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Tarp įvairumų beklaidžiojant.
Tautos gajumas, vertumas
apsireiškia tautos nelaimių
pakėlime. Joki nelaimė tau
tai nėra perdidi, nepakeliama,
jei tauta yra gyva. Nelaimė
se, skriaudose, sumanume ko
voti su neprielankiomis ap
linkybėmis išsidirba tautos
ideologija, priduoda jai tvir
tumo. Ji kovos, grumsis su
juodais debesiais ir visvien
tvirtės. Aiškiu to pavyzdžiu
bus airių tauta, amžiais per
sekiota, laikyta paniekoj. Bet
visvien ji tvirtėjo, išsidirbo
sau aiškius idealus ir troški
mus. Ir po ilgų metų kovos
ji šiandien stovi prieangyje
savo troškimų išsipildymo.

pirmeiviai ir po šiai dienai
neturi aiškiai pažymėto, ap
čiuopiamo siekinio. Vienų die
nų jie karštai agituos už lietu
vybę, antrų dienų skelbs boi
kotų lietuvių mokykloms, šian
dien kalbės apie vienybę, ry
toj tų pačių vienybę skaldys.
Vienas tik dalykas juos teriša: tai daugiau negatyvūs, o
ne pozityvis principas — kova
prieš katalikus ir jų veikimų.
Tai su katalikų veikimu ko
vai jie priduoda įvairius obalsius: tai bubnijimu apie ne
samo klerikalizmo įsigalėjimų,
tai dangstimosi lietuvybės,
patrijotizmo ploščium, tai savinimosi pažangos skraistės,
Viskas jiems leistina, kiekvie
Lietuvių tauta turi savo gy
na aplinkybė jiems yra gera,
venimo bruožuose daug bend bile tik galima būtų taip ne
ro su airių tauta. Bet ar lie kenčiamus katalikus pagnai
tuviai kų nors pasieks, sunku byti, juos paterlioti, pavalkų tikro pasakyti. Dar sun kioti. Ir viskų bedarydami
kiau bus spręsti, jei iš Lietu jie jaučiasi turį gerus norus,
vos persikelsime į Amerikų, nieko bendro neturį su blogais
pasvarstysime vietos lietuvių manymais. Atvažiavo Ameri
gyvenimų. Čia viskas taip kon p. St. Šimkūs aukų paneaišku,

susibūrę,

saeipinę, »rinkft hukenUJusiemf, deTfca

Vietos lietuviai
net neturi rėš — jie sujungs katalikų
aiškios ideologijos kų jie, kai juodinimų su aukų rinkiniu.
po tauta, mano čia gyvenda Kada jiems patėmijama, kad
mi atsiekti, kaip ant galo su toks dalykų maišymas yra ne
taikinti
savo
gyvenimų su vietoj, yra blogu, tada jie naLietuvos. Tiesa, jie čia spė iviškai teisinsis esu nekalti,
jo susiskaldyti į nemaža įvai turį kogeriausius norus. Ne
rių srovių, srovelių, išmoko žinai tuomet nei kaip bepava
tarp savęs peštis, net koliotis, dinti tokį apsireiškimų, kokį
bet nietiek principų delei, kiek
etiketų beprisegti prie tų yot įvairiai progai pasitaikius.
patingos rūšies sutvėrimų.
Daug mokame kalbėti ir kar
štai ginčytis dėl įvairių niek Bet vienas tik aišku, kad jie
niekių, bet iš tų visų pešty nebežino kas yra blogu no
nių mes nieko sau pastovaus ru, kas yra geru — ergo beneišsidirbome ir po šiai dienai principiškumas,
vadovaujan
neturime, kas visiems lietu čios nuovokos stoka. Nevis
viams, kaipo tokiems, būtų
kas pateisinama aplinkybė
brangintina. Netik kų mes
mis. Gerbiamieji, kol kas ga
visi neturime bendro siekinio,'*
lite ant katalikų jausmų, ir
bet net tos pačios srovės, ku
širdių važinėtis savo nešva
rios pešasi neva principiį de
riais ratais be pabaudos: ne
lei, neturi aiškaus supratirųo
visa mūsų katalikiška liaudis
kokių principų stumiami jie
yra susipratusi, save gerbian
taip daro. Mūsų tarpe, taip
ti. Kol ji nepradės save gerb
sakant, išsiidrbo pilnas be- ti, tol visais būdais galima jų
principiškumas.
už nosies vedžioti, ant jos kai
Mūsų liaudis vos dar tik a- lio savo nuodėmės rašyti. Ji
kis tepradeda atmerkti. Už susipras ir privers save gerb
tenka kokiam nors karštuoliui ti, nes ji privalo pagerbimo.
paleisti keletas neaiškių obal- Šliupai, Račkauskai, įvairiais
sių, šūktelti apie pirmyn žan obalsiais dangstydamies, neil

kultūrų — ir visuomet gai galės žaisti, mirkyti savo
suras keletu pasekėjų, kurie tulžyje katalikiškos liaudies
seks tokio karštuolio
direk jausmus.
Toji liaudis susi

gų,

tyvos ir... pešis su kuom tik pras ir skaudžiai juos nubaus.
papuolė.
Vieton to betikslio, demo
Taip atrodo Amerikos lietu ralizuojančio lietuvių pešimovių peštynės, taip išdigo pas si, turi iškilti ir iškils aiš
mus visokios šersties pirmei kūs siekiniai ir idealai. Ne

viai, visvien kaip juos nepa negatyvūs, bet pozityvūs. Ir
vadins1 me
ar tautininkais, norisi tikėtis, kad tie troški
laisvameniais
su įvairia s mai greitu laiku turės priim
krypsniais. Kas manytų, kad ti aiškių formų, susikristali
pas Amerikos lietuvius lais zuoti. Be jų mūsų tauta gy
vieji pirmeiviai atsirado ko venti negalės, nes nesinori ti
kio nors aiškaus principo de kėtis, kad tauta būtų lemta
lei, tas padarytų nemažų klai amžinoms peštynėms, amži
dų: jie atsirado ne dėl princi nam skaldymosi, įvairius opo buvimo, bet todėl, kad tų balsius besekiojant. Mes tu
principų nebūta.
Mūsiškiai rime apčiuopti tikrų pamatų.

Aukiį rinkėjos, dalyvavusios viešame aukų rinkime Tautos Fondui, gegužio 29 d., Woreester, Mass.

VOKIEČIAI TAIKOSI UŽGROBTI IR PASISAVINTI
ŽEMAITIJA. LENKAI GAUS AUTONOMIJĄ

Amerikos Žinios
BRITANIJOS ATSAKYMAS

AMERIKAI.
Jeigu dar prie įrišti nelaimių čių ir aūstrijiečių, kurie jį už
predesime Turkijos sultano sun ėmė be jokio mūšio, rusams iš
UŽTVIRTINTA.
Suvienytųjų Valstijų valdžia
kią ligą, tai labai nesmagiai jau ten pasitraukus.
buvo pasiuntusi Anglijai
notą,
Londone gautos žinios iš Pet čiasi turkai, pakliiivę į karės ver
petus.
patariant nekliudyti
neutralių
rogrado praneša, kad rusų miviešpatijų prekynių laivų, plau
nisterių ; taryba nutarė paskirti
VOKIEČIAI MANO PASILAI kiančių į Europą su įvairiomis

LENKIJAI AUTONOMIJA BUS

specijalę komisijų iš šešių rusų

ir šešių lenY$ fchrfe, vadovaujant
ministerių pirmininkui Goremykinui, turėsią, išdirbti pienus ir
įstatus naujajai Lenkijos savyvaldai, kurią paskelbė rusų armi
jos generalissimus, didis kuni
gaikštis Mikalojus,
14 dieną
rugpiūčio, 1914 metais išleistame
manifeste, Rusijos caro vardu

RUMUNIJA NERIMAUJA.

Romoje, augštųjų valdininkų
ir diplomatų tarpe, plačiai kal
bama apie Rumunijos prisidėji
mą prie karės. Sulig gautų ži
nių iš pasitikėjimo vertų šaltinių,
Rumunija stos į karę už savaitės,
kitos, talkininkų pusėje. Rumu
nijos valdžia,
kaip rašo italų
laikraščiai, pateisins savo žing
snį tuomi, kad Austrija neišpil
dė jos reikalavimo atiduoti kaikurias seniau nuo Rumunijas už
imtas provincijas.

RUSAI SULAIKO VOKIEČIUS. KYTI BELGIŲ TR
/
Petrograde oficijaliai paskelb
ta, apie rusų sulaikymą vokiečių
armijos upės Dniestro apielin
kėse. Rusų raiteliai ir artilerija
labai pasekmingai užvedė prieš
vokiečius kontratakas, kad prie
šas su didėliai^ nuostoliais trau
kiasi atgal Galicijon.
Generolo Mackenseno armija
nuvargusi nuo nuolatinių mūšių
Galicijoje ilsisi Lvovo padangė
se, laukdama naujų kareivių pul
kų ; generolo gi Ermollio armija
randasi dešiniame kariškosios li
nijos fronte. Kunigaikštis Juo
zas su savo pulkais užėmė kairijj
sparną. Toms milžiniškoms vo
kiečių spėkoms atremti rusai turi
nei kiek nesilpnesnę armiją. Ge
rai tą mato vokiečiai ir neužsipuola atakuoti
rusų pozicijų,
laukdami pakol
nepasilsės ka
riuomenė, dalyvavusi
Galicijos
mūšiuose.

Didžiųjų Vokietijos ūkių savi
ninkų partija padavė Vokietijos
kancleriui projektą, sulig kurio
galima būtų įvykdinti Europoje
taiką. Nekalbant apie visus mini
mojo projekto punktus, reikia
pažymėti du, parodančiu Vokieti
jos didelius apetitus prie užgro
bimo. Antrame projekto punkte
rašoma: “Priskirti Belgiją prie
Vokietijos, panaikinant jos savystovybę”. Nėra ko ir kalbėti,
kad panašūs vokiečių norai kas
link Belgijos likimo netik kad
negalimi, bet ir neišpildomi. Su
tuomi nesutiks dauguma kaip ka
riaujančių ir neutralių Europos
viešpatijų, taip ir kitų pasaulio
dalių viešpatijos.
Penktame to mažučio ir nedaug
reikalaujančio projekto punkte
sakoma: ‘ Užimti visas teritori
jas į rytus
nuo Rytprūsių
Šlinzko ir Paznaniaus, t. y. da
bartines Lenkijos ir žymios da
lies Lietuvos su Žemaitija.
Jeigu vokiečiai turėdami mo
NUSKANDINTAS ITALŲ KA
kias didelės užgrobimo pretensijas, dar drįsta prabilti apie tai
RIŠKAS LAIVAS.
ką, tai matyti jiems dar permaAustrijos laivyno ministerija ža karės baisenybių.
paskelbė apie nuskandinimą di
delio italų kariškojo laivo siauri
nėje dalyje Adrijatiko. Laivas
CARRANZA ATSISAKO
žuvęs nuo paleistos minos aust dNUO TAIKOS.
jiečių povandeninio laivelio. Apie
vardą žuvusio laivo nieko nesa Meksikos
sukilėlių
vadas,
koma.
Carranza,
pranešė Suvienytų

f," paskelbtoje anglų blo

kadoje Vokietijos pakrančiams.

Šiomis dienomis Britanija at
sakydama ant tos notos nepriža
da išpildyti Amerikos reikalavi
mo, pasiaiškindama, kad vedama
šiais laikais prekyba pagelbsti
kariaujančioms Europos viešpa
tijoms. Dauguma prekynių laivii
plaukiančių Skandinavijon, veža
valgomuosius produktus Vokieti
jai. Amerikos laivai neprisilaiko
irgr tarptautinių teisių reikalavi
mų. Anglija ir toliaus pasilieka
sau teisę kontroliuoti prekybos
laivus. Suvienytos Valstijos jau
čiasi užgautos tokiu Anglijos pa
sielgimu ir netrukus mano pa
siųsti Anglijai naują notą, tik
jau aštresnę.

daug amunicijos ir karės įrar
kių rusų kareivijai. Dabartie
ateina žinių, jog Amerikos ft
brikantai pareikalavo, kad pj
tol neišleistų to laivo iš uost<
pakol Rusija neužmokės prigt
linčių už vežamas prekės pinigu
Rusija šiuo tarpu reikalaujam
pinigų negalinti užmokėti, ta
ir laivae au prekėmis pasilik
Amerikoje.

NAUJAS SUVIENYTŲ VAL
STIJŲ SEKRETORIUS.

Washingtone
oficijaliai pas
kelbta apie paskirimą Roberte
Lansingo Suvienytų Valstijų se
kretoriumi, vieton pasitraukusic
W. J. Bryano. Amerikos visuo
menė labai patenkinta iš Lan
singo atsižymėjimo,
nes jisai
skaitosi vienu iš geriausiu ame
rikiečių tarpe žinovu tarptautiskų teisių.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS

MĖGINO

IŠSPROGINTI

CAR-

KALIFORNIJOJ.

NEGIE RŪMUS NEW YORKE.

Kalifornijos mieste Calexico
Nežinomi piktadariai padėjo 25 d. birželio jautėsi trys gana
ties Carnegie rūmais New Yorke smarkūs žemės
sudrebėjimai.
,R PORTUGALIJA APIE KARĘ
bombą, kurios sutaisymas paro Calexico miestelio ir aplinkynių
KALBA.
do, kad užmanytojai pikto dar kaimų gyventojai labai išsigan
bo nėra dar gerai apsipažinę su dę išbėgiojo į laukus. Nuostolių
Lizbonoj, atsibuvusiuose par
savo nauju amatu, nes bomba il padaryta labai mažai. Iš žmonių
lemento posėdžiuose, buvo per
gai nesprogo ir, laiku ją pastebė niekas nenukentėjo.
skaityta Portugalijos ministerių
jus praeiviams, jinai buvo praša
dekleracija, kurioje išreiškiama,
linta, New Yorko policijos vir
kad portugalai privalo palaikyti
šininkas
spėja, kad piktadariai
talkininkų pusę, kaipo draugiš
esą draugais* Prano Arbano ir
NELAIMĖ ANT GELEŽIN
kų Portugalijai viešpatijų. Už
Karolio Carbone, italų, kurie ke
padarytąsias vokiečių skriaudas
KELIO.
Valstijų valdžiai, kad jis visai li mėnesiai atgal mėgino išspro
portugalų provincijose Afrikoj
ginti vieną iš gražiausių New
turi atsakyti ir atlyginti vokie TURKŲ PASIUNTINIS APLEI nemano taikinties su Vilią ir ki
Pennsylvanijos miesto GettysYorko bažnyčių, šv Patriko Ka
tais savo oponentais.
čiai. Vokiečiams atsisakius iš pil
s
burgo apielinkėse, tarp Highland
Carranzos atstovai Charles A. tedrą.
DŽIA ITALIJĄ.
dyti teisingus reikalavimus, por
ir Thurmont susidaužė du trauki
tugalai, kad palaikius savo šalies Italijai susikovus su Austrija, Douglas ir Eliseo Arredondo iš Kai-kurie-gi nėw-yor k iečiai nu niu Blue Mountain ir Western
garbę, priversti bus su vokie pastarojos valdžia pradėjo Siun važiavo iš Washingtono į Vera rodo, kad tą bombą ties Car Maryland geležinkelių
linijos.
čiais pasirokuoti kitais būdais. dyti ant Italijos ir Turkiją, sa Cruz pasitarti ten su Carranzos negie namais galėję padėti ir “I. Užmušta 8 pasažieriai, sužeista
Kaip matyti, neužilgo ant vokie vo talkininkę. Ikišiol Turkija ne šefais kas link tolimesnio veiki W. W.” pasaulinių pramoniečių 12.
organizacijos nariai, kurie jau nuo
čių užgrius viso pasaulio viešpa labai noroms klausėsi savo prie- mo.
Suvienytos
Valstijos
nelabai
tijos.
telių patarimų kas link ItaRjos, prielankiai atsineša prie Carran senai pienuoja užatakuoti New
Yorko turtuolius, naikinant jų
bet dabar sulaukiama žinių, buk zos, kuris numanydamas,
kad turtus ir gerybės.
GENEROLAS GOETHALS PA
Turkija atšaukia savo atstovą vargiai, gaus kokią nor3 paramą
MILŽINIŠKI TURKŲ
iš Romos ir žada Italijai paskelb iš prezidento Wilsono, atsisakys
SITRAUKIA Iš KAREIVIJOS.
NUOSTOLIAI.
ti karę. Taip-pat ir Turkiją ap nuo visų tarimosi su kitais Mek
leidžia Italijos pasiuntiniai ir ten sikos revoliucinierių vadais.
Visam
pasauliui
žinomas,
Atėnuose paskelbta, kad ant gyvenantieji italai.
SULAIKĖ LAIVĄ PLAUKIANT)
Raudamasis Kryžius praneša,
Panamos Kanalo tvėrėjas, gene
Gallipoli pussalio žuvo 143.000
RUSIJON.
kad
Meksikos
mieste
viešpatauja
rolas Goethals, žada ateinantį
turkų kareivijos. Yra tai tur
baisus badas. Tūkstančiai žmo
kams skaudus smūgis; geriausio
rudenį
pasitraukti iš Suvienytų
“Great Northern Steamship”
ji dalis turkų kariuomenės su LVOVAS PAIMTAS VOKIEČIŲ. nių neturi ko valgyti. Viskas pa
kompanijos laivas “Minnesota” Valstijų armijos, pasilikdamas tik
naikinta. Vokiečiai turkams ka Galicijos sostinė Lvovas, pirm brango. Duona ir kiti valgomieji
netrukus žadėjo
išplaukti iš Panamos Kanalo civiliu gubernarėje mažai ką, padėjo, bereikalo to patekęs į rusų rankas, dabar produktai 6 syk daugiau kaštuo
Seattle uosto Vladivostokan su j toriam.
tik pačius turkus suerzino.
išnaujo randasi po globa vokie- ja, negu pirma.

I

bažnyčios
durių, o mergaičių
Pirmosios Komunijos klega paly
dėjo primicijantų į klebonijų. Va
kare buvo iškilmingi mišparai,
kurios atlaikė kun. Vaičiūnas.
Dievo Kūno procesijoj dalyvavo:
primicijantas, vietinis klebonas ir
kun. J. Krasnickas iš Cambridge,
Mass.
Birž. 13 d. Nuolatinės Pag.
Pan. Švenč. moterų draugija su
rengė prakalbas šv. Roko svetai
nėje. Kalbėjo vietos klebonas ir
kun. Vaičiūnas, kurs atsisveiki
no su Brocktoniečiais, nes ant
rytojaus' turėjo važiuoti į pasky
rimo vietų — Chicagų.
Daug laimingų linkėjimų iš
reiškė žmonės naujam kunigė
liui, kad pasekmingai darbuota
si Kristaus vinyne.

klerikalais (suprask katalikais)
ranka parašus tarpe lietuvių, kad
gavus Autonomijų Lietuvai, bet
aš tam nepritariu. Aš atvažia
vau čia į Chicagų. kad susipaži
WESTFIELD, MASS.
Komitetai, neatb'odami nei dinus su kitomis tautomis: latviais,
Bms;/ nepasisekimai Galicijoj. užimtų pozicijų. Šiaurėje nuo
WA880N, ILL.
jocezijos
įstatų,
nei
vyskupo
pa

lenkais,
čekais ir kitais”. Jeigu
Arras, Lenso ir Lille link tal
Jeigu apie šio miestelio lie
Prabėgusi karės savaitė bu
iš
surinktų
parašų, kurie b ’S
rėdymo,
policijos
pagelba
pasi

19 d. birželio čia sustojo dirbt
kininkai nustūmė priešų atgal tuvius mažai kų rašoma, tai ne
vo rusams nelabai laiminga.
priduoti
Tautų
Taikos Konferen
kad čia nieko ėmė sau raktus ir dabar pilnai vienatinė anglių kasykla. Prie
kelių verstų plote. Ties Sou- reikia manyti,
Bušų armija Galicijoj nusto
cijoj, negalės būti didelės naudos,
Mat čia lietuviai šeimininkauja. Ot, tau, ir kata žastis ta, kad taisoma kai kurie
clies prancūzai atakavo vokie neveikiama.
jo savo užkariautų pozicijų ir,
tad iš Šliupo susil ažinimo su ki
likai!
Vietoj
kų
naudingo
veikus,
dalykai.
Taisymas,
manoma,
pra

čius iš trijų pusių. Neuville, pripratę tvirtai elgties, kaip vis
spiriama vokiečių ir austri
tų
tautų daktarais ir advokatais
bevelija
kerštus
varinėti,
iš
ku

sitęs apie porų savaičių.
St. Vaast gana svarbus punk kas ant tvirto pamato stovi, tai
suvis
jokios naudos negalės būti.
jiečių kariuomenės, pasitrau
rių naudos, nei parapijai,
nei
Vietos lietuviai, apie 80 su ve
tas strategijos žvilgsniu, pa tik tada garsinasi, kad nereiktų žmonėms jokios. Prieg tam nesi
Kodėl kitos tautelės nelenda prie
kė iki savųjų rubežių upės
atšaukti. Gyvenimas čia eina šuo
dusiais ir pavieniais, turės pro
teko į prancūzų rankas. Pa
lietuvių ir nesišaukia į pagelbą,
drovi
rašinėti
net
esant
vilkais
Dniestro . link. Lvovas - Lemliais. Kaip tik parapija susitvėrė,
gos pasilsėti. Kiti išbėgiojo po
žymėtinas visame vakarų fron
bet
jos dirba savarankiškai pa
gavo savo kunigų, visų lietuvių avies kailyje. Daugiau geros va apielinkės miestukus, kol dar
bergas, Galicijos sostinė vėl
te vokiečių nusilpnėjimas, ku veidas atsimainė. Seniau būdavo lios ir sutikimo — štai ko rei
gal
savo siekimus, o mes, lietu
pateko į austrijiečių rankas.
bas vėl prasidės.
viai, tai vis lyg dar tie kūdikiai,
ris pagal tūlų nuomonės tu lietuviai tik girtuokliauja, val kia Kewanee’s komitetams.
Žadamieji mūšiai ties GrodeŠiaip apie vietinius lietuvius
negalime
nei žingsnio žengti be
Parapijonas. nėr kų daug pasakoti: kiekvie
ku, Lvovo apielinkėse neįvy rėjęs įvykti delei patraukimo kiojasi, dabargi toji nelemtoji
kitų?
Bet
čia ne tame dalykas.
nas savom nuomonėm ir protu
ko. Galicijoj įvykusios per žymios dalies vokiečių karei- mada nyksta. Žmonės eina blaiŠliupas
mielai
pritartų tokiam
vyn, pasielgimai rimtyn. Seniau
gyvenam, per tai nieko bendrai
mainos šiek-tiek pamainė ir vijos iš vakarų karės fronto į
buvo tik viena vyrų pašalpinė
Vienas iš daugelio. parašų rinkimui, tik, vot. bėda,
BAYONNE, N J.
neveikiame.
Priklausom prie
kitų frontų karės bėgį. Dau Galicijų kovon su Rusija.
kad jį sumanė katalikai, o ne
draugija, šiandien-gi, pasidarba Šio miesto lietuviai gana toli'draugijl* kokias .tik. Pasigav*:
guma kariaujančių viešpatijų
Anglų kariuomenė, remian vus vietiniam klebonui kun. K.
laisvamaniai.
silike nuo
nuo kitij
kitu lietuviuku
kn. I Pr*e Levų , Briedžių , Pelelietuviškų ko
su intempimu temijo kuomi ti prancūzus, ligi šiam laikui Vasiliauskui, turime gražiai gy atsilikę
Socijalistai jam taip-gi pasi
ROCKFORD, ILL.
dų” (Nagi ir keistais vardais
užsibaigs didžiosios rusų ir ne perdaug parodė savo akty- vuojančių Vyčių Draugijos kuo lonijų savo skaitliu ir veikimu.
painiojo
po kojų, už tai jiems ir
Atsilikęs užtai, jog nieko ne draugijų esame! Red.). Tečiaus,
vokiečių - austrijiečių imtynės. vio veiklumo. Bemaž visų lai pų, suviršum 70 narių., L. R. K.
gi
nepasigailėjo
savo kritikos
Mūsų
miestelio
biznieriai
prieš
kiek prisiėjo patyrti, ' pašelpų
nuveikia
ant
tautiškos
dirvos.
liepia žrooRusams pralaimėjus, Vokieti kų
Moterų
Sųjungos
kuopų,
šv.
Onos
praleidžia atsispyrimui
reikale sunku gauti, o kiti ir tūlų laiką buvo sumanę išleisti i bet vėl apsisukęs
Nors,
ir
bando
kų
daryti,
bet
.lietuvišką laikraštį. Jie dirbo, Inėms studijuoti soeijalizmo mo!
jos ir Austrijos valdžios su nuo vokiečių užpuolimų. Pa draugijų ir Marijos Vaikelių drkiekviena draugija ipaskiriumi, visai negauna.
triusėsi, redegavo, redegavo ir slą: ‘‘kas nestudijuoja, tas yra
judo skelbti, jog rusų galybė staruoju laiku, rusams pra jų. Į du mėnesiu susitvėrė net
Vietiniai cicilikai vis nerims ant galo pasirodė, kad “pertrum- kvailis”. 'Nieko nuo senio ge
už tad ir naudų maža tepadaro.
keturios
draugijos
ir
visos
gra

sutrinta ir joms lengvai pasi laimėjus Galicijų, subruzdo
Draugijos: šv. Petro ir Povi ta, kada reikia kreiptis prie kur. pos kelnės”. Laikraštis nepasise resnio nei negalima sulaukti. Stu
sekė sau laimėjimų užtikrinti. anglai. Anglijos valdžia šau žiai gyvuoja. Žmonių susiprati
mas kasdien kįla augštyn, o tam lo, D. L. K. Vytauto, šv. Miko- P. Vaitulionio iš Dorrisville, III. kė, už tai vieton to parsikvietė dijuok socijalizmų! Bet kaip?
Kad teutonai, užimdami Ga kia naujus kareivių pulkus,
daugiausia gelbsti geros, prakil lo Ark.; ir Lietuvių Ukėsų Kliu su dvasiškais reikalais, kadangi laisvamanių tėvą Šliupą. 18 d. kur ir kokiais keliais? Gal nei
licijos plotus, laimėjo nema taria naujas karei paskolas.
nios draugijos, kurios čia susi bas, rengė pasilinksminimo va Wasson’e nesiranda nei katalikų birželio Šliupas sakė prakalbas, jis pats nežino. Juk mūsų, taip
žai, aiškn visiems; bet tas lai Labai gali būti, kad pasiro tvėrė.
vadinami,
‘‘socijalistai” studi
karėlius naudai
nukentėjusių kunigo, nei bažnyčios. Jie beve mūsų biznieriams prigelbstint.
lija
gėrėtis
perkūniškomis
pra

mėjimas turi ir savo blogą džius nemažam pavojui talki
kas dieną iš ‘‘Kovos”,
Pirmoji scena gal buvo juo juoja
Parapijos reikalai kįla kaip nuo karės Lietuvoje, bet nauda
sias puses. Nemažai reikėjo ninkams rusams paslydus, jie nei vienoje parapijoje. Šičia tai buvo maža. Kadangi vieni ki kalbomis ir džiaugtis teorijomis kingiausi : Šliupas sėdi ant pa “Keleivio” ir tam panašių šalti
aukų, didelių pastangų paklo subrus ir pradės smarkiau turbūt duosniausi žmonės. Su- tiems lyg ant keršto
atsisako apie beždžionių su italijonais gi grindų su dviem mergaitėm, kaip nių, bet bandykime mes jų už
miningumų. Nors koks Jurgis, to
ti paveržimui pozicijų nuo sa priešų mušti.
sitvėrimo pradžioje visi 'prisi dalyvauti ir savo centais prisi ki ir kepurė, visgi patartina ne- štai išlenda iš už sienos. Vincas klausti kas yra socijalizmas, o
vo priešo. Rusai nėra tokia
žadėjo šiais metais sumokėti po dėti. Peiktinas tai dalykas, jog panitfbint maskoliško priežodžio Jokubynas (buvęs “Tėvynės” re persitikrinsime, kad jie nežino.
sirenos Iš šimto “soeijalistų” mes tik
bejėgia masa, apie kokių mė,$25.00 ir kas mėnesį mokėti po Bayonne’s draugystės nesusitai “bez Boga ni do poroga, a s daktorius) ir pradeda
Italija ir Austrija.
50 c.; savo prižadėjimų visi tvir ko visos kartu, išrinkti vienų Bogom chot za morei stupai” balsu linkčiuodamas “garbinti” sugraibysime gal du, kurie y»agia skelbti vokiečiai. Jų pa
Italai, išsyk laimingai pra tai laiko. Štai jau didžiuma sa komitetų aukų
rinkimui, kad
Šliupą. Oraciją atlikęs naturališku susipažiiię su pamatais, visi kiti
sitraukimas ėjo tvarkiai, ka(be
Dievo
nei
per
slenkstį,
o
su
pradėjo
kalbėti apie j ‘studijuodami ’ visai nežino kas
bro
balsu
o kiti prisidėti sušelpimui mūsų
reivija užlaikė visas strategi dėję kovų, šiuo tarpu maž vo prižadėjimų išpildė,
Dievu nors už jūrių trauk).
nuopelnus;
girėjji8 yra- Šliupas mums pataria stu
Šliupo
lių
karės
metu
Lietuvoje.
Pa

jos žvilgsniu reikalaujamas daug aprimo. Austrijiečiai, stengiasi, nors dalimis, kas grei
Visų Brolis.
sirodo, kad paskirium dirbdairiį
kaip
tik • beįmanydamas. Po- dijuoti tų, ką jau senai mokslo
taisykles. Vokiečiams prisiė vokiečiams pagelbstint, su čiausia atlikti. Tai pažymėtini
to
išeina
K. Miklas, Dr- vyrai yra' atmetę. Markso teorija
geri norai ir tvirtumas. West- naudos nepadarome, vientik iš
jo žingsnis po žingsnip kru spėjo pasiųsti naujus karei
jo^ šv. Mikolo pirmininkas, šis kritikos neišlaikė, o senis mums
fieldo lietuvių parapija pralenks laidas teapmokame. Užtadgi suATHOL, MASS.
vinu tųku eiti prie savo lai vių pulkus į naujų karės fron
ir-gi pradėjo girti, bet ant ne pataria dar griebtis prie to. Ge
senesnias ir didesnias kitas pa sipraskime, o dirbkime visi kar
mėjimų. Kitose vietose, kaip, tų ir iš dalies sulaikė italų rapijas. Pažymėti
laimės jo pagyrimai buvo ne lai riau, kad būt liepęs pamiegoti
reikia, kad tu.
veržimosi
į
Austrijos
provin

Šv.
Onos
draugija
savo
laiky

va, Lvovas, rusai, nenorėdami
ku ir ne vietoj, taipgi mažai ap tuo tarpu, tai bent žmogui eitų
yra davusių po $50.00, po $100.Toliaus, toks mūsų pasiskirs tame susirinkime likusį nuo va
cijas.
Paskutiniais
laikais
ita

bereikalo aikvoti savo karei00 ir daugiau dėl bažnyčios. Vi- tymas priguli daug ir nuo to, karo pelnų $10.50 paskyrė Tau galvoti. Pavyzdžiui: “Šis kalbė į sveikatą.
lai
neišlaimėjo
naujų
pozicijų.
tojas mums yrji brangus ir tik Šliupas pats žiūrėdamas per
vijos spėkų, pasitraukė ir be
sus-gi bažnytinius daiktus sutai
tikro savo tos Fondui. Buvo pakeltas klau
Visas veikimo centras susi sė atskiri asmenys. Taip kad kad mes neturime
jis galės teisingai pasakyti apie gana siaurus partyviškus akinius,
mūšių.
dvasiško vadovo. Parapija šv. simas paaukoti kiek nors iš ka
koncentravo Adige klonyje ir mūsų parapija
tėvynę Lietuvą, kuri dabar yra pats vartodamas pilnus cinizmo
turi jau visus Mikolo Ark. jau beveik
Šiais laikais rusų armija
antri sos, bet tas dalykas taip ir liko
paskendusi kraujuose”. Ką/Šliu žodžius, pats rašydamas nešva
Insono upės slėnyje, kur prie gražius bažnytinius daiktus su
sudarė naujų frontų Bugo ir
metai, kaip neturi savo kunigo, nenutarta, nors šių draugijų ga
šų kariuomenė nuolatos kau- sitaisiusi, visus daiktus į kle užtad nėra kam ir paraginti prie lima priskaityti prie vienos iš pas gali naujo pasakyti mums ria kalba, pats niekindamas ir. iš
Dniestro upių pakrančiuose.
kitų įsitikinimus,
jasi tarp savęs, užsilikdama bonijų, turi bažnyčiai žemę ir vienybės. Vyskupas O’Connors veikliųjų Atholio draugijų. L. apie Lietuvą, Lietuvą dabartinia juokdamas
Būsiantis
laikas
parodys
pinigų kąpoje suviršum $3,500.- seniai žada suteikti mums kuni Vyčių kuopa, Blaivininkų kuopa me laike? Šliupas Lietuvoj da šaukia
klausytojus į vienybę,
ant senųjų vietų.
mums, ko galėjome tikėtis iš
00. Tai tikrai geras lietuvių no gų, o tuomi tarpti pavedė para iš šv. Onos Dr-ja susidėję rū bar nebuvo, taigi jis ir žino apie >kad šie protestuotų prieš mūsų
rusų. Kol kas naujai susitvė
ras ir darbštumas. Ir kas-gi taip pijos reikalus kun. B. žindžiui, pinasi papuošimu altoriaus laike ją tiek,' kiek ir mes patys iš laik laikraščius vartdjaneius neš v a-'
Metinės didėsės karės
rusiuose
karės
laukuose
galėtų padaryti, jeigu ne West- iš Elizabeth, N. J., bet kol kas švenčių; tos trys draugijos su raščių. Po tam ir pasirodė, kad rią kalbą. Rodosi, patarimas pa
sukaktuvės.
fronto
rusai
atmuša vo
fieldiečiai? Sunku, kad kas su nieko negirdėti. Turbūt Ameri sidėję įsteigė nemažų knygyną. Miklas nežinojo ką pats sakė....
girtinas, bet tik iš žmogaus ge
kiečių užpuolimus
ir
pa
Jeigu
Jakubynas
gyrė
ir
link

jais galėtų susilyginti. Bet netik koje
rai darančio, švelniai ir manda
jau
nesiranda lietu Patartina visiems naudotis tuo
28 d. birželio lygiai sukako
čiojo
prieš
Šliupą
tai'visai
atro

Westfieldo lietuviai darbuojasi
rodo
nemažai
veiklumo.
giai apseinaneio, bet ne iš Šliu
kunigo,
kuris užim knygynu.
vieni metai nuo užmušimo savo parapijos labui, jiems gelb vio
dė
naturališka,
bet
kad
katali

po.
Jeigu taip tai mes pirmiau
Vienas neprielankus rusams
Bayonne’s
parapiją.
Šiaip šv. Onos Dr-ja gyvuoja kiškos draugijos
Austrijos
sosto
inpėdinio sti taip-gi prakilnesnieji apielin tų
pirmininkas
siai
turime reikalauti pasitaisy
dalykas, tai ginklų ir amuni
Buvo čia pirma kun. M. Šed- gerai. Narių
turi 95 ir ne pradėjo pagyrimus pilti, tai pasi
Prano Ferdinando ir jo žmo kių lietuviai. Štai iš Pittsfieldo
mo
iš
paties Šliupo. Mes gerų
cijos stoka. Didesni dalis ru
vydis per šešius metus ir, beabe- toli keturių šimtų kasoje — ir
nos Sarajeve. Kunigaikščius jaunimas anų kartų
rodė
daugiau
negu
keista...
atsiuntė jonės, sau gyvenimų pasidary
žodžių, gerų norų turime per
sų nepasisekusių mūšių gali
yra nemažai aukojusi dėl bažny
nužudė jaunas serbas Garvijo $111.00,
parapijos reikalams. davo, nes apart visko dar ir pa
Apie
Šliupo kalbą būtų gali daug, bet mes norime matyti ge
ma priskaityti tai nemaloniai
čios. Ant 4 d. liepos rengia pik
ma daug ką parašyti, bet vietos rų darbų.
Prinzip, atkeršydamas Aus Mūsų klebonui ten atsilankius rap. skolos atmokėjo. Dabartinė
nikų — išvažiavimą.
aplinkybei. Su laiku, žinoma,
stokos dėlei aš jo visos kalbos Pagaliaus buvo užsiminęs ir
trijai už slavų persekiojimus. taip-gi suaukojo suviršum $60.00 parapijos skola apie $4,000.00:
K. G.
rusai turės išrasti būdus, kaip
nei
rreperkratinėsiu, tik atkreipsiu apie, galima sakyti, svarbiausi
Na,
o
Springfieldo
lietuviai
ir-gi
Šiandienų užmuštieji ir užmu
-kas tai reiškia tokiai parapijai!
tų pašalinus.
atidą
į tūlus vulgariškus išsireiš lietuviams reikalą,
nesnaudžia,
tarp
jų
ir-gi
daugelis
tai amatų
šeimynų daugiau, kaip 200 ir
šėjai ramiai sau ilsisi kapuo
kimus.
atsiranda
su
gausiomis
aukomis,
mokinimosi.
Bet
senis
pasakęs
kita tiek pavienių, kaip vyrų,
se, nebeatjausdami jų sukeltos
BROCKTON, MASS.
Vokiečių apetitai prie
ypatingai viena iš merginų.
Šliupas,
ištikro,
nėra
toks
mil

porą žodžių ir vėl traukia prie
taip ir merginų. Darbai Bayonaudros, paliečiusios visų žmo
Nesunku vietiniams lietuviams ne eina gerai.
Šv. Roko bažnyčioje, birž. 6 žinas, kokiu jį perstatė. Daugelyj kunigų, iš ko pasirodo, kad Šliu
Varšavos.
niją. Europa lenkiasi po sun kilti visuose
atvejuose, atsižy
dieną, buvo graži, įspūdinga iš vietų aiškiai matyti suklumpa, pas nedaro taip, kaip jis kalba.
Gerai būtų, kad atsirastų ku kilmė: primicijos kun. Jeronimo
Vokietijos kaizeris nenusto kia karės našta, kruvinas die mėti visame savo veikime, kad
kas tokiam “mokslinčiui” sta Jis sako: “Aš geidžiu ir veliju
ja vilties pasiekti su savo ka nas pergyvendama. Azija ne turi darbštų klebonų, asmenyje nigas, kurs galėtų apimti šią pa J. Vaičiūno, baigusio
Niagarą čiai yra prasižengimu prieš pub jums iš gilumo širdies”. Jeigu
riuomene Lenkijos sostinės rimauja, girdžiant pa savo šo kun. K. Vasiliausko, kuris ir rapijų.
Falls seminariją. Kun.
Vaičiū liką. Jis savo kalbą pradėjo nuo jis velitų lietuviams gerovės wnu
kanuolių
gaudimų.
Afri

sveikatos
nesigaili
by
tik
kų
ge

nas tapo įšvęstas į kunigus 29 Europinės karės, kas ją iššaukė ir tikros širdies, tai jis būtų dau
Varšavos mūrų. Austrijiečiai
d. geg. ir paskirtas į Chicago die kokios pasekmės iš jos gali būti giau laiko pašventęs aiškinimui
sutartinai su vokiečiais pie koje, kur dauguma iš kariau ro lietuviams padarius. Lai tik
WILKES BARRE, PA.
lietuviai
stengiasi
visuomet
ge
ceziją.
Jis gimė Plokščių par., Jis mato karės prasidėjimo prie žmonėms apie amatų svarbą ir
nuoja' nustumti rusų armijų jančių viešpatijų turi savo
rai
darbuotis,
tegul
tie
prakilni
Suv. gub. apie 32 metu atgal. žastį tame:: “Atbudimas pris kaip jie galima pasiekti, o ma
už Vislos upės ir iš ten prasi kolonijas, verda antra mažes
13 d. birželio, anglių kompani Atvykęs Amerikon dar jaunose paustųjų,
norai
niekuomet
neišnyksta.
mažesnių tautų” ir
mušti prie Ivangrado ir Var nė karė. Australija arti at
ja mokėjo darbininkams algas. dienose, sunkiu darbu susitau- taipgi “kunigai ir ponai su ka žiau derKimui tikėjimo ir kuniGegužio
31
dienų
kun.
K.
Va

gų.
šavos. Pasisekus tiems išro- jaučia audros sukurius. Pa
siliauskas pasakė prakalbų apie Visokių žmonių esama: vieni pi pinęs kiek pinigų, ėjo mokslą raliais sukėlė šią baisią skerdyApie dabartinį Lietuvos padė
kavimams, vokiečių diploma žvelgę į laisvosios Amerikos Lietuvos vargus. Buvo renkami nigus taupo pragyvenimui, kiti
Valparaiso universitete, o pas nę”. Pasakė tai Šliupas, bet i2jimą
nei neužsiminė, nes ir jis
padanges,
tų
pačių
audrų
iš

tai spėja, bus galima Rusijų
parašai ir aukos. Rašėsi visi no smuklėse juos praleidžia. Taip ir kui dvasinį kursą baigė Niagara tikro šis pasakomas bū+ų dau
Palikus nuošalyj riai,. aukų surinkta $90.00 ir nu dabar. Keletas vyrukų vakarop University, Niagara Falls, N. Y. giau tikęs, na, sakysime, kad ir pats tiek žino, kaip ir mes iš
priversti prie taikos ant prie vysime.
lankių vokiečiams išlygų. Spė Meksikos amžinąsias suirutes, siųsta į Tautos Fondų lietuvių buvo smagiai inkaušusių. Bet ir Kun. Vaičiūnas atsižymi karšta Jokubynui. Mes visi gerai žino laikraščių. Po prakalbos K. Mik
las pakišo dar keistesnį patari
to dar neužteko. Nuvažiavo į tėvynės meile, sveiku gabiu pro me,
lioti dabar, kaip ten būtų dar prieš Europos karę įvy gelbėti.
kad
didžiosios
val
mą, negu iš pradžios. Jis čia pra
artimą miestelį ir ten dar labiau tu ir didelė dovana
Artimas.
intraukė mažasias į tą
patraukti stijos
tiems ar kitiems išlaimėjus, kusias, amerikiečiai turi de
“įsismagino”. Apie 1 vai. nak prie savęs žmones. Daug ko ti baisiąją karę. Taipgi visi žino dėjo aiškinti, kaip reikia užsirodos, peranksta. Nei vokie vynias galybes dėl Europos
ties
tas ‘linksmas” buris, namon kimasi nuo jo ateityje.
me, kad kares visados sukelia laikiti po šių prakalbų, lyg gir
čiai dar nepaėmė Varšavos, karės kilusių pavojų, net pa
tiems patarė eiti ir išsimiegoti/
begrįžtant, susitiko su italų bu Primicijos laikė Brocktone, nes tautų ambiciją; ji prirengė
ir
KEWANEE, ILL.
nei rusai nemano taikinties, čios karės pavojus buvo jau
,o
tik aiit
rytojaus atsiminti
riu. Tūlas Fel. Jonikas mėgino čia gyvena jo du broliu, sesuo ir šią karę taip kaip ir kitas. Šią
taigi geriaus bene bus trupu gandinęs amerikiečiūs. Taip
plepėjo.
iš italų pasijuokti. Bet su ita- kiti gentys. Čia jau jis gyveno karę surengė. ga,:niu sakyti, dau apie tai, ką Šliupas
Patys muša, patys šaukia.
tėlį palaukus, kol aiškiau ga šiandienų po metų karės at
lais raenlji juokai: viens išsitrau ir dirbo ir skaito Brocktoną savo giausiai viena tauta, kuri norė Puikiai pamokino, nėra ko saky
Iš priežasties
ligos vietinio
ti. Reiškia, jeigu tu nueisi į miš
lėsime išvysti, kam dievaitis rodo pasaulis. Jeigu gi at
kė peilį ir supjaustė gydytoją/
įkį™į'
buvo jo ir nori būti visų viršiausi nž
klebono, kun. Gugių, šv. Antano
Marsas suteiks garbės vaini siminsime, kad viso pasaulio parapijos komitetai turėjo per Abiejų pusių draugai šoko pa graži. Bažnyčia papuošta gėlė viso pasaulio tautas. Jeigu kitos ką grybauti, tai tu nežiūrėk ar
ramių išvaizdų pakeitė įkru- 5 mėnesius visą valią. Būdami gelbon — ir prasidėjo peštynės mis, žmonių atsilankė daugiau tautos būtų geruoju p aėmę tą grybas ar kempė, ar sveikas ar
kų.
susirėžė peiliais, kaip 1000. Šv. Mišias atlaikė pri- jungą, kokį rengė teutonai, jei supuvęs, bet viską dėk į maišą
Beabėjo, ateinanti savaitė vinųjį sukurį vieno žmogaus žmonėmis blogos valios ir menko Taip baisiai
bus turtingesnė atsitikimais. mirtis, taip bent' buvo skel tikėjimo, komitetai nekartą prie kad F. Gonikis ant rytojaus mi micijantas. TJijakonu buvo airių gu būtųnusižeminę ir prisipažinę, ir neškis namo, o potam, tai pra
dėk vartyti ir dasižinok ką par
Lenkijoj ir Galicijos paru biama, priežastys ištikrųjų bu šinosi kunigui pildyme tikėjimo rė, kiti gi ligonbučiuose merdi. vikaras kun. F. S. Keaney, sub- kad, vat, mes nieko, jūs imkite ir
Gali išgyti, bet gali ir mirti.
dijakonu vietos klebonas kun. valdykite mus, o mes jums busi sinešei. Lygiai yra ir su šiam
ir už tą gaudavo
bežiuose, taip-pat Dniestro u- vo visai kitos, tai baisu net priedermių
prakalbom, klausykitės Šliupo iš
Gerbiamieji
skaitytojai, kas K. Urbanavičius, pamokslą, apie me ištikimi tarnai. Sakau, jsigu
pės pakrančiuose, turės paro kalbėti apie tas visas baisy barti. Vietoj išsižadėti visur ne
vedžiojimų ir dėkitės viską į kepakenčiamo sėdėjimo su kepu tam kaltas? Tai alus ir. degtinė, svarbią kunigo užduotį iškalbin kitos tautos būtų užsigeidę pasi senių, o ant rytojaus pradėkite
dyti abi armiji, rusų ir vo bes.
rėmis bažnytinėje salėje, komi tai jie" viską padarė. Štai kodėl gai pasakė kun. F. Kemėšis iš likti jų vergais, tuomet ne’?'"'tų
kiečių - austrijiečių, kam pri
Sulaukę karės metinių su tetai išmetė paveikslą Nekaltai mums reikia darbininkų klesą Bostono. Gounod’o mišias, pri buvę jokios karės, nes viskas bū apžiūrinėti ar nesupuvę. Geriau
būtų padaręs, kad būt pažiovogulės laimėjimų garbė.
kaktuvių, jaučiamės baisiai nu Pradėtos- Š. M. P. ir padėjo blaivinti, steigti blaivybės drau tariant orkestrai ir vadovaujant tų atlikta geruoju. Ir laikui bėjęg prieš publiką, o ne tokį pa
slopinti, nes nieks negali šian zakrastijoje 31 d. gegužio. Toje gijas, rengti prakalbas aiškinant vietos vargonininkui V. Juškai, gant būtų užstojas tokia, jei ne mokinimą davęs.
Vakarų karės laukas.
parapijos didesnė, vergija, apie kurią ir
dienų pasakyti ar neteks dienoje ant' susirinkimo drįso* alkolio blėdingumą ir užvis ko atgiedoję bažnytinis
Šliupas kalbėjo. Išvengimui viso Broliai! nebūkime kūdikiais;
Negali vokiečiai
pasigirti mums ir dar vienus metus komitetai viešai tarti, jog užra voti prieš jo išdrrbystę. Kada ehoras.
Po mišių primicijantas laimino to, tad ir pakilo karė. Kunigams klausydami, mes turime apvortiošys į knygas, kad kunigui viską išnyks svaigalai iš mūsų tarpo,
nusisekusia kampanija jų var
pergyventi tose nepaprastose atidavė ir pečėtį primuš, o duos tuomet sužmonėsime
patys ir žmones. Atsilankė visokių pa primesti šią karę tik ir gali , - ti žodžius, sakinius ir visą kal
žytinės su prancūzais, ang
panašūs kraipų žmonių, daugelis pirmą kie Šliupai ir jam panašūs užsi- bą.' Kas gera naudinga, tą įsė
kiek jiems patiks. Nors parapi išnyks iš mūsų tarpo
lais ir belgais Prancūzijos ka aplinkybėse, palydžiant mili
jos kasoje rastųsi kunigo algos baisūs atsitikimai. Augščiau pa kart nuo labai, labai seniai atėjo degeliai, kurie visad prieš fak dėkime ir galime parsinešti, bet
rės laukuose. Prancūzai pa jonus jaunų gyvenimų, atsi
kas supuvusio ir neteisingo -apmokėjimui, bet komitetai al kilsime ne smukles steigiant, bet bažnyčion. Dalyvavo in corpore tus laiko drūčiai užmerkę akis.
sekmingai, nors ir išpalengva, sveikinant ant ilgų metų su gos nedamokėjo,
palikime ten pat. Klausykimės
Kiek
vėliaus
užėjo
jam
mintis
dvi
draugiji
:
šv.
Kazimiero
vyrų
o liepė kas kaip tik kitokios rūšies įstaigas.
apie
Lietuvos
Autonomiją.
Sako:
ir
protaukime.
užkariauja naujas pozicijas, šalių gerove ir kultūros už- trūkstą, pasiimti iš bažnyčios Juk esama ir kitokio
biznies ir Nuolatinės Pagelbos Pan. Šv.
Barbės Vaikas
priversdami priešų trauktis iŠ kovotais 'dimikiais.
apart saliūno.
8. A. Striukas. moterų. Grojo Vyčių benas prie “Dr. Rutkauskas, susijungęs su
baldakimą ir liktarnas.

KARĖS APŽVALGA.

Iš Liet. Gyvenimo Amerikoje.

1

:D R A U G A S

Prisiunčiamas jums veltui

Parduodami visų pardavėjų visur.

mo.

Rašyk tuojaus kad Kauti dide
lį su paveikslais katalogu, parodantįpilną Randelį dviračių rat
lankių ir kitų dalykų ir paaSkinimų apie pastebėtinu pasiulijima
dviračių. Jus neintibfbdtc musų
žemomis kainomis ir lengvumu
išmokesnių.
Reikalingi vaiineiimui agen
tai Vaikai gerai uždirba parda
vinėdami dviračius, ratlankius ir
kitus dalykus iš musų didelio ka

O

Kišeninis Peilis.

TAUTOS FONDO

V; .ii'
(ši dovana Pus duodama iki Dec. JI. 10IS)

DRAUGYSTES SV. JONO EVANGBLISTO

CHICAGO,

ILL.,

VYRIAU

Prez. Ig. Liekavičia, 1930 S. Union
ava.
Vice-prez. Juoz. Šimėnas, 911 W.
19th PI.
Prot. Sekr., S. Dargia 638 W. 18 st.
Fin. Sekr., Petras Oliševskis, 718
W. 15th st.
Kasininkas Ant. Leknickis,
1739
Bo. Halsted st.
<s Maršalka Petras
Augustinas 718
W. 17 PI.
i Susirinkimai paskutinį nedėldienj
kiekvieno mėnesio 1 vai. pa pietų

i

I

Dievo Apveizdos parapijos svetainėj,
** 18 ir Union gatvės.

VALDYBA DRAUGYSTE flV. MYKOLO

.R. K. A. VALDYBOS
ANTRAŠAI:

NIOLO. COLLĮNSVILLE. U-L.

■r Prezidentas
Juozas Gudeliauskas,
239 Hesperia st.
Vice-prezideutas V. Murauskas, 245
Seminary str.
Prokęlų Raštininkas, P. Pranaitis,
431 Spring str.
Finansų Rašt. F. Stankaitis, 916
High str.
Kasininkas Kazimieras Kavaliūnas,
419 So. Clinton str.
Kasos globėjai:
Jonas Norkus 904 Vandeiia str.
Rinkėjai Antanas
Gudeliauskas,
601 N. Hesperia str.
Maršalka M. Gudeliauskas, 404 N.
Hesperia str.
Metiniai
susirinkimai atsibūna 2
ketvergų sausio m. Pusmetiniai 2 ket
vergį liepos
Paprasti susirinkimai
atsibūna, k a’/ 2 ir 4 ketvergį kiek
vieno mėneb J.

m.

m.
DYBOS ANTRAŠAI:
Dvasiškas vadovas: Kun. F. Ke
mėšis, 1800 W. 46th st., Chicago, TU.
Pirmininkas: M. A. Norkūnas, 166
Melrose st., Montello, Mass.
Vice-pirmininkas: A. Aleksandravi
čius, 732 W. 19th st., Chicago, III.
Prot. raštininkas: Al. M. Račkus,
41 Providence st., Worcester, Mass.
Finansų raštininkė: O. M. Kašėtai
tė, 82 Porter avė., Montello, Mass.
Iždininkė: M. J. Juškienė, 129 Melroee st., Brockton, Mass.
Kasos globėjai: K. Pakštas, 1644
Kabansia avė., Chicago, III.
z
A. Visminas,
320 — 4th avė.,
Homestead, Pa.
J. Naginevičius, 186 Madison st.,
New York, N. Y.
Literatiška komisija: A. Kneižis, 41
Capital avė., Hartford, Conn.
J. J. Ramanauskas, 147 Ames st.,
Montello, Mass.
F. Virmauskis, 22 Broad st., Brockton, Mass.

ŠVENTO MYKOLO DRAUGUOS.
SOCKFORD, ILL. VALDYBOS AD
RESAI:
Pirmininkas, Kazimieras
Miklas,
1025 8. Main St.
Vicepirmininkas Mikolas Jankevi
Ha, 1614 15th St.
Protokolų raštininkas,
Jonas J
Merčaitis, 1530 S. West St.
Finansų raštininkas ir Odininkas

Pov. P. Petrėnas, 422 Island avė
Iždo globėjai: Jonas Zubinns, 1129
B. Chnrch St.
Vincentas Kadzevičia, 411 Island

Šitas prosas yra geriausiu iš visų naujai
išrastų prosų, prosinant jisai nelimpa prie
drabužio. Geso išdega per 5 valandas tik
už 5 centus ir neišduoda jokio nemalonaus
kvapsnio. Prosas svarumo turi nuo 5 iki 36
svarų.
Moterys, kurios vartoja šį prosą sako:

Nuo seno yra sakoma, kad “Kny
ga — žmogaus geriausias draugas”.
Bet svarbų, kad. draugas — knyga
būtų gera ir suteiktų skaitytojui
naudį.
Kaip tik
tokia knyga
ir yra “Oliveris Twlstas”. Parašyta
žinoma anglų
rašytojo
Charles
Dickens, Lietuvių kalbon versta Jono
Kmito. Vertikas savo darbį atliko
gerai. Atskleidžia skaitytojui prieš
akis Anglijos žmonių tamseniųjų gy
venimo pusę, parodo visų skurdą ir
niekingumą, kuris slepiasi po žiban
čią skraiste Londono miesto. Yra ir
šviesesnių bruožų, kurie paįvairina
turinį. Didelė knygą susidedanti iš
52 skyrių ir 520 puslapių. Atspausta
aiškiai ant geros popieros. Kaina
tik............................................................
$1.00

Prezidentas, — K. Krušinskas, 59
Teneyck st., Brooklyn, N. Y.
Vice-prezidentas, — A. Petraus
kaitė, 563 N. River st., Waterburv,
Conn,
Sekretorius, — J. S. Vasiliauskas,
NEKALT S PRASID. PAN. BV.
112 N. Greene st., Baltimore, Md.
DRAUGIJA, WAUKEGAN, ILL., AD
Kasierius, — Pranas Burba, 456—
MINISTRACIJA:
58 Main st., Edwardsville —Kingston
Pirmininkė — Ona Vasilintė, 1349
Pa.
Bo. Lincolli Bstr., Waukegan, III.
Kasos Globėjai: — J. Stulgaitis.
Vice-pirmininkė — Anastazija Pa
122 S. Meade st., tvilkęs Barre, Pa. ▼ilkykė; 1349 So. Park avė., WaukoJ. B. Valukonis, 233 Broad way, S. gan, IU.
Boston, Mass.
Protok. rašt. Antanina KasiliausDvasiškas vadovas, — kun. .T. Ja kiutė, 1345 So. Park avė., Waukegan,
kaitis, 41 Providence st., tVorcester,
Mass.
Finansų rašt. — Elžbieta NevardansKnygius, — kun. S. J. Struckuss kaitė, 1221
Vietoria st., Waukegan,
IU.
P. O. Plymouth, Pa.
Gydytojas, — Dr. A. K. Rutkaus
Kasininkė — Marijona Zeleniakiukas, 2302 S. Leavitt st., Chicago, III. tė, 1820 So. Lincoln st., Wa>)kegan,

‘.LIETUVOS VYČIŲ” CENTRO VAL

MOTERŲ PATOGUMAI

Knygų Mėgėjams

SYBE.

Pirmininkas Dr. A. K. Rutkaus
kas, 2302 So. Leavitt st., Chicago,
UI.
Raštininkas Adv. A. A. Šlakis,
3255 So. Halsted st., Chicago, III.
Iždininkas B. Vaišnora, 1514
Carson st., S. S., Pittsburgh, Pa.
Iždo Globėjai:
Kun. F. Kemėšis, 717 W. 18th
st., Chicago, III.
Jonas Jaroševičius, 1048 Washington st., Norwood, Mass.

ar.

95 First St.
Jersey City, N. J.

F. Miloška, rašt.
BAY, MD.

DRAUGUy OMAI.

r

glĮ

NEBO
DEPARTMENT

2 Geležtės.

Dykai už 60 čielų Kuponų arba Pakelių Priešakių.

58 kuopa, laikys bertaininį susirin
kimų 11 d. liepos, 2 vai. po pietų,
pas kuopos pirmininkų, Ant B. Ra
dauskų, 2 Hazel st., Curtis Bay, Md.
Malonėsite ateiti užsimokėti ber-O
tainiuius mokesčius ir išgirstiu arba
susipažinti su XXX seimo nutari
mais, o susipažinę visi seni nariai
pradėti prisirengti prie išlyginimo mo
kesčių pagal amžį įstojimo į S. L,
R. K. A., kuris liks atnaujintas nuo
sausiu mėnesio, 1916 m.
A. B. Radauskas, pirm.

L

K u po
nui ar
ba Pake
lių Prie*
šakius.

Siųskite kuponus
laiškuose ne (parcel post) a r bu expresu apmokytai.
Pas
*

CHIM80.

DONORĄ, PA.

SUSIV.

UŽ 125

Ovarantuota
I metama
Per
Ansonia
Clock Co.

Dykai už 75 čielus Kuponus arba Pakelių Priešakius.

88 kuopa S. L. R. K. A. laikys
bertniniuį ir mėnesinį susirinkimą 4
d. liepos, tuojaus po pamaldų, bažny
tinėj salėje. Malonėkite, visi nariai
pribūti ant susirinkimo ir užsimokėti
duokles.

CURTIS

6.44

Fountain Plunksna su kabliuku, auksinė, gvarantuota N K.

talogo.
Turėk reikalus tiesiai su didžiausia {staiga
Amerikoj. Nepirk nedažinojęs ką mes galime ju
mis suteikti. Rašyk mumis.

OEPT. *-334

N.

Geriausi 5c. Cork-Tip Cigaretai Amerikoje

1915 modelis ‘‘Ranjjer” dviračio
sutinkant ant 30 dienų bandy

Mead Cycle Co.,

Liepos (July) 1, 1915.

DRAUGYSTES SV. JONO KRIKŠTYTOJAUS,
MELROSE PARK, ILL.
VALDYBA:
Pirmininkas
J. žvirblis, Bos 595
Melrose Park, III.
Pirm. pagelb. V. Kiudolas, Bos 151
Melrose Park, III.
Org. nžžiūr. prot. rašt. A. Jasinskas,
1300 St. Charles avė., Mayvvood, III.
Finansų rašt. A. Samalionis Bos 593
Melrose Park, III.
Kasininkas J. Stefonkevičia, 5001
12th st., Cicero, III.
Susirinkimai būna kas trečią nedėldienj kiekvieno mėnesio, pirmą vai.
po pietų J. Waichiulio svetainėje. 2018
Lake st., kampas 21 gatv. Melrose
Park, III.

Nemažiau nusisekus
už “Oliverį
Twistą” yra “Huckleberry Finnas”
Parašyta
Įsam pasaulyj,
pagarsė.
jusio humoristo Mark Tvain’o, ir
versta iš anglų lietuvių kalbon jau
gerai lietuviams žinomo Jono Kmi
to. Kaip Oliveris Twistas rodo gy
venimo tragediją, taip Huckleberry
Finnas parodo lengvesnę gyvenimo
pusę. Vertikas taip taip puikiai sugebia perkelti skaitytoją į aprašomas
vietas, taip reališkai perstato Huckle
berry ir jo neatskirimą draugą Tarną
Sawyer’i, kad skaitytojas su didžiau
siu žingeidumu seks tų Unksmių
draugų keliones ir nekartą nusijuoks
iš jų prietikių.

/‘ir už šimtą dolerių jo neatiduočiau jei
negaučiau kitu tokio”.
Reikalaukit šios rūšies prosų laišku ar ypa

tiškai apsilankę šiuo antrašu:

L. Geležinis
>4947 -So. -Paulina St.
:- :

■v-

CHICAGO, ILL.

TEL. DROVER 5669

i.,?. •• <

Labai puikus auksiniai daiktai už labai
MAŽĄ KAIMĄ.
15 akmenų Elgin ar VValtham laikrodžiai, su 20 metų gvarantija

Tas didelis su jo paties parašu pa
veikslas Popiežiaus Benedicto XV
su Jo Šventenybes Santaikos Mal
dą parsiduoda “Draugo’vKnygyne.

Tji|fnj't1 A AA
1 IK IRI iplv.Uu

Auksiniai šliubams žiedai už 3 dol. ir augščiau
Geras laikrodžių ir-visų aukso dalykų pataisymas.

Trockys Jevvelry Store,
4833 So. Ashland Avė.
—
CHICAGO, ILL.

Nemažiau patiks ir juodukas Džimas. Stokuoja vietos, kad visas ypaty
bes tos knygos išdėsčius, geriau te
gul skaitytojas pats sprendžia. Kny
gos formatas 6įĄX8y> colių talpina
savyje 43 skyrius ir 284 puslapius.
Kaina su nusiuntimu .................
.75

Tikras malonumas

B

Jo Aventenybės Popiežiau* Benedikto XV Santalkos Malda
A£«ązdinti baisenybių karės, kuri naikina žmonas ir tautas, mes kreipia- J
įpės, o, Jčzau, į Tavo mylimiausią Širdį, kaipo musų paskutinę viltį. O, Į
Mielaširdiaff&s Dieve, nu ašaromis mes meldžiame Tavęs užbaigti šitą bai j
Šią bausmę; O, Ramybės Karaliau, žemiausiai meldžiame santakos, ku- j
rioa mee trokštame. Iš savo Švenčiausios Širdies Tu išpildei pasauliui die- Į
viską pasigailėjimą, idant užsibaigtų nesutikimai ir vien tik meilč tarp
žmonių viešpatautų. Laike Tavo ant žemes gyvenimo Tavo Širdis plakė ?
maloniu pasigailėjimu žmonijos vargų; šitoje valandoje, kuri taip baisi
didžiausiauieapykanta, kraujo praliejimu ir žudynėmis, dar kartą lai Tavodieyiška Širdis bus gailestinga. Pasigailėk nesuskaitomo skaičiaus mo
tinų, kurios kenčia sopulius dėl jų vaikų likimo; pasigailėk daugybės šei
ja»yniL-n-ua kurių atimti tėvais ^asigsulek Europoa, ant kuries užėjo išnai
kinjmas.ir nelaimės. Valdytojams ir žmonėms inkvėpk ramybės sujnany- »uawpanajkink nesutikimus, kurie skiria tautas vieną nuo kitos;Tu. Ku :•
ris liejai savo brangų kraują, kad jis gyventų kaip.bioliai,. vėl sutaikink
žmonės, kad jie gyventų meiliame sutikime. Ir kaip kitados saukiant Apaštalui Petrui: Gelbėk mus Viešpatie, mes žųstame! Tu atsakei Žodžiais
mieiaširdingurno ir sustabdei siaučiančias vilnis,-taip dabar teikkis išgir
sti musų ištikimas maldas ir sugrąžink pasauliui santaiką ir ramybę. Jr
Tw, o, Švenčiausioji Pana, kaip kitais skaudžiais sielvartos laikais, buk ir
dabar musų pagelba, užtarytoja ir apgynėja. Amen. Kančios ned., 1915

skaitytojui ir

papuošalas namams, tai neseniai iš
ėjus iš spaudos knygutė
šv. Kazi
mieras Lietuvos Karalaitis.
Ypač
skaitytoją patrauks geras pasiskaity
mas ir dailus išleidimas.
Ligšiol
Amerikos lietuviai mažai teturi gra
žių artistišku leidinių, bet šv. Kazi
mierą galima drąsiai priskaityti prie
gerų-geriausių.
Turinys susideda iš
keturių dalių: 1) šv. Kazimiero gy
venimas ir jo reikšmė mūsų tautai.
Parašė kun. P. Lapelis, 2) šv. Kazi
mieras jaunomenės idealas. Parašė
K. U. 3) Tėvynės meilė. Parašė Dr.
A. K. Rutkauskas, 4) Giesmė į šv.
Kazimiera. Parašė kun. F. B. Serafi
nas. Kiekvienas rašytojas savo už-'
duotį gerai atliko— aiškiai ir gabiai
apibūdindamas savo temą. Patartina
kiekvienam pasiskaityti. Kaina
.20

Paveikslas spausdintas ant dailios paveikslų po
pieros, 14X21 colių didumo su gražiais simboliškais
pakraščių pagražinimais ir Taikos malda po apačia.
Šitas paveikslas, kaipo atminimas tos svarbios valan
dos ir kaipo veikalas katalikiškos dailės turi rasties
kiekvieno lietuvio kataliko namuose.
Kaina tik 25 centai su prisiuntimu.

Del jūsų SKUROS ir ŠIAUČIAUS REIKMENŲ

—-—eikite pas

E. F. Heidenreich & Go.

Reikalavimus siųskite į “Draugo” Redakciją.

4844 So. Ashland Avė
r i V'

1800 W. 46th Street,

Mes taipgi turime pilniau
siai Jcąlvių, mesiniųkų,
kaustytojų ir staliorių
kvartukus, Pustus, Šepe
čių čeverykams, Pališius
ir t. t. žemesniomis kai
nomis negu kur kitur.

CHICAGO, ILL.

Mašinų darbas

q Sienoms lentos

- Stogui lentos

Archer Lumber Co.

CASH COUPONAS
Šitas kuponas pra vertes
5 nuošimčių ant visų pir
kimų nuo $1.00
ar augščiau.

34th Street ir Archer Avė.
Netoli Robey Street

Mes pristatome vieną lentą ar visą vežimą.
me į visas miesto dalis.

Pristato

Telephone Drover 6300

Telef. Yards 421

Dvi Naujos Knygos

Paieškau savo giminaitės Paulinos
Belskaitės,
paeina iš Kauno gub.,
Telšių pav., Laukavos parapijos, Pamolio kaimo. Ji atvažiava iš Lietuvos
į Thomas, W. Va. 1913 metuose. Turiu
labai svarbų reikalą, meldjiu atsi
šaukti šiuo adresu:
Mass.
Miss Juzefą Jangelaitė,
4347 So. Wood st.,
Chicago, EI.

Paieškau savo draugių Magdalenos
Kettfrakiutės, Marijonos Jienavūčiutės. Paeina iš Rikunų
sodžiaus,
Garlevos par., Suvalkų gub. Jos pa
čios ar pažįstami, malonėkite praneš

ti:
Maža tai
knygutė,
Magdalena Klelžiutė,
bet duodanti
daug peno dėl rimto
15 : Millbury st., Worcester,
svarstymo. Talpina savyje sekančius
dalykus. Kam tave Dievas sutvėrė!
Dievas visados ir visur tave mato.
i Paieškau Alenos Dudoniutės, paeina
Mirsi, Dievas teis, duok dangų ar
Paieškau savo brolio Juozapo Mariš Lietuvos, Suvalkų gub., Marijam
pasmerks į pragarą. Bijok ir saugo
1.
BRAIŽYNĖLIAI.
Parašė
Skruzdė.
Yra
tai
originalių
polės
pav.
Gudelių
gmino,
Giviškiij
culaičio,
paeina iš Vilniaus gub., Tra
kis auodėmių. Saugokis blogų draugų
kaimo.
Amerikon
atvažiavus
1914
me

kų
pavieto,
Terasiunų par., Kėdainių
ir negerų vietų. Atsiskirk nuo bedie piešinių, apysakų ir monologų rinkinys.
Kas skaitė Skruz
tuose į Baltimore. Turiu svarbų rei kaimo. Turiu labai svarbų reikalą.
vių. Negirtuokliauk. Pamesk vartojęs dės raštus, tas žino, kaip autorius moka piešti žmogaus šie
kalą. Pati ar kas kitas malonėsit Meldžiu atsišaukti šiuo adresu:
svaiginamus
gėrimus.
Mylėk skailos
padėjimą.
ŠVENTO ANTANO
DRAUGUOS, stpbę,
duot
man žinią šituo adresu:
Paliauk
keikęs,
ne
Miss K. Marculaičiutė,
Peter Yankauskas,
WAUKBOAN, ILL., VALDYBOS
Gražiai
išleista
knygelė.
Kaina
45
centai.
pyk, ir nekeršyk niekam. Brangink
22
Tamarck
st.,
W. Hazleton, Pa.
376 Box P. O.
Mlnersville, Pa.
ADRESAI:
laiką ir teisingai dirbk, atlik dažnai
2.
“
KAS'
BAILYS!
”
Komedija
dviejose
veikmėse.
IŠ
Pirmininkas:
Steponai
Keliotis, išpažintį. Priimk
dažnai šv. Komu-1
1344 So. Jackson Str.
nija. Meldingumas į šv. Mariją Paną ne- j 3Bglą kalbos vertė J. Miliauskas.
Pagelbininkas,
Kazimieras Bnrba, apvilia. Suprask maldos
galybę, ir
Yra tai labai gyvas dramatiškas veikalas ir tinka vai
1416 So. Park Avė.
Delko tiek Drra nuodėmių. Kaina
.5 dinimui.
Kaina 15 centų.
Protokolų raštininkas,
Aatanaa
Ai Kristus turėjo brolių Ir seserų:
Bamoška, 1338 Sheridan Road.
Reikalaudami adresuokite:
Dažnai yra primetama
katalikams,
Finansų raštininkas, Jronimaa Bhebūk Kristus turėjo brolių ir seserų.
mulinaa, 712 — 8th Str.
Taigi kiekvienam bus naudinga pasis
Kasininkas, Antanas Bakšys, 1327
kaityti to neteisingo prikaišiojimo
Bo. Vietoria Str.
atmetimą
viršminėtoj
knygutėje.
Kasos globėjai:
18OO W. 46th Street
Kaina .............................................................. 5
Juozapas Bkuldaiskis, 1111 — lOth
CHICAGO, ILL.
Btr.
Reikalaudami adresuokite:
Raimonda
Rolevičia,
1330 Bo.
Jackson Btr.
DRAUGAS PUB. CO.
rų valandų. Galima prosuoti ku
1. Maršalka, Pranas Dapkus, 1407
So. Park Avė.
tik
nori; vidui ar ant oro. Už
1800 W. 46th str., Chicago, III.
2. Maršalka, Aatanaa Dlf argla,
kaista patį per savę. Niekad gal
“PAŽANGA,, eina tautlškal-krlkščlonlškoje
1327 So. Park Are.

Maršalkos, Kazimieras Brazas, 1543 •v roto Juoaapo Draotfjoa, Steborpm,
B. West St., ir Izidorius Komza.
Wla, valdyto* adreaal:
Pirmininkas Skiris Antanas,
909
DRAUGYSTE SV. JURGIO KABEI- Indiana avė.
K A VIO, NORWOOD, MASS.
Pagelbininkas Bubnis Juozas, 735
j Pirm. Pr. Kuras, 457 Pleasant st. Indiana avė.
Raštininkas
Rutkauskas
Juozas,
Pag. P. Kudirka 31 Franklin st.
Prot. Rašt. J. Vermekas,
11M 1015 Clara avė.
IT. Raštininkas Brusokas Antanas,
Washington st.
Fin. Rašt. V. Sezeika, 568 Plaasaat 1019 Dilangham avė.
L. Katalikiškų D. 8. Brooklyn.
st.
Kasos
globėjai:
Iždininkas V.
Oelburda
Petras, 1002 Clara avė.,
Btaravant are.
Ručauckas
Mataušas, 1133 Michigan
Iždo globėjai: K. Spriridavilja,
avė.
*
1025 Waekington st.
Kasininkas Grigaliūnas
Tamošius,
S. Vitkauskas, 1038 Waskingtm st
1437
R.
lįst.
Maršalka O. Glėbas, 61 Struravaat
Maršalka Buividas Juozas, 1439 8.
9 st.
ė

Apsvarstykl

Šiomis dienomis atspausdintos dvi

naujos knygos:

Jau išėjo iš spaudos 3 numeris |

“Pažangos” •

DRAUGAS PUB. CO.

Literatūros, Mokslo, Politikos ir
Visuomenes Mėnesinio Žurnalo.

DOVANA

FARMŲ

vų neskaudės. Dvi savaitės duo
dame
bandyti dykai. Rašyk
klausdama informacijų.
Adresas:

•PIRKĖJAMS 1

Didelis Farmų listas dovanai, di
džiausioj lietuvių kolonijoj, su apra
šimu daugybės farmų pardavimui, iš
dirbtų su budinkąis, sodnais, gyvu
liais ir be gyvulių, didelių ir mažų,
taip-pat ir ne išdirbtos žemės par
siduoda pigiai ir ant lengvų išlygų,
žemė geriausia, netoli nuo didelių
miestų .ir gerų marketų. Jeigu ma
nai pirkti, rašyk, tuojaus klausiant
farmų listo.
CHAS ZEKAS k CO.

NEW ERA SALES CO.
P. Mulevičius,
Mgr.

dvasioje.
*
“PAŽANGĄ” ' leidžia “Draugo” Bendrove |

“PAŽANGĄ” veda tie patįs redaktoriai, ku
| į le redaguoja savaitraitį ‘ Draugą”

“Pažangoa” Kaina

6329 So. Fairfield avė.,

Metams $3.00, pusei metų $1.50
Atskiri numeriai po 25 c.

CHICAGO, ILL.

Motery Domą;

Nesivargink prosuodama seno
mis
prosomis. Su “Importai’’
127 N. Dearborn st., Room 808
prosą
galima
suprosuotį didelės
CHICAGO. ILL.
šeimynos savaitės skalbinius į po-

Adr.
Reikalingai Vargonininkas mokan
tis vesti chorą. Atsišaukitė:
Rev, A. Balinskls
65 Milwnukee avė.,
Kenosha, Wis.

(25—27)

Draugas Pub. Co.

W.- 4šth Street,

-

ChkajĮO,

III.

?|
Ii

draugas
ptct*3!1xiee

Liepos (-Tūly) 1, 1915.

N. 27

:c:xr£rxEBETO
Phone Drover <247

‘Karė - kainos sumuštos - Karo” Viskas už $5.95

DR. J. JONIKAITIS
CyUiu Vyr|, Mritrly Ir Vaiky Lipt.

LIETUVIAI!

Resid. 4613 S. Ashland Avė.
t—12 ii ryto
1—3 po pietų
•—• vakare

Vulandoi:

>» ję.a> M .aa e»- a«. ta

Bell

SKAITYKITE

System

KATALIKŲ

SAVAITINĮ

LIETUVIŲ

LAIKRAŠTĮ

“ŽVAIGŽDĘ”

IOr. G. Z. Vežei (Važelis)
Lietuviškas Bentistas

“ŽVAIGŽDE,, yra seniausias lietuvių katalikų laikraštis
16 puslapių didumo. Suteikia įvairių žinių iš Amerikos
ir viso pasaulio gyvenimo.

Jūsų Agentas kiekviename ofise

4712 So. Ashland Avė.
arti 47toe gatvės

Kiekvienas telefonas prie Bell System yra jū
sų

Phone Drover 780
Valandos: 8 lig 10 ryto, ljig 3 po §
piet ir 7 lig 9 vakare.

EXCELSIOR VVATCH CO.
CHICAGO, ILL.

DEPT. 991,

PLATINKITE

w ae .u. «« a« aa

Tel. Drev.r 7042

M08Ų NUO8TUOLI8, TAI MŪSŲ LAIM4JIMA8. PINIGAI NEBRIKALAUJAMI. MOKAMA DAIKTUS AT8MMUS, JEIGU JIE PATIKS.
Perdaug turim gerų tavorų. Uduodam tūkstančius dolerų davonoms supatindiuiui žmonių su mūsų tavafais. Bet tik per apribuotą laikų mes duosi
me Uitų dailiai išrašytą auksuotą laikrodėlį, moterišką arba vyrišką, su
gerais viduriais ir ant gerų akmenų ui $5.95, ir visus skutimosi prietai
su iš 4 dalykų, o taipgi lenciūgėlis, žiedas, fontaMeė plunksna, dėžė Ha
vanos cigarų ir ant 7-nių šūvių nikeliuotą revolverį —DYKAI. PILNAI
GVARANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. SPECIALI®
PA8IŪLIJIMAS: Pakol tavorų yra. Atsiųskit- šitą apgarsinimą ir save
adresą, o mes nusiųsime visus 10 daiktų pasižiūrėjimui ir išbandymui.
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95 ir ekspreso lėšas. Užsakyk šian
dien, o sutaupysi pinigų.

IR

METAMS ATSIEINA TIK $2.00

agentu ant užklausimo kiekvieno prenume

ratoriaus, kurį galite padaryti

savo pirkėju

Korespondencijas ir pinigus siųskite šiuo adresu:

ar klijentu.

DR. A. J. TANANEVICZE

*

Gydytojas, Chirurgas

$

Kiti gauna geras pasekmes maža

ir Akušeras

į

tarpininkavimu — kodelgi jūs negalite?

Gydau Vyry. Motery Ir Vaiky Lipt
3249 S. MORGAN ST. CHICAGO §

“ŽVAIGŽDE”

preke tuo

3654 Richmond St,

Philadelphia,

Fa.

telefonuojate, jūs

Atminkite, kad kada jūs

labai retai negaunate greito atsakymo ir ati
daus išklausymo jūsų biznies

vilties ar jūsų

Tel. Drover 5052

pažįstamų. Vartok

DR. K. DRANGELI8

ANER ik ;
LiSTUVib

MENKA'

LIETUVIS DENTI8TAS
VALANDOS: nuo 8 iki 11 rytą, nuo 1
iki 4 po piėt, nuo 7 iki 9 vakare.
Nedalioms ir Seredoms pagal sutartį.

VISUOMENES,

Amerikos Lietuvių Dienraštis “KATALI
KAS” paduoda vėliausias žinias apie karų ir
visokius atsitikimus pasaulyje. Visuomet pil
nas indomių straipsnių.
Dienraštis “KATALIKAS“
eina tautiš
kai - krikščioniškoje dvasioje.

i-.eiitiyi ienųMia.i.iąiM.ųr^iiii^H.1.

Official 100

TAIPPAT UŽLAIKOMA

Ret. 3255 So. Halsted St.

Didžiausia Kningų ir Muzikos Krautuvė

Tel. Drover 5326

ADVOKATAS
19 SO. LaSALLE St.
IRoom 815) Chicago, III.

C

Rašydami laiškus ir siųtdami pinigus vi
sados adresuokite šitaip:

3*

W:KliŪBM.WiŽXigKr«JB

TANANEVICZ PUBLISHING COMPANY

Telephone Main 536

JOSEPH MOLITOR

3248*83 South Norfan Street

AR K ĮTEKTAS

CHICAGO, ILL., U. S. A.

Romus 1003-1004

167 W. Washington St. Chicago.

SENIAUSIA TAUPYMO B

Katalikiškos Bažnyčios mano speciališkumas. Aš stačiau Šv. Kryžiaus
Bažnyčią Chicagoja-

ANKA CHICAOOJ1

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION
ĮKURTA 1887

M

PIETVAKARINIS KAMPAS LA 8ALLE IR ADAMS ST,

LIETUVIŠKA BANKA

TAUPYMO DEPARTAMENTAS

TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

Priimam Depozitu pradedant nuo VIENO DOLERIO ir dan
giaa, až karinos mckam 8 naoiimčiu ant metų, karį prida
dam kas pašė metų.
Atdaras Sabatos Vakarais nuo 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.

TURINYS

M

S
s
e
£

4600-4602 S. Wood St. Chicago, III.
Priimame pinigus į Banką užčėdyjimui nuo
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią
rocentą ratomib ant metų. Siunčiame pinigus
visas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai,
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir
parduodame. Parduodame šifkortes ant visų
linijų į k rajų ir iš krajaus, taipgi tikietus ant
geležinkelių po visą Ameriką ir Europą.
Musų Banka išdirba visokius raštus Ir do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatibkai ir per laiškus. Tik kreipkitės
viršminėtu antrašu.

Lietuviškas 6raborius
Seniausias, pigiausias graborius ■1
ir tirinetojas dėl pavargelią-našlaičių.

H
e

P. A

<8

1800 W. 46th St.

A. OLSZEWSXI,
3252 So Halsted SI., GnIGAGO, ILL.

Mes gvarantuojame kad sutaupysime jums 50% jūsų pi
nigų ant drabužių. Sanitariškai išvalyti, truputį vartoti nuo
$25 iki $85 ant orderio daryti siutai $5.00 ir augšeiau. Nau
ji ir neatimti ant orderio padaryti siutai už pusę kainos $4.$5 ir $6.00. Ant orderio siūtos kelinės už $2.50.
KUPARAI ir VALYZAI

PUB. CO.
Chicago, III

-

ilL

i

Vyriškų Drabužių Išpardavimas

Adresuokite:

DRAUGAS

CHICAGO,

Rašyk adresu;

3

“Tautos Foncfui”

£

MAŽEIKA

3315 Auburn Art.

Pust gryno pelno skiriama

r

REAL E8TATE DEPARTAMENTAS

Perka ir parduoda propertes ant komisijos; iikolektaoja
randas ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės mcrgičius;
skolina pinigas ant įtaisytų savasčių (properčiu).

Tai. Varde 1138

■n

Kaina 30 c.

<0

Joaeph J. Elias, Savininkas.

“LIETUVA”
Eina |au 21 metus Chicago, Illinois kas
Pčtnyčia ir paguoda dai giausiai gerų ir
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir
viso svieto, o prenumerata kaštuoja me
tui tik $2.C0, pusei metų $1-00.

■

Sv. Kazimiere gyvenimas ir jo reikšmė mūsų
tautai. Kun. P. L.
Šv. Kazimieras jaunuomenės idealas. K. (J.
Tėvynės meilė.
D-ras A. K. R.
Giesmė į Šv. Kazimiera]
Pranas

ra4

Gal nežinai kur jų gauti?

NEW YORK.

■o

">
5
3

Ar Skaitei Kada Laikraštį “LIETUVA?“

"74-80 VVasbington I
Street,

<n
O'

BOCZKOWSkI _ CO.

Mahanoy City, Pa.

F. Ad. Richter &Co

Kazimieras

Šv.

REIKALAUKITE KATALOGO

V. D.

25 ir 50 centų
aptiekose ir tie
siai iš

Nauja Knyga

4>

"o

Laikraštis

Jau 25 metai, kaip išeina
titaminkas ir Pčtnyčia. Prenumera
ta kasztuoja matams: Amer.kaf.
$2.50 metams, pusei metą $1.25.
Rusijoje ir Europoje $3.50 metams,
$1.75 pusei metą.
Rašykite šiądien, o gausite vieną
numerį pasižiūrėjimui dykai, adresuojaat

Tikras Pain-Expelleris
randasi
pakeliuose,
kaip šis paveikslėlis pa
rodo. Neimkite jokių
pakelių be Inkaro TraMark.

Tel. Randolph 5246

Du-kart Savaitinis

“SAULE"

nuo reumatiz
mo skaudėjimo,
skaudėjimo
ir
sustingimo są
nariuose ir rau
menyse.

Chicago Telephone Company

•V

A. A. Šlakis

r

PAIH EXPELLER’IS

Bell Telephone Building
Commercial Department

DIENRAŠČIO KAINA:
Metams
............................
$5.00.
Pusei metų ......................... 3.00.
Trims mėnesiams ............. 1.75.
Dviem mėnesiam ............. 1.25.
Europoje metams .... 7.00.
Praneškite savo adresų, o gausite
pasižiūrėjimui viena numerį veltui.

lALb

Dr. Richter’io

' linijas.

3261 SO. HALSTED ST., CHICA60

Literatūros ir Politikos iliustruotas Laikraštis

Vietos ir Tolimas Bell

S. Gordon
1415 So. Halsted St.
Chicago, III.
Atvira kasdieną (ir Nedėlioj) dienomis ir vakarais.

Telephone Drover 5326

Dr. S. A. Rutkauskaite-Šlakienė
Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems
Lietuvoj bei Amerikoj

Gydo visokias ligas
Specljallati motery ir vaiky ligose
VALANDOS: ;

So. Halsted St,

JAU

į VIENYBE LIETLVNINKl

9—12 prieš piet; 4:30—7:30 vakare,
Nedeliomis 9—12 prieš piet.

Einą jau 30-tus metus.
Prenumerata $2.00 metams; $1.00
pusei mėty. Kanadoje $2.50 metams;
$1.25 pusei metų. Anglijoj, Lietuvoj ir
kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m.
Pamatiniui vieny num. siunčiam dovanai
Knygų katalogą siunčiame ant pareika
lavimo dovanai.

Chicago, įlįs.

EINA NAUJAS LAIKRAŠTIS

J. J. Pauksztis & Co.

Seniai amerikiečių lietuvių laukiamas

kr

Adresas:

“TIKYBA ir DORA”
:

:

Kaina 75 c. metams

Kas atsiųs savo adresą, gaus vieną numarį dykai.
Redakcijos adresas:

Chicago, III.
f’-vU-r-YSTE
' ‘

■888S88888«8888fc8*A<8«»aan»a888!>88»»8a 188 88 <88 888—

Lietuviškųjų Švento Kazimiero

,i/.

visokiu ženklu
draugystėm, o ypatingai: kokardų
guzikučiu metaliavu, anameliotu
ir padengtu celluloid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.
Man pavestus dar
bus atlieku artis
tiškai.

M.

Seserų Seminarija

A. Norkūnas

1HMLLR0SB, ST., NONTELLO, MASS.

i
Plymouth National

Vienaolyne yra: prirengiamoji mokykla, aitaonių sky
rių pradinė mokykla ir augitoji mokykla (ffigh 8ok«Jį
Inetavičkoaioa Sesers priima pas save mergaitei moki
nimai ir iisaklėjimai. Seminarijoje prie regaleriikojo
mokslo, arba ir atekyriam, yra mokinama; maztka, paiiymaa, siavinėjimas ir taip tolia*.
ORKOS MOKINTOJOS.
PIGUS UŽLAIKYMAS.
Reikale meidžiaaa kreipties prie Motinos Perdėtinėa
baz antrais:

BANK.
Kapitalas su perviršiu
tltt.000.00.
Šitoji Banka prižiurome

Suvienytųjų Valstijų
Mitas.

vai

Moka 3 nuošimčiu,

mw>

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,
6700 S. Rockwell St. Chicago, III.

sudėtų pinigų. Galinis
susišnekėti lietuviškai.

O. R. Postlethwaita.
iždininkas
j

patarnavimu*

kuriuos

mes

gvarantuojame ant 15 metų.
Iš mūsų atsižymėjusių gramo
fonų kuriuos mes parduodame
tuojau įmokant »rba ant išmo

kėjimo

$1.00 kas mėnuo

Chicago, III.

gali girdėti savo namuose pui
kiausią muziką ir dainininkus

3 MENESIAI IŠBANDYMO VELTUI
24 ir 50 dainų ir muzikos veltui.
Rašyk mums dėl gražaus su
paveikslais katalogo;
duodame

Vienatinis Lietaria IMirbėjaa

Laikraštis eina du kartu į mėnesį

«D

GRAMOFONAIS,

M. A. Norkūnas,

rūpinasi žmogaus dvasios lavinimu.

CHICAGOJE.

firmų kurios nepatenkins jūsų
už jūsų pinigus. Mes tik esame
vienintelė kompanija, kuri tu
rime tikrai patenkinę daug žmo
nių savo
patarnavimais ir

32 puslapių didumo, kaina 10 c. Vietoje pinigų galima į”
3 siųsti krasos ženklelių.
Imant nemažiau šimto — didele nuolaida.
;

B 1644 Wabansia Avė.

Jis rašo apie naujus amerikiečiams dalykus, aiškina
tikėjimo klaasimus, atsako į visokius užsipuldinėjimus ant
Katalikų Bažnyčios
Paduoda gražių doros apysakų— trumpai sakant

Saugokitės

“KATALIKU BAŽNYČIA ir JŪS VALDŽIA”

120-124 Grand Str.,
Brooklyn, N. X.

“TIKYBA IR DORA”

1644 Wabansia Avė.

Jau išėjo iš spaudos knygutė

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems Lie
tuvoj bei Amerikoj

64
Kurs

ROYAL PHOHOGRAPH CO.

91 East 4th St., Dep. 100
NEVV YORK, N. Y.

Išeivių Draugą”

1915 metais eis kas savaitę padidintas

ir padailintas,

talpins:

5Į 1. VėlioMsiat žinias iš karės.
2. "Seno darbininko atminimus" nevadintus "Svieto
perėjūnas" (trankimasis po Vokietiją, Luxemburgą
ir Daniją).
3. Kun. Norbuto kelionę į Lietuvą, užvardintą "Iš Ško
tijos į Lietuvą ant motocikletkos".
w 4. "Škotijos Lietuviai" II Lanarkshire, III Linlithgovvshire, JV Midlothian, V Dundee ir tt.
5. "Lietuviai Anglijoj".
6. Korespondencijas.
7. Peržvalgos'ir margumynai ras sau vietą.
8. Dainas, pavekslėlius, straipsnius.
Tariant trumpiaus, pasistengs tapti vienu ii įvai
riausią ir skaitymui verčiausių laikraščių.
Kaina laikraščio Britanijoj, Lietuvoj, Amerikoj:
metams 8 šilingai (2 dol.), pusmečiui 4 šilingai (1 dol.),
trims mėnesiams 2 šiling. (50 centų).
Adresas:

Rev. Jos. Norbut
Mossend,

veltui,

Lanarkshire,
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Scotland.

Sieniniai Paveikslai!
Kiekvieno lietuvio - kataliko namuose privalo rasties
nors pora garų katalikiškų paveikslų. Mes tik kų ga
vome siuntinį įvairių paveikslų^aip tai Sv. Kazimiero,
Sv. Antano, Sv. Petro, Sv. Jono, Sv. Juozapo, Sv. Onos,
ir beveik visų esančių- Šventųjų; Said. Širdies V. Jė
zaus, Nukryžiuoto, Penkių Ronų V. Jėzaus, Sald. Sir.
dies Sv. Marijos Panos, Nekalto Prasidėjimo Sv. M. P.
ir tt. ir tt. Taip-pat turime pav. Sv. Tėvo Popiežiaus
Benedikto XV.
Norėdami paveikslą gauti, paminėkite vardą, kokio
norite, priBiųskite pinigus su pareikalavimu, o paveik
slus veikiai gausite. Kaina su prisiuntimu kiekvieno
25 centai.
Prastesnės rųšies turime po 20c., bet visados pa
tartume pirkti brangesnį, nes tai daug yra dailesnis ir
nebus gėda laikyti namie.

Adresuokite:

Draugas Publishing Co.
1800 W. 46th Street,
=

_=

Chicago, III. |

