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VOKIEČIAI VARO RUSUS IŠ RUMUNIJOS
KATALIKIŠKOS SPAUDOS 

SAVAITE!
Platinkime katalikiškus laikraščius ir 

knygas!

Remkime savają spaudą

Anglai paėmė i nelaisvę 
5,000 vokiečiu

tus sumanymus, bet ir patįs 
turės inciativą.

Viskas bus vedama lenkis 
koje kalboje.

Žuvo Nuo Sprogimo Japonų 
Povandeninė Laivė.

VISI VYRAI BUSIĄ PA
ŠAUKTI PRIE GINKLŲ.

VĖL SPAUDŽIA 
RUMUNUS.

SiSELI ITALŲ NUO
STOLIAI.

Kobe (Japonija). Šiomis 
I dienomis ištiko ekspliozija 
gazolino japonų povandeni
nėje laivėje, kuri plaukiojo 
prie pakraščių miesto Kobe. 
Povandeninė laivė liko visiš 
kai sunaikinta. 6 aficeriai ir 
8 paprasti jūreiviai — sun
kiai sužeisti. Z

CHICAGOJESUŠALO 
KETURI ŽMONĖS.

Amsterdamas. Vokietijo
je kaskart skaudžiau jau
čiama stoka kareivių. Laik
raštis “Telegraaf” rašo, 
kad Vokietijos parlamente 
neužilgo žadama svarstyti 
sumanyas, kad į kariuome
nę pašaukti visus sveikus 
vvrus.

brangumo duonos dažnai bu 
na ir maištai. Taigi berei- 
kalo talkininkai dar svajoją 
badu išmarinti Vokietiją. 
Tas pavojus lygai gręsia 
abiejoms pusėms.

KAIP TOLI GIRDĖTI AR
MOTŲ ŠAUDYMAI.

OLANDIJOJ GYVENA 
DAUGIAU MILIJONO 

PABĖGĖLIU.

Londonas. Kaikurį laiką 
rumunai susidėję su rusais 
spirėsi prieš vokiečius, bet 
dabar jie vėl liko nugalėti ir 
traukiasi atgal. Telegramos 
iš Petrogrado ir Bucharesto 
prisipažįsta, kad talkininkų 
armija Transylvanijoje pa
sitraukė nuo Campolung net 
iki kalnų Guergy. Miestelį 
Bumbeči taipo gi atsiėmė 
vokiečiai. Prie Rotherthur- 
mo į nelaisvę pateko 656 
rumunai.

TOLIMESNĖS ANGLŲ 
PERGALĖS.

Vienna. Patįs austrai pri
sipažįsta, kad jų ofensyva 
prieš Triestą labai buvo 
brangi. Kaikurie pėstinin
kų batalijonai, gird, liko iš
mušti iki paskutinio karei
vio. Vien tik prie miesto 
Contagnvessa italai buk ne
tekę 15,000 žmonių.

UNIFORMA LENKIJOS 
ARMIJOS.

Chicago. Pastaromis die
nomis chicagiečius pradėjo 

amuoti nemielaširdingas 
šaltis. Policija praneša, kad 
vakar Chicagoje dėlei šal
čio mirė 4 žmonės. Gi dau
gybė kitų šaukiasi pagelbos. 
Nemažai yra biednesnių šei
mynų, kurios visai neturi
nei kuro nei šiltų drabužių.

ANGLIJOS LAKŪNAI IŠREIŠ
KIA PAGARBĄ VOKIEČIŲ 

LAKŪNUI BOELKE.

Mažutė šalis Olandija da
bartinėje karėje priglaudė 
arti 1,000,000 pabėgėlių iš 
Belgijos ir kitų kraštų. Ne
atsižvelgiant į tokį didelį pa 
sidauginimą gyventojų 
Olandijoj nejaučiama stoka 
valgomųjų produktų. Kitų 
reikalingų dalykų taipo gi 
užtenkamai.

Dr. Dumba Nemirė.

Londonas. Paėmę miestus 
Beaumont-Hamel ir St. Pier 
re-Divion anglai toliau žen
gia pirmyn. Nors kelias per
galių tirštai nusėtas lavo
nais žmonių, bet į tai neat 
bojama. Pastaromis dieno
mis anglams be viršminėtų 
miestų dar pasisekė užimti 
tretį miestą — Beaucourt- 
sur-Ancre. Į nelaisvę pate
ko virš 5,000 vokiečių.

Apylenkėse Būt,te de War 
lencourt anglai taipo gi tru
putį paslinko pirmyn.

Berlynas. Uniforma lenkų 
armijos bus panaši į lenkų 
kareivių uniformą, tarnavu
sių Napoleono armijoje. 
Švarkai busią tokie pat, ko
kius nešioja lenkų legionai. 
Ant kairės rankovės karei
vių bus lenkiškas erelis. 
Kavalerija nešios keturkam 
pias konfederatkas, o pės
tininkai — czapkas.

Berlynas. Šiomis dieno
mis anglų lakūnai numetė 
vokiečiams laišką, kuriame 
išreiškia pagarbą už narsu- 
ąą vokiečių lakūnui kapito
nui Boelke. Šis vienas la
kūnas sunaikino virš 40 
franeuzų ir anglų orlaivių. 
Jis neseniai mirė.

19 PAVOJINGAI SUŽEISTA.

Vienna. Pasklidusi žinia, 
kad buk mirė buvęs Austro- 
-Vengrijos pasiuntinys Suv. 
Valstijose Dr. K. Dumba 
yra neteisinga. Jis tebegy
vena.

FRANCIJOJ IŠNYKO 
AUKSINIAI PINIGAI.

RINKIMAI Į LENKIJOS 
SEIMĄ.

DAUG NAIKINAMA 
ORLAIVIŲ.

Berlynas. Laike spalių
(October) mėnesio šių me
tų franeuzai, anglai ir ru
sai netekę 104 orlaivių. Vo
kiečių orlaivių tame pat lai
ke* Buk nušauta tik 17.

Amsterdamas. Kadangi 
lenkai pareikalavo, kad jie 
tuojau butų prileisti prie 
valdymo savojo krašto, tai 
vokiečių gubernatorius Bes- 
seler jau išleidę įsakymą dė 
lei rinkimų. Miestai ir kai
mai išrinks 70 atstovų į sei
mą, kuris nuo savęs paskirs 
8 sąnarius į Valstijos Tary
bą. Gubernatorius Besseler 
bus tosios tarybos pirminin-

Evansville, Ind. Šiomis 
dienomis netoli nuo Yankee 
to\vn susitrenkė viens į kitą 
du gatvekariai. Sunkiai su
žeista 19 žmonių. 8 sužei
stieji jau mirė. Toks pat 
likimas laukia ir daugelio 
kitų.

Keleiviai, atvažiavę iš 
Franeijos, pasakoja, kad ten 
visai negalima pamatyti 
auksinio pinigo. Labai ma
žai apyvartoje yra ir sidab
rinių. Visa didžioji respub
lika užtvyno popieriniais pi
nigais, įvairiais banknotais 
ir t.t.

Balsas armotų kur kas to 
liaus girdžiasi, negu balsas 
griaustinio. Didžiųjų armo
tų šovimas girdžiasi už 100, 
ĮŠO ir net 200 verstų, gi 

griaustinis tesigirdi tik už 
15—25 verstų. Pavėjuj pra
gariškas armotų balsas dar 
toliau girdžiasi. Armotų 

kaukimas prie Verduno daž 
nai girdžias net mieste j 
Karsrue, už 220 verstų to
lumo. O bombardavimas 
Belgijos uosto Antverpeno 
girdėjosi net Olandijos mie
stuose, už 250—300 verstų. 
Pietinėje Anglijoje neretai 
tenka girdėt musių atbalsiai 
iš Franeijos.

Nekaltųjų
sopuliai.

(Kariškas vaizdelis).

Brrr... šalta, nuobodu. Vi
sa padangė apsiniaukė, su
rūstėjo. Įniršęs šiauris vėjas 
smarkiai daužo langenyčias, 
vilko balsu staugia kami
nuose. Retkarčiais prade
da linuoti.

Atsisėdęs ant kelių savo 
motinos šešių metų vai
kiukas liūdnai žiuri pro lan 
gą į praeivius. Nelaimingas. 
Kazokai išvarė jį draug su 
motina iš Lietuvos ir štai 
jau dešimtas mėnuo jis gy
vena ruščiame Petrograde. 
Pastaraisiais laikais vaike-

RŪPINSIS BELGIJOS 
VARGAIS.

Paryžius. Franeijos sosti 
nėję gauta žinia, kad Vatika 
nas, Suv. Valstijos ir Ispa 
nija žada griežtai pareika- 

ku. Valstijos Taryba ir Sei 1 auti, idant vokiečiai nega
lias netik svarstys patiek- bentų belgų į Vokietiją.

Rusijoje taipo gi nei su ,,
* • ~ ~ • i • .•« ns delei blogaus oro, stokosašaromis negausi auksinio < , . . ® ’

nini(rsun valgio, susirūpino ėmė sirgu
P g liuoti, džiūti.

— Mama, — atsiliepė vai 
kelis — kodėl tėvelis taip il
gai nesugrįžta, Kur jis? Aš 
girdėjau, kaip mama sakei 
vienam ponui, kad tėvelis 
“karėje.” Mama, kas tai 
yra ‘ karė ?’ Tai gal miestas. 
Gal tol tas miestas, toliau 
kaip Amerika. Kai uždirbs 
tėvelis daug, pinigų, tai at-

Stoka Valgomų Dalykų Visose 
Kariaujančiose šalyse.

■ » ■ ■ ■——— — ■——— v
Nekalbant jau apie Rusi

ją, kurioje maistas pabrango 
3—4 syk, tokia pat “malo
nė” atlankė ir “vandenų 
valdovę” Angliją. Ten mai
stas taipo gi kasdien nemie- 
laširdingai brangsta. Dėlei

važiuos. Teisybė, mamut? 
A?

— Nekalbėk daug, Ka
ziuk — atsakė motina. — 
Daktaras sakė, kad tau daug 
kalbėti pavojinga.

— Gerai, mama, aš galiu 
tylėti, — tarė vaikas, glostv 
damas motinos ranką — bet 
pasakyk man, kur yra tas 
miestas, kame gyvena tėtė.

— Jis ne mieste, jis ka
rėj.

— Ar “karė” ne miestas? 
Tai kas yra toji “karė?” — 
vėl paklausė silpnu balseliu 
mažas ligoms.

— Karė yra toki baisybė, 
kur žmonės mušasi, šaudosi, 
norėdami viens kitą visiškai 
užmušti.

— Kodėl jie nesutinka 
tarp savęs, mušasi?! O gal 
musų tėtė muša tuos, kurie 
musų senelį už lietuvišką ka 
lendorių pasodino į kalėji
mą? Tai gerai, labai gerai. 
Bet ne. Reikia ir jų gailė- 
ties. Mama vis sakai, kad 
kiekvieno žmogaus reikia 
gailėties.

•— Nutylk, Kaziuk,—ėmė 
maldyti motyna savo vaiką. 
— Tau nesveika. Tėtė, ne 
maskolius muša, kurie ati
minėjo nuo musų knygas ir 
kurie nukankino musų sene* 
li. Tėtė kairauna prieš Vo
kietiją.

— Mama, mama! — bal
siai suriko Kaziukas. — Juk 
vienas mano dėdė gyvena 
Vokietijoje. Tai tėtė mušasi 
su mano dėde. Ką jis 
jam blogo padarė ?

’— Nutilk, balaudėli, nu
tilk...

— Ar mano dėdė toks ne
geras, kad jį reikia šaudyti 
ir mušti?

— Nesupranti, suuau. Ne 
su tavo dėde tėtė kariauna. 
Jis kariauna su Vokietija. 
Ta visa šalis labai negera.

— O kodėl?
— Aš pati nežinau.—akla 

nuleidus tarė motina.—Taip 
sako...

— Tai ir mano tėtė muša 
ir šaudo tuos žmones, kurie 
jam nieko blogo nepadarė ir 
kuriuos jis myli. Kodėl jis 
taip daro?

— Jam liepia.
— Kaip tai gali liepti?
— Liepia...
— Liepia... Nesuprantu, 

Įkas gali liepti mušti gerą

žmogų. Mane mama bau- 
stum, kad aš taip daryčiau. 
Tai mano tėtė žmogžudys... 
Jis šaudo. Kodėl tėtė sakė, 
kad visi žonės privalo bro
liškai gyventi. Kodėl tėtė 
mane mokino mylėti artimą; 
kaip pati savę, o jis dabar 
užmušinėja. Mama, tegul tė
tė ir pasilieka ant tos baisio 
sios karės. Nemyliu jau aš 
tėtės, nenoriu matyti...

Aš bėgsiu gatvėmis, šauk
damas: aš esu geras žmogus, 
o mano tėtė piktadaris, 
žmogžudis. Jis užmušinėja 
' s: gimines ir negiminca. 
Jis nori užmušt: mano dėde, 
kuris gyvena V .kiėtljbj^ 

Aš pasakysiu visiems, kad 
jie bėgtų tol, tol nuo mano 
tėtės, nes jis užmusš...

Ligonis karštomis ranku
tėmis stipriai, spaudė moti
nos kaklą ir pradėjo drebė
ti. . •

Ruščioji padangė dar la
biau apsiniaukė. Vėjas dar 
baisiau pradėjo kaukti ka
mine drėgnų, žemų namelių.

Pabėgėlė motina prispau
dusi ligonį prie krutinės 
ėmė verkti...

— Neverk, mamut, — ta
rė vaikelis. — Aš žinau, tu 
gera, tu neužmušinėji. Kuo
met tavo rankos glosto ma
no galvutę, man taip gera, 
taip gera... Kodėl tu, ma
mut, man anksčiau nepasa
kei, kad mano tėtė toks ne
geras...

Vaikas nutilo.

Ore siaučia pūga. 

Motina verkia.
Įtempęs paskutines pajie- 

gas, vaikas ėmė pašnabždo
mis kalbėti:

— Mama,,, mama,,, ar tu 
matai... mane liga smaugia,,, 
uždusiu... Bet tėtės-, neno
riu matyti... Tebūna.- jis 
ant karės... Kam mane ne
teisingai mokino... Tepasi
lieka... UŽ...Ž... mus...

Vos, vos ištaręs paskutinį 
žodį, vaikas išplėtė akįs, iš
sitempė, sujudėjo ir sušalu
siais pirštai prisišliejo prie 
motinos kaklo.

Dieve, už ką mane baudi? 
— suriko motina laikydama 
ant rankų silpnutį ligonį, 
kuris bekalbėdamas pradė
jo merdėti.

K. G.

_ _ _ _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .'„Z.
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***w*^w*w Minsko. Reiškia, vieni kal
ba apie Liėtuvos laisvę, ki- 
ti-gi, dar Bergais būdami, 
jau kala naujus musų bran
giai Lietuvai pančius. Tad

Tautos Fondo 
Reikalai

Tautos Fondo Pulsas.*
Per paskutines 3 savaites 

labai mažai aukų į Tautos 
Fondų įplaukė. Iš to nėr ko 
stebėties, nei nusiminti, nes 
taip ir turėjo būti. Mat visi 
Tautos Fondo veikėjai ir 
skyriai pasinėrė “Lietuvių 
Dienos’’ reikaluosna. Ir lai 
būna pagarba Tautos Fon
do skyriams, kad jie darba
vosi sykiu su kitais lietu
viais. Užtat ir “Lietuvių 
Diena” nusisekė.

Praė j us ‘ ‘ Lietuvių Di e- 
nai” ir vėl skyrių veikimas 
įeis į tikras vėžes. “Lietu
vių Dienos” darbai nenual
sina prakilnių tautos dar
bininkų, bet paskatina juos 
dirbti ir toliaus didį darbų. 
Tad Tautos Fondo skyriai 
dar uoliau turi kibti darban, 
dar labiau pasišvęsti, kad 
nors kiek sumažinus musų 
brolių vargų ir kančias. 
Tad nei valandėlei neduoki
me savo sųžinei nurimti, 
kol Lietuva nebus liuosa, lai 
minga ir neprigulminga! 
Taigi į darbų, o broliai!

Nuotikiai Centre.
Ilgai Tautos Fondo platų 

veikimų trukdė nežinojimas 
kaip siųsti pinigus. Persiun
čiant dideles sumas reikia 
laikyties dideles atsargos. 
Dabar-gi nekurie neaišku
mai paaiškėjo ir lapkričio 

TO dienų Tautos Fondas iš
siuntė $5,000 per kun. Dzi- 
midavičių į Šveicarų ų ir 
$10,000 per Stockholmo ko
mitetų — Lietuvon. Iki lap 
kričio 10 d. 1916 m. į Tautos 
Fondų įplaukė $60,172.38. 
Išleista $54,132.25. Ižde liko 
tik $6,040.13. Kad dar kiek 
įplauks aukų, Tautos Fon
das vėl pasiųs į Lietuvų. 
Tad aukaukime, rinkime au 
kas ir siųskime į nelaimin
gų ašarų ir kraujo šalį—Lie 
tuvų.

Projektas.
Šeimynų blankos, kuriomis 

lygšiol nelabai pasekmingai 
rinkome aukas, jau išsibai
gė. Dabar Centro sekreto
rius išdirba projektų, kaip 
toliau linkus nuolatines 
duokles pasižadėjusių mokė 
ti iki karės pabaigai. Tautos 
Fondo valdybai patvirtinus, 
projektas bus atspausdintas 
ir išsiuntinėtas visiems sky
riams.

gų Lietuvą. Ir jei Tamista 
esi patriotas, tai imk pini
gų iš kišenės, rašyk ant če
kio Tautos Fondo iždininko 
vardų (B. Vaišnoras) ir

ROCHESTER, N. Y.

lai žino musų “broliai,” kad, siųsk Centro sekretoriui 
Lietuva jau net perdaug pri šiuo adresu: 917 W. 33rd 
vergavo, kad lietuviai nors, St., Chicago, 111 
savo Lietuvoje nori būti ne-
prigulmingi. Musų prabo
čiai gynė musų tėvynės lai
svę ir męs pataikysime už 
tinkamo ginklo stverties.

Bet kas gi mums daryti, 
kada vieni kalba už Lietu
vos laisvę, kiti gi žada jau 
naujus pančius? Mes turi
me protestuoti prieš kiek
vienų pasikėsinimų pasisa
vinti Lietuvų, vistiek, ar tas 
pasikėsinimas bus iš lenkų, 
ar vokiečių, ar rusų pusės.
Bet vienų protestų čia neuž
tenka. Reikia daug tikro 
darbo. O darbas štai koks:
—prieš kiekvienų lenkiškų 
mokyklų Lietuvoje turi atsi 
daryti lietuviška mokykla, 
kuri galėtų musų jaunutę 
gentkartę nuo ištautėjimo, 
mokintų busiančius Lietu
vos piliečius. Prieš kiekvie
nų svetimtaučių prieglaudų 
turi būti lietuvių našlaičių 
preglauda. O per savo laik
raščius ar knygutes sveti
mose kalbose, turime šaukti 
prieš pasaulį, jog lietuviai 
reikalaus „ neprigulmingos 
Lietuvos ir nuo to reikalavi
mo niekad neatsisakys!

O kaip-gi tuos visus dar
bus mes įkūnysime gyveni-

Tautos Fondo sekretorius
E. Pakštas.

PAIEŠKOŠAVyjy.
Juozas Venckus, Kauno 

rcd., Raseinių apskr., Vevir 
žėnų vai., Upitėnų kaimo, 
ieškau Barboros ir Onos 
Bružaičių. Giminės ir pažį
stami atsiliepkite. Mano 
adresas: Rusija, Voronež, 
Gruzovos 28.
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Iš Lietuviy Gy
venimo Ame- 

r ik oje
EASTON, PA.

Šio miesto “progresivai,” 
arba, lietuviškai kalbant, 
cicilikai taipgi turėjo sau 
už garbę neprisidėti prie 
“Lietuvių Dienos.” Jie su
darė savo komitetų, many
dami tų dienų pasipelnyti. 
Pasiėmė net advokatų nuke 
liavo pas miesto valdžių iš
gauti leidimų rinkti aukas. 
Bet valdžia sužinojus iš ko
kių žmonių tasai komitetas 
susideda, nedųvė jiems jo
kio leidimo.

Suvirpėjo iš skausmo na
bagėlių širdis, jog kapitalis
tiška valdžia neišklausė jų 
prašymo, jų proletarų “už
tarėjų,” kuriems taipgi “ru 
pi” badaujantieji broliai ir 
sesers. Bet, valdžia atsako, 
jeigu jums rupi tie badau
jantieji darbuokitės iš vien 
su Centraliniu Koimtetu, ir 
visi išven lietuviai tų dienų 
rinkite aukas.

Matydami nieko nepešę, 
toji atsiskyrėlė nuo tikrųjų 
lietuvių tėvynainių dalelė iš 
leidžia prieš “Lietuvių Die
nų
szaukimų,” 
yra

o

Nepameskit ši kuponą.

$4,000 Dovany Bus DYKAI
Vardas

Adresas
PASARGA: — Šis kuiionaa yra geras viržnuro- 

dytam skaičiui balsų dėlei to žmogaus, kurio bus 
parašytas vardas ant kupono.
Iškirpkite Ii kuponų lygiai pagal Unijos.

Kontesto Redaktorul
1800 West I6th Street, Chicago, Ulinoia.

Geras iki Gruodžio 26, 1916

Jūsų pinigą tur. būti padfr- 
tl geroje saugioje valstijos 

bankoje

Second Security Bank
■MHOP CHICAOO hm 
Mllaraakaa Ava. kampas Western Ava

3% ant Jūsų Pinigų
Atdara Panedčliaia ir Subatomis 

vakarais iki 8 valandai 

Skoliname pinigus ant Namų

Persiunčiame pinigus 
į Europa ir galima 
gauti Laivokartes

_ ATSISAUKIMAS I
Cionaig yra rengiama 15 tautų naiižiniški ferai “Allies Bazar“. o 

BuSelpimui našlių ir našlaičių išteriotoj Lietuvoj, nuo" 15 iki 25 Lapkr. o 
(November). Kiekvieno Lietuvio ir Lietuvaitės prisidėjimas yra 
labai pageidaujamas. Daugiausiai yra reikalingi Lietuvių tautiškam 
stiliui rankų išdirbiniai kaip tai: divonai, staltiesės, žiūrėtai audeklai, 
abrusai, pirštnės, juostos, gailiai išraityti mediniai indai, mediniai 
šaukštai, skrynutės, lazdos, kryžiai, kurpės ir tt.

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

KUN. K. SKBYPKO,
381 Westminster Avė., Detroit, Mieh.

ir 1.1, ir 1.1, socialistų, kurie j u vandeniu
Jeigu tasai akių

čia.” Bet tu aklas žmogeli 
suprask dabar, jog dar akle-

blakstėnų 
trukščiojimas savaimi nepra-

ĮSTEIOIA 1888 M.

KASPAR
STATE BANK

PO PRIEŽIŪRA VALSTIJOS

KAPITALAS $600,000
Mes mokame 3 proc. ant Pinigų. 
Mes parduodame Poreign Money 

Orderi j visas dalis svieto. 
Viršininkai

Willlam Kaspar — Pirmininkas 
Otto Kaspar, — Viee-Pirmininkaa Charles Krnpka, Viee-Pirmininkaa 
Joseph Slkyta — Kasierius 
August Filsk—Ass’t. Kasierius

1900 Blue Island Avė. 
Chicago, 111.

Spaudos Sąvaitės Pasekmės.
Per tų sųvaitę vietos lie

tuviai įsigijo daug naudingų 
knygų. Ypatingai prasipla 
tino “Draugo” bendrovės iš

n _ , , ,, . leistos knygos. Kas dar ne-
man? Juk mokykla ar prie t(lri knygl} pasižadėj0 
glauda pati per save neia- • irktL Užairaš6 kata. 
dyge, kaip grybas po lie-Į ,ildšklJ laikraščių apie 75 
taus. O kad užeitų toks snie
gas, kad pradųtų po visų pa 
šaulį snigti knygomis ir laik 
raščiais apie neprigulmingų 
Lietuvų — nėra ko nei lauk
ti. Bet mes turime pradėti' kilsiine kultūroje, 
snigti doleriais iš savo kiše
nių, o tada išdygs ir lietu
viškos mokyklos ir prieglau

Svetimtaučių Informavimas 
Apie Lietuvą.

Neseniai Vokietijos kaize 
ris ir Austrų-Vengrų impe-

naujus prenumeratus. Dau
gi unae pamylėjo “DrųugųJ” 
Užsiprenumeravo net 50 
“Draugų.” Jei taip ir to
liaus veiksime, tai žymiai

Prie viso to darbo^lau- 

giausia padėjo triūso gerb. 
kun. klebonas J. Raštutis, 

dos ir Lietuva bus paliuosuo , j Danielius, A. Ūsas ir 
ta! , ™kiti. Garbė Eastoniečiams

Šiomis dienomis teko pasi 
kalbėti su vienu žymiu lietu

už tokį apšvietos platinimų! 
1 Easton yra gražus mieste- 

vių visuomenės veikėju, ku iį8 įr graži apylenkė. Darbai 
ris į Tautos Fondų ligšiolĮ cjna gerai. Darbų yra vy- 
saltai žiurėjo, rodos, dėlto, rams ir moterims. Uždarbis 
kad T. F. skilia 20% Lietu
vos laisvės atgavimui. Bet 
perskaitęs žinias iš Vokieti
jos, kur rado Lietuvai lai
svės pažadėjimų, pasakė:
“Šiandien pirmas dalykas 
— neprigulminga Lietuva.
Jeigu jau net vokiečiai kal
ba apie Lietuvos paliuosavi- 
mų, tai reiškia, kad neprigul 
mybę galima gauti, tik visu 
smarkumu reikia dabar rei 
kalauti, nes paskiau gali bu

geras. Norintiems gauti dar
bų nesunku. Šilko išdirby- 
stės dirbtuvių yra net ketu
riolika. Gera kolionija lie
tuviams apsigyventi.

snis yra tavo mokytojas, jei
Progresiviszkę * atsi- S“ Jis neSali sav“ Prigimtoj 

kuris ištikrųjų lkalb°i Parašyti žodžio be 
progresiviszkas” įS klaidos, ir atmink, kur aklas

kiekiveno atžvilgio. Tai aiš.ak^ nuveda.
kus liudijimas jų “progre-! Nelabai seniai man teko 

skaityti “Drauge” prirody
mus, jog tokiu “šviesuoliu” 
vyriausias vadas, Marksas

U,

so” tamsybėse. Ir kaipo to 
kį, manau nors jo dalį patai 
pinti laikraštyje, idant lie

Socailistų Šunybės.
Socialistai pamatę, kad 

katalikai pradeda susipras
ti ir vienybės laikyties, net 
iš kailio pradėjo nerties, lyg 
kad ant piktosios dvasios už 
tiško švensto vandens. Jie

ti pervėlu. Reikia surinkti išgirdę, kad spalio 29 d. at- 
kuodaugiausia pinigų politi važiuoja p. A. J. Sutkus su 
kos reikalams, ypač informa prakalbomis, ėmė ir jie su- 
vimui pasaulio apie Lietu- rengė prakalbas. Tame sek- 
va. H

Gal ne vienas, perskaitęs 
šį raštelį tars: “Kų aš čia 

ratorius paskelbė Lenkijos galiu padaryti? Kų čia gel- 
neprigulmybę. Gi vokiečių | bes vienas-kitas mano dole- 
valdžios laikraštis “Kov-
noer Zeitung,” einąs iš 
Kauno, rašo, kad ir Lietuvų 
nebusianti užmiršta, kad ir 
jai bus duota laisvės. Tiems 
žodžiams esu galime tikėti ir 
netikėti, bet labai jau svar
bu, kad Lietuvos klausimas 
keliamas cikštėn.

ris?...” O ne. Kiekvienas 
doleris, net centas, gelbės. 
Ar atsimenate Lietuvos

nvks, tai reikės dažnai pridė- ’ dinamų rheuniatiznių yra len- 
ti karštus pridėčkus (komp
resus) ir lengvai braukyti vei
dų (massage), o galiausiai pri 
taikinti akinius einant pas “o- 
kulistų”, bet ne pas “opti-
ciair

Okulistas yra daktaras, ku
ris akinius pritaikindamas ap
saugoja žmogų nuo kitų per

tuvių visuomenė galėtų “pa i net. Naujienų redakto ftk| ap8įreįškiančių ligų—kaip

sigerėti” taip vadinamųjų 
save “progresivių” mokslin 
gurnu ir jų rašliava.

Štai tas perlas lietuvių 
rašliavos 20-įo šimtmečio!

“ATSISAUKIMAS 
Ivisus Drogreęo Link Zen- 

genezius Žmonis. 
GIERBEMIEJI! visiems 

jau žinoma kad Lietuviu 
diena artinasi: jinaibus 
1-ma Laphriczio (nov) ta 

diena iszrado; Tautiecziai, 
su katalikais ,ir pati s sau a 
usz “Patentavo” Mes vaik- 
cziojom nuo Einoszicus, pas 
Kaiposziu, ir visur panaszu 
atsakima gavom: Negalima 
patentas nepavelija! Kadan 
gi ta diena teko vien tik mi 
netiems “Bloko Sanjuginin- 
kams” tegul jie sau jia irtu- 
ri: Mes Kreipėmės in jus, 
Progresiviszka visuomenes 
dalis in jus Idejaliszki 
Draugai ir Draugies! kurie 
prijauczet LIETUVOS 
SZELPIMO FONDUI mel- 
dzem jus varde Lietuviu 
nukentėjusiu nuo kare, au- 
kaukit kas galit tos dienos 
uždarbi, kas galit daugius, 
Vertelgos (biznieriai) mes

rius, vienų sakinį berašyda
mas septinis kartus suklum
pa ir dėlei to pragarsėjo po 

i visų Ainerikų savo negirdė
tu tamsumu, nestebėtina, / k 
kad to tamsaus vado moki
niai ir pasekėjai negali pa
rašyti ir vieno žodžio be 
dviejų-trijų klaidų. Gėda ir 

j nelaimė musų tautai su to

tai smegenų ir inkstų nesvei
kumo. “Opticion” — gi mo
ka tiktai pagelbėti akinius pri
sirinkti ir daugiaus nieko, o 

ko neišmano apie žmogau: 
kūniškas ypatybes. “Opti-
cian” visų savo. “mokslų’’ iš

se-

a-

kiais “progresiviais,” kurie 
darko taip gražių musų lie 
tuvių kalbų ir jos rašliavų.

Tautietis.

SILKĖS.
Gilioje senovėje žmonės 

silkių nežinojo. Francijoj 
jas pradėjo valgyti tik de
šimtame šimtmetyj, o Olan
dijoj tik dvyliktame.

SVEIKATOS
SKYRIUS
Veda Dr -as A.

Rutkauskas
JIS GYVENA 2200 CLY
BOURN AVĖ., NORTH

SIDE, CHICAGO.
laukėm nogjus parodikit ka Klausimas: 
jus galit, abelnai visi žmo

madienyje kiek tik buvo so
cialistų nešiojo savus apgar
sinimus po namus ir prašė, 
kad eitų į jų rengiamas pra 
kalbas. Jie tikėjosi suvilio
ti mūsiškius, et nesisekė. Su 
sipratę katalikai kai ku
riuos net šluotomis pavaiši

skruzdėles? Jų ir šimtas no. O į jų prakalbas atsilan
dolerių nepaneštų. O vienok 
jos kalnus supila. Ir tai dėl
to, kad kiekviena skruzdė 
savo “visuomenei” arba “tė 
vynei” sąžiningai atiduoda

Tuom tarpu lenkai vis1 Į»: 'deramų duoklę. Padary- 
dar savinas Lietuvų. Štai 
lapkričio 6 d. Chicagoje,

k ė tik apie pusę tuzino. 
Kalbėjo Kurkulis. Na jis 
ir kurkė taškydamas socia
lizmo pamazgas. Ir patįs so
cialistai nebegalėjo sugerti 

Socialistai pasikvietė vel
nių kupčių X. Mockų. Su

nes pirmaeiviai tapkit ta 
diena labdariais Demon- 
struokit kartu sumumis ze- 
iaus pazimeta vakara. mes 
kalti esam suringti keletą 
szimtu kuriu su isztiestom 
rankom su aszaromis lauke 
lietuvos baduoliai, Gedemi- 
no, Draugyste paskire $25 
tai graži auka gera pradžia, 
Tas pats balsas szauke ir 
kitas kuopas be draugijas- 
Aukaukit visi ir visos, tai 
prideryste muso visu, Per
eigos szauke prie dabdary- 
stes, atsilankikit ant sziu 
prakalbu.”

Jau antri metai po mano 
bb.ksu i.uis k.:, p ir gv'-as dai
ktas » ėgioja; akįs nu nrgu- 
sios nors ir gerai išsimiego
jęs; galva sunki.

Sveikatos Skyr. Skaity
tojas iš Sioux City, 

Iowa.
Atsakymas:

Galima daleisti Tamistos 
kraujas negana valyvas. Krau 
jo nevalyvumas dažniausiai 
įvyksta per vidurių nešvaru
mų (uutointoxication). Ta
mstai patartina iuaitintiesi ne 
tiek mėsa, kiek daržovėmis, 
vaisiais ir viralais. Į visokį 
svaiginamųjų gėrimų vartoji
mų, reikia žiūrėti kaipo j

moksta į 2 ar 3 mėnesius lai
ko, o Okulistas turi mokinties 
apie šešius metus idant gauti 
okulisto laipsnį... Kur mato 
te lange didžiausių akį iška 
bintų, dažniausiai ten tamsu- 
nėllų žvejotojas, gyvena. 
Klauskite savo miesto sveika
tos komisijonieriaus (commis- 
sioner of Health), kad jisai 
prirodytų okulistų, o gausiti 
teisingų nurodymų.
Klausimas:

Aš esmi 24 metų, 3 metai 
kaip sergu “Flunkes (trema- 
todes) užsivietrijimu kulšyje 
-----  net kaule... Penkius sy
kius darė operacijų, bandy
dami išimti skaudulius. Vie 
nų kartų buvo žaizda užgijusi 
net per 3 mėnesius, bet, vėli 
atsivėrė... Ar galima šių li
gų su gyduolėmis išgydyti?

A. Sukoskietis iš
Brooklyn, N. Y.

Atsakymas:
Gydyklų — nėra.
Elektra — gali būti varto

jama, bet Tamstos reikale, 
žaizdai esant ant svarbiųjų gy 
slų — nedrųsu elektrų varto
ti, kad po tokių gydymo ne
atsirastų visoje kojoje gan- 
grina. Išleidimas pūlių — ir 
išpjoviinas viso skaudulio ti
ktai tegali Tamstai lemti galu
tinų išgijimų.
Klausimas.

Rheuniatiznių išgydyti? Trįs 
metai kaip kenčiu; rankos ir 
kojos tirpsta.

J. K iš
llortford, Conn.

Jeigu Tamstos rankų ir ko
jų nutirpimas nėra iš prie- 
žastiea švino ar kokio kito me
talo užnuodijimų, ir jeigu 
Tamstos širdis yra sveika ir 
nieko bendro neturi su rankų šiame

iriie. ir mes, kaip daro skruz nių kupčių X. Mockų. Su) Atminkite, jog tai rastas 
dės. Kiekvi i.u patriotiškų tuo dar geriaus Eastono lie-ne lietuvos piemenų, bet laipsniškų nuodijimųsi. 

lenkai savo anifestacijoje iš! žodį paremkime pinigu, o tuviai apsiėjo. Pasodino jį garsiųjų 1>atart,na po
nešė rezoliuciją reikalaujan1 tada tai tikrai galėsime per eypėu Valio, eastoniečiai. “moksline^” ‘Sv,e.uolių, ’ b,ak, nuucraliekijjy vaodemų _____
čia sau Vilniaus, Gardino ir kares sugrįžti i neprigulmin Eastono Žvalgas. “pirmemų,’“‘progre8iTOj”- atskiestu paprastuo- ir kojų tirpunu, tai taip va-

gva išgydyti prisilaikant 
kančios rodos:

Reikia: dėvėti vilnonius 
patinius drabužius. Jeigu o-
da labai lepi (jausli) galima 
vilnonius drabužius dėvėti ant 
drobinių, bet vis viena, visų 
kūnų turi pridengti visa eilė 
vilnonių drabužių — kad at
mainos oro nesutrukdytų o- 
doje prakaitavimo darbų. Net 
ir vasaros metų reikia dėvė
ti vilnonius (labai plonus) a- 
patinius drabužius...

Jeigu galima be mėsiškųjų 
maistų apsieiti, tai paskubina 
reumatizmo prašalinimų. No
rėdamas, ko žmogus negali?! 
Sopančias kūno dalis patar
tina braukyti patepant šaltmė- 
tų aliejumi (wintergreen oil) 
arba olei gaultheriae su olei 
bergamonti lygiomis dalimis 
sumaišius ir tepant rytų me
tų ir vakare. Geriausios gy
duolės gali būti sekančios:

Sodii salicylatis uncija 1 
Sodii bicarbonatis draslunai 3 
Tinct cardamomi uncija 1 
Aąuae cinnamomi uncijos 3 
syrupi zinziberis q. s. ad un
cijas 8 — misce et sigma:

Vienų valgomąjį šaukštų gy
duolių reikia sumaišyti su vie
nos stiklinės vandeniu (karšta 
lemonada, ar karštas pienas 
užvis geriausia), ir gerti kas 
trįs ar kas keturios valandos 
kol labai “prakaitas išpila”. 
Prakaitų reikia nušluostyti 
baltais rūbais apsivilkti ir gu
lėti lovoje, kol ligonis atvėsta. 
Reikia iš namo niekur neiti, 
kuomet gydyklas geriama ir 
prakaituojama lovoje begu
lint. Kitaip durant ligonis tik
tai pablogina savąjį “rheuma- 
tizmų”. Pasarga, šias gy
duoles geriant labai ausyse u- 
žiu ar švilpia, bet tasai uži
mąs nieko blogo nepadaro — 
liovus gyduoles gerti ausis pa
sitaiso.
Klausimas:

Prašau pauiškinti kaip ir 
kokiomis gyduolėmis gydyti 
reumatizmų ?

Septyni metai kaip man ko
jų »opa.

Jonas Vilkišius iš 
So. Boston, Mnss.

Atstkymus:
Tamstos klausimui tinku at

sakymas duotas p. J. K. iš 
Hartford, Conn.., kuris tilpo 

“Draugo” numeryje.
A. K. ikuthauskas, M. Di
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KARES LAUKO
pai i ko dar 27 kulkasvai- 
džius ir daug kitokios amu
nicijos.

Sanitarai, rinkdami lavo-^ Esą, sumaningiau ir tvar- 
atranda sužei- |;įau vedant karę galima bu 

kareivius. Vo išvengti daugybes nerei-
nus,
stus nugarą

SKAIČIUS RAIŠŲ.

MUŠYS PADEBĖSYSE. 60 LAKŪNŲ MUŠĖSI 
PADANGĖSE.

kalingu nuostoliu.

Vienas rusų laikraštis se
kančiai aprašo mūšį tarp 
franeuzų orlaivio ir vokiečių 
zeppelino:

“Nuo franeuzų pusės į pa 
dangės pasikėlė garsusis la
kūnas Rolandas Garo. Jo 
vardas žinomas beveik kiek 
vienam Francijos piliečiui. 
Juomi franeuzai didžiavosi 
net prieš svetimtaučius. Juk 
Rolandas Garo atliko kelio- 
n’ oru iš Rymo į Paryžių, 
iš Paryžiaus į Ispanijos so

Abu lakstytuvu baisiai 
ūžia, tarytum norėdami tuo 
mi parodyti lakūnų įnirši
mą.

Abu lakstytuvu vis labiau į Londonas. Vakariniame 
ir labiau artinasi vien prie fronte verda smarki kova 
kito. netik ant žemės, bet ir ore.

Garo pasiryžę? pigiai ne-^Ofieialės žinios praneša, kad 
at.'duot savo gyvybės. ,pastaromis dienomis arti 60

Taip pat m'.no ir vokiečių orlaivių franeuzų, anglų ir 
lakuuas [vokiečiai karštai mušėsi pa-

t\ • x sikėle i padanges SommosDar vienas staigus pa si su-1 ,
, . .p,__ ' fronte. Anglai skelbia, kadkimas ir Garo metasi ant .. , , „ ...

jie netekę 7 orlaivių, o vo-zeppelino.
Pasigirdo trakėjimas. 
Franeuzų orlaivis įlindo į 

vokiečių zeppe’no kairią jį
stinę Madridą, iš Francijos į šoną
per Alpų kalnus jis nuskri- Garo bandf; pasiliuosuoti 
do į Italiją ir t.t.

Narsusis Garo jautėsi ore,
iš zeppelno, bet jau negalė
jo. t Vokiečių zeppelinas

kaip žuvis vandenyj. Jis stipriai ]aįkė, tarytum glė-
2 J 1 • V • V — A *tarytum buvo nei šios žemės 
gyventojas, bet padangių pi 
lietis. Taigi kuomet Garo 
įstojo į franeuzų kariuome
nę, visi lauke, kad jis dar 
labiau pasižymėjęs.

Garo leidosi ištirti vokie
čių pozicijas. Jis lengvai 
pasikėlė augštybėn ir pradė
jo linksmai skraidyti pripra 
stuose jam padangėse.

Staiga ant vokiečių ka
riuomenės pasirodė juodas

išsiliuosuoti iš geležinio zep
pelino glėbio.

Bet visos pastangos nu
ėjo perniek. Zeppelinas kri- 

taškelis. Jis vis didėjo ir! to jau žemyn ir krito vis 
didėjo. Garo numanė, kad, smarkyn b. smarkyn. Draug
tai. pasikėlė į padangės vo
kiečių lakūnas. Bet ar aero 
pliane, ar zeppeline jis skrai

oroSi karė netik daug žmo-t 
nių užmuša bei sužeidžia, 
bet daugeliui atima rankas, 
kojas ir t.t. Tokių berankių 
ir bekojų Rusijoje yra arti 
1,146,000, Belgijoj — 33,000,

NEMOKA KARIAUTI.
Londonas. J. L. Garvin 

laikraštyj “The Observer”;
rašo, kad talkininkų, o ypač Vienas vokietys padirbo!Anglijoj — 154,000, Franci-1 
rusų, nemokėjimas kariauti orlaivį iš tokio metalo, kad jį>j   634,000, Italijoj —

NEMATOMI ORLAIVIAI.

kaštavo milijonai gyvasčių- iškilus į 300 pėdų augsėio 
ir milijardai dolerių pinigų, jo jau visai nematyti.

kiečiai — 9.
Tarp Peronne ir Amiens1

vokiečiai bombardavo fran
euzų amunicijos sandėlius.

TRANSYLVANIJOJE VO
KIEČIAMS SEKASI.

byj. franeuzų belaisvį ir ne
norėjo jo paleisti. Berlynas. Kalnuose Geor-

Pradėjo dar keli akimirk geny vokiečiai atsiėmė savo 
sniai, kurie lakūnams rodė-'pozicijas, kurių neteko lap
si amžiais. kričio 4 dienoj.

Sužeistas zeppelinas pra-j Apylenkėse Predeal, pieti
dėjo svyruoti, virpėti. Vir-'nėje Transylvanijoje, vokie- 
pėjo ir franeuzų, kuri darė čia i paėmė 188 nelaisvių ir 4 
paskutines pastangas, idant kulkasvaidžius.

Netoli nuo Giurgevo ru
munai neteko 2 miestu, ku- 
riuose buvo labai dideli san
dėliai petroleumo.

Kuomet Jus Pasidedate 
Savo Pinigus į

The Stock Yards 
Saving Bank

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

Apart to piningai yra apsaugoti sekančiai:
Kapital Stock ...................................................$ 300,000
Surplus and Undivided Profits over .......... 200,000
Double Liability of Stockholders .............. 300,000
Protection 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

NAUJA KNYGA į

Naujos Eiles ir Deklamacijos

su savim zeppelinas traukė! 
ir franeuzų aeroplianą.

Garo dabar jau aiškiai su i
do, tai negalima buvo ištolo pra|0 bad mįrtis nebeišven-

V • 1 • X /pažinti.
Oi ir nekentė gi Garo tų

giama.

zcppelinų. Jie sunkus, ne
gražus, negreitus, kaip ir 
pats vokiečių būdas. Kas ki 
ta aeroplianai — lengvus, 
mitrus, dailus, kaip kreg
ždės bei kaip Gailų tautos.

Dangus aiškus, mėlynas.
Švelnutis rytinis vėjelis mei 
liai glosto lakūno veidą.

Juodas taškas vis didinos 
ir ilgyn ir platyn. Galų ga
le jau galima buvo pažinti, 
kad tai skraido ne aeroplia- 
nas, bet tas baisusis zeppeli
nas.

Rolando Garo širdis smar 
kiau pradėjo tvaksėti.

Zeppelinas... Karė... Mir
tis...

Bet Garo bėgti nei nema
no. Jis juk kariškas lakū
nas ir jo yra priedermė su
naikinti priešo orlaivį. O 
zeppelinas sunaikinti nela
bai sunku: reikia tk arčiau 
prisiartinti ir pasistengti 
prakiuranti minkštą jo sie
ną.

Zeppelnai yra sunkus 
paukščiai. Garo pirmų pir
miausia pasirūpino pasikel
ti aukščiau vokiečių zeppe
lino.

Zeppelinas taipo gi patė- 
rnijo franeuzų lakūną ir, 
nors nujautė mūšį, bet nebn 
go ir drąsiai laukė imtinių.

Pasikėlęs augštyn Garo ------------
ėmė pamažu leisties žemyn. Berlynas. Vokiečiai vėl pra 
Tssitraukęs revolverį jis nuo dėjo perti rusams kailį. Of' 
lat šaudė į zeppeliną, bet,
matyt, nei viena kulipka ne

Neilgai trukus du orlai
viai jau buvo ant žemės, o 
po jais gulėjo sutruškintl 
kūnai lakūnų...

Žuvo garsusis Rolandas 
Garo, žuvo ir vokiečių zeppe 
linas.

VOKIEČIŲ LAIVĖS BOM
BARDUOJA NETOLIMAS 

VIETAS NUO PETRO
GRADO.

Petrogradas. Šiomis die
nomis eskadra vokiečių po

733,000 ir Serbijoj 42,000. į 
Išviso tų nelaimingųjų pri-' 
skaitoma virš dviejų milijo-Į 
nu.

FLORIDOS GUBERNA
TORIUS PROHIBI 

CIONISTAS.
Jacksonville, Fla. Kalba

ma, kad buk rinkimuose Flo 
ridos gubernatoriaus laimė- 

i jusi blaivininkų partija.

Šiuomi pranešu lietuviu visuomenei, kad aš išleidau rinkinį nau- 
Sj jausiu deklemaeijų apie Europos kar., apie Lietuva, apie tėvynę @ 

inusų nuvargintą ir šiaip visokių juokaunų, kurios labai tinkamos ” 
j. deklemuot ir dainuot prakalbose ir perstatymuose.
... KNYGELĖ DIDELIO FORMATO 96 PUSLAPIŲ.
K KAINA —25 CENTAI $
£ Pinigus galima prisiųsti krasos ženkleliais

PAULIUS P. MIKALAUSKAS,'
Fourth Street, South Boston, Mass. j;

S■
:•? 248 w

♦ ♦

Sutaisytas is formule* 
recepto; suteikto i&iuintin- 
gu Egypto zokonlnku,

S O ZFL O
•psireiški i eM|M Rteb.-tinai panekmingu 

lu.u y hmo mito ir Šimu, ger
kim skaudėjimu, dusulio. galvot 
skaudėjimo, nutlojiioi apetito, 
šalčio galioje, <*•/.. ei t.. Hutai* 
Bumas tšdirbėju lai? a i į ».< garsėjusio

IsorolT

ė |t~
PA1N-EXPELLERIŪ-

Feno ir išlikimu ('raugo šeimy
nos, naudojamo visam • pasau
lyje per pusę šimtmečio 26c. 
už bonkutę vi-«ec u pliekose, 
arba galite tiioisukyti tiesiai iš 
F. AD. RIf HTKK & CO. 

74—80 Washmgtoū Street, Nev Toriu

Reumatizmas Sausgėla

NUSKENDĘS DIDŽIULIS 
RUSU KARIŠKASIS 

LAIVAS.

YRA NE TAS PATS. 
Tai yra ne tas pats pirkti 

i Trinerio Tepalą arba koki ki
ltą sutaisynią nuo reumatizmo 
arba neuralgijos. Trinerio 
tepalas gelbsti tikrai ir grei
tai, ir yra tas, kurio ligonis 
ilgisi. Atsitikimuose, nuo 
nikstelėjimo, sutinimo, ir tt. 
Trinerio Tepalas yra neabe
jotinos vertės. Kaina 25c. ir 
50c. aptiekose, krasa 35 ir (i0 
centų. Jeigu jus onrite nu
malšinti kosulį arba užkimi
mą, ir nuo dusulio paimk Ta
uerio Kosulio Malšintoją-su 
pilnu užsitikėjinui. Kaina ta 
pati. .Jos Triner, Išdirbėjas 
Keinikas, 1333 — 1.339 So. 
Ashland avė., Chicago, 111.

TA!

(Apgarsinimas)

THE KEISTER’S 
LADIES TALORING 

COLLEGE.

JAU IŠĖJO IŠ SPAUDOS NAUJI LAIDA TŲ ĮDO
MIAUSIŲ KNINGELIŲ;

, v KOPERNIKAS IR GALILĖJUS. Ją galima pirk
Finlandiios įlanka Balstiios h kn“8“t“ ^'“ksas II ’nlandijos įlanką Balstijos 
jūrėse ir bombardavo Rusi
jos pakraščius netoli nuo 
Revelio ir Kronštadto.

Rusai giriasi, kad daug 
neprašytų svečių jie nuskan 
dinę.

2) SOCIALISTŲ NORAI IR DARBAI TIESAS 
ŠVIESOJE.

3) GI0RDAN0 BRUNO.
4) Į SOCIALISTŲ ROJŲ!
5) MARKSAS II.

VOKIEČIAI PRISIPAŽĮSTA 
PRIE NUOSTOLIU 

SOMMOS FRONTE.
Berlynas. Prie Ablain- 

eourt smarki artilerijos ug
nis privertė voki%ius atsi-j 
traukti atgal. Miestelis' 

Pressoire pateko į rankas 
vo vienas didžiųjų ir gerųjų'franeuzų. Apylenkėse Sail-Į 
Rusijos kariškų laivų. Jis ly-Saillisel vokiečiai neteko 
turėjo 22,500 tonų ir buvo 639 nelaisvių.
551 pėdo ilgio. Jūreivių laij Siaurinėje dalyj Sommos 

ve* buvo arti f 000. “Tmperat fronto franeuzų atakos liko 
riea Marija” apginkluota bu atmušti.

Sofia. Bulgarijos sostinė
je gauta žinia, kad šiomis 
dienomis nuskendo rusų 
drednautas “Imperatrica 
Marija.” Draug su laivu esą 
nugrimzdo ir dalis jūreivių. 
Priežastim nuskendusio bu
vusi ekspliozija viduryj lai
vo.

“Imperatrica Marija” bu

vo dešimtimis 12 colių ar- 
motu.

VOKIEČIAI UŽĖMĖ TRIS 
MYLIAS RUSĮI POZICIJŲ.

pataikė į tą paukštį.
Abu lakūnai atsidūrė la

bai pavojingame stovyj. Juk 
jie viens kitą sunaikinti te
galės tik susidi irimu, o tuo
met žus abu orlaiviai, abu 
lakūnai...

Garo, yt erelis, pradėjo 
sukinėties apie zeppeliną.

I

EXTRA NAUJIENA

Mūšiai tęsiasi pačiame [ 
karštume.

Blogas oras kartais truk
do kariuomenių veikimą.

KOVA SU KAREIVIAIS 
PABĖGĖLIAIS.

Rusijos armijoje labai
eialiai kariški štabo pra n e- daug kareivių savo noru pa
siniai skelbia, kad vakar vo-įsiduoda į nelaisvę. Kariško- 
kiceių kariuomenė smarkiai ji vyriausybė, norėdama pra 
atakavo rusų apsiginimo li- šalinti šį liūdną apsireiški- 
nijas prie Baranovičų (Vo- mą, paliepė kareiviams šan- 
lynijoje). Pragariška vo- dvti tokius pabėgėlius be jo 
kiečių ugnis privertė rusus kio įsakymo. Be to už pabe 
atsitraukti atgal arti 3 my- girną į nelaisvę kokio nors 
lių. Į nelaisvę pateko 3,880 kareivio, baudžiama visa ro- 
rusų kareivių ir 49 afieerių.ta, kurioje pabėgusia karei- 
Be to rusai atsitraukdami vis tarnavo.

Kuo tik išėjo iš spaudos šitos LABAI ĮDO
MIOS kningelės:
1) SOČIAI ISTŲ NORAI IR DARBAI TIESOS 
ŠVIESOJE, čia gyvais atsitikimais prirodyta, 
ko nori socialistai. Čia išvilkta aikštėn SOČIA 
LĮSTŲ sekretai.

2) Į socialistų rojų. Kas nori links
mų pasiskaitymų, teperka šitą kningutę.

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

Perkant PAVIENIU kiekviena kningelė te- 
kaštuoja tik po 6 CENTUS. Imdamas VIENOS 
RŲŠIES kningelių nemažiau 100, gausi po 3 cen
tus, imdamas nemažiau 200, gausi po 2 centu, im
damas nemažiau 500, gausi po 1 centą.

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

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

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

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

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

40 lr Cottage Grove Avė., Chicago, 
III. Telefonas Oakland 5252.
bužių.

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

Todel Keister College yra popula- 
riška. Pamatykite mus apie speciale
kaina dėl siuto.

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

A. M. Norkūnas
Sienatinis Lietuvis. JSdirbėja 

visokią ženkleli 
draugystėm*, < 
ypatingai k < 
kardą, g u z iki 
Čių, metalinii, 
enameliuotų i 
padengtų celių 
loid ’u, S a r p ę 
vėliavų ir kart
nų.

Man pavėsius 
darbus atliek-

artistiškai

M. A. Norkūnas
166 Molrose slreet Mante, 
lo, Mass.

Nesikankike save Skausmais, 
Reumatizmu, Sausgėla, Kaulų 
gėlimu, arba Mėšlungiu—raume
nų sukimu; nes skaudėjimai nai
kina kūno gyvybę ir tankiai ant 
patalo paguldo.

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

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

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

BUKITE ATSARGESNI

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

AKIŲ GELBĖTOJAS.
Jei jus kenčiat akių nuovargi, gal

vos skaudėjimą, tai ateikit pas savo 
tautietį lietuvį P. Mlllerį, o jis mok 
sliškai pririnks akinius ir išgydys jums 
iltis. Išegzaininavimas per specialistus 
l’.-ifillerį 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 Ridės Storą įvairiausiu auksinių 
daiktų. Taigi kam reikalingi šliubiniai 
žiedai, laikrodėliai ar kitoki daiktai, 
nepamirškit atsilankyt, nes jus čia, 
nas savo tautieti lietuvį, gausit pi
giau, kaip kur nors kitur. Atdara kas 
lien ir nedėliom iki 2 vai. no pietų.

PETER MILLER IR 6. MILLER
2256 V7. 22nd St., arti Oakley are.

Tel. Canal 2941.

Plymouth National
BANK

Plymouth, Pa.
Kapitalas su perviršiu 

$165,000.00.
Šitoji Banka prižiūrima 

Suvienytų Valstiją valdžios. 
Moka 3 nuošimčius nuo sudė
tą pinigų. Galima susikalbėti 
lietuviškai.

G. N. PostlctJuvaite, 

iždininkas.
Mandagus patarnavimas.

Seniausia Tau py rr.o Batika Chicagoje

The Hibernian Bank
Įkurta 1867 metuos.

Pietvakarinis kampas La Salia ir Adams St.
TAUPIMO DEPARTMENTAS

Priimam Depazitns pradedant nuo vieno dolerio ir daugiau, nž kd- 
rluosmokama 3 nuošimčius ant metų, kurį pridedam kas pusė metų.

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

Perka ir parduoda propertes ant komisijos: iškolektuoja raudas
Ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičius; sklina pini
gus ant įtaisytų savasčių (properčių).

■■nvmnanRanHMB

Meldžiu platinti, angliška pamfletu apie Lietuvą.

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

1' merjs išeis iš spaudos. Pamfletai yra papuošti Lietuvos žem- ‘i 
t į lapių ir Vytauto paveikslu.

KUN. J. J. KAULAKIS
|| 324 VVHRTON ST. PHILADELPHIA, PA. 4



SAVAITINIS DRAUGAS

i

laimė, kad po šiam nubalsa-

IS LIETUVIŲ GYVENIMO ;“£SX»“

-^•AMERIKOJE mėnesių šioje valstijoje.
Kareivis.

GERBIAMIEJI AKRON, OHIO,žindinti juos su aktualia - 
kiausiais, degančiais dabar
ties klausimais, nutraukti 
kaukių nuo tos kultūros ar
dytojų, kurie dangstos prieš Dienų, 
žmones visokiomis prakilnio Šiame mieste lietuviu yra

" Knygutės: 1) SOCIALI- P**?“*’?*. sks«Prin'15 ».“s
STU NORAI IR DARBAI ? m“» dvynes ir tautos arraugas, iv, katabk.skos 
“*JOAC) avroen-rp o\ T’domuosius pamatus. draugijos ir kitos dvi sočia-

Mes tikimės, kad nei vie- lytiškos draugijos, 
nas prakilnus lietuvis kata-' Spalio 15 d. buvo sušauk- 

RjęgAS II 5) KOPER ; ^^^® veikėjas nepraleis ne- tas abelnas lietuvių susiriii- 
jtjj^aS IR GALILĖJUS : patogia pro k ima s. Katalikiškos daugi-
susilaukė tokio pasisekimo jga" Mes tlkim5s’ kiek--i«s buvo nutartosios kreip
tojo nei patįs nesitikėjo-vienas Paskleisti tis prie airių ir vokiečių ku-

jtu knygelių kuodaugiausiai nigų, kad paprašytų savo pa 
po visą, savo apylenkę. rapijų mergaites padėti lie-

Apie praėjusių Lietuviu

L

TIESOS ŠVIESOJE, 2) Į 
SOCIALISTŲ ROJŲ, 3) 
GEORDANO BRUNO, 4)

SOCIALISTU
DARBELIAI.

SPRINGPIELD, MASS.
Nedaug čia yra lietuvių, 

bet visi geri žmonės, tik tre
jetas “socialistų” teršia vi
sų lietuvių gyvenimų. Ypa
tingai tie socialistai negra
žiai pasirodė Lietuvių Die
noje. NE TIK PATĮS NIE 
KO NEVEIKĖ, BET IR 
KITIEMS NENORĖJO 
DUOTI. ŠMEIŽĖ KATA
LIKUS MIESTO VAL
DŽIAI, NORĖJO UŽKIR-

lizino užlaikymui, bei jo pra 
platinimui reikalinga yra ne 
tiktai liuosai be šliubo gy
venti su savo šliuptarniutė, 
bet ir su savo dukterimis, 
motinai-gi — su savo sūnu
mis, nes, mat to reikalauja 
laisvės pamatai! Tatai to
kius pamokslus Mockus 
skelbiąs savo socialistams ir 
laisvamaniams. Ir štai, iš
tvirkimo platintojas, bepirš- 
damas laisvę kitiems, neuž
ilgo po to, atsidūrė pats ne
laisvėje, pasijuto besėdįs cy- 
pėje.

Išgirdę apie savo “tatės” 
nelaisvę “cicilikučiai,” kuo
ne pamišo iš persigandimo,

STI RINKIMUI AUKŲ, suskubo kviesti pagelbon ne 
KELIĄ. Venok nepaisant' tiktai visus savuosius, bet ir

ing that be was a “priest of 
the American Health Col- 
lege and the Religious 
Health and Medical Socie- 
ty.”

sarmatą darų visai musų 
tautai svetimtaučių akyse!

Mes manome, kad gerb. 
vietinis klebonas, kurs taip 
uoliai pradėjo darbuoties,

Mockus, tas velnių kup- <lar labiau «plattos savo

čius ir besarmatis žmonių 
apgaudinėtojas tai sociali- 
tsų bei laisvamanių kunigu- 
žis, kurie deda pinigus jo 
paliuosavimui iš kalėjimo, 
kurie nuolat kviečia jį su 
prakalbomis. Pagalvok pats, 
skaitytojau, kokie tamsybių 
platintojai yra tie laisvama
niai su socialistais, kokių jie

apygardoj katalikiškų laik
rašti jų, tuomet tokie tam- 
sunai socialistai ir laisva
maniai nebeturės vietos mu
sų visuomenės tarpe.

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
“DRAUGĄ”.

me. Per porų mėnesių jų iš-! 
leidome netol 50 TŪK
STANČIŲ. Toks gerb. vei
kėjų ir visuomenės pritari
mas mus padrųsina leisti to 
kių knygučių dar daugiau.

Reikalas tokių knygučių 
fciškus. Iš visur musų tau
tai grūmoja pražuvimo pa
vojus. Vienu iš pačių di
džiųjų tokių pavojų yra do
riškas tautos supuvimas. Be 
doros juk žūna ir didžiau
sios tautos. Gi doros pama
tu yra tikėjimas Kas griau
na tikėjimų, tas griauna ir 
dorų, kas griauna dorų, tas 
ardo tautos pamatus.

Tokiais griovėjais yra so
cialistai ir laisvamaniai. Per 
savo laikraščius, per savo 
prakalbas, susirinkimus, jie
stipriai jau užkrėtė mus, nemaža rinkžju armi. komitetas. 
tautų tuo dorišku supuvi
mu. Ir ta gangrena platin-

“Draugo” Administracija. tuviams rinkti aukas. Lie-

sis toliau ir prives musų tau 
į prie galutino pražuvijno, 

jei mes nepasistengsime už
tvenkti tų sugedimo upę. 

Šitos musų išleistosios
knygutės gali daug padėti 
tame prakilniame darbe.

Aiškia, gyva, visiems su
prantama kalba čia išrodyta 
ko verti socialistai ir jų iš
girtieji vadai. Kad tai su
prasti, žmogui daug galvoti 
nereikia, nes prirodymai PA 
IMTI IS KASDIENINIO

,tuvių rinkėjų mažai yra. Gi 
j miestas didelis, turi 200,000 
gyventojų. Miesto majoras 
davė leidimų rinkti aukas ir 
pritarė. Vienas bankas buvo 
!apsiėmęs priimti surinktas 
aukas ir laikyti iki vėlumui

------------ atvirų bankų. BET KĄ SO-
DETRO1T, MICH. CIALISTAI PADARĖ ŠIA 

Lietuvių Dienoje, kaip ki- ME SUSIRINKIME?! TIE 
tur, teip ir pas mus darbuo- IŠSIGIMĖLIAI IŠARDĖ, 
tąsi budavojančios Lietuvos TTUSKRIAUDE BADU 
labui. Deja tik, kad tojo pa MIRŠTANČIUS BRO- 
sidarbavimo pasekmes buvo LIŪS. Susirinkime sociali- 
negeriausios. štai prisiprašė kad ir juos

Nors sumanyta ir sutarta katalikai priimtų drauge 
buvo darbuotiesi išvien vi-darbuotis Lietuvos gelbėji- 
siern — neatsižiurint į par- me. Katalikai nemanydami 
tijas ir nuomonių skirtu- nieko blogo priėmė juos. Ži
rnis, nors susiorganizavusi įioma, reikėjo rinkti naujas 

Išrinko pirani
ja, bet kad nesulaukta iš ninku BAISIAUSI ATSKA 
centro ženklelių ir teip va- LUNĄ, SOCIALISTĄ. TAS 
dinamų jų tags, — rinkimo KAIP HERODAS, KAD 
ddVbų galima buvo pradėti! 'RADĘS SAVU MOK- 
vos tik apie 2—3 valanda po SLU AIŠKINTI, KAS 
piet. Dėlto tesurinkta tik REIKIA VEIKTI, IR NU

jų šmeižtų katalikai gavo 
leidimų, turėjo virš 50 rin
kikių, darbavosi gražiai ir 
surinko $432.58.

Garbė springfieldiečiams, 
kad jie nesiduoda socialis
tams už nosies vedžioti, ir 
kad nežiūrint į socialistų 
kliudymus, sugebėjo tiek 
daug aukų surinkti. Tai nau 
jas prirodymas ,kokie Lie
tuvos neprieteliai yra socia
listą. K. Stuobris.

PAULSBORO, N. J.

tik $2,000.00. 
Nuo 15—25 d. lapkričio

KRYŽIAVOJO KATALI 
KĄ LIETUVIŲ ANT BA-

Detroite 12 tautu, vadinamu!DO LENTOS.. Jis sakė:
NEISIME PRIE KU-

Lietuvių Dienoje vietos 
lietuviai surinko aukų nu
kentėjusiems nuo karės 
$148.75. Surinktus pinigus 
pasiuntė Am. Raudonajam 
Kryžiui, Washington, D. C. 
Tiesa, čia nedaug lietuvių, 
bet dar daugiaus butų su
dėję aukų, kad visi butų at- 
jautę taip svarbų tautos rei
kalų. Nemažai “Keleivio, 
“Kardo-Šakės” ir kitų so
cialistų šlamštų auklėti
niams aukų rinkimas nerū
pėjo. MAT SOCIALIS
TAMS NERUPI BADAU
JANČIOJI LIETUVA.

Čia darbai eina gerai. Yra 
keletas pasiturinčių lietu
vių. Turi nuosavus namus 
ir gražiai gyvena.

svetimtaučių socialistus. Te- 
čiaus jų vargas nuėjo ne
kaip. Ant rytojaus, pasibai
gus tardymui, jų kunigu- 
žiui už platinimo savo moc- 
kiškos košės tapo įsakyta ap 
leisti kuogreičiausiai ne tik
tai Easton’ų, bet ir Pennsyl 
vanijos valstijų.

Brangus tautiečiai, pasi
mokinkime iš šito ir jam pa
našių atsitikimų! Visi, kurie 
iki šioliai vis dar abejo jote 
apie socialistų ir šliuptarnių 
bjaurius noras ir jų darbus, 
dabar įsitikrinkite, ir pasa
kykite, kuo yra vertas jų 
darbas ir patįs ? Kuomet, lai 
ke tardymo, Majoras ir kiti 
svetimtaučiai, išgirdę apie 
Mockaus paleistuvystę pla
tinančias kalbas, tvėrė sau 
už galvos, musų-gi sociali
stai netiktai ko nesigėdžia, 
bet dargi džiaugiasi ir net 
kartais didžiuojasi!! Ar ga
lima yra kur rasti didesnis 
tamsumas ir ištvirkimas?! 
Man rodos, kad geriausia pa

Allies, rengia didelį bazara
iš karės priežasties Europo- NIGŲ IR NEPRISILEISI- 
je nukentėjusių labui. Tarpe ME JŲ PRIE AUKŲ, NES 
tų 12-os tautų yra ir Lietu- JIE GALI PAGLEMŽTI.” 
viai. Kiekviena tauta, vie-'Katalikai atsiliepė: “kas 
name labai dideliame name, ’ rinks aukas i Svetimtaučiai
turės savo pavilionus (kios- kunigai pažadėjo pristatyti

GYVENIMO. Tas knygu-įkus) ir juose darbuosis išsi-'aukų rinkėjų nuo 2 iki 3 šim 
tęs perskaitęs, žmogus ga^juosę, kad tik daugiau pada-tu. Čia katalikų daugiausia 
ne vien pats pasinaudoti^rjus pįnįg0 minėtamjam tik- ir turtingiausi.” Dar katali- 
bet ir kitus įtikrinti, ko ver-!gĮuį Kiekviena tauta turi kai paklausė: “kas suskai
te yra tie musų tautos ardy- paskįrta sau laikų, kuriame tys surinktas aukas?” At- 

koncertais, perstatymais ir sakė: “Draugijų komitetai.’* 
prakalboms turės progų pa- Iš to kilo kivirčai. Pirininin 
sirodyti kitiems. Lietuvių j kas, socialistas pasakė, kad 
Diena pripuola lapkričio 17 neišrinkti kataliko komite-

tojai.
Kų bedieviai nedaro, kad 

apšmeižus katalikų bažny
čių. Bažnyčia, girdi sudegi 
uusi Geordano Bruno tauto taiį £ mes tikimės, pa- tu, nes katalikai esu “DUR- 
didį žmonijos vadų ir prie- gaj išgalėjimą, pasirodyti. NIAI.” Taip dalykams vir- 
teli, tokį didį mokslininkų ir Qalima spręsti, kad iš to tus katalikai atsisakė su jais 
mokytojų. Bažnyčia žudžiu- Nazaro pelno bus nemažai, 
si po kalėjimus mokslavy-Į Įžangos pinigai ir nekuriu 
riuS: Kopernikų, Galilėjų, j amerikonų, aukos bus skir-

veikti.
Jie aukų tesurinko vos 

$110. Tai sarmata tokia
me mieste surinkti tiek ma-Musų gi išleistos knygų- Stomos po lygia dalia visoms 

tės trumpai, aiškiai, prisilai tautoms, prie tam kiek koki žai aukų.

Ir priežodis sako: įsileiskkant dokumentų ir mokslo tauta — bazaro metu savo 
tyrinėjimų išrodo žmonėms,1 pavilione uždirbs — tai sau 

kaip ant delnos, kiek tiesos! įr pasilaikys.
tose bedievių leidžiamosiose i Neprošalį bus paminėti, 
paskaluose.

EASTON, PA.
Kaip kitur, taip ir pas 

mus,, soeialistiškojo rojaus 
platintojai žymiai eina ma
žyn prieš trejetų mėnesių 
tų. neva žmonelių, turėjome 
net apie 52, nunai-gi jų žy
miai sumažėjo, vos pusė be
paliko. Tai vis-gi malonus 
apsireiškimas: lietuviai—ka 
tulikai, matyt, pradeda susi-

našaus “mokslo” skelbiamo 
ji vieta turėtų būti kur kū
tėje, terp raguočių, bei bez- 
džionių-vuodeguoeių, o ne 
terp žmonių, o kaip jums 
rodosi? Tai-gi visi iki vie
nui privalome stoti į kovų 
prieš tų pragaištingų sociali
stų darbų! Visi, iki vienui 
privalome nuo jų visiškai at 
sitraukti ir neturėti su jais, 
kaipo pasaulio, tautos ir 
bažnyčios išgamomis, jokio 
artimesnio ryšio; tuomet tik 
mes pakelsime savo tautos 
vardų, kuris šiandienų sočia 
listų ir ištvirkusių vaikėzų 
teip didžiai yra žeminamas.

Kardas.
Red. Prier. Anglų laikraš

čiai aprašo, kaip Mayoras 
Neviu, stebėjosi, kad lietu
viai gali eiti klausyties kal
bų tokio tamsuno, kaip Moc

prasti. Tikimės, kad dabar’kus. Šitai jo žodžiai: 
po Kat. Sp. Sųvaitės, kuri j “The thing that surprises 
kuogeriausiai nusisekė (nes'me inost about this case is 
nuo 6-ių iki šiol buvusiųjų that so many apparcntly-in- 
knt. laikraščių prenumerato telligcnt Lithuanians should

kiaules darželin, išknis gra
žiausias gėles. Taip čia SO
CIALISTAI ĮSISKVERBĖ 

jog 7 d. šio mėnesio miestas SUSIRINKIMAN IR SU- 
Kad tos naudingos ir įdo-^Detroit, savo didumu užims ARDĖ ŠVENTĄ TAUTOS

DARBĄ......................................
LIETUVIAI, KATALI 

perka daug, atiduodame užjvojo su didžiausiu žmonijos KAI, NAIKINKITE TAS 
KETVIRTĄ ar pagaliaus priešu — ALKOHOLIU. PIKTŽOLES, IS SAVO 
PENKTĄ KAINOS DALĮ. DETROIT IR VISA MI- TARPO- NEĮSILEISKITE

mios knygutės butų visiems’ ę, tą vietų Suv. Valstijose, ir 
prieinamos, tiems kurie jų visa Michigan valstija ko-

Agentams tai geriausia 
proga uždirbti, nes, daug i- 
mant, galima knygučių gau
ti už ketvirta ar pagaliaus 
už penktų jų kainos dalį.

Visiems gerb. lietuvių ka-

CHIGAN VALSTIJA NU Į SUSIRINKIMUS AR Į 
VEIKIA ALKOHOLĮ IR ŠIAIP KOKIUS VIESUS 
TAI ANT VIETOS. KA
RIAUTA SMARKIAI, SU
VARTOTA
PRIEMONES

talikų veikėjams tos knygų- G AI IS BRAVARŲ IR 
tės tai geriausias pagelbinin SMUKLININKŲ PUSĖS, 
kas sustiprinti musų žmony- BET VISGI TIESA VIR 
se katalikiškų kultūrų, supa SŲ GAVO. Viena t.ik ne-

VEIKIMUS TŲ NEVIDO
NŲ SOCIALISTŲ. JIE 

VISOKIAS MUS PAMOKINO. Tai 
YPATIN-j įors jus katalikai nesiduoki

te apsigaudinėti.
SOCIALISTAI TAUTAI

rių pavyko surasti iki 62), 
apšvietimo bei susipratimo 
kelyje musų broliai padarys 
ne mažą pirmyn žingsnį. 
Tuoni tarpu tamsybės pla
tintojai. nujausdami savo so 
cialistiškojo rojaus silpnėji
mų, skubia kuoveikiausiai 
parsikviesti savo dvasios 
stiprintoją velnių kupčių 
Mockų, idant, pusisėmus 
nuo jo “moksliškos” košės, 
galėtų pasekmingiaus platin 
ti socialistiškąjį rojų, varyti 
pragaištingą žmonių tvirki
nimo darbą. Patiko “vel
nių pardavinėtojui” jo vai
kelių norai, suteikė jiems už

DARO GĖDĄ E* BLĖDĮ, jų u«d urną plačiausią laisvę, 
Mg. Balsas, pridurdamas'dbr, kad socia-

listen to a man who is so 
ignorant.”

Be to tie patįs laikraščiai 
aprašo, kaip Mockus buvo 
suareštuotas už savo blcviz- 
gas Baltimorėj. Šitai kų sa 
ko tas laikraštis:

“M. X. Mockus, the Lith 
uanian who has been in 
Easton for Severai days 
creating a great deal of 
trouble among the people o f 
his nationality. Mockus po- 
ses as a priest. The artiele 
sets forth that Mockus was 
arrcsted in Baltimorc for 
obscenc and blasphcmous 
talk, and, when arraigned 
boforc n magistrate therc, 
produced a certificatc show-

“Kataliku Spaudos 
Savaitėje”

Rakomenduojame Platini Šias knygeles:
Socialistų Norai ir Darbai liesos Šviesoje. Gy

vais atsitikimais prirodyta ko nori musų 
socialistai. Kaina .....................,......... •... 5c

Į Socialistų Kojų. Socialistų darbai ir troški
mai nušviesti juokų formoje. Linksma 
knygelė.................................................................. 5c

Marksas II. Pasiremiant pačiais svarbiausiais 
Socialistų Dokumentais išrodyta, kaip so 
cialistai rengia biaurią vergiją......................... 8e

Giordono Bruno. Didžiausis bedievių kankinys 
(inučelnikas). Parašė A. M. Antroji 
laida, kaina ......................................................... 5c

Kopernikas ir Galilėjus. Garsingas žvaigždi-
ninkas. Parašė A. M...................................... 8c

Ne. 38. BralžlneUal. Tai labai {domiai apy
sakaites. Kalbą lengvi. Parašė Skruzdė.
Chicago, III. 1015 .....................................................45

Ne. 736. Lietuvos Istorija. Sutaisė Pranas,
Trumpas Lietuvos Istorijos vadovėlis,- 
tinkąs mažiems ir suaugusiems, 112 pusi. .25 
Ta pati, drūtais drobės apdarais.................. 35

No. 822 Lietuvių Tautos Mamorljalaa. Parašė 
ir indavė Tautų (Raišių) Kongresai 
Londone atsibuvusiam liepos 26—29 
1011 m. J. Gabrys. Vertimas 11 praa- 
euzų kalbos dalis I Vilkes Banį, Pa., 
tai”. Su paveikslais.................................................. 19

No. Užkrečiamųjų Ligų Išsi. letojimo Budai ir
Kova Su Joms. Sutaisė Dr. Greičiūnas .15

No. 069. Apsvarstyk I Atlik įsiems misiją pa
minklėlis; parengė Tėvas i Kapucinu . .1.. .5 z|r

No. 1020. Plati šv. Istorija Seno Ir Naujo Įs
tatymo. Parašė kun. D. Bončkovskis.
Vertė Dalį I mą kun. V. Mironu, Da
lį II kun. K. Kazlaus'-is. Su paveikslais 
perapausta sulyg J. Zavadskio ĮSOS m. 
laidos. Drūtais poperos apdarais, viso 
272 pusi. ........................... ................................. 91.09

No. 1022. Trumpa Iv. Istorija Beno Ir Naujo 
Įstatymo. Parašė kun. I. Buster. Kieto 
popero apdarais. ............................................. '. .25

No. 1050. Belkalingiausios giesmes, bažnyčioje
Sv. Kazimiero dr. leidinį........................... 4

No. 1009. Krikščioniško Mokslo Katekizmas, 
dalis I. Surengtas ir nigirtaa trečiojo 
Baltimores Koncilijaus. Pagal angliška 
sutaisė kun. F. B. Serafinas. Talpina 
trumpius klausimus ir atsukimus pritai
kytus pradedamiemsiems skyriams. K. .15

No. 1100. Krikščioniško Makalo Katekizmas, 
dalia II. Surengtas ir užgirtas trečiojo 
Baltimores Koncilijaus, pagal angliška, 
sutaisė kun. F. B. Serafinas. Bitams ka
tekizme sutalpinti klausimai, pritaikyti 
augštesniems mokyklų skyriams. Gražus 
išleidimas. Kalba lengva ir aiški. Kaina .25

Na. 1105. Trumpa Lietuvių kalbos Gramatika.
Sutaisė Mokytojas Juoz. Damijonaitis, 
vietinis Lietuvių Kalbos vadovėlis tin
kąs mokyklose ir patiems per savy mo- 
kinties, poperos apd..................................................85

No. 1134. Skaitymo Pradžiamokslis, sutaisė J.
Damijonaitis, dalis II............................................35

No. 1135. Vaikų žvaigždutė. Bendoriaus, dalis
I, kieto poperes apdarais.............................. .. .25

No. 1132. A. B. O. Pradžiamokslis. Butsisė
J. Damijonaitis, drobės apdar.................... .95

No. 1136. Vaikų žvaigždutė, dalis n, kieto po
peros spd.................................................................... 45

Na. 1187. Blogi Kudlkų Papročiai, su paveik
slais, parašė Dr. A. L. Greičiasai) kiek
vienai motinai iį knygelė patartina 
perskaityti, ........................................................... 49

No. 1214. Lietuvos Vyčių Dovanėlė. Pavalė 
kua. Dr. M. Gustaitis. Paikus veikalėlis 
ir tikra dovanėlė. Kiekvienas, jauni
kaitis bei mergaitė privalo įsigyti Vy
čių Dovanėly. Chleago, IU. 1011, pusL 
88................................................................................... M

No. 1210. iv. Kaclmlaras Lietuves Karalaitis, 
ypatingai jaunuomenei patartina skai
tyti ir platinti iį knygely ................................ M

Na. 1919. Lietuvių Katalikų Metraštis Be- 
dagave kun. P. Lapelis. Tie tai vieaa 
įdomiausių knygų lietuvių kalboje. Ma 
rasi daugelį paveikslų sausų vaikėjų; 
aprašymą lietuvių organieacijy, para
pijų, draugijų, draugijėlių. Visokių in
formacijų, dainų, pasakaičių Ir tt. 
Kiekvieno lietuvio grįčioje privalo ma
liesi Iį knyga. 441 pnsl. popero spd. .78 
Drūtais drobės apdarais ............................ 91.99

Užsakant po daugel ant nykio 
nuošimtis.
Adresuokite:

nuleidžiama didelis

DRAUGAS PUB. CO.
I8OO Wust 49th Street Chicago, Illinois

V



i <
savaitinis draugas

S. L R. K. A. KUOPŲ 
SUSIRINKIMAI.

SO OMAHA, NEB. 
SLRKA. 128 kuopa laikys

susirinkimų 19 dienį lapkričio 
3 vai. po pietų, šv. Antano 
par. svetainėje, bus daug svar 
bių reikalų ir meldžiu ko- 
skaitlingiausiai atsilankyti ir 
naujų narių atsivesti.

A. Leonavičius, rašt.

SWOYERS, PA. 
SLRKA. 77 kp. laikys su

sirinkimų lapkričio 19 d. M. 
Janulevieiaus svet. 3 vai. po 
pietų. Visi sąnariai malonė
kite pribūti susirinkiman.

A. Katkevičių, rašt.

YOUNGSTOWN, OHIO. 
SLRKA. 63 kuopa laikys

mėnesinį susirinkimų, 19 d. 
lapkričio, 1916, 3-čių valandų 
po pietų. 245 E. Federal St., 
Gerbiamieji sąnariai malonė
ki te visi pribūti susirinki- 
man, nes turime daug naujų ir 
svrbių reikalų. Taipgi atsi
veskite kodaugiausia naujų 
sųnarių.

J. Kasparavičių, rašt.

NAUJI SĄNARIAI, 

Prisirašę 3-čiam bert., 1916 m.

1 kp. EDWARDSVILLE, PA.
Ver. Matulevičienė „
Kazys Kučinskas „
Juozas Petkevičia
Alena Totoraitienė'

2 kp. FOREST CITY, PA 
Ona Prudic

3 kp. ELIZABETH, N. J.
Jonas Sarapinas 
Pov. Pincius,
Ona Sarapinienė

7 kp. PITTSTON, PA.
Mikalina Radzvinavičienė 
Ant. Višnauckas 
Ant. Višnauckas,
Ant. Skripkiunas

Draugijų
Reikalai

99 7.00

250.00
500.00

500.00

2.50 500.00

14.00
250.00
150.00
250.00

J

TAUTOS FONDO VAL
DYBA.

6329 So. 
Chicago,

AM.

SVARBUS PRANEŠIMAS 
S. L. R. K. A. PITSBURGO 

APSKRIČIO KUOPOMS.
Pagal pereito suvažiavimo 

nutarimų, Pittsburgo apskri
čio ateinantis suvažiavimas į- 
vyks 3 dienų gruodžio š. m. šv. 
Petro ir Povilo bažnyčios sve 
tainėje, 318 — 4th Avė., Ho- 
mestead, Pa. Pradžia 4 vai.

Širdingai kviečiame visas 
Pittsburgo ir apielinkės kuo
pas dalyvauti šiame suvažia
vime, pagal išgale.

Katros kuopos yra geriau 
pasilaikančios gali atsiųsti 
nors po du delegatus, arba 
daugiaus.

K. Vaišnora. 
Pittsburgo apskr. rašt.

NEVV JERSEV APSKRI
ČIUI PRANEŠIMAS. 

SLRKA. laikvs antra kon- 
ferencijų, Newark, N. J. gruo
džio 10 d., 1916 m. 3 vai. po 
pietų, šv. Jurgio draugijos 
svetainėje. Visos šios apylin
kės kuopos turi pasirūpinti 
prisiųsti delegatus konferenci 
jon. Būtinai kuopų atstovai 
privalo dalyvauti šioje konfe
rencijoje. Daug svarbių rei
kalų reikia apsvarstyti.

T. Sprainaitis, 
Apskr. raštininkas.

A. Nausiedienė, 917 W.
33rd St., Chicago, UI.

Dvasiškas Vadovas — kun.
J. J. Jakaitis, 41 Providence 

t., Worcester, Mass.
Knygius — kun. S. J.

Itruckus, P. O. Plymouth, Pa. 
Gydytojas — Dr. A. K.

Rutkauskas, 2302 S. Leavitt 
t., Chicago. DL

CHICAGOS I APSKRIČIO 
3. L. R. K. A. ADRESAI'

Pirm. A. J. Sutkus, 6329
■To. Fairfield avė., Chicago. 
TU.

Rašt. J. J. Palekas, 4528
So. Washtenaw avė.,

Chicago, III. 
Ižd. J. Žakas, 3339 So.

Emerald avė., Chicago, UI. 
Organizatoriai:
A. J. Sutkus,

Fairfield a. e 
.11.
SUSIV LIET. R. K. 
PITTSBURGO APSKRIČIO 
VALDYBOS ADRESAI:

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

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

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

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

Organizatorius, Kanstan- 
tas Vaišnoras, 1116 Hillsboro 
St., Pittsburgh, Pa.
SLRKA. CONNECTICUT
APSKRIČIO ANTRAŠAI. 

Pirmin. O. Rosmanskas, 41 
Capitol Avė., Hartford,
Conn.

Pirmin. pagelb., J. T. Kazlau- 
skis, 443 Grand Avė., Nevv 
Haven, Conn.

Raštiniu., S. ibulskis, 3 Fenu 
Place "VVaiterbury, Conn

Kasinin., A. E. Petrauskaite, 
4 Congress Avė., VVaterbu 
ry, Ct nn.

Kasos gl-b., M. Pasakaitė 
235 Pa k St., Ha 1 foru, 
Conn. :r
A. Aliei.kiutė, 106 Spn.ec 
SI. Manuster, Conn. 

Organizatoriai: B. Sarapas, 
23 Sheldon St., Hartford, 
Conn. ir
J. B. Šaliunas, 866 Bank 
St., VVaterbury, Conn.

SEKANČIAS KNINGAS
VELTUI GALIMA GAUTI 
S. L. R. K. A. KN1NGYNE.

1. Gabrio “Lietuvių Lenkų 
unija”.

M

8 kp. CLEVELAND, (y 1IO. 
Marė Butkunienė

9 kp. BRIDGEPORT, CONN. 
Ant Miliauskas

11 kp. WATERBURY, CONN. 
Kazys Augustas
Kazys Jurkūnas „
Jonas Tamošaitis

12 kp. SHAMOKIN, PA. 
Pranas Jurgionis 
Augustas Bažinkevičia,
Juoz. Auštra „

62 kp. SHEBOYGAN, AVIS. 
Juoz. Dvilaitis,
Ant. Gribas
Petronė Maziliauskienė
Autose Austravičiutė
Anelė Stanskienė „

63 kp. YUONGSTOAVN, OHIO 
Vincas Žalis
Marė Pajaujienė
Ona Nagrauckiutė
Ona Siveikiutė
Katrė Dantienė
Marcelė Kapacinskaitė 
Alena Sabaliauskienė 
Kazys Arlauckas

65 kp. PATERSON, N. J.

<.00 1000.00
10.50 500.00 

ėįb
7.00 500.00

150.00

7.00 150.00

7.00
10.50
10.50

14.00
14.00

na
3. Jono, “Kelionė į Euro- 
2. Jono, “Diedas ir Graži-

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

RESAI:
Pirmininkas — J. Jaroševi

čius, 1048 VVashington St., 
Norwood, Mass.

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

Raštininkas — J. 8. Vasi
liauskas, 112 N. Greene St., 
Baltimore, Md.

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

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

įersvtile, Pa.

99
4. Jono, “Kražių Skerdy

nė”.
5. Jono, “Konradai Va

lenrodas”.
6. Frecmanoč “Europos Is 

tori ja”.
7. Jocio, “Kuomi Žmonės 

Gyvena”.
8. Jono, “Naktys”.
9. Astramsko, “Petras Že

maitis”.
Aplikacija turi būti pažy 

mėta kuopos viršaičių vardais 
ir krasos ženklelių už 10c. 

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

250.00

500.00

150.00
150.00

500.00 
250.00 

7.00.150.00 
150.00

3.50

7.00
3.50
7.00

3.50
7.00

7.00

Alpė Juškaitienė 99 f »4*.
Kazys Valka vičius 99
Juozas Juškaitis, 99

67 kp. RACINE, AVIS.
Alek AVhite 99 14.00
Ant. Skukauskas, 99 3.50

69 kp. ASHLAY, PA. ■. y i**
Juoz. Slavickas, 99 7.00

76 kp..CONNERTON, PA.
Jurgis Užupis 99 10.50

77 kp. SAVAYERS, PA.
Kazys Antanaitis 99 7.00
Katrė Gurienė 99
Agota Grabckienė 99
Mikolas Bagdonas 99 7.00
Ona Bagdonienė 99 3.50

78 kp. DU BOIS, PA.
Marė Kartavičienė 99
Ant. Levulis 99 7.00
Mikolas Urbonas 99 14.00
Dom. Szilaitė 99 7.00
Adomas Babauskas, 99 7.00

80 kp. EYNEN, PA.
Ant. Kasiulinas, , ,
Rožė Pultaraškienė

82 kp. ST LUOIS, MO.
Mikolas Raguckas,

83 kp. SCRANTON, PA.
Vincas Kirvelevičie „

85 kp. CHICAGO, ILL.
Anelė Juškienė ,
Ona Juzaitienė

87 kp. N. S. PITTSBURGH, PA. 
Marė Milašienė 
Vladis. Marcinkevičius 
Petrusė Krizanauskiutė 
Anast. Belnaitė 
Aižė Gelažiutė 
Pranė Dremeikienė

89 kp. HARTFORD, CONN. 
Bronis. Videikis,
Just. Bučas 
Ant. Zalmtka 
Jonas Grigaliūnas 
Ona Rimkienė 
Juoz. Rimkus 
Stanis. Tvurijonuitis 
Jurgis Bakevičius 
Jurgis Bernotavičius 

’Vlod. Juras 
Jurgis Mazenis\
Jonas Balčiūnas

250.00
500.00
150.00
250.00
250.00
150.00
250.00
250.00

1500.00
150.00
250.00

150.00
500.00

150.00

500.00

750.00
500.00
500.00
500.00
150.00

500.00
250.00

1000.00
250.00
250.00

150.00
150.00

14.00 500.00

14.00

7.00

99

250.00
150.00

500.00

150.00
150.00

150.00

500.00 
150.00 
150.00 
250.00 
150.00 
250.00 
150.00 
500.00 
150.1 MI 
500.00 
150.00 
250.00

Pirminiukaas: kun. J. J. 
Jakaitis, 41 Providence st., 
Worcester, Mass.

1- mas vice-pirm. Adv. A. 
Šlakis, 3255 So. Halsted st., 
Chicago, III.

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

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

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

Iždo globėjai:
A. Nausiedienė, 917 W. 

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

Pa.

JOS, WAUKEGAN, ILL., VAL 
DYBOS ADRESAI:

Pirminiakas, Steponai Kelio- 
tia, 1344 So. Jackson st. 
Pagelbininkas, Kazimieras Bur 

ba, 1416 So. Park avė.
Protokolų raštininkas, Anta

nas Samoška, 1230 So. Victoria 
St.

Finansų raštininkas, Jonas 
Bakšys, 1327 So. Victoria st.,

Kasininkas, Antanas Bakšys 
1327 So. Victoria iu

Kasos globėjai:
Leonas Krikštinavioia,

So Victoria St.,
Adomas Jonaitis, 1326 So. 

Lincoln St.
1. Maršalka, Pranas Dapkvs, 

1407 So. Park avė.
2. Maršalka, Antanas Didjur 

gis, 1327 &o. Psrk sve.
Knygius Pranciškus Kaptu- 

rauskas, 1321 So. Victoria, St.
Susirinkimai po aštuntai kiek

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

1326.

ŠVENTO MYKOLO draugi- 
jos, rockeoKd, ill., val

DYBOS ADRESAI:

Pirmininkas, Kazimieras Mik- 
'as, 1020 — 1022 S. Main st.

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

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

Finansų raštin.: J. Zobinas 
1129 So. Church st.,
Dr-stės, Dievo Apveizdos para

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

W. 19 PI.
Pag. — M. Ramanavičia, 547 

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

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

>58 W. 14 st.,
.. Ižd. — A. Grisius, 732 W.

Kasos glob.: Zof. Bartkevi 
ėaitė, 1828 S. Peoria st.,

Al. Klimas, 558 W. 14 st.,
Maršalkų, — Mikolas Jatu 

na, 622 W. 15 st.,
Susirinkimas kas pirmų ne 

iėdienį mėnesio, Apveizd. Die 
■’o parap. salėje, 3 vai po pietų

BV. JURGIO KAREIVIO 
DRAUGYSTES, N0RW00D,

MASS., VALDYBOS 
ANTRASAI:

Pirmininkai, Staayi Kadaru 
>038 Wa«hington it.,
I9th st.,

Pirm. pagelb., Pranai Kudii 
ka, 31 Franklin st.,
Protokolų raštininkas, Joną* 
Kuškis, 18 Trcmont at.,

Fin. raštininkas, J. Versec 
kas, 1184 Waihington st.,

Kasierui, Viktoras Karaliaus 
kas, 22 Sturvant avc., '1

Iždo globėjai:
Jokubaa Puzinai, 20 Pond it.,
Barnasiui Jankauskas Willow 

■t.,
Martinai Bulksas, 39 Tre- 

mont it.,
Maršalka, Stasys Kamila, 39 

Tremont it.

Na kiek Tamsta Uždirbi bet Kiek Sutiupini
Jeigu tamsta nori būti savistovus tai vienas kelias 

jo dasiekti, tai pradėt Savings acouut’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 suvirs šešius milijonus dolerių.

Paoples Stock Yards 

STATE BANK
Prli Ashlnd An. ir 47 gatvk

Musu luitas siekia suiirš
$6.000.000

Laikas Visiems Prie Šviesos j

'Jei trokšti įgyti tikrų šviesų, užsisakyk laikraštį
“ŠVIESĄ”

kurį skaitydamas pats upsišviesi ir kiton galės', i > 
prpipep šviesos parodyti kelių.
“ŠVIESA” rašo labai daug pamokinančio apie

žmogaus pažangumų.
I “ŠVIESA kaiuoja metams tik 50 sentų.

Visokiais reikalais kreipkitės adresu:
i t 46 CONGRESS AVĖ., WATERBURY, CONN. ! į

i B

NUSKANDINTI TRĮS 
ANGLU LAIVAI.

FRANCUZAI PERIA KAIL 
VOKIEČIAMS.

Londonas. Laivų bendro
vė “Llovds” praneša, kad 
laike pastarųjų 24 valandų 
minos nuskandino tris anglų 
laivus: “Kapunda,” “Cater 
liarn” ir “Morazan.”

Jūreiviai liko išgelbėti.
Vieno laivo kapitonas pa

teko į vokiečių nelaisvę.

Paryžius. Vokiečių atakos 
Sommos fronte, prie Sailly- 
Saillisel francuzai atnmšėr 
Muštųsi durtuvais. Vokie
čiai priversti buvo užimti 
naujas pozicijas.

GAVO OFICIALI PA
TVIRTINIMU

BETVARKĖ RUMUNIJOS 
ARMIJOJE.

Washingtonas, D. C. Suv
Valstijų pasiuntinys Berly
ne prisiuntė į Washingtoną 
kablegramą apie atbūdavo j i 
mų Lenkijos.

Smulkmenos bus praneš
tos pačta.

ANGLAI SAUGO 
ARGHANGELSKA.

Stockholmas. Gauta žiuia, 
kad Rumunijos kariškasis 
ministeris. darydamas revi
zijas, surado daug netvar
kos Rumunijos armijoje. 
Esą aficeriai paperkami, va 
gia nuo kareivių maistą, a- 
municiją ir t.t. Generolas 
Dragučo ir du majorai jau 
praš ilinti iš armijos. Toks 
pat likimas laukia ir dauge
lio kitų.

Anglija nusiuntė keletą 
savo laivų į Rusijos uostą 
Archangelską. Jie saugos šį 
uostą nuo vokiečių povande
ninių laivų, kurių ten privi
so labai. daug.

TRANSYLVANIJOJE VO
KIEČIAI PASLINĘ10 

MYLIĮĮ PIRMYN.
Londonas. Generolas Fal- 

kenheynns Transylvanijoje 
smarkiai darbuojasi. Vokie
čiai skelbiasi, kad jie čia pa 
slinką 16 mylių pirmyn. Ru
munai apylonkėse Kurdui n 
neteko dviejų miestų.

Į pietus nuo Rothenthur- 
uio vokiečiai paėmė į nelai
svę 150 kareivių ir 2 anuo
tas.

RUSAI PRISIPAŽĮSTA 
PRALAIMĖJĘ.

Petrogradas. Oficialės ži
nios praneša, kud prie upės 
Narayuwkos, į pietus nuo 
Lvovo vokiečiai paėmė dalį 
rusų apkasų. Prie Lipniea- 
dolna ir Svistelniki rusai at
laikė savas pozicijas.

FRANCUZAI ATSIĖMĖ 
SAILLISEL,

Paryžius. Po smarkių mū
šių franeuzams galų gale pa 
vyko atsiimti miesčiuką Sail 
lisel. Vokiečių kariuomenės- 
nhoStoliai prie to miesčiuko 
labui dideli. Ištisos apylen- 
kės nuklotos lavonais karei
vių.

Vokiečių atakos pietinėje 
dalvj Komiuos fronto taipo 
gi liko atmuštos.



8. SAVAITINIS DRAUGAS

BULOTOS
ALGA

T^- i • suprasite lietuviškos katali-Sd-KO dplL kiškosios spaudos svarbą,
laJLroc/nii nla kad imsite energiškai, su pa Socialistu laikraštis “Ko-laikraščiu pla- sišventimu platglti saTO Jk iak kukis is darbi-
tinimą nonit*- raščius, kada užkirsite kelią CENTŲ PASI-, J. i • į musu visuomenę socialistų STATĖ PUIKŲ PALOCIŲ,
Ziai, kardinolai bei laisvamanių tamsinan-!y™‘1(ftSJį• 1 • tiems šlamštams?!... M* SAVAITĘ 110 D0-

ir vyskupai Geriausi uroza praplatini LERIŲ> T‘>ki« budu Į ME-J Geriausi proga piapiatini |NESĮ Bulofa gaun.JS ARTI

Jie juokėsi iš lietuvių nesą- ANGLAI NUOLAT VAR- 
nionės. TOJA NUODIJANČIAS

Nors socialistai su savo DUJAS.
Liaunomis intrigomis prida
rė daug nesmagumų ir blė- 
dies, visgi katalikai surinko 
$344.23. Socialistai surin
ko $106.83.

Didis katalikišką laikraš- ŠpTudos^araS kuri dablrD°““Ų’; 

čių rėmėjas popiežius Leo- artinas, ir dar geresng pro-; P‘ ! TT7 ,‘ -i'-. ,i.
nas XIII 1883 metais Vien- ga įaį kalėdojimas. Tuomet ’ r ‘ •*
ims vvsknnui tain rašė- ? . x- • • x • kalima butų dar daugiauuos vyskupui taip rase. kumgas tėvynainis tun ge-|Inoluotij (lai. labiau

“Geriausis ir tinkamiau- riausią progą atskirai pakai nepatįlli<ainas sau ypatas.
sis būdas tikėjimui ginti, binti kiekvieną ir pavartoti ----------------------
musu nuomonė, yra laikraš- tokius argumentus, kokie tin pn7MAM|A||Q ID 
tis. Su pagelba gerai veda- ka to žmogaus supratimui. rULNRIlIRUO Iii

mo laikraščio lengviausia su Mes tikimės kad nebus ino VflKIFf.lil NFATI- 
ardyti tikybos priešininkų neį vieno prakiinaus mu8J JU0 llLHIl
latinė misija parapijoje. ""į pn&^^Z^! DUODA INKAMS.

Tas pats popiežius 1899 muSų žmoneliams. j ------
metuose Brazilijos vysku- _ . .. . XT

. . v. I Lozanna (Šveicarua) Ne-pams taip rase: ; ---------------------- - . . . . ' .. , , ,■ I fk a ■■ - a seniai delegacija lenku krei-
“Atkartotinai patariame Unp.nl nfji |fqn_ ,„s plic Aus, rijos vyriausv

jums darbuoties su didžiau-} 1/UUIOIIOIl| ROBI Įb(,s? kiausdama’ ar Austrija 
siu uolumu ir. išmintimi lei- S nrnlni atiduos Lenkijai Galiciją,
džiant ir platinant katalikiš ||I|b/iT/1a I nrflKII™;Austrijos vyriausybė ant ši

to užklausymo atsakė šitaip: 
Jeigu Vokietija atiduos 
jums Pozuanių, tuomet mes 
jums atiduosime Galiciją, 
priešingai — Galicijos negan 

įsite. Vokietija gi nesutiko

kus laikraščius. Nes šiais 
laikais žmonės nustato savo 
nuomones ir tvarko savo gy
venimą beveik tuo, ką jie 
skaito kasdien laikraščiuo-

M ’se.'
Gi popiežius Pijus X sa-

Socialistų kan
didatas j proku
rorus skundžia
mas už vogi-

■ ■ I________________

nią pinigŲ VOKIEČIAI kviečia len
kus PAGELBĖTI MUŠTI 

RUSUS.

ko:
“Veltui jus statysite baž

nyčias, veltui remsite misi
jas, veltui steigsite mokyk- “Dzieimik Chieagoski”i 
las, jeigu tas darbas nebus No. 255 šių metų rašo, kad 
paremtas katalikiškais laik- socialistų kandidatas į Illi- 
raščiais. Visos tos jūsų pa- uois valstijos prokurorus 
stangos nueis niekais, jei A illiam A. Cunuea apskųs- 
jųs nesugebėsite vartoti ap- tas teismui. Jis kaltinamas 
sigynimui to tikrojo ginklo, D Z PAVOGIMĄ (defrauda 
kokiu yra grynoji ir tikroji tion) $1,102.62 IŠ KASOS 
katalikiška spauda.” NAŠLIŲ IR NAŠLAIČIŲ

Vieną kartą pas Pijų X organizacijos “Ancient Or- 
atsilankė katalikas laikrašti der of Tlibernians.” 1900 me 
ninkas. Kada tas klūpojo tuose AVilliain A. Cunnea 
prieš popiežių, Sv. Tėvas buvo sekretorium tosios or- 
peržegnojęs jo plunksną ta- ganizaeijos valstijoj Tlli- 
rė: uois. Į teismą socialistų

“Šiandien nėr garbinges- kandidatą patraukė prokn- 
nės misijos, kaip krikščio- i‘(>ro asistentas E. Quirka, 
niško laikraštininko. Aš lai-] kuriam Įsakė tą. padaryti 
minu jūsų darbo Įranki. Aš.rntš prokuroras Hoyne. Va- 
džiaugiuos, kad galiu palai- gystę priparodęs tūlas T. 
minti plunksną krikščionies Daly (6638 Cottage Grove 
laikraštininko.” jave.), buvęs gatvekarių dar-

Dabartinis gi popiežius Lininiai unijos vadas. 
Benediktas XV kartą išsita- Socialistai toki žmogų sta 

tė į kandidatus užimti taip 
Kad geri laikraščiai kuo j .svarbią prokuroro vietą, 

didžiausia išsiplatintu, teip
kad kiekvienas kasdieną tu- . P^kurorum,
retų gero skaitymo kuriame; į111.1’ J1"1 "knitytojai žinote, 
pamokinama, austiprinama! '^"ktas senasis prokuroras 
ir pakeliama krikščioniškos,a<* a' °->ne.
dorybės.”

Panašias nuomones apie 
laikraščių platinimą dažnai 
išreiškia ir vyskupai bei kar 
dinolai. Kardinolas Laobre 
rašo:

ŽUVO BAVARIJOS 
PRINCAS.

Berlynas. Šiomis dienomis 
kares lauke liko užmuštas 
Bavarijos princas Henrykas, 
brolėnas karaliaus Liudviko. 
Princo inotyna nuvažiavo 

neie Jcanette Zankin žadaĮan^ pnzieijų pasiimti kūną 
uoliai darbuoties kongrese]’i08 vienatinio vaiko.

PIRMA MOTERIS į 
KONGRESĄ.

Butte, Mon. Valstija Mon
tana į kongresą at-large iš
rinko panelę Jcanette Zan
kin. Tai bus pirma moteris

Londonas. Francuzų arti
lerija labai smarkiai veikia 
tarp Les Boeufs ir Faucourt 
l’Abbaye. Apylenkėse An- 

Aukavusiems ir aukų rin-jcre anglai pasekmingai ata- Suvį Valstijų kongrese. Pa- 
kėjams vietos komitetas ta- |<avo vokiečius su pagelba 

nuodijangių dujų.
Tosios dujos arba visiškai 

žmogų numarina arba suga
dina kareiviui plaučius ir 
jis miršta povalei. Nuo tų 
dujų stempa ir paukščiai bei 
žvėris.

lia nuoširdų ačiū.
Kolektorius.

«««««« «««««« *♦«
DIENRAŠTIS

>9“DRAUGAS

i

Kainuoja

$3.00
Metams

ANKSTYVAS DŽIAUG
SMAS.

moteris ir rūkymas.
Londonas. Anglija labai 

įdomavo rinkimais Suv. Vai 
stijų prezidento. Prieš laik
raščių redakcijos rinkosi 
tūkstantinės minios žmonių, 

kadi idant nuokreičiausiai suži- 
rinkimu.

Statistika patemijo, 
apskritai imant moterįs il-!nojus pasekmes
giau gyvena negu vyrai. 
Mokslininkai įvairiais bu
dais bando išaiškinti šį kei
stą apsireiškimą. Žinomas 
profesorius Dr. Burr tvirti
na, kad moterįs dėlto ilgiau 
gyvena už vyrus, kad jos ne 
ruko ir netiek girtuokliauja. 
Anglijoje yra kilęs sumany
mas uždrausti kareiviams 
rūkyti.

Berlynas. Šiomis dieno 
mis Varšavoje ir Liubline Ii 
ko išklijuotos Vokietijos ir 
Austro-Vengrijos proklama 
cijos, kuriose karštai kvie
čiami lenkai stoti savano
riais į Lenkijos armiją. Toji 
armija kariaus draug su vo
kiečiais prieš talkininkus. 
Lenkijos armija turėsianti 
savo atskirą štabą lenkiškas 
vėliavas ir t.t.

POPIEŽIUS RŪPINASI
BELGIJOS LIKIMU.

Paryžius. Telegramos iš 
Rymo praneša, kad Šventa
sis Tėvas pasiuntė Vokieti
jai protestą dėlei gabenimo 
belgų Į Vokietiją.

“WILSONO IŠRINKIMAS 
PAGREITINS TAIKĄ.”

NORI TAIKOS.
Berlynas. Iš Paryžiaus 

pranešama, kad kai kurie at 
stovai Francijos parlamente 
ėmė šaukti, kad vvriausvbė 
pradėtų taikos derybas.

VIENNA. Suv. Valstijų 
pasiuntinys Austro-A'engri- 
joje pasakė, kad išrinkimas 
prezidentu AVilsoną žymiai 
pagreitins Europai taikos 
valandą. Gird, rinkimuose 
lapkričio 7 dienos laimėjo 
netik Suv. Valstijos, bet lai
mėjo civilizacija, laimėjo vi
sas pasaulis.

GIRARDVILLE, PA.
Apie Lietuvių Dieną

Lietuvių Dienoje buvo be
tvarkė. Ją darė socialistai. 
Katalikai buvo sutvarkę rin 
kėjoms vietas, bet socialistai 

Į be sarmatos, kur tik geres- 
Petrogradas. Rusų vv- nes aukoms rinkt vietos, už- 

riausvbės organas “Novoje'oėgo už akių. Mūsiškiai bu- 
Laikai vien statymo baž- Wremva” rašo, kad kaikii-Jvo paskyrę keletą kolekto- 

nyčių ir puošimo altorių jau'riose Rusijos gubernijose rių, kurios turėjo eiti per 
praėjo. Dabar svarbiausiu ,i«‘ui keletas savaičių, kaip ne pramonininkus prašyti au- 
dalyku yra: pripildyti šalį galima nusipirkti nei šmo-kų, bet socialistai net po kc- 
gerais laikraščiais.” tpLo mėsos, o sviestas ir pie|ias poras pirmiaus apsilan-

Dijono vyskupas sako, bns taip pabrango, kad tik; <ė. Svetimtaučiai su panie- 
kad verčiausia kataliko dar- turtuoliai gali tuos maistus ka stebėjosi iš lietuvių, kad 
bas, tai platinimas katalikiš vartoti. Dėlei stokos mai-neturi jokios tvarkos aukų 
kos spaudos. Bloiso vysku- sto labai padidėjo mirtingu-rinkime. Į vieną vietą at- 
pas gi tvirtina, kad gerų nias tarp vaikų. 'ėjo 3—4 poros aukų rinkė-
laikraščiu platinimas yra Odesoje dėlei stokos mil-jų.

BADAS RUSIJOJE.

tinti katalikiškus laikraš- bė davė miltų iš savo sau- renka aukas. Sužinoję apie 
čiufl, bet tiesiog liepia. dėlių, kepyklos vėl pradėjo tai šalin metė “tags” ir dau 

Lietuviai, katalikai, kadadarbuoties. giaus nebenorėjo aukoti.

dėlei panaikinimo girtuoklia 
vimo įstaigų.

SUSIDŪRIME GATVEKA- 
■ Riy SUŽEISTA 25 

ŽMONĖS.
Nedėlioję Chieagoj prie 

gatvių 63 ir California avė. 
viens gatvekaris užvažiavo 
ant kito. Susidūrimas buvo 
labai smarkus. Išviso sužei
sta 25 keleivia. Daugumą su 
žestųjų tuojaus nugabenta į

Užmuštasis princas buvo 
32 metų amžiaus. Jis dar 
buvo nevedęs.

TEL. DROVE 777,

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

10 vai. iš ryto iki 8 iki vai. vak. 
šventadienes nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. 
popiet.

i

Phone Ctml 2118 I

DR. A. YUSKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS

1743 St. Halstd CHICAGO, ILL.
COBNEP 18’h STRKKT” S

Dauguma Anglijos gyvento
ją norėjo idanti prezidentus 
butų išrinktas Charles E. 
Hughes, bet ne senasis — 
Woodrow AVilson. Ir koks 
buvo anglų džiaugsmas, kuo 
mot telegrama iš New Yor- 
ko pranešė, kad didžiosios 
respublikos prezidentu liko 
republikonų kandidatas C. 
E. Hughes. Londono laikraš 
čiai jau suspėjo pašvęsti iš
tisus puslapius aprašymui 
naujojo prezidento. “Even- 
ing Standard” rašo, kad 
draug su Amerika ir visas 
pasaulis džiaugsis dėlei iš
rinkimo Hugheso. Dabar 
notos AVilsono, tegalės, gird, 
būt talpinamos tik juokų 
laikraščiuose, dabar jau Suv 
Valstijos nepavelys vokie
čiams mindyti savo teises.

Ankstyvas džiaugsmas. 
Prezidentu liko išrinktas 
AYilsouas, o ne Hughes.

I’ACAI JAIS PASVEIKO.

Kaip Reikia Pasirinkti Saugu 
Banką Savo Pinigams 

Pasidėti
Kad iš daugelio bankų pasirinkus sau vien, kur žmogus, pasidėjęs 

savo pinigus, žinotum tikrai, kad jie ten nežlugs, reikia kai kas 
žinoti apie bankų saugumą. Svarbu žmogui, kad pasidėti jo pinigai 
duotų jam procentų, bet svarbiausia, kad jie tikrai žinotų, jog gali 
savo pinigus atisimti iš banko, kada tik nori.

KAD BANKAS BUTŲ SAUGUS, KEIKIA:
1. Kad banko kapitalas butų didelis.
2. Kad bankas turėtų dideli atsargos fondą, o tai jis gali

turėti tik jei atsargiai vedamas.
3. Kad banko valdininkai ir direktoriai butųžmonės didelių

patyrimų ir visuomenei žinomi.
4. Kad bankas butų po Valstijos ir Clearing House priežiūra.
5. Kad bankas butų jau nuo senai įsigyvenęs.

SIS BANKAS PILNAI SIEMS REIKALAVIMAMS ATSAKO, NES:
1. State Bank of Chicago kapitalas dabar yra 1,500,000.00
2. Jos atsargos fondas yra daugiau kaip $3,500,000.00.
3. Jos valdininkai ir direktoriai yra žinomi Chicagos finan-

sistai turintįs ilgų metų praktikos banko dalykuose.
4. Bankas gyvuojąs jau nuo 1879 metų.

5. Jis yra po Illinois Valstijos valdžios ir Chicagos Clearing
House Asociacijos priežiūra.

6. Jo depozitoriai viršija $30,000,000.00.
Banko Taupomasai skyrius turi daugiau kaip 40,000 depozitorių, 

tarp kurių daug lietuvių. Mat ir lietuviai jau parytė, kad šiė ban. 
kas yra vienas didžiausių, tvirčiausių ir saugiausių bankų, be to 
jame dirba lietuvių klerkų, kurie lietuviams prigimta kalbapatar- 

' nauja. Kas nori saugiai savo pinigus pasidėti, tegul pasideda šia
me banke. Bankas moka 3 nuošimtį metams.

Banko Taupomasis Ckyrius atdaras KASDIEN nuo 9 lig 3 vai.; 
Subatomis nuo 9 lig 2; SUBATOMIS VAKARAIS NUI 6 LIG 8 VAL.

STATE BANK OF CHICAGO
Kertė La Šalie ir Washington gatvių, prlešala City Hali.

NEGALIMĄ SAKYTI 
UŽTEKTINAI.

“Kopp’s Rabv’s Eriend 
Co.” vaistai yra išgelbėjo mi
lijonus vaiku gyvasčių nuo 
visokių ligų, pavyzdin žarnų 
užsikimšimo, mėšlungio, ne
migos, dantų dygimo. Aplai- 
laikė sakanti laišką nuo

Mrs. Margnret Thomns, 
Lake\vood avė.,

Baltimore, Md.
“šiuomi siunčiu Jums pa

veikslą savo mažytės, kuri v- 
ra ketvirta užaugus su pa- 
gelba “Kopp’s” vaistų. Ne 
viena motina neturėtų būti be 
šitų vaistų, nes be jų nega
lima apsieiti.

“Kopp’s” baby’s friend v- 
ra gaunama visose aptiekose 
už 25c. ir 50e. buteliuose.

Jeigu jūsų aptiekorius ne
galėtų dums pristatyti pri- 
silįskite mums popierini do- 
lm į, o gausite 2 buteliukus po 
’»9e.
KOPP’S BABV

FRTEND (’O.”
15 Kopp Bldg. York Penna.

“Mano pati sirgo per me
tus neturėdama pasisekimo 
gyvenime, ir vaistai negalė
jo pagelbėti Tuokart ji pra
dėjo imti Trinerio Ameriko
niško Kartaus A'yno Eliksi- 
ią ir greitai pasveiko,” — 
taip praneša mums p-as Jobu 
Milles iš Royalton, 111. ši gy
duolė išvalo žarnas, sustipri
na kūną ir atitaiso nervus. 
Nuo užkietėjimo ir abelno sil- k 
pinuno jo pasekmės yra ste- 
bėtinos. Kaina $1.00. Aptie-1^ 
koše, dos. Triner, Tšdirbėjas g 
Kemikns, 1333 — 1339 So. 
Ashland avė. Chicago, 111. 

(Apgarsinimas)

BANKES 
COFFEE

1644W. Chicago’Avė.
Chicago, UI.

Pamėginkite musų kavą po 26c. visur kitur parduodama už 40c. 
Geriausia Santos Kava po 19c. už svarą, kur už tą pačią kavą 

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

Mes užmokame už
Chicagos. persiuntimą Parcel Post arba Erpress už

DIDŽIAUSIA

KRAUTUVĖ

_ . Sumažinkite didelias išlaidas gyvenimo perkant KAVA ir AR 
BATĄ pas mus.

1644 W. Chicago Avė.,

LIETUVIŠKA

CHICAGOJE
Užlaikome laikrodžius ir laikrodėlins, auksinius žiedus, šliu- 

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

Taipgi taisome laikrodžius, laikrodėlius, visokius muzika- 
liškus instrumentus ir revolverius. Savo darbą gvarantuojame. 
Musų kainos ant visko žemesnės, negu kitur. Gyvenantis nž 
Chicagos orderius galite siųsti per laiškus.

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

TELEPHONE DROVER 7309

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

CHICAGO, ILL.



SAVAITINIS DRAUGAS

Įvairios
žinios

MIEGOJO 44 VALANDAS.
Miestelyj Ipwich, Mass. 

15 metų mergaitė G. Sinith 
išmiegojo 44 valandas. Dak
tarų pastangos pribudinti 
merginų nepavyko. Ji pati 
pabudo po dviejų dienų ir 
jaučiasi labai sveika.

DĖLEI PRIVERSTINOS 
BLAIVYBĖS NUSIŽUDĖ 

SALIUNININKAS.
Virginijos valstija nuo šių 

metų lapkričio 1 dienos li
ko “nusausinti.” Visi saliu- 
nai ir svaiginamų gėralų 
sankrovos paliepta uždary
ti. Saliunininkas W. II 
Suter, Norfolke, Va. iš nu 
lindimo, kad reikia užda
ryti saliuną, nusišovė.

VAIKŠČIOJIMAS IR 
MUSŲ SVEIKATA.

BALSŲ RINKĖJAI, DABAR 
LAIKAS SUBRUZTI.

GAUK PRENUMERATAS 
DAUGINK BALSŲ 

SKAITLINĘ. SAU PASITI
KĖJIMAS PADĖS IŠLAI- 
MĖTI DOVANAS. TIK TU- 
1ĖK MINTYJE, KAD GALI
R BUSI PASEKMINGAS.

R

Konkurentai — nesnaus
kite.

Atsiminkite, kad kotesto 
redaktorius nori, kad jūsų

SERBIJOS KARALIUS
GRAIKIJOS SOSTINĖJE.
Išvytas iš savo valstijos 

Serbijos karalius Petras Ka 
rageorgijevič trankosi po 
romus kitų valdovų. Dabar 
karalius-pabėgėlis nuvažia
vo į Graikijos sostinę At- 
henus.

MIRĖ DIDŽIAUSIAME I 
VARGE.

Jersey City, N. J. nese
niai mirė beveik dėlei bado 
moteriškė K. Fesseron. Po 
mirties jos kojinėse atrasta 
2,200 dolerių.

Nepaprastų šykštuolių 
esama pasaulyj.

Ko Rūpinies, Ko Bijai? 
Nėra Ko!

SUSTOK SVERSTĘS IR 
PLENAVĘS. DIRBK!

iVt

i
Frank Orszawski...........1500
B. Bastis ............  1500
M. Misiūnas :..................1500
Juozas Solunas .............. 515
V. Stulpinas.........................515
Ona Pocienė.........................510
Kunigunda Pocienė ... 510
M. Zwalionis ...................... 510 s
John Balsis ...................... 505 q

x u505Sinaosis Aliukus -----
Stanislovas Petkus ..
Josef N. Kriseznas ..
Ona Slazaite......................505
O. Szvmbarski .............. 505

K-

Tel. Yards 1532

DR. J. KULIS
LIETUVIS GYDYTOJAS EB 

CHIRURGAS,
3259 B. Halsted st. Chicago, IlL 

Gydo visokias ligas moterų ir
vaikų. ,
Priėmimo Valandos: nuo 9 ryto 
iki 12; ti iki 9. Nedėliomis: U 
nuo 9 iki 2 po pietų; nuo 6 v. • 
iki 8 v.
____ _ I

Ispildyk žemutini Kuponą 

Igyk tą, ką Tamsta Reikalauji

505 fii.3ECtLErXT-.-Cia  aEJfiSETWZT7trE 5’a
505 Phone Yarda 2/21

DR. J. JONIKAITIS

balsų skaitlinė augtų. Vis-. , ...
as kų Tamsta turi daryti, T ’ ’' ’

rinkti “Draugui” prenume
ratas. Jau laikas pradėti 
•inkti balsus lenktynių. Da 
bar tverkis už darbo pakol 
lovanų išlaimėjimas tebėra 
’vgsvaroje. Daugumo balsų 
inkėjų dar tik pirmi žing

sniai padaryti.

Visokiuose sumanymuose 
pradžia esti kebli. Šis kon- 
testas nėra išėmimu. Kele- 
as tūkstančių balsų yra ge 
a parama kiekvienam kon-

Izidorius Robosenka .. 505
M. J. Nuleki .....___ 505,
William Mitchell .......... 505
Wm. Jucevičius ............ 505
Domiceli Zibrauskienė 505

Bylai »yr,. mtttl| ir Valią Lipa.
W37 So. Morgan, tk, 

CHICAGO, ILL.
TT73,a..ai.ifli»

Amerikos Lieluiiy Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuvis-

fe

Idomiasi dalykai dedasi
Užgadidinkito Karščiausius savo širdies 

troškimus

Trisdešimtis Tris DOVANOS A\

Kuomet žmogus vaikščio 
ja tris kart daugiau įtrau
kia oro į savo plaučius, negu 
tuomet, kada stovi, sėdi, be 
guli. Taigi kiekvienas gali 
aiškiai suprasti, kad vaik
ščiojimas pigiausis ir ge 
riausis būdas užlaikymu 
sveikatos. Kas dirba sėdė 
damas, neatbūtinai privalo 
2—3 valandas pavaikščioti 
į dienų. Be to vaikščioti rei 
kia greit, energiškai. Kurie 
vaikščioja palengvel, mažiau 
pasinaudoja oro malonėmis,

kurentui. Kada jau turėsi John Sobacki

, n," • ^®ihų, aritmetikos, knygvedystės,
Jonas OrinniS ...................... J'-'J stenografijos, typewriting, pirklybos
AfiVo xns 'teisiu, Suv. Valst. istorijos, abeluosAlike Ivynokas.................. OUO i8torijo,t geografijos, politikinės eko
Jonas Grigaliūnas .... 505 | Jon ijos, pilietystės, dailarasystės.

' . -/Ar.1 Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto
MlSS Kacinskaitė ......... 500 iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30
. , v caa'8330 Emerald are., CHICAGO, HE.

Antanas Glemza ............ 500,_______________1-------------------
Martin Petruliouski ... 500^
Nicoias Misiūnas......... 5001 Vyrišku Drapanų Bargenai I
F. F. GUČUS............................ 500 Nauii. neatimti, uaryti ant *
Agnės Kuszlejka .......... 500 S

500

SENIAUSIA KARALIŲ 
GIMINĖ PASAULYJ.

Seniausia karalių giminė 
pasaulyj, tai Japonijos. Ji 
valdo Japonijų jau 2,500 me
tų. Dabartinis karalius Mi
kado yra 121 karalius tos 
pačios giminės bei dinasti
jos. Jos uždėjėju buvo Gim

koletų tūkstančių balsų, ta- 
la bus daugiaus energijos 
veikti ir daugiaus vilties iš- 
laimėti didžiulės dovanas.

Vakar vienas iš balsų rin
kėjų klausė kontesto redak
toriaus: “Kas išlaimės lenk 
t vilių dovanas?”

Aš atsakiau: “Kas turi 
sau pasitikėjimų.”

Tiktai pamislyk, kad gali 
ir busi pasekmigu. Viskas 
priklauso tvirto noro ir pa
sidarbavimo. Tamsta turi 
parodyti pilnų užsitikėjimų, 
kad tiki išlaimėt dovanas, 
jei nori, kad gautum prenu
meratų. Stengkis išlaimėti 
didžiausių dovanų liste. 
Taipgi nesigailėk pašvęsti 
atliekamojo laiko rinkimui 
balsų arba prenumeratų. To 
kiu budu busi tarpe pirmų
jų lenktyniuotojų.

Šiądien redaktorius aptu 
rėjo laiškų iš kito miesto. 
Laiško rašė jas pasirašo*

Math Litivaitis.............. 500 £
Felix Mochiulskis .... 500 ą 
Fninia Gurauskiutė ... 500

Nauji, neatimti, uaryti ant s 
užsakymo siutai ir overkmai, T 
vertės nuo $30 iki $50, dabar ♦ 
parsiduoda po $15 ir 25 dolerius. *

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

Pilnas pasiriukimas kailiu pa

$4,000,00 
dovanos už 

gavima balsu

Motejus J. Geneiviczius 500 * muštŲ overkotl*
,, ... 0 Visai mažai vartoti siutai ir
Kilime Kanapa.............. 500
S. Butkievvitz ................. 500
G eorge. Povilaitis ..... 500
Anton Pocius ................. 500 s
Stella Jonaite ................. 500 t
J. Gudgalis ...................... 500 |

F. Szwayonski................. 500

overkotai vertės nuo $25 iki 
$85, dabar $5 ir augščiau. Kel- /į. 
nės nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų 
siutai nuo $3.00'iki $7.50. Va
lizos ir Kuperai.

£ Atdara kasdieną, nedėliomis 
9 ir vakarais.
g S. GORDON, g
£ 1415 S. Halsted st., Chicago. III. f

| Naujas Lietuvišku Šokiu Į 

| Rinkinys l
M DEL PIANO. f2
... Surengė V. N1CKUS. Himne rinkinyje tilpsta sekanti “Lietuviški 

Šokiai”: “žirgelis”, “V. K. Maršus”, “Lelija Valsas”, “Cebatėlis”, 5 
“Agouėlė Mazurka”, “Vamzdelis”, “Pasde Spagnc”, “Klumpa- <£ 
kojis”, “Noriu Miego”, “Vengierka”, “Kokietka”, “Vyčių Mar- b 
šas”, “Klumpakojis No, 2”, “Suktinis”, “Aguonėlė”, I’akeltko- fj 
jis”, “Žilvitis”, ir “Kutų Darželis”. Visi vienoje sųsiuvoje. Kaina 
tik vienas doleris ($1.00). Pasiuutomo lėšas mes apmokame. E

Reikalaukite pas:
DRAUGAS PUBLISHING CO. $

1800 West 46th Street, Chicago, Ulinols. £

nion Tenno, kuris gyveno “Laimėtojas pirmos dova-
300 metų dar prieš Aleksan
drų Didyjį. Japonijos ka
raliams uždrausta pačiuo- 
ties su svetimtautėmis.

ims.” Jis yra tikros dvasios. 
Jis ir gali pilnai pasitenkin
ti iš šio kontesto.

Vakarykščame liste dau
gumas padarė didelį šuolį 
lenktynėse. Kiekvienas pa
sakoja skirtingas nuomones 
apie šį kontestų, kų jie gir
di nuo žmoių.

Klausk platesnių paaiški
nimų. Kontesto redaktoriai: 
1800 W. 46th St., Chicago, 
III. Ofisas atdaras nuo 8:30 
iš ryto iki 6 vakaro. Pane-

.... , dėliais, ketvergais ir subato-
Allisouu sūnelis pateko , na- n|įa aWarag jki 8;30 vakarc.

SURADO BROLĮ PO 30 
METŲ,

Šeimyna Allison iš. mieste 
lio Pana, 111. prieš 30 metų 
atidavė savo sūnų į prieglau 
dų. Iš prieglaudos gražus

mus vienų turtuolių, kurie 
žadėjo vaikų auklėti ir leisti 
į mokyklų. Laikui bėgant te
vai visiškai išsiskyrė su sa- KIEK KAS TURI BALSU, 
vo sunu ir nebežinojo nei Chas. J. Pausirna ....6000 

...5950 

...5700 

...5900 

...5900 

...2585 
..1515 

...1505

Telefonas Drover 6114.

kur jis gyvena. Sesuo Nellic Alex Sliedis .... 
ieškojo brolio per 30 metų, J. J. Statkus .. 
bet tik šiomis dienomis jai'(Joseph Bičiūnas 
pasisekė galų gale jį surasti P. Cibulskis .... 
apylenkėse Tnevale, Kans.1 Julius Gumaliauski. 
Brolis virto turtingu fabri- Nįkudimos Urbonas 
kantu » . M. Grublevvskis ...

Didžiausias State Bankas 
BRIDGEPORTE.
PO VALDŽIOS PRIEIŽURA

Central Manufacturing 
District Bank.

KĄ REIKIA DARYTI

TIEMS, KURIE NORI

GAUTI BALSŲ.

Pasirašykite ant kupono ir 
prisiųskite jį Kontesto Re- 
laktoriui. Išpildykite šį ku
ponų dėl balsų iš laikraščio. 
Prisiųskite užmokesnį naujų 
irba senų prenumeratorių.

Štai kaip daro vienas kan. 
lidatas:

Vakare jis sutiko du savo 
draugu. Vienas iš jų yra se- 
aas “Draugo” skaitytojas, 
kuris jam davė kuponų ant 5 
balsų iš paskutinio numerio, 
o antras dar nebuvo skaityto
ju ir užsiprenumeravo “Drau 
gų” metams užsimokėdamas 
$3.12. ftis laimingas kandi- 
Jatas' rytoj jau turės 1505 
balsų.

Balsus gauti labai yra len- 
va. Tiktai pamėginkite, o 

patys persitikrincitc.

PASISKUBINKITE.
Prisiųskite šį kuponų, !<u- 

ds patalpintas čia pat, šalę.

Štai Tas.’

A
STATE
BANK

1112 W. 35th Str., netoli Morgui atr.

A
STATE
BANK

Chicago, DL

Kapitolas ir perviršis S300.000.oo 
Turtas netoli pustrečio milijono dolerių

Bankas šis yra taip saugus kaipo saugiausi didmiesčio 
banka tik daug palankesnis dčd darbininkų žmonių, 
kaslink vietos ir biznio valandų. Darbininkai žmonės 
čia gali atlikti savo bankinius reikalus sutintos vaka
rais, nes bankas yra atdaras iki 9-tos valandos. 3 pro
centų moka už pudėtus pinigus ir abelnai atlieka visus 
bankinius reikalus. KALBA LIETUVIŠKAI. Pa
prastomis dienomis bankas yra atdaras nuo 9 ryto iki 
4 po pietų. Pinigus čia padėtus galima atsiimti kada 
norint be jokio apreiškimo iš anksto.

■ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

\ isos žemiau surašytos dovanos Ims išdalytos “DRAUGO” skaity
tojams, neatsižvelgianti į tai kur jie gyvena. Brangiausia dovana 
bus suteikta tum, kuris gaus užvis daugiausia balsų. Kitos dovanos 
taipogi bus duodamos sulyg skaičiaus balsų. Kas gaus balsų — 
tam mažesnė dovana, kad daugiau — tam didesnė.
DOVANA VERTĖ
1. LEŽINGTON AUTOMOBILIUS . 7'".", . $1,200.00

Pirkta pas
LEKINGTON MOTOE CAR COMPANY.

1842 South Michigan Avenue

2. BRISCOE AUTOMOBILIUS ........................................................... 830.00
Pirkta pas

MOTOR CAR SALES COMPANY,
2329 South Michigan Avenue.

3. JES3IE FZSKCH PIANO ............................................................. 650.00
4. JEFFEBSCN PIANO ....................................  300.00
5. NATIONAL GEAMAFONAS ........................................................... 150.00
6..ARTGPHONE GRAMAFONAS ....................................................... 75.00

Nupirkta pas
JOSEPH KLINENBESG,

4915 S°uth Ashland Avenue

7. NAUJA SIUVAMA MAŠINA .......................................................... 50.00
8. NAUJA SIUVAMA MAŠINA ... *..................................................... 50.00

WEW HOME SEVVING MACHINE COMPANY,
Nupirkta pas

427 South Wabash Avenue

9. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)................................................... 20.00
10. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)................................................... 20.00
11. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)................................................... 20.00
12. NAMU RAKANDAI (MEBLIAI)................................................... 20.00
13. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)................................................ . 20.00
14. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)................................................... 20.00
15. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)................................................... 20.00
16. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)................................................... 20.00
17. NAMU RAKANDAI (MEBLIAI)..............................................  20.00
18. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)................................................... 20.00
19. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)................................................... 20.00
20. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)................................................... 20.00
21. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)................................................... 20.00
22. NAMU RAKANDAI (MEBLIAI)................................................... 20.00
23. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)................................................ 20.00
24. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)................................................... 20.00
°.5. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI) . .. .*........................................... 20.00
20. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)................................................... 20.00
27. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)................................................... 20.00
28. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)................................................... 20.00
29. NAMU RAKANDAI (MEBLIAI)................................................... 20.00
30. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)............ ......................................... 20.00
31. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)..................................................... 20.00
32. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)..................................................... 20.00
33. NAMŲ RAKANDAI (MEBLIAI)...................................................... ‘2')M

Nupirkta pa-
UNION LIBERTY FURNITURE COMPANY, ..

4705 Ashland Avenue

LAIMĖJIMAS ’UMS YRA UŽTIKRINTAS.
Prisidėkite prie to kontesto (lenktynių). Kuomet tik 

pagaminta jūsų vardan “Drauge’', tuojaus už. 
lūkėkite prenumeratų išknlno už metus. Paskui, 
[i suraskite “Draugui“ mažų mažiausia bent 

vienų prenumeratorių i sųvaitę. iki pabaigos 
>\ k/ kontesto. .Jeigu kuris negaus reikalingo skai-

finus l> alsu dėlei i>inimė;imo viršnuro<lytų 
dovanų, tas gaus 27 centus nuo kiekvie. 

no dolerio už įmokėtų sumų už prenu- 
J,\Vf incratorius.
/h AF.GI GALI BŪTI

KA3 TEISINGIAU.

bu ;

BALSŲ LENTELĖ.
Įtaisai bus duodami tik tiems, kurie prisius mo

kesti «* "Draugų" bei "Savaitini Draugų". Kas 
tia nurodomų.

"DRAUGAS"
Nauji Skaitytojai . Kaina Balsai

8 mėnesių ......................... <1.75   400
12 mėnesių ......................... <3.12   1,000
24 mėno iių ......................... <8.24    3,000
36 mėnesių ......................... <9.00 .<................... 8.000

Siunčiamas per paėtų kaštuoja <4.50 j metus.
Ne i Chirsgo kašuoja <3.00 1 metus.
1 kitas šalis (u4.rubo4.in) kaštuoja <6.00 j metus. 

“SAVAITINIS DRAUGAS”

$4,000.00
Dovanu Dykai

NOMINACIJOS KUPONAS

Vardas

NaaJI Skaitytojai 
12 mėnesių 
24 mėnesių 
86 mėnesių 
4S mėnesių

Kaina
<1.60 . 
<8.00 . 
<4.50 . 
<6.00

Balsai
400

. 1,000 

. 2.000 

. 3.000
Per paėtų i kitas šalis kaštuoja <2.50 j metus.
Jetau atsiųsi pinigus seno prenumeratoriaus, tai 

Rausi lik ptuė baltų to. kiek gaunama nuo naujų 
prenumeratorių.

NAUJAS SKAITYTOJAS yra tas, kuris nėra 
skaitės "Drauifo". reguliariai, prieš pradklų šio kon
testo arba tas, kuria visiškai nebuvo skallytojum 
šių laikraščių.

Adresai ...................................................................... ........

HVARBUt • Jus galite Išrašyti ši kuponų ant 
savos srlm ant eavo draugo šiame konteste delei Ra
vimo žeminu nuisslytų dovanu. Tiktai vienas kūpės
ima bus priimtas nuo vieno Žpicrbus. Jeigu norite 
Rauti smulkesnių kinių apie išlaimėjimų dovanų, tai 
rašykite nekanėiu adresu:

KONTSSTO RBDAKTORIUS
ISO!) W. 46 Street Telephone

Chicago. III. Drover 6114

Ofisas aUdaryUa kaodirn nuo 8 v. ryti iki 0 T.

ja tas Kontestas užsibaigs 17 Sausio, 1917 )
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SAVAITINIS DRAUGAS

Jalstijų Uždarbis. ROSELAND, ILL.
Nuo pradžios karės lig 

pastarųjų dienų Suv. Val
stijos nuo kariaujančiu Eu
ropos valstijų uždirbo arti 9 
milijardų dolerių.

Vieniems klanas kraujo ir 
ašarą, o kitiems auksinis lie 
tus.

Chicagoje
CICERO, ILL,

Lietuvių Atydai.
Pastarais laikais prieš 

Lietuvių Dieną Amerikoj 
visų jiegos buvo įtempto? 
dėlei pasidarbavimo nuken 
tėjusiems nuo karės lietu
viams. Negalima abejoti, 
kad Cicero, 111. lietuviai ne
būtų atlikę jiems pavesti 
darbo iš širdies. Tiktai 100 
su vrš rinkėjų surinko 
$1,114.50..

Bet dabar po tų visų truk 
šmų ir didžiųjų darbų, turi 
me nenuleisti savo prakil 
nią dvasią poilsiui. Turinu 
atminti, kad musų teip va 
dinama K. Spaudos sąvaif 
atėjo. Prasidėjo nuo lapkri 
čio 12 d. tęsis iki lapkričn 
19 d.

Visoj Amerikoj, kur tik 
lietuviai katalikai gvven; 
darbuojasi idant paplatinu 
lietuvišką katalikišką spau 
dą. Tuom pat žygiu sustip 
rius ir Amerikos lietuvių pa 
triotiškumą, sužadins meilę 
prie lietuvių kalbos, ir se
nos tėvynės.

Taigi, čionai Cicero apy- 
Įenkėje Lietuvos Vyčiai pa 
ėmė tą darbą surengim< 
spaudos sąvaitės ant save 
pečių. Jie rengia du vaka
ru.

Pirmas vakaras įvyks 15 
d. lapkričio, 7:30 vai. vaka
re, Šv. Antano parap. svet. 
45th Ct. ir 15th St. Kalbės 
žymus kalbėtojai, bus mo
nologai, deklemacijos, eilės 
piano skambinimai ir kitoki 
margumynai. Kas tik gali
te atsilankykite vakaran. 
Bus visiems uždvką.

Antras vakaras įvyks ne
dėlioj lapkričio 19 d. toje pa 
čioje svet. Programas pra 
sidės 7 vai. vakare. Bus teip 
gi vienas žymus kalbėtojas 
sulos juokingą veikalą “Ne 
tikėtai.” Visi malonus cice
riečiai nepamirškit ateiti į 
minėtą vakarą, o busit už 
ganėdinti.

V. S.

Lapkričiu 12 d. Brolių 
Strumilų svetainėje buvę 
vakaras, parengtas Lietu- 

ių Labdaringosios Sąjun
gos vietinės kuopos. “Visu 
šventų Parapijos Drainatb 
;as Skyrius” atlošė veikalą 
‘Iš tamsos į šviesą.” Loši- 
nas pavyko gana gerai 
ypač atsižymėjo A. ir J. 
Kanaverskiai, p-lė Petronė 
a Žiliūtė, p-nia Pranaitie- 
iė, p. Gruzdys. Kiti lošė
aipgi pusėtina.

Vakaro pelnas eis sušelpi 
nui vietinės apielinkes naš- 

’aičių. Žmonių vakaran bu 
vo atsilankę nemažai.

P. R. S.

TEATRAS IR BALIUS.
S. L. R. K. A. 101 kuopa 

' engia teatrą su pamargintu 
irogramu. Po programų ba 
ius. Vakaras įvyks lapkri- 
•io 19 d. Dievo Apveizdos 
iarap. svet. Pradžia 7 vai. 
akare. Kuopa kviečia ir vi 
as kitas kuopas atsilanky 
i.

D. G. Sulckaitė.

BRIDGEPORT.
Šiądien lapkričio 15 d. šv. 

rurgio parap. svet. 7:30 Vai. 
akare bus puikios ir pamo

kinančios prakalbos. Kalbės 
" vmus kalbėtojai, Kanklių 
boras dainuos, bus pianų 
olo ir kitoki įvairumai. Ka 
alikai ir visi geri lietuviai 

paremkite Kat. Spaudos iš
platinimą. Galite padaryti 

ą ateidami rengiaman va
karan.

Spaudoje gludi didelė ga
rbė. Ta galybe galima ap- 
iginti nuo visokių priešų. 

Mesgi turime išplatinti tą 
galybę tarpe žmonių.

Ateikite į prakalbas.
Rengėjai Kviečia.

50 dailydžių,
10 katildirbių,
8 geležinkelio inžinierių,
G dėti vambzdžius,

12 mašinistų katilų dirbtu 
vėje,

33 mėsininkų,
20 prekių sandelyje,

100 formdirbių,
G blėkorių,
2 daržininkų,

30 matininkų,
10 kamoddirbių,
4 suoldirbių,
2 automobilistų,

15 ukėje darbininkų,

VINCAS STANCIKAS, 
yra musų įgaliotas agentas 
rinkti prenumeratą “Drau-

! PRANEŠIMAI.
GERBIAMŲ KUNIGŲ 

DOMAI:
Įvairus paveiksliukai su 

lietuviškomis maldelėmis dė 
lei kalėdojimo gaunami 
“Draugo” Knygyne. Skubė- 
kiti su užsakymais.

VARGONININKŲ
DOMAI.

Kalėdos artinasi. Mes tu
rime parūpinę ypatingus 
plotkoms kopertus, ant ku
rių galime atspausti vargo
nininko vardą ir antrašą. Pa 
siskubinkite su užsakymais. 
Norintiems dėl pažiūros vie 

i nas bus siunčiamas pareika-

Ant pardavimu ša pa čoverykų ir 
mašinon, geroj vietoj. Vursidiios pi
gini iš priežasties ligos — nuo $05 iki 
$70. Atsišaukite:

M. .1. PLIKIS,
710 hft eliigau uve., Detroit, Midi.

Gera proga darbininkams. ! 
Jeigu Taintsa mokėsi randą Į 
ir per G metus sutaupysi $451). i 
Aš Tamstai duosiu 3 augščių j 
namą, kuris pats išsimokės Į1, 
G metus su kaina $3451 ).<>(>. 
geriau nekaip spulka ar bati
ka. Raudos atneša $3G ant 
mėnesio. Fasinauduokite pro
ga, nes geras tik lig Lapkričio 
30. Atsineškite piningus aut 
rankos.

JO1IN GLEICH,
2908 Vest 38 Place

fe

lAVYZDINGAS Bei 
Telephone įrankis 
nuradytas duoti ge

riausias pasekmes. Ne
naudok neužtvirtintų prie
kabų.

P

▼ui” ir priiminėti pinigus!
Ihicagoje ir apielinkėje. "npinr as P„R ro “DRAUGO" ADM P . C°'’
_________________________ — 1800 W. 46th Street,

Chicago, III.PAJIEŠROJIMAI
Antanas Palubinskas prisiuntė lai- 

! šką iš Lietuvos paieškodamas savo
Lapkričio 12 d. 3 vai. vakare po Į švogerio Juozo Kaminskio, gvvenan- 

vidurdieniui prapuolė septynių metu j • m Chicagoje. Prašau atsišaukti pas: 
aikas Jonas Zenevičius. Jeigu butu , JOS OLINSKY,

kur užklydęs, praneškite jo tėvams į 10240 Commercial avė., S. Chicago, III. 
iuo adresu: Air. Zenevičius, 1547 , --------------------------- '

Wabansia avė., Chicago, Illinois.

Paieškau Petro Mažolio, paeina iš i 
Kauno gub., Panevėžio pav., Kilučių i 
kaimo., Biržių parapijos. Turiu svar- į 
ų reikalą, taipogi laišką nuo jo bro. i 
io Jono Mažolio. Atsišaukite pas: ;

JUOZAPAS KASPERAS,
155 So. Paulina Street, Chicago, III. 1 

” 1

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas: Room 815
19 So. La Šalie St., Chicago, III.

Tel. Randolph 5246

V jieškote darf 
oo? Skaitykite

Drauga
TO statyti geležinius romus 

T • miestavo darbininko,

ROSELAND, ILL.
Lapkričio 11 d. Roselan- 

do prakilnesnieji lietuviai 
<p. Šilkas, p. Gustas ir ki
ti) buvo surengę ‘Tag Day’ 
arba ‘‘Letuvių Dieną” 
Hammonde, Ind. Zymesnė- 
sės ro-'.elandietės antru kar
tu pasišventė rinkti aukas. 
Gerbiamas rink'jas nuvežė 
iš Roselando į Ilammondą 
savo automobiliais p. K. 
St; muilą, p. K. Klimavi
čius ir p. Nezelskis. Ačiū 
širdingai jiems už gerą jų 
širdį. Rinkėjų buvo 18. Tš 
viso surinko jos $101.29. 
Vardan nukentėjuosiu Lie
tuvos musų prakilniems vei 
kėjams priklauso didelė pa
garba už didelį pnsidarbavi-

“Racziuno Nauji Judamieji 
’aveikslai” iš Siberijos gy- 
eniino ir vargų. Vokiečių ga- 
padoravinias musų Tėvynė 

* ir Lietuvos Pabėgėlių. Pus 
įdainuota daug naujų dilinė
ti iliustruotu ir animatuotu. 
įdainuos p-nia E. Račiunie- 

Nepraleiskite progos iš- 
’rsti dainelių ir pamatyti pa
lėk sius, nes gailėsitės.
Atsibus:
Kctvergo vnkare Lapkričio 

16-tą, dieną Tntber Mattheus 
Salėje, 14 Bartlett St., Wesl- 
■ield, Mass.

Subatos vakare Lapkrii ig 
18 tą dieną šv. Jurgio Bažny 
iiiėje Salėje, Nonvood, M nns.

Nedėlios vnkare Lapkričio 
26 dienų Lenkų M. A. Salėje.

1 llarvard St., Lawrcnee, 
Mass.

TTtaminko ir Seredos vaka 
ra.s Lapkričio 28-tą ir 29 d. d. 
Bažnytinėje Salėje, Wor*e> 
tv, Mass.

Nedėlios ir Panedėlio v ika- 
ir.is Gruodžio (l)ee.), I91G m 
3-ėin ir 4-tą d. d. Bažnytinėjemą.

Roselandietis. Salėje So. Boston, Mass

»

gyveninio vieta
3255 South Halsted Street

Tel. Drover 5326 (9

PARDAVIMUI.
.Tau šaltis artinasi, nesivėluokite už

sisakyti sau overkučius ir siutus. Mes į 
laikome tikrus vilnonius audeklus. Siu 
varne už pigiausią kainą,' nuo $18.00 
ir augščiaus.

Taipogi prosavojame, valome ir 
taisome drabužius. Ateikite pasitei
rauti.

ST. SAKALAS,
1403 So. 49th Ct., Cicero, III.

RETA PROGA.
Jauna pora, apleisdaina miestą, pa

aukaus visus rakandus savo gražaus 
gyvenimo už pigią kaiuą. $165 se- i 
klvčios setas už $35. Puikus miega- i 
mojo ir valgomojo kambariu rakau- ! 
dai. 2 AVilton divonus, supamosios i 
kėdės ir tt. Taipgi augštos rūšies 
lianas su 25 metu užtikrinimu už ju. 
su pasiūlytą prekę. Taip-pat $200 j
vertės Vietrola su rekordais p arsi- ; 
duos už $60. Viskas vartota vos 9 ' 
sąvaitės. Tas apsimokės jums pasitei- i 
'•auti, nežiūrint kur jus gyvenate. Vi- i 
skas turi būti parduota i sekančias 
2 savaiti. Atsišaukite greičiau. 

Rezidencija 1922 So,
•irti 22-ros gatvės.

i *

Kedzie aven ; V

REIKALINGA

CHICAGO 
TELEPHONE CO.

Parsiduoda grosernė ir bučernė lie
tuviškoj apgyventoj kolonijoj. Biz
nis išdirbta. Parduodu viršminėtą 
biznį išpriežasties turėdamas kitą biz
nį. Atsišaukite tuojaus ir pasinau. 
įlokite gera proga.

REIKALINGAS greit var- * 
gonininkas, mokantis ve- * 

sti beną ir suprantantis | 
bažnytines muzikės dva- * 
šią. Už beno vedimą mo- | 
kestis extra. Apie išly- e 
gas sužinoti pas kun. Dr. | 
V. Bartuška, 312 Poplar | 

St., Mt. Carmel, Pa.

* ^444-4^^ 1530 S. 49th avė. 2 lubos, Cicero, IU.

999 9.99.9.9.999.9999999 999. • 9. 999 9 9
S TIK KĄ APLAIKĖME SIUNTINĮ Iš EUROPOS | 
į PUIKIAUSIŲ S

MĄLDAKN1NG7U
REIKALAUKITE, PAKOL TURIME.
K 408 ” Atlietas Sargas”. Mažos mieros, min

kšti skurelės dailus viršeliai 44S pusi.
kaina .......... ................................................. $1.2,

K 292 J/oža.s Naujas Aukso Altorius. Min
kštos skurelės apdarais, su kabute, vi-
dutiinškos mieros, 412 pusi....................

K S Gilus Atsidūsėjimas. Juodais kietos dro
bės apdarais, mažos mieros, raudonais
kraštais, 25(5 pusi. kaina tiktai .............. 45c.

K 290 Naujas Mažas Aukso Altorius. Gražiais 
skuros imitacijos apdarais, 312 pusi.
kaina tiktai ............................................... 75c.

Skubėkite siųsti užsakymus, nes tos kainos ne 
5 ant ilgo.

Adresuokite:
DRAUGAS PUB. CO..

1800 West 4<!tli Street, Chicago, Illinois.

$1.00 *

Reikalingi patyrę anglių # 
I įai nic-riai. Turi Imti vedę.! jį 
kurie priimtų burdingerius, l X 
Missouri valstijoj. Pillar mu
iline kasykla 4 gysla. Geros 

sąlygos, darbas ant visados. 
Krovimas 53.4c už tona.

Padidinome skaitlių darbi- 
įinkų ir pristatėme naujų lia

nų, kad Imtų galima pagerin
ti kasyklas.

WA VERTA' COAL CO.. 
\Vaverlv, Missouri.

PAMINKLAI

Reikalingi 2 jauni ameriko
nai lietuviai prie speciališko 
laikraščio darbo. Nuo pat 
pradžios gera alga. Atsišau
kite į “Draugo” ofisą, 1800 
\V. 46tli st. Nuo S iki 9 ryto 
ubą nuo 5 ik G vakaro. Klau
pkite p. Snmovitz.

Ų-
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Mea galime tamstai sutaupyti dusyk tiek ant parniūkiu.
Mes galime išdirbti puikiausioe paminklus. Matus ir dide

lius paminklus padarome Kuogeriausia.
Rašykite mums arba ypatiškai atstlankykita, ■ mes sutelksime

Jums visas Informacijas.

JONAS PETROŠKA
343 Spring St., Aurora, UI.

E X T R A !
REIKALINGAS LINOTY 

PISTAS IR RANKINIS 
ZECERIS TUOJAUS 
GERA ALGA.
Kreipkitės į “Draugo”

Administraciją

i

Cohen Bros.
4^46-8 S. ASHLAND AVĖ.
Rakandai, Pečiai, Divo- 
nai, Geležiniai Tavorai, 
Virtuvės Indai. Tie j»a- 
tįs daiktai už žemesnę 
prekę, negu kitur. UŽ 
piningus arba ant išmo 
k ėjimo.

DIDŽIOJI KRAUTUVĖ 
1407 S. Halsted Street

Ar Nori Uždirbti Pinigus?
jei taip, tai prisidėk prie Namų Budavojimo Ben

drovės ir naudokis progomis, kurios yra Chicagos
Real Eastate biznyje.

Lietum Vyačig Building and tons Association
yra geriausia ir saugiausia vieta dėl kiekvieno 

taupomų pinigų. Čia dedami pinigai atneš didesnį 
nuošimti, negu kitoje bankoje. Indėjęs čia pinigus 
žinai, kad tavo pinigai yra valdomi ir saugomi pasi
tikimų lietuvių ir apverčiami lietuvių biznio pakėli
mui. Jei nori pirkti ar budavoti namą, kreipkis į 
šią Bendrovę, o gausi sveiką patarimą ir reikale ga
lėsi pasiskolinti pinigų ant lengvų išmokėjimų.

Bendrovės susirinkimai atsibuna kiekvieną pane
dėlio vakarų nuo 7:30 iki 9, šv. Jurgio parapijos sa
lėje, pirmos lubos, dešinejame kambaryje, 32nd. pi. 
ir Auburn av9.

{ bendrovę gali įsirašyti abiejų lyčių asmenįs ly
giomis teisėmis be skirtumo amžiaus.

3315 8. Halsted st 
3339 Emerald avė 
2237 W. 22 str.,

Paul I’. Baltutis, prez.,
Geo. Žakas, vice prez.
John J. Kazanauskas, sekr.,

Paul Mulevičius, ižd., 6329 S. Fairfield avė,
A. A. Šlakis. advokatas, 3255 S. Halsted st.,

I Direktoriai:
į M. Janušauskienė, P. P. Baltutis,
j Elena Jovaišaitė, P. Mulevičius, Jo-

sefina Adomavičiūtė, J. J. Kazannu- 
‘ skas, A. S. Prečenauskas, J. Tuma-
J sonis ir O. Žakas.
I

I

$ PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS g
įi Ant Duru, Lentų Rėmų ir Stoginio Popieros

CARR BROS. WRECK1NG CO. f
3003-3039 S. HALSTED ST., CHICAuO g

TAUPYKITE PINIGUS 
pirkite gerinusią kavą Cbi 

ijcagoj ir mokėk už sv. tiktai
4

Santos 
Kava Standard

ver

g Gerinusia 
8 8
Įt Kava 2$ ir 30c.
B t.t 
t.t

19c
26c

a- Ib.

$500 DOVANŲ, jei jus galite O 
rasti iš taukų darytą sviestą

H
kurioje nore ii Bankčg 
krovų.

san-

r

SMETLNAS
Geriausias 
Smetonos svie 
s tas. Geresnis 
negu kur jus 
galite 
gauti 39c

RYŽIAI
Geriausi By 
šiai I0e 
rųšies

51c

CŪCOA
įBankčs O e 
Iriausia Cocoa. 
[Sulygink s u 
įbent ko-
kia % sv

ARBATA
Priimniausio i 
Arbatos Ova 
rantuotos j|nA 60e. vert. 40 C

WEST SIDE 
1373 Milwaukee Av. 

j’j 2054 Wilwankes Av. 
į; 1045 Milwaukee Av. 
d 1510 W. Madison st.

2830 W. Madison st. 
[•j 1544 W. Chicago Av 

1830 Blue Island Av

2012 W. North Av. 
1217 S. Halsted St. 
1832 8. Halsted St. 
1818 W. 12th 84. 
3102 W. 22nd st.

SOUTH SIDE 
3032 Wentworth A v 
8427 S. Halsted st.

4729 S. Ashland

NORTH SIDE
400 W. Division 
720 W. North Av. 
2040 Lincoln Av.
3244 Lincoln Av.
3413 N. Clark
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