- jos karalius:” Iš vidaus vėl ja.
■ >i
*I :
s.
sos spinlulių, kurie bijosi Mate tėvynei geresnių lai- atsako: “Aš jo nepažįstu.”
Tai buk tokios vokiečių
kad TLietu’ Sušunka viduryje tretį karmokslo. Jie taipo gi, kaip ta'kų,
Ln kurie norite, tn/l
n
taikos sulygo#.
va
butų
turtinga,
šviesi
lr
tų:
“
Kas
reikalauja
įleisti?
”
pelėdų, klaidžioja tamsy bė- je, paliepiais slapstosi. Tei laisva, ginkite jų nuo tų do- Procesija atsako: “Nusidėję
žmogus, musų brolis
sybė, daug musų skaito do ros ardytojų, ginkite nu»»
Pranciškas Juozapas.”
rus, katalikiškus laikraš tamsuolių pelėdų. O tų gc Kunigas Juozas SruogiTuomet atsidaro durįs, Ir
čius, priguli į naudingas jiausiai atliksite platindami
draugijas, mokina savo vai ir skaitydami katalikiškus procesija su ciesoriaus lavo nis, Igliaukos, klebonas; AnA
kus, šalinasi nuo blogos laikraščius ir knygas stipriu nu įeina į koplyčių.
darni
savųsias
organizacijas,
Ta ceremonija parodo, kad
draugijos ir t.t. Bet kiek at
šviesdami
savus
vaikus.
Dievo ir katalikų bažnyčios
rasime musų tarpe, kurie
Tenebūna Amerikoje nei akyvaizdoje ir galingiausi
juokiasi iš skaitymo laikraš
čių, kurie nenori prigulėti į vienos lietuvių katalikiško? ciesoriai yra ne nuo kitų tik
padorias draugijas, kurie šeimynos, kurios namuos* paprasti žmonės, lygus praš
laiko savo vaikus namie. Jie nebūtų katalikiško lietuviš čiokėliams.
sako, kad “musų tėvai ap ko laikraščio ir knygos!
Tenebūna Amerikoje nei
siėjo be to, tai ir mes apsi
eisime.” Tokie žmonės yra vieno lietuvio kataliko, ku
tikros pelėdos musų tarpe. ris neprigulėtų į tokias nau
Kas nori būt sveiku, tas
Dažniausia jie būna girtuok dingas draugijas, kaip: Su
privalo
mokėti užlaikyti
Jiai, kurie per kiauras nak- sivienijimas Lietuvių R.-K.
saliunuose, o pasi- Amerikoje, Lietuvos Vy dantįs. Be to tinkamai už
rėkauja, kelia kitus iš čiai, Darbininkų Sųjunga, laikant savus dantįs, mes ap
Ilgo. Jie, kaip ir pelėdos, Moterų Sųjunga, Lietuvių sisaugojame riuo nepaken
čiamos dantų sopės.
Šit
naktįs ūžia, o gulti eina Blaivininkų Susivienijimas,
svarbiausios taisyklės, kaip
įlei tekant, kuomet pado- Katalikiškos Spaudos Drau
yelgties
su dantimis, idant
žmonės keliasi į darbų, gija. Yra Šv. Kazimiero
jie neskaudėtų ir butų svei
tamsuolio namuose ne Draugija Kaune, kuri ge
ki:
)amatysi ant stalo doro ka riausias knygas leidžia, ku
13 Būtinai kasdienų reitalikiško laikraščio.
Ten lių laimina patįs popiežiai.
r ,,
v-ta
•• •
kia plaut burnų. Gydvtojai
.
, ,
.
J
irba jokio laikraščio nebus, Labdarybės Draugija ir t.t.
T .
.y
...
sako,’ kad ”
genaus nemazgoI
—J
Leiskite savo vaikus į lie
^rba bus kokie šlamštai, sati veido, negu užmiršti iš
iųnininkų organai. Toks tuviškas parapijines mokyk
plauti burnų.
žmogus niekados neduos ir las, kur jūsų sūneliai ir dūk
2) Geriausia plauti dantįs
vieno cento badaujantiems relės gaus dorų išauklėjimų einant gulti ir pavalgius.
savo broliams ir seserims, ir užaugę nesisarmatys vai Plauti dantįs reikia dėlto,
kurie pasiliko Lietuvoje. Jis do kataliko ir lietuvio!
kad neliktų burnoje valgio
Meskite girtuokliauti, gy liekanų, kurios paskui pūna
geriau tuos pinigus pragers
arba išsirašys už juos kokį venkite taupiai, nekelkite ir gadina dantįs.
s
nors socialistų ar laisvama vaidų šeimynose, skirkite
3) Pratinkite vaikus iš
nių laikraštį, kurie išjuokia dalį uždarbio nukentėju- mažų dienų rūpinties šva
tikėjimų, kurie nepripažįsta .siems dėl karės!
riai užlaikyti burnų. Į kų
Tikėkime, kad taip gyveu mažas pripranta, tų ir se
krikščioniškos doros, kurk
bijo tikro mokslo, kaip pe darni m#s busime turtingi, nas teberanda.
Jeigu
leda šviesos. Juk redakci šviesus, susipratę.
4) Nevalgykite daug sal
jos tų laikraščių šlamštų mes taip elgsimės galime tt- i džių daiktų. Labai naudin
Į',;'
dažniausia sėdi žmonės, ku kėties, kad ne žus pasruvu ga dantims paprasta juoda
rie mokslo neturi, kurie tik si jūrėmis ašarų ir kraujo duona.
5) Mazgokite dantįs su še
šiaip taip išmoko keverzuo- musų brangioji tėvynė Lie
ti su plunksna. Dori, apsi tuva. Ne, dori žmonės ne pečiuku ir su tam tikrais
švietę žmonės, beabejo tų pražudys savo tautos, doras milteliais.
6) Pirkdami žiūrėkite,
laikraščių į savo namus ne- žmogus nedaleis, idant jo
įsileis. Juos tik skaito pe-brolis mirtų badu. Nupulti kad milteliai-butų švarus ir

DĖLEI TAIKOS DERYBŲ
RUSIJOS SU VOKIETIJA.

PAIEŠKOSAVŲjy,

tanina ir marė Sriuoginaitės
iš Naumiesčio par. S vadžių
kaimo, taiposgi Ona Arbačiauskiutė iš Igliaukos gy
vena Rusijoje po šitokiu ad
resu: Gorod Kursk, Verchne-Gostinnaja, ulica No. 29,
kvartira Naštoj atelio.

LAIKAS ATNEŠA LAI
MINGAS PERMAINAS.

Jurgis Kazlauckas ieško
brolių Juozo, Stasio ir Am
tano Kaslackų.
Pirmiaus
jie gyveno Minersville, Pa.
Dabar nežinau kur jie yra.
Jau antri metai kaip tarnau

ju kariuomenėje. Mano adre
sas: Jeroslavskoj g., Ryriekoų cheriomuchoj, dom
binsk gord., Vyganaja ui. za
No. 14, Kazlauskui Georgiui.

Senos išžiuros žmogus su
iškraipytu veidu
ir
sųnariais
sužeistais
reumatzmu, priklauso praeičiai
Trinerio Tepalas suteikia at
mainų. Jis sutekia tikrų ir
greitų pagelbų nuo reumatiz
mo ir neuralgijos, išpūtimo,
išsisukimo, nušalimo ir tt.
Kaina 25c. ir 50c. Aptiekose. Krasa 35c ir 60c. Už tą
pačių kainų jųsų namuose tū
li užsilaikyti Trinerio Kosu
lio Malšintojas, neperviršija
ma gyduolė nuo šalčio, kosu
lio, gerklės skaudėjimo, už
kimimo, dusulio. Jos Triner.
Mfg. Chemist, 1333 —*■ 1330
So. Ashland avė., Chicago,
III.
(Apgarsinimas)
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COLLEGE.
Jus nueistebeaite kaip puiki ir len
gva yra musų metodą padirbimo draTodel Keiater College yra popularlšfca. Pamatykite mus apie speeiale

kaina dėl siuto.

I

Pilnas kursas su instrukcijoms $25.00
Siuvimo kursas 10 dienų .... $5.00

40 lr Cottage Orove Are., Chicago,
IU. Telefonas Oakland 5262.
bužių.
, .

The Stock Yards
Saving Bank
Jųg galite būti užtikrintais, kad jūsų piningai yra
saugiojo VALSTIJOS INSTITUCIJOJE, kuri tapo
suorganizuota virS 12 metę po priežiūra direktorių,
kurie atsakanti kaip iš komercijos stovio taip ir ii
finansiško.

Apart to piningai yra apsaugoti sekančiai:
Kapital Stock ........................................................ $ 300,000
Surplua and Undivided Profits over............
200,000
Double Liability of Stockholdera ................
300,000
Protection to Depositors of ..............................
800,000

The Stock Yards Saving Bank
VALSTIJOS BANKA
- 4164 So. Halsted St.,
Chicago, m.
Atdara Subatos vakarais nuo 6 iki S

DIDŽIAUSIA

KRAUTUVE
Užlaikome laikrodžius ir laikrodėlius, auksinius žiedus, šliubinius ir deimiantinius, muzikas, gramofonus su lietuviikcis re
kordais, koncertinas, ant kurių gali groti ir nemokantįs visokius
lokius; armonikas rusiškas ir prūsinei, importuotas ir taip jan
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.
e
Taipgi taisome laikrodžius, laikrodėlius, visokius nmzikališkus instrumentus ir revolverius. Savo darbą gvarautuojame.
Musų kainos ant visko- žemesnės, negu kitur. Gyvenantį! už
Chicagos orderius galite siųsti per.laiškus.

STEPONAS P. KAZLAWSKI
4632 S. ASHLAND AVĖ.,

CHICAGO, ILL.

TELEPHONE DROVER 7309

Katalogą visiems dykai ,kas tik prisius už 2c st: mpą,

Perfettlon Be Dūminis Aliejinis Apšildytojas
Nėra kambario nei vietos tamstos namuose, kad ne
būtų galima padaryti priminę šilumą su pagelba Perfeotion be dūminių aliejinių apšildytoju.
J’ndėk jj į šiaurinį |ambnrį, kurį tamiata paprastai turi
apleisti užėjus šaltomis dienomis Imsiančios žiemos, ir tani<sta stebėsiesi,
kaip tai nereikės tas padaryti.
I’erfectien be dūminis alieiinis nnšild vtn ius
vr»
Inhni
irni-us

*

KAIN08 MOKYNIAMS:

Kuomet Jus Pasideda
Savo Pinigus į

KAIP UŽLAIKYTI DANTIS.

I

THE KEISTER’S
LADIES TALORING

mui? Jei kurpius kala ba- į^į (jaUg svarbių klausimų, nutarimus ar naujus sumany
tą, kala ji ne ant savo kojos
Laiškai su pakvietimais nebus mus į konferenciją. Jei kas
mierą išėmęs, o tik ant to,
kas jį nešios. Jei sumanei
ką naujo, pagarsink tai or
gane. Tuojau žinosi, ar tas
tavo sumanymas Susivieni
jimui tinka, ar ne.
Juk
organas, tai Susivienijimo
širdis.
Kas tiko širdžiai,
tiks ir organizmui; kitos
išeigos nėra.
Jei organas biskutį už to
li atsilikęs velkasi paskui
abelną Susivienijimo progre
są, tai ne kaltė jo, o tik pa
čių musų.

Kun. Struckus. guli; o gal jie net kur kas
geriau parašyti, negu taviš
kis. Vietoje, kad širsti, ne
rimauti, palauk. Daugiaus
rupi redakcijai, negu tau,
Nežiūrint į tai, kad Susi kų su tavo rankraščiu lieka
vienijimas yra didžiausia bedaryti. Jei tilps, gerai
organizacija Amerikoje apie jei ne, ne. Žinok ir tai, kac
j| mažiausiai yra rašoma. redakcija nei talpina, nei at
Tolei, kolei jis buvo menku meta straipsnių be priežas
Wilkes Barre apskričio S.
tis, tiek to; bet gi dabar, ties.
kuomet jis žymiai pasiūgė
Bet kam tiek daug galvų L. R. K._A. įvyko susivažia
jo, geistina, kad ir jo orga sukti apie tai?
Jei nepa vimas lapkričio 12 d. 1916.
no turinys augtų toje pat vyko sptraipsnis pirmas, ra
Konferencijon pribuvo de
proporcijoje.
legatai
iš keliolikos apylen
šyk antrų. Rašyk tolei, ko
Kaip Y
lei pataikysi parašyti straip kės kuopų. Apskričio val
Primesti visų rašymo pa snį tokį, kokį organas gar dybos pirmininkas Petras
reigų organui, butų didžiau sina.
Pagarsintąjį
savo Arcevičia atidarė susirinki
sia neteisybė. Juk Susivie straipsnį pats atidžiai par- mą. Apskričio raštininkui
išrinko Joną
nijimas nėra nuosavybė or studijuok. Palygink jį ypač nepribuvus
gano, kad jis viens už jį su anuomi, kuris dar orga Vabolą. Paskum buvo pri
prakaituotų; jis yra ben no redakcijoje tebeguli. Ot. ėmimas mandatų nuo pribu
dras sąnarių turtu, kurio li ir pats tuojau suprasi, ko vusių delegatų.
Nuo 6 kp. Plymouth, Pa.:
kimas turėtų daugiaus apei dėl organas atmetė aną, o
ti pačius sąnarius, negu or patalpino šitą. Dabargi pa Antanas Urbonavičia, Juo
ganų. Antraip vertus, rei tyręs, kas organui tinka, o zas Butinavičia ir Alex Ka
kėtų suprasti ir tai, jogei kas ne, rašyk straipsnį, kad valiūnas; nuo 1 kp. EdOrganas yra tik tam, kad ir kasdien po vieną, o pats \vardsville, Pa.: Jurgis do
sąnarių darbus garsintų, o galėsi stebėties, kaip noriai na vičia, Jonas Kučinskas,
ne tam, kad sąnariai patįs ir greitai organas garsina Antanas Muckus, P. Lela vi
tinginiu pasiimti jį pavari straipsnius tuos, kurie jo čienė; nuo. 17 kp. Wilkes
Barre, Pa.: kun. J. Šupšin
nėtų. Amžinai organui pri idėjai priešingi nėra.
metama, buk jis apie Susi
Silvestras Pileckis,
— Kam man organui pa skas,
vienijimą labai mažai rašo. taikanti?
Stanis
Daugirda;
Jonas
Jei sąnariai nors pusę tiek,
— Ot, tai grynai tautiš Zapskas; nuo 28 kp. Lukiek organas apie Susivieni kas ašerys, kuris musų li zeme, Pa.: Jonas Vabolas;
jimą, rašytų, ko tai reikėtų! teratūrai civilizuoties nėduo ano 111 kp. Plymouth, Pa.:

SKAITYMAS.

siuntinėjami.
Dėlto kuopos
pačios turi pasirūpinti apie
tai. Kurios kuopos nesuspės
laikyti susirinkimo ir išrink
ti delegatų, tai kuopos valdy
ba turi dalyvauti. Delegatai
ar valdyba atsineškite kuopų

nedalyvautų
konferencijoje
tai prisiųskite laišku kuopų
nutarimus ar sumanymus.
Kviečia SLRKA. Chicagos
1 apskričio rašt.
Juo z. Palekas,
4528 So. Washtenaw avė.
Chicago, Iii.

NAUJI SĄNARIAI,
Prisirašę 3iam bert., 1916 m.
89 kp. Hartford, Conn. (Tąsa)

Ns kiek Tamsta Uždirbi bet Kiek
Jeigu tamsta nori būti savistovus tai vienas keliai
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 suvirš šešius milijonus dolerių.
f

Peoples Stock Yanls

WILKES - BARRE, PA.

H
ja. IŠ dešimties tukstanfliųx s^iį^rių neatsiranda ke
to
li, jcnjiems
ii,
Jaunėms Susivienijimo
Susivienijimo ge
ge
govei plunksna nebūt per
sunki. Kam peikti kitus,
jei paties tavo yra “maxima culpa?”

Jei geidžiam, kad Susivie
nijimo organo turinys dau
giaus butų brandesnis, ma
žiau kalbėkim, o daugiaus
rašykim.
Jei netankiaus,
tai nors kartų į metus lai
kožnas sau laiko už parei
gą kąnors organe parašyti.
Duokime šiai pareigai vietą
savo širdyse, o Susivieniji
mo organas pataps asmeniš
ku musų organu kaipo to
kio, bus mums taip malo
nus ir būtinas, kaip ir kas
dieninis poterėlis.

Tankiausiai būna taip:
sąnarys sulipdęs kokį ten
be galvos straipsnį, siunčia
jį orgapui tuojau ir pažymi,
kad jo rankraštį būtinai
reik pagarsinti kuogreičiaušiai. Laukia. Ateina vie
nas organo numeris, jo
straipsnio nėra; ateina ant
ras — nėra; ateina trečias—
nėra. Na jei taip, sako, pa
lauk, daugiaus aš tau dūlę,
o ne straipsnį!
Redakcija taippat, kaip ir
tu, drauge, turi sau užsibrie
žūsi tūlą idėją, už kurią ji
galvą duoda. Tadgi, ne vien
tik straipsniai, koresponden
cijos, bet ir kožnas garsina
mųjų jos raštų žodis turi
būti taja idėja parimtas. Ki
taip, ji butų “Sakia,” kuria
badyti galima viską.
Niekuomet nereik reak
ciją pavarinėti, kad ji tavo
straipsnius garsintų grei! čiausiai. Ne vien tik rašai

da. Vos plunksną pakėlė.
b?t gi puikybė, neduok Die
ve! Sužaibavo šiokia ar to
kio įvairesnė mintis galvo
je, žiūrėk: jau leidžiamieji
laikraščiai jam netinka, re
dakcijos korektuoti nepatai
ko; ką daro, nugi spausdina
dar vieną brošiūrų arba gar
sina naują laikraštį. Prie ko
mus panašaus plauko litera
tūra jau privedė, daug aiš
kinti nereikia.
Užsimink
žmogeliui užsiprenumeruoti
laikraštį, atsakymą gauni
“ar nesubankrutys?”
Kai kurie daro dar arv•

siau.

Pasiuntė rankraštį orga
nui, laukia; jei tilpo, gerai:
jei ne, siunčia į kitur, kui
nujaučia, kad jo straipsni?
bus pirmoje vietoje pasodytas. Kokią didelę skriaudę
panašus laikraščiai ir su sa
vo sandarbininkais Susivie
nijimui neša, jau ataušti
pradedame. Tolei, kolei Su
sivienijimo reikalus vedė legališkas jo organas, Susivie
nijimas, “per skausmus”
prie garbės kilo; dabargi
kuomet du organu jo reika
lais
interesuojasi,
džiūti
ima. Patarlė mokina, kad
dvi auklės vaikus gerai ne
išaugina.
Tūlame plačios Amerikos
krašte, tūlasai laikraštis ir
su savo sandarbininkais su
mano naują projektą Susi
vienijimui austi. Gal būt jie
tai daro iš geriausio noro.
Gal būt, kad sumanytas jų
projektas
Susivienijimui
daug gero duotų. Tai'vie
nok reikėtų suprasti ir tai.
kad Susivienijimas nėra lėlukė, kurią gali rėdyti taip,

Kaz. Stadulis, Mikolas Ruseckas. Dalyvavo centraiiūs ždininkas p. J. Stulgai
te

Apskričio pirmininkas, P.
Arcevičia išdavė raportą ir
perskaitė du laišku, vieną
nuo Pittsburg apskričio,
antrą nuo Chicagos apskri
čio. Vienbalsiai viską pri
ėmė.
Svarstyta J. Stulgaičio
pajudintas klausimas apie
namų pirkimą mieste Brook
lvn, N. Y.
Wilkes Barre
apskritis nesutinka su tuom.
Paskum buvo perskaity
tas Wilkes Barre apskričio
praeitos konferencijos pro
tokolas. Su tūlais pataisy
mais priimtas.
Kun. J. šupšinskas įnešė,
kad nepirkti namo patol,
pakol nebus sutikta, kad na
mas butų užrašytas ant S.
L. R. K. A. vardo. Apsvars
čius sutiko.
Nutarė laikyti apskričio
susivažiavimą kas 4 mėne
siai. Sekantis apskričio su
sirinkimas įvyks vasario 4
L 1917 m., 3 vai. po pietų
pobažnytinėje svet.
Kiek
viena apylenkės
kuopa turi pasirūpinti pri
siųsti delegatus su manda-i
tais ir kuopų nutarimais.
Jonas Vabolas.

CHICAGOS APYLENKEI
PRANEŠIMAS.

161 kp. COLLINSVILLE, ILL.
Antanas Mickaitis
aMgdė Dapkienė
Petronė Moskaitis
Guste Laurinskienė
164 MANCHESTER, CONN.
Liudvikas Mikalauckis
165 kp. HARRISON, N. J.
Justinas Balsevičius,
Aižė Nakrošaitė
Adomas Dervinis,
Marė Gižauskiutė
166 kp. MIDDLESBORO. MASS.
Jonas Šipulis
167 kp. GiLBERTVILLE, MASS.
Bened. Anulienė
Stasė Stankytė
Katrė Dirgis
KoKsKt. Grigas
Kazys Vaitkaitis
Veronika Kvieškevičiutė
Ona Simanskiutė
Juzė Bilinauskiut
Ona Steponavičiūtė
Ant. Naujokytė
Anast. Bartinkiutė
Rožė Jurkšytė
Mikalina Jurkšytė
Marė Donaičiutė
168 kp. KAWANEE, ILL.
Ona Višnauskienė
Mikolas Višnauskas
Jonas Jankauskis
kipus
Vincas Ski
ricia »'
,
kaličia
Alek. Leką
Pranciškus Bielskis
Ant. A, Krapavitkas
Vatslaus Višnauskas,
Jonas Paulauskas
Juozas Belskis
Rapolas Mikėnas
Alek. Žilius
Vincas Gudanas
Albinas Šiurnas
Juozas Valantiejus
Antanas Kapucinskas
And. Piliponis
Ant. Drflantas

Prie Askltil Alt. Ir 47 gitiH

99

99
99

99
99

10.50

150.00

10.50
7.00
7.00
7.00

250.00
250.00
250.00
250.00

99

99
99
99

99
99
99
99
99

99
99

10.50

$6.000.000

s

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

150.00

150.00
150.00
150.00
250.00
250.00
3.50 150.00
250.00
250.00
3.50 150.00
3.50 .150.00
250.00
250.00
250.00
250.00

3.50
3.50
3.50

7.00
7.00

3.50
7.00
10.50
14.00
7.00
3.50
14.00
7.00
7.00
7.00
3.50
7.00
7.00
14.00
7.00
7.00
7.00
3.50
7 00
7.00

7.00
7.00

150.00
150.00
150.00
150.00
250.00
150.00
150.00
250.00
500.00
150.00
150.00
150.00
250.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
250.90
250 00
150.0u
150.00
150.00
159.00
150.00
2.50.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.09

14.00
7.00
14.00
7.00
10.50

10.50

150.00

500.00
150.00
250.00
250.00
159.00

7.00
14.00

500.00

14.09

150.00

7.00

150.00

turite ateiti šin susirinkiman,
nes yra daug svarbių reikalų,
V. Šoris, rašt,

VVKSTFTELD, MARŠ.
SLRKA. 97 kp. laikys susi
rinkimą nedėliojo, gruodžio 10
š. m. Susirinkimas įvyks šv.
K. K. Svetainėje, pradžia su
sirinkimo pusę po vienai

turtus šlakiu suvirš

Musii

"ŠVIESĄ”

*

Juozas Urvickas
Kazys Mikėnas
Mateušas Liubinas
Kasparas Norkcvičia,
Pranas Gudmanas
Jonas Sakaiauskis
Marė Šidlauskienė
Kaz. Astrauskienė
Barbora Gudmonienė
Petronė Norkcvičicnė
Marijona Vičienė
Alzbieta Jodveršienė
Skolestika Šilgalieuė
Košt. Krapavitskienė
169 kp. SIOUK CITY, IOWA.
Kazys Dundulis
„
170 kp. NIAGARA FALLS, N. Y.
Mateušas Višniauskas
Motiejus Kraršis
„
171 kp. DETROIT, MICH.
Pranciškus Švagždis
Leonas Urnikis
Vincas Jančiaras
Rožė L'rnįkieuė
Adoma* Jurgilas
•
„
176 kp. INDIANA HARBOBR. IND.
Ignas Lukas
177 kp. WAUKEKGAN. ILL
Pranas Kžerskis,
179 kp. E. ST. LOUIS ILL.
Dorn. Jtuplikienė

S. L R. K. A. KUOPU
SUSIRINKIMAI- '

•*

7.00 150.00
3.50 150.00
7.00 150.00
750.00
7.00
M

Pranciškus Karpavičius

SLRKA. Chicagos apskri
čio kpopų įvyks konferencija
nedėlioję 17 d. gruodžio šv.
AURORA, ILL.
Jurgio par. svet. Auburn avė.
SLRKA. vietinės kuopos įir»S2 PI., 2 vai. po pietų. Vivyks susirinkimas, nedėlioję,
tu; rašinėju ir kiti. Kanžiu, kaip tau patinka. Argi jau 808 kuopos pasistengiate prio gal tavo temoje jau net iš to išeina, kad tai, kas tin- siU8ti ^legatus iš savo kuo- gruodžio 10 d., 10 Broathvny,
keB. rankraščiai redakcijoje
tau, tiks ir Susivieniji- PU- Konferencijoje bus ln- 1:30 po pietų. Visi sąnariai

it*

STATE
BANK
♦

1

i

<
<
1
<

r

galėsi !>
kurį skaitydamas pats :ips j šviesi ir kitem
prpipep šviesos parodyti kelią.
“ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie
žmogaus pažangumą.
“ŠVIESA kaiuoj a metams tik 50 sentų.
Visokiais reikalais kreipkitės adresu:

46 CONGRESS AVĖ.,

WATERBURY, CONN.

po pietų.
Pasistengkite ateiti visi są
nariai, nes bus rinkimas val
dybos. Kas dar neužsimokėjo
visų mokesnių, malonėkite at
likti tai kuogreičiausiai, nes
kad nepasilinktų ant kitų me
tų. Nuo Naujų Metų prasidėsinie Viską naujai.
- • K. V, Macaitis.

CHICAGO, ILL.

1
(i

SLRKA. 16 kuopa turės su
sirinkimą gruodžio 10 dieną,
tuojaus po pamaldų šv. Mikolo Ark. parapijos bažnytinėje
svetainėje. Visi sąnariai kvįo
čiami susirinkti, nes bus renr
karna valdyba 1917 metams.

APYSKAITA IŽDO STOV IO UZ 3-dia BER. 1916 M.

(Tąsa)

177, AVaucgan, Iii.
30, Scrantou, Pa.
24 d. Liepos:
kuopa
85 Cicago, Iii.
160 Cicago, Iii
22 Kenosha, Wis.
37 Oregon City, Ore.
126 Coaldale, Pa.
151 Westville, 111
138 Pitlsburgli1, Pa.
138 Pittsburgh, Pa.
— Cambrdge, Mass.
86 Portagc, Pa
165 Harrison, N. J.
149 Hainond, Ind.
— Springfield Iii.
37 Oregon Cįty, Ore.
136 Waterbury, Conn.
15 Chicago, III.
38 Cinciiinati, Oiho
175 Bedford, Ohio
72 N. Woymonth .Mass.
— Portiand, Ohio
78 Dubois, Pa
98 V'orcester, aMss.
25 d. Liepos
75 \Vanamic, Pa
21 8. Boston, Mass
26 d. Liepos
141 Brockton, Maus.
25 Minorą Mills, Pa.
136 Watrwlict, . Y.
27 d. Liepos
109 New Britain, Conn.
7 Pittston, Pa
32 Anaonia, Conn.
41 Woreester, Mass.
130 St. CIair Pa.
98 Worceeter, Mass.
VV. Fitchburgli, Mass.
43 Porecstcr, N. Y.
45 Poųuonock, Conn.
63 Yongstowu, Gtiio
170 Niagara Pails, N. Y.
169 Mloux City, lowa
137 Koekfonl, III.
39 Chicago, III.
155 Scrantou, Pa.
51 Ncw Pliila. Pa.
47 Mt. Carinei, Pa.
11 VVaterbury, Conn.
117 Midleport Pa.
58 Curtis Bay, Md.

2.00
117.90

73.42
34.59
41.89
7.45
27.16
51.98

30.05
1.53
14.60
23.01
7.88
.98

.99
7.72
12.42
4.26
9.05
9.66
87
13.56
18.37

119.67
22.55
34.62
30.42
8.70
a

29.57
105.23
10.03
31.78
24.45
1.74
5.22
6.73
8.46

21.60
40.46
39.87
16.01
53.94
32.81
121.31
112.03

93.57
17.19
47.19

129 Gary Ind.
119 Manchester, N. H.
12 Shamokin, Pa.
123 Dorrisville, III.
171 Dctroit, Mlch.
28 d. Liepos
82 St. Louis, Mo.
42 Brooklyn, N. Y.
27 Minersville, Pa.
8 Cleveland, Ohio
122 Laupurex Pa.
67 Raeine, Wis.
36 Ncwark, N. J.
54 Grand Rapida Mieli.
2 Forest City, Pa.
6 Plymouth, Pa.
134 Brooklyn, N. Y.
16 Chicago, 111
82 St. Louis, Mo.
31 d. Liepos
84 Meriden, Conn.
96 Gilbertpn,
Pa.
132 Pliila. Pa.
146 Spring Valley, III.
77 Swoyers, Pa.
105 Broddock. Pa.
140 Carbondale, Pa.
121 Springfield, III.
13 Baltimore, Md.
93 Kaeton, Pa.
14 Pittsburgh, Pa.
90 W. Ilazleton, Pa.
29 Cumbola, Pa.
103 Rseheoter, N. Y.
38 Homestead, a.
53 Shamokin, Pa.
49 Rcading, Pa.
81 Notyyood, Mass.
162 Gsrdner, Mass.
40 Šhenandoah, Pa
28 Lyzcrne, Pa.
66 Eliiabcth, N. J.
114 Rhone, Pa.
46 Sugar Notch, l’a.
44 Ilnverhills, Mase.
64 Ashiey, Pa.
91 VVatprbury, (Jonu
70 Old Forge, Pa.
163 Chicago, 111.
46 Sugar Notcli, Pa.
73 Hudson,. l’a.
65 Portage, Pa.
97 VVestfiold, Mass.
111 Plymouth. Pa.
Viso
(Toliau Ina)

3.34
83.73
55.15
39.73
22.06

......
, -*q

SAVAITINIS DRAUGAS

ARĖS LAUKO
\

mėjo vokiečiai.
Kaip ir galima tikėties
rumunų armijos nuostoliai
labai dideli. Vakar į nelai
svę pateko virš 10,000 ru
munų. O kiek užmušta, su
Tą rašteĘ palaikykite, kad žeista! Vokiečiai sako, kad
reikalui atėjus žinotumėte | įgyiso jįe paėmė į nelaisvę
kaip siųsti laiškus.
arti 150,000 rumunų, o sužei
Žydų Prieglaudos ir Pa- i 8|y įr užmuštų jau, gird, yra
gelbos Emigrantams Ame-1 arti 300,000.
rikoje Draugija gavo iš vo-' Galima tikėties, kad Bukiečių ir austrų valdžios pa- j chareste greit plevėsiuos vo
Velijimą siųsti laiškus į ui- kiečių vėliava.
Chicagos
kariautas vietas. Ši drau- j dienraštis ‘‘Tribūne” šiangija mielu noru sutinka do- jįe rašo, kad vokiečiai galės
vanai patarpininkauti laiš-, })nti Buchareste net už kelių
kų siuntime ir kitatau- į valandų,
čiams.
j
------------------Kas norėtų per tąją drau

Naujas Budas
Laišku Siunti
mo i Lietuvą

GRAIKIJOS PADANGĖJE.

panaikintos, o jiems skiriaOrganizatorius, Kanstanmieji turtai išvogti.
tas Vaišnoras, 1116 Hillsboro
Mes matėme savo akimis,' ^t., Pittsburgh, Pa.
kaip kareiviai ir bedievių
policija plėšė musų bažny SLRKA. CONNECTICUT
čias išvarinėja kunigus ir APSKRIČIO ANTRAŠAI.
vienuolius. Ir visa tai jie
gyrės darą vardan liuosybės Pirmin. O. Rosmanskas, 41
Capitol Avė., Hartford,
lygybės ir brolybės.
Conn.
Bet to negana tuose musų
varguose, bedieviai pasirū Pirmin. pagelb., J. T. Kazlauskis, 443 Guranti Avė., Nevv
pino dar mus bjauriausiai
Haven, Conn.
prieš visą pasaulį apšmeižti.
Šmeižtų ir melagysčių ir pa Raštiniu., S. ibulskis, 3 Fenu
Place Waterbury, Conn
sityčiojimų iš musų nelai
mių jie pripildė knygas, te Kasinin., A. E. Petrauskam,
4 Congress Avė., Wat:rbu
atrus, laikraščius.
ry, Cvnn.
Jie mums išplėšė laisvę,
bažnyčias, mokyklas, gali Kasos gbb., M. Pasickaitė
235 Pa k St., Ha 1101
ma sakyti viską, ir taip mus
Conn. .'r
nuskriaudę bedieviai dabar
A.
Aliei.kiutė, 10G Spr.i’v
drasko ir plėšo musų stovį
Si. Ma:i<ister, Conn.
lygu šakalai (laukiniai šu
nis) kovos lauke bemirštan Organizatoriai: B. Sarapas,
23 Sheldon St., Hartford,
čius kareivių kunus1).

giją pasiųsti laiškų gimi
Conn. ir
nėms, ar pažįstamiems į
]) L-A Gaffre et A DesJ. B. Šaliunas, 8G6 Bank
Lietuvą,
Londonas. Nors graikams jardins, Inąuisition et Inqui
St., Waterbury, Conn.
T. Turi parašyti vokiškai pasisekė atstumti talkinin
sitions, 1. 127,128).
trumpą laišką,
kus nuo savo sostinės AtheSEKANČIAS KNINGAS
2. Tą laišką indėti kon- nų, bet jie neužtikrinti, kad
VELTUI GALIMA GAUTI
vertan, užklijuoti ir ant talkininkai antrą kartą ne
S. L. R. K. A. KN1NGYNE
konverto padėti aiškiai ad mėgins įkūnyti savo užma
resą, kam tas laiškas siun nymą. Todėl Graikijos ka
1. Gabrio “Lietuvių įlenki,
čiamas.
ralius įsakė mobilizuoti ka

GRAPAS ŠEPTIGKIS LEN
KŲ ARMIJOS VADAS.
X■

unija

Iš Berlyno telegrafuoja,
3, Nueiti pačtan ir nusi riuomenę, kurį, reikalui prina”.
kad Galicijoj lenkų armijos
pirkti už 6 centus “Interna sėjus, gins Graikijos širdį.
3. Jono, “Kelionė į Euro
Graikija dabar yra labai vadu prieš rusus yra paskir
tional postage coupon.”
4. Dabar tą užklijuotą ir
uždarytą laišką podraug su
“International postage cou
pon’’ indėti kitan konvertan, jį užklijuoti, prilipdyti
už 5c paprastą pačtos ženk
lelį ir padėti tokį adresą:

HILFSVEREIN
DER
DEUTSCHEN
JUDEN.
STEGLITZER STRASSE
12 — 1 BERLIN, W. 35.
►GERMANY.
$U
t Taip nuėjęs laiškas Vo
kietijon tenai atplėšamas,

už pasiųstą kuponą nuper
kama vokiškas pačtos ženk
lelis, šis prilipdomas ant už
klijuoto laiško ir laiškas pa
siunčiamas adresatui į Lie
tuvą.
Kas norėtų nusiųsti pini
gų Lietuvon, siųskite per di
desnius bankus, kurie veda
reikalus ir su svetimomis
valstijomis.

ŠAUDO ARMOTOMIS Į
BUGHARESTJĮ.

kritiškame stovyj. Talkinin
kai vis dar tiki, kad jiems
pasiseks pritraukti graikus
nrie karės. Bet graikai la
bai purtosi prieš karę ir ne
apkenčia talkininkų. Ši neavkanta ypač padidėjo po
mėginimo užimti jų sostinę.
Jeigu Graikija prisidės prie
karės, tai ji greičiaus galės
prisidėti prie vokiečių, negti prie francuzų, anglų b
kitų talkininkų.

2. Maršalka, Antanas Didjur 4 V. JURGIO K ARKI V10
gis, 1327 »o. Park are.
DRAUGYSTĖS, N0RW00D,
Knygius Pranciškus
KaptuMASS., VALDYBOS
rauskas, 132 < So. Victoria, St.
ANTRASAI
Susirinkimai po aštuntai kiekPirmininkas, Stasys Kadai?*,
rieno mėnesio, apie pirm* va 1038 Washington st.,
land* po pietų. Lietuvių svetai 19th st.,
Pirm. pagelb, Pranas Kudir
nėj, 9 ir So. Lincoln gatv.
ka, 31 Franklin st.
Protokolų raštininkas,
J omas
ŠVENTO MYKOLO DRAUGI Kuškis, 18 Tremont st,
JOS, ROCKFORD, ILL.. VAL
Fin.
raštininkas, J. VerBec
DYBOS ADRESAI:
kas, 1184 Washington st,
Kasierus, Viktoras Kavaliaua
kas, 22 Sturvant avė, *
Pirmininkas, Kazimieras MikIždo globėjai:
las, 1020 — 1022 S. Main st.
Jokūbas Puzinas, 20 Pond st,
Pirm. pagelbininkas ir Iždi
Barnasius Jankauskas Willow
ninkas: P. P. Petrėnas,
422
st,
island av.e,
Martinas Bulkšas,
39 Tre
Protokų raštininkas: J. J. Mer
mont st.
ėaitis, 1530 West at.,
Maršalka, Stasys Karnila, 3<
Finansų
raštin.: J. Zobinas
Tremont st.
1129 So. Church st.,
Jr-stea, Dievo Apveizdos para
pijos valdybos adresai:
Pirm. — A. Stulginskas, 715
\V. 19 PI.
Pag. — M. Ramanavičia, 541
W.

20

Plymouth National
BANK

st.

Jonas Jaroševičius, 1048 Was
Rašt. — Liud. Sabaliauskaite
1714 S. Union avė.,
Fin. Rašt. — K. Vasiliauskas.
>58 W. 14 st.,
Ižd. — A. Grišius, 732 W
Kasos glob.: Zof. Bartkeviiaitė, 1828 S. Peoria st.,
Al. Klimas. 558 W. 14 st.
Maršalkų, — Mikolas Jatu
'is, 622 W. 15 st.
Susirinkimas kas pirmą ne
Iėdienį mėnesio, Apveizd. Die
vo parap. salėje, 3 vai po pietų

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.

V.

Postlethivaite.

iždininkas.
Mandagus patarnavimas.

2. Jono, “Diedas ir Graži

tas grapas Šeptickis, brolis
pa M
Lvovo arcivyskupo, kurį ru
4. Jonę,
sai, Lvovą užėmę, išvežė į
ne M
Rusiją į kalėjimą.

SUSIV. LIET. R KAT. AM.
CENTRO VALDYBOS AD
RESAI:

No. 15.
A. M. Norkūnas
NIEKADOS NEMANIAU Sienatinis Lietuvis Išdirbėjo*
‘Kražių Skerdv- KAD BUS TAIP GERAS.
visokių ženkleli,

5. Jono, “Konradas
Va
lenrodas”.
6. Freemanoč “Europos Is
torija”.
7. Jocio, “1 Kuomi Žmonėm
Gyvena”.
8. Jono, “Naktys”.
9. Astramsko, “Petras Že
maitis”.
Aplikacija turi būti pažy
mėta kuopos viršaičių vardais
ir krasos ženklelių už 10c.
KUN. S. J. STRUCKUS
PLYMOUTH. PA.

Pirmininkas — J. Jaroševt
Čius, 1048 IVashington, St..
Norvrooel, Mass.
Vice-pirm. — KL K rušins
kas, 59 Teneyck St., Brooklvn.
N. Y.
Raštininkas — J. S. Vaši
liauskas, 112 N. Greene
St.
Baltimore, Md.
Iždininkas — J. Stulgaitis
140 S. Meade
St., Wilket
Berlynas. Iki rugpjūčio Barre, Pa.
Iždo globėjai:
(August) 1 dienos 1916 m.
V. Lukoševičius, P. O. M i
Vokietijoje išviso buvo 1,įersville,
Pa.
663,794 nelaisviai.
Laike
A. Nausiedienė. 917 W
TACITAS FONDO VAL
dviejų metų karės nelaisvė
33rd
St.,
Chicago,
III.
DYBA.
je mirė 29,297 kareivių. 6,Dvasiškas Vadovas — kun
032 mirė nuo džiovos, 4,201
J. J. Jakaitis, 41 Providence
Pirminiukaas: kun. J. J.
nuo karštligės, 6,270 nuo t., AVorcester, Mass.
Jakaitis, 41 Providence st,
žaizdų ir 6,603 nuo kitų ligų.
Knygius — krn. S. J.
Worcester, Mass.
’truckus, P. O. Plymouth, Pa
1-mas vice-pirm. Adv. A
Gydytojas — l'r. A. K
Šlakis, 3255 So. Halsted st..
Chicago, III.
CHICAGOS I APSKRIČIf
2- ras vioe-pirm: Kun. Se
S. L. R. K. A. ADRESAI rafinas, 2327 W. 23rd
Pi
Chicago, III.
Pirm. A. J. Sutkus, 6329
Sekretorius;: K. Pakštas,
So. Fairfield avė., Chiiagt 917 W. 33rd st, Chieago, III.
Sitai kaip skundžias tų
HL
Iždininkas: — B. Vaišno
šalių bedievių persekiojami
Rašt. J. J. Palekas,
4528 ras, 1514 Caison st, S. S.
katalikai.
So. Washtenaw avė.,
Pittsburg, Pa.
Musų bažnyčios arba iš
Iždo globėjai:
Chicago, III.
griautos arba subjaurintos,
A. Nausiedienė, 917 W
. Ižd. J. Žakas, 3339
arba paverstos į kazarmas,
33rd st.. Chicago, III.
Organizatoriai:
ar daržines; musų universiJ. Miliauskas, Pittsburg.
Emerald avė.. Cbieagn. T11

NELAISVIAI VOKIE
TIJOJE.

•

KAIP FRANCIJOJ IR POR
Loridonas. Nors vakar pie
TUGALIJOJ BEDIEVIAI
tinėj4 dalyj Bucharesto ru
sams < keliose vietose pavy
KANKINA KATALIKUS?
ko sulaikyti vokiečius, bet

neilgai džiaugėsi talkinin
kai ta savo pergale. Sios
dienos telegramos jau pra
neša, kad tirštos eilės vo
kiečių kareivių slenka pirmyr) prie Bucharesto iš visų
pusįų: iš vakarų, iš šiaurių
pietų. Svarbiausios vo tai, musų mokyklos uždary
A. J. Sutkus, <1329 Ro
*‘ių jiegos dabar tik už tos, musų mokytojai ir mo
Fairfield a ve
Chicago,
11 varstų nuo Buchares|o. kytojos ir mokiniai išblaš m.
Didžiosios armotos jau pra- kyti; musų vienuolynai, kur
dėjo griauti sienas Rumuni-, žydėjo meilė ir artimo pasi SUSIV LIET. R. K.
AM.
joj sostinės. Rumunų ir ru- gailėjimas, išdraskyti ir sve
PITTSBURGO APSKRIČIO
sųf armijos bėga iš miesto. timiems parduoti; musų prie
VALDYBOS ADRESAI:
Tergovistea, Gradichtea ir glaudos siratoms ir ligoninis
kSti miesteliai apylenkSse
Pirmininkas, Bautrus Vai
Paieškau
moters
Elzbietos
Bucharesto jau užpuolikų
šnoras, 1514 Carson St, Pitt
/
PaukštienėR
ir
tėvo
Silvestro
sburg, Pa.
,
Snkose. Ypač vokiečiams
Paukščio.
Jie
paeina
iš
Kauno
Vice-pirm., Antanas Vis
asisekė paupiuose Arges.
Gubernijos
Aleksandrovsko
$is mušys galima sakyti,
minas, Homestead, Pa.
Pavieto
Rimšansko
Glumino
Raštininkas, Kanst Vai
kad atidarė vokiečiams var
šnoras. 1116 Hilsboro
St.,
aus į Bucharcstą ir užtat Maguni Sodžiaus.
Jeigu dar gyvi lai atsišaukia
TMininknS, kun. S. J. Čonebereikalo kaizeris, liepė
Pittsbnrgh. Pa.
tisoms Berlyno bažnyčioms• sekančių adresų
Antanas Paukšta.
pananis, 318 — 4th
Avė.,
skambinti varpais, kuomet
sužinojo, kad prie Arges lai- 4506 8. Honore St. Chicago. TllHomestead, Pa.

Draugijų
Reikalai

FhoM Caaal 119

DR. A. YUSKA
LIETUVI* GYDYTOJAS

1749 Si. HilitU CHICAGO, ILL.
CORNEK Mth STREET

EL. DROVE 7771

S. E. Allen D. D. S.
3464 So. Halstad St.
Uarbo valandos:
10 vai. ii ryto iki 8 iki vai. vak.
Šventadienes nuo 9 vai. ryto iki 1 vaL
popiet.

BUKITE ATSARGESNI

Kuomet jąa nueinat paa akių gy
dytoją dėl akinių, viaą-pinna kiūrė
kite, ar jis turi kolegijos diplomą ir
taip Ri ar yra užsiregistravęs, ar turi
Optimetristo Certifikata,
nes užvis
svarbiausia Kolegijos diplomas.
AKTŲ GELBĖTOJAS.
Jei jąs kenčiat akiu nuovargi, gal
vos skaudėjimą, tai ateikit pas savo
tautietį lietuvį P. Milleri, o jis mok
sliSkai pririnks akinius ir išgydys jums
akis. Išegzaminavimas per specialistus
P. Millerį ir C. Millerį dykai.
Jeigu akiniai nebus geri, tai pini
gai bus grąžinami. Taigi, pirm eiti
kur kitur, ateikit pas mane persitikrint, o jus busit užganėdinti.
Taipgi užlaikau didžiausią
ant
TVest Sidea Storą įvairiausią auksinių
daiktą. Taigi kam reikalingi Silabiniai
žiedai, laikrodėliai ar kitoki daiktai,
nepamirSkit atsilankyt, nes jąs iia^
pas savo tautietį lietuvi, gausit pi- A
giau, kaip kur nors kitur. Atdara kas
dien ir nedėliom iki 2 vai. do pietą.

PETER MILLER IR 6. MILLER
W. 22nd St., attl Oaklsy ava.

2256

Tel

Canal 2941.

draugystėms, o
rašt,
ypatingai: k o
Kopp’s Baby’s Friend Co,
kardų, g a z iku
Neslkankike savs Skausmais,
.čių, metalinių
išdirbėjai stebuklingų vaistų
Reumatizmu,
Sausgėlė,
Kaulą
aAamelinotų i i
vadinamų KOPP’S, kurie per
gėlimu, arba Mėšlungiu—raume
nų sukimą; nes skaudėjimai nai
padengtų celių
paskutinius dešimts metų y
ki?* knno gyvybę ir tankiai ant
loid ’u, šarpų
patalo paguldo.
ra išgelbėjęs milijonus vai
OAP8ICO COMPOUND mostis
vebavų
ir
karu
kų, anomis dienomis aplaikt
lengvai prašalina viri minėtas li
nų
gas mums šiandien,' daugybė
sekan^ laškų nuo Mrs. lio
žmonių siunčia padėkaviroes pa-^
Man pavvmui
darhu* atliek,
sveikę. Prekė 25c, per pactą E8c.
ward Steinecker, 338 LombaA
artlstiėkai
JUSTIN KULIS,
tS. Reading, Pa.:
3259
S.
Halsted St., Chicago, IU.
M. A. Norkūnas
“Aš suvartojau šešis bute
Knyga “ŠALTINIS SVEIKA
TOS, ” arba augalais gydyties
lius “Kopp’s” ir galu už >66 Molrose street, Monte)
prekė 50c.
lo,
Mass.
tikrinti kiekvienam, kad tai
yra geriausias vaistas, o ypačiai kuomet vaikams danSeniausia Taupymo Banka Chicagoje
tįs pradeda dygti. Užtat aš
patariu kiekvienai motinai, ku
ri nori, kad jos vaikai butų
Įkurta 1867 metuos.
sveiki, tegul nusiperka šiuos
vaistus”.
'
TAUPIMO DEPABTMENTAS
Kopp’s Baby’s FrFiend yPriimam Depazitus pradedant nno vieno dolerio Ir daugiau, nž kura parduodamas visose ap
riuosmokama 3 nuošimčius ant metą, kniį pridedam kas pusė metą.
tiekose po 25c. ir 50c. Jei
Atdaras Subatos Vakarais nno 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.
n/PAT. BSTATB DEPABTMENTAS.
gu negalite gauti pas savo apPerka ir parduoda propertes ant komisijos: iškolektuoja randaa
tiekorių rašykite mums pri
ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičius; skllna pini
gus ant Įtaisytą savasčių (properčią).
siunčiant popierinį dolerį, c
mes Tamstai pasiųsime du bu
e****'
teliu po 50c.

Reumatizmas Sausgėla

A. Bacevičia,

The Hibernian Bank
Pietvakarinis kampas La Salia ir Adams St.

Kopp’s Baby’s Friend Co,
Kopp’s Building, York, Pa. I į

PADĖKA VERTA
SKAITYMO.

Meldžiu platinti, angliška pamfletą apie Lietuvą.

“A, PLEA FOR THE LITHUANIANS”
Dar galima gauti visus numerius. O neužilgo ir šeštas nuf merįs išeis iš spaudos. Pamfletai yra papuošti Lietuvos žem-

le.piu ir Vytauto paveikslu.

Aš negaliu negirti Trne
KUN. J. J. KAULAKIS
rio Amerikoniško Kartaus
Vyno Elixiro. Mano žmona
324 VVHRTON ST.
PHILADELPHIA, PA.
dideliai kentėjo nuo širdies
degimo, skausmų viduriuose
ir užkietėjimo, bet kuomet ji
The
Pa.
Best
pradėjo vartoti jųsų EIixira
vyno, ji pasveiko.
JOS, WAŪKXGAN. ILL. VAIr karčiojo
DY308 ADRESAI
Mano duktė buvo geltona kaip
PirminiAcm, Steponui tolio. vaškas, negalėjo valgyli, ir aš
rie, 1344 So. Jackson et.
bijojau, kad ji negalės ilgai
Pagelbininkas,, Kazimieras Bur
gyventi. Bet Trinerio Ame
ba, 1416 Sd. Patk ava
Protokolų raštininkas, Anta tikoniško kartaus vyno F.lixi
a Ib.
nas Samoška, 1230 8o. Victoria ras jai pagelbėjo ir ji dabai
8t
raudona kaip obuoyls — taip 1644 W. Chicago* Avė.
Finansų raštininkas, , Jonas
rašo p as Ratkovieb/ LafaBakšys, 1327 So. Victoria st.,
Chicago, III.
Kasiniftkas,
Antanaa Bakšys vette, Centrą Costa Co., Ca
Pamėginkite musą kavą po 26c. visur kitnr parduodamą už 40c
lifornia. Mėgink Trinerio A1327 So. Victoria et
P0 19e' ui
fcnr nž tą pačią kava
Arb»u> Russian Congos, Oeyloną, Olonga, Japanl QUn
Kasos globėjai:
merikoniško Kartaus Vyno
4°C‘ *V*r* givarąntuotą nž 60c. vertės.
Lenras KrikštinaviSia,
1326 Elixirą ir būsi
Mes užmokame ui poraluntimą Parcel Post arba Eiprssa «l
intikintas.
Bo Victoria 84..
< Kaina $1.00. Aptiekose. Jos.
Adomas Jonaitis.
1326 Rn
Triner, Mfg. ChemisL 1333— Į
BAT^,npas'Okitfl
išlaidas gyvenimo perkant KAVA Ir AR.
Lincoln Rt
1. Maršalka, Pranaa Dankva 1339 So. Ashland Ava., Chi
1644 W. Oblcago Avo^
OHIOAGO, ILL
1407 8o. Park avė.
• cago, III. (Apgarsinimas.

BANKES
COFFEE 26

6ELPKIT BADAUJANČIU

LENKTYNIŲ BALSAI PAKILO. KONTESTO
KONKURENTAI SUSIGRŪDĘ.
DAUGUMAS GA
LI PASIGIRTI BALSŲ DAUGUMA.
REDAKTO
RIUS IR VAKAR SKUBIAI DARBAVOSI.

navičiu pirmi lenktynėse, i nuoiiKion vieton, o.
c
. .
. 14___ _ 1 žeika dvyliktoji ir J. GumeOna Susmair netoli nuo po,
m
,TT.

,

.

liauskas tryliktom

.

Tas pa-

baus. Mažiaus kaip 1,000
pasidarbavus ga.
balsi) atskiria juos.
jjma atgĮ^tį viskas.
K. Skrypko per, ilgą laiką A. J. Bernotas ir P. Cibulsunkiai pirmyn kasėsi, da-' skis dar mūšio linijoje, viebar jau ketvirtas yra. Penk nas keturioliktame vežime,
ta ir šešta vieta priklauso kitas penkioliktame.
Abu
J. J. Statkui ir C. J. Pau- turi gerą progą atsistoti pir
sirnii. Jie yra geriausi bal- moję vietoje.
są rinkėjai per visas lenkty
Skaitytojai, lenktyniavines. Ignas Stadulis ir R. M. mas jau smarkiaus prasidėKalinauskas laiko septintą j0. Šiądien matome konkuir aštuntą vietą. Abu turi rentą, padarytą didelį lenkdaug draugą, kurie žada tynėse žingsnį. Pasirodo dajiems padėti rinkti prenumo bar uoliaus darbuojasi, ne
rštas, kad išlaimėtą pirmas gu pradžioje darbavosi. Tur
dovanas. Jie patįs taipgi ap- būt extra balsą ir dovaną
sukriai darbuojasi. V. Jerec pasiulijimas paakstino konkiene per dvidešimts ketu- kūrentus prie subruzdimo,
rias valandas smarkiai paKontesto laikas jau baisivarė pirmyn ir užėmė de-'j giasi, beliko tik vienas mS- i
vintą vietą. Alex Shedis už- nuo.
Balsą rinkėjai ne
ima dešimtas apkasas.
snauskite. Laikas yra branKiaurai iš kasžin kur Juo gesnis už pinigus.

L. Sabonienė............... 38,123 t Frances Vaivada ... .31,750
S. Simonavičius . ...38,100 Agota Meskevičienė .31,500
A£na Šūsnis ............... '38,000 M- T- Genewiczius ..30,760
M. Grublenskis..... .30,715
K. fl&ypko.... ........... 37,340 Geo stankevicie . . ;.3^545!

J. J. Statkus................ 37,000
Chas. J. Pausima ..36,900
.Ignas Stadulis........... 36,850
R. M. Kalinauskas .. 36,800
Vincenta Jereckienė 36,700
4Alex Shedis ..... .. .36,680
*Juozapas Juknis ....36,630

Ona Janušytė'.'.
$9,900
p Gudaitis......... ,...29,500
ę, Baltrūnas ............... 29,500,
Kunigunda Pocienė.. 28,910'
Tony Kurliandsky . .28,300

•Stan. P. Mozeika ... .36,105
Julius Gumeliauskas 35,995
A. J. Bematos........... 35,925
P. Cibulskis ....... .35,450
Juozapas Juzėnas .35,270
Kazis P. Mikšys----- 35,150
Jozapas Wieezas----- 35,100
Felix Macbiulskis.. . .35,000

Elena Žiliūtė .............. 27,305
Jurgis Slepikas......... 26,700
V. Stulpinas................ 26,120:
Selęm. Aztrauekas... 6,500
A. Dūdas ".................... 2,545
Antanas Verba .......... 2,540
M. Misiūnas................. 2,500
Wm. Thomas............. 2,50*6

1
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gnaVOSE STOMACH S SAKE

Jeigu esi patekęs užpuolimams nežlebčiojimo; jeigu
•
turi išpustą jautimą, arba pilnumą po valgiui- arba jei "en i
nuo rėmrno, gazo skilvyje, rukščiu atsiraugimu, ir tt. isti ro,
jeigu tamsta, kaip devynetas dešimčių žmonių šiame krašte, > ra
varginami su “blogu skilviu’’ — užsimųkės tamsiai pęrskai y i
kiekvieną žodį šito pasiulijimo. Be klausimo, yra tai teisin
giausia pasiulijimas, kuris dar buvo padarytas.
Jis yra įspūdingas todėl, kad nepaprastas! 'lamstui ,uvo
Įpesiiliryta visokių rųšąų dykai sampelių, daugelį kartų, ale ■uo
met tamstai buvo duota proga nuoki tavo vaistinyčion n t IBY
pilnos mieros pakietą gyduolių paremtu dviguba gvaraneija a
vo vaistininko ir dirbėjų, kad nekast'uos tamstai nei cento, jeigu
jos nepadarys tamstai tiek gero, iš savo liuosos valios, tams a
gan linksmai užmokėtume! už jąs. Bet tas yra tikras P48’" jimas, kurį Iį L. Kramer dabar siūlo kiekvienam skilvio eiitėtojui. Jisai kviečia tamstą paimti kuponą, kuris randasi še
iniaus h’ nunešti artimiausion vaistinyčion, ir gauti reguliarism
pilnos mieros krebutę EATONIC TEBLETl . Skaityk nuro ymus ir imk juo sulyg rašymo. Jii^yra gvarautuojami būti vi-

siikai liuosi nuo kenksmingu vaistų. Jie yra švelnus ragavimo
ir Tamsta gėrėsis imdamas Eatonic po kiekvieno valgio. Tiktai
imk Eatonic Tabletų per dešęimts dienų. Jeigu, gale to laiko
tamsta nebusi pertikrintas, kad jie davė tau greitesni ir ilgesni
palengvinimą tavo skilviui negu by kas pirmiaus imta, jie ne
kaštuos tamstai nei cento. Suprask šita aiški, teisi gvaraneija
jeigut Eatonic nepagamina patenkinančių pasekmių — jeigu esi
mažiausiai apviltas išmėginime — tamsta nejausk būnantis po
jokia priederme laikyti krebutę Eatonic. Ponas Kramcr, patsai,
susitaikys su vaistininku delei krebutės Eatonic, kurią suvarto
jai ir jis padėkavos tamstai tap-pat už išbandymą.
ištas yra pono Krarner pasiulijimas Tamstai. Delei teisin
gumo sau tamsta negali ignoruoti jo. Tamstai yra duodama
proga atsikratyti nuo tavo skilvio vargų ir nėra tamstai prie
dermė mokėti jeigu negauni palei gvinimo, kurio ieškai. Nu
nešk kuponą arčiausion vaistu krautuvėn šiandieną ir gauk GVARANTUOTA IŠMĖGINIMUI PILNOS MIEROS KREBUTE Ea
tonic Tabletų. Imk juos pagal aiškius nurodymus — it teisk
delei savęs kiek gero tau daro.

<>m Slazaitė................ .27,7<)0

Jenas Polikaitis ...727,350

Ona Pocienė................ 34,915 Stella Janaitė ...........
Nikadimos Urbųnos. .34,600 Mike Ribokas.............
Justinas Kudirka ...33,710 Jonue Viltiakis .....
Joseph Bičiūnas ... .33,100 Frank Arszavski ....
,Math Litwaitis........... 32,905^. Radavicza................
'Antanas Glemza___ 32,100 Vincas Stančikas___

Blogieji Skilviai
Aną dieną, kuomet ponas Kranicr buvo užklau
stas apie EATONIC ir uuostabc dviguba gva.
rantuota pasiulijimą jisai pasakė: “Taip, mano
vardas yra II. L. Kramer. Aš esu vyras, ku
ris daug metą atgal, išradau Cascarets.
Man
yra linksma papasakoti tamstai apie mano vėlinusį
ir didžiausi pasisekimą, EATONIC Tbletus, ste
bėtina palengvinimą delei kentančią skilvią.
A S praleidau milijonus su amerikoniškais žmonė
mis. Aš pastačiau vienų iš didžiausią vertclgysčią pasaulyje, užtai kad tas dalykas, kurį pa
daliau, turėjo vertumo kurį tvirtinau.
Todėl, aš sakau tamstai atvirai ir tiesiai, kad
aš duosiu tamstai gerinusį paliudijimą, kurį gatiu duoti delei Eatonic Tabletą ir tas tai yra
pasekmė tamstos vaitojimo ją delei savo palengvifaimo. Perskaityk ką aš turiu pasakyti —
įtikėk mano sakymui — paskui nueik prie suvo
vaistininko gauk krebutę Eatonic Tabletą ir
duok jiems teisą išmėginimą sulyg nurodymu.
Jeigu neesi patenkintas, tamsta neprarandi nei
cento, nes aš sueiruokuosiu sn vaistininku delei
krebutės, kurią suvartojai. Visi garsinimai pa
saulyje nesusityging su šituo teisu pašiulijiinu
tamstai.

2,500
1,505
1,500
1,500
1,500
1.500

nai ir t.t.
Vokietijoje 480,000 mok
sleivių priversti buvo už
dengti knygų ir paimti į
rankas šautuvų.
Geri uždarbiai Ameriko
Francijos armijoj
yra
je daugina ir skaičių norin
čių vesti. Šit, Philadelprijoj 500,000 kareivių 17 metų.
šiamet apsivedė 17,245 vy
rų. Pernai gi skaičius ve
dusiųjų buvo 2,000 mažes*-

Mano Tikslas yra Koncentruotas Vieninteliai ant
Gavimo Skilvio Kentėtojų Pamėginti Eatonic
Norints Kartą.

H. L, KRAMER, Orlglnator of Eatonic

Kapitonas Amundsen, gy
venus dabar Kcw Yorke,
rengiasi skristi į šiaurinį po
lių orlaiviu. Minčtasai ka
Dabartinėje valandoje Eu pitonas jau lanke šiaurinį po
ropos valstijos turi sumobi lį su laivu.
lizavę 38 milijonus kareivių,
kurie sulindę žemėse žudosi

viens kitų.
Laike pirmų dviejų metų
karės užmušta 3 milijonai
kareivių.
(
Nelaisvėje yra 4 milijonai

800 tūkstančių kareivių.
Viena diena karės kaštuo
jariOO milijonų dolerių.
Belgijoj badauja 7 mili
jonai gyventojų, Lietuvoj—
-2 syk su pusė milijonų gyVeiįojų,
Xmilijo-

MILIJONŲ GYVENTO
JĮI NENORI TAPTI
PILIEČIAIS. '
Aprokuojamn,

kad

Suv.

Valstijose gyvena 4rii 14,000,000 gyventojų, kurie ne
turi
pilietiškų
popierių.
Ypač kratosi nuo pilietybės
Vokietijos ir Austro-Ven
grijos pavaldiniai.

Dyspepsija - Remens

Škubėjimaa ir Eupinimosi, ešiojim.osi ir Draskymosi baisios kovos kasdioniuio gyvenimo, kurį mes vedame turi did 'sniui pažymėtiną ‘įtekmę '
ant Žmogaus Skilvis, negu ant by kurio kito Ku■o Organo.
_
Kuomet kiti sąnariai yra lytoti dovyiriuoso
kartuose iš dešimtėg gali būti susektas paąinau-

ne kaip tamsta gu
jungimo yra puouin
duoda greitą žinią
sumišimus.
Kuoitiet
tamstai — žinios ai
gaus Brango arba
žinią — staiga turi

IK NETIKTAI KLAIDUS APSIEJIMAS SU
SKILVIU
ATNEŠA
BLOGAS
PASEKMES.
Skilvis yra arčiaus sujungtas su
smegenimis

Netoli tamstos z
(nervai); labai svar

V*f

*>.

H. I*. Kramer.

Skilvio - Vargai

vi0.ir tam,tn |Mkl;

vą organizacijos.

I

IŠVARO GAZĄ Ii KŪNO I

‘ Buk geros gyveųfojas — pakol gyveni. Tamsta noesi priverstas gy
venti aut Mirdts valgio, ule valgyk ką mėgsti ir buk normališku. At
mink, EATONIC išvaro gazą iš tamstos kūno — ir išpūtimas išeina kartu.
Jis sustabdo perrugimą — tai yra, per daugel rukštumo — tas pradeda
beveik visos skilvio vargus.
Niekad pirmiaus noturėjai tokios progos kaip šita dolei nusikratymo
tuo to silpno, sergančio skilvio — gtuifci Greitą, Nuolatinį Palengvinimą
nuo visą tą skilvinią vargą, kurie padaro kožną puvalgimą šaltiniu bai
mės ir gyvastį sunlsotiybe — neprarasdama* nei ecnto
Griebk šitąją progą! Daryk tuojaus pakol šitas pasiulijimas yra
Tamstą ir pradėk tuojaus prytirti tą nuostabą palengvinmą kurį EĄTON1

telkia!

SnS pagarba,

Aš rizikuoju rhvo vardą ir garbę ant pačio pir
mu išmėginimo,
Mano geras vardas yra bran
gus man — aš veltui nonaikint iao vaisius ciclo

Nevirinimas

tio nuo skilvio.

gyvasties darbo — ale neturiu jokią abejojimą
remdamas viską ant pasekmių Eatonic Tabletą.
Aš užtai stipriai raginu kožną vyrą ir moterį
su blogu skilviu pamėgint tuojaus Eatonic Ta
blėtus man patariant. Aš sakau tikrai ir nuošiitžbn. i i. • < :i..«;i.ius nereikia koltai d; *: silp
no kertančio skilvio.
Man priderėtą žinoti geriaus nekaip kitiems ką
Eatonic Tabletai padarys. Mano pasakojimas tu.
ri reikšti ką nors šiame dalyke. Kuomet papatariu tamstai pamėginti EatODic Tabletus, tam
sta gali daug ko pelnyti — nieko neprarasti —
darydamas ką tamstai sakau, nes aš atsakau jei
Eatonic nesuteiki urmą skilvio palengvinimą
štai mano ypatiškai gvarantuojamas pasiulyjimas:
Nusinešk apatinį kuponą prie savo vaistininko
šiandieną ir gauk didelę dėž. EATONIC. Vartok
juos sulyg nurodymą, ir jeigu esi nepasitenkinęs
—- delei kokios priežasties — su pasekmėmis, su
grąžink dėžę jam ir tamstai ąekaštuos nei cento.
Aš susirokuosiu su tamstos vaistininku delei dė
žutės, kurią suvartojai
Aš noriu tiktai, kad
kožnas skilvio kentėtojas duotą Eatonic teisą
pamėginima.
Aš tikiu, kad jie tamstai pada
rys gerą. TAMSTA ESI TEISĖJAS. Aš sakau,
kad Eatonic yra gerinusia pasaulyje gydudlė dė
lei skilvio ligą — tamsta ir tą sakysi |>o pamėginimui Eatonic — ir laikas Tamstai Pradėti
yra tuoj pat.

~

Dešimtimis tuksiančią kelibso menes, unso — padarė' šitą išmėgini!
atrado greitą palengvinimą ■'nuo skilvio vargą. AITĄ JIE LIUDIJA, n,
'klausyk ją žodžio — tiktą! pasėkoms savo dalyke — ne.iurint koksai
vargas — pamėgink EATONIC — neskiriant kas toks esi — ktir gyveni vėluokis — eik prie savo vaįstininM* šitoj dienoj. Eatonie yra ten <|e|<
ves — su užtikrinančiu palengvinimu. Ooriaba, mes šaknine, negu ką d«
bandęs.
Jeigut mes klystame -*• mes nenorimo nei cento.

Šita Buguba firaranciii Yra Beri Bj-hrloje Vaistlnitloje-VISUR

;

IZS«L UUumIa I/aIAėlmiXIa2a■ M‘!" nekvalifikuotai ir visiškai gvntfnttm-;

Klfik-Vlfino e VaiStlnyblO
6, aukuos
jam. '
*

I Eatoab .į los pa.e.»Mirta,Ki»<;|7».
jiiibėjni turiu vardas yrn žen.luln.,
Jeigu, Delei Kurios Priežasties pirkėjui būnant teisėju Eatonic nėra tircm,
kuo tvirtinnm, po Dešimts Dieną Pamėginiino tamsta sugrąžinsi pirkiiSuj»
prekę savo pirkėjui. Aitą yra musą tiesi gviiranrijn — tamsta eai užtik*
rintHS padaryti jį geru.
EATONIC REMEDY COMPANY,
Išleistus iš Prezidento Ofiso:
Pagal II. L. KRAMER, l’Kizidniitas._
1018.24 South \Vabash Avė., Chicago, Illinois
'

Aš pardaviau savo kostumerlui .......................................................... Vieną Dėžutę
Eatonie sulyg viršniinėt* Gvaraneija.
,
Pasirašyta .................... .................................................................................. Vaistlnittkas
Gatvės Adresas

........................................................ ..
Data .................................
Kiekvienns pirkėjas dėžutė Eatonic nuo by kurią
UVIDUDA 0 A 8 b
•
vaistininko — visur turi Dvigubą Gvarnnciią nuo
Vaitininkn ir musą.
Pinigai bus tuoj sugrąžinti jeigu Eatonie nėra pa
tenkinantis. Tsnista gali tnščiąją dėžutę prisiųsti mums, jei nori, ir gauti*
sugrąžinamus pinigus.
Jeigu sugrąžinsi krebu shvo vaisttninkui jisai i;mj
su'T’-aiys tamstos pinigus — mes su juo suSirokuosimc.

nVICIini fiViRiliri Ii’

SANVA

*•*•**«**»«*«••• kta delegatų

is Fondo &*■*.'
^Reikalai
------------------

Kas Reikia Žinoti?
1) Keikia žinoti, kad Tautos Fondo knygos yra sukrautos pas iždininkų, p. B.
Vaišnorų, 1514 Carson St., j
S. S., Pittsburg, Pa., iš kur
jų turi užsisakyti kiekvie
nas Tautos Fondo skyrius
ir prie kiekvienos progos
pardavinėti.
2) Tose vietose, kur apsi
lankys su prakalbomis Dr.
J. Bielskis, reikia jam įduo
ti surinktas aukas ir pini
gus už parduotas knygutes.
3) Išsirašantis knygas ne
privalo jų atgal grųžinti, bet
visas išparduoti, arba tik
tiek užsisakyti, kiek tikisi
išparduoti.
4) Niekas neturi išleisti iš
minties neseniai pagarsintų
Kalėdų fondų. Visas Kalė
dų Dovanas aukaukime Lie
tuvai, nes ten jos tūkstantį
kartų reikalingesnės.
5) Visus surinktus pini
gus reikia atsiųsti prieš
Naujus Metus, nes reiks iš
leisti plačių atskaitų.

Lapkr. 2:

būry, Conn.
ko T. F. 4f
prisiuntė }
kariškas

..

Iki lapkričio 1. d.
1916, į Tautos Fondų
įplaukė............... ... .$60.115.05
Lapkričio 2, Waterbury Conn.- Surinko
T. F. 40 skyrius, pri s.
S. Knlikanskna................ $30.00

Vargas kariaujančiose šavse. Telegramos praneša,
;ad ir Londone labai skaulžiai jaučiama maisto stoka.
Dėlei to žada užsidaryti
iaug restoranų bei viešbu-

Lapkr. 24, Rocklale, III. — surinkta
Bugėnų Krikštynose
pris. kun. Al. Baltutis
Lapkričio 27, New
Haven, Conn. — su
rinko T. F. skyrius,
oris. V. Zavarskas ..

K. Pakštas, T. F. sekr.

Tautos Fondo Sekretoriaus
Atskaita iš Įplaukų už
Lapkritįč 1916 m.

Chicagoje

A’

vakarienėje,
“Draugo” i

Lapkr. So. Boston,
lass. — surinko T,
\ 11 skyrius, pris,
\ J. Carens .........

Lapkr; 30, Pitts
Airgh, Pa. — surin
.ta Blazaičių krikšvnose, pris. “Drau

NIS DRAUGAS”

Netikėta Mirtis.

Nedėlioję, gruodžio 3 d.
sveikas vaikas nuėjo sveeiuosna ir staiga susirgęs
mirė. Mirties priežastis ne
sužinota.

SŪNŪS GYDYTOJO.
Primename gerbiamiems
Auklė: — Ar sukalbėjai
skaitytojams, kad nedėliojo
Šv. Jurgio svetainėje bus poterius?
Jonukas: — Taip.
Chicagos vyčių apskričio
Auklė: — O prašei Dievu
choro koncertas.
Girdėt
kad choras stropiai rengiasi lio sveikatos motynai?
Jonukas: — Taip.
prie minėtojo koncerto ii
Auklė: — Ir dėl tėvelio?
reikia tikėties, kad visi at
silankę nemažai galės pasi
Jonukas: — Taip.
džiaugti gražiomis daino
Auklė: — Ir dėl visų?
mis.
Jonukas: — O ne, nes
Nepraleiskite progos!
tuomet tėtė neturėtų darbo.
MOKYKLOJE.
Mokytojasė: — Na, o da
bar atsakyk kame yra Aus
tralija?
Mokinys: — Aš manau,
kad ji yra ten, kur ir pirm
buvo.

K

Aš Potronelė Ju/Tlpnė nnipškau pivr
Kntrinos Rauktnitė* po vvrr
’^ntrinoR BliudienėB. Paeina iš Knn
-o gnb., Pnspiniv npsk^.,
fivf’kšnop
nieaaelin. IS rietu kaip nplpi<lo tė
•”nc_
•♦n
rrvvoTio
osterp. Mn«s, .Ti pati ar kas kita*
mlonės atsi^ankti ant šio antrašo:
PETRONET.E JUDTENE.
'342 So. Paulina st.,
Chicago, TP
•pspr«

Kas nori gauti darbų, tur
kreipties valstijinin darb<
biuran į “Unskillcd Labo
Department”, 520 W. Mon
roe st., Chicago. Visi dar
Blaivininkų Vakaras.
bai duodami veltui. Ir te^
Ketverge, lapkričio 30 d. pasakoma, kiek kas kur gu
Chicagos Apskričio Blaivi- ii uždirbti.
linkai surengė gražų vaka
1 kalvio,
rą Dievo Apveįzdos parap.
5 automobilių mašinistų,
ivet. Programas susidėjo iš
6 kartaisių,
kalbų, dialogų, deklemaci7 katilų dirbtuvėje,
jų, monologų ir t.t.
1 stiklų dirbtuvėje,
Kun. A. Briška kalbėjo 10 medžių pjovykloje,
įpie kenksmingumų alkobo- 20 rakandų, dirbtuvėje,
liaus. P. Gloveckaitė ir A. 100 formdirbių,
6 plieno šaltkalvėje,
Dūdas sulošė dialogų: “Giruoldė su Blaivininku;” A. 30 matininkųr
Bereckaitė padainavo solo: 10 šėpdirbių,

‘Sunku gyventi žmogui ant
svieto;” A. Benevičius vailino monologų; O. Viselgiuė deklemavo; A. Petkiutė
oaskambino ant piano; N.
Freitikaitė deklemavo; A.
3ereckaitė ir M. Venckaitė
padainavo duėtą, akompa
navo A. Petkiutė.

UOMET pabaiget
kalbėti per telefo
ną visuomet pasaky
kite “Good Bye” Tuo
met nei viena nei an
tra puse nesijaus, kad
telefonas tapoT’uždarytas,

Makinnma: angliškos ir lietuviškos
’-albu. aritmetikos, knygvedystrs, ste
’ovrafijos, tvppwriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos is
torijos. geografijos, politikinės eko
-'omiios, pilietvstės, dailarašystės.

ĮTAISYTAS
15 formule1 recepto; suteikto išmintin
gu Egypto lokūuinltu,

Mokinimo valandos: mm 8 iš ryte
'Iri 5 po pistų: vak. nuo 7:30 iki !):3C
'660 Emerald avė., CHICAGO, ILL

apsireiškiu esn. stebėtinai pasekmingu
nuo pėdino pilvo ir i.mu. per

VISU DOMAI!

int

g-i
I I
fį A

Phone Yards 2721 i
į DR. J. JONIKAITIS |
GYDAU VYRŲ, MOTERŲ j
IR VAIKŲ LIGAS
3337 So. Morgan, St.
CHICAGO, ILL.

kirs skaudėjimo. d;sho. gal ros
tkavdij’ia-j, n stojimo ape/i.o,
kairi. pal.ojr. <rl.. c-.d., s.itaieonu., ,šjir..ū,u labui pagarsėjusio

seno .ir B tikimo draugo irimynoR. naudojanm visame pa-aulyje per pusę šmumečio—25 .
u* bonkut?
aptiakot*,
arba gulite ufci&kjti tiesiai iš
F. AU. IttOOTBn dk CO.
14—M Vashififfea SVeai, Ncw tvfc.

Ona Povylaičiukė ir Vincą1
Liubinas paeinanti abudu iš Sv
valkų gub., Nafimiesčio apsk., Ty.
-din gminos, rtKirių kaimo, pa
’esko brobu, iVnco ir Jono Po
■"vlaičiu. Kazimiero ir Jono Liu «mmuut.tAUumiAU
Kinu, viniiriu^tr nažjstainu gj
vefnnčių AmeiMkoje.
Mrsų adrereš:
S
ADVOKATAS
St. Patninkn. Mir.rkoj gub
no Vostrėbovartij’1.
Miesto ofisas:
Room 815

Lapkr. 2, Niagara
Lapk. 30, Norwood
Falls, N. Y.-Aukavo
iass. — surinkta de
šv. Cclelijos choras,
gatų
prakalbose
Po programui buvo lietuprie. . “Draugo” ad
ris. P. Kudirka .... $G1.4(
savo brolio Juozapo Orį
.riški žaislai ir šokiai. Vis "o.Paieškau
ministracija .............
.Gyveno 111 Daugins St., Soutl
Viso per lapkritį,
Siginnw, Mieli. I’-rašau malonės! a)
kas nusisekė gerai.
Lapkr. 3, Chicago,
aišaukti
'IH‘
t
?16, įplaukė .... $ 1,560.7:
Lai plėtojasi blaivybė ir
ONA GRIOTT’TE,
Ill.-Pridavė kun. II.
Labu iki gruodžio
(po Vvrn Jurinienė)
lorybė;
Vaičiūnas.....................
6P1 N. Riverside St IVnterbury, Com,
1916, į Tautos
Lietuvos Pelėda.
Lapkr. 10, Easton,
ondų įplaukė .. $61.675.7'.
Northsaidietis.
Pa.-Prisiutė kun. J.
K. Pakštas,
Raštutis .......................
T. F. sekr
Lapkr. 13, Montreal, Canada.-Aukavo
Aukos iš Norwood, Mass.
veitos lietuviai, pris.
“Art Institute of Chica-!
HAUII
Aukos, surinktos per de
kun. J. Yisniauskas....!
legatų (kun. Dr. Bartuškos 70 ” pakvietė į garbės sųna-|
Lapkr. 14, Trenton,
ir Dr. J. Bielskio) prakal rius kun. A. Petraitį. Kun. tnlikiškos pašė
N. J. — surinkta St.
A. Petraitis esųs jau sųna-it%
Vaitkevičiaus vestu
bas spalio 13 d.
Amerikoniškos astro-iI kalais.
PaH'! ■usiUžtat
yažinti
vėse, pris. A. Junča
Po $2.00 aukavo šie: Kun. rys:
J
.
Lapkričio 14, PaA. Daugis, Ona Nevaliutė, noimskos draugijos, sąnarys, Juozapo Rnnkfio
nock, Conn. — auka
Justinas Bartuška iš Laco- vakarinio dangaus draugi
jos, sąnarys praktiškos as
už spalio mėn. nuo
nia, N. H.
vietos lietuvių, prisiun
Po $1.00 aukavo: V. Ku tronomijos, sąnarys nacioM. Juškevičius .........
dirka, S. Ragulevičius, J. nališkos geografijos draugi
Lapk. 1.7, Chicago,
Blažionis, J. Didžbalis, P. jos Washington. Kun. Pet
III. — aukavo šv. OKuras, P. Kudirka, B. Sta raitis yra mylėtojas ir tyri
Reikalingas patyręs lietuvis Steno
4ios draugija, prida
šaitis, A. Pigaga, S. Klovas, nėtojas astronomijos mok grafas.
Durbss bankoje.
vė p-nia A. ‘Nausė
Susižinoti laišku ar ypatiškai:
• J. Vaneonas, A. Šeškevičius, slo.
8. G. o.. “DRAUGAS”
J. Jakaitis. 1800 A.
dienė, .........................
1 P. Zibalaitis, A. Stadelnikas
W. 46th‘ Street,
Chicago, III
Lapkr. London, Ca
M. Didžbalienė, A. Kurienfi,
nada — aukavo V.
P. Adomaitis, A. Didžbalis.
Bnrrorn $3.00 ir A.
į J. Sabaitis, M. Uždarinis,
Albušis $2.00, pris.
! A. Smilgienė, A. Januškevi
Lietuvos Vyčių Chicagos Apskričio choras gruo
“Katalikas” ...........
čius, J. Čeriokas. Viso su
džio 10 dieną, 19lfi m. šv. Jurgio parapijos svetainėje
Lapkr. 16, Chica
Įžanga $64.45.
Apgarsini
rengia pirmų koncertų.
go, III. — surinko T.
mams išleista $3.05.
Liko
Atsižvelgiant į Vyčių Apskričio Choro pajėgas,
F; 39 skyr., pris.
i $61.40, kuriuos prisiuntė P.
hutų apgailėtina, jei kas mylintis dailę neįurėjų progos
šį.koncertą aplankyti. Choristų eilėse žiba geriausios
J. Palekas ..............
Kudirka.
musų
dainininkų žvaigždės: poni Janušauskienė, poni
Lapkr. 17, PhilnK. Pakštas, T. F. sekr.
Pocienė,
poni Račknvienė, p. Just. Kudirka, p.'Balsis
dtlphin, Pa. — sū
ir kiti. Kiekvienam buX indomu išgirsti duetai ponią
riu T. F. 21 skyrių.’.,
Klaidos atitaisymas.
0. Pocienės ir M. Janušauskienės, kvortetai, solai
prisiuntė K. Prizą .. 100.00, , Viename laikraščių pasi
stipriausių dainininką.
Lapkričio 20, Ply
Sis koncertas linkėtina išgirsti lietuviams, o taiptaikė korektos klaida: buvo
mouth, Pa. — surin
pat
ir svetimtaučiams. Lai visi žino, kiek lietuviai
atspausta, kad iš Lawrence,
nužengė dailės srityje.
kta delegė|ų prakal
1 Mass. per delegatų prakal
bose, pris. Dr. J.
bas surinkta $8.00, o ištikro
Bielskis ..................... $60.001 turi būti $86.00, nes tiek at
Lapkr. 20, IVilkessiuntė Dr. J. Bielskis.
Barre, Pa. — sminK. Pakštas, T. F. sekr.

£
Nauji, neatimti,
uaryti ant S
R užsakymo siutai ir overkuuai, 2
? vertės nuo $30 iki $50, dabar V
« parsiduoda po $15 ir 25 dolerius. •
S
Nauji, daryti
gatavimi nuo Z
$
•
a
?
•
»
*

$15 iki $35 siutai ir overkotai,
nuo $7.50 iki 18 dolerių.
Pilnas pasirinkimas kailiu pamuštų overkotų
Visai mažai vartoti siutai ir
overkotai
vertės nuo $25 iki
$85, dabar $5 ir augščiau. Kel-

♦

nės nu,) $1.50 iki $4.50.

Z

•

Vaikų į

| siutai nuo $3.00 iki $7.50. Vas lizos ir Kufierai.
J
Atdara kasdieną, nedėliomis
k ir vakarais.

Į

S. GORDON,

į 1415 S. Halsted st., Chleago, DL
44 -4 e
•k#*.»**«w*

t PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
. O

Ant Durų, Lentų Remti ir Stoginio Popleros

j

\ CARR BROS. IVRECKING C&-

s A. A. SLAKIS

. 3003-3039 S. KALSTEI? ST.,

CHICAuO

19 So. La Salio St., Chicago, III.

Tel.

Randolph 5246

gyvenimo vieta
3255 South Halsted Street
Tel. Drover 5326

I

ADVOKATAS
Namų Ofisas:
Miesto Ofisas: |

3323 S. HALSTED ST. 127 H. DEAR3CRH ST.
Ant trečių lubų F.fom IIII-I3 llflilj Bldg.
.

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

KAZIMIERAS GUG1S

Tel. Droier 1310

. Valstybinis Bankas su dideliu kaltalu arti Jųaų namų
Regntiarišięai peržiūrimas Valstijos ir Clearing House Association. 11noma gVaraaci.ja, kad jųsų piningai yra saugiai padėti ir kad jie bus
išmokėti, kuomet jus pareikalausite.
Atdara Panedėlio, Ket vergo ir Subatos vakarais iki 8:0 ▼. vakar*.
Kalbama Lietuviškai ir LenkiškaL

i

Tel. Central 4411

i., -i e3EJBE

B

Tel Drover 7042 »

j

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVIS DENTISTAS

Į Valandos: nuo 9 ryto iki 9 vak. •
4
Nedėliomis pagal sutarimų.
,

Suvienytų Valstijų krasa
čia laiko savo pinigus

nwwHWitmL -m.

4712 So. Ashland Avė.
art 47 tos gatvės

JAS P. 8TEPINA, Prezidentas.

ADOLPH J. KRASA, Kasiertna.

ta pirkimo pas —

K, NURKAITĮ,
kaip ui laikrodėliai, žiedai Ir
kitokie auksiniai daiktai.
Nau
jausio lšdlrbimo tavorai

K. NURKAITIS,
1617 N. Robey at.
Prie Milwaukee

ir North avė.

Taupykite

pinigus
<» —pirkite gerinusių kavų Clii
į cago j ir mokėk ni sv. tiktai
ii

s

j . .......-................ -

$500 DOVANŲ, Jei jų« galite
raeti iš taukų darytų sviestų
kurioje nors išBankės
san
krovų.

j Geriausiu Santos
* Kava Standard
'<nva 28 ir 30c. ver
SMETimS

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

Geriausias
Smetonos (vie
stas. Geresnis
negu kur jus

Siu 43c

cocot

RYŽIAI
Geriausi
žiai lOe
rųšies

51c

ARBATA

Bank ės
O eri susis Coeoa.
Sulygink s u
bent-ko- 4Ap
kia % sv

Priimniaualo i
Arbatos
Ova
rantuotos /JA»
60e. vert. T’UC

4729

2054 Wllw.nkee Av.

1»» 8. Halsted St.

1045
1510

1818 w- l2th 8t.
*1°S W. 22nd st.

Mllirsnkee Av.
W. Madison st.

2830 W. Madison st.
1644 W. Chicago Av
1836 Blue IsUnd Av

SOUTH 8TDR
8082 W<ntworth Av
8427 S. Halsted st.

8.

Ashland

NORTH 8IDR
<o« W.

DlvMon

720 W

Nnrth Av.

2640 Lincoln Av.
8244 Lireoln Av.
8413 N, Clark

