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RUMUNAMS NESISEKA.
LONDONAS. Oficialės te 

legramos praneša, kad ir 
Transylvanijoje ir Dobru- 
džoje rumunų armija esanti 
labai dideliame pavojuje. 
Jeigu artimiausioje ateityje 
nebus prisiųsta pagelbon 
daugiau kariuomenės, tai 
rumunų ir rusų armija Ru
munijoj gali būt visai sunai 
kinta.

VIENAME MUŠYJ BUL
GARAI NETEKI 5,000 

ŽMONiy.

AUSTRAI PRISIPAŽĮSTA, 
KAŪ RUMUNAI PAĖMĖ 

MIESTĄ KOCHALEM.

MĖSA BERLYNE ATPIGO. GRAIKIJA NEUŽILGO GA
LĖS PRISIDĖTI PRIE

PAIMTI TRIS RUMUNI
JOS MIESTAI.

LONDONAS. Vyriausis 
armijos vadas von Maken- 
2enas keliose vietose sutraš
kino rumunų-rusų armijos 
jiegas. Atimti tris Rumuni
jos miestai.

Makenzeno armija randa
si tik už 7 mylių į pietus 
nuo Rašo vos, Vokiečiai ma
no pulti ant tvirtovės Čer- 
navoda.

Londonas. Sakoma, kad 
mūšyje Dobradžos krašte 
bulgarai neteko penkių tūk
stančių žmonių. Tai bu
vo viens baisiųjų mūšių da
bartinėje karėje. Daugiau
sia mušėsi, durtuvais. Nei 
viena, nei kita pusė nenore 
jo imti nelaisvių. Įniršę ka 
reiviai nesulaikomai veržėsi 
pirmyn.

frTncuzai žengia
PIRMYN,

Vienna. Rumunijos ka
riuomenė be mūšių paėmė 
Transylvanijos Alpuose mie 
stų Kochalem.

Berlynas. Čia kaina mė-j 
sos liko sumažinta. Už sva-1 

rų veršienos ynrin buvo mo-; 
kaina 2.60 markių,-o dabar 
reikės mokėti 2.40 markių. 
Už avienos gi svarų vietoje 
2,10 markių tereikės mokė
ti 1,90 markių.

TALKININKAI SUNAIKINI 
29 VOKIEČIU DIVIZIJAS.

DIDVYRIŠKA MIRTIS 
KUNIGO FINN.

SERBAI PAĖMĖ DAR 
DU MIESTUS.

22 BELGAI PASMERKTI 
MIRTIM,

SAVĄJĄ DOBRUDŽĄ BUL
GARAI JAU ATSIĖMĖ 

ATGAL.

Paryžius. Paėmę miestus 
Bemy ir Denieeourt fran- 
euzai pasekmingai pradėjo 
atakuoti sutvirtintų pozici
jos prie Combles. Karšta
me mušyj vokiečiai galų 
gale neteko vienų apkasų, 
esančiu tik už 200 metrul *
nuo miestelio Combles. Tai
gi tur-but ir pačio miestelio 
dienos jau yra suskaitytos. 
Laike dviejų pastarųjų die
nų franeuzai paėmė į nelais
vę 1,600 kareivių. Tame 
skaičiuje buvo 25 afieeriai.

Londonas. Serbai įėję 
į savųjį kraštų, pasekmingai 
žengia pirmyn. Vakar jie 
atsiėmė dar du savo mies
tus: Krušegrad ir Neokazi. 
Nuostoliai abiejų pusių pa
sibaisėtini. Nesigailima nei 
šovynių, nei bombų, nei 
žmonių.

POPIEŽIUS PRAŠO NE- 
BOMBARDUOT! 

VENECIJOS.

Čia iš Miaastricht prane
ša, kad už šnipinėjimų liko 
nubausti mirtimi 22 žmonės. 
Skaičiuje nubaustųjų yra 
Namuro miesto burmistras 
M. Golenvoux.

RUSAI IR RUMUNAI 
MUŠAMI,

KARĖS.
Londonas. Ir vokiečiai ir 

talkininkai kaip įmanydami 
stengiasi prikalbinti grai
kus prie karės. Spėjama 
kad naujoji ministerija prie 
lankesnė yra talkininkams. 
Spauda taipo gi kas kart la
biau pradeda agituoti už 
Vcnizilosų.

Laikraščiai rašo, kad grai 
kų kareiviai, kurie sugrįžo 
iš Kavalos, maršuodaml 
gatvėmis sostinės šaukė: 
“Salyn su bulgarais!”

talkininkaT IŠVARĖ 
BULGARUS IŠ GREKIJOS.

Anglijos karės miųisteri- 
ja praneša, kad buk laike 
pastarųjų dviejų mėnesių 
talkininkai prie upės Sem
iuos sunaikinę 29 vokiečių 
divizijas.

Ponas J. H. Patterson, ra 
šo, kad mūšyje ant upės 
( 'lydė kranto, katalikų kun. 
Einu, pamatęs sužeistus ir 
mirštančius, šoko gelbėti 
juos. Ant kelio jam kulkos 
suardė rankų. Jis, to neat- 
bojo, ėjo per kulkų kriušų 
ir teikė mirštantiems šven
tus sakramentus. Drųsus 
kunigas eina- nuo vieno prie 
kito sužeistojo, rengia jį 

Amsterdamas. Belgijoje prie mirties. Rodosi, kad jis 
kilo visuotinas anglekasių stebuklingai apsaugotas 
streikas. Dėlei pabrangimo nuo kulkų ir sprokstančių 
pragyvenimo, darbininkai granatų. Bet štai granatų

ANGLEKASIŲ STREIKAS 
BELGIJOJE.

reikalauja padidinti mokes
ti už darbų.

BERLINAS SOFIJA. Do
brudžoje bulgarai pasekmin 
gai žengia pirmyn. Senoji 
bulgarų Dobrudža jau visa 
atimta nuo priešų. Ypač ar
šus mūšiai buvo apylenkė- 
se Copadium, Adjenlar ir 
kitose. Visur imama daug 
rumunų į nelaisvę.

Iš VOKIETIJOS IŠVARYS 
10,000 ITALO.' L-

APYLENKĖJE LA BASSEE 
FRANCUZAI SOMUŠĖ 

VOKIEČIUS.

Rymas. Šiomis dienomis 
popiežius Benediktas XV| 
siuntė Austro Vengrijos im 
peratoriui laiškų, prašyda 
mas paliauti bombardavus 
Yenecijų.

Sis Italijos miestas labai 
turtingais dailės pamink
lais. Šventasis Tėvas, var
dan civilizacijos, prašo pa
sigailėti bent tųjų dailės 
brangenybių.

Berlynas. Naujų, labai 
gerai sustiprintų, mūšio li
nijų tarp Danubos ir Juodų
jų jūrių vokiečiai galutinai 
suardė.'

Salonikai. Ofieiališki ra
portai skelbia, kad rusai, 
franeuzai ir serbai išstūmė 
iš Graikijos dešinį bulgarų 
kariuomenės sparnų. Caro 
Ferdinando armija skubiai 
traukiasi Monastyriaus lin- 
kon.

BULGARAI KRAUSTOSI IŠ 
SERBIJOS SOSTINĖS.

VOKIEČIAI PAĖMĖ NE
LAISVĖN 6,742 RUSŲ.

Londonas. Į šiaur-vaka- 
rus nuo La Bassee franeuzai 
su belgais trijose vietose už
ėmė vokiečių apkasus. Prie 
šų nuostoliai esu labai dide
li.

Bernas, (Šveicarija). Čia
gauta žinia, kad Vokietijos 
valdžia sumanė išsiųsti iš 
Vokietijos 10,000 italų. Jie 
buri vežami Italijon per 
Šveicariją. Tremtinių skai
čiuje yra daug moterų su Berlynas. Vokiečių ir au 
mažais vaikeliais, senelių, li strų kariuomenė šiomis die 
gonių. inomis pradėjo smarkius už

-------------------------- puolimus ant rusų pozicijų

VĖL RENKAMI MILIJONAI prie Kovelio. Oficialės ži
nios praneša, kad tvirtos ra 
sų pozicijos Zarečiuje prie 
upės Stokhod liko paimtos. 
Nelaisvėn paimta 31 aficc- 
ris ir 2,511 kareivių.

Gi apylinkėse Narajuv-
rub-įkos vokiečiai suėmė 4,200 

rusų

KARĖS REIKALAMS,
Londonas. Rusija vėl ma

no išleisti paskolų karės rei
kalams. Ši nauja paskola 
sieksianti 3 miijardų 
lių.

Photo b> American Presą Aaaoclatlon, from Madam.

Ant paveikslo parodoma kambarys dėl operacijų 
kariškame Suvienytų Valstijų traukiny j.

Londonas. Čia gauta iš
Al beini žinia, kad bulgarai 
jau pradėjo evakuoti Serbi
jos sostinę Monastyrių. Į- 
vairųs brangesni dokumen
tai vežami į Uskubų.

PETNYČIOJĖ NEW YOR- 
KE ŽADA SUSTREIKUOTI 

700,000 DARBININKŲ.

skeveldrų pataiko į kunigų. 
Sunkiai sužeistas kunigas 
krito ant smilčių. Biski at
sigavęs vėl davė paskutinį 
patarnavimų mirštančiam 
kareiviui, bet šį kartų nela
boji kulka kun. Finu ant 
vietos užmušė.

Mylėdamas artimų savo, 
padėjo kunigas savo gyvastį 
už juos.

UŽMUŠTA 600 VILLOS 
PLĖŠIKO.

Šioje pėtnyčioje New Yorke 
žada sustreikuoti 700,000 gat
vekarių darbininkų.

Majoras Mitchel kaip įma
nydamas stengiasi prašalinti 
ši labai nemalonų streikų.

VIENAS VOKIEČIU LAKŪ
NAS ŠIOJE KARĖJE NU

GALABINO 26 ORLAI
VIUS.

Telegramos iš Berlyno 
praneša, kad vokiečių lakū
nas kapitonas Boelke, nuo 
pradžios karės iki šiol su
naikino 26 priešų or1aivius.,ninių paukštelių

Karės ministeris, genero
las Obregon iš miesto Mek- 
syka praneša, kad prie Chi- 
huabua praeitoje subatoje 
liko užmušta 600 villistų. 
Taipo gi nemažai plėšikų 
paimta į nelaisvę. Kaiku- 
•iuos belaisvius kariškasis 
teismas pasmerkė mirtyn. 
Teismo nusprendimas jau 
esųs išpildytas.

TALKININKAI BĖGYJE 
VIENO MĖNESIO NETEKO 

78 ORLAIVIU,
Pasirodo, kad per pasta

rąjį mėnesį rasai, anglai, 
farneuzai ir italai neteko 78 
įvairių rūšių orlaivių.

Vokiečiai gi tame pačia
me laike netekę tik 17 plie-
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LIETUVOS
REIKALAI

“STOKIM Į DARB4 KAIP 
MILŽINAI!”

(Letuviu Dienos Dėlei). 
Pastarųjų dienų oficialės

telegramos iš Washingtono 
pranešė, kad lietuviams au
kų rinkimo diena paskirta 
seredoj, lapričio 1 d. šių 
metų. O prezidentas Wood- 
row Wilson jau išleido at-

Diena tebūna rugiapjūtė nu 
kentėjusiai dėlei karės Lie
tuvai. Visų kišenės bus 
mums toje dienoje atdaros, 
tik mokėkime jomis pasi
naudoti. Gal kitos tokios 
Lietuvių Dienos jau mes nė- 
kuomet daugiau neturėsime, 
taigi nepraleiskime šios pro 
gos, idant po laikui nesigai 
lėti. Tai prigulės nuo mu
sų pačių, nuo musų pasidar
bavimo. Verks iš skausmo 
širdis, jeigu ncnasisektų 
mums i diena, gailios aša
ros temdys musų akis, jei
gu mes nemokėsime tinka
mai pasinauduoti šia proga.

Netingėkime nešti pagel
bės badaujantiems broliams 
ir seserims!
TIK TAS LIETUVIS DA

|piktadaryste, buvo miujardo doleril} (3>. 1KTATVUK I QflVA|N
stas traukinys su kareiviais,!^950000) j d. rugp. 1916 *!•»»• 
idant suimti narsus plėši- - turėjo skolos 14 mili- 
kus. Bet šis traukinys I>ne jardŲ dolerių (14,065,000,- 

susprog- gu vįr§um Vokietijosvieno kaimo liko 
dintas. Šiuo kartu užmušta 
40 žmonių.

GATVEKARIŲ STREIKAS 
NEVV YORKE.

(.latve karių darbininkai 
New Yorke vis dar nenu
rimsta. Dalis jų streikuoja, 
o dalis dirba streike via i mu

turtas siekia 72 milijardo 
dolerių. Kės metą jeigu ji 
tūrėjo netol 10 milijardų do
lerių (9,700,000,000). Prieš 
karę skolos ji teturėjo tik 
vieną milijardą dolerių (12,- 
125,000,000) su viršų. 1 d. 
rukp. 1916 m. ji turėjo sko
los netol 12 milijardų dole
rių (11,882,500,000). Austri- 
os turtas siekia 25 milijar
dus dolerių ir pusę (25,400,- 
000,000). Kas metą jeigu ji

KNINGYNO.
Bibliophils ir Iconopliils, 

belgų draugijos išleido atsi
šaukimą, kad sudėti aukų ir 
atstatyti Louvain kningy- 
ną, kurį sudegino vokiečiai 
rugp. 25 d., 1914 m. Popie
žius pirmasis atsiliepė į tą 
atsišaukimą pasiuntė nema
žą sunni piningų tam daly
kui.

Visos povandeninės laivės 
susideda iž dviejų dalių: vi
durinės ir viršutinės. Vidu
rinėje dalyje randasi visi žino 
nės ir mašinos.

Iš tos pačios dalies taipogi 
išsikiša laivės komendanto bo-į 
kštas.

Del apsaugojimo nuo anuo-į 
tų šūvių šis bokštas papras- i 
tai būna gerai apšarvuotas. t
Be kitų prietaisų submarinos ; | Skolinanie pinigus ant Namų 

viršininko bokšte yra dar tam | Persiunčiame pinigus

Jūsų pinigą turi būti padė
ti geroje saugioje valstijos 

bankoje

Second Security Bank
■HMUF CHICAGO 
Milwaakcc Ar*. kampa* Westcrn Ava.

3% ant Jūsų Pinigų
Atdara Panedėliaii ir Sukatomis 

vakarais iki 8 valandai

si šaukimą, kviesdamas vi

sutSuv; ValstlJ1',pilteclus' BABTiNĖje“ Valanda 
JE GALI ATSISAKYTI

aukauti badaujančiai Lietu
va.. Taigi Lietuvių Diena 
jau gauta, žinome kada ji 
bus, ir mums dabar telieka 
tik ruošties prie jos ir ruoš- 
ties kuokarščiausiai, nes lai
ko liko labai mažai, o dar
bo yra labai daug. Tinka
mai prisiruošę prie tos die-

NUO ŠIO DARBO, TIK 
TAS DABAR GALI SNAU 
STI, KURIS NEMYLI 
LIETUVOS, KURIS NE
NORI, KAD LIETUVA 
BUTŲ LIUOSA IR NE 
PRIGULMINGA, KURIS

... .....NESIGAILI BROLIŲnos, mes galėsimo surinkti MIRgTANeIŲ BADU J(V

šimtus tūkstančių dolerių ir 
tuomi žymiai palengvinsime 
savųjų brolių vargą. Užtat 
VISŲ SUV. VALSTIJŲ 
MIESTŲ IR MIESTELIŲ 
LIETUVIAI KUOGREI 
6IAUSIAI DARYKITE 
MASS MITINGUS DELEI 
IŠRINKIMO KOMITETŲ 
SURENGTI LIETUVIŲ 
DIENĄ. Susimildami, ne
atidėliokite šio labai svar
baus reikalo, greičiau pra
dėkite šį šventą darbą. Juk 
iki Lietuvių Dienos liko tilc 
penkios ir pusė sąvaitės. 
Taigi laikas jau butų vi
siems lietuviams nuo Paci- 
fiko lig Atlantiko subrušti, 
laikas jau butų išsijuosus 
pradėti rengties.

Į komitetus rinkite žmo
nes įtekmingus, veiklus, ku
rie prisiėmę darbą visuomet 
ji išpildo. Žinodami, kad dar 
bo bus daug, rinkite į komi
tetus kuodaugiausiai žmo
nių. Chicagos komitetas su
rengti Lietuvių Dieną susi
deda iš 55 žmonių. Taigi ir 
kitos lietuvių kolonijos ne
pagailėkite vietų komitete. 
Juo daugiau bus darbinin
kų, tuo daugiau bus nuveik
ta darbo. .

Jokių ginčų tame darbe 
neprivalo būti. Vaizdas ba
daujančios tėvynės tesujun- 
gia mus i vieną didelę Lie
tuvių šeimyną, o meilė Lie
tuvos tebūna mums už va
dovą. Tik neišmanėliai ar
ba išgamos gali tą darbą ar
dyti bei prie jo neprisidėti. 
Pagaliaus nėra ir rimtos 
priežasties kelti čia varžy
tinės. Juk visos surinktos 
aukos bus tuojaus siunčia
mos į Lietuvą per Amerikos 
Raudonąjį Kryžių be pagel- 

- bos jokių fondų.
Taigi visi kaip vienas ir 

vienas kaip visi pradėkime 
rengties prie Lietuvių Die
nos. STENGKIMĖS KUO 
DAUGIAUSIAI SURASTI 
RINKĖJŲ MOTERŲ IR 
MERGAIČIŲ IR KUO 
PLAČIAUSIAI IŠ GAR
SINKIME TĄ 
ANGLIŠKUOSE

gu gi nesurengsime tinka
mai Lietuvių Dienos — sar
mata mums bus prieš save 
ir prieš kitataučius.
. Neužmirškime to.

Kuriam nerupi badaujan
ti tėvynė, kuris nenori pa
lengvinti vargą musų brolių 
už vandenyno, tai tas netu
ri teisės vadinties Lietuvos 
sunu, neturi teisės vadinties 
lietuviu. •

O kas nori gelbėti iš pra- 
žutes savo šalį, tai, anot 
poeto, te stoja į darbą, kaip 
milžinas. Kaz. Gineitis.

įvairios
Žinios

7,000 MIUGIJANTŲ 
GRĮŠ NAMO.

to į karus akmenis, bute
lius. Dažnai sužeidžiama gurėjo 3 milijardus dolerių 
eleiviai. su viršų (3,031,000,000).

Prieš karę ji turėjo skolos 3 
milijardus dolerių ir puse 
(3.637,500,000) dabargi ji 
turi netol 9 milijardų skolos 
(8,703,000,000).

Washington. Generolas 
Funston’as paliepė daliai 
milicijantų apleisti Meksi
kos parubežių. Arti 7,000 
milicijantų šiomis dienomis 
grįš namo.

RASČIUOSE. Nuo tų dvie
jų dalykų prigulės pasiseki-

VOKIETIJOS KARALIENĖ 
MŪŠIO LAUKE.

Vokiečių laikraščiai rašo, 
kad Vokietijos karalienė 
Augustina Viktorija išva
žiavo karės frontam

PLĖŠIKAI VIENĄ TRAUKI
NĮ NUSTŪMĖ Į GRIOVĮ, 0 
KITĄ SUSPROGDINO. UŽ

MUŠTA 40 KAREIVIU.

UŽMUŠĖ VYRESN YJfAS- 
OUITH’O SUNŲ.

VAIKŲ PARALYŽIUM SU
SIRGO 61 METŲ SE

NELIS.
Ne\vburge, N. J. šiomis 

dienomis vaikų paralyžium 
susirgo 61 metų amžiaus se
nelis John King.

VIRŠ DVlEJy MILIJONŲ 

RIANGUZŲ KENČIA DI

DŽIAUSI VARGĄ.
Londonas. Šiaurinėje

Londonas. Čia gauta ži
nia, kad laike pastarųjų 
Jmušiu Francijos fronte liko 

užmuštas Anglijos ministe
rių pirmininko vyresnysis 
suims leitenantas Raymon- 
das, Asąuitli’as. Velionis 
turėjo 38 metus amžiaus.

KINŲ MALDNAMYJ AT
RASTAS OPIUMAS.

Kiti du Asąuith’o sunai 
I rancijoje, kurią dabar lai- nuvo pavojingai sužeisti 
ko užėmę vokiečiai, didžiau- [ Dardančiuose praeitų mctŲ 
sis skurdas. 2,200,000 gyven- birželio mėnesyj, 
tojų neturi užtektinai nei
maisto, nei drabužių. Visas 
kraštas sunaikintas, apmi
ręs. Daug miestų, mieste
lių ir kaimų išdeginta, su
lyginta su žeme. Jokių už
darbių beveik nėr. Gyven
tojai reikalauja kuogreieiau 
;<ii pagelbos. Priešingai— 

dalis gyventojų išmirs nuo 
bado ir ligų. Lig šiol jų 
sušelpimui buvo kas mėnuo 
skiriama 3,400,000 dolerių.
Bet ši suma pasirodė toli 
gražu tinkamai neaprupina 
visii nelaimingųjų. Žadama 
padidinti pašelpą iki 6,000,- 
000 doleriu kas mėnuo.

ŠALČIAI PRIDARĖ DAUG 
NUOSTOLIU.

Ne\v Yorke viename kitų 
maldnamyj detektyvai su
rado dvi skrynuti opiumo. 
Jomi vaišinos kinai suėję 
melsties. Opiumas yra di
deli nuodai, prie kurių žmo
nės taip pat pripranta, kaip 
ir prie degtinės.

Keletą žmonių policija su
areštavo.

12 BANGŽUVIŲ IŠMETĖ 
JURA ONT KRANTOS.

Pietinėje dalyj valstijos 
Wisconsin pastarieji šalčiai 
pridarė labai daug nuosto- 

Ypač gi nukentėjo ta-lm.
boka, kukurūzai, bulvės. 
Viename apskrityj Roek 
nuostoliai esą siekia 250,000 
dolerių. Ūkininkai net vai
kams ir moterims moka po 
5 dolerius į dieną, idant kuo 
greičiausiai nuvalyti lau
kus.

Floridoje, netoli mieste
lio Pablo, jura išmetė ant 
smilčių 12 bangžuvių. Ap
linkiniai gyventojai skaitlin 
gai rinkos pasižurėti į tas 
nepaprastas žuveles. Visos 
ios buvo gyvos. Kai kurios 
bangžuvės svėrė po keletą 
tonų.

CIDŽIŲjy KARIAUJAN
ČIŲJŲ VALSTIJŲ 

STOVIS.

ŠEŠI FRANGUZU ORLAI
VIAI BOMBARDAVO BUL

GARIJOS SOSTINĘ.

KUR DAUGIAU MOTERŲ, 
0 KUR VYRŲ.

tikra trubelė, kuri iškišama iš' 
vandens. Per ją galima nia-Į; 
tyti viskas, kas dedasi ant 
vandens paviršiaus.

Viršutinė dalis povandeni
nės laivės taipogi yra plieni
nė ir padaryta dėlto, kad ap
saugoti vidurinę dalį laivės 
nuo vandens spaudimo. O jū
rių gilumoje vanduo labai 
smarkiai spaudžia. ,

Be šių dalii) povandeninėje 
laivėje dar yra tam tikros ka- j 
marelės, kurios galima pripil
dyti vandeniu. Įleidus į jąs 
daugiau vandens laivė grims-) 
ta gilyn, gi išlidžiant iš jų; 
vandenį laivė kjla augštyn. 
Jeigu gi tos kamarėlės suges
tų, tai sumbariną galima iš
teki ant paviršiaus vandens 
išmetant tam tyčią laikomą 
švyno gabalą.

Tokį švyno gabalą privalo 
urėti kiekviena povandeninė 
aivė. Be jo labai pavojinga 
teliauti. Švyno reikia turėti 
su savim nemažiau 300 pūdų.

Povandeninė laivė gali nu
sileisti į vandenį iki 23 sieks
nių gilumos. Vandenyj ji ga
li išbūti arti 24 valandų. Jei
gu kartais laivė nuskęsta, tai 
ant paviršiaus vandens ji iš
leidžia tam tikrą burbulą, ku
ris nudažytas šviesiomis spal
vomis. Šis burbulas yra su
rištas su nuskendusią laive 
viela (drata). Be to prie a- 
biejų galų vielos paprastai pri 
taisoma telefono aparatai. 
Laivai, pamatę ant paviršiaus 
vandens šį šviesų burbulą jau 
supranta, kad ten yra nusken
dusi laivė. Per telefoną, ku
ris yra tame burbule, galima 
susikalbėti su esančiais laivė
je žn'ionėmis, jeigu jie dar gy
vi.

| Europa ir galima 
gauti Laivokartes

ĮSTEIGTA 1888 M.

KASPAR
STATE BANK

PO PRIEŽIŪRA VALSTIJOS
KAPITALAS $600,000 -

Mes mokame 3 proc. ant Pinigų. 
Mes parduodame Foreign Money

Orders j visas dalis svieto.
Viršininkai

WiHlam Easpar — Pirmininkas 
Otto Easpar,— Vice-Pirmininkas 
Charles Krupka, Vice-Pirmininkas 
Joseph Sikyta — Kasierius 
August Filek—Ass’t. kasierius

1900 Blue Island Avė. 
Chicago, I1L

l is kasdien musų namus ap
lanko ir suteikia daug 
džiaugsmo.

Kuomet dienraštis “Drau 
gąs” labiaus tarpe lietuvių 
prasiplatins, tuomet lietu
viai labiaus susipras ir uu- 
sikratvs visokius socialistu•/ a
ir laisvamanių šlamštus, ku 
rie musų brolius tik ištvir- 
kmian veda.

Kuogeriausio pasisekimo 
gerbiamą j ai dienraščio

Draugo” redakcijai. Te
gu šitas dienraštis atsiras 
kiekvieno lietuvio namuose. 
Ko širdingai pageidauju aš, 

Jonas A. Dielinikaitis,
Muskegan, Mich.

ST. LOUIS, MO.

Laredo, Tex. Netoli mie
sto Tamosopo gauja plėšikų 
sulaikė traukinį, kuriame 
buvo vežama 62,000 dole
rių auksu. Visus šituos pi
ningus piktadariai pasiėmė 
sau. Visi keleiviai taipo gi 
liko apvogti. Po to trauki
ni plėšikai nustūmė nuo 
kalno į gilų griovį. Iš žmo
nių nieks nenukentėjo, ka

Nesenai Kopenhageno mo
kslo draugija paskelbė šito
kias žinias.

Rosi jos visas turtas siekia 
59 milijardų dolerių. Kas 
metą Rosija įeigų turėjo 6 
milijardus dolerių. Prieš ka
rę ji turėjo skolos keturis ir 
pusę milijardų dolerių (4,- 
544,630,000). 1 d. rugpjūčio 
1916 m. ji turi skolos 13 mi
lijardų dolerių.

Erancijos visas turtas sie
kia 58% tai J j ardų dolerių 
(56,600,000,000). Kas met 
įeigų Francija turėjo 7 mi
lijardus dolerių (7,061,000,- 
000).. Prieš karę ji turėjo 
skolos pusseptinto milijardo 
dolerių (6,400,000,0003. 1 d. 
rugp. 1916 m. i turėjo skolos 
14 milijardų dolerių (14,- 
162,000,000) su viršum. An
glijos visas turtas siekia 
721/2 milijardo dolerių. Kas

dangi keleiviams paliepta 
DIENĄ I nivo apleisti traukinį. Pa- 
LAIK-į sėkmingai atlikę savo darbą metą įeigų Anglija turėjo

piktadariai pabėgo. pusvienuolikto milijardo do-
Ant rytdienos į tą vietą, lerių (10,670,000,000). Prieš

Portugalijoj 1000 vyrų 
pripuola 1107 moterų, Ispa 
rijoj tiekos pat vyrų pri
puola 1074 moterų, Danijoj 
—1076, Švedijoj ir Anglijoj 
— 1045, Francijoj — 1034,

Petrogradas. Šiomis die
nomis šeši franeuzų orlai
viai, atskridę iš Salonikų, Šveicarijoj — 1031, Vokie- 
bombardavo Bulgarijos sos- tijoj — 1926, Austro-Veng- 
tinę Sofiją. Viena bomba' 
esą nuounolė prie pat vartų 
romų karaliaus Ferdinando.
Keliose vietose buvo kilę 
gaisrai. Lakūnai mėtė ant 
miesto atsišaukimus bulga
rų kalboje, primindami, kad 
jie dabar tuom pačiu atmo
ka bulgaram už bombarda
vimą Bueharesto ir kitų Ru 
munijos miestų.

NEMOKA RAŠYTI, 0 NORI 
BŪT TEISĖJU.

rijoj— 1023, Rusijoj—1031, 
Olandijoj — 1016, Belgijo; 
— 1015, Finlandijoj —1012 
Ttalijoj — 1010, Bulgarijo, 
—937, Rumunijoj —968 ir 
Graikijoj — 986.

O Lietuvoje ar daugiau 
vyrų ar moterį;—neturime 
žinių kaip manote?

KAIP PADARYTOS PO
VANDENINĖS LAIVĖS 

(SUBMARINAI).

KELI ŽODŽIAI Į “DRAU
GO” REDAKCIJĄ.

Nedėlioję, šio miesto ka
talikai turėjo progą pasi
džiaugti gražiomis iškilmė
mis. Jo Mylista arei vysku
pas J. J. Glemmon šventino 
šv. Juozapo lietuvių bažny
čią (kertėje gatvių Arm- 
strong ir Park avė.). Šią, 
naujai pašventintą bažny
čią lietuviai nupirko liepos 
27 d. š. įn. už 9,000 dolerių 
nuo unitarių. Bažnyčios pa
šventinimo iškilmėse dalyva 
vo arti tukstanties žmonių. 
Iš draugijų buvo moterų ir 
mergaičių Širdies Marijos 
draugija,' vyrų šv. Juozapo 
draugija ir kelios draugijos 
iš Colensville, Mo. Prieš mi
šias pamokslą sakė, atva
žiavęs iš Chicagos kun. A. 
Skrypko.

Šios parapijos klebonu 
yra visų mylimas ir gerbia
mas kun. M. Vitkus. Jo pa

derinamoji Redakcija!
Aš, Jonas A. Dielinikaitis,
esu naujas dienraščio
“Draugo” skaitytojas. įsidarbavimas visame kame
Siunčiu savo širdingiausius žymus. Kol lietuviai netu-

mas aukų rinkimo. Lietuvių kur atsil iko virš aprašyta karę ji turėjo skolos pusket- vo pavardę.

Jersey City vežėjas Lio 
Ignan stato savo kandidatū
rą į teisėjus nuo demokra
tų partijos.

Lio Ignan vos pasirašo sa

šioje karėje povandeninės 
laivės lošia labai svarbią rolę 
O kiek jau jos paskandino lai 
vų tai ir nesuskaitysi. Taigi 
tur-but neprošalvj bus skaity 
tojams sužinoti kaip tos plie 
ninėt žuvelės padarytos.

vclijimus kaip “Draugo” 
redakcijai, taip ir jo ben
drovei už leidimą dienraš
čio “Draugo”. Veliju, kad 
“Draugo” skaitytojų skait
lius nuolatos didintųsi ne 
šimtais, bet tūkstančiais. 
Veliju kiekvienai'’’ susipra
tusiam lietuviui katalikui 
skaityti ir platinti dienra
šti “Draugą”. Nes tai vie
natinis musų mokintojas ir 
nuims žinių - žinelių prane
šėjas. Tai didis lietuvių ka
talikų apšvietos šaltinis, k u

rėjo savo bažnyčios, kun. M. 
Vitkus laikydavo mišias len 
kų bažnyčioje prie kun. 2i- 
linskio. Reikia pažymėti, 
kun. Vitkaus sutverta para
pija, tai yra pirmutinė lie
tuviška parapija šioje val
stijoje.

Daugiau mums duokite 
tokių žmonių, kokiuo yra 
kun. Vitkus. O tuomet lie
tuviai bus šviesus, nebus 
pas mus tiek bedievių, so
cialistų.

Parapijonas.
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SAVAITINIS DRAUGAS

IS KARES LAUK
SULAUŽYTA VOKIEČIŲ 
APSIGINIMO LINIJA 

FRANCIJOJE.

ANGLIJOS UOSTAI PILNI 
SUŽEISTŲ KAREIVIU.

BERLYNAS.

Iš Berlyno ateina ži
nia, kad Dobrudžos šalyje 
įvyko didžiausis mušis. 
Iš vienos pusės mušės rusai 
ir rumunai. Iš kitos pusės 
vokiečiai ir bulgarai. Krū
vinis imtinės buvo per kiau
rą dieną ir naktį, dalu ga-

Berlynas. — Anglijos r"sni s" '■"'"""••lis n..|>,.i5-
Uuokc sulaikytas lnll;''' vokle.'-l... ir

ludgaru užpuolimo,

NAUJA GRAIKIJOS 
MINISTERIJA.

Kruvini mūšiai tęsiasi 
Tunte 28 myliu ilgumo.

Londonas. — Anglui su 
franeuzais Kra ne i joje nesu
laikomai eina pirmyn ir 
traškina vokiečiu pozicijas. 
Visa vokiečiu trecioji apsi
gintum linija nuo Thiepval 
ligi Sonmų* upės teko sąjun
gininkams. Sąjungininkai 
vietomis yra pasivarę pir
myn tris mylias, o vietomis 
net keturias ir daugiaus.

Anglai iš vokiečiu paė
mė visus žemės plotus tar
pe Combles ir Pozieres — 
Bapaume vieškelio. Paėmė 
miestus Flers, Martinpuieh 
ir Conclette ir didesnes da- 
is Boueleaux ir ITigh miš
kelio. Be to dar anglams 
teko stipri vokiečiu pozici
ja pietrytuose* nuo Thiep
val.

Rugsėjo 15 d. 'ryte fran
euzai taip - pat persilaužė

silose uos
visoks ‘‘bizniavus” veiki-

ni.langi visais laivais t™"ktics algai, o galop pa-mas,
Į uostus iš Francijos gabe
nama galybė sužeistu ka
reiviu ir lavonu.

ĮDOMŪS PASAKOJIMAS 
APIE MUŠI.

cine

įsileido bėgti. Bušu ir ro- 1 7
mimu čia žuvę apie 140 tūk
stančiu. Vokiečiai ir bulga
rai sveikina kiti kitą taip 
nugalėję rusus ir rumunus.

LENKIJOS NUOSTO
LIAI DELEI KARĖS.

Atėnai. — Graikijos ka
ralius Konstantinas galu - 
gale patvirtino ministeriu 
pinniiiinko Zaimis ir viso 
kabineto atsistatydinimą. Į 
naujo kabineto pirmininkus 
karalius lėčiau pakvietė* ne 
Yenizelosa, bet M. Dimitra- 
kopoulosą. Tr šitam pavedė* 
sutverti naują kabinetą.
1 Jiuainitrakopoulos, sako
ma, esąs sąjungininku ša
lininkas, bet svyruojąs žilio 
gus. Jis 1 virtiną, kad Grai
kija pagaliau turinti pabai
gti su savo neaiškiu stoviu 
— turi stoti karėn, arba pa
siskelbti ir Imti griežtai ne- 
utrale šalimi.

yOKIEtiiy PGV.mi-

BLAIVĖS LAIKE 19 
OiENŲ PASKAMBTO

53 LAk’US.

BUKITE ATSARGESNI LIETUVIŠKA BANKA 
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

Joaeph J. Elias, Savininkas. 
4600-4602 S. Wood St. Chicago, III.
Priimame pinifrus 1 Banka uičMyjimai nuo 
vieno dolerio ir daugiaus ir mokama tračią 
procentų ratomis ant metą. Siuučiame pinigu* 
į visas dalis svieto pigiai, greitai ir teiaingti, 
svetimų žemių pinigus mainome, perkama ir 
parduodame. Parduodame Ai f korte* ant Via ų 
einijų į krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus ant 
geležeukelių po visą Ameriką ir Europą

Musų Banka išdirba visokiai raitus ir de- 
kjmentus visose kalbose ir duoda rodą lia- 
tuviMms visokiuose atsitikimuose ir reikaluo- 
le ypatiikai ir per laišku*. Tik kreipkite* 
giršminčtu antrašu-

Kuomet jya uueiuut pas akių gy- 
•lytoj;) dėl ūkinių, visų pirma žiūrė
kite, ar jis turi kolegijos diplomų ir 
taip gį ar via užsiregistravęs, ar turi 

» opt iineti isto Certifikata, nes užvis 

dienos iki rugsėjo 13 dienosr"““'^1"^
.lei jus kenčiat akių nuovargį, gal 

. , . _ , • vos skuu.lėiima, tai ateikit pas savollill(*S JaiveS paskandino «)«>; tautieti lietuvį P. Millerį, o jis mok 
'sli’-kai pririnks akinius ir išgydys jums

Berlinas. Nuo rugsėjo 
13 dieni 

šių metu vokiečiu povande-Į

Viename laikraštyje randa
me gan įdomu pasakojimą vie
no italo kapitono apie muši. 
Šit jis:

Rytmetyj mes pradėjome 
tęsti plaukiamąjį tiltą per li
pę R. Pratiesus tiltą iki pu
sei upės pastebėjo mus aust
rai. Pasigirdo pirmieji šū
viai, taikinami į mus. Kelioms 
minutėms praslinkus prabilo 
ir anuotos. Bet vis gi tiltas 
buvo pabaigtas, nors upė
šniokštė - šniokštė nuo sprogs- 

per trečiąją vokiečių apsi- i,j((j# Srapnelių. Sutc.

mus keli musų būriai jau per
simetė kiton upės pusėn. Pro
žektoriai ir lakiotos nuolat 
vaistė orą.

Lenku Gelbėjimo Fon
das pranešu, kad Lenkijoje 
išgriauta 200 miestu, 20,000 
kaimu ir 1,(»()() bažnyčių.

KAIP SUSIŽINOTI SU NE
LAISVAIS KAREIVIAIS?

ginimo liniją ir paėmė* Ban- 
court. miestelį, gulintį ry
tuose nuo Combles. Po pie
tų jie antpuoliu paėmė 500 
sieksnių pločio vokiečių ap
kasų sistemą, šiauriuose nuo 
Combles.

Šitais savo pasisekimais 
anglai su franeuzais atida
rė sau kelius i Bapaume ir 
Peronne. Spėjama, kad ši- 
tiedu miestu į kelias dienas 
teks sąjungininkams.

Be to, anglai yra beveik 
jau apsiautę Thiepval mie
stą. Tą patį yra padarę 
franeuzai su miestu Conib- 
les. Kaip vienur, taip ki
tur vokiečiai pašėlusiai lai
kosi, ginasi.

Niekas negali įsivaizdin
ti, kaip smarkiai ten sąjun
gininkai turi veikti, jei vo
kiečiai vis toliaus stumia- ,. , . m . , . .mis. Priešas mus, kur tik a-nu atgal, laip - pat nie-l,. v , . . „ », C. , ikjs užmato visur lavonai zmo-1kas negali įsivaizdinti, kieki - ... v. . ,7 I mų, arkliu, vežimai, kepures,ten sąjungininkai turi pa-!........................ , ,,v.. , , . . J , diržai, sovymai, skeveldrosnesti aukų kareiviuose. Juk. . >• , . ,* šrapneliu, sulaužyti šautuvai,

Šveicarijos mieste Gene- 
va yra biuras bei komitetas, 
kuris dovanai sužino adre
sus kareivių belaisvių viso
se kariaujančios^ šalyse. 
Beikia tik aiškiai biurui 
pranešti titulą kareivio, 
vardą, pavardę ir tautystę. 
Kas norėtu susižinoti su be-

Mums, italams, būtinai rei
kėjo paimti vieną poziciją. 32 
Įtaiko komendantas su trimis :]*iisViais, galite pamėginti 
Imliais kareiviu užpuolė aust- kreipties į šį tarptautišką 
rus iš užpakalio. Austrai li
ko išstumti. Komendantą už
mušė. Mes užėinėm vokiečių 
apkasus ir dar stpriau apsi
kasėme.

Užėjo smarkus lietus. Šau
dymas! s aptįlo. Ryto metą 
vėl ėmė pragarišku balsu 
staugti anuotos. Matyt vo
kiečiai naktį nesnaudė, bet 
rinko naujas pozicijas. Visa 
bėda tame, kad pas mus vi
sai tuo kartu nebuvo artile
rijos.

Užtekėjo ir saulutė. Rytas 
•buvo stebėtinai gražus, malo-

biurą. Jo-'adresas šitoks:
International War Pri- 

soners’ Bureau. G-eneva, 
Switzerlancl. .

ANGLAI ATSIMETĘ AT
GAL MAKEDONIJOJE,

VOKIEČIAI KARIAUJA 
TRANSYLVANIJOJE,
Londonas. — Berlyne ofi

cialiai skelbiamu, kad au
strams pagelbon prieš ru
munus Transylvanijoje pa
galiau atėjo vokiečiai. Da
bar ten vokiečiai susijun
gę su austrais ir vietomis 
rumunus algai atmuša.

Be to Berlyne skelbiama, 
kad bulgarams - vokiečiams 
Rumunijos provincijoje Do- 
brogea sekasi visu frontu 
eiti pirmyn.

VĖL RIAUŠĖS RUSIJOS 
SOSTINĖJE,

nėra reikalo nei sakyti, kad 
vokiečiai vienur ir kitur 
pasitrauktų gražumu. Krau 
jas turi 1 ieties latakais ir 
tik su žmonių krauju prie
šininkas nugalimas.

BULGARAI PROTESTUO
JA PRIEŠ RUMUNU 
BARBARIŠKUMUS.

laivus 74,088 tonų įtalpos. 
33 laivai paskandinti Atlan- 
tiko jūrėse, o 20 Anglijos 
kanale.

Skaičiuje nuskandintų 
laivu nemažai vra ir laivu*• u *■

neutralių (ne kariaujančių) 
šalių.

PRANAŠAUJA, KAD KARĖ 
TĘSIS DAR 5 METUS.

akis. Išegzaitiinavinias per specialistus 
I’. Millerį ir (i. Millerį dykai.

.Tpigu akiniai nebus Keri, tai pini
gai bus grąžinami. Taigi, pirm eiti 
kur kitur, ateikit pas mane persitik- 
ia;t. o jus busit užganėdinti.

Taipgi užlaikau didžiausia ant 
! M • -t Sides stora įvairiausių auksinių 
daiktų. Taigi kam reikalingi šliubipiai 

‘ iedai. laikrodėliai ar kitokį daiktai, 
i uet amirškit atsilankyt, nes jus čia,
! oes savo tautieti lietuvį, gausit pi
giau. kaip kur nors kitur. Atdara kas

I lie" !•• nedaliom iki 2 vai. po pietų. 
PP’TT’R MILI.ER tr G. MILLER

PETER MILLER IR G. MILLER
j 2256 W. 2256 St., ir OAKLEY AVĖ.

Tel. Ganai 2941.

A. M. Norkūnas
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas 

visokių ženklelų 
draugystėms, o 
ypatingai: k o- 
kardų, guzikn- 
čių, metalinių, 
anamelinotų i r 
padengti; cellū- 
loid’u, šarpų, 
vėliavų ir karū
nų.

M an pavestos 
darbus atlioku 

artistiškai.

M. A. Norkūnas
166 Molrose street, Montel- 
lo, Mass.
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Suv. Valstijų pulkininkas 
Robertas Ali. Tompsonas, i 

žymus karės žinovas, tvirti-j 
na. kad dabartinė karė gali 
ėstis dar penkerius metus.

t. B-

S! SUTAIKINTI KARIAU
JANČIAS VALSTIJAS.

“Tautos Rytas”
Mėnesinis Blaivininkų Laikraštis 1 puslapių 

didumo. Kainuoja metams 50 c.
Adrijas:

i Rev. J. Valaitis
| 28 Cherry St. - - Shamokin, Pa. j

Šiomis dienomis Šv. Tėvo 
pasiuntinys išvažiavo į Vie
linę pas imperatorių Pran- 
sišką-Juozapą. Fina gandas, 
buk popiežius vėl siūlo tai-j^ 
kos dervbas.

Telegramos iš Berlyno 
praneša, kad Imk Petrogra
de vėl laivo didelės riaušės. 
Darbininkai, už suareštąvi- 

Įnią ir nužudymą jų draugo 
užpuolė ant policijos. Ne
mažai žmonių, gird, sužeis
ta. Mieste nerimastis.

SERBAI PAĖMĖ ANTRĄ 

BULGARU UNIJĄ.

Laikas Visiems Prie Šviesos 1
Jei trokšti įgyti tikrą šviesą, Užsisakyk laikraštį

“ŠVIESĄ”

kurį skaitydamas pats apsišv'psi ir kitvm galės* 
prpipep šviesos parodyti kelią.
“ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie 

a žmogaus pažangumą.
| “ŠVIESA kainoj a metams tik 5.0 sentų,
g Visokiais reikalais kreipkitės adresu:

| 46 CONGRESS AVĖ., VVATERBURY, CONN.

\'z<S>

LONDONAS. — Iš Salo 
nikų gauta žinia, kad ang-

sumušė n-
ma upę, po smarkaus mūšio 
su bulgarais “atsimetusi” 
atgal per upę i savo seną
sias pozicijas.

Bet serbai neišpasakytai

SUS PRIE HALIČŪ.
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Salonikai. Serbijos ka
riuomenė Vakarų Alakedo- 
niioje išvarė bulgarus iš an
tros apsiginimo linijos.

Serbai, užėmę patogias S 
priešų pozicijas, tvirtai ap
sikasė. . Priešininkai nete
ko daugelio nelaisvių ir 
amunicijos. Aršus mūšiai 
tęsiasi.

Serbai perėjo upę Broda.

ŠRAlTYKiTiR 
PLATINKIT 

"DRAUG A"

Didesnė! Didesnė!
“TIKYBA ir DORA”

Nuo Nauju Metų eina padidinti. Įvairaus skaiti
nio tikėjimisko ir dvasiško turinio yra dvigubai tiek, 
kiek pirma buvo (kiekvienas tą laikraštį skaitydamas 
atr;(s nemaža savo dvasiai paguodosė atras taip-pat 
išaiškinimą visokių abejojimų ir užmttinėjimų tikėjimo 
dalykuose.)

Laikraštis eina du kartu j mėnesį. Kaina liko ta 
pati: 75e. metams. Kas atsiųs už lc. krasos ženklelį 
(štampą) gaus vieną numerį pasižiūrėti. Prenumeratą 
galima siųsti už. krasos ženkleliais.

Adresas:

“Tikyba ir Dora’
1631 W. North Avė. Chicago, UI.

Berlinas. Bušų kariuo
menė prie Galicijos miesto 

smarkiai kedena bulgarus JIaHČO liko pergalėta. Di- 
ir paima vis naujas iš šitų j ](.snę dalį pozicijų vokie- 

pozicijas. Bulgarų kontra- j,.jaj atgal. Paimta i
takos tik tirpsta nuo serbų l,le1aisvę 3 500 karciviu ir 16

patronai. Už netolimo kalne
lio dar teberūko sudegusio 
kaimo grobiai.

Šaudymas kas kat stiprė
ja. Ilgiau čia laikyties ne
galima. Visus lig vieno iš
muš. Staiga iš užpakalio su
ūžė, sužvinibė ■'sovynini. Tai 
atėjo ari i lelija mums į pagel- 
bą. Visi sutikome ją links
mu šauksmu. Dabar austrai 
jau nebaisus. ,

Viena musą pulko rota tuo- 
jaus puolė atakon. Prasidėjo I 
baisusis mušis su durtuvais.1 

i Žmonės, tarytum netekę pro-i

artilerijos ir pėstininkų vei
kimo.

BULGARAI NUSISKUN
DŽIA ANT RUMUNU.
New York. — Bevieliu 

telegral’ii iš Sofijos per Ber
lyną gauta žinia, kad mniu- 

Įnai su rusais išskerdė daug
jos pasiuntinys VVasbinglo-1 z,"n"rs* tarytum netekę P™-įHvi1in 
ne gavo nuo savo vyriau-; 0 ’’ pavirtę į žvėris, įnirsu- 

kurį iiiteikėi s‘a’’ Kidė, kapojo, mušė viens

Wasbington. Bulgari-

vvriausvbei. ntą. Sulužiis durtuvams mu
šėsi šnutnvą apysodais ir net 
danlimis kramtė viens kitą. 

Vokiečiai taipogi su liepa

gy ventojų bulgarų 
pasilraukdami nuo bulgarų 
- vokiečiu užpuolimo Dob- 
rogea provincijoje.

didžiųjų armotų.

VOKIEČIAI SUMUŠTI PRIE 
UPĖS SOMMOS.

itės protestą,
Suv. Valstijų
Bulgarija protestuoja prieš 
rumunus ir rusus, kurie Ru
munijos provincijoje Po-
brograi, pasitraukdami uito P™'11 inirtin*u ™*'s,',"i P"'

Į myri. Matyt, ir jiems mirtis 
buvo nebaisi. Mušėmės tuo
met Ik* atsilsio, be atvangos iš- 
sisns dvi dieni. Tik į trečią 
dieną mums pasisikė galų ga
lt* laimėti ir vakarą įėjome į 
miestelį K. Nuo tilto Sis 
miestelis tebuvo tik už 6 var-

bulgarj, sudeginę, sunaiki
nę visus sodžius ir mieste
lius. Kadangi sunaikintuo
se sodžiuose ir miesteliuose 
gyveno daug bulgarų, todėl 
Bulgarija rado reikalingu 
daiktu užprotestuoti prieš 
nedorą rumunų ir rusų pa
sielgimą.

ITALAI SU SĄJUNGININ
KAIS PRIEŠ BULGARUS.

stą ’

Paryžius. — Makedonijos 
fronte prie sąjungininkų 
prisidėjo ir Dalijos atsius
ta armija.. Dabar jinai vei
kia prieš bulgarus palei 
Butkovo ir Dzuma.

Paryžius. Ofieialės žinios 
prant'ša, kad įlietuose nuo 
upės Sominos franeuzai at
ėmė nuo vokiečių du mies
tu;;: Bcrny ir Daiiiccourt. 
Paimta į nelaisvę 12,000 ka
reiviu ir 10 anuotų. Vokie
čiai Ijandė atsiimti savas po 
zieijas, bet tas jiems nepa
sisekė.

Vokiečių neini aviai 10 Er- 
s it divizijos pasakoja, kad 
jų nuostoliai pasibaisėtini. 
Franeuzu artilerija esą vi
siškai išžudė dvi . vokiečių 
diviziji.

Šiaurinėje dalyj upės 
Sonimos franeuzai tnipo gi 
laimėjo. Vokiečių apkasai 
rytinėje dalyj Clerv užimti. 
Jų atakos atmuštos.

Plymouth National
BANK

Plymouth, Pa. 
Kapitalas su perviršiu

• $165,000.00.
Šitoji Banka prižiūrima

Suvienytą Valstiją valdžios. 
Meka 3 nuošimčius nno sudė
tą pinigu, (labina susikalbėti 
lietuviškai.

(}. N. Fostlethicaite, 

iždininkas.
Mandagus patarnavimas.

Prie išsinarinimo ir jsipjovimul 
Tuojau jlrink d-ro Rlchter'lo

PAIN-EXF£LLER
Nuo yo metu nesuvadžiojantis ir ictuv- 

niky numylėtas naminis būdas 
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“IKARA”
tte. 1* 50c. buttliukM vlnnie aptlekoM arba 

mačiai nno
P. AD. RtCHTBR A CO.

'• WaahlHKtwi Straot, Vork, N. p.

Seniausia Taupj mo Banka Chicagoje

The Hibernian Bank
Įkurta 1867 metuos.

Pietvakarinis kampes La Šalie ir Adams St.
TAUPTMO OEPARTMENTAS

Priimam Depazitus pradedant nuo vieno dolerio ir daugiau, nž ku- 
rlnosmokama 3 nuošimėius ant mėty, kurį pridedam kas pusė moty.

Atdaras Subatos Vakarais uno 6-tos iki 8-tos vai. vakaro. 
REAL ESTATE DEPARTMENTAS.

Perka ir parduoda propertes ant komisijos: ižkolektnoja randas 
Ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgiėius; sklina pini
gus nnt Įtaisytu savasėiy (properčiy).

■ - - - - - — ,.Meldžiu platinti, angį aka pamfletą apie Lietuvą.

“A. PLEA FOR THE LITHUANIANS"
Dar galima gauti visus numerius. O neužilgo ir Šeštas nu

meris išeis iš spaudos. Pamfletai yra papuošti Lietuvos žem- 
lnpiu ir Vytauto paveikslu.

KUN. J. J. KAULAKIS

I >I
i
I

j 324 VVHRTON ST. PHILADELPHIA, PA.

/
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mvam žm»s
Ivynės, lyg tartum eina 
mados.

KATALIKIŠKOSIOS MO
KYKLOS AMERIOJE.

Suv. Valstijose dabar y- 
ra išviso 7,000 įvairių ka
talikiškų mokyklų. Jose 
mokinasi 1,700,000 jaunuo
lių. Tame skaičiuje: pra
dinėse mokyklose 1,500,000, 
akademijose ir kolegijose 
120,000, universituose ir au- 
gštesniose techniškose 
mokyklose 8,500, vidurinėse 
techniškose — 17,600, semi
narijose 7,000 mokytojų in
stitutuose — 9,000 ir įvai
riose kitose mokslo įstai
gose 30,000. .

Katalikų mokyklos daž
niausia būna geriau įreng
tos, negu valstybinės.

Daugumas moksleivių ka
talikiškose mokyklose yra 
katalikai. Bet taipo gi ne
mažai yra protestonų, žydų 
ir kitų. O techniškose ka
talikų mokyklose nekatali- 
kai moksleiviai perviršija 
skaičiumi katalikus.

Daugeliose katalikų mo
kyklose mokslas, kningos ir 
kiti įrankiai mokyties duo
dama dovanai.

Programa katalikiškų mo 
kyklų skiriasi nuo valstybi
nių mokyklų tik tuomi, kad 
jose apart kitų dalykų dar 
išguldoma ir mokslas apie 
tikėjimą.

Žemė ir namai visų kata
likiškų mokyklų apkainuo-' 
jama virš 100,000,000 dole
rių. Jų užlaikymui kasmet 
išleidžiama 20,000,000 dol. .
.. Skaičius katalikiškų mo
kyklų labai greit auga. 1910 
metais jų tebuvo tik 4,645. 
Po penkių metų tas skai
čius padidėjo iki 5,688. O 
šįmet, kaip jau minėjome, 
visose Suv. Valstijose yra 
išviso 7,000 katalikiškų mo
kyklų.

Naujieji link-

gvus yra darbininkų gyve
nimas musų laikais, ar ne, 
mes nereikalaujame jų apie 
tai nei teirauties. Jei nuei
sime į kokią fabriką ir pri
sižiūrėsime į tuos darbinin
kus, dirbančius inkaitinta- 
me nuo milžiniškų katilų o- 
re, arba kūjų ir špūlių, be 
tolimesnių tyrinėjimų turė
sime pasakyti, kad jis nėra 
lengvas. Tai liudija tie vi
si sielvartai ir dejavimai, 
kurie kilsta iš fabrikos dar
bininkų krūtinių, lygu juo
di durnai iš augštų, it bokš
tas, kaminų.

Tą darbininkų nuliūdimą, 
neužsiganėdinimą, o kaiku- 
riuo žvilgsniu ir nelaimę, 
didina socializmas. Kursty
damas darbininkus, jis dar 
laibiau pabriežia tą 

darbininko nelaimę, di
dina jo neapykantą e- 
sančios tvarkos, nuo ku-

Linksmumas ir džiaugs
mas reikalingi yra ypač 
jaunimui. Kaip žolelė be 
saulės, taip jaunimas be 
džiaugsmo negali būti. Bet 
negalime pasakyti, kad ir 
čia butų viskas tvarkoje. 
Pažvelgę pamatysime, kad 
musų jaunimo pasilinksmi
nimai dažniausiai yra nak
tinės vakaruškos, arba kiti 
pasilinksminimai, kurie ųuo 
vakaruškų vargiai tesiski
ria.

Tokie pasilinksminimai 
sugadina ir pažemina žmo
gų pačioje jo gyvenimo pra
džioje. Dėlto jie yra pa- 
smerktini. Gerai daro tie 
tėvai, kurie savo vaikų ne
leidžia į tokias bjaurias su
eigas. Dar labiau reikia 
drausti nuo šlykščių vaka
ruškų mažus vaikus, kad 
jie, prisižiūrėję bjauru
mams, neišaugtų į didžius 
ištvirkėlius, skleidžiančius 
aplink tik supuvimą ir nelai

rios darbininkas kaip ir ne-

smybes

Paskutiniais laikais pada
ryta daugybės išradimų: iš
rasta visokias visokesnes 
mašinas, įkinkyta į darbą 
milžiniškas garo ir elektros 
spėkas, liepta joms dirbti 
pačius sunkiausius darbus. 
Buvo manyta, kad, įkinkius 
1 darbą tokius galiūnus, 
žmonėms visai dirbti nebe
reikės. Tik gyvenk, džiaug- 
kis ir linksminkis.

Deja, skaudžiai apsirikta. 
Bunkus darbas nesumažėjo, 
tik persimainė. Žmogus li
ko ne vien mašinos valdy
tojas, bet ir jos pagelbinin- 
kas ir tartum viena jos da
lis. Dabar jis turi taikin- 
ties prie mašinos. Tas pri- 
Sitaikinimas užmuša žmo
gaus gabumus ir daro jį pa
tį nelaimingu. Tat ir Vi
liam Moris sako: “Mes li
kome vergais milžinų maši
nų, kurias pagimdė musų 
pačių išmislai”.
Norėdami sužinoti, ar Ieti

gali pasiliuosuoti, ir tuo pa
čiu didina jo. nuliūdimą.

Socializmas žadina darbi
ninkų širdyse viltį ir troški
mus, kurie niekados nebus 
įvykdinti. Jis griauja iš pa
matų tikėjimą, kurs darbi
ninką ramino ir tuo maži
no jo vargus. Kad darbi
ninkai neapkęstu dabartinį 
stovį, socializmui tai labai 
svarbu. Iš tos neapykantos 
socializmas gimė, ta neapy
kanta jis maitinas, ir be tos 
neapykantos jis turėtų iš
nykti. Tat visai teisingai 
pasakė vienas galvočius, jog 
darbininkų ašaros yra van
duo, kurs suka socialistų 
malūno ratą.r

Daugelis miesto gyvento
jų, anot Emersono, nebeti
ki į Dievą; jie tiki tik į val
gymą, į gėrimą, į garines ar 
elektrikines mašinas, į pi
ningus, į viešąją nuomonę.

Bet kits, beskaitydamas, 
gali pamislyti, kad visai ne
tiesą kalba tie žmonės, ku
rie tvirtina, buk dabar taip 
mažai bėra linksmumo tarp 
žmonių. Atsiminkime tik
tai, kiek musų laikais pri
steigta visokių pasilinksmi
nimo vietų.

Tiesa, dabar pristatyta 
daugybės teatrų, rengiama 
didesniuosiuose ir mažes- 
niuosiuose miestuose šimtai 
ir tūkstančiai koncertų, pri
statyta šimtai tūkstančių 
gėrimo vietų ir tt

Bet visa tai ir prirodo dar 
labiau,kad žmonijai trūksta 
gryno linksmumo, kad ją 
vargina kažkoks nuliūdi
mas, neužsiganėdinimas, ku 
riuos ji nori paskandinti 
arba svaiginančiuose gėri
muose, arba pataikaudama 
savo kūno geiduliams.

Kaip nedaug bėra tokių 
prakilnaus budo žmonių, ku 
rie su pamėgimu žiūrėtų ir 
džiaugtųsi gamtos gražybė
mis žaliuojančiais miškais, 
žydinčiomis ir kvepinčiomis 
pievomis, siūbuojančiais, ly 
gu auksiniais, rugiais ir tt. ,

Mažai tėra ir kitokių, ku
riems betiktų dora ir gra
žus pasilinksminimai. Zai-

Jaunimo susirinkimai tu
ri būti dienomis, tyrame o- 
re, o ne kokiuose tamsiuo
se užkampiuose. Į tuos su
sirinkimus reikia įvesti pa
dorus žaidimus, o juk tokių 
to — įvesti dainavimus gra
žių dainų, sukeliančių pra
kilnius jausmus. Tokie pasi 
linksminimai yra sveiki, do 
ri ir reikalingi.

12 PATARIMU MOKYKLŲ 
AUKLĖTINIAMS.

. .1. Saugokite savo akis. 
Apjakimas didžiausi žmo
nų nelaimė.

2. Laikykite galvą tiesiai.
3. Kninga neprivalo būti 

arčiau 14 colių nuo burnos.
4. Nekuomet neskaityki

te: menkoje šviesoje (prie-
ndyj)1, važiuojant gatve- 

kariu bei traukiniu, gulint.
5. Taipo gi neskaityk, jei

gu saulė šviečia tiesiai į 
kningą.

6. Buk persitikrinęs, jog 
šviesa aiški yra gera.

7. Taipo gi labai kenk
sminga akims skaityti atsi
gręžus užpakaliu prie švie
sos.

8. Lempa privalo būti kai
riame šone. Langą taipo gi 
taikinkite turėti kairėje pu
sėje.

9. Neskaityk tų kningų ir 
laikraščių, kurie atspausti 
smulkiomis ir neaiškiomis 
raidėmis.

10. Duok akims pailsėti.
11. Plauk akįs rytą ir va

karą tyru vandeniu.
12. Nekuomet nešluostyk 
akių nykščiu bei nešvariu 
rankšluoščiu.

DAR VIENAS BANKAS 
ŽLUGO. :

SAVAITINIS DRAUGAS

RUMUNIJOS NORAI IR 
PASTANGOS.

katalikiškos 
Šių metų birželio mėnesyj 
visose Išpanijos katalikų

Rumunija dar pirm šitos 
karės visomis išgalėmis dar
bavosi, kad sujungti krūvon 
visus rumunų kraštus, ku
riuos yra pagrobusios kitos 
valstybės. Norėjo atgauti 
nuo Rusijos Besarabiją, nuo 
Austrijos tris ketvirtas da
lis Bukovinos, nuo Vengri
jos Transylvunijos dalį ir 
tris ketvirtas dalis Banato 
provincijos. Jš tu visų kra
štų norėta sudaryti valsty
bė su 120,000 ketvirtainių, 
angliškų mylių žemės pa
viršiaus ir su 14 milijonų 
gyventojų.

Nuo to laiko, kuomet Ru
munijos sostą užėmė ITo- 
lienzollernas, pirmiausia 
Vokietija, o paskui Austri
ja stengėsi pajungti Rumu
niją ekonominiai ir politiki- 
niai. Dalimis ir pasisekdavo, 
ypač vokečiams atsiekti ta
sai tikslas.

Ypač po 1878 metų, kuo
met Rumuniją nuskriaudė 
Rusija pagrobiant Besara
biją, Rumunija palinko ger
manų pusėn. Tuomet jąją 
vokiečiai su austrais kiek 
tik galėdami išnaudojo. Nuo 
tada Rumunija vokiečiams 
ir austrams tapo tikromis 
aukso kasyklomis. Negana 
to, kad naudotasi rumunų 
pramone, bet vokiečiai pe- 

;anizavo jos kariuome
nę ir išlavino. Vokietija ir 
Austrija po to rumunų ka
riuomenę skaitė priešakine 
sargyba prieš Rusiją.

Pagalinus Balkanų vals
tybių karės metu, kuomet 
germanai ėmė remti Bulga
rijos reikalus, sumažėjo Ru
munijos ištikimybė Vokie
tijai ir Austrijai. O kuomet 
Rumunija, pasinaudodama 
Bulgarijos nelaimėmis, iš 
pastarosios pagrobė didelį 
žemės plotą ir prijungė prie 
savo pro.vincijos Dobrogea, 
tuomet truko visi ištikimy
bės ryšiai. Rumunija neteko 
savo “globėjų” — Vokieti
jos su Austrija.

Prasidėjus dabartinei ka
rei Europoje, abi kariau
jančios pusės Įvairiais bu
dais stengėsi Rumuniją pa
traukti savo pusėn. Centra- 
lės valstybės žadėjo atimti 
iš Rusijos ir Rumunijai ati
duoti Besarabiją. (Ji Ang
lija, Franeija ir Rusija ža
dėjo jai sugrąžinti dalis 
Transylvanijos, Bukovinos 
ir Bonato.

Pagaliaus sąjungininkų 
pasisekimai visuose karės 
frontuose ir turbut pažadė
jimas Besarabijos ir kitų 
provincijų sugundė Rumu
niją stoti karėn — paskelb
ti karę Austrijai - Vengri
jai.

Bet ar Rumunija tuo sa
vo žingsniu ką nors laimės, 
tai sau kitas klausimas.

Nedėlios rytą chicagiečiai 
sužinojo, kad žlugo M. Gins 
burgo & Son bankas (635 
West Twelfth Street). Tą 
banką, berods, valdė žydas. 
Jame. išviso, buvo padėta 
$36.996.10. Nelaimingi chi- 

dimas padorų žaislą, dai-'cagiečiai.. .Šiame mėnesyje 

navimas gražių tautiškų jau ketvirtas bankas žlun 
dainų, sukeliančių meilę tė ga.

Aa.
*

• *--------- -

laikrašti jos j°8 ^U1,1(,s atstovas M. Yčas. plaukus. Plaukai, negau 
lio mėnesvi laikraščių reporteriams jis darni ganėtinai maisto, kri

pranešė, kad turkų sostinė
bažnyčiose buvo autaf rin Konstantinopolis ir Darda 

kimas palaikymui katalikiš
kų laikraščių. Šv. Tėvas 
pagyrė šį naudingą Išpani
jos katalikų darbą.

Ir lietuviams katalikams 
reikėtų neužmiršti šio svar
baus reikalo, reikėtų labiau 
remti savąją spaudą.

RUSIJADABARTINĖJE 
KARĖJE NETEKUSI 
7,317,000 ŽMONIŲ.

imliai teksią Rusijai, jei są 
jungininkai laimėsią dabar
tinę karę. Rusija su Fran
eija ir Anglija yra padariu
si tame reikale sutartį.

Pačių rusų Raudonasis 
Kryžius prisipažįsta, kad ea 
ro armiją nuo pra
džios šios karės iki 
pastarųjų dienų netekusi 
7,317,000 kareivių. Tame 
skaičiuje 1,497,000 užmuš
tų, 3,820,000 sužeistų ir ar
ti 2 milijonų paimtų į ne
laisvę. Tarpe sužeistų 1 
milijonas 300 tūkstančių 
žmonių liko raišais: be ko
jų, be rankų ir be kitų kū
no sąnarių.

RINKLIAVA IŠPANIJOS 
BAŽNYČIOSE PALAIKY

MUI KATALIKIŠKOS
SPAUDOS.

Išpanijos katalikai gerai

VOKIEČIAI GAMINASI 
GINTIES. .

Londonas. — Franeuzai 
šiauriuose nuo Somme 
pės, Franeijoje, kyliu įsi 
daužė vokiečių trečion ap- 
siginimo linijon ir ten paė
mė vokiečių apkasus ir svar 
bias pozicijas. Tai antrasis 
franeuzų svarbus laimėji
mas šioj karėj. Pirmasis 
buvo 1915 metais, Maine 
apskrityj, kuomet vokiečiai 
atmušta nuo Paryžiaus.

Dabar franeuzai perkirto 
vokiečiams svarbiausią ke- 
lią tarpe miestų Combles ir j 
Peronne ir dalimis tuodu 
miestu jau apsupo taip, kad j 
vokiečiams vienur ar kitur 
prisieina ginties arba aplei 
sti tuos miestus.

Iš Amsterdamo praneša
ma, kad vokiečiai iš Peron
ne iskraustę šalin visus ci
vilius gyventojus ir aplink 
miestą sutraukiu daugiau 
artilerijos.JTas reiškia, kad 
jie mano ginti šitą miestą.

1 franeuzų pusę paliegę iš 
Peronne keli gyventojai pa
sakoja, kad vokiečių ka
riuomenėje gimusi betvar
kė, kuomet franeuzai per
kirtę vieškelį tarpe Comb
les ir Peronne. Jie negalį 
suprasti, iš kur franeuzai 
gavę tokią didelę galybę nu
galėti vokiečius.

Tie patįs pabėgėliai tvir
tina, kad franeuzų lakūnai 
pamestomis bombomis su
sprogdinę net 8-nis vokie
čių amunicijos sandelius 
Peronne apylinkėse. Daug 
kareivių žuvę.

Taip - pat franeuzų lakū
nai bombomis sunaikinę di
delius plotus geležinkelių, 
kurių pataisymas užimsiąs 
porą savaičių.

u-

TURKIJOS SOSTINĖ 
TEKS RUSAMS - YČAS.
San Franciaco. — čia at-

supranta svarbią reikšmę keliavo iš Petrogrado Rusi-

krin
ta ir žmogus lieka pliku. 
Taigi kas nenorite būti pli
ku, nešiokite minkštas ir 
liuosas skrybėles bei kepu
res.

Taipogi kenksmingi svei
katai ir maži batai, o ypač 
ant augštų užkulnių.

PRALEISK DALĮ DIENOS 
TYRAME ORE.

Laikraštis Amerika (11 
rūgs. 1916 m.) praneša, kad 
Belgijos vyriausis socialis
tų vadas Vandervelde atsi
dūrė bjauriame padėjime. 
Jis nuvyko į karės lauką, 
kad savo karšta prakalba 
sukurstyti belgus kareivius 
kariauti iš paskutinės su 
vokiečiais.

Vos pradėjo kalbėti tas 
socialistų vadas, tuoj atsi
liepė socialistai kareiviai: 
“Ar tu vėl pradėsi giedoti 
mums savo giesmelę, kad 
kariauti iki galo. Klausyk, 
Vanderveldai, tu mums ki
tados kitaip kalbėjai!”

Tai išgirdęs, socialistų va 
das Vandervelde taip susi
maišė, kad nebegalėjo nei sa 
vo kalbos pabaigti. Nuėjo 
lydžiamas savųjų pajuoko
mis. Ir patįs socialistai su
prato, kad jų vadai juos tik 
monija.

VYSKUPAS ROPPAS.
Buvusis Vilniąus diocezi- 

jos vyskupas Roppas dabar 
apsigyveno Tilfise (Kauka
zas) ir darbuojasi pabėgėlių 
šelpimui.

Pata rimai 
kaip sveiku 

būti
Nešiokite leng

vus, liuosus skys
tus drabužius

Nors gyvenamame bute bu 
tų užtenkamai šviežio oro, 
bet vis tiek jis nėra taip ge
ras, kaip oras lauke.

Neatsižvelgiant ir į tai, 
kad nors lauke oras butų 
drėgnas ir ūkanotas, bet 
jis abelnai yra sveikesnis, 
negu kambario oras.

Vaikai, kurie užtenkamai 
turi šviežio oro, lengviau ir 
sparčiau mokinasi ir ne taip 
greit suserga. Tai gi pra
tinkite vaikus kuoilgiausiai 
būti tyrame ore.

Jeigu dirbant nedaug tu
rite judėjimų, eikite pėsti į 
aarbą arba pėsti grįžkite 
namo. Jeigu yra proga, 
kuodažniausiai žaiskite ore.

* Gydytojų Patarimas.
Detroite gydytojų susirin- 

k'mas apgailestauja, kad 
daug jaunųjų baigia savo 
spėkas ir sveikatą per pa- 
k istuvavimą.

Jie karštai pataria tėvams 
auginti vaikus nekaltai ir Į- 
p atinti juos mylėti skaisty
bę, o bjaurėties pasilaidimu. 
Vardan žmonijos labo jie 
pasmerkia bjauriąsias ma
das, traukiančias jaunus 
žmones į pasileidimą.

Bet geriausi vaistai suma
žinti pasileidimą yra sustip
rėt i žmonių mintyse tikėji
mą.

STENGKITĖS TURĖTI 
[AUGIAU ŠVIEŽIO ORO, 

KUOMET MIEGATE.
Zmogus kvėpuoja ne tik 

per nosį ir burną, bet ir per 
odą (skūrą). Odoje yra 
tam tikros skylutės, kurio
mis oras gali įeiti į musų 
kuuą ir išeiti. Taigi odą rei
kia visuomet užlaikyti šva
riai, kad neužlipdyt' tu sky
lučių,per kurias musą kūnas 
kvėpuoja. Be to reikia sten 
uties, idant prie musų odos 
galėtų prieiti šviežias, ty 
ras. Užtat visi gydytojai 
pataria nešioti lengvus, liuo 
sus, skystus drabužius, ku
rie lengvai praleidžia orą. 
Siauri ir stori drabužiai y- 
ra kenksmingi sveikatai, po 
jais kūnas negauna ganėti
nai reikalingo maisto — o- 
ro. •

Kadangi daugumas musų 
gyvena šiltuose namuose, 
tai mes visuomet galime 
nešiotis plonus, lengvius 
drabužius. Išeidami gi 
laukan žiemą ant viršaus 
užsivilkite šiltesnius drabu
žius.

Taipogi nekuomet nene
šiokite mažų skrybėlių. Ma
žos skrybėlės bei kepurės 
spaudžia galvą ir per tą gal 
vos odą negali gauti užtek
tinai kraujo, kuris maitina klu

.... - - - - - - - - - - • -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Daugelis musų darbo lai
ku neturime progos kvė
puoti tyru, šviežiu oru. f) 
kas dirba fabrikuose, apie 
tai nei svajoti negali. Bet 
naktį kas kita. Mes trečią 
dalį dienos praleidžiame lo
voje ir tuomet kiekvienas 
g: Ii užtenkamai turėti ty
ro oro.

Visi langai miegalnojo 
kambario privalo būti per 
ištisą dieną atdari. Jie ga
li pasilikti atdari ir žiemos 
nike. Pripratus, tas jums 
nekenks. Kas nuolat kvė
puoja šviežiu oru, tas labai 
retai persišaldo, neatsižvel
giant į tai, ar oras bus šal
tas, ar šiltas. Ne tik lan
gai, bet ir durįs miegamojo 
kambario privalo būti vi
suomet plačiai atdaros. Jei
gu jus i>or visą naktį kvė
pavote geru oru, tai ryttne- 
tyj jus jaučiatės geriau išsi
ilsėję, geriau sekasi dar
bas. Labai naudinga yra 
miegoti visai tyrame ore, 
ant lanko, tik reikia pasi
imti užtenkamai šiltų dra
bužių.

Nuo uodų ir musių, ore 
miegant, apsidengkite tin-



ngipyy ■ wi,i{iiįMipu»' -.■ -m"■»*
ęTF^xWL"J f1’™.' 1 “ ■ "' '

SAVAITINIS DRAUGAS

šiuo savo pasielgimu pasi
rodė visai lygus beždžionių 
ainiams socialistams. Jie 
pasirodė, kad jie esą netik- 
ką nekatalikais, bet nei ne
lietuviais, nes trukdė viešą 
tautišką ir krikščionišką 
darbą. Ta diena buvo su
rengta sušelpti nukentėju
sius nuo karės, o jie joje 
nedalyvavo ir dar trukdė 
kitus.

Daugumas kalba, kad so
cialistai juos prie to pri- 
gundė. Gal yra tame daug 
teisybės. Bet yra dar ir ki- 
ta priežastis. Jų tarpe va
dovauja saliunininkai ir ka
dangi tautiška diena buvo 
rengiama be svaiginančių 
gėrimų, tai jiems parupo 
“biznis”, nes nuo jų nieko 
nepirkta. Tai jie ir suren
gė girtą pikniką ir stengėsi 
atitraukti žmones nuo da
lyvavimo tautiškoj dienoj. 
Gėda tokiems išsigimė
liams!

Vyčių kuopos nėra, nors 
jaunimo ir labai daug yra.

J. K. Daržininkas.

Kasierus, Viktoras Kavaliaus
kas, 22 Sturvant avė., 1

Iždo globėjai:
Jokūbas PuzinaB, 20 Poud st., 
Barnasius Jankauskas Willow

9. Astramsko, “Petras Že
maitis”.

Aplikacija tuii būti pažy
mėta kuopos viršaičių vardais 
ir krasos ženklelių už 10c. 

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

. Buk tikras, kad Jūsų sunkiai uždirbti pini* 
gal yra padčtl bankoj, kuri duoda Jum pilną už 
tikrinimą.

Pradek taupyti Šiandie; reikalinga tik vie
nas doleris, kad pradėti taupymo darbą.

Visados daryk biznį su banka 
KURI YRA BANKA

Martinas Bulkšas, 39 Tre
mont st.,

Maršalka, Stasys Kamila, 31 
Tremont et.Draugijų

Reikalai Iš Lietuvių 
Gyvenimo 
Amerikoje
DAYTOMHIO.

BOS ADRESAI:
Kun. A. Ežerskis, pinuin., 

4943 W. 15th St., Cicero, 111.
J. Tumasonis, raštin.. 

3427 Auburn aCe., Chicago,

TAUTOS FONDO VAI 
DYBA. Peoples Stock Yards 

STATE BANK
Prii Ashlaid An. ir 47 gitvšc

Stiklius arti $6.000 000 
Po valstijos priežiūra.

Pirmininkaas: kun. J. 
Jakaitis, 41 Providence st. 
VVorcester, Ma^s.

1- mas vice-pirm. Adv. . 
šlakis, 3255 So. Halsted s 
Chicago, III.

2- ras vice-pirm: Kun. S 
rafinas, 2327 W. 23rd I 
Chicago, III.

Sekretorius: K. Pakštas, 
917 W. 33rd st., Chicago, 1 

Iždininkas: — B. Vaišu 
ras, 1514 Caison st., S. 
Pittsburg, Pa.

Iždo globėjai:
A. Nausiedienė, 917 \ 

33rd st., Chicago, III.
J. Miliauskas, Pittsbur

Šiuonn pranešame znuai Su
sivienijimo sąnarių, kad ro- 
kundos su senuoju iždininku 
p. Burba likosi užbaigtos. Vi
sas susiv. turtas, ką radosi 
pas jį ant arnkų, perėjo į ran
kas naujo iždininko: pinigai 
(iš kurių $9,CM) sudėta i kitų 
valstijų bankus ant nuošim
čių), kningos, ženkleliai ir vi
skas, kas prie Susiv. prigulė
jo, perduota tvarkoj naujam 
iždininkui. Tiktai nesurasta 
dviejų čekių, kaipo darodymo, 
kad pinigai yra išmokėti: 
vienas buvo rašytas vardu J. 
M. Tananevičicz sumoje 
$18.00 ir kitas už pomirtinę, 
rašytas vardu Kazimiero Pa- 
eikonio, sumoje $150.00, kuris 
buvo sulaikytas iš priežasties 
užvestos bilos. Taigi da 
$168.00 pasilieka globoje p. 
Burbos, kuriuos jis pasižadė
jo išmokėti, arba jei nebus iš
mokėti, sugrąžinti Susivieni
jimui.

SLRKA. prez.
Jonas Jaroševičių,

SLRKA. iždin.
J. Stulgaitis.

SLRKA. rast.
J: S. Vasiliauskus.

Iz. Nausieda, iždininkas, 
917 W. 33 St., Chicago, 111.

Mūsiškiai vietos sociali
stai buvo sumanę surengti 
prakalbas. Visur išmėtė 
prakalbų paskelbimus. Vie
nas socialistas tų paskelbi
mų pluoštą buvo atsinešęs ir 
prie bažnyčios, bet PARA
VĮ JON AI NUVIJO SA
LIN raudonkaklį.

Nuskirtu laiku į socialis
tų prakalbas susirinko kele
tas socialistų ir laukė sąvo 
kalbėtojo. Bet nesulaukė 
atvažiuojant. Tai, girdi, 
“treiną sumisavo”, atsilie
pė vienas jų. Girdi, pra
kalbas reikia atidėti sekan
čiai dienai.
/ Ant rytojaus vakare ir 
vėl susirinko svetainėn gal 
pusantro tuzino žmonių. 
Įraukė, laukė ir vėl nesu
laukė kalbėtojo. Tuomet 
kažkoks socialistų “profe
sorius”, gerai jau įkaušęs, 
užsilipo ant pagrindų ir pra 
šneko kelis žodžius. Ką jis 
sakė, sunku buyo suprasti.

Tai tokiuo budu įvyko ir 
pasibaigė socialistų prakal
bos.

Kas toksai buvo laukia 
mas atvažiuojant su prakal
bomis, neteko sužinoti, nes 
socialistai tai slepia.

Daytonietis.

SUSIV. LIET. R. KAT 
CENTRO VALDYBOS 

RESAI:
Seniausia, didžiausia ir stipriausia banka | 

vakarus nuo Stock Vardų.Pirmininkas — J. Jaroševi
čius, 1048 Wasliington St., 
Norwood, Mass.

Vice-pirm. — K. Krušins- 
kas, 59 Tcneyck St., Brooklyn, 
N. Y.

. Raštininkas — J. S. Vasi
liauskas, 112 N. Greene St.. 
Raltimore, Md.

Iždininkas — J. Stulgaitis.
140 S. Meade St., Wilkes 
Barre, Pa.

Iždo globėjai:
V. Lukoševičius, P. O. Mi- 

nersville, Pa.
A. Nausiedienė, 917 W.

33rd St., Chicago, III.
Dvasiškas Vadovas — kun

J. J. Jakaitis, 41 Providence 
St., AVorcester, Mass.

Knygius — kun. S. J. 
Struckus, P. O. Plymouth, Pa.

Gydytojas — Dr. A. K. 
Rutkauskas, 2302 S. Leavitt 

t., Chicago. Hl.

gų padėti, kol tai visa nebus Triner, Manufacturing 
išnaikinta. Tamsybė neiš- mist, 1333 — 1339 So 
vengiama visur, kur laisva- land Avė., Chicago, III 
manystė ima siausti. Bet čia
ji siaučia nepaprastai.

Antai venas, deja lietuviš
kas “kliubas,” sumanė pri
sidėti prie pirkimo laisva
maniams kapinių, pavadintų 
“tautiškais.” Girdi, mums 
nereikia kunigų, nereikia 
įšventintos žemės. Kas in- 
idimiausia, kad tame neva 
kliube yra sąnarių ir kata
likų ir tie leidžiasi už nosies 
vedžioti keliems laisvama
niams ir socialistams. Reiš
kia, tiems katalikams yra 
stoka susipratimo.

Visgi yra viltis, kad iki 
sekančiam kliubo susirinki
mui katalikai sąnariai susi- 
irganizuos ir aštriai- pasi 
priešins laisvamaniams.

Genis.

ŠVENTO ANTANO DRAUGI- 
JOS, WAUKEGAN, ILL., VAL

DYBOS ADRESAI:
Pirmininkas, Steponas Kelio

mis, 1344 So. Jackson st 
Pagelbininkas, Kazimieras Bur 

ba, 1416 So. Park avė.
Protokolų raštininkas, Auta- 

ias Samoška, 1230 So. Victoria

“Naujienose”, kaž. koks 
socialistas rašo, kad buk vie- 

Įnas vietinės Vyčių kuopos 
sąnarys buvęs nubaustas už 
jų kasos vogimą. Pašiepian
čiai vadina jį “Vyčių rotos 
generolu.” Kas nežino at
sitikimo, tas gali ištikrųjų 
pamatyti, kad taip buvo, 
kaip tasai socialistas rašė. 
Dėlto reikalas yra dalyką 
paaiškinti i7i _

Tuoju neva Vyčių Gene
rolu” yra ne kas* kitas, kaip 
tik paprastas “Naujienų” 
korespondento draugas 
ir PRIETELIS, kitaip ta 
riant, “LYGYBES PLA 
TISTOJAS“ arba socialis 
tas o ne vytis. Galima jį 
pavadinti net sociailstų va 
du, lygiu anam, kuris vogė 
p. Butkaus vištas.

To “generolo” pavardė 
yra St. Krušas. Būdamas 
tinginiu ir neturėdamas pi
ningo kišenėj, kaipo “prole 
taras” prisišvelynino prie 
vyčių, mat nujautė “varg 
šas,” kad vyčiai turi nema 
žą kasą. Vardan lygybėm 
principo ir socialistiškr 
“idėjų,” daugiau tų piningv 
vyčiai nebematė.

Piningus iš “socialistų va 
do” Krušo vyčiai atsiėmė si 
policijos pagelba taip, kaip 
p. Butkus savo vištas. “Ge 
nerolą” beto, dar nubaudė 
kalėjiman ir užsimokėti tei 
smo lėšas. Taipgi pasilieki 
6 mėn, po policijos globa 
kad nabagas nebekrėsti 

[ daugiau tokių šopsų, kai 
nobeužsiiminėtų lygybės pli

- tinimu arba socializmu.
“Naujienų” socialistamr

- labai nesmagu, kad taip at 
sitiko negražiai su antruoji

- jų vadu šioj apielinkėj, už 
tat visą bėdą stengiasi su

- versti ant pačių vyčių.
Viską Žinąs

Reikalingi muzikantai pusti kor
netą, klernetą, bosą, tromboną. de
ras pelnas. Atsigaukit adresu:

John Valinchis,
1413 CJiurch Avė., Scranton, Pa.Finansų raštininkas, Jonas 

Bakšys, 1327 So. Victoria st.,
Kasininkas, Antanas Bakšys 

1327 So. Victoria su
Kasos globėjai:
Leonas Krikštinavičia, 1326 

■’o Victoria St.,
Adomas Jonaitis, 1326 So 

Lincoln St. ,
1. Maršalka, Pranas 

407 So. Park avė.
2. Maršalka, Antanas 

gis, 1327 oo. Park avė.
Knygius Pranciškus 

mus kas, 1321 So. Victoria, St.
Susirinkimai po aštuntai kiek 

rieno mėnesio, apie pirmą va 
andą po pietų. Lietuvių svetai
nėj, 9 ir So. Lincoln gatv.

SLRKA. CONNECTICUT 
APSKRIČIO.

Dapkus

Pranešu, kad SLRKA. 
Connecticut apskritis turės 
1 d. (Oct.), 1916 m., 1:00 die-| 
ną, bažnytinėj svetainėj, 41 j 
Capitol avė., Hartford, Conn. į

Connecticuto apskričio kuo-į 
pos todėl kviečiamos prie to ■ 
suvažiavimo ir sulyg kuopų 
išgalės, prisiųsti savo atsto
vus. Kuri kuopa negalėtų pri
siųsti savo atstovų, prašoma 
prisiųsti savo visokius suma
nymus laišku. Suvažiavę de
legatai visus reikalus 
apsvarstys, kas tik pasirodys 
naudinga musų tautiškai ka
talikiškai dirvai. Musų ap
skričio kuopos neturėtų atsi
likti užpakalyj kitų apskričių 
kuopų, kurios jau pirmiau tu
ri bren r uosius suvažiavimus 
ir darbuojasi Sus-mo gerovei. 
Todėl visi ir mes sukruskime 
ir imkime uoliau darbuoties. 

S. Cibulskis, Apskr. rašt. 
3 Penn avė.,

Waterbury, Conn.

JUS KENČIATE NUO 
ATMAINOS ORO?

Po nepaprastai karštos vasa 
ros šių metų, vėsus oras da
bar jau artinas, ir daugelis 
žmonių kenčia nuo šios stal
uos oro atmainos. Jie jau
kiasi silpni, jų apetitas yra 
nenkas, jie greit pavargsta, 
imogus, kaip sakoma, nebe 
as pats. Taipgi užkietėjimas 

, laprastai pasirodo su visais 
eitais keblumais. Tam atsiti- 
rimui Trinaris Amerikoniško 
Clixiro Karčiojo Vyno yra 
ikrą palaima. Kaip jis gelb-
;ti ? Jis išvalo žarnas kuoge- 
riausia, atnaujina ir suStipri- 
la kūną, sutaiso apetitą, pra- 
-alina rūpesčius ir užkietėji- 
ną su visomis jo pasekmė
ms. Po ramaus ir neper- 
raukto miego jus atsikelsite 
ytą pilnas energijos. Kaina 
51.0) aptiekose. Jeigu jūsų 
’ptiekd-ius neturi i.,’e ran
čos Trinerio Amė/f^ui Elixi- 
o Karčiojo Vyno, rašykite 
lesiai j išdirbėję, bet neiinki- 
e jokio kito nuduoto, dėlto, 
ead pigus reiškia prastą ko
kybę.

Sąmojinga gaspadine
visada turi savo namuose buteliuką 

D-ro Richter’lo

PMN-EXPELLERŠVENTO MYKOLO DRAUGI
JOS, ROCKFORD, ILL., VAI, 

DYBOS ADRESAI:

6329 So. 
Chicago, Neabejojantis būdas įtrinimui nuo 

skaudėjimo Reumatizmo, persišal- 
dimo, išsinarinimo ir tt.

Tikras tiktai su pažymėta marke 
“JKARA”

Me. ir SOe. buteliuką. aptieko*. arba
.taftai nuo

P. AD. RICHTER & CO.
24-M WaaktostM Street. Ncw Vortc. N.V

Pirmininkas, Kazimieras Mik 
tas, 1020 — 1022 S. Main st.

Pirm. pagelbininkas ir Iždi
ninkas : P. P. Petrėnas, 422 
(sland av.e,

Protokų raštininkas: J. J. Mer 
Saitis, 1530 West st.,

Finansų raštin.: J. Zobinas 
1129 So. Churcb st.,
□r-stės, Dievo Apveizdos para

pijos valdybos adresai:
Pirm. — A. Stulginskas, 715 

W. 19 PI.
Pag. — M. Ramanavičia, 547 

W. 20 st.
Jonas Jaroševičius, 1048 Was
Rašt. — Liud. Sabaliauskaitė, 

1714 S. Union avc.,
Fin. Rašt. — K. Vasiliauskas, 

358 5V. 14 st.,
Ižd. — A. Grisius. 732 VV
Kasos glob.: Zof. Bartkevi 

ėaitė, 1828 S. Pcoria st.,
Al. Klimas, 558 W. 14 st.,
Maršalką, — Mikolas Jatu

lis, 622 W. 15 st.,
Susirinkimas kas pirmą ne- 

lėdū-nį mėnesio, Apvcizd. Die
vo parap. salėje, 3 vai po pietų

SUSIV LIET. R. K. AM. 
PITTSBURGO APSKRIČIO 
VALDYBOS ADRESAI:

Pirmininkas, Bautrus Vai
šnoras, 1514 Carson St., Pitt
sburg, Pa.

Vice-pirm., Antanas .Vis
minas, Homestead, Pa.

Raštininkas, Kanst. Vai
šnoras, 1116 Hilsboro St., 
Pittsburgh, Pa.

Iždininkas, kun. S. J. Če- 
pananis, 318 — 4th Avė., 
Homestead, Pa.

Organizatorius, Kanstan- 
tas Vaišnoras, 1116 Hillsboro 
St., Pittsburgh, Pa.

Tel. Randolph 824*

A. A. Šlakis
ADVOKATAS

SO. LeSALLE St.
(Rcom 815) Chicago, Iii.

AR PAVARGSTA JŪSŲ akįs, kuomet 
skaitot, kuomet dirbate! Ar nkauda 
jums galvą nuo pavargimo akių t Ar 
jūsų akiniai netinka jūsų žinrėjimuif 

Patarimai ir išegzaminavimae per 
užbaigusį mokslą optiką. 9 metai pa
tyrimo.

DR. I. METERS,
1024 Mllvraukee Avė., Chicago, m

Valandos: kasdien atdara nuo 9 ryto 
iki 9 vakare, Pėtnyėiomis iki 6 va
kare. Nedėliomis nuo 9 ryto iki 12 
pietė.

Tel. Haymarket 6212.

SE K A NČIAS KNINGAS
VELTUI GALIMA GAUTI 
S. J,. R. K. A. KNINGYNE.

1. Gabrio “Lietuvių Lenku 
unija”.

2. Jono, “Diedas ir Graži-
Nuo reumatizmo, kuris taip 

ų yra priežasčia atmainos o- 
<>, neuralgijos, įvairių prie

tikių, sutinimų, niksterėjimų 
r tt. Trinerio Tepalas yra 
geriausia gyduolė. Jis varto
jamas tiktai išblukinai. Pa
iniuos Parodoje 1916 iii. aug- 
Ščiausia dovana, Grand Piix, 
uivo duota Trinerio Tepalui. 
Kaina 25c. ir 50c. aptiekose. 
Krasa 35c. ir 60c. Joseph

Phoee Caaal U IR

DR. A. YUSKA
LIETUVIS GYDYTOJAS

1749 Si. HilitU CHICA60, ILL.
CORNBR Uth STREET

100 kuopa SLRKA. laikis 
savo mėnesinį susirinkimą 
nedėlioję (24) d. rugsėjo, 1-ą 
valandą po pietų, Aušros Var 
tų parapijos svetainei. Mel
džiu visų draugų susirinkti ir 
atsivesti naujų prisirašymui.

Jur. Lobikis, rašt.,

fiV. JURGIO KAREIVIO
DRAUGYSTES, NORWOOD, 

MASS., VALDYBOS 
ANTRASAI:

“Kelionė į Euro

4. Jono, “Kražių Skerdy- 
nė”.

5. Jono, “Konradas Va
lenrodas”.

6. Freemanoč “Europos Is
torija”.

7. .Jocio, “Kuomi Žmonės 
Gyvena”.

8. Jono, “Naktys”.

Pirmininkas, Stasys Kadare*. 
1038 \Vashington st.,
I9th st.,

Pirm. pagelb., Pranai 1 
ka, 31 Franklin st.,
Protokolų raštininkas,
Kuškis, 18 Tremont st.,

Fin. raštininkas, J. \ 
kaa, 1184 Wasliington st.

Čia lietuvių gyvena api< 
35 šeimynos. U’arpe jų vieš 
pataujn neišpasakyta tam 
sybė. Laismanystė ir sočia 
lizinas čia taip giliai įlcidf 
šaknis, kad katalikams vei 
kėjams prisieis daug pastan-

TEL. DROVE 7771

4464 So. Halsted Si.
Darbo valnndoa:

10 vai. ii ryto iki 8 iki vai. vak. 
SvMludifenos nuo 9 vai. ryto iki 1 vai, 
popiet. *

Jonas



SAVAITINIS DRAUGAS

IH

Saules
as

(Palyginimas parašytas pagal 
Joergensen).

auginsime sėklas. O iš tų net žmogžudžių, kurio vir-jduos pilnų užlaikymų lig.į|.)'^ tukstc.ncius mažų vaikelių 
'seklu išaugs be jokios sau- sta nelaime dėl visos tautos, karės pabaigai . per pasiu ln,UH 40 n“‘1l-u

toj __ . __ , ... . . *» k’,.i>i....  li..:... i
'lės šviesos ateinančioji lai- Paliuosavus juos nuo Dievo! Nors tokiuo budu cturtra- 
Įsvoji žolių ir medžių kar-Išsakymų, kurie įsako ger-'i's valstybės nori priversti 
!ta”. Žolės paklausė apu- Ibti tėvus ir jų klausyti, ku-1 Graikiją būti neutralu šali
nės ir nutarė nuo saulės jun rie užgina mušties, vogti ir imi ir palengva sumažinti 
go nusikratyti. lt. t., nebėra nieko, kas tuos ios veikiančiųjų

Kaip nutarė, taip ir pada- nelaimingus nuo blogo be- uę. ,
re. Žmonės stebiasi ir at-.suturėtų. dai vokiečiams gražiuoju

teks dar ir daugiau graikųPer visa vasara stovi gra . . . ... __ . ...‘ ‘ , sistebeti negali. Kaip tikžus oras. Dangus nuolat , . .? . i v ,5 .. . „ .. . i pateka saule, visos žoles sto
žydras. Saules šilumoje au- . , . , . . . .... . , . m-i ivi kaip stuobriai, suskilau-graems tarpte tarpo. Tik1 dusios savo lapus ir žiedus.

, _. Visas pievų ir mišku gramai onus vasaros vejas, o „ r,. * _ . ..
. . v , ..... I zumas dingo. Bet tas zo-tada sušneka medžiai ir zo- .. . . , ..... .... . . lm prieš saule sukilimas na-,les, kalbėdami savotiška kai , . T1, _ . , .. , . iSibaigc labai liūdnai. 11- iba. Ta jų kalba tais me
tais buvo tikrai nepaprasta.

kartas nuo karto dvelkia

Dabar madoje yra revoliu-

gas rugio šiaudas be saulės, 
šviesos ir šilumos susilnnė-j

SUIMTAS GRAIKU KA
RIUOMENĖS 4-TAS'S 

KORPUSAS,

kariuomenės,

Kopp’s Babvs Frieiul 
yra gaunamas už 25 e. ir 51) 
e. kiekvienoj vaistinyeioj. 

Jeigu .lūs negalite gauti 
karinome- >’as savo aptiekorių. prisiųs- 

kite mums popieriuj doleri, 
prisiusimi' du 50c. buteliu
kus, tuoaus per pačtą.

tuomet
Graikija cenlralėms valsty
bėms paliks mažiau pavo
jinga, jei prieš karaliaus 
Konstant ino
karėn.

norą isivels

5 -' J *-5 n r t -J ' 3 3. -ia į -5. * -5 a

Londonas. — Iš Berlyno‘gELPKITE LIETUVA
... . ,T . jo. Pakilo mažas vėjelis ir,gauta žinia, k.ui bulgaiai,

ertos ir sumišimai. Nuo zmop., . „a.,,r,..,n u,VAUKUKITb TAUTOS. ....... ... silpna rugį paguldė ant ze- bnaudaimesi pei t.iaikijos
mu užsikrėtė ir žoles. Nie-į 1 _ ° . , ., , . L -z :.,t< \;,rn:no FONDAN.1 , . n . . J mes. Ten bsdnbsodamas ir i teritorijas Aigejos paunu,. I *
,o iu ie ai. amos n jc« , nuolat mirkomas ru-iatkirto visą graikų karino- . 
nutarė pakelti didžia revo- J 1trys supuvo.liuciją (sukilimą). Revoliu
ciją. skelbė apušė, kuri sto
vėjo rugių lauko viduryje.._ .......... ... . li lapeliai pagelto ir saulės

Apuse kalbėjo šitaip: bin ąja ka_
“Seseris ir Broliai! Nuo.ne.,
atmenamu takų pasaulj vai L B
do garbinga augmenija <«o.l mMiai pateko skelįusi
les). Pasaulis priguli mums. sukjlima .
Gyvuliai ir žmones priguli

Kitos sukilu-| menės 4-tąji korpusų su vy-; 
sios žolės be saulės neuž-iriausiąja korpuso vado sto-! 
mezgė ir liko be sėklų. Ža- vykia Kavala mieste.

e.

KOPP’S BABVS EKIPAI) 
YORK, PA.

Su šiuo pa rasiu tiktai ori
ginališkas. I

$31,000,000,00

Suviršum depozitu turi dabar 
didžiulis Valstijos Bankas

State Bank of Chicago

N
uo jo įsteigimo 1879 metuose tasai bankas 
nuolatos augo taip, kad šiandie jo kapitalas 
ir atsarga yra daugiau kaip keturi milijo
nai aštuoni šimtai septyniolika tūkstančių 

dolerių — $5,(XX),000.00.
Be 40 tūkstančių žmonių, kur turi pasidėję 

savo pinigus šiame banke, čiajau sudėta Suvieny
toju Valstijų valdžios, Illinois valstijos ir Chica- 
gos miesto pinigų.

Lietuviai, kuriems rupi saugumas jų pinigų, 
tegul pasideda banke. Daug lietuvių yra pasidėju
sių čia savo pinigus ir džiaugiasi.

Bankas moka '}'/<. Atdaras nuo 9 ryto iki 3 
vai. po pietų; Sukatomis iki 2 vai. po pietų

įsidomėkite adresa:

STATE BANK of CHICAGO
Kampas La Šalie ir Washington sts. 

prieš City Hali.

MUZIKA
Beelhoiena Lletutių Konservatorijoje

Muzikos mokslas prasidės 
RUOStlJO 11 d. Mokinama 
skambinti piana, smuikuoti, var
gonininkavimo, dainuoti ir gro
ti aut visų pučiamųjų instru
mentų. Taipgi išguldama teorija, 
harmonija ir rauz. istorija.

Užsirašyti Į bile kurį mu
zikos skyrių guiėma die
nomis ir vakarais nuo Rūgs. 1 
d.

A. POCIUS
DIREKTORIŲ

950 W. 33r4 STREET 
Tiršium Tanauovičiaus Rankos.

EU.‘MŽT,~SII—'Sl'l a l'lll 1-^SU.i.JJ'MJL

K a kiekviena
Motina turi 

žinoti

I o
korpuso dalis buvo mie
stuose Seres, Drama ir Ka
vala.

Berlyne tvirtinama, kad ' 
tasai graikų korpusas esąsĮ 
pilnai apginkluotas, bet jam 
grasė badas, kadangi nete- 

susinešimo
Atspėk, skaitytojau, kas 

yra ta apušė, kuri kurstė j ko jokio 
žoles, kas tos žolės, kurios Graikija, 
apušės paklausė, kas ta sau-

kurio3_žmoCT andMO, o ka!?S’,Prief kuri?, šol?s «*«<>, Isybč nusprendžiusi vis» koriji 
ėda arklys, kurs traukia ’.1 kas Los nelairaes, kuriu pusę jiaimti savo globon. 
žmogaus vežimą? Juos vi- J0’ sau!es ™spat».vima at
sus maitina žolės. Taip-pat!metusios sus,Iauke-

>alai ieš- YPaž musu takuose

nuo musų. Pasakykite tik, 
kas išmaitina karvutę, kuri 
žmogui duoda pieną ir mė
sa? Kuo maitinasi avis,

pasi
rodo tai vienoje tai kitoje 
vietoje arba bedieviai ar
ba taip vadinami “pirmei
viai”, kurie tai tokiu tai kl-

yra saulė.. Ji mano esantį,tokiu’ kursto žmones
sukilti nrieš Saule amžinos

ir paukščiai ir vabalai 
ko sau maisto musų karaly
stėje. Tik viena tėra pasau
lyje galybė, kuri mus laiko 
savo vergijoj. Ta galybė

musų augščiauaia valdyto
ja. Nuo jos neva priguli 
musų gyvybė ir mirtis. To
kia nuoonė tai kiauri niekai. 
O nedėkingi žmonės tuos 
niekus kits kitam nusako ja, 
buk be' saulės negalinti gy
venti nei viena žolelė, nei 
vienas medelis. Neklausy
kite, seseris, tos kalbos y- 
ra neteisingos, tai tuščias 
senovės prasimanymas, į ku 
rį betiki tik tamsus neiš
manėliai. Aš apušė paty
riau, jog nei saulės šviesa, 
nei jos šiluma žolėms ir me
džiams visai nereikalinga. 
Tegu susmega tas saulės 
jungas, kurį mes r '‘šam per 
tiek metų! Į kovą su Ura
nais, šalin vergija! Gana 
tau, saule, ant musų viešpa
tauti! Tegyvuoja laisvė ir 
garbinga žolių ir medžiu 
viešpatija!”

Taip apušei bešaukiant, 
užkimo jos balsas, o nesu
skaitytos žolių minios tai 
karštai kalbai pritardamos 
nuoširdžiai ratavo. Susi- 
kišusios viena su kita, jos 
šnibždėjo ir pasakojo kita 
kitai, kaip tai bus linksma 
gyventi, nusikračius nuo 
saulės vergijos.

Tuotarpu vėjas vėl dvel
ktelėjo ir apušė toliau pra
bilo: “Jei mes norime ta

Tatai A’okietijos vyriau-

Prižiūrėkite kad pienas 
bala švarus, nes tai vienati- 

su 1 uis maistas J asą vaikams.
Pienas visados tarė bąli už- 
dcni/tas kad kokie Vabaliai ne 
Ristu nes jie pra pviežastimi

Jeigu JašąKadangi Graikija yra neu- Į 
trale šalis, graikų kiriuomei Jeigu jusu vaikutis 
nė oficialiai nesimušė su diarrbeg, contipation.
bulgarais arba vokiečiais, 
tatai korpuso kareiviai bus

turi
arba

kitokias ligas arba jeigu joj 
dantis digsta, neužmirškite 

išginkluoti ir pasiųsti Vo-Įduoti jam ‘-Kopp’s” Baby’s 
kietijon. Vokietija jiems Frieiul. kuris yra jau išgelbė-

Teisybės — tai yra Dievą. 
Savo kalbose’, kningose ir 
savo laikraščiuose jie rūpi
nas paliuosuoti žmones nuo 
Dievo.

Atsiranda tokių paikų 
žmonių, kurie tų kurstymų 
dauso, ir tiki į kurstytojų 
žadėjimus. Tų kurstytojų 
beklausydami jie pasiliuo- 
suoja nuo Dievo įstatytojo 
tikėjimo, taip-pat kaip tos 
žolės nuo saulės šviesos ir 
šilumos. Bet kas su tomis 
sukilusiomis prieš saulę žo
lėmis, tas pats atsitinka ir 
su sukilusiais prieš Dievą 
žmonėmis.

Eo tikėjimo pagelbos žmo 
gaus valia silpnėja. Paki
lus blogų pagulimų aud
roms, žmogU3 joms atsiturė
ti neįstengia ir krinta į blo
gą taip-pat, kaip tas rugys 
į purvyną. Be tikėjimo pa
gelbos jis nebegali iš to blo
gų darbu purvyno beatsi- 
kelti. Jis grimsta vis gi
liau į blogą, kol tame blo
gume begulėdamas visai ne- 
supuna.Visokios dorybės be 
tikėjimo lyg žolių lapai nu
vysta. Žmonės į vietą ža-j 
darnosios laisvės susilaukia' 
sunkaus jungo, kurį ant jų 
uždeda visokie žmogžudžiai, 
ištvirkėliai ir plėšikai. Ta-

Perkant ir Parduodant
Jei nori parduoti namų, lotų, rakandus, išren- 

duoti kabarins arba surasti savo gimines garsink 
“DRAUGE”

Jei nori pirkti namų, lotų, rakandus, rasti ge
rus kambarius, arba sužinoti kame įvairias pigumai 
— SKA1TTK “DRAUGE”

Smulkių paskelbimų kaina, (jei skelbimas ne
ilgesnis,, kaip 12 žodžių) yra pirmas kartas 35 c. 
sekanti po 2.5 c. nrba $1.50 už savaitę.

Apie kainas didesnių paskelbimų kreipkitės 
ypatiškai arba laišku Į “Draugo” Administracįjų.

Administracijos valandos yra nno 8 ryto iki G 
vakaro. Utarninkais. Ketvergais ir Suimtomis iki 
8 vai. vakaro.

Draugas Pub. Co.
1800 W. 46 St. Chicago

Telephone Drover 6114

h

prakilnų sumanymą įvyk-Ida žmonėms prasideda bai- 
dinti, turime su p?,niekini- si nelaimė taip-pat, kaip
mu atmesti ir saulės šviesą 
ir jos šilumą. Dėlto dieną, 
kada saulė šviečia, mes pri
valome suskliaudusios lape
lius miegoti. Kada tas die
nos tiranas nusileis ir nak-

toms žolėms, kurios atmetė 
saulės šviesą ir šilumą.

Kad tai netuščias pasaky
mas, pasižiūrėk, skaityto
jau, kad dedas tose kolioni- 
jose kur ypač jaunuomenė

tis savo tamsiais sparnais bedieviškas kninga sir laik- 
anklos žemę, tada mes pra- raščius beskaitydama tikė-

iimo nustojo. Ten jaunieji 
nebesukalbami. Priviso 

o kartais
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Skaitykite
IR ■

Platinkite

AUGA”
VIENINTELIS LIETUVIŲ 
KATALIKŲ DIE NRAŠTIS

Metams . 
Pusei Mėty

$3.B0
$1.75

Del pažiūros vienas numeris siunčiamas dykai.

i

"DRAUGAS”
1800 TV. 46th ST., :: CHICAGO, ILL.

busimo, tada išskleisime sa
vo lapus ir žiedus, tada už- 
megsime užmazgas, ^da iš- mušeikų, vagių

fe
Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra

“DARBININKAS”
“DARBININKAS“ eina utarninkais, ketvergais ir su 

ba tomis.
“DARBININKAS“ paduoda daug žinių iš darbo lau

ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimų.
“DARBININKAS“ paduoda daug straipsnių, naudingų 

darbininkams pasiskaitymu, rašytų pavhj darbininkų.
“DARBININKAS“ paduoda s nrbinusius nuntikius 

visame pasaulyje, indomiausias žinLs ir žingeidžiausius at
sitikimus.

“DARBININKAS“ visuomet Turi smagių, gražių eilių, 
dailių vaizdelių ir apysakaičių. ’ ’ ę

“DARBININKAS“ 3 isuomet turi viso to, kas darbi
ninkui s v a r b u, n*a u d i n g a, indo m u i r 
suprantama.

“DARBININKAS“ nuolatai išleidinčja knygelių, ku
rios dailumu, gražumu, turiningumu, pigumu vir
šija visas išleistuves.

Skaitykite ir platvkite “Darbininką“ ir jo leidinius.
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams 

$3.00; pusmečiui $150; vieną kartų savaitėje, užsisakant 
tik aubatinius H pusi. numerius, metams $1.50, pusmečiui 
75c.

Adresas: »

“DARBININKAS”
242 W. 8roadway, So. Boston, Mass.

"■ -j. - - Ij-y.. c--*,. ----- V8R«W1WĮBBBĮįfarWWili»i!—r-r J—BT
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DIDŽIAUSIA

KRAUTUVĖ

LIETUVIŠKA

CHICAGOJE
Užlaikomo laikrodžius ir laikrodėlius, auksinius žiedus, Uiu- 

hinius ir doiminntinius, muzikas, gramofonus su lietuviškais re
kordais, koncertinas, ant kurių gali groti ir nemokantis visokius 
lokius; armonikas rusiškas ir prūsines, importuotas ir taip jau 
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimas.

Taipgi taisomo laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzika- 
liškus instrumentus ir revolverius. Savo darbų gvarnntuo.jame. 
Musų kainos ant visko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už 
Chiragos orderius galite siųsti per laiškus.

STEPONAS P. KAZLAWSKI
4632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAOO. ILL. 

TELEPHONE DROVER 7309

Katalogą visiems dykai, kas tik prisius už 2c štampų.

U.A • n ' X ......------ —
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Sveikatos
Skyrius

si viduriuose žaizda dažniau 
šiai nekenkia dirksniams 
(nervams). Teisybė, kar
tais buvusi liga atsiliepia 
lilktelėjimais bei įvairiais

bį skyrių veda , gnaibymais, bet tai inažmo- 
A. K. Rutkauskas-, »įs reikia stengties už- 
(2200 Clyboum uv. Ulįr^į buvusius nemalonu- 
Chicago, III.). Kas ,mug> tuomet ir dilktelėjimai 

nebus tokie žymus.
b) Čiaudulys yra tai gam

tiškas būdas išvalyti nosį 
nuo dujų (gazų), dulkių ii 
kitų nešvarumų. Orų kūnas 
varo per nosį, bet tas tru
putį skauda. Užtat žmonės, 
nenorėdami kęsti sopę, čiau 

Skauda kru- dėja išsižioję. Tuomet dalis 
nešvarumų iš nosies draug 
su seile išsipruukščia per 
burnų.

Čiaudėti akyvaizdoje žmo 
nių yra negražu. Gerai iš
auklėti žmonės numanyda
mi kad čiaudės, pridengia 
’; urnų su nosine, o galu vie- 

Jieva Masonienė iš no piršto stipriai prispau- 
Detroit’o, Miih. idžia viršutinę lupų prie

Mažam dar esant, teko 
man skaityti šitokių vokie
čių pasakų apie šikštumų ir 
taupumų:—

“Gyveno vienas turtin
gas ūkininkas. Žmonėse ėjo

Todėl visi Tautos Fondo 
skyriai privalo pasikviesti 
delgatus, surengti prakal
bas, pasirūpinti, kad į pra
kalbas sueitų kuodaugiau- 
sia klausytojų ir surinktas

AdminiM- 

• vai.
; ryto Ud • vaL vak. Utar- i 

ninkais, Ketvergais ir Sa
iki 8 vaL vakare.

“DRAUGO” 
, tracijų atdara nuo

kalbos, jog jis labai šikštus, aukas kuogreieiausia pasių- 
“ Tolimame kaime atsiti-Įsti į Centrų. Visus-gi lvg- 

ko didelis gaisras. SudegėĮšiol surinktus piningus Tau

viso kaimo trobesiai ir tur
tai. Gi to kaimo gyvento-
jai pasklido po apielinkes 
išmaldos prašyti.

“Venas iš padegėlių 
užvažiuoja į tų kaimų, 
kuriame minėtas kištuo- 
lis gyvena, bikštuolio kai
mynai, suteikę padegėliui 
po mažutę išmaldų, visi pa
tarė jam nei nevažiuoti pas 
šikštuolį, vistiek jis nieko 
neduosiąs. Nepaisydamas 
tų kalbų, padegėlis visgi už
suko pas tų šikštuolį ir tas 
jo netik nebarė, bet visus jo 
maišus pripilė grudų. Pa
degėlis tik stebėjosi ir džiau 
gėsi. Galop jis suprato, jog 

Atsakymas. Maž dakta-1 dantų. Čiaudėjimas tuomet tai butą ne šikštaus ukinin-

norėtų gauti svei
katos patarimų, 
kreipkities prie Dr. 
A. K. Rutkausko 
virš nurodytu ad
resu. Atsakymai 
bus talpinami
“Drauge.”

Klausimas.
tinė-trošku. Nosįs užgul
tos, reikia dažnai čiaudėti. 
Atsikosėti negaliu. Dakta
rai sako, kad turiu asthmų.

Taip paprastai sergu rug
pjūčio ir rugsėjo mėnesiuo
se laike pastarųjų trijų me
tu.

rai, negalėdami tinkamai su lieka prašalintas, 
šnekėti, neteisingai apta- Tamsta dar prašai paaiš- 
ria tamstos ligų. Apart.kinti nuo ko paeina žiova- 
asthmos tamistai dar gali -yimas. *
būti Autumnal Catarrh ar
ba Hay Fe ver. Jausli žmo-

Pirmiausia žmogus žio
vauja, kuomet miego nori,

nės nuo žolių dulkių pana-'drėgnoje, apsiniaukusioje 
šiai serga. dienoje, be ūpo. Pastebėti-

Pirm negu pradėti gydy- na dar tas, kad žiovaujimas 
ties, būtinai reikiai sužinoti 'yra limpantis apsii ešiirit-

ar tamstos nosyj nėra kar
pų, kurios vadinasi polipais.

ii.aą. Žmogus paplitęs žio
vaujant kitų dažniausia ir

Taipo gi gali būti nosyje į- pats pradeda žiovauti, 
vairių užsisenėjusių pritvįn Antra, žiovaujimas kartais 
kimų. Visus tuos nereika- yra reikalingas dėlei suža- 
lingus dalykus reikia pasi-.diuimo prie veiklumo seili- 
stengti kuogreičiaisiai pra-'nių gūželių, kurie yra bur- 

šalinti. Tai galima padaiy- noje. Kartais bevalgant 
ta ar su pagelba elektri- bei prieš valgį mes jaučia- 
kos, ar su adrenaliu hydro- mc, jog musų burna išdžiu- 
cliloridu, arba su labai sky- vo, netrūksta seilės. O sei-
stu aliejumi, kuris vadinasi

tos Fondo valdyba pasisku
bins išsiųsti Lietuvon, kur 
jie tuojaus labai reikalingi. 

K. Pakštas, T. F. sekr.

TAUTOS FONDO SKYRIŲ 
VEIKIMAS.'

ko, bet tik taupaus.”
Kas matė šiuolaikinį vo

kiečių tautos gyvenimų, tai 
pasakoja, kad jie dabar su
lyg tos jų pasakos gyvena, 
t. y., vokiečiai esu taupus, 
bet ne šikštųs. Laikraščiai 
praneša, kad vokiečiai no
riai skolina piningus save 
valdžiai; įvairius auksinius 
daiktus pamaino panašiais 
plieniniais ar geležiniais 
daiktais, vis, kad tik šutei 
kus daugiau paramos save 
valstijai. Nuo vokiečių tau
tos taupumo ir nešikštume 
išdalies ir visa jų galybė 
priguli.

Išmintingų ir naudingų į vietose visiškai
pavyzdį kad ir nuo priešo Į maisto, o kur yra 

negėda skolinties. Bet mes prastai pabrango.
lė yra labai reikalinga ir dėl

petrolatum liąuiduin (0,850 nuryjimo maisto ir dėl kitų
sp. Gr.)

Jeigu liga kiltų dėlei stai
gi; oro atmainų arba dėlei

dalykų. Žiovaujimas gi iš
tempia žandų raumenįs ir 
diaug tam tikrus maišelius,

prigimtojo jauslumo, tai pa- kuriuose yra seilė. Užtat 
tariu tamstai apsigyventi i mes žiovaujame netik kuo- 
kitoje vietoje. j met norime miego, bet ir

Geriausiais tamstai vais- kuomet norime valgyti, 
tais, man ding, butų viena Reikia dar pastebėti, kad 
šešiasdešimta dalis gra-■ žiovauja netik žmonės, bet 
no strychnino. Stryeh-'ir gyvuliai.
ninų reikia gerti * su vande- e) Sveikų plaučių, švel
niu keturius kartus į dienų 'kos širdies, inkstų ir kitų 
,(tris kartus prieš valgį ir organizmų viduriuose su pa 
vienų kartų einant gulti), '„ciba Rentgeno spindulių 

Klausimas. Jau treti me
tai, kaip naktimis mane var 
gina nemalonus sapnai.
Kaip nuo jų išsigelbėti?

Vaikinas iš Detroit,
Mich.

Atsakymas. Gerk tamsta 
sykį į dienų strychninos 
vienų šešiasdešimtųjų dalį 
grano su vandeniu. Vaka-( 
rais iki 9 vai. vaikščiokite 
tyrame ore. Nuo 9 vai. ei
kite gulti. Draugaukite tik ' 
su padoriu jaunimu, skaity
kite geras knygas.

Klausimai:
a) Ar užgijusi viduriuose 

žaizda gali kenkti dirk
sniams (nervams) ?

b) Nuo kuo paeina čiau- 
dulis ir žiovaujimas?

c) Ar su pagelba Rentge
no spindulių X-Ray) apart 
kaulų galima pamatyti vi
durių organus, kaip tai: 
plaučius, širdį ir tt? 
i Žingeidus iš

De Kalb, III.
Atsakymai:

a) Abelnai imant užgiju-

negalima pamatyti. Jeigu 
tuose organizmuose butų ko 
kie nors sukietėję skaudu
liai, tai juos su Retgeno 
spinduliais galima pamaty
ti.

A. K. Rutkauskas, M. D.

Tautos Fon
do Skyrius

TAUTOŠFONDO 
REIKALAI.

Sikštumaa ar Taupumas.
Daugelis lietuvių atsisaki

nėja aukauti nukentėjusios 
savo tėvynės gelbėjimui. 
Nemažai jų savo atsisakinė- 
jimų paremia taupumu. Gir
di, jie nenorį piningų mėty
ti, ir taip perdaug turį iš
laidų ir tt. Tokių išsikal
binu jimų neišmintingumų 
lai parodo kad ir toks pa- 
vvzdis:—

*»a»^a»e»a»ei»aeei>—
THE KEISTER’S

LADIES TALORING 
OOLLEGE.

40 Ir Cottage Grove Avė., Chicago, 
UI. Telefonas Oakland 5252.

Jus nusistebesite kaip puiki ir len
gva yra musų metodą padirbimo dra
bužių.

Todėl Keiater College yra popula- 
riška. Pamatykite mus apie speciale 
kaina dėl siuto.

KAINOS MOKYNIAMS:
Pilnas kursas su instrukcijoms $25.00 
Siuvimo kursas 10 dienų .... $5.00

Daugelis skyrių per vasa
rų snaudė. Ypač rugpjūčio 
mėnuo visuotinu snauduliu 
atsižymėjo. Nuo pus3s-gi 
rugsėjo kaikurie skyriai su 
nauja energija pradeda dir
bti. Gal neužilgo atbus ir 
kiti skyriai, kurie lygšiol 
snaudžia.

Labai svarbu, kad visi 
dirbtume ir nuolat dirbtu
me. Geruose darbuose pri
valome linktiniuoti, o šiuo 
laiku nėra didesnio ir pra
kilnesnio darbo už Lietuvos 
gelbėjimų. Todėl šiandien 
tas naudingesnis Lietuvai 
bus, kurs daugiau jos žmo
nių iš vargo ir bado iš
trauks. K. P.

SIRIJOJE BADAS.

‘ ‘ Reikalingas vargoninin- 
<as, kuris turi gerų balsų ir 
gali mokinti bažnytinį cho
rų”

Del platesnių žinių kreip
ties pas:

KUN. R. F. ŠATKUS,
117 Lackawarina avė.,

DURYEA, PA.

Atvažiavusi iš Sirijos vie
na amerikonka pasakoja, 
kad ten žmonės kenčia di- 

' džiausį vargų. Daugeliose
nėra 

— nepa- 
Beirutė

to vokiečių pavyzdžio dar 
nepasiškolinome.

Kada didis gaisras apėmė 
visų musų tėvynę ir visų 
tautų pavertė į nelaimin
giausius padegėlius, be pa
stogės, be prieglobos , tai 
daugelis nesusipratusių mu
sų brolių tos nelaimės nei 
atjausti nenori.

Mes čia Amerikoje link
sminamės, šokame, žaidžia
me, dainuoju ir tarpe tų 
linksmybių, yra vargo ir 
ašarų šalelė, kur artimiausi 
musų žmiuės, vargelio gla
monėjami, išgąstyje žiuri 
baisiam badui į. akis. Vai 
vargas, nelaimė tiems, ku
lių sąžinė miega ir neužgir
sta graudžios tėvynės rau
dos. Nelaimingi, kurių šir
dys pavirto į akmenis—jie 
nustojo būti žmonėmis. Jie 
užmiršo priedermes, kurias 
paskyrė Augščiausis Vieš
pats! Jeigu jie žmogaus 
priedermių nepildo, tai nė
ra reikalo jiems ir ant že
mės gyventi!

K. P.

keleivė mačiusi daug žmo 
nių, numirusių dėlei bado. 
Nepalaidoti lavonai po kele 
ta dienų guli ant miesto gat 
vių. Turkai gi labai neno
riai šelpia armėnus. Gird, 
jie visi šnipai, didžiausi sul
tono priešai.

DĖLEI VAIKĮJ PARALY
ŽIAUS UŽDARĖ VIEŠAS 

MOKYKLAS.
Iš Flgin, III. praiieša, kad 

dėlei vaikų epidemijos pa
ralyžiaus liko uždarytos vi
sos viešosios mokyklos mie
steliuose: Geneva ir St. 
Charles.

Skaitykite ir platinkite 
“Draugą”. Rašykite įdomių 
žinių iš savo krašto.

DELEGATAMS LAN
KANTIS.

Neseniai sugrįžę iš Lietu
vos Tautos Fondo delegatai 
kun. Dr. Baltuška ir Dr. 
Bielskis jau pradėjo lanky
ti lietuvių kolonijas, apsa
kinėdami kų matė ir girdėjo 
vokiečių užimtoje Lietuvo
je. Jų prakalbos labai svar
bios kiekvienam lietuviui.

Suvalkijos
ZemJaĮis

Gaunamas
“ORAUCO” KBY8YBE 

Kliu si prisiimtini 

$1.00

I

Elsie G. Makar
Lfefnvaifč Piano 

Mokytoja

4515 S«. Wood St., CHICA60.

ATIDAI.
Naujas Veikalas, Surengtas 

Vienam Balsui ir Piano
MEILĖ

Jau išėjo iš spaudos! Muzika 
A. Aleksandravičiaus, žodžiai 
L. šilelio. Kaina 40c. Gauna
ma “Draugo” Knygyne.
Pinigai galima siųsti krasor 
enkleliais.

LIETUVIŲ
MOKYKLOMS VADOVĖLIAI

(šioa mokyklų knygos yra patvirtintos Chicagos Arkldiocaaijos 
Parapijinių Mokyklų Priežiūros Komisijos.)

No. 735. Lietuvos Istorija. Sutaisį Pranas, Trumpas 
Lietuvos Istorijos vadovėlis, tinkųs mažiems
ir suaugusiems, 112 pusi............................................. 26
Ta pati, drūtais drobės apdarais ......................... 35

No. 1020. Plati Sv. Istorija Seno ir Naujo Įstatymo, 
Parašė kun. D. Bončkovskis. Vertė Dalį I-mų 
kun V. Mironas, Dalį II kun. K. Kazlauskis. Su 
paveikslais parspausta sulyg J. Zavadzkio 1905 
m. laidos. Drūtais poperos apdarais, viso 
272 pus........................................................................ $1.00

No. 1022. Trumpa Sv. Istorija Seno ir Naujo Įsta
tymo. Parašė kun. I. Suster. Kieto popero ap
darais .................................................................................26

No. 1099. Krikščioniško Mokslo Katekizmas. Pagal 
angliškų sutaisė kun. F. B. Serafinas, dalis I. 
minkštais drobelės apdarais .................................... 15

No. 1100. Krikščioniško Mokslo Katekizmas. Sutai
sė kun. F. B. Serafinas. Plačiau viskų išguldųs, 
dalis II. minkštais drobės apd....................................25

No. 1105. Trumpa Lietuvių kalbos Gramatika. Su
taisė Mokytojas Juoz. Damijonaitis, vienatinis
Lietuvių Kalbos vadovėlis tinkųs mokyklose 
ir patiems per savę mokinties, poperos apd. .35

No. 1133. A B. C. Pradžiamokslis. Sutaisė J. Da
mijonaitis, drobės apdar..............................................25

No. 1134. Skaitymo Pradžiamokslis, sutaisė J. Da
mijonaitis, dalis II................................................. 35

No. 1135. Vaikų žvaigždutė. Bendoriaus, dalis I, kie
to poperos apdarais ..........   25

No. 1136. Vaikų žvaigždutė...............dalis II, kieto po
peros apd........................................................................... 36

Užsisakant po daugel ant syki^nuleidžiama nuošimtis. 
Užsakymus siunčiant adresuokite:

DRAUGAS PUB. CO., 1800 W. 46th St., Chicago, UI.

PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
/ Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginio Popieros

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAGO

1 Tel. Canal 3263

Dr. Wissig
Gydau geriausiomis gy
duolėmis ir vėliausio 
išradimo elektriškais į- 
rankiaia vyrų ir mote
rų ligas.

Turiu daugelio metų 
natyrimų. Patarimai dy 
kai.

SPECIALISTAS 1S 
EUROPOS

1300 Blue Island avenue kampas 19th St., višui Lankos.
Valandos: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro.

Nedėliomisiki 12 vai. pietų.

Gontinental and Commercial National Bank of Chicago
Atskaita ir Stovis pabaigos biznio 

. Utarninke, Rugsėjo, 12, 1916.
TURTAS

Time Loan ............... $140,192,532.48
Demand Loans ........... 38,547,988.10 ....
Aceeptances .............. 880,000.02-
Bonds, Sccurities, Eetc. 11,238,148.99 $190,858,669.59

U. S. Bonds to Seeure 
Circulation ............

Bank Premisos (Eųuity) 
Otlier Real Estate .... 
Custoiners’ Liabitity ou

Letters of Credit .... 
Custoiners’ Liability on Ac

eeptances, as |>er Contra
Ovedrafts ......................
Caeh and Due From Banks

GEORGE
Artbur Reynolds — Vice Pres.
R. V. Vecncnt —> Vice Pres.

Alex Robertsou — Vice Pres. 
Herman Waldeck — Vice Pres. 
John C. Craft — Vice Pres.
J. R. Chapman — Vice Pres.
W. T. Bruckner — Vice Pres.

ATSAKOMYBES
Capital................................
Kurpius..............................
Undivided Profits .... 
Rcscrvcd for Taxes ..
Circulation .................. $
Lesa Amount on Hand

2,300,000.00
1,708,600.00

$ 21,500,000.00
. 8,500,000.00 

3,666,045.11 
288,555.85 

591,400.00
2,300,000.00
6,000,000.00

48,553.77

2,190,467.86

690,959.67
4,215.62

87,373,965.10

iLability on Letters of
Credit .......................... $ 2,574,453.34

Liability on Aceeptances 690,959.67
Foreign Biils

Redislounted .......... 58,198.73
Deposits — Individual $124,839,634.53

• —Banks ----- 127,057,584,38 251,897,218.91

$289,766,831.61
0FFICERS

M. REYNOLDS ...................... President
J. R. Washburn — Vice Pres. 
Nath.in R. Losch — Cashier 
H. C. Vsnron — Asst Cashier 
George B. Smith—Asst. Cashier 
Wilbi r Hattery — Asst. Cashier 
H. Erskine Sinith—Asst. Coahier

ContMil and Commerclil Trust and 
Saiings Bank

Atskaita ir Stovis pradžioje biznos 
Seredoj, Rugsėjo 13 d., 1916 in, 

CHICAGO, ILL.
TURTAS

Time Boans (Secured 
by Collateral) ..........

Demand Loans (Secured
by Collateral) .......... $11,078,127.01

Bond and Sccurities 
Due Fron Banks .... 
C'ash ...............................

Demand Resources

I

$ 6.917,413.64

9,758,565.99
10,738,523.25
2,548,307.69

ATSAKOMYBĖS

34,123.523.94

$41,040,937.58

Capital .......................... $ 3,000,000.00
Surplus .......................... 1,500,000.00
Vndividcd Profits .... 728,799.05
Reserved for Taxes, Inte-

rest and Dividende 

Demand Deposits

347,242.99 $ 5,576,042.04

19,754,642.11
Time Deposit.................... 14,480,804.79
Spccial Deposits 1,229,448.64 35,464,895,54

OFFICEKS
$41,040,937.58

GEORGE M. REYNOLDS, President 
T. J. Abbott, Vice Pres. Wm. P. Kopf, Aust. Secr.
A. Reynolds, Vice Pres. 
Ch. O. VVlllson, Cashier 
Pr. H. Jonės, Secr.

H. C. Olcott, Mgr. Bond D. 
R. J. Hercock, Asst. Cash. 
A. S. Martin, Asst. Cash.

$2^,766, $31.61

W. W. Lamport—Aestš. Cashier 
Dan. Norman — Asst. Cashier 
G. A. Jaekson — Asst. Cashier 
J. F. Craddock—Mgr Cr. Dept. 
J. MsCurrach—Mgr. Forcin D. 
R. G. Danielson—Mgr. Trans. D.

The Hibernian Baokiag AssnclatiM
Atskaita ir Stovis pradžioje biznės 

Seredoj, Rugsėjo 13 d., 1916 m.

CHICAGO, ILL..

TURTAS

Time Loans................
Bonds and Securitics
Demand Loans ..........
I)uc from Banks ..... 
Cash ................ ..

$ 7,988,788,86 
2,332,367.68 
4,414,510.20 
2,322,643^7

$16,417,498.64

17,058,310.61

$33,475,809.25
ATSAKOMYBĖS

Capital ..........................
Surplus ..........................
Undivided Profits ....
Reserved for Tezes,

Intcrest, cte..............
Demand Deposits .... $ 5,741,731.62
Time Deposits .............. 23,795,425.710

OFFICERS

2,000,000.00
1,000,000.00

533,034.70

405,617.63

29,537,156.92

$33,476,809.25

GEORGE M. REYNOLDS, 'President 
D. B. Levis, Vice Pres. B. B. McFadden, Secr.
H. B. Olarke, Vice Pres. J. P. V. Muryhy, Mgr.S.D. 
L. B. Olarke, Vice Pres. G. Allan, Asst. Cashier.
P. 8. S. Hebard, Cashier, T. E. McGrath, Asst.Casb.

Kapitalas Continental and Coinmercial Trust an Savings Bank (3,(MM),(XX)) ir kapi
talas The Hibernian Banking ABSoeiation (2,000,000) yra valdomas Continental and 
Coinmercial National Ba nk of Chicago. ’

Sudėjus Depositas šių bankų ............................................................... $316,899,27137
..................................... . ................ ..............- - »» '-----------------------------



< SAVAITINIS DRAUGAS

Chicagoje
vogTtikdėlto?kad
PAKLIŪTI Į KALĖJIMĄ.
Vakar vietinis tesėjas La!dro neturi. La g tyčiomis!

Buv nagrnėio bvla tūlos 50v O f *
metu amžiaus moteriškės. 
.Ji buvo kaltinama už pavo
gimu kąsnelio gelumbės 
krautuvėje'. Laike teismo 
nelaimingoji moteriškė pri
sipažino, kad ji vogė tik dėl
to

(Ypač daug nesąmonių savo 
kalboje* išreiškė p. Grigai
tis, “Naujieną” redakto
rius. Jis klaidino save) ša
lininkus įvairiais apsuk i nė

rimais apie fondus, kurie su 
ilJetnvią Diena nieke) ben
dro neturi. Lv

•.V .vengta išsitarti, kad visos: 
aukos eisią per Raudonąjį’taisvmo

Reikalinga:
4 prie vario 
38 prie lentų 
2 kalviu 
50 molderiu 
2 prie* vežimu dirbimo 
1 barzdaskučio 
10 prie rakandu 
50 prie karu dirbimo

ė"- 1
. Ptrfel

s. ✓

Reikalinga mergina prio namu dar
bo, prie mažos šeimynos, gera užmo- 
ke^tis. Atsišaukite sekančiu adresu:

M. J. Kiras,
7.331 S,,. Ilaistei St., Chicago, Ui.

Reikalinga mergina prie na
mu darbo. Atsišaukite pas:

A. R. JUNIEVICZ,
3313 So. Halsted, Chicago, 111.

II .1

Kryžių. Bene tokiais gud-j 
riais išvadžiojimais apie ki j 
tu sroviu fondus, apie ją ge ' 
ležinus kapitalus, socijalistą i 
vadams išanksto rupi pri-5

, . , j. ,. . i .... rengti visuomenę, kad ji up-kad pakliūti į kalėjimą, K *» j i
nes jokiu lėšų pragyveni-; daug paisytu, jei kada soei-Į

mm pas ja nėra.
Ijalistams pasinorėtą aukas 
paskirti indėti savotiškiems 
tikslams.

į Abelnai , kalbant iš visk 
matės, kad jiems ne rupi nu 
kentėjusiu broliu likimas.

M.

NORTH SIDE. :
Šv. Cecilijos draugija nu

tarė savo balių garsinti so
cialistą laikraščiuose. Sar
mata ’. negirdėta sariąata- 
Kaip išmintingesnieji i? 
šviesesnieji tos draugijos 
sąnariai, galėjo sutikti pa
velyti tamsuoliams taip 
bjauriai save už nosės va
džioti?

Ji nutarė prisidėti prie 
pašalpiniu draugiją laisva
maniškojo susivienijimo.,. . ,
, , ' . . ... . bai apdegęs vaikelis tuoiauskad paseknungiau eiti prieš r 1 . d
arei vyskupo valią. Ir tai 
nutarė draugija; kuri net 
šv. Cecilijos vardą nešioja.

Ne, tokie nutarimai svei
ku protu įvykti negalėjo 
Čia aišku buvo nesusiprati 
mas. G oresniesiems buvo 
apdumtos akįs, jie netyčio
mis įvesti į tokius nutari
mus, kurie sarmatą daro, o 
ne vien šv. Cecilijos draugi
jos sąnariams, bet ir vi
siems mums northsaidie- 
čiams lietuviams. Broliai 
šviesesnieji katalikai ir su- 
sipratuseji šv. Cecilijos 
draugijos sąnariai, argi jus 
leisti ilgai .ant savo sprando 
tamsuoliams ir neišmanė
liams, jodinėti? Ar dar il
gai leisite sau tokią sarma
tą daryti?

S v. Cecilijos Draugijos 
Prietelis.

SUDEGĖ MAŽUTIS 
VAIKELIS.

Užvakar, bežaisdamas su 
degtukais, užkrėtė savo dra 
bužėlius 5 metą amžiaus 
Juozukas Budunarskis. La-

imirė. Namie jis buvo pa
liktas be jokios priežiūros.

Benediktas V. 
Vaitekūnas

SOCIJALISTU SUSIRIN
KIMAS LIET. DIENOS 

REIKALAIS.
Sekmadienyje, rugsėjo 17 

dieną, Al. Meldažio svet. bu
vo Chicagos socijalistą va
dą sušauktas susirinkimas. 
Dalyvavo apie 90 žmonių.

Socijalistai jaučiasi negi j 
rai darą, atsiskirdami nuo' 
bendro darbo “Lietuvią Die 
noje.” Nors jaučiasi, be! 
savo pasielgimą stengia: ’ 
įvairiomis priemonėmis bei 
budais kap-nors pateisinti.

Siame susirinkime paaiš
kėjo, kad Chicagos saeijalis- 
tams, ypatingai ją vadams 
stokuoja rimtumo ir teisiu 
gurno. Kuo čia nesistengti) 
save teisinti, o kitas sroves 
apkaltinti. Pati svarbiau 
šioji priežastis, kaip šis su 
sirinkimas liudija, kode! jie 
socijalistai, išsimėtą iš ben
dro darbo, tai yra ta, kad 
kitos srovės juos nuskriau
dė. kadangi nesutikę paves 
ti ju kontrolei trečdalio T 
Dienoje surinkto pelno, o

Dabar su State Bank of Chicago
Gerai žinomas lietuvis su 

gera finansiška 
instrukcija

Benediktas Y. Vaitekūnas,
3130 S. Union avė. dabar dir
ba Taupymo Skyriuje State 
Bank of Chicago ir rūpinsis, 
kad patarnauti Lietuviams.

Ponas Vaitekūnas yra ge
rai žinomas tarpe Chicagos 
Lietuvių, jis dirbo per 10 me
tų A. Olše vskio Bankoj.

Jis yra narių Jaunų Lietu
vių Amerikoniško Piliečių 
Kliubo, ir kitų naudingų or
ganizacijų

10 įrankiu dirbtuvėj 
3 šėpą dirbtuvėj 
■JO ūkės darbams 
2 groeerijos pardavėju 
1 aptiekoriaus 
5 stenografu
8 automobiliu pardavėją 
10 agentu “insurance”

10 ofiso raštininką 
1 indą plovėjos 
50 vyrą nešti anglis 
25 sargą prie vartą 
100 prie “troką”
10 vyru prie eimento 
20 vyrą namus statyti 
50 vyrą prie gatvių taisy

mo
10 vyrą prie ledą dirbimo 
100 geležies liejinyčioj

ir tt.

APVOGĖ SALIUNA.
4 jauni (17—19 metą) 

vaikinai užpuolė Samuelo 
Schmalhauseno saliuną So. 
Chicagoje ir, atėmę visus pi 
ningus iš kasos, nudumė sa
vais keliais.

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
“DRAUGĄ”,

Vyrišky Drapany Bargenai j
Nauji, neatimti, nuryti ant 

užsakymo siutai ir overku.ai, Į® 
vertės nuo $30 iki $50, dabar 
parsiduoda po $15 ir 25 dolerius. 0

Nauji, daryti gatavimi nuo 
$15 iki $35 siutai ir overkotai, 0 
nuo $7.50 iki 18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pa- <•} 
muštų overkotų ž

Visai mažai vartoti siutai ir ffc 
overkotai vertės ‘ nuo $25 iki 
$85, dabar $5 ir augšč-iau. Kel- za 
nės nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų 
siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va- 
lizos ir Kuperai. g

Atdara kasdieną, nedėliomis 
ir vakarais.

S. GORDON, «
1415 S. Halsted st., Chicago, III.

Paskolos dėl lietu
vių Chicagoje

Skolinkit kiek tik nęrit. 
Nuo $5.00 iki $500.00

Galite skolinti ant Rakan
dų, Pianų, Krautuvės, Arklių, 

Beabejonės, kad musų skai-1 Vežimų, Automobilių, Insu-
tytojai gerai žino, kad State 
Bank of Chicago yra miesta- 
va. Ji nori patarnauti Lie
tuviams kuogeriausia ir todėl 
kvietė p. Vaitekūną.

State Bank of Chicago da
bar turi kapitalą suvirs 5,- 
000,000.00, o Taupymo sky
rius turi suvirs 40,000 deposi- 
torių, daug iš ją yra Lietuviai 
Piliečiai. Todėl - gi musų ban
ka nori jiems patarnauti kuo
geriausia.

Ar jieškote dar
bo? Skaitykite 

Draugą
Kas nori gauti darbą, tun 

kreipties valstijinin darbo 
biuran į “Unskilled Laboi 
Department”, 520 W. Mon
roe st., Chicago. Visi dar-

jie. mat, “progresyviškoji”! bai duodami veltui. Ir ten 
visuomenės dalis ir sudarau- pasakoma, kiek kas kur ga- 
ti josios (visuomenės) pusę. Ii uždirbti.

t

Atsakykit už Gerą Patarnavimą
eras telefono patarnavimas priguli ne vien aut gero įšren- 
gimo telefono ant geru telefono darbininkų, liet ir tu kurie 
Vartoja telefonų.

Žmogus, kuris šaukia per telefonų daug prigell.sti tar
damas aiškiai numerį, kurį jis nori.

Operatorka prigelbsti, jeigu greitai priduoda prašom:;
numerį.

Žmogus, kurį saukia daug prigelbsti jeigu jis tuojaus 
atsako, kuomet telefonas skambina. Taip tai vienas kitam 
prigelbsti, kalbėdami aiškiai, mokiadamiesi kantrybės, manda
gumo, visur.

Chicago Tclepbone Comparą 
Bell Telephone Building 

Official 100

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“DRAUGĄ”

Amerikos Lietuviu Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typewriting, pirklybos 
teisiu, Suv. Valst. istorijos, abelnos 
istorijos, geografijos, politikinės eko- 
.įon ijos, pilietystės, dailarašystėg.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto | 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 ; 
3360 Emerald avc., CHICAGO, ILL. i

t EXTRA NAUJIENA DEL MO-
TERŲ, KURIOS NETURI 

SIUVAMOS MAŠINOS.

Aš pardavinėju geriausias 
siuvamas mašinas, su kuriomis 
gali ir nemokančios sinti. O 
jeigu kas turite sena mašiną ir 
nesiuva gerai, tai duokite ją 
man pataisyti, o ji sius taip ge
rai, kaip ir nauja. Gi jeigu tu
rite jau taip išdėvėtų, kad 
jums nebegalima butų jos pa
taisyti, tai aš jums jų išmai
nysiu ant naujos mašinos, at- 
rokuodamas $5 už jūsų išdavė
tu mašiną. Už visa savo dar
bų gvarantouju. Todėl jeigu 
jus kas norite turėti gerai siu
vančių mašiną, malonėkite 
kreipties laišku, telefonu, arba 
ypatiškai žemiau paduotu ad
resu, o aš pasistengsiu pribū
ti ir patarnauti kuogeriausia.

ažiuoju į visas dalis miesto 
Chicagos ir į visus Chicagos 

'priemiesčius. Adresas: A
Kazimieras Szacauskas ?

1616 Ruble St. Ch'cago, III l
Tel. Canal 6192.

Iškirpkite šitų pranešimą, 
kad reikalo žinotumėte kur 
kreipties.

V. RUKŠTELIS
Via “Draugo” įgaliotas agentas. 

Dabar lankosi po Indiana ir Illinois 
valstijas.

“Draugo” Admin.

I

PRANEŠIMAI.
PAIEŠKAU dviejų mer

ginų mokytojui baigusių 
High School. Turi mokėti 
gerai Lietuviškai ir Ang
liškai. Atsišaukite sekan
čių adresu:
KUN. J. LIETUVNIN

KAS,
308 N. I’aca st.,

BALTIMORE, MD:

Paieško gerai apgyventos kolionijos 
lietuviais ir lenkais, kurioj nėra to
kios biznės kaip barbernės. Kas at- 
ieškos gerų vietų, tas gaus 5 dolerius. 
Geistina, kad Imtų prie lietuvių baž
nyčios.

FRANK KUZLEIKA,
121 Marnijjk St., Manchester, N. H.

REIKALAVIMAI.
Reikalinga mergina pardavėja į 

drapanų krautuvę.
P. K. BRUCHAS,

3323 S. Halsted St., Chicago.

Reikalinga mergina ar moteriškė 
prie namų darbų. Atsišaukite.

P. K. BRUCHAS,
3323 S. Halsted St., Chicago.

GALITE PASISKOLINTI

DIOŽIAUSIS VALSTYTIBINIS BANKAS BRIDGEPORTE.

i CENTRAL MANUFACTURING OISTRICT BANK
* 1112 West 35th st. netoli Morgan st. Chicago, III.
* KAPITALAS Ir PERVIRS $300.000.03

$ 3 Procentą mokame

i

vak.

Vi

už padėtus pinigus.
Darome paskolas, par
duodame namus ir lo
tus. Taipogi parduoda
me laivakortes ir siun
čiame pinigus į visas J 
dalys svieto.

Alės sujieškome jusu, 
gimiius, kurie via už
imti po Voketija ar
ktį pabėgę Rusijon.
Tiktai kreipkitės ypa- 

tiškai arba per laiškus.
Jonas S. Czaikowski,
Liet. skyriaus vedė
jas.
Valandos nuo 9 ryto iki 4 po pietų, Subatomis iki 9 vai.

EXTRA NAUJIENA
Kuo tik išėjo iš spaudos šitos LABAI ĮDO

MIOS kningelės:
1) SOCIALISTŲ NORAI IR DARBAI TIESOS
ŠVIESOJE. Čia gyvais atsitikimais prirodyta, 
ko nori socialistai. Čia išvilkta aikštėn SOČIA 
LĮSTŲ SEKRETAI.

2) Į SOCIALISTŲ ROJŲ. Kas nori links
nių pasiskaitymą, teperka šitą kningutę.

3) GI0RDAN0 BRUNO. Didis bedievią kan
kinys. Kas nori pažinti bedievius ir ją vadus, 
skaitykit šitą kningutę.

Perkant PAVIENIU kiekviena kningelė‘te
kaštuoja tik po 5 CENTUS. Imdamas VIENOS 
RŲŠIES kningelią nemažiau 100, gausi po 3 cen
tus, imdamas nemažiau 200, gausi po 2 centu, im
damas nemažiau 500. gausi po 1 centą.

Kas norėtu gaut i NE VIENOS RŲSIES, bet 
sudėtus iš triją pirmąją rąšią kningučią, tas už 
200 kningučią užmoka 5 dol., o už 500 tik 8 dol.

4) MARKSAS II- Pasiremiant pačiais svar
biausiais SOCIALISTŲ DOKUMENTAIS, šitoje 
kningelėje yra išrodvta, kaip socialistai rengia 
žmonijai BJAURIĄ VERGIJĄ.

Ta kningelė yra didesnė. Perkant PAVIE
NIU, ji tekaštuoja tik po 8 CENTUS. Imdamas 
nemažiau 100, gaus po 5 CENTUS, imdamas ne
mažiau 2G0, gausi po 4 CENTUS, imadamas ne
mažiau 500, gausi po 2 CENTU.

Gerb. KUNIGAMS ir AGENTAMS čia GE
RIAUSIA PROGA paskleisti po žmones naudin
gų ir įdomių kningelią. Pasiskubinkite užsisa
kyti! Piningus reikia užmokėti UŽSISAKANT..

Su visais tais reikalais kreipkitės į“DRAU- 
GAS” PUB. CO.
18C0 W. 46th St., Chicago, Illinois.

rance poilcies ir kitų dalykų.
Jus galite mums atmokėti 

kas savaitė arba kas mėnuo.
Musų kainos yra žemiausios 

visam mieste.
Mes turime lietuvius dar

bininkus, kurie Jums išaiškins 
musų metodą, kaip lengva v- 
ra skolinti pinigus nuo musų.

Vedus ar nevedus moteriš
kė ar vyras gali pasiskolinti 
nuo musų.

Mes skoliname dirbtuvėms, 
fabrikams, geležkelių darbi- 
nikams, stoekvardų darbinin
kams, klerkams ir tt.

Local Loan Company
4647 So. Halsted Street

Kampas 47 gatvės.
Atdara vakarais iki 8 v.
Telefonas Drover 2116

KANKLIŲ DRAUGIJOS CHORAS
rengia paikinusių balių, kuris atši
ltus nedėlioj, rugsėjo (Kept.) 21 <1.
1910, ftv, Jurgio parap. svetainėje, 
kampas 32 ros ir Auburn avė.

Pradžia 6:30 vai. vakare. įžanga 
25c. ypatai.

Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės, 
tai bos vienas iš pirmutinių balių 
šiame eszonn ir privalėtų visiems at
silankyti.

Kviečia
KOMITETAS

Skolinami darbinin
kams, kurie dirba
ir turi namų. Jeigu
jums reikalingi pini
gai kreipkitės prie
musų. Patarnausimo
kuo sanžiniškiausiai.

Galite pasiskolinti nuo $5 iki
$300.00. Norime patarnauti darbinin
kams, kurių prižadėjimai taip pnt ge
ri, kaip ir jų būdas. Pinigus skoli
name užstatant naminius baldus, for 
tepijonų, arklius, vežimus, npsidrnudi 
mų gyvasties ir tt. Nieko nepn 
ėmnm nuo jusu, viskų paliekam jūsų 
globoje.

l’inigns gausite toje pat dienoje, 
kurioje kreipaities prie musų.

Viskų galima atlikti slaptni. Jokių 
pasirašymų nereikalaujame. Jeigu ma 
/gi uždirbate galite skolų mokėti da
limis.

Pasiskolinę $15.00 mokėkite kas sn 
vaitų 50c. Pasiskolinę 50.00 mo
kėkite 1.50. Pasiskolinę 100.00 mokė
kite kas savaitę 2.50. Būras atidary
tas utarninkais, ketvergais ir subn- 
tomis iki 8 vai. vakaro. Panedėliaia, 
soredomis ir pėtnyčiomis iki 6 v. vak.

LOCAL LOAN COMPANY
4647 So. Halsted Street' • ♦ f

Antras augštas. Kampas 47 gatvės. 
Telefonas Drover 2116

Pilna Atskaita Stovio

KASPAR STATE BANK
1900 Blue Island Avė., :: Chicago, III.

l’KADZlG.TE RUGSĖJO 13, 1916.

ATSAKOMYBftSTURTAS
Lonns and discount .... $4,372,340.36
Stocks and bonds .... 
Casb on hand and dile

from banks .........

.$1J 83,579.00

$ 952,244.12

$6,508,163.48

Capital ........................... $ 600,000.00
Snrpltis ................................ $ 17,225.00
Doposits $5,7901)38.48

$6,508,163.48

Di'posits Sept. 3d 1915 
Dcposits Sept. 13tb 1916

$4,687,208.83
$5,790,938.48

Didžiausia Slavoni^ka Valstijos Banka Suvienytose Valstijose.
28 metai gero darbo, padarė ją atsakančią pasitikinčią.

Foreign Exchange.
Siunčiame Money Ordcrs į Lenkiją, Rusiją, Italiją Franciją ir tt.

OFFICE ILS
Wllliam Kaspar, l’reaident , 

Otto Kaspar, Vi.e President

Otto Kaspar 
IVillinm Kaspar 
Charles Krupka 
V. F. Afnahek

August Filek,

Charler. Krupka, Vice Rresident 
Joseph Sikyta, Cashicr

Asst. Cashier

DTRECTOR8 
IVilliam Oętting 
H. E. Otto 
J. Peschel 
J. Sikyta

U'alenty Szvnianski 
C. J. Vopicka 
George C. Wilce
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