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PUOLĖ
Vokiečiai atėmė dar 3 mies

tus nuo rumunų
Sommos fronte laike 4 mene- 

' siu užmušta ir sužeista 
1,000,000 žmonių

Chicago kol kas turi 1,500 
rinkikių Lietuviu Dienai

20 MUŠIU ORE VIENOJE 
DIENOJE.

Paryžius. Spalių 23 die
noj Sommos apylenkėse tarp 
franeuzų ir anglų lakūnų iš 
vienos pusėse ir vokiečių la- 
kunu iš kitos pusės buvo 20 
mušjų ore.,.. Keistas-orlaivių

čiai Transylvanijoje ir Do- 
brudžoje. Prie Mačukov tal
kininkams pasisekė užimti 
dalelę bulgarų apkasų. (Telegra 

nio Komi 
Barre, Pa.

Apskritai 
tuvių Dien 
smarkiai. P 
bernatorius

No.43

DOUAUMONT
nuo Centrali- 

Wilkes

ur prie Lie-
organizuojasi
ylvanijos gu te gauti

AIP PFIVIA nARRIIflTIF^ valo rinkti piningus po gat-'siunčiamas Raudonajam 
KAlr RLIMA UAnDUU I ICO ves> kįtog gi tepereina per! Kryžiui turi būt parašytas 

visas krautuves, saliunus,!išmokėti: “to the Central 
Į bankas ir kitas viešas vietas.' Committee for the Relief of 

J Rinkikės teatsistoja tokiose [the Lithuanian War Suffer- 
vietose, kur daugiausia žmoers.” Telegramų praneški- 
nių praeina: prie fabrikų,: te ir Centrui/ kiek surinko- 
ant kampų gatvių ir t.t.1,te aukų Lietuvių Dienoje. 
Ypač. pasistengkite gyvai ko' 18) Centras žada prisiųsti 
lektuoti vakare, kuomet vietos komitetams fotografi

DĖLEI LIETUVIU DIENOS.
1) Kur komitetai dar ne 

gavo leidimo nuo miesto val
dybos daryti “tag day” — 
kuogreičiausiai pasirupinki-

VOKIEČIAMS KARŠTA 
PRIE VERDUNO.

Įšleidė prokla- 2) Neužmirškite gauti pa-
Lietuvių Dieną.,lill<1HiTnilQ Chnrnbpr nf daugiausia žmonių ant gat

vių. Taigi kad nenuvargti, 
geriau vėliau pradėti rink
liavą, by tik lgiau rinkti va
kare.
""’RŽ) Rinkikės privalo su 
visais apsieiti kuomanda- 
giausiai ir nors už mažiausią 
auką reikia visuomet padę- 
kuoti.

13) Rinkikėms reikia nu
skirti prižiūrėtojus, kurie 
galėtų duoti joms nurody
mus bei kurie apsaugotų jąs 
nuo įvairių nemalonumų. 
Geriausia tą dalyką galima 
būt atlikti su pagelta auto
mobilių.

14) Jei kurie komitetai 
dar neturite dėžučių, raiščių 
ir tagsų, tai telegramomis 
paprašykite prisiųsti Cen- 
tralinio Komiteto Wilkes 
Barre, Pa.

15) Vietos komitetai iš
duodami dėžutes privalo su
rašyti, kam jos įduotos.

36) Pasibaigus rinkliavai 
dėžutės su piningais privalo 
būt suneštos į vieną vietą. 
Dėžutės atplešamos ir ’ pi
ningai skaitomi akyveizdoje 
visų komiteto sąnarių.

17) Sukolektuotus pinin
gus išpirkus čekį reikia pa
siųsti šiuo adresu: The Ame

įas prezidento Wilsono prok 
lamacijos dėlei Lietuvių Die 
nos. Taigi tas fotografijas 
gerausia butų pardavinėti 
kitaip: te koks nors apsuk-_ 
rus lietuvis biznierius arba 
amerikonas pereina pardavi 
nedarnas tą proklamaciją 
per visus miesto biznierius. 
Jąs reikėtų pardavinėti ne
mažiau, kaip po $1.00.

19) Neužmrškite rinki
kėms paskirstyti vietas. La
bai būt negerai, jeigu ant 
vieno kampo gatvės daug bu 
tų rinkikių, o ant kito nei 
vienos nebūtų.

20) Žiūrėkite, kad vardu 
vietos komitetų nekolektuo- 
tų pašalinės ypatos. Praneš 
ti apie jąs policijai.

Žodžiu sakant dabar su- 
kruskime visi išeiviai, visi 
karštai padirbėkime tas 4— 
5 dienas. Gal mes per ke
lius metus nesurinksime tiek 
aukų, kiek galėsime surinkti 
Lietuvių Dienoje, jeigu ne
sigailėsime savo triūso. Vi
siems dabar reikia dirbt, bet 
ypač nesnauskite išrinkti ko 
mitetai. Motei-įs, kurios jau 
pasižadėjote bei dar pasiža
dėsite rinkti aukas Lietuvių 
Dienoje, nelaužykite savo 
prižado, neatsisakykite nuo

maciją apie
San Francisco, Cal. lietuviai 
gauna rusų konsulo ir žymų 

amerikonų pagelbą. Mažo 
miestelio N^ggatucko. Conn. 
draugystės paaukavo 150 
dol. Lietuvių Dienai. Dėžu
tės, raiščiai ir tags jau siun
tinėjama, kas juos užsakė, 
bet dar nėra gavęs tegul te
legrafuoja dėlei dėžučių pas 
R. Karužą, (2810 Richmond

,neseniai į Bostonų kapito- Philadelphia, Pa.), o dė 
čiai atėmė nuo rumunų dar ’ &Tlglų laiv0 «Hochela-lei tagsų ir raiščių pas V. 
3 didelius miestus: Predeal,lga„ Tudog praneša, kad buk Račkauską (307 W. 30th St. 
Rasova ir Medjidie. ,ka£rįa-je dalyj Nova Scotia New York, N. Y.),
į nelaisvę 7,300 rumunų ir'Kanados laivas «sydney” Lietuvių Centralinis
rasų, atimta 12 armotų ir nuskandįnęg vokiečių povan Komitetas.

Rumunijos. Labai galimas 
dalykas, kad Rumunija tai
po gi bus visa užkariau
ta. Apart Kostancos vokie

Paryžius. Vėl prasidėjo 
nuožmus mūšiai prie Vęrdu- 
no. Franeuzų generolas Ni- 
velle paslinko pirmyn fron-

liko sunaikinta, neapsėjo, ži 
noma, ir be žmonių aukų

NUSKANDINTA VOKIE
ČIŲ POVANDENINĖ 

LAIVE U-53?
Boston, Mass. Atvažiavęs

tu 3—t mylių ilgumo. Atim-,52 kulkasvaidžiai. Kelias j lai v _53 gj lajvf.
ta nuo vokiečių fortas Bucharestų. dabar yra be-Į Amerikos pakraš5iuose „».

veik atviras ir vokiečiai is sk(m(lin0 9 ]aivug 
dviejų pusių jau pradėjo ar-

nuo
Douaumont ir miesteliai 
Haudremont ir Tbiaumont 
J nelaisvę pateko 3,500 vo- tnties prie Rumunijos sosti-
kiečių kareivių ir 100 afice-jnės. Rumunai, norėdami su 
rių. Talkininkų taipo gi la- laikyti rusus sprogdina til- 
bai dideli nuostoliai. Tele- tus per upę Dunojų, 
gramos iš Berlyno praneša,
kad prie paimtų miestų liko 
didžiausios krūvos kūnų, už 
muštųjų franeuzų ir anglų 
kareivių.

KONFERENCIJA BER
LYNE DĖLEI LENKIJOS 

NEPRIGULMYBĖS.

OI TOS SUBMARINOS...

Kiek tame pranešime tei
sybės — sunku spręsti.

KAIZERIS JAUČIASI 
PUIKIAUSIAI. .

Berflynas. Andai paskli-

liudijimus iš Chamber of 
Commerce idant galima bu
tų rinkti aukas krautuvėse.

3) Paėmę “Telephone Di- 
rectory” išsiuntinėkite laiš
kus su čekiais vietiniams

NENORI NEI GIRDĖTI 
APIE TAIKĄ.

Londonas. Šiomis dieno-t
mis Anglijos ministeris Ed
vardas Grey viešai pranešė, 
kad talkininkai nei girdėti 
apie taiką nenori. Gird, jo
kių taikos derybų negali bū
ti, kol Vokietija nebus galu-_______ dę žinios, kad buk kaizeris

Londonas. Šit jau ketvir- labai sukudęs, neteisingos, i tinai sutruskinta 
vokiečiu povandeninės lai- Kaizeris jaučiasi puikiau-, TaUnmnKai

13 Z Jis daug valgo, gerai ^d, dilio, kad suteikti lai-

-anglų; 2 - graikų, 6 - miega. r«m„« ™oms pavergtoms tau-

norvegų, 3 — danų, 1 — 
olandų ir 1 — švedų. Žmo
nių išviso nuskendo 29.

VOKIEČIŲ ARMOTOS 
GRIAUNA MIESTĄ 

CERNOVODA.

kariauna,

nomis Berlyne prasidėjo PASIBAISĖTINI NUOSTO-
konferencija Vokietijos Ir 
Austrijos ministerių dėlei 
suteikimo Lenkijai savysto- 
vvbės.

LIAI SOMMOS FRONTE.

toms, neatsižvelgiant į tai ar 
jos skaitlingos ar ne.

NUSKANDINTAS DIDE
LIS ANGLIJOS LAIVAS.

Berlynas. Sunkioji vokiė-j Londonas, šiomis dieno- 
čių artilerija pradėjo bom- mis vokiečių povandeninė 
barduoti rumunų miestą ant laivė nuskandino 4,200 tonų 
Dunojaus Čemovodą. Ma- anglų laivą “Midland.” Nu-

Londonas Šit jau ketvir-I10Ina’ kad šis miestas greit skandintasai laivas plaukė 
Taipo gi suvažiavo į Ber-'tas ln-u0 kraugerin Pasiduos- '» Australijos uosto Mel-

lvną ir žymesnieji lenkų vei- ,r; ^o„rvjQ;a I ------------------------- |boume į Las I almas.
kėjai.

gi mūšiai paupiais Sommos. 
Per tą laiką, sulyg nuomo-

VOKIEČIAI BE MIELAŠIR- 
DYSTĖS VEJA RUMUNUS.

Adresas Čentralinio Ko
rės anglų aficerių, abiejos miteto surengimui Lietuvių 
pusės neteko arti 3,100,000 Dienos sekantis: Central 
kareivių vien sužeistas ir už Committee for the Relief of
muštais. ri'-’v

Berlynas. Generolas von 
Mackenzenas, kuris užkaria 
vo Serbiją ir išvarė rusus iš 
Galicijos, dabar užklupo ant

MAKEDONIJOJE.

NUŠAUTI TRIS VOKIE
ČIŲ ORLAIVIAI PRIE 

VERDUNO.
Paryžius. Ofieialės žinios 

._ _ . _ .... praneša, kad prie Verduno
_ __ , . . . franeuzai nušovė tris vokie-

^”8* lalk,° orlaiviui..
Karščiausi mūšiai tęsiasi

Lithuanian War Sufferers,

Barre, Pa.
Paryiiua. Didelių mūšių lik? !‘bai ”až">. tai. vi“i’

Makedonijoje nėra. Visi da-1 a aisJ en r omi e' į apylenkėse Biaches-Ablain- 
dar laukia kaip baigsis eourt. >

bizneriams, prašydami aukų 
nukentėjusiai Lietuvai. Įdė
kite į laišką ir prezidento 
proklamaciją.

4) Prašydami aukų, nuro
dykite, kad aukos gali būt 
pasiųstos ar j Centralinį Ko 
mitetą, Wilkeg Barre, Pa. 
arba tiesiog į Amerikos Rau 
doną j į Kryžių (“Tre Ame
rican Red Cross Society, 
Washington, D. C.”). Be to 
siunčiant aukas į Amerikos 
Raudonąjį Kryžių neatbuti 
nai reikia pažymėti “For 
Suffering Lithuania.”

5) Prašykite aukų Lietu
vių Dienai bankuose. State 
Bank of Chicago jau paau
kavo tai dienai 100 dolerių.

6) Neatbūtinai pagarsinki 
te Lietuvių Dieną angliškuo 
se lakraščiuose. Jeigu gali 
te įdėkite fotografijas rinki
kių. Į tai didelę domą at
kreipia amerikonai.

7) Paprašykite redakcijų 
angliškų laikraščių priiminė 
ti aukas lietuviams ir garsin 
ti aukotojų vardus.

8) Iškabinkite krautuvėse, 
saliunuose, bankuose, resto
ranuose • ir t.t. iškabas apie 
Lietuvių Dieną, kad ameri^ 
koriai kuoplačiausiai žinotų 
apie tą dieną.

9) Suraskite mieste kokį 
nors didelį banką ar garsų 
biznierių, kuris sutiktų Lie 
tuvių Dienoje pabūti kasi 
ninku.

10) . Paprašykite katalikų, 
protėstonų ir kitų tikėjimų 
dvasiškiją, idant padarytų 
rinkliavą bažnyčiose Lietu
vių Dienoje.

11) Geriausia padalyti rin 
kikes į dvi dali: vienos pri-

rican Red Cross Society,'to darbo atėjus rinkliavos 
"VVashington. D. C. Čekis dienai.

Šiuomi aš prisižadu rinkti aukas badau
jančiai tėvynei Lietuvių Dienoje (lnpkričio 1 
d. š. m.) ir surinktas aukas įduoti Lietuvių 
Centraliniui Komitetui Chicagoje.

Vard. ir pav............. ....................................

Adresas

Telefonas

Geriamosios moterįs ir merginos kurtos Lietuvių 
Dienoje sutinkate rinkti aukas suielpimui musų varg
stančių brolių, paraiykite ant Šiton kortelės savo pa
vardę ir adresų ir iSkirpę pasiųskite ją Chicagos Ko
mitetui surengti Lietuvių Dieną (3246 8o. Halsted St., 
Chicago, 111

.1
A *1
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SAVAITINIS DRAUGAS

Amerikos lietuviai, 
neapleiskite badau
jančiu broliu ir

seserų!
Nelaimių kalnas užgriuvo ant Europos. Verkia, vai

toja, skursta ir musų numylėta tėvynė Lietuva. Juk jau 
treti metai baisioji karė nesigailėdama naikina musų mie
stus, miestelius, kaimus. Lietuvos ramieji laukai paplūdo 
jūrėmis kraujo ir ašarų, Lietuvos miškai skamba nuo vai 
tojimų išniekintų, nukankintų, badu marinamų moterų, 
vaikų ir senelių. Jų vargas didinasi ne dienomis, bet va
landomis. Jie šimtais miršta neapsakomuose skausmuose 
nuo bado, ligų, šalčio ir kitų nuožmios karės palydovų. 
Dabartinį Lietuvos padėjimą galima sulyginti tik su Pa
lestinos padėjimu prieš daugelį šimtų metų. Draug su 
pranašu Jeremiju mes šiandien privalome taipo gi raudo
ti ant savo krašto griuvėsių, nes

“Tėvynė brangiausia, žemelė šventuoja 
Netikėlių rankoj, žiūrėk, kaip vaituoja!
Našlaičiai paliko be tėvo-globėjo,
Ir motynoms musų našlauti prisėjo.
Už vandenio lašą jau reikia mokėti,
Prisėjo ir bado ir šalčio kentėti.”

Žmonių kančios pristigus valgio taip skaudžios, kad 
nei dešimtos dalies negalima jų aprašyti, negalima jų nei 
pilnai atjausti, Juk veidai badaujančių

“...it anglis, visų pajuodavo,
O lupos suvyto ir pamėlinavo.
Visa jų skaistybė pirmykštė pražuvo,
Oda gi prie kaulų prikepo-pridžiuvo.
Vistiek negyvens, — išlengvo reiks džiūti,
Nuo bado ir šalčio nunokti ir žūti.”

Dar baisesnių dalykų pasitaiko badaujančiame kraš
te. Pranašas Jeremijas sako, kad:

“Mačiau — moteriškės, kai badas prispyrė,
Vaikų negailėjo: juos pjovė ir virė.
Trumpai tokiu maistu gyventi galėjo, —
Vistiek neužilgo numirti reikėjo.”

Tai tokiais žodžiais Jeremijas aprauda savo 
tautiečių vargus, kuomet juos prispyrė badas. Lietuviai, 
juk ir musų broliai pasilikę tėvynėje pradeda badauti, nes 
nuo jų viskas atimta  ̂jų trįobos sudegintos, laukai išmin
dyti ir išrausti. Taigf fflusų broliams ir seserims reikalin
ga kuogreičiausia pagelba. Jeigu jie negaus greitu pagel
bos ik Amerikos nuo musų, tai Lietuvos laukai dvigubai 
padidės šviežiais kapeliais. Užtat išgirskime badaujan
čios tėvynės griaudingą balsą ir, kaip milžinai, stokime į 
garbingą darbą gelbėti tėvyhę. Kuomet ten jūrės ašarų 
ir kraujo, nelaikąs snausti, nelaikąs ūžti baliuose, visiškai 
užmirštant kokios baisenybes dedasi uz vandenyno. Lig- 
tuviai, mažai sudėjome ir už tą mums išmetinėja. Šit d-ras 
šiol sušelpimui nukentėjusių aėl karės, mes Amerikos lie- 
Basanavicius neseniai rašė iš Vilniaus, sakydamas, kad 
Europos lietuviai miršta badu su mintimi, kad mes, ameri 
kiečiai, galėjome juos išgelbėti nuo pirmiaikinės mirties, 
bet negeibėjom ir nenorėjom gelbėti. Žinoma, kiekvie
nam begalo skaudu klausyti tų karčios teisybės žodžių, 
bet tą padaryti — patįs esame kalti.

* Artinasi Lietuvių Diena, kurią mums paskyrė prezi
dentas Wilsonas. Taigi šioje dienoje tikrai paaiškės, ar 
mes norime gelbėti nuo baisios mirties savus brolius ir se- 
serįs, ar mes išsižadame jų. Iki Lietuvių Dienos liko la
bai nedaug laiko ir todėl nelaukdami viens kito kiekvie
nas kuom galėdami prisidėkime prie to švento darbo, 
idant kuodaugausiai prisišienauti toje dienoje. Lietuvių 
Diena gal vienatinė proga išgelbėti nuvargintą tautą iš 
bado nasrų ir todėl nepraleiskime jos tinkamai neišnau
doję. Nuo Pacifiko lig Atlantiko mums bus atviros visų 
kišenės, tik mokėkime pasinaudoti jomis. Salin iš musų 
tarpo tinginystė, nerangumas, apsileidimas ir nesutikimai. 

Lietuvių Dienoje mes pasirodysime pasauliui, kaip

nenorėtų nei duonos kąsnio paduoti.
Teneduoda mums ramybės sąžinė per visą gyvenimą, 

jeigu mes dabar atsisakysime papenėti mažutėlius, jeigu 
nes nenorėsime ištiesti pagelbos rankos tiems, kurie netu
ri nei kąsnio, nei trupinio duonos sausos.

Te vaizdas badaujančios Lietuvos persekioja per visą 
gyvenimą tą išeivį, kuris Lietuvių Dienoje, nors ir galės, 
bet neprisidės prie darbo ir nenorės nei cento aukauti ba
daujantiems tėvams, giminėms.

Verks iš skausmo širdis, jeigu mums nenusiseks ši 
diena ir sarmata mums bus ir prieš svetimtaučius ir prieš 
pačius save. Taigi pasirodykime tikrais karžygiais Lie
tuvių Dienoje, pasirodykime, kad esame ainiai tų pačių 
lietuvių, kurie senovėje taip buvo garsus ir garbingi, kurie 
sutvėrė Lietuvos viešpatystę nuo Baltųjų lig Juodųjų ju
rių.

įvairiosV ■ ■žinios
POPIEŽIAUS SOSTINĖJE 
BUS IŠKILMINGOS MAL

DOS DĖLEI TAIKOS.

ATSIŠAUKIMAS
Ciouais yia rengiama 15 tautų iniičiuiiki ferai “Allies Baaar”. 

sušelpimui našlių ir našlaičių iateriotoj Lietuvoj, nuo 15 iki 25 Lapkr. 
(November). Kiekvieno Lietuvio ir Lietuvaitės prisidėjimas yra 
labai pageidaujamas. Daugiausiai yra reikalingi Lietuvių tautiškam 
stiliui rankų išdirbiniai kaip tai: divonai, staltiesės, šiuritai audeklai, 

& abrusai, pirštnėa, juostos, dailiai išraityti mediniai indai, mediniai 
Šaukštai, skrynutės, lazdos, kryžiai, kurpės ir tt.

Bus pagarsinta per laikraščius, kas, kų ir iš kur prisius.
Yra paskirta $1,000 dovanų už priaustus dalykus .
Visokie dalykai bus priimami aut šio adreso:

KUN. K. SKRYPKO,
381 Westniiuster Avė., Detroit, Mich.

Malonus^ Atminimai
Malonu atminti šalelę gimtinę,
Jos puikiųjų gamtų; pavasario rytų,
It krištolas žiedrių padangės mėlynę 
Ir pievų lašeliais rasos apšlakštyta.

Malonus ir puikus tėvynės vaizdeliai: 
Dainuoja sesutės — malonu klausyti;
Kaip linksma girdėti artojaus giesmelę, 
Piemens mažutėlio linksmutį trimitį!... 

Šventoji, Šešupė ir Nemunas — tėvas 
Kiek duod’ atminimų, kas gal išskaitliuotil — 
Žiūrėk — čia vingiuoja upelis per pievas,
Čia miškas ant kranto, ten plotai kalnuoti...

Mums linksma, malonu gyventi ten buvo: 
Šalis ten laiminga—širdingi ten žmonės;
Ten atėm gerovėj bekylant Lietuvą...
Dabar gi... beliko tik saldžios svajonės.

2

K. G.

SVEIKATOS 
SKYRIUS
Veda Dr-as A.

Rutkauskas 
JIS GYVENA 2200 CLY- 
BOURN AVE., NORTH

SIDE, CHICAGO.

38
S

Juaų pinigą turi būti padė
ti geroje saugioje valstijos

* bankoje

Second Security Bank
■mbOF CHICAGO mhh 
Milwaukec Ava. kampas We«tero Ava

3% ant Jūsų Pinigų
Atdara Pancdėliaia ir Subatomis 

vakarais iki 8 valandai

Skolinama pinigus ant Namų

Persiunčiame pinigus 
į Europa ir galima 

gauti Lalvokartes

Rymas. Gruodžio 7 dienų 
š. m. popiežius Benediktas 
XV žada sušaukti visus kar 
dinolus su kuriais Šventasis 
Tėvas melsis, idant Dievas 
kuogreičiausiai sutaikintų, 
kariaujančias valstijas.

POPIEŽIUS NEPALIAUNA 
RUPINTIES KARĖS 

AUKOMIS.
Neseniai Šventasis Tėvas

Benediktas XV išleido atsi
šaukimų į Amerikos vaikus, 
kviesdamas juos padėti rink 
ti aukas fondui dėlei sušel
pimo našlaičių Belgijoje.

ITALIJOJ MENKAS 
DERLIUS.

Rymas. Šiamet Italijos 
gyventojai negali pasidžiau
gti javų užderėjimu. Dau- 
geliose vietose net nebuvo 
ko pjauti. Ypač menkas 
derlius buvęs kviečių.

RIAUŠES AUSTRIJOS 
SOSTINĖJE.

Londonas. Viennoje dėlei 
nužudymo pirmojo ministe- 
rio grovo Stuerglia kįlo riau 
sės. Nei policija negali nu
malšinti riaušininkų.

PRIDĖJO ALGOS IR 
PAGERINO.

Reynoldsville, Pa. Textile 
Asbcstos, gumos išdirbystės 
kompanijos darbininkai su- 

raes esame subrendę, kaip mes mokame organizuoties dėlei siorgąnizavo ir pareikalavo 
tėvynės gelbėjimo. Todėl dabar privalo stoti prie darbo
kiekvienas lietuvis, kiekvienas, kurio yra motyna lietu
vė, kurio gįslose teka lietuviškas kraujas. Dabar privalo 
prisidėti prie darbo ir tie musų tautiečiai, kurie nedaly
vauja musų veikime, nes rugiapjūtėje ir akmuo privalo 
krutėti. Pasisekimas šios dienos daugiausiai prigulės nuo NUSKANDINTI DU NEU 
skaičiaus rinkėjų. Kodaugiau bus rinkėjų, tuo daugiau TRALIŠKI LAIVAI, 
mes surinksime pinigų savo vargstantiems broliams ir se 
serims. Taigi moterįs ir merginos, pasirodykite tikromis 
krikščionėmis, kurioms privalo skaudėti širdį, matant arti

darbdavių pakėlimo algos ir 
geresnio užlaikymo. Darbi
ninkų pareikalavimai išpil
dyti. Gumdirbiai laimėjo.

Ve
Londonas.
“Lloyds” praneša, kad 

mą nelaimėje. Brangiosios, VARDAN BADAUJANČIOS;] ik ‘ farilill 24 v..ianau TĖVYNES NEATSISAKYKITE RINKTI AUKŲ a'kc PastanHV 24 valandų 

LIETUVIŲ DIENOJE, nors vieną dieną pašvęskite dė
lei savo brolių, likusių Lietuvoje, kurie gal neturi nei na
mučiu, nei drabužių, nei sudžiuvusios plutos, nei šaukšte
lio viralo. MOTERIS ISGIR3KITE' NAŠLAI
ČIŲ VERKSMĄ, SUPRASKITE ‘ TŲ NELAIMIN
GŲJŲ MOTYNŲ SOPULIUS, KURIŲ VYRAI 
UŽMUŠTI ANT KARĖS, O VAIKAI MIRŠTA, NE
GAUDAMI NEI LAŠELIO PIENO. Jeigu musų broliai 
žinos, kad jus neatsisakote nvo progos prisidėti prie šel-

KLAUSIMAI IR
ATSAKYMAI.

Kl.
Klausimas:

Jau yra penkiolika metų 
kaip neturiu gero noro miego
ti; nregant naktį dešinėj., no
sies šnirpšlė užsikemša gomu
ryje — šnirplėse orui einan 
jaučiu peršėjimų ir sustyri
mų.

Taipgi trumpas ir alsavi
mas. Ausyse girdisi visokie 
balsai. Augsciau kaktos ir už
pakali galvos skauda.

Akių obuolius, pirštu pa
spaudus, sopa.

Dvokiančioje vietoje nega- 
h u būti.

Dažnai užsišaldau. Gydyto
jas sakė, kad turiu nosies ir 
vienoje pusėje galvos užsiro- 
žinimų ( uždegimų).

Raeine-ietis.
Atsakymas:

Regisi tasai gydytojas Ta- 
mistai teisybę pasakė. Apie 
užmokeste, tai nepridera iš 
anksto daug piningi) reikalau
ti. Gydytojas privalo gauti at
lyginimų už jo patarnavimų 
kaip ir kiekvienas darbinin
kas, už darbų.

Jeigu Tamista norėsite dar 
toliaus tęsti laikų be gydyto
jo pagelbos, tai tuomi tarpu 
t atartia” Tamistai gerti pen
kis lašus — Tinktūros iodinos 
(Fr. Iodidi) sumaišius su sti
kline vanedns ir gerti vienų 
valandų pirm valgymų ir ei
nant gulti. Keturis kartus į 
d’enų.

Tinktūra jodinas, yra stip
rus nuodas — daugiaus kaip 
10 lašų niekuomet negalima 
imti vienu kartu. Į nosį — 
galima su maža, bet stipria 
plunksnele tepti sekantį alie
jų. Petrolatum liųuidum sp.

gr. 0.850
“Nose - ions” tepalas; šito

Laivų bendro-, ^epal° Spaudžiama nosin ir, 
1 išlauko pirštais nosis spaudo-

vokiečiu povandeninės lai
vės nuskandino du danų lai
vus: “Hebe” ir “Fortūna.” 
Draug su laivu “Fortūna” 
nuskendo ir 16 žmonių.

LIETUVIŲ DIENA |

“.Vadas.”

{STEIGTA 1888 M.

KASPAR
STATE BANK

PO PRIEŽIŪRA VALSTIJOS
KAPITALAS $600,000

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

Orders į visas dalis svieto.

V ir Mni nkai
W Uitam Kaspar — Pirmininkas 
Otto Kaspar, — Vice-Pirmininkas 
Charles Krupka, Vice-Pirmininkae 
Joseph Slkyta — Kasierius 
August Fllek—Ass’t. Kasierius

1900 Blue Island A ve. 
Chicago, 111.

eJigu nėra “voties” arba 
“abscess” su pūliais, kur nors 
tarpe kaulų, tai čionais nuro
dytu gydymosi budu, galima 
tikėtiesi atgauti pilnų sveika
tų.

Žinoma, prie vaistų reikia 
priderančiai užsilaikyti ir ne
gerti svaiginamųjų gėrimų. 
Klausimas::

Krutinėję sopa, alsavimas 
sunkus ir sausas kosėjimas. 
Koserė lyg užkimšta.

Į tokius klausimus jau atsa
kiau “Draugo” No. 156, rūgs. 
28, 1916 ir “Savait. Draugo” 
No. 39, rūgs. 28, 1916. Tamis- 
ta parėikdlatrtUtd kad “Drau
go“ užvaizdą tų jį Draugo nu
merį Tamitsai atsiųstų. 
Klausimas:

Iš ko paeina angliškai va
dinama liga “Gartre”!

“Draugo” Skaitytoja. 
Atsakymas:

Daugelis įžymių daktarų da
rė ir tebedaro įvairiausius 
bandymus, kad susekus Pa
gurklio — ligos priežastį.

Vėliausieji bandymai — ir 
tardymai nieko galutino ne
parodė. Yra nužiūrėjimas, 
kad “Pagurklio“ atsiradimas 
paeinųs nuo gyvulėlių insiga- 
vimo žmogaus kunan, bet tai 
dar nepatvirtinta.

Gydoma įvairiausiais bu
dais: Širdies silpnumų gydo 
lovoje ligonį belaikant su le
diniais pridėčkais ant kaklo 
krutinės. Visų guzų ir pakra
ščius aptepa su (Tr. Iodidi) 
iodina Fl. extracti stropbar.- 
tti z ii sigma: du lašu ant 
cukraus — du ar tris kartus į 
dienų per keturias dienas, pa
kui tiktai po dešimtį lašų ry
tų metų ir vakare.

()voferrin (Barnes and Co.) 
oz. 12 signa. Imti po pilnų 
valgomųjį šaukštų — su pienu 
ar su vandeniu tuojaus po

40 CENTŲ DAUGIAUS. VĖL 16 ŽMONIŲ NU
SKANDINO VĖSULA.

Vancouver, B. Columbia. NEW ORLEANS. Jūrėse 
Elektros darbininkai austrei Caribbean, 45 mylios į rytus 
kavę laimėjo 40c daugiauslnuo Belize’ vėsula nusiau

algos i dienų. Pirmiaus dar-:.............. f , ,
, . . . . , . J b jūreivių draug su kapito-
bminkai gaudavo į dieną1 . . • . , ? .& * finu taipo gi nugrimzdo į ju-
$4.10, dabar $4.50. |ril) dugn!}

DIDELE NAUJIENA
JAU IŠĖJO IS SPAUDOS NAUJI LAIDA TŲ ĮDO-' 
MIAUSIŲ KNINGELIŲ:

1) KOPERNIKAS IR GALILĖJUS. Ją galima pirk 
ti tokiomis pat sąlygomis, kaip ir kningutė‘Marksas II.’

2) SOCIALISTŲ NORAI IR DARBAI TIĖSAS
Šviesoje. «j

3) GIORDANO BRUNO.
4) Į SOCIALISTŲ ROJŲ!
5) MARKSAS II. 1

EXTRA NAUJIENA

ma, kol tepalas gerai nosy jeva^u^‘
apsivėlė ant nosies kraštų — 
įtrba sienų. Taip daryti kas 
valandą, šisai tepalas (Nose 
—ions) yra padarytas ir su
dėtas į švinines volutee; vie
nų galų volntės (tube) nušri u- 
bavus, gi kitų galų suspau
džiant, tepalas, it sliekas, len
da laukan. Taip išspaustų

Kol kas “Gaitre” gydoma 
vien tik “simptomatiškai.”

Ramus ir nuošalus gyveni
mas, su geru vidurių ir abel- 
no švarumo užlaikymu, dau
giausiai žada tojo guzui “at
slūgimui“.

A. K. Rutkauskas, M. 1).

minkim, kaip mes patįs jaustumėmės, jeigu atsidurtum £ 
iįers trumpam laikui jų padėjime ir visi musų išsižadėtų

kiton šnirpštelėn — spaudoma
ir inveliama.

RENGKIMĖS PRIE 
LIETUVIU DIENOS.

Kuo tik išėjo iš spaudos šitos LABAI ĮDO
MIOS knin gėlės:
I) SOČIAI TSTŲ NORAI IR DARBAI TIESOS 
ŠVIESOJE. Čia gyvais atsitikimais prirodyta, 
ko nori socialistai. Čii išvilkta aikštėn SOČIA 
LĮSTŲ SEKRETAI.

2) Į SOCIALISTŲ ROJŲ. Kas nori links
mų pasiskaitymų, tep< rka šitą kningutę.

3) GIORDANO BRUNO. Didis bedievių kan
kinys. Kas nori pažinti bedievius ir ■’ jų vadus, 
skaitykit šitą kningutę.

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

Kas norėtų gauti NE VIENOS RŲSIES, bet 
sudėtus iš trijų pirmųjų rųšių kninguČių, tas už 
200 kriingučių užmoka 5 dol., o už 500 tik 8 dol.

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

Ta kningelė yra didesnė. Perkant PAVIE
NIU, ji tekaštuoja tik po 8 CENTUS. Imdamas 
nemažiau 100, gaus po 5 CENTUS, imdamas ne
mažiau 200, gausi po 4 CENTUS, imadamas ne
mažiau 500, gausi po 2 CENTU.

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

Su visais tais reikalais kreipkitės į“DRAU 
GAS” PUB. CO.
1800 W. 46th St, Chicago, Illinois.



SAVAITINIS DRAUGAS

mą ir parašė apie tai labai natizmas, jūsų elgimos yraIŠ KARES LAUKO
MŪŠIAI GALICIJOJE.

Berlynas. Neapsirikome 
andai pranešę, kad Galicijo
je artimiausioje ateityje ža
da prasidėti karšti mūšiai. 
Jie jau prasidėjo. Oficialės 
žinios vokiečių kariškojo šta 
bo skelbia, kad pastaromis 
dienomis rusai liko nugalė
ti. Į šiaurius nuo Sviniušky, 
paupyj Stockhod, armija 
princo Leopoldo užėmė svar 
bias rusų pozicijas. Sumušti 
liko rusai ir į piet-vakarius 
nuo Stvistelniki. Čia vo
kiečiai paėmė į nelaisvę 
2.050 kareivių, 14 aficerių ir 
atėmė 11 anuotų. Muštasi 
su durtuvais. Karpatuose 
rusai ir gi liko nugalėti.

VOKIEČIAI ATSIĖMĖ 
NUO ANGLŲ SAVUS 

APKASUS.

deninės laivės U-35. Ši vie-^ 
na laivė nuskandino per šių 
karę 126 talkininkų laivusj 
91,000 tonų.

dalyj miesto lakūnams pasi
sekę net susprogdinti amu
nicijos fabrikų. Išgriauti ir 
fabrikai bendrovių: Pink &
Sons ir Elkers & Fyffe.
Taipo gi labai nukentėjo 
nuo bombardavimo stotis 
geležinkelio “London &
Brighton Railroad.” Tr^' Berlynas. Oficialės žinios 
bombos sunaikino 10 stoties praneša, kad rytinėje dalvj 
ramų. Sunaikinta liko ir 10 uelės Stockhod (Volynijo- 
vagonų su arkliais, kurie bu je) vokiečiai užėmė gan il- 
vo arti stoties. į gus rusų apkasus. Prie Bub

Keletas bombų nukrito ^'ovo rusų atakos taipo gi 
vidumiestvj, kame yra pko atmuštos.
parlamentai ir kitos valdiš-' 
kos įstaigos.

VOKIEČIAI PRIE KOVELIO 
ATĖMĖ NUO RUSŲ 

, APKASUS.

Saugo
kite sa
vo pini

gus

Įdomią knygą*).
Toje kningoje jis kalba,

kad socialistai, tapę šalies
------------------ valdytojais, pražudytų tė-
sus, tai bent didesnę kiek vyne, liuosybę, kultūrą, ku-*
galima jų dalį. irią žmonės sutvėrė taip sun

Kuomet atsitinka toki neaklai vargdami per tukstan- 
laimė, čikagiečiams su tais čius metų. Dėlto Nilsson

boikotas, jus norite pastaty
ti žmonijai kalėjimą, kurio 
sargais busite jus patįs!

Maždaug taip kalba apie 
socialistus garsingas švedų 
rašytojas Ossian-Nilsson, 
patyręs, kas tie yra sociali
stai.

reikalais patariame kreip
ties prie advokato p. A. A. 
ŠLAKIO. Jis gyvena 3255 
So. Halsted St., Chicago, III.

Tame dalyke jis pasižada gėriai).

vadina socialistus hunais, 
kertančiais Rymo sienas. 
(Hunnai senovėje buvo lau
kiniai žmonės, dideli krau-

1) K. G. Ossian-Nilsson. — "Der
Barbarenwald ”. Verlag Albert Bon- 
nier Leipzig und Stockholm.

BUKITE ATSARGESNI
patarimus duoti DOVANAI

DARBININKŲ IŠNAUDOJI
MAS JAPONIJOJE.

VOKIEČIAI SKELBIA NAU
JUS LAIMĖJIMUS 

GALICIJOJE.

DIDELI MŪŠIAI ITALIJOS 
FRONTE.

Berlyno 
praneša, kad apylenkėse 
Monte Pasubio austrai lai-

Telegramos is

Nelaimingi tie musų žmo- 
neliai lietuviai! Jie vargsta, 
prakaituoja, užsidirba kele
tą centų ir juos neapsižiu- 
rėję padeda paprastai į ko
kią labai menkos vertės ban 
ką.

Atsiminkite visi, kad ne
galima dėti piningus į bile rastis “Arbeiter” 
kokį banką, jei nenorite, kad
tie jūsų piningai pražūtų.

Dėdamas į banką pinin
gus, kiekvienas privalo ge-

Dėlko socialistai neapken
čia tautos? Dėlto, kad jie 
patįs y va nauja tauta. Dėlko 
socialistų minia neapkenčia 
Dievo? Dėlto, kad ta minia 
pati nori būti Dievu. Ir ji 
Įsako žmonėms: neturėsi sve 
timų dievų prieš mane vie
na. Nuo šviesios senovės

Gal niekur darbininkai 
taip neišnaudojami, kaip Ja 
ponijoje. Šveicarijos laik- Grekijos socialistai teišmo- Kuomet jus nueinat paa akių gy

dytoją dėl akinių, visų-pirma žiūrė
kite, ar jis turi kolegijos diplomą ir 
taip gi ar .yra užsiregistravęs, ar turi 
Optimetristo Certifikata, nes užvis 
svarbiausia Kolegijos diplomas.

AKIŲ GELBĖTOJAS.
Jei jus kenčiat akių nuovargį, gal-

kningoje kreipias stačiai S
Sneia.1iHt.11S sakydamas: Aš aliukai pririnks akinius ir išgydys jums 

akis. Išegzaminavimas per specialistus

praneša, 
kad Japonijos fabrikose dir 
ba 300,000 mergaičių, netu
rinčių nei pilnų 20 metų 
Nuo darbo jos gali būt pra
šalintos kiekvienoje valsai- 
doje. Verpimo ir audimo

ko tik persekioti tuos, kurie 
nenori lenkti prieš juos sa
vo galvą.

Paskiaus Nilsson savo

------------- mėję ir šiaurinėje dalyj rai atsiminti, kad vieni ban-
Berlynas. Kariškojo štabo fronto net apkasus atėmę kai yra geri, stovi ant stip- 

. pranešimai skelbia, kad ar nuo italų. Telegramos gi iš rių kojų, yra prižiuriami mer8aitės dirba
erynas. i esnę a4,mija princo Leopoldo į va-Rymo skelbia, italu laimė-valdžios, vedami sąžiningų^ 16 valandų į dienų. Tal- 

apkasų tarp l’Abbaye ir Leikarug nuo Lueko llždavusl jimus ' ‘ ‘ ‘ ‘
Bargnes vokiečiai vakar at
siėmė
vo tetekę anglams spalio 18 
d. š. m. Be to vokiečių ar 
tilerijai pasisekė sunaikinti

žmonių gerai numanančių atilsiui> val«iui- mieSui ir
arguos vokiečiai va 'ar at- ,skaujŲ smugį niSŲ kariuo- Iš kariškų pranešimų abie bankų operacijas. Tokie ban 8avŲ reikalų aprūpinimui 
ėmė atgal. Tie apkasai bu-,menei Smarkiausi mūšiai jų pusių matyt, kad Itali-kai yra geri, verti-pasitikę- «i°ms lieka tik 8 yalandos i

buvę prie Zaloče. jos fronte prasidėjo rimtus
Paupiuose Narajuvkos ir mūšiai, 

jį pietus nuo Herbutovo vo-’ Laike pastarųjų 24 valan-

jimo. Ten ir dėkite savo 
piningus.

Bet yra ir BLOGŲ, NE
TIKUSIŲ bankelių, kuriuos

dienų. Gyvena jos sukim
štos kaip silkės nešvariose 
lindynėse, minta ir gi labai 
blogai. Tėvai tiesiog par

jums betikėdamas apsigau- 
dinau. Jus reikalaujate, 
kad visi kiti išsižadėtų savęs 
ir jūsų kryžių imtų ant sa
vo pečių.

Visi kiti turi

tris anglu kariškas mašinas,1;. „. , • i . ... . , .* . kiečiai užėmę patogias rusų dų austrai paėmė i nelaisvę .
va mamas an s.^ pie pOZįcįjaa, atėmė 12 armotų, 153 kareivius ir 10 aficerių, veda arba koks neišmanėlis,110 a savo merga^es a rl"

P. Millerį ir G. Millerį dykai.
Jeigu akiniai nebus geri, tai pini

gai bus grąžinami. Taigi, pirm eiti 
kur kitur, ateikit pas mane persitik- 
rint, o jus busit užganėdinti.

Taipgi užlaikau didžiausią ant 
Vest Sides štorą įvairiausią auksinių 
daiktų. Taigi kam reikalingi šliubiniai

iasi$9r15ti žiedai- laikrodėliai ar kitoki daiktai, 
nepamirškit atsilankyt, nes jus čia,

turtu, visi kiti turi būti kri- pas savo tautieti lietuvį, gausit pi- 
I iriau, kaip kur nors kitur. Atdara kas

tikuojami ir niekinami, tik dien ir nedėliom iki 2 vai. do piety, 
jus vjeni nepaliečiami. Jei ^ER MILlER IR G. MILLER

2256 W. 22nd St., arti Oakley avė.

tuos ypatingas mašinas jau 
ne syki buvo rašyta “Drau
ge.”

paėmė į nelaisvę 350 karei- o italai paėmė į nelaisvę 100 
vių ir 2 aficerius. kareivių ir 9 afieerius.

Apylenkėse Bistrieos ir So

DOBRUDŽOS FRONTE.
A/ • l V A » t ' "

‘ Londonas.
| • f.11 a z ;
Generolo von

Mackenzeno armija pradėjo 
ofensvvų Dobrudžoje. Patįs 
rumunai prisipažįsta, kad 
Dobrudžoje jiems nepavyko. 
Gird, centre ir dešiniame 
fronto sparne vokiečiai pa
slinko “truputį pirmyn.”

GRAIKIJOJE DIDELES 
SUIRUTES.

Londonas. Graikai vis la
biau pradeda nepasitenkinti 
talkininkais. Šit Athenuose 
dėlei to nuolat maištai, nuo
lat riauš:s. Neseniai grai
kų atsarginiai bandė išvary
ti iš Athenų francuzų ir an
glų jūreivius.

KIEK NUOSTOLIŲ PRIDA
RĖ PASKUTINIS BOM

BARDAVIMAS LONDONO.

lotvina rusai taipo gi liko “VIENAS ARMĖNAS'VIE-
nustumti atgal.

Prie Ludova gausi artile
rijos ugnis* ■ ' ‘

Rusai nenori pripažinti
nuostolių ir sako, kad buk 
vokiečių atakas jie gan pa
sekmingai atmušė.

koms paskirtam laikui. Už 
mokesnį jų atsiima tėvai.

... , A . Tokios mergaitės darbinin
išmanėlis, kurs neturi nei, . . , _. kės virsta tikromis vergė-

arba koks sukčius.
Jei banką veda koks ne

kas išdrįstų bent paabei 
apie jūsų gerumą jūsų aky 
se jis tuoj lieka niekšu. 

Kiekvieną ir mažo mokslo

Tel. Canal 2941.

A. M. Norkūnas
jus vadinate mokslavyriu, Lietuvis Išdirbėjai

visokių ženkleli} 
draugystėms, o 

ypatingai: k o-
kardų, g u z iJni- 
čių, metalinių, 
ana mėli uotų i r 
padengtų cellu- 
loid’u, šarpų, 
vėliavų ir karū
nų.

Mau pavestos 
darbus atlieka

artistiškai

M. A. Norkūnas
i 66 Molrose Street, Montel- 
lo. MartS.

Plymouth National
BANKt

, Plymouth, Pa.
Kapitalas su perviršiu 

$165,000.00.
Šitoji Banka prižiūrima 

Suvienytų Valstijų valdžios. 
Moka 3 nuošimčius nuo sudė
tų pinigų. Galima susikalbėti 
lietuviškai.

Q. N. Postlethivaite,

iždininkas.
Mandagus patarnavimas.

jei jis priguli prie jūsų; 
kiekvieną ir didžiausį mok- 
slavyrį jus vadinate mažai 
tesuprantančiu (neišmanė
liu), jei jis yra jums prie
šingas. Jūsų dvasia yra fa-

supratimo apie bankų ope
racijas, toks ir nenoroms su- 
bankrutys ir žmonių pinin
gus pražudys.

mis, jos dirba kaip mašinos, 
ir esti visų skriaudžiamos, 
niekinamos. Beveik pusė 
tokių darbininkių paprastai 

. Jei banką veda koks suk- į namus nesugrįžta. Jos ke- 
čius, tas, sutraukęs nesusi- iįus metus padirbėjusios pa

prastai numiršta ar tai nuo 
ligų, ar nuo didelio suvargi- 
mo.

Abelnai visose rytų šaly
se į moteris žiūrima kaipo į 
žemesnį siųtvėrimą. Gal tik 
krikščioniško mokslo išsiplė
tojimas pagerins Rytuose 

Taigi dabar armėnai ir įstei kitu vardu, kad, piningus jmoten? buvj, ištrauks'jas iš

NA AUKSINĮ.”
Taip vadinasi armėnų fon 

das dėl išpirkimo tautiečių!Pūtusių vargšų piningus, ir
iš nelaisvės. Mat, daug ar
mėnų pabėgėlių pakliuvo į

prisipylęs jųjų pilnas kiše- 
nias kartais pasirūpina irSERBŲ KARIUOMENĖ PRI " rankas vadų laukinės tautos pats, kad jo bankas suban-

SIARTINO PRIE SAVO 
SOSTINĖS.

kurdų. Tuos nelaisvius kur
dai paliuosuoja, jeigu gauna

kratytų.
Su tais svetimais pinin-

uz kiekvienų auksinį lirų gaiš jis prisistatys sau gra- 
(arti 18 rusiškų rublių), žiausių namų, juos užrašys

gė fondų “vienas armėnas- padėjusieji jų neatimtų, pri 
Londonas. Serbų kariuo- vienas auksinis” dėl paliuo- sipirks visokių gerybių, o tu 

menė, įžengusi į savo numy- savįmo iš nelaisvės savųjų vargše, nesusipratęs žmoge- 
lėtų žemę kas kart smarkiau tautiečių. (li.au, kurs padėjai piningus
ir smarkiau pradeda veikti.___________________ į jo banką, gali verkti ir ai-
Ypač serbams sekasi piet-va AH^TRA—VFNRRI IIR AR- manoti, piningų netekęs, 
karinėje dalyj fronto. Tele- IAIU iLIlUniJUO Ali | Dėlto lietuviams karštai 

gramos iš Paryžiaus prane- jyĮĮjjį ĮJĮ|K£ MĖNESIU patariame’ NE-

nasrų vergijos, išnaudojimo.

Ne viskas gražų 
kas blizga

1 vaite ■> K-C

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT • 
“DRAUGĄ.”

PKISTATOMA8 DYKAI.

ša, kad buk serbą1 šiomis die
Į
Į noms paėmę sutvirtintų 
miestų Brody. Mūšiai dėlei 
šio miesto tęsėsi ištisas dvi 
sųvaiti. Apylenkėse Mount 
Sokol serbai taipo gi užėmė 
keletu svarbių pozicijų. Nuo 
vokiečių pastaromis dieno-

NETEKO 4,400,000 
KAREIVIŲ.

GU DĖSI SAVO PININ
GUS Į KOKĮ BANKĄ, BŪ
TINAI IŠSITEIRAUK 
nuo Šviesesnių žmo
nių, KO TAS BANKAS 
VERTAS, ar jis prižiuria-

. ,mas valdžios, ar pasitiki tam 
Rymas. Italų armijos gc- bankui didieji finansistai ir

Berlvnas (via Savville) ^mis liko atimta 43 anuotos. nera^8 stabas praneša, kad 11 Beto, prįyaJo g6- 
-Berlynas ĮVia aayvmej. ______ . Matro-VMimi hnvn mimAhi’ , z^.x, _____*

Žinių teikimo bendrovė 
“Overseas News Agency’* 
praneša, kad paskutinis vo
kiečių zeppelinų bombarda-

Serbų armijos kariškasis šta austro-vengrai buvo sumobi raį žinota jOg kartais per ne 
bas skelbia, kad Monastv- ^zav? 7,400,(XX) žmonių tarp iajme gay subankrutyti ir 
rių serbai apšauda šautu- 18 ir 50 metl* amžiaus. GERAI VEDAMAS BAN- 
vais. Kariški gi šautuvai ne Laike 26 mėnesių karės KAS. Tiesa, taip atsitinka

vimaa Londono pridaręs virš Sa 1’200 -iardlb Tai£b .iei «a« ^stro-Vengrijos armija su retai, visiri dėl visokio
a___ v • • _ • i • ir ^niofnia iivrnnufma ir d A

NU-

10,000,000 dolerių nuostolio 
Be to užmušta daug bombo
mis moterų, vaikų, senelių. 
Vienų kareivių Londone li
ko užmušta virš 400. Mat 
viena bomba pakliuvo į ka
reivių stovyklų Grimsbv. 
Bomba, žinoma,, sunaikino1 
namų ir po jo griuvėsiais pa 
laidojo ir tuos žmones, ku
rie tuokart, buvo name. Be 
to bebombarduojant miestų 
laba] nukentėjo 3 dideli ka
riški laivai, kurie stovėjo 
Londono prieplaukoje. 19 
yiso bombos išgriovė Londo 
ne arti 100 namų. Pietinėje

tuvi; šovyniai siekia Mona- žeistais, užmuštais ir pate- DEK VISŲ SAVO PININ- 
styrių, tai reiškia, kad sėt- kusiais į nelaisvę netekusi QU Į VIENĄ BANKĄ, bet 
bai priėjo visiškai arti prie 4,400,000 žmonių. Tokiu bu juos į kelis ir tai į pa
savo sostinės, iš kurios per- du ^a^)ar Austro-Vengrijos gjug geruosius bankus, kad 
eitame, rudenyj jie liko išvn- arrnija neturi daugiau 3,000, vienam bankui bankruti-

ryti. 000 kareivių. jant, kiti piningai pasiliktų. 
Kada bankas bankrutija;

Besigirdami, socialistai 
ausis žmonėms užspengė. 
Kokių jie tiems vargšams 
pasakų nepripasakojo! Įga
vę valdžią į savo rankas, jie 
žada įvesti tokią tvarką ir 
laimę, kad žmogus tik gy
venk ir džiaugias, lygu ko
kiame rojuj.

Buvo nemažai tokių, ku
rie į tas socialistų pasakas 
ir įtikėjo. Bet jau kaiku- 
riems šviesesniesiems tas 
socialistų “rojus” taip at
griso, kad jie, vargšai į jį 

nei pažiūrėti nebenori.
Šitai ką pasakoja garsin

gas dabartinis švedų rašy
tojas Ossian-Nilsson. Bū
damas geros širdies, jis no
rėjo artimui kuodaugiausiai 
gero padaryti. Išgirdęs, kad 
socialistai trokštą to paties,

Pavyzdinis 1916 modelio 
“RANGER” dviratis, dėl 
30 DIENŲ IŠMĖGINI
MO.

Rašyk tuojaus dėl d i 
delio iliustruoto katalo
go, su pilniausiu dviračių 
rinkiniu, taipgi šynų ir 
reikmenių, su išdėsty
mais stebuklingo pasiūly
mo kuomet nors daryto

ant dviračių. Jūs būsite nustebinti 
mūsų mažomis kainomis ir lengvomis 
išlygomis.

Reikalingi Važinėjantys Agentai 
Darykit orderius ant dviračių, Synų 
ir reikmenių iš mūsų katalogo.

Pirkliauk tiesiog su didžiausia dvi
račių firmą Amerikoj. Nepirk kol 
nesužlnosi ką mes dėl jūsų galime 
padaryti. RAŠYK MUMS.
MEAD CYCLE CO., Dept. A—334,

CHICAGO. ILL.

Seniausia Taupymo Banka Chicagoje

The Hibernian Bank
Įkurta 1867 metuos.

Pietvakarinis kampas La Saite ir Adams St.
TAUPIMO DEPARTMENTA8

Priimam Depazitus pradedant nuo vieno dolerio ir daugiau, nž ku- 
riuoamokama 3 nuošimčius ant metų, kurį' pridedam kaa pusė metų.

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

Perka ir parduoda propertes ant komisijos: iškolektnoja randas 
Ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičius; aklina pini
gus ant įtaisytų savasčių (properčių).

VIENA VniflF^III PflVAN-V0KIECIŲ POVANDEN1 NESNAUSK, bet rūpinkis lig prisidėjo prie jų ir Ūko VltNA VUKItCiy rUvAN nes laives atakuoja išgelbėti bent tiek Hncifl.1iflt.ii 
ITALŲ LAIVUS. PININGŲ, KIEK BĖGA-DENINĖ LAIVĖ NUSKAN

DINO 126 LAIVUS! Berlynas. Šiomis dieno-
LI.

mis vokiečių povandeninė kia tai padaryti, kreipkis į 
laivė gerokai sugadvno be- gerą ir sąžiningą advokatą, 
atakuodama italų kreiserį Jis nurodys, kokiu budu nuo

socialistu.
Nuo to laiko Nilssonas

ėmė atydžiai tyrinėti socia-

1 Meldžiu platinti, angliška pamfletų apie Lietuvą.

“A. PLEA FOR THE LITHUANIANS”
Jei pats nežinai, kaip rei- listų mokslą ir jų veikimą.

Gerai ištyręs suprato, kad 
jis yra apgautas, ir kad so-

Dar galima gauti visus numerius. O neužilgo ir Sežtaa nu- 
T merįs išeis iš spaudos. Pamfletai yra papuošti Lietuvos žem-

lr.piu ir Vytauto paveikslu.

Berlynas. Neseniai garbės 
ženklu liko apdovanotas ko-',“Libya.” Kiti laivai taipobankrutijančio banko atim 
mendantas vokiečių povan- gi nemažai nukentėjo. ti įdėtus piningus, jei ne vi

cializmas veda žmones ne į 
laimę, bet į vergiją. Tuo-
met Nilsson atmetė sociali*-

KUN. J. J. KAULAKIS
324 SVHRTON ST. PHILADELPHIA, PA

•1!



SAVAITINIS DRAUGAS

Kuogreičiausia i malo
nėkite pranešti dienraš
čiui “Draugui” kiek su
rinkote aukų Lietuvių 
Dienoje. Geriausiai bu-, 
tų pranešus telegrama 
bei “Speeial Delivery.”

* BROLIAI IR SESE 
RIS, NORS VIENOS 
NOS DIENOS UZDAR 
BĮ PAAUKOKIM LIE 
TUVIŲ DIENAI!

LIETUVOS
REIKALAI
Informuokime
Svetimtaučius.

t.t. Taigi tik antra dar lie- prigulmybės kur kas dau-mirgėti svetimtaučių spau 
i tuvių karta vergauna sveti- giau pašvenčia vietos, nors doje, lietuvių reikalais rim

NĖRA VEIKMĖS BE 
IŠVALYMO.

Jeigu jus turite mašinų ir
liko kaimynų pavergta, bet -įrdi kamuoja 0 mums^01^^1, Taigi iiur®kime> Jos nevalote, ji neveikia gerai 
nepasivergė. Nors lietuviai neatbutįnaį reįkįa turėti aiš- kad tėvynės autonomija ne-Į ir vienų dienų viskas susto- 
ilgą laiką buvo įvairiais bu-poiįtikinę socialinę ir užčiuPW mus neprisirengu-į ja. Jūsų viduriai yra taipgi 
dais persekiojami, bet jie už ekonominę p’rama sava.islais- Išeiviai» nenutolkime tokia mašina, turi imti valo- 
laikė savo kultūrą, savo dai- i jai ateičiai. Tarp dabarties "u0 “voi° kr“to reikalą,'I>aiu,k Trinerio A.neri- 
nas, papročius. Lietuvio &r ’j skaudžių vargu nepamirški-'neužmiržk’me tautos tr°škl- ko,llsko Kartaus Vyno Eliksi 
dyj liuosybės troškimas tc-,me jr at0įtįes. Lietuvos ne- ra^‘
bedega. Tai geriausiai paro prigulmybė nžra svajonė.! 1910-16 m.

miems. Bet Lietuva nors lr ten ir cenzūra juos nemiela- tai >u susirūpinę kaikurie
1__ t_____________________ v_xl J L___12x21__ 1 m.2*.l JLI_ S1_J__

Anglų laikraštis “The Ca- 
tholic Universe” spalių 6 d. 
1916 m. padėjo gražų atsi-

dė sušauktas 1905 metais 
gruodžio 4 d. š. m. (n. s.) 
Didysis Vilniaus Soimas. 
Lietuvių seinw dalyva
vo arti 2,000 atstovų nuo 
valstiečių, bajorijos, kuni
gijos ir kitų Lietuvos luo-

Lietuvos vardas jau pradėjo KAZ. GINEITIS.

mr iiunim

KUOMET VAIKAI PRIVALO 
PRADĖT DĖVĖTI 

BATUKUS.
Batukai vaikams nereika

lingi iki tol, kol jie neprade
da vaikščioti. Pirmi batu
kai privalo būt platus ir su 
minkštais padais. Kuomet gai ir raginama amerikonus prabll° ™a Lietu™> PrabĮ 
jau vaikas pradeda tvirtai gelbėti ta nelaimingą šalį. į J® I1®1 . hetu™J sluogsmai. 
vRi oti tnompf’ "įmYi tpI- Vilniaus Seimas nutarc
kia duoti’batai su kietais ir naudingas^.eikalauti Lietuvai TAU-
padais. Geriausi batai vai.L^“P’“» a^~ua ^as*TlSKAI AUTONOMIJOS,

kams tai su šniūreliais. Vi- . x . .. . ,
mus, rašykite kuodaugiau-tes Be to nutarė stengties,' 
šiai į anglų laikraščius, in-

šaukimą apie lietuvius, pa , ,, x, , T •
rašytą P. S. Villmons. Tame . V*“
atsišaukime trumpai nuro- ateitį kalbėjo atskiri žmo-
dyta, kaip prakilni lietuvių nes’ kalbėjo atakuos parti 
tauta, kaip garbinga jos pra Tokios kalbos nuoma,
eitis, kiek ji Europai gero n^° turetl “esaut°- 
padarė, sulaikydama tutono ntate3 ne‘ Pacų lietuvių, 
Užplūdimą, aprašyta trum-!™'svetimtaučių akyse. .Gi 
pai dabartiniai Lietuvos var'DltoaJame Vllmaus Seune

Chicagos Strytkariu 
Transportacija

suomet žiūrėkite, kad vai
kams batai nespaustų kojų.

KANDIDATAS Į GUBER
NATORIUS PRIŽADA PA- 

NAIKINTI VISUS 
SALIUNUS.

Edwin F. Sweet, demokra 
tų kandidatas į gubernato
rius valstijos Michigan, PRI
Žada panaikinti, vi 
SUS SALIUNUS VALKTI 

JOJE MICHIGAN, Jeigu 
jis bus išrinktas

kad prie Lietuvos butų pri-' 
formuokite svetimtaučiu* kergta Suvalkija. Teisybė 
apie tai, kad ji po karės bu- apįe pruSų Lietuvą Vilniaus 
tinai turi įgauti liuosybę. i Seime nekalbėta, nes be kar

----------------------do pagelbos Prūsų Lietuva
niekuomet nebūt sugrąžinta.
Bet lietuviai nuo suvieniji-' 
mo savo tautos niekuomet 
neatsisakė ir nemano to da
ryti. Nors Didžiojo Vilniaus 
Seimo nutarimai nebuvo 

Lietuva, netekusi pabaigo įvykdinti, bet tas nei kiek ne 
je XVIII šimtmečio, savy- mažina- dalyko svarbumo, 
stovybės, liko padalinta į dvi Sis Seimas parodė, ko lietu- 
drtli: viena didesnė dalis, pa- v^u tauta trokšta, koks ar- 
teko į rankas rusų, kita — i timiausis žingsnis tautiško

sios Lietuvos evoliucijos.

GVILDENKIME LIETUVOS 
ATEITĮ,

pakliuvo voikečiams. Dabar
Priemonės įvykdinimui toNn vvrni toki kandidatu gi Lietuva nors ir neturi sa- x ., ’;.'yra1’ tOk' kandldat?-w.(„„„Ka. „ai in,„ „. troškimo gali visuomet

remkite visomis keturiomis. Vystovybės, bet vėl liko su
vienyta. Vienatiniu jos “po-

mai-
nyties, bet pats troškimas 

Vokietija? r”as kailieka įjudinamas. Taigi 

kurtus lietuvius išeivius da-T *“* "T* TIa‘PATARIA SUMAŽINTI
LAIKRAŠČIU DIDUMAI čus, kas geresnis: ar Vokie
Federališka komisija, ku-J^y8’ ar ^-Bsa.s. Vieni prijau- 

ri nagrinėja priežastįs pa-|^a vokiečiams, kiti rusams, 
brangimo popieriaus, pata- Keistas apsireiškimas.

ria visiems Amerkos laik
raščių ledėjams sumažnti 
laikraščių didumų.

Dėle karės popierius Suv. 
Valstijose netik keleriopai 
bet dažna ir už piningus ne
galima jo gauti. Baimė ima, 
kad tik visai nepritruktų po 
pieriaus. Daug Europos 
laikrašči; dėlei stokos popie
riaus jau žlugo.

įlome stengties įkūnyti Di
džiojo Vilniaus Seimo nuta
rimus. Musų darbšti, suma
ninga, garsi savaja praeiti
mi tauta privalo būt suvie
nyta, privalo gauti tautišką 

Nejaugi lietuvis privalo autonomiją. Juk kitos tau- 
būt Vokiečių ar Maskolių toe (Albanija, Bulgarija ir

bar nuolat tenka girdėti gin

vergu? Tokia nesusipratė
lių pažvalga labai yra kenk-

t.t.), kurios už mus daug 
yra tamsesnės, menkiau pri-

H

Gatvekariu linijos turi visų armijų 9,000 pra
silavinusių vyrų-darbiiiinkų, kurie valdo tūks
tančius gatvekariu ir. vežioja jas visur šitam di
deliam mieste už nikelį.

Gatvekariu darbininkų algos yra augštes- 
nės ir darbo sąlygos geresnės, negu kitam kokiam 
šios šalies mieste, ir daugelis šitų darbininkų kom
panijai dirba per dvidešimts, trisdešimts ir ketu
riasdešimta metų.

Kompanija yra labai atsargi darbininkų pa
sirinkime, tiktai 8<X) jų buvo paimti dirbti pernai 
iš 11,000 aplikantų. Toksai atsargus pasirinkimas 
reiškia, kati kompanija rūpinasi kuogeriausiai pu
blikai patarnauti, . kad darbininkai į keliauninkus 
atsineštų visuomet prielankiai, saugotų juos nuo 
visokių nelaimių ir kaip reikiant valdytų gat- 
vekatius.

Jųl tame dalyke bendran darban stosite su 

kompanija, jei kokius patėmytus prie gatveka- 
rių negerumus pakritikuosite. Mes busime jums 
dėkingi, jei jus mums išreikšite savo nuomonę apie 
kokius nors nepatogumus gatvekariu reikale. Kom
panija žiuri, kad gatvekariu tarnautojai savo pa
reigas pildytų su atsidavimu. Laiškus adresuo
kite :

CHICAGO SURFACE LINES.

GRAIKIJOJE,
Paryžius. Talkininkai pa

reikalavo, kad graikai išve
stų savo kariuomenę iš Thes 
saly. Graikai suprasdami, 
kad talkininkai nori susilp-

sminga tautos reikalams. Lie!brendusios turi pilną savy- 
tuviai yra ir privalo būti pir st0Vybę, turi. savo kariuo- 
mų pirmiausia LIETU-irenę) ministerius, teismus 
VIAIS, o ne vokečių ar rusų ir u Tai kodėi gj mes Ue-! 
vergais. Lietuviai varu ver(tuviai negalhhe būti patįs 
čiami mušties, bet patįs jie.šeimyninkais tame krašte, 
nenori kariauti nei su rusais, Į kur kiekviena žemės pėda 
nei su vokiečiais. Užtat gausiaį aplaistyta musų bo- 
mums reikia lygiai abiejus prakaitu ir krauju, ko- 
mylėti ir lygiai nuo abejų ša- ^1 mes privalome vergauti 
liūties. Taip ir yra pačioje kitiems? Labai gaila, kad
Lietuvoje. Paklausk Žemai 
tijoje valstiečių, po kuriuo

Amerikos lietuviai retai gvil 
dena šį klausimą, tartum,!

jie norėtų pasilikti, ar po kaj jja jiems mažai rūpėtų.1?
- v0.k!?^!u ar P° rusu’va\ Europos lietuviški lai kr aš-' * 

ninti jų armijų, vėl kreipės,stiečiai pakrapštė pakaušį giai ^vHdenimui Lietuvos ne V
prie Suv. Valstijų, pfašyda- j atsako, kad nei tas mums tė-___________________________
mi paliuosuoti nuo neprašy-ivas, nei kitas. Šventa tei
tų ir kenksmingų svečių. sybė. Ištikro! Ar gi Lietu

va negali būt neprigulmin-

z Kuomet Jus Pasidedate 
Savo Pinigus į

The Stock Yards 
Saving Bank

.Tųh galite buti užtikrintais, kad jūsų piningai yra 
saugioje VALSTIJOS INSTITUCIJOJE, kuri tapo 
suorganizuota virš 12 metu po priežiūra direktorių, 
kurie atsakanti kaip ii komercijos stovio taip ir iš 
finansiško.

Apart to piningai yra apsaugoti sekančiai:
Kapital Stock ................................................... $ 300,000
Kurpius and Undividcd Profits over ........... 200,000
Double Liability of Stockholders ............... 300,000
I’rotcction to Depositors of ........................... 800,000

The Stock Yards Saving Bank
VALSTIJOS BANKA

4162 — 4164 So. Halsted St., Chicago, IU.
Atdara Subatos vakarais nuo 6 Iki 8

rų. Ši puiki gyduolė išvalys 
jūsų vidurius, sustiprins jūsų 
žarnas sogrųžįs jūsų energijų 
j pilnų veikimų. Ji prašalina 
nerviškumų, galvos skaudėji- 

jmų, išpūtimų, sustiprina krau
jų ir tt. Kaina $1.00. Aptie- 
kose. Joseph Triner, Mrg. 
Chemist, 133:1—1339 So. Ash
land avė., Chicago, 111. 

(Apskelb.)

MUSŲ SKAITYTOJAMS.

Musų skaitytojų atyda yra 
atkreipta į pagarsinimų 

I Banks Coffee Co., 1644 W. 
i Chicago Avė., kuris randasi 
| šiame laikraštyje. Jau 33 me- 
Įtai kaip šį firma yra biznyje, 
tas parodo, jogei yra atsa
kanti. Jūsų orderiai, kuriuos 

Į prisiusite bus išpildomi kuo- 
! geriausia.

Šiuose laikuose, kuomet pra
gyvenimas yra taip brangus,

į reikia kiekvienam taupyti, o
į tų galima padaryti perkant
i kavų ir arbatų iš Banke’s: jie 
i .1 apmoka persiuntimų Parcel 
į Post ar Expres ant orderių 
Į prisiųstų iš kitų vietų.
i KARALIUS VISŲ VAI- 

KŲ VAISTŲ.
Į Mrs. Harry Trego, Reading 
1 Penna., štai kų rašo apie 
“Kopps Baby’s Friend Co.”,

: išdirbėjai stebuklingų vaistų, 
i kurie pagelliėjo tūkstančius 
i motinų:
Brangus Drauge:— 

i Aš pradėjau duoti savo sū
nui “Kopps”, kaip jis buvo 

; keturių mėnesių senumo. Jis
i svėrė tiktai 5 svarus, kuomet I. . . .
i gimė, bet kaip pradėjau davi- 
i nėti Jūsų vaistus, tai pradėjo 
I eiti diktin ir kuomet jis buvo 
8 mėnesių svėrė 25 svarus. 
Jūsų vaistai ypačiai prigelb- 
sti kuomet vaikams dantįs 
dygsta, kuomet jie nerimauja 
nenori miegoti ir patarčiau 
kiekvienai motinai jį turėti 
namuose”.

Mrs Harry Trego,
Reading, Pa. 

“Kopps Baby’s Friend” 
galima gauti kiekvienoje krau
tuvėje už 25c. ir 50c. už bu
telį.

Jeigu negalite pirkti savo 
apylinkėje tai prisiųskite vie
nų popierinį dolerinį dolerį, 
o gausi 2 — 50c. butelius.

KIEKVIENAS
UŽGANĖDINTAS.

“Kiekvienas yra užganėdin 
tas jūsų gyduolėmis. Mano 
draugas kentėjo nuo reumatiz 
mo. Aš užsakiau jam Trine
rio Tepalo ir jis yra dabar 
geriausioje sveikatoje”, rašo

. Mr. J. Petrich, Murray, Utah, 
rugsėo 25, 1916. Trinerio Te
palas yra neperviršijanias 
taipgi nuo nyksterėjimo ir iš
sisukimo ir tt. Kaina 25 ir 
ų(k*. Aptiekose. Krasa 35c ir 
60c. Žmonėms, turintiems ke
blumus su šalčiu, kosuliu, ger
klės skaudėjimu arba dusulio, 
geriausia gyduolė y/a Trine
rio Cough Sedative. Ta pati 
kaina. Joseph Triner Mfg. 
Chemist, 1333—1339 So. Ash
land avė., Chicago, III, 

(Apgarsin.)

“Mano draugas ir pirmiau 
buvęs Gubernatorius Charles 
S. Deneen turės prakalbų 
Streator šių sųvaitę. Taigi 
norėčiau tiktai paimti vienų 
paragrafų jo prakalbos saky
tos Balandžio 28-tų d., 1904 į 
29 Chicagos Wardos, kuomet 
Pulkininkas Frank O. Lowden 
buvo jo oponentas. Štai jo 
žodžiai:

Pulkininkas Lowden jeigu 
Tamsta išrinkti į Gubernato
rius butų Tamstos priedermė 
išrinkti komisijų, kuri turėtų 
galę uždėti geležinkelių ir va
žinėjimo kainas visoj valsti
joj. Kadangi Tamsta esi di
rektorium Pullman kompani
jos ir Tamstos didesnė dalis 
piningų joje randasi todel-gi 
ar galėtumėt tų padaryti ir 
išrinkti tokių komisijų? At
galėtum dviem ponams tar
nauti. Ir kompanijai ir žmo
nėms?”

Kaip pirmiau taip ir dabar 
tas klausimas yra keblus. Ge- 
b-žinkelij ir Wareouse komisi
ja, dabar vadinasi Public Uti- 
l ti.es Conmūsion.

Dabar aš norėčiau paklaustiI
( ubernatoriaus Dennen ar jo 
i ūntis persimainė apie Pul- 
1 .įlinkų Lowdeu į Gubernato- 
i'us ar Pulkininkas Lowden 
; ersimainė. Ar Lowden vis 
< ir tebėra draugu korpora- 
( jų ar jis yra draugu žmo- 
1 ių ?

Senatorius Morton D. liuli 
1 uvo Gubernatoriaus Deneen 
1 uididatas paskutimose rin- 
1.'urnose, savo prakalboje iš- 
s tarė sekančius žodžius :

Prieš mane eina “jack 
p >t” spoilsmen, kurie pasi
naudojo iš Lorimer ir .kurie 
] adėjo Allen bill pereiti. Jų 
kandidatas yra Frank O. 
Lowden. Už Lowden stovi 
‘ Specialūs privilegijos” ad
ministracijoj ir legislaturoj”.

Šiandienų eina didelė pili- 
t'ka tarpe La Šalie St. ir City. 
liall. Jie dabar nori perleisti 
pavelijimų gatvekariu kompa
nijoms ant 5 metų. Tas v- 
ra tiesiai apvogimas žmonių. 
Kad šitų dalykų sustabdyti 
reikės dirbti, kad perleidus 
bilų legislaturoj prieš.

Aš palieku Jums piliečiams 
šį dalykų galutinai apvsarsty- 
ti per balsavimus.”

Gubern. E. E. Dunne.

NUŠAUTAS VOKIEČIŲ 
ORLAIVIS PRIE 

LONDONO.

ga, ar gi ji negali pati vai 
dyties, o neatbūtinai priva 
lo būt ar po rusu ar po vo-

Londonas. Nedėlioję, spa-i kiečiu. Juk tik beveik šim-( 
lių 22 d. vokiečių lakūnas tas metų, kaip Lietuva ne- 
bombardavo netolimų nuo teko savystovybės. Juk 
Londono miestelį Hhtemcs. prieš šimtą metų Lietuva 
Numesta 4 bombos. Viena nors ir buvo susijungusi su 
bomba gerokai sugadino ge- Lenkija ir turėjo vieną ben- 
ležinkelio stotį. Neilgai tru drą karalių, bet ji turėjo sa 
kus po bombardavimo vokie vus atskirus įstatymus, savo 
čįų orlaivis liko nušautas ir kariuomenę savo augštui- 

mikrito į jūres. sius valdininks, atmonus ir

ftrno fr Dffkhnn <fr.T’ ro h'-I'uv* 
uos, nnhlnįjįiun • p.i nu-
TyJ«’ •*•*’ limbii «'»»* S6 . 
Hž farfikiYtę vi upflpboo, 
arb.i gulite lifeMakyU tusiai iA
r. a n. FTctiTicn a ro. 

M-M Wath s|tM Uralo Mao Tart.

JbiA /’» (.'.ha,e, <rl., nl., sofai* oof.Ms išdirirt pi hlsii |»f»g i .ėjiij.Ja

Pfil?ą-EXPELLER!O-

oro
Sutaisytam h formuio* 

rciplo; milHktn Kiulntin- 
gu Egipto zokonlnku,

XV O 3
afiiirclil'i i . btx’» rnif pt «-kn)inffn p* 

>»i'0 tĮrh,.nt , {' > I {i T‘.H, Orr‘ U 
i/ri C’lfh /itsi't, tlt uit*. ‘j

Negerkite taip vadinamų stebuklingų vaistų, jeigu Tamsta nesijauti ge
rai, negali valgyti, jautiesi nuslobęs, nervingas, tuomet yra reikalinga vartoti

H. H. VON 8CHLICKS

Bulgarian Blood Tea
kuri yra jau nuo senai žinoma, kaipo geriausias vaistas, kuris pndirbtus iš 14 
įvairių žolių, lapų, gėlių medžio žievių ir kitokių dalykų. Tūkstančiai tų, ku
rie vartoja šiuos vaistus liko visados užganėdinti.

Vienas didelis boxas, kurio užtenka penkiems mėnesiams kainuoja tik
ini $1.00. 6 box’ai už $5.00. Prisunčiarna visur po aplaikymui piningų.

MARVEL PRODUCT COMPANY 
26 Marvel Building, Pittsburg, Pa.

rnsargo'. Jeįgu norite, kad pakelis butų “insured” prisiųskite 10c. extra.

l’-nia Kristina Saja k, 211 Fo

rest 81., So. Norwalk, Conn., štai 

kų rašo apie Bulgarian Blood 

Tea:

“Aš sirgau per ilgus laikus ir 
nemaniau, kad man yra viltis iš
sigelbėti. Kaip pradėjau gerti 
Bulgarian Blood Tea tuojaus 
pradėjau pradėjau jaustis ge
riau ir dabar jau esu visai svei
ka”.



’■ SAVAITINIS DRAUGAS 6

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

RESAI:

New Jersey S. L. R. K. A. 
Rajono Susivažiavimo Pater 
šone, N. J. Spalių 15 Dienoje 

1916 m.

PROTOKOLAS.
SLRKA. New Jersey’s ra

jono susivažiavime dalyvavo 
žemiaus nurodytų kuopų dele
gatai :

36 kuopos iš Newark’o N.J.: 
K. Vaškevičius, V. Jurkaitis, 
A. Radzevičius, A. Masandu- 
kas, D. Rupkainis.

65 kp. iš Paterson’o N. J.:
A ukevičius, L. Galčiu:
V. Sasnauskas, J. Sprainaitis, 
kun. J. Švagždys, J. Švagž
dys.

Posėdžiui vesti išrinko pir
mininku p. K. Vaškevičių ir 
rašt. p. Jonų Sprainaitį.

Posėdžiui atidarius, susi
rinkimas išklausė SLRKA. 
nario paaiškinimų, kokiame 
namui pirkimo komisijos sų- 
stovyje yra Susienijimui na
mo pirkimo klausimas.

Paskui svarstyta sekantieji 
dalykai:

1) Diskusuojamas klausi
mas ar ir tolimesniam laikui 
New Jersey’s rajonui/ veikti 
susiliejus su New York’o ra
jonu, ar atskirai?
‘ 2) Svarstytas klausimas, 
kų turi tarti New Jersey’s ra
jonas į Susivažiavimo organo 
reikalavimų nukreiptų j N. Y. 
ir N. J. rajonus, kad jie at
šauktų tų, kuomi minėti rajo
nai neteisingai savo organų į- 
tarė ir apšmeižė.

3) Svarstytas klausimas, 
kaip gyviau ir pasekmingiaus 
rajonui veikus?
Nutarta'.

1) Laikantis arčiaus visuo
tinojo Seimo nutarimo, kad 
New Jersey’s rajonas veiks 
atskirai nuo New York’o ra
jono. *

2) New Jersey’s rajono su- 
isvažiavimui paaiškėjo, kad 
minėtas organo (“Savaitinio 
Draugo”) reikalavimas nega
li paliesti N. J. rajono, kadan
gi susirinkime, kurio protoko
las ir buvo organo įžeidimu 
dalyvavo tik vienas ir nuo 
vienos N. J. rajono kuopos at
stovas, kiti gi dalyvauti ne
galėjo, nes New York’iečiai 
užkvietimus išsiuntė tik dviem 
dienom prieš konferencijų. 
New Jersey’s rajonas įžei
džiančiam organų protokolui 
nepritaria.

3) Sušaukti rajono konfe
rencijų dar pirm Kalėdų, to
je dienoje, kokioje pavyks 
gauti salę tai konferencijai 
Xewark’e.
4) Išrinkta rajonui valdyba: 

pirm. K. Vaškevičius ir sekr. 
Jonas Spranaitis.

5) Išrinkta rajono organi
zatoriais: Neuark’o apylinkė
je: A. Masadukas ir Pater* 
itoft’o — kun. Jonas Švagždys.

N. J. Rajono susirinkimas 
suprasdamas kokių didelę 
svarbų turi ne tik Lietuviams 
nukentėjusiems nuo karės, bet

ir Amerikoje gyvenantiems lie 
tuviams taip vadinamoji “Lie 
tuvių Dienų”; išreiškė pagei
davimų, kad toje dienoje kuo
daugiausiai butų surinkta au
kų ir kad SLRKA. New Jer
sey’s rajono sųnariai butų to
je dienoje kuoaktiviškiausi 
linkimo aukų darbe.

Besiartinant “Kat. Spau
dos Sųvaitei” N. J. rajono su
sirinkimas išreiškė didi pa
geidavimų, kad nebūtų nei vie 
no SLRKA. sųnario, kurs ne
būtų gyvai užinteresuotas ka
talikiškos spaudos platinime 
ir jos palaikyme.

Apsvarsčius virš minėtus 
dalykus susirinkimas tapo už
darytas.

SLRKA. N.J. rajono pirm. 
Kaz. Vaškevičius,

Sekretorius,
J. Spranaitis.

Pirmininkas — J. Jaroševi
čius, 1048 Washington St., 
Nonvood, Mass.

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

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

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

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

įersville, Pa.
A. Nausiedienė, 917 W 

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

. J. Jakaitis, 41 Providence 
t., Worcester, Mass.

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

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

t., Chicago. III.

įlŠ LIETUVIŲ GYVENIMO 
-^AMERIKOJE

1 • • rv. _! Kline ir kiti. Virš paminėti
Lietuviu Dienos asmenis žada daug prisidėti

Komitetams rinkimo laP“či0
7 d. Žinoma jie ir gali daug-

Žinotina. naudos atnešti lietuviams.
________ Spalio 19 d. “The Pitts-

Kun. J. J. Kaulakis gavo bur« Sunday Post” taP°
pas žydus likusias nuo jiĮ mi1 miesto

fotografijos ir maž daug

Ne kiek Tamsta Uždirbi bei Kiek Sutaupini
Jeigu tamsta nori būti savistovus tai vienas kelias 

jo dasiekti, tai pradėt Savings acount’ų. Žmogus, kuris dir
ba turi ir žinoti kaip taupyti savo piningus dėdamas juos 
į bankų. Niekas negali žinoti kur kokia nelaimė atsitiks ar 
bedarbė ar liga prispaus ir tuomet nebus iš kur gauti pa
šelpos užlaikymui savo šeimynos. Neatidėkite ant toliaus, 
bet pradėkite šiandienų. Mes mokame 3 nuošimčius. Mes 
siunčiame piningus į Lietuvų žemiausiom kainom. Klaus
kite mus apie kainas

Įdėkite savo piningus į bankų, kuri yra po valstijos 
priežiūra.

Musų turtas siekia suvirš šešius milijonus dolerių.

ATVIRAS LAIŠKAS 
SLRKA. CENTRO 

VALDYBAI.

“Savaitinio Draugo” No 
37 tilpo mano laiškas į organe 

Redakciją, klausiantis NUO 
KADA SLRKA. CENTRC 
VALDYBA UŽIMA VIETĄ 
Organo redakcija pridėjr 
prierašų, prašydama pači; 
valdybų duoti į tai atsakynn 
per organų. Dalykas yra svai 
bus ne man vienam. Prašyčiai 
dar kartų SLRKA. centre 
valdybų, kad valdyba ar kat 
ras iš centro valdybos sųna 
rių, paaiškintų viešai per or
ganų Susiv. sąnarių žiniai 
Nuo kada SLRKA. centrab 
valdyba pradeda pildyti sa 
vo pareigas; t.y. ar nuo seime 
nuo Naujų Metų ar kada1: 
Konstitucijoje šiam klausi 
mui atsakymo negaliu rasti. 
Kuopoje gi iškilo klausimas 
kuris pagimdė priežastis ldau 
ttiesi per organų.

Pasitikiu, kad šį sykį centre 
valdyba nepraleis nepastebė 
jus šio klausimo ir duos pa 
tenkinantį atsakymų viešai 
per organų, užganėdinant ma 
ne ir kitus, kuriems tai reika
linga.

K. Dargia,

1HICAG0S I APSKRIČIO 
S. L. R. K. A. ADRESAI

Pirm. A. J. Sutkus, 6329 
So. Fairfieid avė., Chi/ago 
Dl.

Rašt. J. J. Palekas, 4525 
So. Wasbtcnaw avė.,

Chicago, III. 
Ižd. J. Žakas, 3339 So

Emerald avė., Chicago, III
Organizatoriai:
A. J. Sutkus, 6329 So

'’airfield a\e Chicago,
U.

S.L.R.K.A. KUOPĮI 
SUSIRINKIMAI.
CHICAGO, ILL.

SLRKA. sąnarys.
DM) kuopa SLRKA. laikys 

liertaininį susirinkimų nekė
lioje 2!) d. spalio 1-inų valan
čių popiet, Aušros Vartų par. 
svetainėje. Meldžiu visų są
narių susirinkt užsimokėt ir 
etsivest Naujų prisi rašyt.

J. Lobikis, rašt.

COALDALE, l’A. 
SLRKA. 126 k p. praneša

me, kad komitetas permainy
tas, t. y. pirm. Jokūbas Miką- 
nluskas, rašt. Vincas Cipli
jauskas, ižd. J. M ikalauckas. 
Jie išrinkti nuo spalio 15 d.

U. Ciplijauskas,

dienos dideles- dėžutes, ku 
rios tinka iškabinti viešose 
vietose: saliunuose, krautu
vėse, restoranuose ir t.t. 
Centraliniam Komitetui pri
tariant, tos dėžutės bus iš
siųstos iš Philadelphijos be
veik visiems komitetams, ku 
rių turime adresus.

Tie miestai ir miesteliai, 
kurie dar negavo tų dėžučių, 
malonėkite kuogreičiausiai 
tuo reikalu telegramų kreip 
ties prie kun. J. J. Kaula- 
kio (324 Wharton St., Phi- 
ladephia, Pa.).
, Kun. J. ZIMBLYS.

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

Pirmininkas, Bautrus Vai
noras, 1514 Carson St., Pitt

sburg, Pa.
Vice-pirm., Antanas Vis

li inas, Homestead, Pa.
Raštininkas, Kanst. Vai

noras, 1116 Hilsboro St., 
Pittsburgh, Pa.

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

Organizatorius, Kanstan- 
as Vaišnoras, 1116 Hillsboro

St., Pittsburgh, Pa.
• — -

SEKANČIAS KNINGAS 
ELTUI GALIMA GAUT:

I. L. R. K. A. KNINGYNE
L Gabrio “Lietuvių Lenki 

mija”.
2. Jono, “Diedas ir Graži 

įa”.
3. Jono, “Kelionė į Euro 

,a”.
4. Jono, “Kražių Skerdy- 

iė”.
5. Jono, “Konradas Va 

enrodas”.
6. Frcemanoe “Ei/ropos Is 

‘ori j a”. •
7. Jocio, “Kuomi Žinonėt 

lyvena”.
8. Jono, “Naktys”.
9. Astrninsko, “Petras Že 

naitis”.
Aplikacija turi būti pažy 

nėta kuopos viršaičių vardais 
r krasos ženklelių už 10c.

KUN. S. J. STRUCKUS 
PLYMOUTH, PA.

THE KEISTER’S
LADIES TALORING 

COLLEGE.

11,000,000 DOL VAL
STYBINIO MOKESČIO.
Kaip daug uždirba amu

nicijos fabrikos galima nu
manyti ir iš to, kad parako 
fabriką “Du Pont Powder

šioks aprašymas:

Pittsburg miesto gyvento-į 
jai labai atjaučia Lietuvos1 
ir lietuvių vargams.

Kadangi S. V. Preziden
tas paskyrė L. D. A. arba 
išleido proklamaciją leisda
mas rinkti po visas S. V. 
aukas nukentėjusiems lietu
viams nuo karės, dabar tve
riasi komitetai ir rūpinasi, 
kad kuo geriausiai sušelpti' 
vargstančius lietuvius. Kaip 
Belgiją sušelpėm, taip turi
me ir Lietuvą šelpti. Lietu
va beveik visą laiką buvo 
karės lauku. Lietuvos gyven 
tojai neturi pastogės, aprė- 
dalų nei ko pavalgyti ir li
gos vargina. Amerikos lie
tuviai surinkę aukų $30,000, 
bet toki auka negalinti Lie
tuvos sustipti.

Lietuva tris kartus dide
snė už Belgiją. Ji kadaisi 
buvo galinga šalis, o dabar 
tik griuvėsiai; miestai ir kai

P«oples Stock Yards
STATE BANK

Prii Ashlud Avė. Ir 47 (įtvie

Musu Imtis silkių suvirk
$6.000.000

“Tautos Rytas”
Mėnesinis Blaivininkų Laikraštis 1 puslapių’ 

didumo. Kainuoja metams 50 c.

Adresas:

Rev. J. Valaitis
28 Cherry St. - - Shamokin, Pa.

Company” Wilmingtone,
Del. vien tik mokesčių už- mos išdeginta. 1,000,000 lie 
mokėjo Suv. Valstijoms $11,1 tuvių reikalauja greičiau - 

000.000.

I HENRY STUCKART
3 5219 Archer Avė., arti Halsted 

RAKNDAI, KARPETOS,
DIVONAI

SVETIMTAUČIAI RŪPI
NASI LIETUVIAIS.

Pittsburg, Pa. yra susida
ręs komitetas iš žymių mie
sto žmonių reikale L. D. A. 
Komitete yra šie žmonės: 
advokatas W. C. McClure,

sios pagelbos, nes badu mir
šta. Lietuvos krašte karė % 
padarius bilijonus dolerių | 

nuostolių. <x
Lietuvių tauta seniaus iš- g 

gelbėjus visą Europą nuo 3

MISINGINE IR GELEŽINES LOVAS

PIGIAUSIĄ VIETĄ CHICAGOJE 

Gaukite musų kainas pirmiau 
negu pirksite

(mongolų užpludimo ir per į 
šimtmečius apgynus rusus ~ 
ir lenkus nuo priešų. Ve- $
liaus Lietuva susivienijo su 
Lenkija. Su Lenkijos puoli- J 

mu ir Lietuva nustojus savo g

BECKLEY-CARDY CO. 
Išdirbėjai Mokykloms Reikmenų

miesto majoras J. G. Arm-; galybės. Dabar Lietuva pa- 
strong, vyskupas James p.! stačios 400,000 vyrų talki-

40 lr Oottage Orore Art., Chicago, 
III. Telefonas Oakland 5288. 
bulių.

Jns nusistebesite kaip puiki ir len
gva yra muši; metodą padirbimo dra- 

Todel Keister College yra popula- 
rtike. Pamatykite mus apie speeialo 
kaina dėl siuto.

KAINOS MOKYNIAMS:
Pilnos lt u iksu su iustrukcijoms $25.00

Kuopos rast. į Siuvimo kursą* 10 dienų .... 85.00

Regis Canevin, pavieto kon
troliuotojai J. P. Moore ir 
S. A. Church, pavieto komi- 
sijonieriai A. C. Gumbert, F. 
Harris ir G. Meyer, konsule 
ris J. P. Kerr, teisėjas J. 
Cohen, kun. mgr. A. A. 
Lambing, senatorius C. H. i popiet.

ninkams ir 50,000 vokie
čiui, kur brolis brolį muša.

TEL. DROVE 7T71

S. E. Allen D. D. S.
3464 iSo. Halsted St.
Darbo valandos:

10 vai. ii ryto iki 8 iki vai. vak 
šventadienes nuo 9 vai. ryto iki 1 vai

Gaukite Geriuusią Tavorą 
už save pinigus

įl Columbia Grafafonai ir 

rekordai. Vėliausi rin- 

kiniai. Sis puikus gra-

H

fonas $18.90 su 12 re- p 

kordų.

Mokykloms Rašomieji Stalai 
Sulenkiamos Kedis 
Rašomosios Lentos-Toblyčios 
Žemlapiai 
Skaitymui Lentos 
P opiera, Juodyta, Paišeliai,etc

YPATINGAI RAŠOMOSIOS 
LENTOS arba TOBLYČIOS

Tiesiai i Mokyklą 
Už Labai 
Nužemintas 
Kainas.

Beckley-Cardy Co.
312 W. Randolph St., Chicago.

BERNHARD FERRING
Hdirbrjni ALTORIŲ IR BAŽNYTINIŲ DALYKŲ 

PIRKLIS IMPORTUOTŲ IR NAMINIŲ STOVYKLŲ

1900 North Kedvale Street, T.ieton.. belmont i i .n Chicago, Illinois

Per paskutinius 25 me
tus mes esame pristatę 
geriausius daiktus j pui
kiausias bažnyčias Su
vienytose Valstijose. Už
imtų perdaug vietos, 
kad jas visas išrokavus.

Speciališki plianai ir 
aprokavimai duodama 
uždyką.

Altoriai 

Stovylos 

Groteliai 

Sakyklos 

Krikštiny- 

cios

Žeįnoniny- 

čios

Stacijos

ir t.t.

ft

J Kuomet jus norite pirkti vestuvėms žiedus, arba $ 
S kitus dalykus k. t. laikrodėlius* branzolietus . visa- § 
p dos ateikite pas mus.

j H. JOFFEY’
g 4625 S. Ashland Avė , Chicago, III. fį
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SAVAITINIS DRAUGAS

JONO TANANEVIČIAUS 

BANKO TIRINĖJIMAI 

TEISME.

Utarninko vakarą p. J. 
Tananevičius buvo pašauk
tas, kad scredos rytą 10 va
landai (t. y. spaliu 18 d.) 
atvyktu pas teisėją Wean.

Seredos rytą teisėjas 
JtVean ir “receiver’io” ad
vokatas egzaminavo Jono M. 
Tananevieiaus nuosavybės 
stovi

Zaeharevieius tą skolą pa
naikino, o aš jam perrašiau 
tą “propertę.”

Rec. advokatas.—Ar Tain 
sta turi nuosavybę (proper
tę) prie 49th avė ir 14tos 
gat. Cicero, III.

J. Tananevičius. — Taip, 
dar namai nėra pabaigti sta 
tyti.

Rec. advokatas. — Ar yra 
skolų ant to namo?

J. Tananevičius. — Praei
tą savaitę buvo padarytas 
“morgečius” ant jų 12 tūk
stančių doleriu.

Rec. advokatas. —

WEST SIDE taip kaip nebilė. Beto, cho-1 Paieškau Onos Šaulienės! 
ras nepadarydavo parapijaipadarydavo parapijai (Bargalaitės); paeina iš Kau- 
lėšu, ale dar uždirbdavo? no gub., Šiaulių pav., P« 

LIET. DRAUG. ORGANI- Bengdavo koncertus ir kito- pės kaimo.
ZACIJA ŠELPTI LIETU kilis vakarus dažniausia pa- 
VIUS NUKENTĖJUSIUS rapijos naudai. Taipgi pla 
NUO KARĖS. NUTARĖ tindavo tarpe lietuvių muzi- 
PAAUKAUTI IŠ IŽDO VI kos ir dainų dailę.

aka-

Turiu labai svarbu, pelnin
gą reikalą. Meldžiu atsišauk
ti pas:

ANT. ZDANKUS,

P-iio J. Tananevičius dau-i tas “ morgečius ” yra
Kam 

pa da

SUS PININGUS LIETU
VIŲ DIENAI PUSĘ TUK

Panaikinti parapijos cho- 823 W. 7tb st.,
ra, kur gali užsilaikyti, tai Mishavvaka, Ind.

STANČIO, $500.00 BE KE-peiktinas nesąmoningumas. 
LIOLIKOS DOLERIŲ, Menkos parapijėlės stengia-
STENGSIS TUOS DAPIL 
DIT.

R. ZAURA. 
Red. prierašas. Bravo 

westsidiečiai už tokią ba
daujantiems broliams užuo-

si turėti bažnytinį chorą, o 
Grand Bapids didelė parapi
ja nori panaikinti chorą. 
Parapijoiiai, apsvarstykit ką 
darot!

Viską Žinąs.

gelyje dalykų negalėjo tin
kamai atsakyti i klausimus,

Reeeiverio advokatas be 
ko kito p. J. Tananevieiaus 
paklausė maž daug šių daly
ku:

rv
J. Tananevičius. — Lietu

va Building and Loan Asso- 
ciation nuo IBtos gatvės ir 
TTnion avė. turėjo pasidėju
si pas mane banke apie 12

GRANO RAPIDS, MIGH.
LENKAI ADVOKATAI.

Reeeiverio advokates-UŽ, tutstanfiij doleriu piningu, 
kiek pardavei 29 akerius Ri-, įgalėjau atiduoti jieim 
verside ? i Į?’000’ tuomet jie su p. J

Jonas Tananevičius. — Už

Sąmoninga gaspadina
visada turi savo namuose buteliuką 

D-ro Rlchttr’io

PAIN-EXPELLER
Neabejo’antis būdas jtrinimui nuo 
skaudėjimo Reumati-mo, persišal- 

<iimo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

’IKARA”
25c. ir 50c. buteliukas visose aptlekose arba 

stačiai nuo
F. AD KICHTKK A CO.

74-80 Wa>hlDtfton Street. New VoiAi. N. %

Išėjo iš spaudos 
DVASIŠKOJO GYVENIMO

VADOVĖLIS.

. Puiki knyga — turtinga, tu
riniu.
Didelė, gražiai išleista. Tur 
409 pusi.; audeklu apdaryta.

Su prisiuntimu atsieina tik 
DOLERIS.

Tuojaus ją gausi, tik para
šyk pas:

KUN. A. STANIUKYNA, - 
2634 IV. 67th St., Chicago, III.

Phone Caaal 2118

DR. A. YUSKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS

1749 So. Halsted CHICA60, ILL.
corner uth street:

Reumatizmas Sausgele
Nesikankike save Skausmais, 

Reumatizmu, Sausgėlė, Kaulų 
gėlimu, arba Mėšlungiu—raume
nų (sukimu; nes skaudėjimai nai
kina kūno gyvybę ir taukiai ant 
patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mostis 
lengvai prašalina virš minėtas li
gas mums šiandien, daugybė 
žmonių siunčia padėkavones pa
sveikę. Prekė 25c, per paštą 28c.

JUSTIN KULIS,
3259 S. Halsted St., Chicago, UI.

Knyga “ŠALTINIS SVEIKA
TOS,’’ arba augalais gydyties 
prekė 50c.

BANKES 
COFFEE

The
Best

26Spalio 20 d. Chicago j dvi
dešimts penki lenkai advo
katai įsteigė advokatų kuo
pą. Ta kuopa reikale netur 
tingiems anglų kalbos tautie 
čiams pri gelbės.

AUKOKITE TAUTO8 
FONDAN.

alb.Spalio 2 d. laikytame su
sirinkime parapijos komite
tas nusprendė, kad parapi
jai nereikalingas choras. 
Choras besilavindamas gie- 

mane su “morgič” popie- (]oti daug išdegina šviesos.
v W. Zaeharevičiu atėjo pas

150 tūkstančių dolerių.
Rec. advokatas.—Ar tuos 

piningus gavai?
J. Tananevičius. — Nega

vau.
Rec. advokatas. — Ką tad

gavai už tą parduotą nuosa
vybę (praperte)?

J. Tananevičius. — Nese
niai susitvėrus kompanija 
vardu “Open Air Sanito- 
rium” (Džiovininkams ligon 
bučius statyti kompanija) 
nupirko nuo manęs tą Ri- 
verside praeitą savaitę ir aš 
gavau už ją 75 tūkstančius 
dolerių tos kompanijos Še
rais ir 75 tūkstančius dole
rių morgečiais penkiems xųe 
tams.

Rec. advokatas.—Kas yra 
ta kompanija?

J. Tananevičius.—Ta kom 
panija susideda iš Dr. A. J. 
Tananevieiaus ir kitų dvie
jų gydytojų.

Rec. advokatas.—Ar Tam
stos bręlis Dr. A. J. Tanane 
vičius yra turtingas?

J. Tananevičius. — Taip.
Rec. advokatas manyda

mas kad p. Tananevičia jo 
klausimo nesuprato, vėl 
klausia — Ar Tamstos bro
lis Dr. A. J. Tananevičius 
turi daug piningų?

J. Tananevičius. —Jis vrav
geras gydytojas.

Rec. advokatas. — Ar ta 
“Open Air Sanitariniu” 
kampanija turi ganėtinai 
turto, kad nupirkti tą River 
side “propertę?”

J. Tananevičius. — Ta 
kompanija ką tik susiorga
nizavo ir pardavinės Šerus.

Rec. advokatas.—Kur da
bar gyveni?

J. Tananevičius. — 7636 
Bend avė.

Rec. advokatas. — Kada *
pirkai tuos namus ir kiek 
mokėjai už juos?

J. Tananevičius.—-»Aš pir
kau tą rezidenciją apie bir
želio mėnesį už 14,000 dol.

Rec. advokatas. — Kieno 
vardu tą rezidencija dabar 
yra užrašyta?

J. Tananevičius. — Aš tą 
rezidenciją prieš dvi savaiti 
pardaviau p. J. W. Zachare- 
vičiai.

Rec. advokatas.—Kiek ji
sai užmokėjo už ją?

J. Tananevičius. — Tai re 
zidencijai yra 12 tūkstančių 
dol. morgečis. J. W. Zacha- 
revičiui aš buvau skolingas 
piningų nuo 1909 metų ir p

riais padarytais $12,000 ant 
to Cicero esančio namo ir aš 
pasirašiau. Teisėjas Weau 
rio advokatas dar tirinės p. 
J. Tananevieiaus turto stovį. 
Tai bus pranešta “Drauge.”

Reporteris.
Red. prierašas.
Mes iš savo pusės pataria

me žmonėms nesikarščioti, 
šaltai pagalvoti ir protingai 
pasielgti.

BURLINGTON, N. J.
Spalio 15 d. š. m. šv. Ka

zimiero Draugija surengė 
prakalbas. Kalbėtoju buvo 
p. A. J. Sutkus iš Chicagos. 
Jis mums papasakojo apie 
tėvynės vargus ir' apie ap
švietę. Ypatingai apie ka
talikiškus laikraščius. Jo 
kalba žmonėms labai patiko 
ir visi džiaugėsi išgirdę to
kių prakalbų. Burlingtonie- 
čiai yra labai dėkingi p. Sut
kui už gražų paaiškinimą, 
kaip socialistai ir bedieviai 
žmones išnaudoja su savo 
šlamštais. Po prakalbų su
sitvėrė komitetas rinkimui 
Liet. Dienos nukentėjusiems 
nuo karės Lietuvoje. Taigi 
burlingtoniečiai ir neatsi
liks nuo kitų kolonijų, bet 
stos darban ir rinks aukas.

Pageidaujama dažniau pa 
našių prakalbų.

Prakalbose Buvęs.

SKAITYKITE
“DRAUGI”

Kurgi parapijom! susiprati
mas? Bažnvčia be choro

Tel. Yards 1532

DR. J. KULIS
LIETUVIS GYDYTOJAS IK 

OHIBUBdAS,
3259 S. Halsted st. Chicago, Hl. s 

Gydo visokias ligas moterų ir į 
vaikų. I
Priėmimo Valandos: nuo 9 ryto J 
iki 12; 6 iki 9. Nedėliomis: į 
nuo 9 iki 2 po pietų; nuo 0 v. j 
iki 8 v. J

fJ25S-- - - -------- -

1644 W. Chicago Avė.

Jeigu no

ri kad ta

vo $15, $18, 

$20, ar $25 

nupirktų 

ge ri a u s į 

Siutą, už 

tokią kai

ną, tai pir

ksi tą Siu

tą pas.

ANDERSON
&DREWCO.
11200- Michigan Avė.

Boseland, III. 
3023-5-7 92-ra gatvė 

So. Chicago, III.

&
s?>

I0

Chicago; lll.
Pamėginkite musų kavų po 26c. visur kitur parduodama už 40c. S 
Geriausia Santos Kava po 19e. už svarą, kur už tą pačią kavą

mokėsite 30c. Arbata, Russian Congos, Ceylons, Olonga, Japans, Gun 
Powder už 40e. svarą gjvarantuota už 60c. vertės. £

Mes užmokame už persiuntimą Parcel Post arba Kxpress už $ 
Chicagos. K

Sumažinkite didelius išlaidas gyvenimo perkant KAVA ir AB. 
BATĄ pas mus.

1644 W. Chicago Avė., CHICAGO, ILL.
j

NORA”
pastangų, 

patarna- 

gerą ma-

"BUOAVOTI GERĄ
Yra viena iš musų 

duodant Jums gerą 

vimą; duodant Juus

terijolą; kainos kurios Jus visa

da užganėdins.

Žodis Vyrams Apie Miera
Ne tame dalykas, kokią figūrą Tamsta turi, arba kokio di

džio Tamsta esi — bet tame svarba, kaip tie drabužiai Tamstai 
tinka, ar jie pasiūti sulyg Tamstos figūros.

Mes turime drabužių, kurie tiks kiekvienam vyrui; siutai ir 
overkotai padirbti iš geriausios materijos, vėliausios mados už 
žemesnes kainas, negu kitus.

$15, $18. $20, $22.
t.t$
l.tv
uvų
v
ui
l.tJ.t
H
vu
l.tu

$25, $30.

JOSEPH MOLITOR
ARCHITEKTAS

179 W. VYashington Street
ROOM 607-8-9

Tclcphonc Main 536, Chicago
informacijos duodamos DYKAI

DIDŽIAUSIA

KRAUTUVĖ

LIETUVIŠKA
CHICAGOJE

Užlaikomo laikrodtlna ir laikrodėliai), auksiniu* žiedus, ilio- 
biniua ir deimiantinius, muzikas, gramofonus su lietuviškais re
kordais, koncertinas, ant kurių gali groti ir nemokantis visokius 
lokius; armonikas rusiškas ir prūsines, importuotas ir taip jsn 
rusiškas balalaikas ir gitaras. Taipgi vargonų pardavimaa.

Taipgi taiaome laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzika- 
liškns inatrumentug ir revolveriua. Savo darbą gvarantnojame. 
Musų kainos ant visko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis už 
Chicagos orderius galite siųsti per laiškus.

STEPONAS P. KAZLAWSKI
4632 S. ASHLAND AVĖ., CHICAOO. ll.L. 

TELEPHONE DROVER 7309

Katalogą visiems dykai ,kas tik prisius ui 2c štampą,

1
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Draugijos, kliubai, kuo

pos paaukokite pinigų iš sa
vo kasos paminėjimui Lietu 
vių Dienos. Jeigu kiekvie
na lietuviška draugija Ame- iš aavo vaikų. Motinos pa 
rikoje paaukautų badaujan
čiai Lietuvai nors po $50, tai gauna jausmus, 
jau išviso susirinktų arti 
$100.000.

VĖL SUAREŠTUOTAS

būtinai reikia pamokinti vai 
ką tai įsivesk į kitą kamba
rį, kur svetimų nėra.

Motina privalo būti link-
sma, bet niekuomet nesijuok 
iš savo vaikų. Motinos pa
juokimas vaikui labai už-

IŠSIŲSTA 300,000 ARK 
LIŲį KARIAUJANČIOMS} 

VALSTIJOMS.

AMSTERDAM, N. Y.

NAUJAS “DIDVYRIS.”
Nesenai Rusijoje už Įvai

rias suktybės liko suareštuo lains. 
tas augštas slaptosios poli
cijos valdininkas Manusevi- 
čius — Manilovas. Šis “iš
tikimas caro imperijos sū
nūs” ypač pragarsėjo vogi
mu kariuomenei skiriamo 
maisto ir drabužių. Ant mi
lijoninio jo turto uždėtas 
areštas.

Įdomu pažymėti, kad su- 
areštuotojas buvo nuolati
niu bendradarbiu rusų vy
riausybės organe “Novoje 
Vremja?

Iš Kast St. Louis, III. bė
gyje šios karės išvežta į Eu
ropą 300,000 arklių. Visi tie 
arkliai skiriami karės reika-

{Iš Lietuvių Gy-į) 
į veninio Ame-, 

lik oje |
SCRANTON, PA.

GERESNĖ ALGA.
Bloomington, I1L Chica

go & Alton kompanijos savi
ninkų ir darbininkų Įvyko

Reikale A. L. Dienos vis
kas klojasi gerai. Nuo mlc 
sto leidimas gautas. Rinkė
jai spiečiasi; jau užsiregi 
stravusių yra 300, reikia dar 
daugiau! 29 d. š. m. rengia

Pavyzdingos vestuvės

Spalio 14 dieną Stanislovas- 
Raila apsivedė su p-le Bronis 
lava Kastraviekiutė. Svečiai 
besilinksniiiMlaini neužmiršo i. 
badaujančių bei vargų ken 
tančių lietuvių. Aukavo ?k 
žmonės/ Jaunavdžiai $3.00, c 
$1.00: M. Kaselis, M. Kerbe 
lis, P. Kastraviekas, J. F. Ra 
la, P. Plaukis, J. Raila, O 
Plankiutė, S. Raila, S. ir Ale
na Railai, P. ir Veronika Rai
lai, J. ir Ona Jankūnai, M. 
Aleksandravičiustė, P. Orinis 
R. .Jankuniutė, J. Kodžis, Z. ii 
E, Klimavičia, B. Bareika; pe 

H 50c.: Z. Strikuliutė ir Z. Či 
H nikas; po 25c.: V. Baziliaus 

kas, A. Bliuvas, S. Bliuviutė 
St. Rašalas, M. Bartkevičius 
Petras Raila $5.(X). Smulku; 
aukų surinkta 20c.

Viso $27.45.
Lai būna šios vestuvės pa 

vyzdžiu kitoms vestuvėms 
krikštynoms ir baliams.

Jaunajai porelei linkime ne 
išsibaigiančios meilės, laimii 
ir ilgiausių metų.

M. Kerbelis.

WATERBURY, CONN.

konferencija. Konferencijų- ]!ian meetiug» žadG
je sutikta pakelti algas vi
siems prie geležinkelių dir 
bantiems.

NORĖJO MOKINTIES
1.500 ŽMONIŲ, 0 PRI-fc M L, ju\ «•* •* ** W| *5/ S *"IMTA { MOKYKLĄ 

TIK 600.
Rusijoje didžiausi stoka 

mokyklų, Dėlto daug jau
nuolių, norinčių mokinties, 
negali atsiekti mokslo. Šit Į 
Petrogrado moterų politech
nikos institutų norėjo šįmet 
įstoti 1,500 merginų, o pri
imta tik 600.

20 ŽMONIĮI ŽUVO 
KASYKLOJE.

Iš Fainnont, W. Va. pra
nešama, kad Barackville 
kasykloje No. 77 bendrovės 
“Jamison Coal & Coke Co.” 
ištiko smarkus sprogimas. 
Sprogimas kasyklose prida
rė daug nuostolių. Žuvo po 
žemėmis ir 20 darbininkų, 
kurie nesuspėjo lajku išbėg
ti.

Kasyklose buvo 300 pėdų 
gilumo. *

io kalbėti kun. J. Žilinskas 
ir p. Yčas, susirinkimų ves 
vyriausia sudzia Edwards. 
Tat broliai visi ateikite pa- 
} įklausyti. Bus svetainėje 
“Town Hali.” Draugystės 
i ūkavo iš savo kasos po 5 
(l6l.-sekahčrai: šv. Jurgiu, 
šv. Pranciškaus, North 
Bcranton Nneprig. Kliubas, 
Apveizd. Dievo parap. Joa
chimo Lelevelio Draug. Va
kari; Liet. Kliubas, šv. Vin
cento Bl. Draug., S. L. R. K. 
A. 30ta kp., D. L. K. Vytau

to, Šv. Cecilijos Choras, Ūkė 
sų Kliubas, Throop, Pa., 
Liet. Sūnų Draug., Throop, 
Pa., A. L. R. K. Mot. Sų-gos 
kuopa, S. L. R. K. A. 155 
k p., D. L. K. Gedimino, S. 
L. A. 303 kp. Šv. Stepono 
Draug., ir Ši. Antano Drau
gystė. Nors tai nedidelės 
aukos ir už tai ačiū.

A. Sodeika, rašt.

Aukos.

So. Lonard gatvėje per blai 
kas, surinkta aukos nukentė 
jusiems lietuviams nuo karės 
Šie žmonės aukavo po $1.00 
P. Andriulis, K. Baltauskas 
V. Tankevičius, V. Vituris 
M. Čeponis, Ona Struskienė 
J. Barkauskas, Ig. Miglinas 
A. A. Barkauskas; po 50c.: J 
Banevičius, V. Pabilikas, J 
Ykoza, K. Valučkas, M. Ba 
mazauskas, M. Levickienė, M 
Sabataitienė, P. Pečkis, J. 
Stankus,. Su smulkiomis au 
komis, viso $25.58.

Kolektoriai:
St. Banaiti# ir 
V. Bamazauskas.

GRANU RAPIDS, MICH.

WORCESTER, MASS.

Spalio 15 <į. L. Vyči| 
43 kp. surengė gražų vaka
rų su programų. Vyčiai su
lošė komedijų: “Visi Geri,” 
buvo monologu, eilių ir dai
nų. Viskas gerai nusisekė 
Vyčiai darbuojasi.

Viską Žinąs.

GRANO RAPIDS, MIGH.
Šio miesto lietuviai smar

kiai ruošiasi prie Lietuvių 
Dienos Amerikoje.

Dabar būtinas reikalas gel 
būti Lietuvų. Buvo ir pas 
mus visokių nesusipratimų. 
Susipratę visi susispietė vie 
nybėn ir pasikadėjo bendro 
mis spėkomis iš vieno dirbti 
L. D. A.I

Motina nereikalingai ne-. Tik gaila, kad kaikurios 
peik savo vaikų svetimiems, i merginos kviečiamos užsira

MOTINOMS PATARIMAI.

Svetimi netikės tavo žo 
džiams, o vaikai nustos ta 
vyje uisitikėjimo. Tas su-

š\ ti aukų rinkėjoms atsisako 
pasišvęsti parinkti aukų. 
Gaila, gaila, kad taip yra

kelia barnius ir vaikų bulo Jūsiškių nutautusių!

sugadina.
Kada esi viena su vaikais,

Jei dabar ncpagelbėsimo 
savo verkiančiai bėdose Lie

Spalio 8 d. vietos L. Vy 
čių 43 kuopa laikė susirin
kimų. Buvo tartasi apie 
Liet. Dienų Amerikoje. Nu
tarė išrinkti iš kuopos dele
gacijų. Dclegacijon pateko 
šie žmonės: K. Skarulis, C. 
Valinckas, Ona Skislaitienė 
ir “. Gervilis. Išrinkta de
legacija nuėjo į visų drau
gijų delegatų susirinkimų.

Tartasi apie spaudos sų- 
vaitę, ir išrinkta komisija, 
kad geriaus sutaisius prog
ramų, kad butų pasekmingai 
katalikiški raštai išplatinti.

jei vaikas nenusidėjęs, neieš^llVfti, tai užsitarnausime

kok jame kaltės. Be reika 
lo kaltės ieškojimas vaiką

amžinų papeikimų.
Nors šiamo momente už- NELAIMINGAS

‘pripildo piktybės nuodais, iniiršk’ime mažos vertės vai- 
Nebark arba nemokink <b*s, ° stokime eilesna ir at- 

vaiko prie svetimų. Neina- likime šventų užduotį, arba 
nyk, kad prie svetimų bari- artimų ir mielaširdystės pri
mas ar pamokinias vaikui sakymų išpildykime! 

butų naudingas. Jei neat-

(Apgarsinimas)

Kodėl Tamsta nelaimingas? 
“Dėlto kad bijojau. Dėlto

siau niekiškų patarimų. Da- 
>ar gyvenimo laimė pražudy 
a. Kodėl aš nesinaudojau 
proga, kada galėjau. Aš ne 
laimingas”.

Jei tamsta skaitytojau esi 
gyvenime viskuom pasekmin
gas, ar neturi draugų, ar ne
žinai pažįstamų, kurie vargin
gai bei nepasekmingai gyve
na? Sustok skaitęs šiuos žo 
džius ir protiškai pamintyk 
,;as yra priežastimi nepasek- 
rningo gyvenimo. Kodėl žino 
nės taip vargsta? Nuosekliai 
pamųstęs surasi tinkančius at
sakymus, kad nepasėkminguo
se trūksta riziškumo, pilni ki
škio baimės, ir kad gyvena ki- 
„o protu. Jei nori būti gyve 
nime pasekmingu, tai nelauk, 
<ad kas tų laimę namuosna 
atneštų. Pats maustyk, pats 
.eškok ir pats ištirk dalykų, 
^erai, kad žinotum kų darai. 
Bet nesnausk, rizikuok ir ne
bijok.

Čia kalbu į brolius lietuvius 
ir lietuves. Mes visokiais bu
dais norime prasimušti per u- 
kanas ir pastatyti lietuvių tau 
tų svieto matančiose akyse. 
Lietuvių tauta bejėgė. Dėlto 
oejėgė, kad neturtinga. Lie
tuviai kaipo taisyklė pasiten
kina tarnaudami kitiems. Jie 
sako tik žydai tegali būti tur 
uingais. Koki klaida esti; 
kiek nuostolių indiVidualo 
gyvenime ir tautos pakilime! 
Jei lietuviai butų turtingesni, 
jei turėtų fabrikantų, kompa- 
iiierių, milijonierių, tai vis
kas kitaip butų. Augščiaus pa 
dltų kultūra, daugiaus butų 
mokslo vyrų ir moksliškų į- 
staigų. Tada ir kitos tautos 
r šalįs žinotų apie lietuvius 
r Lietuvų. Bet kad tų visų 
Atsiekti REIKIA PINIGŲ.

Jau daug kartų sakėme, 
PINIGAI PRAMONIJOJE. 
L’ramonijoje tegalima pratur
tėti. Bet kiek tautiečių tų 
girdėjo, kiek tam tiki?

Lietuviai pabuskime iš ap
sileidimo. Užsiinteresuoki
me pramonija. Nebevergau
kime svetimiems atlikdami 
prasčiausius ir sunkiausius 
darbus.

Dabar mes reprezentuojame 
vienų iš pasitikėjimo ir pel
ningiausių pramonijų, t. y. 
Kingman Zinko Kasyklas. 
Kitataučiai šioje kompanijoje 
perka Šerus tūkstančiais, 
d’aip, ir lietuviai perka. Ži
noma ir neklysta pirkdami. 
Artimoj ateityje šerininkai ga 
ii taip praturtėti kaip patįs 
nei nesapnuoja. Dabar dar 
ierai nebrangus tik po 70 cen
tų. Dėlto ir su nedaug pini
gų galima palikti šios kompa
nijos akcijonteriu, o ateityje 
turtuoliu.

Neteisingų paskalų visur ga 
Ii atsirasti. Taip ir apie šias 
kasyklas. Kad geriaus įti
kinti bailius žmones ir kad 
ištyrus s^avo akimis dalykų tu
rėti daugiau užsitikėjimo šia 
pramonija, važiuosime su ke
liais šerininkais ir šiaip jau 
pasitikinčiais žmonėmis ap
žiūrėtų kasyklų, kad paskum 
apsakyti lietuviams kompani
jos stovį. Šiaip jau klausiant 
kokių bankų yra sunku gauti 
teisingas atsakymas, kadangi 
bankierius sakys — įdėk pini
gus bankon yra saugiausi pi
nigams vieta. .Jus patįR žino
te kaip yra saugi bankose pi
nigams vieta. Ypač is Ari
zonos nuo bankierių, toli e- 
sant, negalima gauti teisingų

gauti pinigų ir pirkti šimtus 
tūkstančius Šerų Kingman 
Zinko Kasyklose. Jie gerai 
žino, kad ta kompanija bus 
viena iš pasekmingiausių. 
Pramonijos jau pradėtas dar
bas, tik reikia kiek daugiaus 
kapitalo, kad padarius dides
nę produkcijų ir didesnį už
pelną. Ilgai Serai nebeparsi- 
duos žemiaus nominališkos 
vertės. Dabar 70c. tuojaus bus 
80c. ir $1.00 arba nominališ- 
ka vertė. Nepamatysime, 
kad serų prekė jau augščiaus 
nominališkos vertės, net po 
kelius dolerius. Nepraleisk 
progos, kad nesijaustum nelai
mingu.

Kaslink važiavimo apžiūrė
ti Kingman Zinko Kasyklų. 
Mes pažadėjome nuvežti ir 
parvežti už dykų tuos, kurie 
pirks nemažiaus 1,000 Šerų. 
.Suprantama, mes nepelnysi
me, nes kelionė lėšuos dau
giaus negu šerininkas užmo
kės už 1,000 serų, ale mes no
rime nuvežti ir pertikrinti 
Žmones, kad kompanija yra 
ant geriausių pamatų. Mes 
>al nuvešime vienų kitų įžy
mesnį asmenį kasyklosna, kad 
vpžiurėję ir ištyrę galėtų pa
sakyti ir kitiems.. Bet tuo pa 
žiu laiku nepasivėlykite nusi 
pirkti Šerų už nebrangių kai
nų.

Mes čia plačiai neaprašysi
me apie kompanijų ir produ
kcija; bet jei esi sumanus 
žmogus ir nori būti gyvenime 
oasekmingu tai tuojaus kreip
kis platesnių informacijų. Ar
žiau gyvenant gali asmeniškai 
kreiptis ofisan žemiaus pa
duotu adresu, o toliaus gyve
nantieji gali viskų atlikti per 
krasų arba laiškais. Ofisas 
atdaras dienomis ir vakarais.

Tautiečiai bukite tarpe lai
mingųjų, o ne tarpe nelaimin- 
gųjy-

A. M. MATTHEWS,
3329 So. Halsted St.

Chicago, III.
Phone Drover 8650.

vaite*. Taa apeimokėa junja pasitei
rauti, nežiūrint kur jus gyvenate. 
Vieką* turi būti parduota* j sekan
čių 2-jų nedėlių laiką. Atsišaukite 
greičiau.
1022 So. Kedzie avė., Chicago, 111.

Ant pardavimo namas su 
lotu ant Auburn avė. netoli 
Sv. Jurgio bažnyčios, už 
$1,800.00. Galima nupirkti 
taip:—$500.00 įmokėti, o ki 
tus ant lengvų išmokėjimų 
Atsišaukite prie

A. A. SLAKIS,
3255 So. Halsted St.,

Chicago, IU.
Telefonas Drover 5326.

Pr. Zataveckas, rašt.kad neištyręs dalyko paklau-atsakymų, nes jie patįs nori

PARDAVIMUI.
KETA PROGA.

Jauna pora, apleisdama miestą, pa
aukaus visus rakandus savo gražana 
gyvenimo ni pigią kainą. $105 sekly

čios setas nž $35. Puikus miegamojo 
ir valgomojo kambarių rakandai. 2 
W ii ton divonus, supamąsias kėdės ir 
tt. Taipgi augštos rųšies pianą su 25 
metų nžtikrinimn nž jūsų pasiūlytą 
kainą; 200 victrola sn brangiais re
kordais. Viskas vartota vos 0 sa-

PAJIEŠK0J1MA1
Paieškau 2 pusbrolių, Kaz. ir Potri 

Šimėnų. Paeiua iš Viščiunų kaimo, 
Kupreliškių parapijos, Kauno guber., 
Seniau* gyveno Chicagoje, III.

PETRONĖ JAKIMAVICIUTĖ,
155 Union St., Athol, Mass.

Amerikos Lletoily Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typevrriting, pirklybos 

'teisiu, Suv. Valst. istorijos, abelnos 
'istorijos, geografijos, politikinės eko- 

.ion ijos, pilietystės, dailarašystės.
Mokinimo \alandoa: nuo 8 iš ryto. 

iki 5 po pietų; vak. nno 7:30 iki £:30 
3330 Emerald are., CHIOAOO, ILL.

Parsiduoda vyrų ir moterų drapa
nų Storas su visais įtaisais. Parsiduo
da labai pigiai. Vieta yra apgyven
ta vien lietuviais Priežastis par
davimo — savininkas persikėlė kitur 
gyventi. Atsišaukite tuojaus.

P. MILEIK1UTĖ,
i 1437 So. 49th Ct., Cicero, III.

Drover 8643 

GEO. KAMINSKI
General iškas kon traktorius ir na

mų statytojas.

(04 So. Wood ltrw4 
Chicago, 111.

PRANEŠIMAS
Taupimo Depositoriams

Del parankumo Depo- 
zitoriu, kurie negali atei
ti į banka reguliariško- 
se bankos valandose. 
Taupimo skyrius šito 
banko nuo šiuos sąvai- 
tės Subatomis bus ada- 
ra nuo 6 iki 8 vai. vak.

STATE BANK OF CHICAGO
Kampas LaSala ir Washington gaiviu. Prieš pat City Hali
“Saugus Bankas dėl jūsų taupumo’--

Jei Trokšti Apšvietos
ir sveiko maisto savo protui, tai skaityk dvi- 

• savaitinį iliustruotą jaunimo laikrašti

“VYTĮ”
‘•VYTIS” yra vienatinis ir pirmutini* jaunimo laikrašti* Ame

rikoje.

3 “VYTYJE” telpa geriausi raštai mūsų jannų rašytojų, literatų 
ir studentų.

“VYTYJE” rasi žinučių iŠ Amerikos bei Li-tuvos jaunuomenės 
gyvenimo.

“VYTIS” leidžiamas tautiškoje-katalikiškoje dvasioje.
“VYTĮ” leidžia Lietuvos Vyčių organizacija.

Metams “Vytis” kainoja $1.50, pusmečiui 75e. L. Vyčių 
organizacijos nariams “Vytis” siunčiamas už mėnesines 
mokestis.
Prisiusi sa\o antrašą ir už 2e. krasos ženklelį, o vieną 
numerį pažiūrėjimui prisiusime veltui. Visaia reikalai* 
kroipkitos šiuo antrašu:

“VYTIS”
1800 W. 46th Street Chicago, UI.

ninmirm si . ai mrrt rmrmrmTn a

SAUGIIS BANKAS
Jei nori kad tavo pinigai butu saugioje vietoje 

ir atneštu nuošimti, įdėk juos į banka

DEPOSITORS,
Tvirčiavsioj bankoj į vakarus nuo Stock Yardų. 
Bankas DEPOSITORS yra po priežura Valstijos.

Musų turtas arti dviejų milijonų dolerių
Taupinti galima pradėti su vienu doleriu

Ponas Thomas E. Wilson, galva Wilson Kompanijos, įpėdiniai Sulzberger 
ir Son Kompanijos, yra uisiinterasavęs Bankoj DEPOSITORS.

Slučiame pinigus Į visas dalis svieto, pigiausiai
BANKINES SKRYNIUTES YRA PERSĄ M DOMOS PO $2.50 f METUS

DEPOSITORS STATE & SAVINGS BANK 
4633-37 S. Ashland Avė. tarp 46 ir 47 gt.
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SAVAITINIS DRAUOAS

PRIEGLAUDOS NAMAS.
Gen. Ballington Booth 

planuoja įsteigti prieglau
dos namą nelaimingoms lt 
nuskriaustoms mergelėms. 
Jei tą įvykins, tai bus nau-, 
jos rūšies įstaiga Chicagoje.

_________________ •

Chicagoje
ROSELAND, ILL.

Visų Šventų parapijos lie 
tuvių komitetas dėl “Lietu
vių Dienos” uoliai darbuo
jasi. Aukų rinkėjomis užsi
rašė jau netoli šimto mergi
nų ir moterių. Vyri; užsira
šė apie 30. Daugelis dar vis 
rašosi ir skaičius Tautos 
darbininkių didinasi.

Kaip kurios moterįs ir 
merginos teisinasi, jog esan 
čios nedrąsios ir dėlto nega
lėsiančios aukų “Lietuvių 
Dienoje” rinkti. Į tą atsa
kau, kad rinkti aukas lab
daringam tik-'ui nereikia 
sarmatintis. Pas svetimtau
čius net milijonierės eina au 
kų rinkti su tam tikrais

■ . 1.1 ‘ ■

B. Serafinas, p. Kasputis 
paaiškino, kad leidimas au
kų rinkimui ant pirmos die
nos lapkričio jau gautas. Ga 
Įima bus rinkti aukas ir 
“Loop Distrikte.” Dėžutės, 
raiščiai ir “tags” išdalies 
jau gatavi. Padaryti angliš
ki atsišaukimai, užsakyta 
btsiprašymo laiškeliai. State 
Bank of Chicago pažadėjo 
$100.00 aukų Liet. Dienai ir 
taipogi suteiks pagelbą iš
siuntime piningų, jei bus 
reikalinga.

Vietiniai komitetai išdavė 
--avo raportus, iš kurių pa si 
rodė, kad pasižadėjusių rin
kikių jau yra beveik l,4 '0.

So. Chicagos Komitetai tai 
natarė garsinti L. D. teat
ruose. Teatrai garsintų vel
tui, tik reikia juos painfor
muoti tame dalyke.

Seredoje, spalio 25 d., nu
tarta padaryti posėdi Cen- 
4>o Valdybos ir po vieną ar 
no du sąnariu nuo Vietinių 
Komitetų dėlei išdirbimo 
plano ir išdalinimo i distrik 
tus Chicagos. Tas pasitari
mas įvyks 2 vai. po pietų. 
Pilnas visų komitetų susi
rinkimas įvyks pėtnvčios 
vakare, spalio 27 d. 8:30 vai. 
vakare.“haksiukais” ir iš to jos net

didžiuojasi. Garbė toms, kuj Dėžučių pavyzdį nutarta
rios pasišvenčia rinkimui 
aukų dėl sušelpimo vargšų. 
Užtat, gerbiamosios rose-

patalpinti vietinnuose laik 
aščiuose, kad rinkikės ne 

nudarytų klaidų paimant ki
landietės, rašykitės prie rin- ų organizacijų dėžutes, 
kėjų skaičiaus, o busite pa- Westsidės komit. pranešė, 
augštintos nuo visų. Kurio?, kad ten draugysčių susiv. 
esate jau užsirašiusios, kai- paskyrė L. D. $500.00. 
binkite savo drauges užsira P. Mulevičius,
syti. Užsirašyti dar gadima II-ras rašt.
pas vietinio komiteto pirmi- -------------------

l CHICAGOS KOOP.
gulą, vice pirmininką — 111 tIKIATIMI
e. įoeth st. ZlNU I INA.

Nedėlioję gi galima užsi- Kaip žinote, kad apskri- 
rašyti po pamaldų bažnyti-'lvs rcngia didelias prakal- 
nėj svetainėj. * bas šv. Jurgio parap. sve-

Tčvynainis. painėje, seredoje 25 d. spa-

________________ ,lio 7:30 vai. vak. Apart pra
kalbų bus ir programas mu-

delei lietovio dienos
S. A. Daunoras,
L. V. Ch. Ap. raštCHICAGOJE.

Spalio 23 d. 1916 m. Šv.1 
Jurgio parapijos salėje, 
įvyks Centro ir Vietos Ko-, 
mitetų susirinkimas. Susi
rinkime dalyvavo visų ko 
lionijų delegatai. Susirinki
mą atidarė ir vedė kun. F.

Chicagieeiai, visais reika
lais dėlei Lietuvių Dienos 
krepkitės šiuo adresu: Chi
cago Lithuanian Relief Com 
mittee, c-o C. Kasputis, 3246 
So. Halsted St., Chicago, III 
Telephone Drover 3514.

PAMINKLAI

Mes galime tausKu sutaupyti dusyk tiek ant paminklų.
galime išdirbti puikiausius paminklu*. Mažu* ir dide

lius paminklus padarome kuogeriausia.
Rašykite r i.n-.s arba ypatiškni atsilankykite, • mes sutelksime 

Jums visas informacijas.

Wm. Pierce Granite Co
Suite 503, 20 W. Jaekson Blvd. Chicago

Telefonas Harrison 1495

ŠELPKITE LIETUVA. Didelis Ugninis Išpardavimas!
W#iIriĮiniijrĮinit| Pan.,23d.Spalio, 1913

jc.*.sa
J.-J -T au****

S

I
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Nauji, neatimti, uuryti ant 
užsakymo siutai ir ovcrku.ai, 
vertės nuo $30 iki $50, dabar 
parsiduoda po $15 ir 25 dolerius.

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pa
muštų overkotų

Visai mažai vartoti siutai ir 
overkotai vertės nuo $25 iki 
$85, dabar $5 ir augščiau. Kcl- k 
nės nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų 
siutai nuo $3.00 iki $7.50. Va- 
lizos ir Kuperai.

Atdara kasdieną, nedėliotais 
ir vakarais.

S. GORDON, *
1415 S. Halsted st., Chicago, UI. S

REIKALINGA
Reikalingas Vargomuiukas, mokąs 

vesti chorą, neprigulintis prie Var- j 
gonininkų Sąjungos, blaivas ir geras 
katalikas. Meldžiu kreipties ant šio 
antrašo:

Rev. M. Cybulskls,
St. Casimirs Lith. R. C. Church. 

Sioux City, Iowa.

Ugnies prisudijimo išpardavimas visu Naminių Rakan
dų, Karpetų ir Molinfų Indų, per (hunus ir vandenį suga- 
dintų, atsidarys.

per daleidimą Jos Clark and Co. , gaisro atlygintojų.
Viskas turi būt išparduota nežiūrint ant prekės. — Nepamirškite atsilankyti į šį išpardavimą.

ANT. K0SM0WSKI FURNITURE STORE
1743 WEST 47th STREET

Reikalaujama merginų virs 16 
m. amžiaus. Darbas nuolatinis; 
$8.00 pradėti.

A. A KARO,
Į 3044 Archer avė , Užpakalyje.

• ■ __ .

Dr. J. OINSBURO,
30 metų praktikoj antis lietuviš

kas daktaras.
Aš egzaminuoja žmogaus krau

ją sulyg naujausia metodą, tai
pogi duodu ir vaistus, kurie 
valius kraują.

•» 800 — 802 W. 12th St.,
| Kampas Haslted,
2 Chicago.

Klausiant Operatoriaus
. -i' -

KUOMET gauni klaidingą numerį, nėra reikalo
paėmus telefono kabutį kresnoti smarkiai.
Kuomet kabutis yra judinamas smarkiai, operatorka nekuomet 
neatsakys, nes šviesa neblikšioja ir ji nežino, ar kaR laukia 
gauti numerį ar ne.

Norint gauti numerį • reikia judinti pamaželi, nes tuomet šviesa 
bliksteria ir operatorka tuojaus Tamstai atsakys.
Kantrumas ir apmąstytas veikimas visados atneš gerus resul- 
tatus ir greičiau gausite numerį.

Chicago Telephone Companj 
Bell Telephone Building 

Official 100

MOST POPULAR BECAUSE OF KNOVVN VALUE.
NO OTHER 

ŪKE IT
NO OTHER 
AS G000

( beWIwb"machiwe1
Parduoda Sekanti Vertelgos Chicagoje

BASINSKI BROS.
4532 So. Ashland avė.

LOUIS COHEN,
4614 So. Ashland avė.

I AUL KVORKA,
1553 W. Chicago, avė. 

j V. KOBZTNA,
1849 Blue Island Avė. «

A. KO8MOVSKI,
1740 W. 47th St.

JOS. KOTRBA,
ISth and Laflin Str.

R. A. KASPAREK,
2325 Vest 12th St.,- 

E. J. 1 -AWELKTEWICZ,
4036 So. Ashlanl avė.

\Vm. SCHICK,
1249 Clybourn Ar4.

TANSIO FURN. CO.,
North Avo. ar-l Lorabee St.

T. hl'.KEVA, ,
2723 \yCst 22nl Rt.

4. 8AUL,
4837 So. Ashland Avė.

| UNIVER8AL FURN. HOUSE,
3157 West 26th St.

D. VAIVYNOARDEN and 8ON,
10830 Michigan Avė.

JAMES VASUMPAURO,
ISth and Paulina St.

BALNIS and PUNiftNAS,
4510 — 8. Paulina St.

DEIMEL FURN. CO.
2642 W. North Avė.

HERZOG and SPINDLER,
J 1818 W. Chicago, Avė.
A LB ANY PARK FURN. HOUSE,

Į 4817 No. Rodžio Avė.

A. A. BACON and Co.
92nd and Commercial Avė.

V. W. BIMROSE Co.
11417 Michigan Avė.

f. BAUMRUCKEN,
2317 Marshal Blvd.

L WIECZORKOWSKI,
86th and Commercial Avė.

rving Park Furn. Co.
4038 Montrose Avė.

JINA8 FURN. CO.
5210 W. 25th St.

,OUI8 \VEBER and CO., 
Clark and Van Buren { 

.OVIS a d AVEBLR CO.,
542 W. North Avė.

V. MARGOLIS,
427 W. Division St.

’OHEN BROS. FURN. CO., 
4446 S. Ashland £vB.

’ETER BARŠKI3,
47th and Paulina St.,

■RAWFORD FURN. HOUSE, 
4211 Wcst 26th St.

NELSON FURN. CO.
4742 Lincoln Avc.

?ROGRESS FURN. CO.,
3055 Lincoln Avė.

311A S MAY,
163 W. Division 8t.

’ILSEN FURN. CO.
1869 B,ne Island Avė.

THE PEOPLE8 FURN. CO., 
19.30 So. Halsted St.

ROSENTEIL FURN. CO.,
202 8. Wabash Avė.

\VOOLTS FURN. CO.,
4228 W. Madison St.

The New Home Sewing Machine Co. 427 S. Wabash Avė

t ’

ŠELPKITE LIETUVA AU
KAUDAMI į TAUTOS 

F 0 N D g.
VINCAS STANČIKAS

I

yra musų įgaliotas agentas 
rinkti prenumeratą “Drau
gui” ir priiminėti pinigus 
Chicagoje ir apielinkėje. 

“DRAUGO” ADAU

Su KIEKVIENU pirkimu 
musų krautuvėje ipes duosi
me DYKAI 50 Extra S. ir II. 
Žalių Stempų, bet BŪTINAI 
REIKTA ATSINEŠTI ŠĮ 
KUPONĄ, jeigu norite gauti 
DYKAI STEMPŲ.

PEČIAI

n

Amerikoniška Valstijinė
Bankaz

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

$600,000.00
Valstybinis Bankas su dideliu kaltalu arti jųsų namų - -

Reguliariškai peržiūrimas Valstijos ir Clearing House Association. ži
noma gvarancija, kad jųsų piningai yra saugiai padėti ir kad jie bus 
išmokėti, kuomet jus pareikalausite.
Atdara Panedėlio, Ketvergo ir Subatos vakarais iki 8:0 v. vakare.

Kalbama Lietuviškai ir Lenkiškai.

Suvienytų Valstijų krasa 
čia laiko savo pinigus

JAS F. STEBINA, Prezidentas. .
ADOLPH J. KRASA, Kasierius.

oa

? pTrmu negiTpi rTs f g au km u s u k Al nas
į Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginio Popieros

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

--- ---------- —---------

Šis puikus pečius “Dual 
Acorn” Tai yra supungtas ga 
zo ir anglių pečius. Užima 
mažai vietos ir turi du dide
lius pečius viename.

“DUAL ACORN” specialu 
kaina nuo

$52.50
ir augščiau.

Krautuvė atdara Panedėlio, 
Seredos, Pėtnyčios ir Suba

tos vakarais.

Mes paverčiame ir menką 
namą į gražų.

A. M. BIMROSE 
C0.

II4I7-1I4I9 Michigan Avė.
KUPONAS 
Šis kuponas geras ant

§ 50 Extra S. ir II. Stein-
1 pŲ'

Cohen Bros.
4446-8 S. ASHLAND AVĖ.
Rakandai, Pečiai, Divo- 
nai, Geležiniai Tavorai, 
Virtuvės Indai. Tie pa
tįs daiktai už žemesnę 
prekę, negu kitur. Už 
piningus, arba ant išmo 
kfijimo.

DIDŽIOJI KRAUTUVE 
1407 S. Halsled Street

7 Th© * 
»Best z

COFFEE
TAUPYKITE PINIGUS 
pirkite geriausią kavą Chi 

ir mokėk už sv. tiktai

ą 
O
|eagoj
Mg. Geriausia Santos

Kava Standard
$ Kava 28 ir 30c. ver 
8

RYŽIAI
Geriausi Ry 
žiai 10c 
rųšies

SMETONAS
Geriausias 
Smetonos svie 
stas. Geresnis 
negu kur jus 
galite O C

ri įgauti OOL ’

į: WEST SIDE
į: 1373 Milwaukee Av. 
£ 2054 Wilwaukee Av. 

1045 Milwaukee Av. 
1510 W. Madison st. 

jįt 2830 W., Madison st. 
1644 W. Chicago A v

V 1836 Blue Island A v

26
a lb.

7
$500 DOVANŲ, jei jus galite 
rasti iš taukų darytą sviestą 
kurioje nors išBankės san
krovų.

COCOA
į Banke* G e-' 
Iriausia Cocoa? 
(Sulygink g ui 
Įbent ko- 4N„| 
įkia % sv l
■v ■

2612 W. North A v. 
1217 S. Halsted St. 
1832 S. Halsted St. 
1818 W. 12th St. 
3102 W. 22nd st.

SOUTH SIDE 
3032 V7entworth Av 
3427 8. Halsted st.

ARBATA
Priimniausio s 
Arbatos Gva- 
rantuotos * n 
60c. vert.

4729 S. Ashland
(

NORTH SIDE

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

PADEK SAVO PINIGUS
Ten kur gali turėti užsitikejimą, kur žinai kad 
jie bus saugus, kur gali gauti juos kada neri, 
kur jie gali jums atnešti pageidaujamą naudą

Tas bankas pasekmingas ir 
ntsižitfii ypatingu ramumu pasi- 
dėkavojant ištikimiems jo globė
jams ir neatleidžiant stūmė ji
mas pirmin padarė jį finansiš
kai tiek tvirtu, kad jo kapitalasi 
ir atsarga yra Oi.bar daugiau 
kaip

$5,000,000.
Daug jau Lietuvių yra pasi

dėjusių 4ia savo piningus ir
užganėdinti, bet mes norėtume, si^ažindinti dar ir daugiau 
Liet"vių su šituo banku. Ponas B. Vaitekūnas, musų at
stovas — Lietuvis, mielai Jums patarnaus savo kalboje — 
Jausitės namie. Bankas moka 3 nuošimtį. Atdaras nuo 
9 ryto iki 3 vai. po pietų, Subatomis iki 2 vai. popietų.

Mes norėtume gauti Jūsų depositą kad ir mažiausią. 
Įsitėmikite adresą.

Subatomis nuo 9 iki 2. Vakarais nuo 6 iki 8.

STATE BANK
0F CHICAGO

Kampas LaSalle ir Washlngtun Street
PRIEŠ PAT CITY HALL.

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




