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GRAIKIJOS KARALIUS PABĖGO IS SOSTINES
KARALIUS PABĖGO, BIJĄS 

REVOLIUCIJOS.
Anot pranešimo iš Salo

nikų, Graikijos karalius 
Konstantinas pabėgęs iš 
sostinės Atėnų. Su visa 
šeimyna iškeliavęs į Lari- 
ssa. Karalius bijąsi revo
liucijos Graikijoje, koki 
ten iš seniau pramatoma. 
Iš Larissa karalius lengvai 
galėsiąs persikelti į Mo- 
nastirį, jei ištiktų bent ko
ki nelaimė.

VISU FRONTU AUSTRAI 
TRAUKIASI ATGAL.

Rusijos generalis štabas 
praneša, kad austro-vengrų 
ir vokiečių armijos Voly- 
nijos ir Galicijos frontuo
se taip smarkiai traukiasi 
nuo rusų veržimosi atgal, 
kad rusams jau netenka pa 
imti daugiau nelaisvių. Va
kar rusai paėmę tik suvir- 
šumi 1,000 austrų. Išviso 
rusai paėmę nelaisvėn 115, 
700 austrų kareivių ir ofi- 
ct«rių. Pažymima, kad Au
strija savo armijas nuo su
naikinimo tegalinti išgelbė
ti tik sumania greito pasi
traukimo taktika. Kitaip 
didesnė jų dalis gali tekti 
rusams, kurie nesulaikomai 
eina pirmyn ligvnai pašė
lusi audra.
Anot rusų pranešimo, ru

sai vakaruose nuo Lucko 
užėmę miestų Terchinų ir 
spaudžianti austrus atgal 
taip smarkiai, kad šitie ne
suspėja su savim pasiimti 
ginklus, sunaikinti amuni
cijų, tiltus, kelius ir kitkų. 
Ir tai visa patenka rusų 
rankosna.
Stripos upės fronte au

strai stipriai gynė Zaraa- 
vitza. Bet rusai juos įvei
kė po kruvinam mušiui ir 
paėmė labai svarbias pozi
cijas.

Rusų armijos vietomis 
persikėlė per Dniestro upę 
ir paėmė miestų Zaleščiki, 

esantį į siaurvakarus nuo 
Černovicų. Paėmę ir TTbro- 
denkų.

Jis pasakoja, kad franeuzai 
daug skaisčiau žiūrį į vokie
čių nugalėjimų už anglus. An- 

Pruto upės linijoje, tar- lai esu susirūpinę. Franeuzai

pe Boyan ir Niepokoloutz, 
rusai užėmė visų kairi j į pau 
pį. Černovicų apylinkėse 
seka pasibaisėtini niu», »

Ant Dubno-Kozin gele
žinkelio rusai atradę daug 
telefoninių vielų, daug pat
ronų, bombų mėtyklių ir 
automobilių. Visa tai buvo 
sukrauta į vagonnus ir pa
likta.

Sadagora miestelyj, siau
ruose nuo Černovicų, ru
sams tekę daug inžinieri
nės medegos.

Anot rusų, visu Padau- 
guviu vokiečiai paš dusiai 
bombarduojanti rusų pozi
cijas. Bet pėstininkų užpuo 
urnų nesama.

ITALAI SMARKIAI VEI-
KIA PRIEŠ AUSTRUS.
Italai po smarkiam bom7 

bardavimui Lagarina klonyj 
stoję užpuoliman ir paėmę 
svarbias austru-vengrų pozi
cijas. Kai kuriose fronto vie
tose austrai-Vengrai buvę mė
ginę briauties pirmyn, bet bu
vę sulaikyti. Tarpe Adige ir 
Brenta veikių artilerija. Laga
rina klonyj italai austrus su
mušę ir užėmę augštumas iš
ilgai Rio Romini.

Viennoje sakoma, kad Ita
lijos fronte neįvykusios atmai
nos.

IŠVERDUNOFRONTO.
Vokiečiai praneša, kad 

Douaumont tvirtumos apylin
kėse vokiečiai paėmę kai ku
rias franeuzų pozicijas. Taip 
pat sakoma, kad aplink Ypres 
perkasų, Flandrijoj, sekanti 
dideli mūšiai vokiečių su ang
lais.

KAIP GREIT PASIBAIG
SIANTI KARĖ.

Vakar iš Europos New 
Yorkan laivu Ryndam parke
liavo Chicagos milijonierius 
Henry Marshall Field. Jis ke
lis mėnesius viešėjo Anglijoj 
ir Francijoj. Ten jis visako 
prisiklausė apie karės stovį.

tvirtinu, kad vokiečiai nepaira-1 sį0j0 teismo teisėjams butų 
šių Verduno ir nuo šitos tvir- uždrausta maišvties į ša- 
tovės stiprumo vokiečiams ta- li8 kol jic vra tei.

\ b. ..... ; . sejais. Ir jei jie busią at-Francuzai įsitikinę, kad 1 91 . , , ,. . . ...
i • • k • sistatvdinę, tai tik uz pen-menesius vokiečiai busiu nu- . - ' ’ t y .

galėti ir tada pasibaigsianti metų tegalį būt skina- 
karė. Bet anglai pasirengę ka- mi i šalies valdininkus, 
riauti ilgam laikui ir todėl
juos laiko apglėbusi nebvil- 
tis. ♦ ;

DEMOKRATAI SUSIRŪ
PINĘ.

Demokratų partija labai 
susi rūpinusi, kuomet nus
kirtas kandidatu į preziden
tus Ch. Hughes ir kuomet 
pulkininkas Roosevelt 
atsisakė kandiduoti. De
mokratai Hughes’e ma
to sau didelį priešininkų 
prezidento • ateinančiuose 
rinkimuose. Jie savo 
platformoj sumanę pažy
mėti, kad ateityj augščiau-

LAKŪNAI UŽPUOLĖ 
SMIRNĄ.

Turkai praneša, kad bir
želio 12 dienų talkininkų la
kūnai bombardavo Smirnų. 
Apie 50 bombų pamesta. Dau
gybė užauuita'-v4«rn, moterių ir 
vaikų. Sunaikinta daug namų.

PRASIDEDA DEMOKRATŲ 
KONVENGJA.

Birželio 14 d. St. Louis,
Mo. prasideda demokratų nais.

CLIW«Oiw9tĮ

Charles Hughes, kandi datas į Suv. Valstijų prezidentus ir repubbkonų partijos.

partijos tautinė konvenci
ja. Bus skiriamas kandida
tas į Suv. Valstijų prezi
dentus. Abelnai kalbama, 
kad išnaujo busiųs noni - 
nuotas prezidentas TVilson, 
jei neatsiras bent kokios 
tam kliūtys.

UŽMUŠĖ TRIS MEKSIKO- 
NUS PLĖŠIKUS.

Birželio 9 dienų ryte 20 
Suv. Valstijų raitelių dž 
20 mylių nuo Santa Clara, 
Meksikoj, netikėtai susiti
ko su 30 vilistų. Prasidėjo 
mušis. Akimirkoj ameriko
nai plėšikus apsupo, 3 jų už 
mušė ir kelis sužeidė. Kiti 
suspėjo pasprųsti palikda
mi savo pabalnotus arklius 
kelis šautuvus ir kelis tūk
stančius diržų su patro-

NARDANČIOJI LAIVĖ
NUSKANDINUSI “HAMP; 

SHIRE”.
Vokietijos laikraščiai pra- 

laivų “Hampshire” su ku^ 
neša, kad Anglijos karės 
riuo žuvo karės ministeris 
Kitchener su štabu, nus
kandinusi vokiečių nardan
čioji laivė.

Bet Anglijoje tasai pra
nešimas užginamas. Sako
ma, “Hampshire” žuvęs 
nuo pliuduruojančios mi
nos. Vokiečių nardančios 
laivės neplauko tose jūrių 
apylinkėse, kur laivas nus
kendo.

BOMBARDAVO BULGARE 
JOS PAKRAŠČIUS.
Anglijos ir Franeijos 

karės laivai bombardavo! 
Bulgarijos pakraščius ties 
A-igejos jūrėmis, nuo La- 
gos uosto ligi Dedeaghatch. 
Sakoma, tai ženklas, jogei 
sąjungininkai pradedą už
puolimų iš Salonikų. Bul
garijos gyventojai bėganti 

i šalies gilumbn.

RUSAI PAĖMĖ TURKU 
STOVYKLA.

Diabekr fronte, Užkau- 
kazvj, rusai po trumpam 
mušiui paėmė turkų sto
vyklų. Turkai suspėjo pas
prukti. Revabouze apskri- 
tyj turkai buvę užpuolę 
rusus, bet užpuolimas at
muštas.

SUV. VALSTIJŲ PASIUN
TINIO PROTESTAI.

Suv. Valstijų pasiunti
nys Graikijoje protestuoja 
prieš sąjungininkus už blo 
kavimų Graikijos. Blokada 
kenkia Suv. Valstijų pir
klių reikalams. Uoste Ka- 
vala stovi amerikoninis lai 
vas su taboka vertės $2,500, 
000. Neleidžiama iškrauti 
tabokos.

Anglu laisva
maniu žvėriš

kumas
Nesenai praūžė nelem

toji airių revoliucija. Bet ir 
dabar vis dar ateina žinių 
apie baisybės, kokias su
rengė anglai sukilusiems ai 
riams. Airių sukilimo slo- 
pintojais pasirodo buvę 
daugiausiai anglai laisva
maniai.

Pasmerktieji mirtin ai
riai sukilėliai katalikai ant 
stodamos maldavę savo žu
dytojų anglų laisvamanių, 
kad prieš mirtį leistu bent 
išpažintį atlikti.

Nežiūrint į visus malda
vimus, laisvamaniai anglai 
žudytojai, kunigo neprilei- 
dę ir privertę mirtį nelai
mingus Airijos tėvinainius, 
baisiame sąžinės neramu
me. Tuotarpu ir puslauki
nės tautos leidžia nusikal
tėliui atlikti išpažintį, nu
raminti savo sąžinę, susitai
kinti su Dievu. Taip tat, 
kur tik pažvelgsime, kaip 
laisvamaniai ar socialistai 
elgias su kitais ne savo 
partijos žmonėmis, pama
tysime, kad tik jų elgimos 
pasižymi žvėriškumais, ne
teisybėmis, barbarija.

NUTEISTA MIRTIN 161 
ŽMOGUS.

Serbijos mieste Sarajeve nu
teista mirtin 161 žmogus. Šis 
miestas dabar yra austrų glo
boje. Visi nuteistieji kaltina
mi už neištikimybę naujai val
džiai ir prielankumų Rusijaj. 
Tarpe nuteistųjų yra daug žy
mių politikų, buvusių parla
mento atstovų. Nuteista ir ke
li pravoslavuj popai.

PALEISTA GRAIKIJOS 
ARMIJA.

Birželio 13 dienų Grai
kijos karalius Konstanti
nas išleido parėdymų paleis 
ti visų kituomet sumobili
zuotų kariuomenę.

I
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NUO REDAK
CIJOS

SUSTABDYTA , 
“DABARTIS”.

I.

1. Redakcija jai atsiųs
tųjų raštų nelaiko ir ne
siuntinėja atgal, nebent 
kas tam atsiųstu markes ir 
tai nevėliau dviejų savai
čių nuo korespondencijos 
gavimo.

2. Kur korespondentas 
(rašytojas) nepraneša re
dakcijai savo tikrosios pa
vardės, bet tik vieną pseu
donimą, tokių raštų redak
cija talpinti negali.

3. Redakcija palieka sau 
teisę taisyti kiekvieną jai 
atsiųstąjį raštą.

4. Redakcija kviečia vi
sus rašyti kuodaugiausiai 
įdomių ir naudingų žinelių 
iš savo krašto. Redakcija 
prašo, kad tas žineles ko
respondentai rašytu teisin
gai, neperdėdami, nenu
mažindami, bet taip kaip 
tikrai buvo, nes “Drau
gui” rupi skleisti tiesą sa
vo skaitytojų tarpe.

5. Jei kas užsisakęs 
“Draugą” ar “Savaitinį 
Draugą” delei kokios nors 
priežasties negautu laik
raščio, ar gautu jį netvar- 
kiai, nereguliariškai, ne .sa
vo laiku, nuoširdžiai prašo
me nelaukti taip iki metų 
galo, bet paimti ir parašy
ti mums apie tai kelis žo
džius. Žinią apie tai gavę, 
tuoj pasistengsime pataisy
ti klaidą ir pasirūpinsime, 
kad laikraštis ateitu regu- 
liariškai ir savo laiku. „•

Su visais klausimais ši
tame dalyke prašome krcip 
ties būtinai šitokiu adresu: 
REV. F. SERAFINAS, 
2327 W. 23 Place, Chicago,
m.

6. Už paskelbimus (ap
garsinimus), kurie yra de
dami “Draugė” ar Savaiti
niame “Draugė” redakcija 
neatsako. Jei koki už juos 
butų atsakomybė, ją ima 
ant savęs administracija ir 
‘ ‘ draugo ’ ’ bendrovės val
dyba.

Kaikurie lenkų laikraš
čiai praneša, kad vokiečiai 
uždengė ėjusį Kaune lietu-|sav®T“.a.Q1,us’ 
vių laikraštį “Dabartis”.
“Dabartį” redagavo/Vbkie-

buvo stačiai stebėtinas. 
Aliais žilos senovės laikais 
nebuvo viešbučių, nei kito
kių pakeleivingiems užei
gų, kur apsistoti. Dėlto visi 
pakeleiviai stačiai eidavo į 
vienuolynų, kaip į tikruos

Užėjęs į vienuolynų, pa
keleivis rasdavo širdingų 

vie-

VISUOTINAS KAREIVIA
VIMAS KINIJOJE.

STREIKAS PASISEKĖ.

tijos parlamento atstovas l'Pne“u1“.’- Ogesnieji 
D-ras Gaigalaitis. KeletąlArėdavo tam ty- 
Pirmyjo numerių “Dabar- pakelei-

ir mes esame gavę. I ™“1? P^glaudas,

ligonbucius.

xu TDCIVDČC BliUVnlAI Ne vienoje vietoje vie‘ 
Ofi IIilJiDlu DAlliluini molynai įsikūrė ant juros 

1X1 iv n oururi Išrastų. Tose vietose, kur iš
ĮSUKO SVEIKAi i jurų kyšo akmenis, kur

craštai labai pavojingi ju- 
Prelatas P. Borovskis I l?įuįnkams, vienuoliai pas- 

gavo žinių per^ Šveicariją. I aty<javo atsargos bokštus, 
iš Kauno, kad šv. Trejybės!^laimei ištikus, laivui su-

ties”

bažnyčia išlikusi 
kinta.

nesuuai-

KA VIENUOLIAI (ZOKO-| 
NINKAI) ŽMONIJAI 

GERA PADARĖ?
Senovėje žmonės paga

liaus ir Vakarinėje Euro
poj buvo tamsus, nemokėjo 
nei ūkės vesti. Dėlto jie 
buvo bėdni, skendo varguo
se.

Vienuoliai (zokoninkai). 
sekdami Kristaus įsakymą 
nutarė tuos vargšus žmo- 
nelius iš skurdo ištraukti 
Jie sumlanė tuos'žomnes iš

LIETUVIAI KAREIVIAI Iš 
RUSIJOS PAIEŠKO 

SAVIŠKIU.
Du lietuviai kareiviai iš 

Rusijos kreipiasi į “Drau
gų” paieškoti jiems Ameri
koje jų giminių ir pažįsta
mų. Jais yra Vincas Dau- 
peras ir Ignas Žukauskas. 
Pirmasis paeina iš Lauku
vos valsčiaus ir parapijos, 
Aminų sodžiaus. Antrasis 
— Cipenų valsčiaus, Papi
lės parap.; Veliškėnų so
džiaus. Abudu Kauno gub.

Adresas: Platforma Sal
ti ko vskaja Moskovsko — 
Jfižegorodskaja Žel. Doro- 
ga, 20 piecbotn. Zapasn. 
polk, 1 batalijon, 2 rota, 
Ivanu Žukovskomu, (arba) 
Vikentiju Daupern.

Andai buvo pranešę, kad 
San Francisco sustreikavo 

Kinijoj stengiamasi įvesti j 9,000 uosto darbininkų. Da
tuotinas kareiviavimas. Bet j bar sužinojome, kad strei 

kiniečiai tarnauti kariuomenė-j kas pasibaigė. Streikų laimė 
e nenori. Tai, gird, negarbin-lj0 darbininkai. Jiems padi 

gas amatas. Turtingesnieji!^ mokestis ir pagcrį„tą 
kiniečiai vietoje savęs samdo ,
kariuomenę kitus. Bet tie, gal
vę užmokesnį ir patarnavę 
dvejetų mėnesių, dažniausiai 
pabėga iš kariuomenės. De 
zerterija kiniečių armijoj la
iai išsiplatinus. Pastaraisiais! Praeitame gegužes me- 
aikais už pabėgusį kareivį į-lnesyj New York’o gatvėse 

vesta pabauda dėl kariškosios I suvažinėta 42 asmenįs. 26 
yresnybės. Bet tas dalykų | į§ vaikai

nepagerino. Viršininkai ne " 
praneša apie . pabėgusius ka
reivius ir jų algų ima sau.

UŽMUŠTI 42 ŽMONĖS.

ROCKEFELLERIO AUKOS.
iidaužius, vienuoliai drųsiai 
irdavosi į audringas juras,

Į gelbėti skeustančiųjų.
Negalime čia nepaminėti 

vienuolynų ant šv. Bernar- 
lo kalno. Tas kalnas yra 
Šveicarijoj, jis yra dvi vior- 
iti su viršum augštumo. 
Per tų kalnų eina kelis 
[talijų. Žiemų čia kilsta 
lidžiausios sniegų pūgos. 
Tei į tokių pūgų parliuna 
eeleivis, jis yra pražuvęs. 
Kad gelbėti tuos nelaimin
gus keleivius, ant to kalno 
buvo pastatytas šv. Ber 
aardo vienuolynas. Vienuč
iai turi išmokintų tam ty- 
:ia šunų. Pūgai pakilus, 
vienuoliai, šunimis vedinę, 
ina ieškoti žūstančių snie
guose keleivių. Tokių var
gšų nuo mirties- jie išgelbė-

ŠVEICARIJOS SKOLOS.
Mažutė kalnų valstija Švei-I 

carija delei karės nemažiau! 
susirupinus už kitas valstijas.
Rubežius savo ji budriai sau-' 
goja. Skaičius kariuonlenės 
padidintas. Del užlaikymo ar
mijos Šveicarija nuo pradžios 
karės yra pasiskolinusi pas į 
vairiai valstijas 92,440,000 do 
lerių. Tame skaičiuje nuo S
Valstijų pasiskolino 15 milijo 1 Iš Vienos pranešama 
nų dolerių. | kad Rusija nuo pradžios

tarės iki šių dienų neteko 
3,000,000 kareivių. Tame 
skaičiuje rokuojami užmuš-

Šiomis dienomis Cleve-1^» sužeisti ir paimti 
landė, Ohio, iškilmingai atil ^laisvę. Tokiuo budu Be

darytas naujas muzėjus.
kuris miestui kaštavo 3| 
milijonus dolerių.

Praeituose metuose ži 
[;iomas milijonierius Rockfe- 
.Heras paaukojo 1,557,150 
lolerių įvairioms labdary
bės įstaigoms.

RUSįl ARMIJOS 
NUOSTOLIAI.

NAUJAS MUZĖJUS.

mokinti ūkininkauti. Su tuc 
tikslu vienuolynai įgijo di Į į įimtais 
delius neapgyventus plo-1 Badui ar vargams išti- 
tus žemės, ištaisė puikiau I <us, vienuolynas-buvo tik 
šiai tų neariamų žemę ii I >a aplinkiniamis prieglau 
ėmė pavyzdingai ūkę vesti. I [a. Ten priimdavo vienuo 

“Vienuolyno apgyventi! iai ne vien pavargėlius ir 
plotai rodė pavyzdingą I įebeįstengančius darbe 
ūkininkavimų”*). Tų patįliirbti, bet vienuoliai daly 
patvirtina ir didelis vokie I lavo suvargusiems aplinki- 
čių mokslavyris Roscher. I įiams rubus, audeklus, in 
Jis sako: “Kiekviena pro- I lūs, maistų ir kitus kito 
tinga žemdarbystė turi pra-1 kesnius daiktus. Tą patvir 
džių vienuolynuose”**).! Ina ir istorijos rašytoja 
Kitas mokslavyris Dahr | rhieryy ir pratęstomis Iler 
tvirtina, kad: “Bažnyčios 
ir vienuolynai buvo barba
rams prie Reino mokinto 
jais ir pavyzdžiu ne vien ti-

leris*). Taip bado metu 
zienuolvnas Claizvaux mot
ino apie du tūkstančiu 

imonių. K?tas vienuolynas, 
kėjimo ir doros dalykuose, I tad papenėti badaujančius 
bet ir viešoje ukėje”***).! imonelius, išpjovė savo gal-

Be to vienuoliai užsiim-1 vijus, užstatė pagaliaus 
davo visokiais amatais. Tų I'nelikus ir kningas. Tokių 
amatų vienuoliai mokino ir J pavyzdžių yra devynios ga- 
aplinkinius gyventojus. I lybės. Tuotarpu tamsus lie- 
Vienuolynuose buvo audė- I tuvių socialistai ir laisva 
jų, velėju, dailydžių, rub-1 namai šmeižia tuos žmc- 
siuvių, kurpių ir tt. broli- I ūjos geradarius, kiek be
jos.

Kad parduoti išdirbtuo
sius daiktus, vienuoliai į- 
kurė prekybų, prekyme 
čius (jomarkus).

Tokiu naudingu žmoni
jai darbavimlos vienuoliai 
nusipelnė visų aplinkinių 
žmonių meilę ir pasitikėji
mų. Apie vienuolynus pra
dėjo rinkties žmonės, sta
tyti savo namus. Tokiu bu 
du susitvėrė daugelis kai
mų ir miestų Europoj.

Viehuoliai ne vien pra
tino žmones į maldų ir į 
darbų, bet buvo tikru pa
vyzdžiu svetingumo ir la
bdarybės

Vienuolių vaišingumas

I galėdami.

•) Herder, Ideen zur Philo- 
Eophie der Gescbichte, IV, 1. 
783.

nų kareivių rusų armijoje 
beveik nebelikę. Dabar ka 
riauna visi naujukai ir rat 
ninkai.

ANGLIJOJE KASKART 
MAŽINĄS LAIKRAŠ

ČIŲ DIDUMAS,

Iš UNIVERSI 
TO 1,000 STUDENTŲ.

Rusų laikraštis “Riedi” 
praneša, kad iš Petrogrado 
universito delei neužsimo 
kėjimo mokesčio prašalinta
1000 studentų. Dauguma iš I v< Visose valstijose skau- 
jų priversti eiti į kariuomelūžiai atjaučiama stoka po 

periaus. Delei tos priežas- 
Ities Anglijoje žymiai suma 
žėjo laikraščių didumas. Di 

Įdžiausis anglų laikraštis 
'“Times” dabar išeina tik 
14 puslapių, Pirm jis išeida- 

Ivo 24 ir daugiau “Daily 
News”, “Morning Post” ir 
kiti išeina 6 puslapių.

tu

AMERIKOS ŽYDAI SKUN
DŽIASI DEL SAVO NUO

SKAUDŲ WILSONUI.
Šiomis dienomis Ameri

kos žydų deputacija atlankė 
Suv. Valstijų prezidentų 
Wilsonų. Žydai skundėsi 
Wilsonui, delei nuoskaudų 
kurias kenčiu žydai Rusijo
je. Deputacija prašė prezi-| Valdiškos žinios skelbia, 
denio užtarti Rusijos žydus.|kad Rusijoje dabar yra 350

MIRŠTA NUO BADO MIE- rytų delei karės iš Lietuvos
I ir Lenkijos.

STO GATVĖSE.

KIEK ŽYDĮI PABĖGĖLIŲ 
RUSIJOJE.

Lenkijoje esųs didžiausis 
skurdas. Išsprukę iš Varša- 
vos pabėgėliai pasakoja, kad 
Lenkijos sostinėje žmonės 
miršta gatvėse nuo bado 
Stingfc net šunienos ir ar
klienos. Daugumas maiti-

APSAUGOJIMAS DAILĖS Inasi duona sumaišyta su

įvairios
Žinios

Kaikuriuosc Europos 
mažėjuose paveikslai ir ki
ti dailės dalykai uždengia 
mi tam tyčia padarytu tri
lypiu stiklu. Tasai stiklas 
taip yra drūtas, kad ir kir
viu drožus nesutruksta.

Deimantas taipogi jo 
nerėžia ir užtat įvairus va-

•) Thierry, Essai sur l’his 
tore du tiers etat, ch. 1.

••) System To II, 1. 375. .
•••) Dahn, Germanische Stu- giliai neįstengs paveikslų iš 

dien. vogti.

pelais.

FRANCUZŲ ARMIJOS 
VADAS LONDONE.
Telegramos praneša, kad 

franeuzų armijos vyršiau- 
sis vadas generolas Joffras 
šiomis dienomis karės rei-

VOKIEČIŲ DUOSNUMAS 
SAVOSIOS TĖVYNĖS 

REIKALAMS.
Šiomis dienomis Philadel- 

phijos, Pa., vokiečiai išsiuntė 
Vokietijon 200,000 dolerių su- 
šelpimui nukentėjusių dėl ka- 
ės tautiečių.

NAUJASIS KINŲ 
PREZIDENTAS.

•V.uan-Ši-Kajus mirė. Ap 
sivainikuoti karaliumi taip 
jam ir neteko. Jo vietų už

kalnis atvažiavo į Londonu.'ėmė viee-prezideutas Li

Beždžionių ainio sanderybos

(Feljetonas).

Cicilikų mokslavyris,
Buk tai persiėmęs meile,
Prie skaisčios mergelės yrės,
Apie jų tai rijo seilę.

Mandagiai, švelniai kalbėjo:
“Myliu tave angelėli”.
Taip kad ji veik intikėjo; -
Ir jau ruošė jam širdelę.

Net nudžiugo visa siela,
Sužinojus nuo kaimyno,
Kad bernelį josios mielų 
Rengiant^prakalbas garsino.

Neramiai dienas skaitliavo,
Laukė prakalbų adynos.
Nuo bernelio, dar nuo savo,
Daug išmoksianti vaizdinos.

Skelbiamasai laiks atėjo,
Prakalbosna ėjo žmonės;
Išgirsiu nesitikėjo
Buk jie gimę iš beždžionės.

Prakalbose yr’ ir Jieva*.
O jis, rėkia: “Kvailiai žmonės,
Kam dar tikite į Dievų,
Jug mes visi iš beždžionės.

Musų protėvei beždžionės,
Uodegočiai visi buvo.

. Mes tik virtome į žmones,
Kaip mums uodegos nupuvo”.

Nesųmonių prikalbėjo,
# Garsiai plūdo, rėkė, pyko.

Žmonės namuosna išėjo,
Jis berėkaudamas viens liko.

Prisirėkęs kiek jam tiko,
Traukė, vyras, pas Jievutę.
O kaip tik jų susitiko,
Tarę, sveika buk sesutė.

Ši atkirto, sveiks beždžionė!
Ko čia jieškai, kokio vėjo?
Ar tau medžiai nebmaloni?
Ar jų šakos inkyrėjo?

Nesitrainiok apie žmones,
Būdams ainiu uodegočių 
Eik sau sveikas pas beždžiones,
Buk jom “mistru” bei galvočių.

Juk tu esi iš beždžionės,«
Su beždžionėms eik draugauti.
Mano bočiai buvo žmonės,
Žmogų vyrų turiu gauti.

Pranas.

Yuan-Chung. Tai yra žmo
gus augšto mokslo ir kar
štas respublikos šalininkas. 
Mirusio prezidento politikai 
Li-Yuan-Chung visuomet 
buvo griežtai priešingas.

L. VYČIŲ DELEGATAMS 
IR SVEČIAMS.

Artinasi Lietuvos vyčių

TV kongresas. Įvyks jis lie
pos 10 ir 11 d., š. m. šv. 
Trejybės lietuvių parapijos 
salėj, AVilkes Barre, Pa.

Kongreso metu bus su
rengta delegatams ir sve
čiams pietus. Prašome, kad 
kuopos išangsto mums 
praneštų, kiek kongresan 
atvyks delegatų ir svečių. 
Tas yra būtinai reikalinga 
žinoti kongreso rengėjams. 
Praneškite tai ne vėliaus 
liepos 1 dienos.

Delegatams ir svečiams 
apsistoti skiriama viešbutis 
Redington, AVilkes Barre, 
Pa. Viešbutis stovi ant 
Penna avė., ir E. Market 
gat. Norinti delegatai ir 
svečiai bus priimami ir į 
privatinius namus.

Apie atkeliavimų visas 
žiniai siųskite tokiuo ad
resu: t

Felix. A. Černauskas, 
348 Stanton st., AVilkes 
Barre, Pa.

Kongreso Rengimo
Komisija.

KAIP APSAUGOTI VAIKUS
NUO LIMPANČIŲ LIGŲ.

Vaikai visuomet priva
lo žaisti saulės1 spinduliuo
se. Miegamasis jų kamba
rys ir gi turi būti saulėtas. 
Saulės šiluma užmuša visas 
bakterijas, kurios platina 
ligas. Užtat kuodaugiausiai 
saulės vaikams!

2. Neverta vaikų leisti į 
taip vadinamus teatrus 
“Niekei Show”. Oras tuose 
teatruose labai yra kenk
smingas, pilnas bakterijų 
užkrečiamųjų ligų.

3. Jeigu vaikas miega, 
jo veidelį reikia apdengti 
kokių nors sieteliu, kad 
nekandžiotų musės. Musės 
— ligi; platintojos.

4. Nekuomet nepavėlyki- 
te savo vaikams žaisti su 
ligotais vaikais, nuo jų imti 
saldainius ar pyragėlius.

5. Kiekvienas vaikas pri
valo naudoties savo nosine.

6. Pratinkite vaikus iš 
mažens valyti dantis ir 
plauti burnų.

7. Nelepinkite vaikų. Jie 
privalo valgyti tų, kų mo
tina duoda, bet ne kų jie 
patys nori. Kiekviena mo
tina geriau už vaikų žino, 
kuris valgis yra geresnis, 
sveikesnis.

8. Saugokite vaikus nuo 
dulkių. Šluokite aslų suvil
gę vandeniu.
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IS KARES LAUKO
DIDELI RUSŲ LAIMĖJIMAI strai ko tik nepaėmė į ne

laisvę.

Rusų užpuolimas austrams 
pagamino tikrų, nelaimę, anot 
parėjusių žinių. Šioj karėj nei 
viena šalis nebuvo taip tobulai 
pasirengusi užpuoliman, kaip 
kad pastaraisiais laikais Ru
sija. Dabartinis rusų užpuoli
mas (ofensivas) prieš austrus 
ir vokiečius Volynijos ir Ga
licijos frontuose, užtemdo ki- 
tuomet buvusį vokiečių verži
musi ant Paryžiaus ir paskui 
von Mackenseno užpuolimų 
prieš rusus. Austrai ir vokie
čiai pernai taip smarkiai nevi
jo rusų iš Galicijos, kaip da
bar rusai veja austrus. Į sa
vaitę laiko rusai sulaužė auts- 
rų-vokiečių frontų Volynijoj, 
atsiėmė Lucko ir Dubno tvir
toves ir briaujasi ant Lvovo, 
Galicijos sostinės. Iš Vien 
nos praneša, kad austrai pasi
traukiu iš Lvovo. Jei taip, 
tai šis miestas antru kartu tek
ši ųs rusams.

DIDELIS RUSŲ GROBIS.
Tik vienų birželio 10 dienų, 

anot oficialio rusų pranešimo, 
rusai paėmę nelaisvėn 35,000 
austrų kareivių ir 409 oficie- 
rius. Taip-pat 30 anuotų ir 
daug karės medegos. Bukovi
nos sostinės Černovicų apylin
kėse rusams tekę 18,000 aust
rų.

Nuo pradžios užpuolimo ligi 
hirželio 11 dienai ve koks gro
bis rusams teko:

21 prožektorių, 29 lauko vir
tuvės, 47 kulkasvaidžių trau
kiniai, 12,000 pūdų dygliuotų 
vielų, 1,000 konkretinių plan- 
kų, 7,000,000 cemento bačku
čių, 10,000 pūdų anglies, 30,- 
000 šautuvų patronų, 300 dė
žių kulkasvaidžių patronų, 
200 dėžių rankinių granatų ir 
tt. ir tt.

Be tos visos karės medegos 
rusai paėmė nelaisvėn: vienų 
austrų generolų, 1,649 oficie- 
rius ir suvirš 108,000 kareivių.

Ginklų: 124 anuotas, 180 
kulkasvaidžius ir 58 bombų 
mėtykles.

TRUKŠMAS AUSTRIJOJ 
IR VOKIETIJOJ.

Toks nepaprastas rusų pa
sisekimas sukėlė didelį truku
mų Austrijoj ir Vokietijoj. 
Viennoje mažai teskelbiama a- 
pie rusų veikimų Volynijos ir 
Galicijos frontuose. Tik sa
koma, jogei austrai, negalėda
mi atsilaikyti prieš skaitlin- 
gesnį priešininkų, traukiasi 
atgal visu frontu.

Kopenbagene apturėta ži
nia, kad Vokietijos kaizeris 
tuomi labai susirūpinęs. Su
šaukta karės tarybos posėdis. 
Manoma, prieš rusus bus pa* 
siųsta iš kitų karės frontų aus
trų ir vokiečių armijos.

VOKIEČIAI UŽĖMĖ VAUX 
TVIRTUMĄ PRIE 

VERDUNO.

NEAPSISTOJĘ MŪŠIAI 
PRIE VERDUNO.

Vokiečiai nepasiganėdina 
paėmę prie Verduno tvirtu
mų Vaux Pašėlusiai ir vėl 
puolėsi ant francuzų linijų. Iš 
Berlyno pranešama, kad ap
link Verduną smarkiai vei
kianti tik artilerija. Bet Pa
ryžiuje tvirtinama, kad abiem 
Meuse upės šalim seka pašė- 
lusieji mūšiai. Nebrangina 
ma nei kiek žmonių gyvybė, 
kuri tarytum tirpsta įfuo šovi

niu socialistu. Vokietijos ( 
Į parlamentas tuo tarpu yra 
(suvirš 100 atstovų socia
listų. Visi kiti palaiko vy
riausybės sumanymus, tai
gi tuo patim remia ir toli
mesnį karės vedima.

Iš Berlyno parėjo žinia, kad Į11*’’ ’’ kuhpkij. 
vokiečiai antpuoliu užėmė
francuzų tvirtumų Vaux priej VĖLYBAS IŠRADIMAS.
Verduno. Šita tvirtuma buvo 
viena stipriausių prie Verdu
no tvirtovės. Stovi už G ang
liškų mylių šiaurrytuose nuo 
Verduno miesto.

Francuzai girias išradę 
dabar armatas didesnes pa 
galiaus už pačias didžiau- 

Priešais Vaux tvirtumų vo-lgįag vokįečių armatas. Vo- 
Mečiams prisiėjo ilga^ laikas L didžiosios armatos
grumties. Vokiečiai puldamie
si ant Verduno, pirmiausiai, , . . . .
užėmė Douaumont tvirtumu ir storumo, gi naujųjų fran- 
apgulė Vaiut. Bet ten francu-CIBU annatų kulka esanti 
zai labai stipriai laikėsi. ne^ 52 centimetrų storio. 
Pirm poros savaičių francuzai Tik tos armatos esančios 
net buvo stoję užpuoliman. | išrastos pervėlai ir ųebega- 
Atsiėmė iš vokiečių Douau- linčios beišgelbėti Verduną 
mont. Bet neilgai džiaugėsi nu0 pražūties.
atsiimta tvirtuma. Vokiečiai 
sutraukė ten daugiau savo ka
riuomenės, išnaujo užėmė 
,Douaumont ir išnaujo apgulė 
Vaux’ų. Dabar vokiečiams 
jau geriau sekėsi. Per ištisų 
savaitę aplink Vaux skersta- 
si. Atmušami francuzai nuo
lat stodavo kontratakom

VOKIEČIU KANCLERIS 
APIE MŪŠĮ JUROSE.

Vokiečiai negali atsidžiaug
ti tuo mušiu, kurs ištiko nese
nai tarp vokiečių ir anglų lai 

Dabar vokiečiai antpuoliu [vynų. Kancleris apie tų mūšį 
kalbėjo vokiečių parlamente, 

pranešimo, Į Išreikšdamas didžiausį pasi- 
su tvirtuma 7 šimtai tenkinimų, jis pridūrė: nors 
francuzų pateko nelaisvėn, musų laivynas dabar ir nuga- 
Paimta daug kanuolių ir kul- Įėjo Anglijos laivynų, tečiau, 
kasvaidžių. Reikia pasakyti, tai dar nergiškią, kad Angli 
kad vokiečiams ten teko jau jos galybė anT jūrių "Jau butų 
ne tvirtuma, bet tik jos griu- sutrupinta. Tas musų laimė 
vėsiai. Bet ir tie griuvėsiai jimas tik parodo, kad Angli 
turi didelę svarbų. Vokie- jos viešpatavimas jurose jau 
čiai ten užėmė svarbias pozi-Į baigias
cijas ir jie pasistūmė arčiau
paties Verduno. KAIZERIS

(šturmu) paėmė tvirtumų. 
Anot vokiečių

VOKIEČIAI PAĖMĖ OAU-I 
GIAU APKASŲ PRIE 

VERDUNO.

JURININKAMS.

SĄJUNGINIKAI BLOKUO
JA GRAIKIJOS PAK

RAŠČIUS.
To bent ir tikėtasi, kad 

sąjungininku karės laivai 
pagaliau užblokuos Grai
kijos pakraščius. Visųpir- 
ma paskelbta blokada Salo
nikų ir Milos salos. Kiti 
uostai taippat tuojaus bus 
užblokuoti. Bus sulaikytas 
visoks prekių išvežimas ir 
įvežimas iš Graikijos ir į 
Graikiją. Sąjungininkai, 
mat, nužvelgę, jogei iš Grai 
kijos išvežamų prekių daug 
tenka centralėms valsty
bėms. Gi įvežamos prekės 
graikus darų perdaug at
kakliais, nenorinčiais pasi
duoti sųjungininkų globai.

Sąjungininkai labai no
rėtų, kad Graikija stotų 
karcn jų puseje. Bet Grai
kija to nenori nei klausy
ti. Ir kuomet anglai su fran 
cuzais paskelbė blokadą, 
Graikijos vyriausybė kaip 
dėl didesnio pasityčiojimo 
nusprendė paleisti žymią 
dalį savo sumobilizuotos 
karuomenės.

Verdunas 
viršui ir

VERDUNASS VIRŠUJ. 
Prieš pradedant vokie

čiams apgulimą, Verduno 
miestas išrodė visai kitaip 
negu dabar. Gyventojai bu
vo pilni vilties, kad nieks 
jų čia neužkabins. Visur 
žėrė turtas, klestėjo žmo
nių linksmumas. Dabar jis 
išrodo visai kitaip. Miesto 
namai, vieniems koki sie-

Iš Berlyno 7 birželio ateina 
žinia, kad pats vokiečių kai
zeris nuvažiavęs į. Wilhelms- 
haven išreikšti savo padėkų ju-J na išgriauta, kitiems ker- 
rininkams. Ten jis prakalbėjo tė nuversta, kitiems stogas

J VERDUNAS PO ŽEMĖS. 

Kitaip Verdunas išrodo 
po žemės. Šitai, kaip jį ap
rašo laikraščio “Goetborgsj 
Handelsinnung” korės- j
pondentas, kurs pats tų f 
antrąjį Verduną matęs:

Ant augštos plačios pi
lies stovi keli seni valdžios 
namai. Vieni namai pilni 
prikrauti maišų su smiltė
mis. Tų maišų ten priver
sta iki lubų. Tik vienoje 
vietoje paliktas siauras ta
kėlis. Tuo takėliu nusilei
dome laiptais žemyn kelis 
sieksnius po žemės. Čia po 
žemės pamatėme didžiau
sius rumus išsklepavotus.

Čia suvesti telefonai, pri
statyta daug rašymui ma
šinų, daug stalų ir stalelių, 
dviračių, vežimų ir kitų 
reikalingų dalykų. Čia pat 
plati vieta pataisyta Ver
duno tvirtovės štabui, čia 
pat ir jo kancelarija. Vi
sur gražiai ir patogiai ištai
syta, o elektra šviečia kaip 
dieną. Tos vietos negali pa 
siekti joki armatos kulka, 
jis yra keli sieksniai po že
mės.

Netoli nuo tos vietos ki
ti laiptai žemyn.

Nusileidus dar giliau, pa
sirodė ištaisytas tikras di
delis po žemę miestas. Tai 
antras Verdunas. Plačios, 
ilgos ištisos gatvės, apšvie
stos elektriką. Iš tų gatvių 
į viršų išvestos plačios 
triubos, kurios atveda orą. 
Anot francuzų oficierių čia 
esą tiek vietos, kur galį 
pasislėpti visi Verduno gy
ventojai.

Čia įrengtos valgymui sa
lės su ilgiausiais stalais, 
čia pat virtuvės, milžiniški 
sandeliai maisto, ir tt.

Po žemės įtaisyti įr mie
gamieji kambariai, susta
tytos eilės prirengtų gele
žinių lovų. Kiekvienas pul
kas turįs savo atskirą vie
tą.

Čia pataisytos fabrikos 
elektrai gaminti, čia įtai
syta malūnai, keptuvės ir 
tt.

Plymouth National
BANK

Plymouth, Pa. 
Kapitalas su perviršiu 

$165,000.00.
Šitoji Banka prižiūroma 

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

G. N. Postlethicaite,
iždininkas.

Mandagus patarnavimas.

Svarbi žinia West Sldiečlams.
Kas iš West Side’čių užaisakis 

‘ ‘ DRAUGĄ ’ ’» užmokėdamas 
$3.00, gaus dovanu didžiausį 
Amerikos lietuvių “Metraštį” 
per mane metams dieraštį 
arba per metus dvisavaitinį lai
krašti ‘Tikyba ir Dora”.

Užsimokėjęs $3.50, gaus per 
ištisius metus dienraštį “Drau
gą” ir mėnesinį juokų laikraštį 
“Žvirbli”.

Nauduokitės gera proga!
P. CIBULSKIS,

2112 W. 21 PI. Chicago, UL

Reikalingi agentai visuo
se lietuvių kolonijose, rink
ti “Draugui” prenumaratą 
ir paskelbimus. Del išlygų 
ir informacijų rašykite i 
“Draugo” Adm.

Prie išsinarinimo ir įsipjovimui
Tuojau jtrink D-ro Ricbtcr’lo

PAIN-EXPELLER
Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir letuv- 

nikų numylėtas naminis būdas
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. Ir 50c. buteliukas visose sptlekose arba

stačiai nuo
P. AD. RICHTER & CO.

V® tVuhingtoo Street, New York, N. V-

JUS GALETE ISAUGITI

PLAUKUS
PASEKMINGAS, 
MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DYKAI 
DEL VYRU IR 
MOTERIŲ.

Ar slinka jums pluakai?
Ar pražilę tusu plaukai nuo metu? Ar 

užkrėsti kokias nors ne sveikumais ir 
limpanti Jie?

Ar randas plalskotes, niežas odo3 galvos?
Ar plinki, bei pradedi plikti?
Ar kenkia kas iš aukščiau pasakytu Ilgu, 

tai stenkitės apsauguoti jos. llžsakykete 
iluostrota knygute jusu prigemtą kalba:

“TEISYBE APIE PLAUKUS,”
ParaSita europos garsingo specialisto, 

kurioje randas įvairios žinios:
Gražybe plauku,—sudėjimas plauko ir 

odos galvos. Priežastis slinkimo plauku 
ir žilumas—Kaip užlaikyti sveikatą. Ir išau
ginti plaukus.—Ir kaip tai 1 penklus savit
us turėti gražius plaukus.—žili plaukiai. 
—Barzda.—ir dekavones nuo užganėdintu 
kliętu.

GYDYMAS DYKĄI.
Męs galeme pertikrenti kiekviena, kad 

gyduoles CALVACURA sulaiko slinkimą 
plauku prašalina plalskotes ir augina gra
žius plaukus Ujf 10 centu arba krasos 
markams prisiųstus sykiu su Jusu antrašu. 
Męs išsiučeme kiekvienam dolerine dėžutė 
Calvacura—os N. 1 ir knygute ‘‘Teisybe 
Apie Plaukus.” Išplaukėte žemiau atspau
stą kuponą ir siuskete šianden.
Union Laboratory. Box 537, Union, N. Y. 
UNION LABORATORY,

Bcx 537, Union, N. Y.
Slučiu i dedamas 10 centu dėl apmo

kėjimo kaštu perslutlmo. meldžiu išsiųsti 
man tojaus jusu dolerine dėžutė Calvacura 
N. 1 Ir knygute "Teisybe Apie Plaukus.” 
(Pasiuskete sykiu kuponą, su jusu antrašu.)

Geriausios Farmo
Pirkite pu *na farmas didžiau* 

■loję Lietuvių Farmerių Kolonijoj 
Amerikoje. Ta kolonija yra musų 
uždėta 1905 metais, ir jau apgyven
dinome au 360 lietuviais. Mes esame 
seniausi ir didžiausi farmų pardavė
jai lietuviai Amerikoje. Mes par
duodame teisingiausiu budu, išduo
dame pirkėjams warantuotus popie
rius, Deeds ir žystus Abstraktus be 
jokių ekstra mokeščių. Mes turime 
įimtus visokio didumo farmų par
duoti: išdirbtų, su užsėtais javais 
su soaais ir budinkais. žemė der 
lingiausia: lygi su juodžemiu ir mo 
liu, ir molis su gera smelžemė. Ge 
riansia žemė dėl visokių javų, dar 
žovių, sodų, pievų ir dėl ganyklų 
Turime daug žemės neišdirbtos, ge 
roe, kuri parduodama visokio didu 
mo plotais, pigiai, po 16,00 akeris 
ir brangiau, aut lengvų išmokėjimų. 
Kiekvienas gali tokios žemės pa
šiurti, ir dirbdamas mieste išmokėti, 
įgydamas tokiu budu geriausių far
mų. Paris ku Dinkite nusipirkti žemės, 
nes ji greit eina brangyn. Atvažiuo
kite pas mus, mes nžtikrtjame jus, 
kad surasit farmų pagal sa\ ) norų, 
ir už kų busite dėkingi. Kviečiame 
visus miestų darbininkus ir biznio* 
riue apsigyventi gražiame ir svei
kame krašte, kur yra aplink vai 
kams mokyklų, bažnyčių, geležinke
lių ir gerų žvyruotų kelių, aplinkėje 
pirklybinio miesto Seottville’s ir 
pačtavo miesto Ludington, Mieh. 
Nusipirkite musų kolonijoje farmas, 
jums taip patiks ant musų farmų, 
kad apie miestų nei pamislyti ne
norėsite. Turėsite ant farmos eau 
užtikrintų gerų gyvenimų; trumpa 
laiku farma pati išsimokės visokias 
skolas, ir jus liksite į kelius metns 
turtingais farmieriais. Rašykite tuoj 
gausite Lietuvių Kolonijos mapų ir 
farmų katalogų dovanai. Tik idėkite 
už 4 e., štampų dėl pačtoe kaštų.

Tikras adresas:
A. KIEDIS and OO.

KKAL ESTATE 
Feoplei State Bank BuUdlng

BCOTTVILLE, MICB

LIETUVIŠKA BANKA 
TOWN OF LAKE SAVINOS BANK

Joseph J. Elias, Savininkas. 
4600-4602 S. Wood St. Chicago, IU. 
Priimame pinigus 1 Banką ažčMyjimui nuo 
Vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečių

f Spcentą rotomis ant metą. Siuučiame pinigus 
Visa* dalie svieto pigiai, greitai ir teisingai, 

svetimą žemių pinigUB maišome, perkame ir 
parduodame. Parduodame šifkortes aut visą 
einiją Į krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus ant 
geležeukeiių po visa Ameriką ir Europa

Musą Banka išdirba visokias raštus Ir do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo- 
le ypatižkai ir per laiškus. Tik kreipkitės 
giršmlnėtu antrašu.

Vokiečiai paskutiniu kartu,. •
prie Verduno laimėjo išuau- >. v“kl<,''n! .kares ‘airyuo ofi-, nupieštos ar nuneštas, ki 
jo. Paėmė iš francuzų dali c,erras ,r 3urmlnkus- tiems armatos išvertusi vi
apkasų tarpe Thiaumont mie- į1™8’ Joge,1 ?s ,es»8 lal,ai lln‘
etelio ir Caillette miško. Pa- ksnlas- kad ka,ies ''“T™3 
lei kalvų 304 vokiečiai kelis sun™8«8 Anglijos kares la.vy. 
kartus atakavo francuzų pozi- n» šiaurinėse jūrėse. Su tuja 
cijas, bet buvo atmušti. Vaire Pergale unperatonus narsuo- 
tvirtumos apylinkėse krūvi- 811,8 .įurremikus Pasveikinęs ir 
niausi mūšiai seka dienomis ir Padėjęs, jogei pasibaigęs 
naktimis. Vokiečiai mėgina |A"g!ųos ™8patav™as, *nt 
prieiti ir paimti sekančių Šou-. .
ville tvirtumų. Bet šitų tvir- not' ordcna,s- Vice-adm.ro 
tumų gina stipriausios francu-|!«, ®keerĮ knr8 ™dė vokiečių 
zų jėgos.

sas sienas, vieno stogo ker
tė riogso užsikorus ant 
kažkokio filiorio, kurs svei 
kas išlikęs.

Miesto gatvės užverstos 
namų griuvėsiais. Tame 
griuvėsių viduryje, kaž ko
kiu stebuklu užsilikusi te • »
bestovi Verduno garsinga 
katedra. Visas miestas tu-

A. M. Norkūnas
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjau 

visokių ženklelų 
draugystėms, o 
ypatingai: ko
kardų, gnzikn- 
čių, metalinių, 
anameliuotų i r 
padengtų celių- 
loid’u, šarpų, 
vėliavų ir karū
nų.

Man pavestas 
darbas atlieka 

artistiškai.

M. A. Norkūnas
166 Molrose Street, Montel 
lo, Mass.

Pearl Queen
Koncertinos

Vyriškų Drabužių Išpardavimas
Mes gvarantuojame kad sutaupysime jums 56% jūsų pi

nigų ant drabužių. Sanitariškai išvalyti, truputį vartoti nuo 
$25 iki $85 ant orderio daryti siutai J5.C0 ir augščiau. 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

S. Gordon
1415 So. Halsted St. Chicago, III.

Atdara kasdieną (ir Nedelioj) dienomis ir vakarais.

Didžiame 
pavojuj

Anglijos sosto įpėdinis 
Vali jos princas buvo nuva
žiavęs pas Italijos karalių. 
Abudu atvyko į tą vietą, 
kur Tiroliuj italai mušėsi 
su austrais.

Austrai labai smarkiai 
supo tą vietą. Anglijos so
sto įpėdinis ir Italijos ka
ralius vos besuskubo pasi
traukti, juodu abudu au-

liūs.
Pats kaizeris dalyvavęs lai- 

Įdotuvėse žuvusiųjų mūšyje ju
rininkų ir ant jų kapo uždėjęs 

| gražų vainikų.
Delei to paties mūšio su An- 

Vokiečiai anglus sumušė ties Įglijos laivynu, kaizeris nusiun- 
Ypres perkasu, Flandrijoje, tęs karštus pasveikinimus ad- 
Anglai išmušti iš Hooge mie-Įmirolui v, Tirpitz ir admiro-

ANGLAI SUMUŠTI TIES 
YPRES.

stelio ir iš visų apkasų, ko 
kius buvo susitaisę aplink mie
stelį. Ten per kelias dienas se
kė kruvini mūšiai. Vokiečiai, 
negalėdami tiesioginiu keliu į- 
veikti savo priešininko, pasi
kasė po jo apkasais, padėjo 
minas ir susprogdino. Dalis 
apkasų su anglais išlėkė į pa
danges. Tuomet vokiečiai at
naujino užpuolimų ir išėjo per
galėtojais.

laivynų į kovų su anglų lai-įsčias. Tik kur nekur pa- 
vynu, pakėlė kaizeris į admiro-jmatvgi kareivį, ar išgirsi 

bekaukiant šunį, kurs stim
pa badu.

Krautuvių durįs atdaros, 
prekės išmėtytos, nieks jų 
daugiaus ten nebeperka, 
Pro kaikurių užsilikusių- 
jų namų langus matyti, 
kad žmonės, išbėgdami, nie
ko nepaskubo parėdyti. 
Kitur pagaliaus tebestovi 
stalas patiestas, ant stalo 
sudėtos lėkštės (torielkos), 
pripiltos sriubos, pridėtos 
kitokių valgių, čia pat pa
dėti ir peiliai ir šakutės.

BENHUSIA TAUPYMO BANKA GHICAGOJB
THE HIBERNIAN

BANKING ASSOCIATION
(KURTA t««7 M

PIETVAKARINIS KAMPAS LA 8 AL L E IR ADAMS ST.

TAUPYMO PEPARTAtfgNTAS
Priimam Depozitas pradedant nao VIENO DOLERIO ir daa- 

glaaų mž kariaos niekam 3 naniimčias ant metų, karį prida 
Aam kas pašė metų.
Atdaras labatoc Vakarais nao 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.

REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertea ant komisijos; iikolektaoj*. 

randas irprižinri propertea; ptrdaoda geros vertės morgi&ja*; 
skolina pinigas ant įtaisytų savasčių (properčiu).

lui v. Koester.

PAGIRTA KARĖS 
PASKOLA. 76 — 102 raktų oktavoa ir trignb 

liežuvėliai, dabar ji yra vartojama vi 
eų geriausių muzikantų Suvienytos 
Valstijose.

Prašyk rnOnų katalogo, jia yra veltui

Georgi & Vitik Music Co.
4663 Grosą avė.,

OHIOAGO, ILL {

Vokietijos parlamentas Tik nebėra žmonių. Rei- 
pagvrė naują karės pasko-Įškia savininkai išbėgo iš 
lą 12,000,000,000 markių, (miesto, nepaskubo paval- 

Prieš paskolą balsavę tik gyti.

I
I
i
i

PLATINKITT TARP AMERIKONŲ BROŠIŪRA.

A Plea for the Lithuanians
Tai geriausias tarpininkas supažindinti amerikonų 

plačių visuomenę su lietuvių tauta ir dabartiniais Lie
tuvos vargais. Atskiras egzemplioris tik 10 o. Galima 
gauti pas:

KUN. J. J. KAULAKĮ,
824 Wharton st., PHILADELPHIA, PA

arba
“DRAUGO” KNYGYNE,

1800 W. 46th st, OHIOAGO, ILL.

I
i
i
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BULOTAI NESISEKA J siems, kaip ant delno, kad
ir!

•geliu

LIETUVIŲ LAISVAMANIŲ 
SEIMAS PITTSBURGH'E,

Tikraisiais S. L. A. “dva
sios” vadovais yra lietuviai 
laisvamaniai: Šliupai, Rač
kauskai, Rimkos ir kiti to
kio pat plauko. Šitose die
nose buvo to susivienijimo 
seimas. Seimą vimas _ nusi
sekė gan blogai. Čia sti
priai prisiginčyta, prisiko- 
liota su garsinguoju Bulota 
ir jo palydovėmis. Iš šių 
paskutiniųjų, kaikurie de
legatai be pasigailėjimo ty
čiojos. Užvis tų pasityčio
jimų nesigailėta senei Že
maitei (Žimonticnei).

Žinodami, kaip Bulota 
šmeižia “Lietuvių Draugi
jų,” nukentėjusiems nuo ka 
rėš šelpti”, kaikurie būti
nai norėjo, kad Bulota sto
tų i viešas diskusijas sei
mo akyse su M. Šalčium, 
kad pasirodytų, ko verta 
ta draugija, kurių Bulotas 
taip šmeižia. Bet Bulota pa 
bugo stoti į viešas diskusi-

Bulota Lietuvoje ardt 
trukdė lietuvių pabė 
šelpimo darbą.

jas. Mat, gali susigrobinti j Susirinkime ėmė rėkti: 
bemeluodamas. -‘Laukan Bulota, Mesti ji

Iš įvairių seimo kalbų pro duris”!
pasirodo, kad tame susi\ie- jau j<(lp vvraį |)UVo besi-
nijime netrūksta ir betvar- laisę iŠHiestf (lliris 1Itl.
kės Vieni lojojt) valdybų, I ,ut.ų pasirodo> tiek

kaip šitaį Jonas Skinderis,, nelaimingųjų pabė-
kuriam už tai pabauda už-' ,,(-,Įju'šelpimą
dėta, kitas, kaip šitai Slie-i , T> , ,, ’ * ,v .. ’ is Pittsburgho Bulotanandoah, Pa., kuopos iždi
įlinkas Valaitis, išaikvojęs 
kuopos piningus ir tt.

Pittsburghietis.

PITTSBURG II, PA.

-Šiomis dienomis čia bu
vo didelis lietuvių susirin
kimas. Tame susirinkime 
dalyvavo žmonių visokio 
plauko. Buvo laisvamanių 
tėvas J. Šliupas, buvo ir 
socialistų ‘ “kalėdninkas” 
A. Bulota. Tas renkąs pi
nigus socialistams šelpti.

Šitame susirinkime Bu
lota smarkiai susikirto su 
Šliupu. Vienas su kitu 

sakosi nebenori nei besusi
tikti.

Po to kalbėjo Martuševi-
čia, neseniai atvažiavęs iš 
Lietuvos. Tas išrodė vi- ta 37 giesmelė jau senai vi

žadąs važiuoti net į Čikagą 
socialistams piningų rinkti. 
Bet čia turbut dar mažiau 
jam besiseks, nes jau visi 
žino, kas tas Bulota ir kaip 
jis kenkia ir ardo vargšų 
pabėgėlių lietinių šelpimo 
darbą. Be to jis kalba taip 
nuobodžiai, kad jo besiklau 
šaut snaudulys lenda Į akis, 
nors tu, žmogus, kaž ką da- 
rvk.

’asirodo, kad Bulota su

daugiau nežinąs
palydovėmis nieko 

apie Lie
tuvą pasakyti, kaip tik tai, 
kas jau senai įjęno laikra
ščiuose aprašyta.

Jis pradeda tik šmeižti i išvadinęs Puriškevičiu.
Draugiją, kuri pabėgę- (Nuo Bed. Puriškevičius j bedieviai kurstė po laikra- 
lius šelpia, ir lieja biaurią j.. ra rusų juodašimčių va-jščius italus, stoti į karę su 
tulžį ant musų veikėjų. Bet'das).

niams atsibodo.
A. Pittsburghietis.

LAISVAMANIŲ SEIME DI
DELI NESUTIKIMAI.
S. L. A. seime Pitt- 

sburglie buvo ir “Naujie
nų” bendradarbis Jurgelio- 
lionis. Šis dayė žinių į 
“Naujienas” ajAe tai, kaip 
barės Šliupas su Bulota.

Šliupas seime ėmė kal
tinti “Naujienų” bendra
darbį Jurgelionį, kad šis jį 
apšmeižęs. Jurgelionis tei
sinas, kad ta jo telegrama 
buvo išsiųsta visai kitoje 
formoje, negu ta, kokioje ji 
tilpo “Naujienose”. Kai 
kurie ėmė reikalauti, kad 
prašalinti “Naujienų” ben
dradarbį iš seimo. Jis girdi 
vakar apšmeižė vieną, o 
šiandien gali apšmeįšti ir 
visų seimą.

Be to kaikurie Šliupo 
šalininkai ėmė skųsties kad 
Bulota išniekinęs Šliupą ir

katalikiškaja Austrija. Be- sčiusius šeimynos sąnarius nu- 
A. Pittsburghietis. dievių parmazonų sukursty fotografuoti. Šios fotografi-

PROTESTAS PRIEŠ 
BULOTA.

Kaip iš laikraščių suži
nojau, Bulota dergia drau
giją nukentėjusiems nuųįtai dabar tie pati2 b:lie
karės šelpti. Tuotarpu aš 
ką tik gavau nuo savo gi
minių iš Rusijos grolnetą, 
kur parašyta, kad ta drau
gija, kurią Bulota bjaurio- 
ja, šelpia ir mano giminus 
ir kitus, dalydama pinigus 
pabėgėliams drabužius ir 
tt.

Dėlto aš protestuoju 
prieš tokį nėpadorų Bulo
tos elgimos.

Andrius Radzevicze.

Italijos bede- 
vių niekšys-

Vokiečių laikraščiai skel
bia, kaip Italijos franc ma
sonai arba .kaip lietuviai 
juos vadina parmazonai

ti žmonės sukilo, stojo į ka
rę su Austrija. Bet jie da
bar mato, kad karė eina 
blogai, kad tiek šimtų tū
kstančių žmonių p ražu- 
džius dar gal įeik", ir ko
kios provincijos nustoti. Ta

viai, kurie įvėlė žmones 1 
karę, tie patįs dabar jau 
šaukia po savo laikraščius, 
jog girdi, katalikai esą kal
ti, kad Italiją toki nelai
mė ištiko. Taip šmeižti ka
talikus, taip kurstyti prieš 
juos tamsuolius, bedieviai 
ir parmazonai, ir socialistai 
ir laisvamaniai yra jau nuo 
seno įpratę.

Ar ne laikas butu mums 
juos pažinti?

NAUJAS BUDAS SU1EŠ- 
K0JIM3 PASIMETUSIŲ 

PABĖGĖLIŲ.
Laike bėgimo nuo karės 

daug šeimynų išsiskirstė. Tė
vai nežino kame yra jų vai
kai, vaikai nesuranda tėvų. 
Maskvos fotografų draugija 
pasiūlė visus išsiskir-

jos turėsiančios būti pakabin
tos viešose vietose, pabėgėlių 
komitetuose, kame jas galės 
žiūrėti tėvai, ieškantieji savo 
vaikų, ir vaikai, ieškanti gim
dytojų.

LAVONUS UŽMUŠTŲ KA
REIVIŲ SUNAUDOSIĄ 
DIRBIMUI GLICERINO.

Neseniai Rusijoje įvy
ko suvažiavimas fabrikan
tų, kuriame, tarp kit-ko, 
kalbėta lavonus užmuštų 
kareivių sunaudoti dirbi
mui glicerino. Glicerinas — 
labai reikalingas vaistas ir 
jo beveik visose kariaujan
čiose šal-vse trūksta.

AREŠTUOTAS ŽYMUS 
VALDININKAS.

Nesenai Rusijoje areštuotas 
buvęs viršininkas vyriausios 
artilerijos valdybos, generolas 
Kuzmin - Karajev. Jo suareš
tavimas yra surištas su areštu 
buvusio karės ministerio Su- 
chonilinovo. Matyt, abu varė 
tų pati “biznį”.

PASKUI
rs

t

Mes apmainėme ir dadejome daug naujų barganų. Nors pereitą Savaitę 
šr lijo, bet. mes vis buvome labas užimti

10^23

SPECIALU IŠPARDAVIMA '9 BIRŽELI015,
Pančekos

Vaikų apistorės

ir plonos panče-
»

kos — didžio nuo 

5 iki 8 į/, specia

lu kaina tiktai.

Šlebems
Poplinas

-x *
Puikus pųplinas, vi
sokios spalvos — 27 
colių pločio. Tikra 
kaina 29 c. per^šį iš
pardavimą, padarėmę 
speciale kaina tik ..

Baltas
Materijolos

Nuo 36 iki 40 colių 
baltas materijolas, 
kaip tai corded voile, 
crcpe ir lace. Pirmiau 
kainavo 39 c. o dabar

Drižuotas
Materijolas

50 šmotų 27 colių 
drižuoto materijolo, 
pirmiau buvo po 
12% o dabar tik . .

Drūtas

Materijolas
Tamsus drūtas mate
li jiJas vaikams aut 
šlcbų 27 colių pločio 
vertės 12% c. o dabar 
speciale kaina tik ..

Plisse Crepe
Puikius materijolas 

kimioiioms vertės 19 

c. Taip pat dailius

gingamas, visokios

spalvos tiktai

Plonas Šlebem
27 colių pločio spal
vuotas materijalos 

tiktai 10 jardų parsi

duoda kiekvienam 

kostumeriui, vertės 7 

e. o dabar tiktai. ...

Vyrų Pan
čekos

Vyriškos pančekos 

baltos ir juodos di

džio nuo 91/, iki ll/j 

c. speciale kaina tik.

I4l

Ani Langų 
Ferankos

36 colių pločio, vėliau 

sios mados drižuotos 

121/2 vertės dabar...

3

lOyar. tiktai kiekvie 
nam kostumieriui.

Muslinas Šlebems
Perkelis

1 vardas pločio mus- ant 2-ru lubų
lionas, nereikia krak 27 colių pločio perka

molit, visur ] tarsi- lis šviesios ir tamsios 
spalvos vertės 81/. 0

duodą už 12/, y d., 0 dabar tik ....................

pas mus tik................ 6c

81c
15 yd. tik vienai ypa
tai. '

Cretonnes
1 vardas pločio, pui

kus materijolas fe- 

rankoms, padabini- 

mui langų 15c. ver

tės speciale kaina tik

Abrusai
ant 2-ru lubų.

Baltintas materijolas 
abrusams 15 c. ver
tės, dabar parsiduota 

už....................................

10 yardų' kiekvienam 
kostumieriui.

Turkiški
Abrusai

ant 2-ru lubų.
Puikus Turkiškį ab
rusai vertės 12/. c. 
o dabar...........................

Perkalei

Geriausios rūšies per 

kelis dėl šlebių viso

kios spalvos vertės 

15 c. ir 18 c. o dabar

Pančekos
Moteriškos pančekos 

juodos, didžio 8į/»

iki 10 vertės 19 c. o

dabar speciale kaina.

Tik 6 vienam kostu
meriui.

9įc

/

Kuponas b
Su šituo kuponų 
gausitę viena pui Į 
kų turkišku ab- 
rusų vertės 45c., 
o pridavus kū
pami gausite už.

23c
4 vienam kostu- 

iui.

Kuponas

Didžiausia

Krautuve
šioje Apie- 

li nkč j e

Krautuve 
atdara iki
9 vai. vak: 
Pan. Ket.

ir Subatoj.
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SUKA 31 
SEIMAS

Susivienijimo Lietuvių 
Rymo Katalikų Amerikoje 
31 seimas įvyko birželio 6,
7 ir 8 d.. Philadelphia, Pa. 
Birželio 6 d. ryte buvo iš
kilmingos šv. Mišios, ku
rias atlaikė Susivienijimo 
davsiškas vadovas, kun. J. 
Jakaitis. Po šv. mišių visi 
delegatai susirinko Lietu
vių svetainėn. Seimo sesi
jos atidaryta 10:30 ryte. 
Priimta, delegatų įgalioji
mai (mandatai). Pasirodė, 
kad suvažiavo aplink 100 
delegatų. Imta rinkti sei
mo vedimui valdyba. Į sei
mo vedėjus išrinktas K. 
Strumskis. Raštininkais iš
rinkta J. Kaupas ir Pr. Ju
ras. Valdyba užima savo 
vietas ir perskaitoma laiš
kai bei telegramos ėu pas
veikinimais. Nuskirta ko
misija pasiųsti telegramą 
S v. Tėvui Benediktui XV. 
Be to nutarta kreipsies 
prie Suv. Valstijų prezi
dento Wilsono delei lietu
vių dienos.

Centro valdyba išduo
da raportus iš savo, praei
tų metų veikimo. Pasiro
do, kad išdininko sąskaita 
neaiški. Po ilgų svarsty
mų visgi priimta su kai- 
kuriais pataisymais.

Dvasiškas vadovas pra
neša, kurios Sus-mo kuo
pos nėra prisiunčiusios ve
lykinės išpažinties paliu
dijimų. Pasirodo, jogei kai 
kurios kuopos nepildo sei
mo nutarimų, pasielgia sa
votiškai. Nutarta todėl, 
kad ateinančiuose seimuose 
negalės delegatai atstovau
ti tų kuopų, kurios nepa- 
siųs laiku dvasiškam vado
vui sąnarių velykinės išpa
žinties paliudijimų.

Prašymų komisija skaito 
atsišaukimus su prašymais 
pagelbos.

Moksleiviams nutarta 
paaukoti $200. Našlaičiams 
apie $400. Nutarta pasko
linti šv. Kazimiero vienuo
lijai ant pirmo morgičio 
$10,000.

Dvasiškas vadovas klau
sia delegatų, ką daryti su 
tokiais sąnariais ir kuopo
mis, kurie nepildo seimo 
nutarimų. Pažymėjo, jogei 
į Susiv. priklauso tokių są
narių, kurie yra priešingi 
Rymo Katalikų Bažnyčiai. 
Visi delegatai vienbalsiai 
nutarė tokius sąnarius sus- 
pendouti.

Seka skundai apie p. 
Dundiilą iš Shenandoah, 
Pa. Dele'atai pripažįsta jį 
kaltu ir suspenduoja trims 
mėnesiams.

Skaitomi 85 kuopos, iš 
Chicago, nutarimai. Iš nuta
rimų Įtaaiški, kad toj kuopoj 
yra du sąnariu, kuriedu per
žengia Sus-mo konstituciją 
ir seimo nutarimus. .Jiedu

SAVAITINIS DRAUGAS 5

salėje. Visi sąnariai prašomi kUIlt Žilinskis;
susirinkti ir užsimokėti mo- g “Diedai ir Grąžina”
kesčius.

T. Motiejūnaitė, rašt.

PRANEŠIMAS SUKA. 154 
KUOPOS SĄNARIAMS.

— Mackaus;
Ant aplikacijos turi būti 

kuopos antspauda, ir para
šai viršaičių ir krasos 
ženkleliu už 10c.

Kun. S. J. Struckus.

tai M. Dobilas irBundsins- 
kis. Vienbalsiai nutarta: 
Dobilą suspenduoti vie
niems metams, o Bundzins- 
kį pusei metų. Ir jei jiedu 
nepasitaisys, bus prašalinti 
iš Sus-mo.

Pakeltas klausimas apie 
lėšų mokestį. Po ilgų svar
stymų palikta posenovei.

Klausimas apie kuopų 
raštininkams atlyginimą 
plačiai apkalbėtas. Nutarta 
visų naujai įstojančių sąna
rių įstojimo mokestis palik
ti kuopų išdams, išėmus 25- 
c., kurie turi būti pasiųsti 
centro išdan.

Kiekvienas apskritis tu
ri pasirūpinti organizato
rius, kuriuos apmokės cen
tro išdas kelionės lėšas.

Pakelta klausimas apie 
A. BULOTĄ. Vienbalsiai 
seimas pasmerkė jo netikusį 
veikimą.

Nutarta nuosavus namus 
pirkti. Tam tikslui išrinkta 
komisija. Namams vieta pa
žymėta Newark, N. J., New 
York ar Brooklyn, N. Y. 
Nuosavas organas bus įkur
tas tik tuomet, kuomet bus 
nupirkti namai.

Sus-mo organu posenovei 
palika “Draugas”.
Busiantis seimas bus Pitt- 

sbur£, Pa.
Centro valdybon išrink

ta:
J. Jaruševičius, pirm; K. 

Krušinskas, vice-pirm.; J. 
Vasiliauskas, rašt.; J. Stul- 
gaitis, išdininku. Išdo globė
jais: poni A. Nausiedienė ir 
J. Lukoševičia. Dvasiškuo
ju vadovu — kun. J. Jakai
tis.

Seimo sesijos pasibaigę 
birželio 8 d. 11:00 vakare.

Report.

Gerbiamieji sąnariai! Kiek 
man žinoma, kiekvienas jūsų 
gaunate organą “Draugą”, 
kuriam matote, kada šaukia
mi musų kuopos susirinkimai. 
Paskutiniu kartu organe bu
vo paskelbta, kad kuopos su
sirinkimas įvyks birželio 11 
d., 1:00 po pietų. Bet šin su
si rinkiman teatėjo vos tik ke
li sąnariai. Toks sąnarių pa
sielgimas tikrai peiktinas ir 
jiems patiems kenksmingas. 
Neateina ausirinkiman, žino
ma, neužsimoka prigulinčių 
mokesčių. Ir jie taip pralei
džia kokius tris mėnesius. Ifl 
kas butų, jei tuo mėtų neuž
simokėjusiam prisieitų susi
rgti? Negautų pašelpos ir tuo 
budir save nuskriaustų. Ne
gana to. Imtų sakyti, kad 
Sųs-mas neteisingai pasielgia 
su jais. Todėl jei nenorime 
padaryti sau skriaudos, visu- 
pirmu rūpinkimės atlikti sa
vo pareigas, laiku sumokėti 
prigulinčius Sus-mui mokes
čius.

Draugijų
Reikalai

ŠVENTO ANTANO DRAUOL 
JOS, WAUKEGAN, ILL., VAL

DYBOS ADRESAI:

Pinansų raštin.: J. Zobinas 
1129 So. Churcb st.,

TAUTOS FONDO VALDYBA

Pirmininkas Dr. A K. Rut
kauskas, 2302 So. Leavitt fct., 
Chicago, UL

Raštinikas Adv. A. A. Šla
kis, 3255 So. Halsted at., Chi
cago, III. «
Carson st., S. S., Pittsburgh, Pa.

Iždo Globėjai:
A. Nausiedienė, 917 W. 33 st., 

Chicago, III.
Jonas Jaroševičius, 1048 Was- 

hington st., Norwood, Mass.
Iždo globėjai: V. Radzevičiui 

ir F. Patašius.
Maršalka: J. Makauskas.

Buk tikras, kad Jūsų sunkiai uždirbti pini
gai yra padėti batikoj, kuri duoda Jum pilnų už
tikrinimą.

Pradėk taupyti šiandie; reikalinga tik vie
nas doleris, kad pradėti taupymo darbą.

Visados daryk biznį su banka, 
KURI YRA BANKA

SUSIV. LIET. R. KAT. 
CENTRO VALDYBOS

RESAI:

AM,
AD

S.L.R.K.A. KUOPŲ 
SUSIRINKIMAI.

Pirmininkas — J. Jaroševi
čius, • 1048 Washington St., 
Norvood, Mass.

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

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

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

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

nersvillė, Pa.
A. Nausiedienė, 917 W. 

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

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

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

Gydytojas — Dr. A. K.
Rutkauskas, 2302 S. Leavitt 
St., Chicago. III.

EXTRA SUSIRINKIMAS. 
85-ta kuopa SLRKA. Chica 

go, III., turės savo nepaprastą 
susirinkimą nedėlioj 18-tą die
ną birželio, 1916, 1:30 vai. po 
pietų. Visus sąnarius kviečia 
me paskirtu laiku susirinkti, 
nes jau parvažiavo 31 seimo 
delegatas, kuris mums paaiš
kins apie naujus Susivienijimo
pagerinimus, kuliuos šis sei
mas įvykdino. Taip-gi mel
džiame atsivesti savo draugus 
ir drauges ir prirašyti prie 
šios didžiausios lietuvių orga
nizacijos.

Juoz. J. Palekas,
kuopos pirm.

SLRKA. 63 kuopa, Youngs- 
town, Ohio, turės svao susirin
kimą birželio 18 dieną, 2:00 po 
pietų, po numeriu 245 East 
Federal gat. Visi sąnariai 
kviečiami ateiti paskirtu lai
ku. Yra daug svarbių reikalų.

J. Kasparavieia,
• rašt.

Pirmini akas, Steponas 
tis, 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 sc.

Kasos globėjai:
Leonas Krikštinavičia, 1326 

So. Victoria St.,
Adomas Jonaitis, 1326 So.

Lincoln St.
1. Maršalka, Pranas Dapkss.

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

gis, 1327 &o. Park avė.
Knygius Pranciškus Kaptu- 

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

vieno mėnesio, apie pirmų va 
landą po pietų. Lietuvių svetai
nėj, 9 ir So. Lincoln gatv.
AM. L. R. K. MOTERŲ SĄJUN

GOS CENTRO VALDYBA.,
Pirm. —Marijona Juškienė,

129 Melrose st., Montello, Mass.
Vice-pirm. — Pranciška Nu- 

tautaitė, 2006 String st., Chica
go, III.

Rašt. — M. L. Gurinskaitė,
3347 Auburn avė., Chicago, III.

Ižd. — Antanina Nausiedienė,
917 W. 33rd st., Chicago, UI.

Iždo globėjos.- Pranciška Ma
cijauskaitė, 4358 S. Fairfield 
avė., Chicago, III.

Ona Nausiedaitė, 1447 S.
50th avė., Cicero, BĮ.

Daktarė-Kvotėja: Dr. A. S.
Šlakienė, 3352 S. Halsted st, Chi
cago, III.

Iždininkas B. Vaišnora, 1514 TremOnt st. 
Dvas. Vadovas: kun. F. Ke

mėšis, 50 W. 6th st., So. Boston,
Mass.

Kelio-
Apaštalystės Maldos S. S. V. J. 
Dr-stės, Dievo Apveisdos para

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

W. 19 PI.
Pag. — M. Ramanavičia, 547 

W. 20 st.
Rašt. — Liud. Sabaliauskaitė, 

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

558 W. 14 st.,
Ižd. — A. Grisius, 732 W. 

19th st.,
Kasos glob.: Zof. Bartkevi- 

čaitė, 1828 S. Peoria st.,
Al. Klimas, 558 W. 14 st.,
Maršalką, — Mikolas Jatu- 

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

dėdienį mėnesio, Apveizd. Die
vo parap. salėje, 3 vai po pietų.

ŠV. JURGIO KAREIVIO 
DRAUGYSTES, N0RW00D, 

MASS., VALDYBOS
. ANTRAŠAI:

Pirmininkas, Stasys Kada:?*, 
1038 Washington st.,

Pirm. pagelb., Pranas Kudir 
ka, 31 Franklin st.,
Protokolų raštininkas, Jonas 
Ruškis, 18 Tremont st.,

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

Kasiems, Viktoras Kavaliaus
kas, 22 Sturvant avė., »

Iždo globėjai:
Jokūbas Puzinas, 20 Pond st.;
Barnasius Jankauskas Willow 

st.,
Martinas Bulkšas, 39 Tre
mont st.,

Maršalka, Stasys Kamila, 39

NEKALTO PRASID. PAN. ŠV 
DRAUGIJA, WAUKEGAN, ILL 

ADMINISTRACIJA:

CHICAGOS I APSKRIČIO 
S. L. R. K. A. ADRESAI:

ŠVENTO MYKOLO DRAUGI
JOS, ROOKFORD, ILL., VAL

DYBOS ADRESAI:
Pirmininkas. Kazimieras Mik- 

las, 1020 — 10Ž2 S. Main st.
Pirm. pagelbininkas ir Iždi

ninkas : P. P. Petrėnas, 422 
Island av.e,

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

Pirmininkė — Ona Vasiliutė, 
1S49 So. Linclon st.

Vice-pirmininkė — Anastazi
ja Pavalkykė, 1340 So. Park avė

Prot. rašt. — Antanina Kasi 
liauskiutė, 1345 So. Park avė.

Finansų rašt. — Elžbieta Ne- 
vardauskaitė, 1221 Victoria st.

Kasininkė — Marijona Zele- 
niakiutė, 1320 So. Lincoln st.

Pfloples Stock Yards
STATE BANK

Prie Ashlaad Ate. ir 47 gatifc

Siekllus arti $6.000 009 
Po valstijos priežiūra.

Seniausia, didžiausia ir stipriausia banka | 
vakarus nuo Stock Yardų.

Skaitykite “ŽVIRBLĮ”
Visi lietuviai, lietuvės ir lietuvaitės, skaitykite ir pla

tinkite “Žvirblį”, kurs ištisiems metams prekiuoja tek 
vienas doleris! o prisijuoksite daugiau, negu už dešimtį 
dolerių. “Žvirblis” su linksmomis ir juokingomis nau
jienomis aplankys jūsų namus kas-mėnuo. Užmiršite vi
sus vargus ir nelaimes, kuomet paimsite į savo rankas 
“Žvirblį”. Visi tie namai, kuriuos lankys “Žvirblis”, va
dinsis šviesus ir džentlemoniški — kaina pavienių N.N. 
10 centų. Reikalingi agentai, kurie nuo kožno dolerio 
gaus po 25 centus; o kas suras daug metinių prenumera
torių, tai nuo kožno 100 metinių prenumeratorių gaus po 
5 dol. dovanų (pinigais). Parašykit savo aiškins adresus.

“Žvirblio” Kaina Angliojoj 5 šilingai.

“ŽVIRBLIS”
I

Box 576 ... - Forest City, Pa.
_ _____-- _________ --------__--- ----- --------

Pirm. A; J. Sutkus, 6321 
So. Fairfield avė., Chicago,
m.

Rašt. J. J. Palekas, 4629 
S. Paulina, st., Chicago, III 

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

Organizatoriai:
A. J. Sutkus, 6329 So. 

Fairfield avė., Chicago, 
III.

P. P. Petrėnas, 422 Is- 
land avė., Rockford, III.

SEKANČIOS KNYGOS 
GALIMA GAUTI S. L. 

R. K. A. KNYGYNE

SLRKA. 28 kuopa, Luzernv,
Pa., turės savo mėnesinį susi
rinkimą birželio 25 <1., š. m., 
3:00 po pietų, A. Mockaičio,

1. “Būdas senovės Lie
tuvių” — Daukanto.

2, Chrestomatija” — 
kun. Miluko;

3. “Europos istorija” — 
Freeman;

4. “Lietuviai Amerikoj” 
— Jono;

5. “Kuomi žmonės gyve
na” — Jociaus;

6. “Petras Žemaitis” — 
Astrauskis;

7. “Kražių skerdynė” —

j Lietuviai!
Skaitykite ir Platinkite Lietuvių 

Katalikų Savaitinį Laikraštį

ŽVAIGŽDĘ
“ŽVAIGŽDĖ” yra seniausias lietuvių katalikų laikraš

tis, 16 puslapių didumo. Suteikia įvairių žinių
iš Amerikos ir viso pasaulio gyvenimo. 

METAMS ATSIEINA TIK $2.00
Korecspondenci; as ir pinigus siųskite šiuo adresu: 

ŽVAIGŽDE
3654 Richmond St., Philadelphia, Pa.L

* f f“EŽYS
Jei pats sugebi — į “Ežį” rašyk.
Nori sveiko juoko? — prie “Ežio” eik.
Pažink pirmą “Ežį”, ir tuokart peik.
“EŽYS” mėnesinis juokų laikraštis, bado lygiai u 

amerikiečius, lygiai Britanijos lietuvius. Atsiųsk ad- ! I 
resą ir gausi pasižiūrėjimui numerį uždyką, o kai pa
matysi, tai visad “Ežį” skaitysi. Kaina metams 
75 centai, pusmečiui 40 c. pinigai siunčiami money J į 
orderiais. į >

Adresas:

“EŽYS”
213 Station Road, Dykehead Shotts Scotland

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra

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

batonus.
“DARBININKAS” paduoda daug žinių iš darbo lau

ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimą.
“DARBININKAS” paduoda daug straipsnių, naudingi} 

darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų.
“DARBININKAS” paduoda svarbiausius nuotikius 

visame pasaulyje, indomiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus.

“DARBININKAS” visuomet turi smagių, gražių eilių, 
dailių vaizdelių ir apysakaičių.

“DARBININKAS” visuomet turi viso to, kas darbi
ninkui svarbu, naudinga, indo m u i r 
suprantama.

“DARBININKAS” nuolatai išleidinėja knygelių, ku- |! 
rios dailumu, gražumu, turiningumu, pigu m u vir
šija visas išleistuves.

Skaitykite ir platykite “Darbininką” ir jo lpidinius.
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams 

$3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant 
tik subatiuius 8 pusi. numerius, metams $1.50,
75c.

Adresas:

pusmečiui

“DARBININKAS”
242 W. Broadvvay, So. Boston, Mass.

Moksleivis
Amerikos Lietuvių R.-K. Moksleivių Susiv. 

ORGANAS
Vienatinis mėnesinis lietuvių moksleivių laikraštis. 

Jame telpa gabiausių moksleivių raštai.
Kaina metams $1.00; pusei met. 50 c. 

Užsisakyk tuojaus:

“Moksleivis”
43 Chapel St. Westfield, Mass.

“Tautos Rytas” J
Mėnesinis Blaivininkų Laikraštis 16 puslapių^ 

didumo. Kainuoja metams 50 c.
Adresas:

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

š:
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LIETUVOS
REIKALAI

DEL LAIŠKŲ SIUNTINĖJI
MO Į LIETUVĄ,

kais, nemažai gi jų ir suvo- [gyvendamas Ryme nenuilstan 
kietėjo, užmiršo savo tauta. darbuojasi ir šiuo metu

Rytu Prūsija padalyta‘į,savosi,,s t,‘vyl"''’ lnbui- Ita1'-' 
tris apskričiui.: Karaliau- ’P™d„j0 dažnai galima nžtik-
čiaus, Gumbinės ir Allen- “ .s‘' llll»a<-l.uS ap.o Iartav,, 

. ,v . . , rasvtus kun. Prapuolenio.
šteino. Pirm kares gyento- 
jų tuose trijuose apskri- 
čiuose buvo skaitoma 
2,064,000. Sulyg valdiškų 
apskaitliavimų vokiškai 
kalbančių rytinėje Prūsi
joj 1910 metais buvo

AUKOS TAUTOS FONDUI.

Lietuvių Draugijos Centro 
Komitetas Petrograde prane
ša, kad Biuras susirašinėjimo 
su Lietuva kaikuriam laikui 
liovėsi priiminėjęs laiškus sių
sti Lietuvon. Laiškų siunti
nėjimas į užimtas vietas esųs 
labai apsunkintas. Užtat Biu
ras stengsis sužinoti visus ke
lius, kuriais tikrai galima bu
tu nusiusti laiškus Lietuvon.

1,680,000 žmonių, lenkiškai 
267,000, o lietuviškai tik 
100,000. Reikia tikėties, kad 
daug lietuvių, kurie mokėjo 
vokiškai užsirašė vokie

čiais, bet ne lietuviais. Ka
talikų rytinėje Prūsijoj 
300,000. "

Žymiausis Rytų Prūsijos 
miestas — Karaliaučius.
Karaliaučius yra labai sti
pri tvirtovė su 20 fortų. i Babeli s, J. Vaiskunas, D. She-

Rytų Prūsiją lietuviai į vis, D. Kumštis, J. Bagužisr

MERIDEN, CONN.

Aukos surinktos vasario 27 
d. ir balandžio 2 d. per prakal
bas. Viso surinkta$ 43.39. Iš 
šitų $5.00 panaudota .prakalbų 
surengimo išlaidoms ir pas T. 
Fondo skyriaus No. 16 iždininką palikta $.‘5.39. Gi $35.00 pa
siusta Tautos Fondo išdinin- 
kui.

Aukojo sekanti:
$1.50 Aug. Strungys.
Po $1.00: V. Millsbokas, A.

činskas, K. Srutis, M. Maru- 
zitė, .J. Zalemaitite, A. (Rai
čius, K. Jetelytė, A. Vogulis, 
B. Kazunnitė, J. Frejus, V. 
Vaičiūnas, Ip. Junevičius, A. 
Peleekys, A. G rinkus.

30c. P. Latvcn i kė. ,
Po 25c.: K. Trumpaitis, K.

Kazunas, E. Pilipienė, V. Su- 
beckis, P. Benduris, A. Zaro- 
nas, P. Maldutis, M. Damb
rauskas, Y. Armonavičius, A. 
Brokmaųas, P. Trumpaitis, S. 
Strungis, S. Jezdaitis, A. Zuz- 
nis, O. Simanavičiūtė, M. Si
manavičiūtė.

Smulkiu auku 65c.

DAR APIE SUNAIKINIMĄ 
MAŽOSIOS LIETUVOS.
Telegramos iš Berlyno pra

neša, kad atbudavojimui Ma
žosios Lietuvos bei Prūsų Lie
tuvos reikėsią virš 350,000,000 
d.Jerių. Tam dalykui kolkas 
išleista 100 milijonų dolerių. 
Sulyg oficialių vokiečių prane
šimų Lietuvos Prūsijoj sunai
kinta 24 miestai, 600 sodžių ir 
300 didelių dvarų. Laike įsi
veržimo į Prūsiją rusų armi
jos užmušta 7,620 ramių gy
ventojų. 10,000 paimta į ne
laisvę.

M. Česnakiutė, S. Vaiskunienė, 
M. Kumštienė, J. Klasauskas. 

Po 50c.: P. Medeikis, I’. ■■ui im u a įmini a ...Eunca, K. Baišelis, V. Kačev-W!LHELMAS KAIKURIAM K Varanelis, A. Jaku
bauskas, A. Šamas, P. Bar
kauskas, V. Lupeikis, P. Kuš
lys, J. Kušlys, P. Bartulis, T. 
Vaiskuniutė, J. Kuncienė, A. 
Modeikienė, A. Brinius, A. Bri 
nienė, J. Mockus, M. Jokiniu- 
tė, F. Šaulienė, S. Kavaliaus
kienė, R. Klasaųskienė, K. Ma
ceika, P. Kavaliauskas, A. J. 
Brinius, D. Shoris, P. Medei
kis, P. Kunca, K. Varanelis, 
J. Kušlys.

$10.00 aukojo šv. Kazimiero 
dr-ja.

dažnai vadina Mažąją Lie
tuva.

LAIKUI ŽAŪA APSIGY
VENTI VILNIUJE.

KARVE Y, ILL.
Kazimiero Norvaišo vestu

vėse gegužės 29 d. surinkta 
$12.28. Aukojo:
, Po $1.00 N. Dergalis, A. 
Rainanauskis, M. Pajudaitė, 
M. Valentas, J. Debeikiutė, 
E. Čeponis,

Po 50c. P. Dakuis, A. Da- 
kuinięnė, J. Šamas, O. Ša
ulienė,, B. Saimonukė, E. 
Stanaitė, B. Moliunas, A. 
Gribas, V. Čeponienė. »

Po 25c. O. Kuncukė, 
Avižonis, J. Norvaišas.,

Po 10c. J. Varonaitis, 
Daukša.

A.

T.

PAVERGTOSIOS TAUTOS.

Šiaur-vakariniam fronte 
tarp Rygos ir Dvinsko kas 
dien laukiamas vokiečių 
imperatorius. Atvykęs Pa
balti jos frontan AVilhelmas 
žada apžiūrėti stovintį 
Liepojuje laivyną. Iš Lie- 
pojaus kaizeris mano va
žiuoti Vilniun ir ten žada 
užtrukti tūlą laiką.

Kuomet pirmoji Rusijos de
legacija lankė Angliją, kara
lius, Jurgis V. ilgai kalbėjosi 
su lietuvių ir lenkų atstovais 
apie pavergtųjų tautų klausi
mą.

KANAUNINKAS K, PRA
PUOLENIS.

NAUJI GELEŽINKE
LIAI LIETUVOJE.
Laikraščiai praneša, 

buk vokiečiai nutiesę gele
žinkelį iš Subačiaus į Bir
žus 49 verstų ilgumo. Da
bar jie tiesia nuo Biržių to
liau Jakobštato linkon.

Andai buvome pranešę, kad 
popežius Benediktas XV pa
aukavo Lietuvos reikalams 10,- 
000 lirų. Prie išgavimo šios 
aukos ypač prisidėjo žinomas 
lietuvių veikėjas kun. kanau
ninkas Kaz. Prapuolenis. Jis,

WATERVLIET, N. Y.

Surinktos aukos V. Vaičiūno 
ir J. Jakaičio. Aukojo sekan
ti:

Po$l,00: M. Petkevičius, V. 
Greičius, P. Tamušaitis, M. 
Valukas, J. Vaičunas, A. Vai
čiūnas, A. Saulis, A. Damijo
naitis, A. Peleekaitė, O. Ežer- 
skaitė, O. Satinskaitė.

Po 50c.: I. Luzeckis, J. Stan 
kevičius, K. Vaičiūnas, K. Vai- 
čuniukė, J. Grigaras, J. Dzikas 
J. Ulba, A. Jezulėnas, K. Vil-

MINERSVILLE, PA.
24 kuopa S. L. R. K. A.

laikys savo mėnesinį susi
rinkimą 18 d. birželio, 2-ra 
vai. po pietų Mainierių sa
lėj. Kviečiame kuoskaitlin- 
giausiai atsilankyti ir at
sivesti naujų sąnarių pri
sirašyti prie taip naudin
gos organizacijos

J. A. Lazarevičius.

yra priverčiamus pastatyti 
daugiaus energijos perga
lėjimui sunkenybių ir bū
damas apsunkintas gali ne
atlaikyti to spaudimo ir vi
siškas suirimas kūno ir dva 
sios paseks ir nepasiseki
mas vietoje pageidauto pa
sisekimo įvyks. Kaip tik 
pastebėsi kad ir mažinu
sius nereguliarumus savo 
organizme, imk Trinerio 
Amerikonišką Kartaus Vy
no Elixirą. Jis tave sutai
sys ir palaikys sveiku. Ši
tas ištikimas vaistas pade
da suvirškinti, neleidžia vi
duriams užkietėti, prašali
na galvos skaudėjiimą, svai 
girną, išpūtimą, nesmagu
mą; sutaiso virškinamojo 
aparato darbą švelniu gam
tiniu budu. Laikyk po ran
ka ir buk prisirengęs prie 
greito reikalo. Gaunamas 
aptiekose. Kaina $1.00. 
Jos. Triner, išdirbėjas, 
1333—1339 So. Ashland 
avė., Chicago, III.

Buk prisirengęs ir turėk 
Trinerio Linimentą po ran
ka, tinka nuo visokių oruti- 
nių skausmų. Jis užvaduos 
tau daug skausmų ir kan
čių. Aptiekose 25c. ir 50c. 
Krasa. 35c. ir 60c. 
lu.ial. aora odad

1 Telefonas Canal 4052

Dr. A. K. Rutkauskas
2302 S«. Leavitt St.

Tai. Yards 1832

DR. J. KŪLIS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3299 S. Halsted St. Chicago.

Gydo visokias liaas moterų, vaikų ir 
vyrų. Specialltkal gydo limpančias, ufsi-

sanfijusias ir paslaptintas vyrų ligas 
Priėmimo Valandos: nuo 9 ryto Iki 12; 6 Iki 9 r. 
Hadelloms: o iii 9 Iki 2 po plot: nuo 6 ». 9 Iki

BIRŽAI.
Pabėgėliai iš Biržų pa

sakoja, kad pats Biržų 
miestelis nedaug tenuken- 
tėjo dėl karės. Namai be
veik visi išliko sveiki. Baž
nyčios ir gi išliko sveikos. 
Pravoslavų cerkvė suardy
ta šūvių. Gerokai kliuvę ir 
senovės Radvilų pilies 
griuvėsiams. Reformatų 
kunigams išbėgus, jų tur
tas išgrobtas, sunaikintas 
Biržuose pasiliko žinomas 
lietuvių poetas St. Dagilis 
(Dagilėlis).

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

savaitinį iliustruotų jaunimo laikraitį

“ VYTĮ ”
“VYTIS” yra vienatinis ir pirmutinis jaunimo laikraitis Ame

rikoje.
“VYTYJE” telpa geriausi raitai mūsą jauną rašytoją, literatą 

ir studentą.
“VYTYJE” rasi žinučių U Amerikos bei Lietuvos jaunuomenės 

gyvenimo.
“VYTIS” leidžiamas tautiikojekatalikiikoje dvasioje. 
“VYTĮ” leidžią Lietuvos Vyčią organizacija.

Metams “Vytis” kainoje $1.50, pusmečiai 75c. L. Vyčią 
organizacijos nariams “Vytis” siunčiamas nž mėnesines 
mokestis.
Prisiąsk savo antralą ir ni 2e. krasos ženkleli, o vieną 
numeri pažiūrėjimui prisiusime veltui. Visais reikalais 
kreipkitos žino antrašu:

“VYTIS”
731 W. 18th Street Chicago, IU.

AR ESI PRISIRENGĘS?

Pasisekimo paslaptis yra 
tame, ka reikia aryti tinka
mas dalykai? tinkamu lai
ku ir pasinaiidoti kiekviena 
proga, kur tik jį pasitaiko. 
Tam tikslui yra svarbu už
laikyti kulią ir protą pride
ramame stovyje. Kaip tik 
kūno veikimai yra kliudo
mi kokios nors negalės, ne 
tinkamų sąlygų, neužtenka
mo maitinimo ir tt. protas

PRŪSIJA.

Jei nori turėti gerą ir pigų laikraštį, užsirašyk

“Santaika”
Mokslo, politikos, poezijos ir satyros 

savaitinis laikraštis.

Tai. Randolph 9246

A. A. Šlakls
ADVOKATAS 

19 SO. LaSALLE SL
(Room 815) Chicago, III.

Kaa. 3258 S*. Halsted St. 
Tai. Drover5326

Phoae Caaal 2115

DR. A. YUSKA 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1749 St. Halsted CHICAGO, ILL.
CORNER Uth STREET

:=i=ė=r=-= šį-.šferšiš-š'SS

Phone Yarda 2723

DR. J. JONIKAITIS
Cytai Vyrų. Hotartą Ir Valkų lipi. 

8337 80. Morgan, it,
OHIOAOO, ILL.

Pirmučiausia dėl karės 
Rusijos su Vokietija nu
kentėjo Rytų Prūsija. Se
novėje visa Rytų Prūsija 
buvo apgyvendinta lietu
viais, kurie vadinosi prū
sais. Tai buvo šaka lietu
vių giminės. Bet ilgainiui 
Rytų Prūsija pateko vo
kiečiams. Lietuvių skaičius 
pradėjo ten mažėti. Daug 
žuvo Prūsijos lietuvių at
kakliose kovose su krvžio-

viso pa-“SANTAIKOJE” telpa įvairių-įvairiausios 
šaulio bėgančios žinios.

“SANTAIKOJE” telpa taipgi tyri mokslo straipsniai, 
poeziją, vaizdeliai ir sveiki juokai.

“SANTAIKA” eina tautiškoje-katalikiškoje dvasioje 
“SANTAIKĄ” leidžia P. Szukys.
“SANTAIKOS” kaina metams $1.00. Pusmečiui 65c

Pavienis num. 3c.
Siųsdami prenumeratą, korespondencijas, laiS- 

kus ir kreipdamiesi su visokiais rei
kalais adresuokite;

“SANTAIKA
2120 St. Clair Avė. N. E. Cleveland, Ohio

Juozapas Permin
SĄNARY^ 171 kp. S. L. R. K. A. DETROIT, MICH.

Po trumpios, sunkios ligos 
apleido šį pasaulį panedėliaje, 
29 gegužės, 1916 m., išgyvenęs
tik 5 metus ir 9 mėnesius. 

Laidotuvės atsibuvo serė-
doje 31 d. gegužės.

Tėvai, dėl didesnės meilės
ir pagerbimo savo mylimiau- 
siojo sunaus — Juozapo, nepa- 
gailėjo nei išlaidų, nei vargo: 
parengė iškilmingiausias lai

dotuves, kuriose dalyvavo mirusio Juozapo visi gen
tis; vietinis klebonas kun. K. Skrypka ir kun. K. Va
laitis; dar buvo pakviesti iš Orebard Lake, SS. f'yri- 
lliaus ir Metbodijaus Seminarijos sekanti pažįstami 
klierikai: P. Daniunas, I. Kelmelis, L. Vaicekauskas,
I. Bereišis ir V. Nanortanis.

Kunigai drauge su klierikais, atlidėję į bažny
čią velionį, atgiedojo “exequias”, ir atlaikę dvejas 
mišias už Petminų šeimynos dūšias, kun. K. Skryp
ka pasakė puikų, pritaikintą nekaltam jaunikaičiui 
pamokslų. Po visų pamaldų, tėvas (motina gi prie
žasties didelio širdies skaudėjimo ir silpnumo — lai
dotuvėse nedalivavo,) gimines, abudu kunigai ir klie
rikai nulidėjo į kapinias.

Tokiu tai budu, buvo išreikšta paskutinį sykį pa
garbą ir meilę tam meiliam, ir visų milimam jauni
kaičiui.... ,

ARŠKETTS.

Vyrai Kreipki= 
ties prie

DR. ROSS
Jis sugražins jūsų sveikatą, spėką 

ir gyvumą. Jo šių laikų moksliškos me 
todos išgydis nusilpnėjimą, kraujo ne
valumą, pūslės, staigius ir užsisenė- 
jusiaš privatiškas ligas.

Ar jus peržengė
te sveikatos teis
iasi Ar jus tu
rite blogus sa
pnus. Ar jus jau 
Siatės nuvargę ir 
nuliūdę. Trū
ksta energijos 
ir ambicijos?

ftirdies drebė
jimą, svaigimą 
nevirinimą pil
vo arba jaknų

|ir inkstų nevei-
_______________ ^kimų. Ar jūsų
sveikatą puola žemyn dėl aukslyvų 
perviršius? — Neleisk kraujo nevalu
mui ir nervų suirimui naikint jus 
sveikatą ir gyvumą. Eik pas Dr. 
Ross ir buk išgydytas jo moderniška 
gydymo sistema. Tiktai tas pasekmin
gas gydytojas, kuris įgyja patyrimą 
per metus praktikos ir specijalizavi- 
mosi. Dr. Ross 25 metai praktikos 
yra pilnas užtikrinimas jo patyrimo. 
Del to tai ligoniai miesto ir iš kitur 
keliauja pas Dr. Rossą. Jie žino, kad 
juos gydys teisingai.

Jo ofisai ir privatiški pasiteiravimo 
kambariąi randasi prie 35 South 
Dearborn st., Chicago, Crilly Building 
Suites 506 ir 507. Imk Elevatorių 
iki penktų lubų.

Pasiteiravimas ir draugiškas pasi
kalbėjimas jum nieko nekainuos.

Valandos: kasdien 9 iki 4. Nedė
liojus 10 iki 1, taipgi padelniko, Se- 
redos, Pėtnyčios ir Subatos vakarais 
7 iki 8 vai.

REIKALINGI VAŽINĖJANTI AGENTAI
kiekviename mieste važi
nėtis ir rodyti naują 1916 
“RANOER” modelj. Ra
šykit susipažinimui su 
mūsų specijallų pasiūly
mu.

PRISTATOMAS DY
KAI dėl 30 dienų išmė
ginimo. Klausk dėl dide
lio katalogo ir paaiški
nimų stebuklingiauslo pa
siūlymo, kuomet nors da
ryto ant dviračių. Jūs 

busite nustebinti mūsų mažomis kai
nom, s Ir pažymėtinomis Išlygomis.

94 _R0rSYS, sulyg didumo ir spal- 
iracių.vos Ranger dviračių. Pilniausios vi

soj Amerikoj. Kiti garantuoti mo- 
dėl ai $11.95, $14.75 ir $17.60. Keletts 
gei ų vartotų dviračių, paimtų išpar- 
da- imui nuo $3.00 iki $8.00

Linos, lemputės, ratai ir visos rei
kalingos dalys už puse paprastos kai
nos. Nepirk dviračio, kol negausi mū
sų katalogo. Rašyk dabar.
MEAD CYCLE CO., Dept. A—334 

CHICAGO, ILL. 

Jaunas vargonininkas, se
niau dirbęs prie lenkiškos pa
rapijos paieško vietos prie 
lietuviškos parapijos. Mo
kantis vesti chorą ir supran-. 
tantis bažnytinias apeigas. At
sišaukite į “Draugo” adm.

A. S.

Sąmoninga gaspadine
visada turi savo namuose buteliuką

D-ro Rlchter'io

PAIN-EXPELLER
Neabejojantis būdas jtrinimui nuo 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal- 

dimo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. Ir 50c. buteliukas visose aptiekose arba 

stačiai nuo
F. AD. RICHTER & CO.

74-80 WasbteKtoo Street. New York, N. 9

Dienraštis

DRAUGAS’
KAINUOJA TIK

$3.00 METAMS
Užsimokant tiesiog į 

‘ ‘Draugo ’ ’ Ad ministr aci j a 
“Metraštį” duodame 

dovanų.
Siųsk pinigus šiandien

*

“Draugas”
1800 W. 46th St. Chicago, III.

Didesnė!
<<

Didesnė!
TIKYBA ir DORA”

Nuo Naujų Metų eina padidinti. Įvairaus skaity
mo tikėjimiško ir dvasiško turinio yra dvigubai tiek. 
kiek pirma buvo (kiekvienas tų laikraštį skaitydamas 
atras nemaža savo dvasiai paguodosė atras taip-pat 
išaiškinimų visokių abejojimų ir užmttinėjimų tikėjimo 
dalykuose.)

Laikraštis eina du kartu j mėnesį. Kaina liko ta 
pati: 75c. metams. Kas atsiųs už lc. krasos ženklelį 
(štampų) gaus vienų numerį pasižifirėti. Prenumeratų 
galima siųsti už krasos ženkleliais.

Adresas:

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

I
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birželio (Jurte) 15, 1016 R. 24

venimo Ame-

EASTON, PA.

“Girtuoklio misijos”, 7) darysiu”.

$V6(WUfl ŠINIlIVAVS 1

kus, vos temokąs iš kningos 
ja skaityti, pasiskelbė “kuni
gu”. Ir šiandie mokina kai- 
turius mulkius lietuvius tikė
jimo ir doros. Antai kitas De- 
lianis, kurs kituomet savotiš- 
<as mišias laikydavo ant mui
lo dėžės savo leidžiamojo 
“Spindulio” laikraščio spaus
tuvėj, šiandie sakosi jau esąs 
kunigu. Antai toksai Mockus, 
velnius pardavinėjo, šiandie y- 
ra žinomas, kaipo lietuvių so 
cialistų patriarkas, ar gal dar 
augštesnio laipsnio socialistų 
“dignitorius”.

Taip netikėtai pakilo ir mu
sų didvyris Karuža. Karuža 
ugdino savyje geniališkumą 
Kuomet geniališkumas jau bu
vo prisirpęs, štai atkeliauja A

merikon kitas žinomas augšta- 
dvasis Bulotos ir Žemaitės kla- 
jčiukas, Rimka. Šis leidžiasi 
per lietuvių kolionijas ir pri
rengia tarp laisvamanių kelius 
jusimąjam didvyriui Karužai. 
Kuomet dirva buvo priruošta, 
staiga Karužos išpusta geniali- 
škumo pūslė kaip koks fejerver 
kas plyšta ir Karuža sužiba 
savo visoj didvyrybės skaisty
bėj. Laisvamanių spauda iš
leidžia extra plačius aprašy
mus apie tą negirdėtą atsiti
kimą.

Nuo dabar taigi ir praside
da Karužos, kaipo didvyrio, 
veikimas.

(Sekančiam feljetone bus pa
rašyta daugiau).

Zanavykas.

1 NAUJAS KNYGŲ

KATALOGAS
Valio! sušuko musų veikėjai 

ir socialistų laikraščių repre
zentantai. Girdi, toksai pasi
elgimas mums tinka. Surink
tas aukas verčiau sunaudoti 

v , .socialistų kankinių sušelpimui,
Nuzengk, galybe, iš dan- ne ten tamsuolių so- 
Vakarėlis puikiai pavyko jžionių, kurie sėbrauja su ru- 

Daugiau mums tokių pra- Lų kazokais. Gird, kuomet 
mogėlių! ’ lietuviai pabėgėliai, issisklai-

Paš. Idžiusieji po Rusiją, gaus galą 
ir po karei nesugrįš savo tė
vynėn, tuomet ten bus užtikrin

SESUTEI VARDO DIENOJEI'^S™ dar
didesnio didvyrio, kokiuo šian-

Sulošta “Pašėlęs dantis”, 
8) D. Sabaliauskiutė pas
kaitė “Į socialistų rojų” 
(iš “Draugo”), 9) L. V. 
choras sudainavo hinmą

Buk sveika linksmutė, 
Nekalta meilutė,
Vargų ir bėdų nesuprask.
O skausmui ištikus, 

Nelaimėms apnykus
Ramybę maldoje atrask.

< > i i < >
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kuris jų kalbėtojų 
težemina . katalikus,

Šv. Mikolo lietuvių para
pija gegužės 31 d. įgijo sa
vastį, buvusių protestonų 
maldnamį ties Springarden 
gatve, gražiausioj miesto 
dalyj, netol Coluinbus skve 
ro. Grynais pinigais įmo
kėta 6 tūkstančiai. Skolos 
gi užtraukta 12 tūkstančių.

Ši lietuvių kolionija, re
gis nuo 10 metų įsikurusi 
pasižymėjo savo svyravi
mais bei betvarke. Įvairios 
srovės, įsigalėjusios lietu
vių tarpe, plunkęs, skgsda- 
mos pagiežos bedugnėj. Vi
sas beveik lietuvių veiki
mas lig šiol buvo kreipia
mas, kad lietuviai katali 
kai negalėtų sutverti para 
pijos. Tam tikslui laisva
manių srovė traukdavo Mi- 
chelsonus, Perkūnus bei 
Mockus kalbėtojais, kad 
tik kuobaisiau apšmeižus 
katalikus ir jiems iš šir
dies išrovus tikėjimą. Lai- 
svarrianiai čia taip yra įni
rtę ant katalikų, kad jei 

mažai 
tai

toks jiems nepatinka. Te
kiau pasekmės to viso brol 
žudiško veikimo buvo labai 
geros: katalikai vis dau
giau ėmė..&isip£asti ir- 
nyties ir vis labiau rupin- 
ties parapijos reikalais. 
Pirmiausiu įkūrėju lietu
vių parapijos buvo kun. A. 
Milukas. Po jo kurį laiką 
rupiuos kun. J. Kaulakis 
ir P. Gudaitis. Prie kun. 
A. Kaminsko jau perka
ma žemė bažnyčiai statyti. 
Galop šįmejt nuo. 1 dienos 
vasario, ėmus rupinties pa
rapijos reikalais kun. P 
Gudaičiui nupirkti protes
tonų maldnamį (vertės 18 
tūkstančių), į trumpą lai
ką surinkta $6,000.00 įr ge
gužės 31 d. jau padaryta 
“dytai” Eastoniečių drau 
gijinio gyvenimo atžvilgiu 
taipgi sustiprėta. S. L. R 
K. A. kp. skaito sąnarių 
virš 60. O L. Vyčių 34 kp. 
jau turi 55 sąnarius 
Lai gyvuoja Eastoniečiai, 

lai darbuojasi toliau dar 
pasekiningiau.

P. Revizorius

die yra Bulota?
Taip, didvyris. Bet jis ir

kankinys
Štai ve: Nesenai Pittsbur- 

ge žinomas kitas laisvamanių 
didvyris, Jonas Šliupas, viešai

K. G. Į pasakė: “Bulota yra niekai 
vyras. Susitikęs su juo aš jam 
rankos nepaduočiau”

Kaip manote, ar toks išsi 
tarimas neižeidė socialistų did 
vyrio Bulotos? Ir dar kaip! 
Žemaitė tai nugirdusi, sako
ma, net tris dienas verkšlenu
si, bi tik Šliupui butų atleista 

Vienos laikraštis “ Reichs- Į ta baisi nuodėmė už tokį išsita- 
post praneša, kad Bulgarija ža rimą. Ir kaip tas prietikis 
da padaryti naują sutartį su pasibaigė ? Pasibaigė tuo, kad 
popežiu. Jis pažada laikyti socialistai Bulotą paskelbė 
prie popežiaus savo pasiunti- kankiniu ir žada rinkti aukas, 
nį, kurs rūpinsis Bulgarijos kad gyvam Bulotai pastatyti 
katalikų reikalais. kankinio paminklą. Buvo su-

Dabar, karei su Italija ne- manymas delei to visiems lie- 
pasibaigus, Bulgarija negali tuviams socialistams dėvėti 
siųsti prie popežiaus jokio gedulybės kaklaraiščius. U- 
savo pasiuntinio. žuot nuolatinių raudonų buvo

Tatai iki karei pasibaigsiant siūloma per tris mėnesius ne- 
Bulgarijos katalikų reikalus šioti dryžus kaklaraiščius. Bet 
aprūpins popežiaus pasiunti- tas paskutinis sumanymas žu- 
nis Viennoje, kardinolas Sca- vo.
pinelli. Todėl turime jau didvyrį ir

net kankinį vienam ir tam pa- 
Įčiam žmoguje

Tiek apie vieną musų didvy
ri

Bet mes. turime; jų ir dau- 
Įgiau,

Iš laisvamanių tarpo ir y- 
Įra kilęs vienas didvyris, kuris 

Italijos vyriausybė perstatė šįandie pagarsėjęs ne tik Ame 
parlamentui išlaidų sąmatą, rikoj bet ir Londone ir Pary 
rečiau parlamentas nepasiga- žiuj ir net, Dievuliau mano, 
nėdino tokiomis augštomis iš net... net pačiame Ryme. 
laidomis. Dęlei to tuojaus at- Gal paklausite, kas toksai? 
sistatydino ministerių kabinę- Jei nežinote, jums pasakysiu, 
tas su premieru Salnndra. Tuo musų didvyrių didvy-

Nauju premieru, sakoma, ka- riu yra — tik atsargiau — 
ralius nuskirsiąs Tommaso ponas Karuža
Tittoni, ambasadorių Franci- Pas kitas tautas didvyriai 
j°je- Ituri baigti tam tikrus moks

lus, turi turėti įgimtą talentą.
Į Ir su minėtomis ypatybėmis 
pasitaiko dažnai neužpelnyti 
didvyrio vardą.

(Feljetonas) Į Gi gabiausia musų Karuža
Kas gali drįsti tvirtinti, kad kaip pakilo. Labai paprastu 

mes, lietuviai, neturime savo budu. Pas mumis viskas kįla 
didvyrių, tokių didelių žmonių, Į iš paprasto daikto. Antai Mic- 
kokiais gėrisi kiekviena tauta.
Taip, mes turime didvyrius,| 
bet ir ne bi kokius.

Imkime kadir tokį Andrių Į 
Bulotą. Juk tai pirmos rųšies 
didvyris. Negana to. Ame-| 
rikos lietuviai socialistai jam 
gamina net kankinio vainiką.
Bulota Amerikoje renka sočia-Į 
listams aukas, kurios pas soci-| 
alistų fondo iždininką deda
mos ir jomis nešelpiami nu
kentėjusieji dėl kaėrs lietu
viai. Socialistai taupia tas au
kas naujam kanceliarijų dau
žymui Lietuvoje, naujos “Gil
tinės” draugijos įkūrimui ir | 
palaikymui. Nėtikite, paklau
skite to paties didvyrio Bulo-| 
tos. Jis jums pasakys, ką y- 
ra pasakęs socialistams. Kuo
met jis atkeliavo Amerikon, 
musų veikėjai, socialistų gar
siųjų laikraščių reprezentan
tai jo paklausė: ar gerai soci
alistai padarė, jei iki šiolei ne-l 
šelpė nukentėjusių dėl karės?
Jis atsakė: “Labai gerai, la
bai gerai, kad ■nesiunciate su- 

Afi

NAUJAS BULGARIJOS 
KONKORDATAS.

ATSISTADYDINO ITALI- 
" J0S1ARMETAS.

LIETUVIŲ DIDVYRIS.

*

CLEVELAND, OHIO.
•

Birželio 4 d. L. Vyčių 
43 kuopa turėjo gražų va
karą šv. Juozapo par./sve- 
tainėj. Programas susidėjo 
iš sekančių šmotelių: 1) S.
Paulas sakė monologą 
“Kas tai yra cicilikai”, 2)
L. Vyčių choras padainavo 
“Klausia žvirblelis čiulbuo- 
nėlis, 3) J. Sabaliauskiutė 
pasakė monologą “Delega
tė į pirmąjį moterių sei
mą”, . 4) L. V. choras dai
navo “Šalę kelio ant kel
melio’, 5) S. P. solo “Ma
žas yra mano stonas”, 6) rinktų aukų ir nešelpiate 
A. Siaurukus monologą tą patį darau ir tolesuiai taip

No.

i

Skaitykite ir Platinkite

LIETUVIU BALSĄ
LIETUVIŲ BALSAS rūpinasi žadint’ lie

tuvių tautos sąmonę ir stiprina jų dvasią, kad kan
triai lauktų karo pabaigos.

LIETUVIŲ BALSAS padeda šviestis ir to- 
bulinties: jis ragina tautiečius šiuo ištrėmimo metu 
pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik dora ir naudin
ga, o nesigabenti grįžtant tėvynėn nieko, kas žemi
na musų tautą.

LIETUVIŲ BALSO didžiausias troškimas 
sujungti tautiečius viena tautos ir tėvynės meilės 
juosta ir paruošti kiekvieną lietuvį, kad, kaip tik 
paliaus žvangėję ginklai, tuojau grįžtų Lietuvon, 
nes tėvynės žemelė, pavirtusi per karą dirvonais, 
prirausta duobių ir griovių, laukia ariama ir valo
ma, o nugriauti tėvų kapai — aptveriami.

LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse 
kuopigiausia kaina skelbimus - ieškojimus, grąžina 
tėvams vaikus, vaikams tėvus, padeda surasti nu
klydusius brolius, seseris, gimines ir pažįstamus.

LIETUVIŲ BALSO kaina :Rusijoje metams 
5 rb; 9 mėnesiams 3 rb. 90 kap; 6 mėnesiams (pu
sei metų,) 2rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 1 rb. 30 kap; 
vienam mėnesiui 45 kap. Užsieniuose metams 9 rub.; 
9 mėnesiams 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui) 
4 rub. 60 kap.; 3 mėnesiams 2 rub. 35 k.; 1 mėnesiui 
80 kap. Skyrium numeris 5 centai

Iš Amerikos pinigus, laiškus gauname. Siun
tinėti “Liet. Balsą” į užsienius rusų cenzūra ne
kliudo.

SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus ra
što) eilutė (dalinant puslapį į keturias skiltis) prieš 
tekstą — 60 kap.; po teksto — 30 kap. Pabėgė
liams, ieškantiems giminių arba darbo petito eilutė 
po teksto —10 kapeikų. Amerikoje prieš tekstą 
50 centų, po teksto 25 cen. petito eilutė, giminių 
ieškantiems po teksto 10 centų petito eilutė.

Adresas:

LIETUVIU BALSAS

Petrograd, Baskov per. 29
RUSSI A
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Mokykloms Vadovėliai.
735 LIETUVOS ISTORIJA Sutaisė Pranas, 112 pusi 

Drūtais drobės apdarais ......................................
1099 KRIKŠČIONIŠKO MOKSLO KATEKIZMAS Su

rengta ir užgirta trečiojo Baltimorėa Koncilijaus. Pa
gal anglišką sutaisė Kun. F. B. Serafinas. Dalis I

1100 KRIKŠČIONIŠKO MOKSLO KATEKIZMAS
Dalis II t

1105 TRUMPA LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Su
taisyta mokytojaus Juozo Damijonaičio, perspansta 
it Trečiosios Laidos

1133 ABC Rašymo ir Skaitymo Pradžiamokslis. Su
taisė mokytojas Juoz. Damijonaitis. Dalis L Kie
tais drobės apdarais ą

1134 SKAITYMO PRADŽIAMOKSLIS. Dalis tt. Su
taisyta J. Damijonaičio. (Vartojama vietoje “Pai
kų žvaigždutės”), kietais drobės apdarais.

1138 GEOGRAFUOS VADOVĖLIS. Su paveikslais ir 
spalvotais žemlapiais. Sutaisė Juoz. Gabrys. 77 pusi. 

Užsakymus siunčiant adresuokite:

25o.
eliJC.

15c.

25c.

35c.

25c.

35c.

75c.

Draugas Pub. Co.
1800 W. 46th Street, Chicago, 111.

Šios knygos gaunamos “Draugo 
Kningyne. Užsisakant pažymėkite knin
gos vardą ir numerį. Pinigus mažiaus do
lerio galima siųsti krasos ženkleliais. 

Adresuokite:
“DRAUGAS”,

1800 West 46th Street, Cliicago, UI.
No. Kaina

Tąsa
714. Kultūra ir Spauda. Parašė Dr.

Emil Loebl. Lietuvių kalbon iš
vertė Vaidevutis. Čia aprašo 
kokią svarbą turi spauda kultū
roje, laikaščių ir knygų veikmė 
žmonių jgyvenime ir tt. Labai 
naudinga perskaityti kiekvienam. 
Chicago, III. 1912, 153 pusi. .. .45

715. Lenkai Lietuvoje. Dr. J. Basa
navičius. Iš rusų kalbos vertė V. 
Gintautas. Nurodymai, kaip >en- 
kalba sunaikino ir sudemorali- 
zavo Lietuvą ir kaip ji kenkia 
lietuvystei sulyg šiai dienai.
Chicago, 111. 1903, 41 pusi..............15

716. Lietuvių Pratėviai Mažoje Azi- t
joje nuo senovės iki jie pateko 
po valdžia Persų. Parašė Lie
tuvos Mylėtojas (Dr. J. Šliupas)
Kninga turi 283 puslapius ir di
deles mapas, parodančias vietas, 
kur senovėje gyveno lietuvių 
pratėviai. Aprašo lietuvių padė
jimą dar 800 metų prieš Kris
taus gimimą. Chicago, 111. 1899 .50

735. Lietuvos Istorija. Pradedamo
sioms mokykloms vadovėlis. Pa
rašė Pranas. Kaina......................25

750. Rašto Istorija. Pagal A. B. 
Schnitzerį. Sutaisė Šernas. Ap
rašo, kokiu būdų, žmonės rašyti 
išmoko, kaip išsidirbo sau raštą 
kiekviena žmonių tauta, kokie 
buvo raštai senovėje daug metų 
prieš Kristų, kada žmonės vie
toje rašto vartojo mazgelius ant 
šniūrų, išpiaustymus ant medžio, 
iškapojimus ant akmens, piešė 
paveikslus ir tik nesenai priėjo 
iki šiandieninio alfabeto, su ku- 
riuomi dabar gali parašyti kiek
vieną žodį ir viską apkalbėti taip 
gerai, kaip ir gyvu žodžiu Chi
cago, 111. 1905, 304 pusi......... 1.00
Su apdarais.......................... ......... 1.25

768. Trumpa senovės istorija. Pa
gal prof. R. Vysportą. Iš rusų 
kalbos vertė D. Su paveiks- 
laias senovės liekanų ir 5-iais 
spalvuotais žemlapiais. Yra tai 
tikriausia svieto istorija nuo se
niausių laikų, daug metų prieš 
Kristaus užgimimą iki nupuoli
mo Rymo viešpatystės. Chica
go, III. 1904, 305 pusi............... 1.00
Apdaryta ..............................    1.25

769. Valdimicrius. Graži apysakėlė.
Shenandoah, P., 47 pusi................. 10

771. Vidurinių Amžių Istorija. Sek
damas Zakrzevskį ir kitus auto
rius parašė. S. Tijūnaitis tri
jose dalyse. Pirmoji dalis su
sideda iš I Tautų judėjimo, pra
džia. Naujos Germanų Kara
lystės ir Katalikų Bažnyčia II 
Rytų Rymo imperija arba Bizan
tija. III. Mahometas ir Ara
bai. IV Frankų viešpataujan
čios karolingų giminės ir Bažny
čios karalystės pradžia ir V.
Karolis Didysai ir šventoji Ry
mo imperija. Seina, 1912 77 p. .20

772. Vidurinių Amžių Istorija, III 
dalis. Parašė S. Tijunnaitis. I 
Piet-Ryčių Europa ir totorių 
užpulimas; II šv. Liudvikas IX 
ir paskutinės kryžiaus karės, 
Franeijos įsigalėjimas. Parla 
mento pradžia Anglijoje. III 
Lietuvos pradžia. Rimgaudas, 
Mindaugas, Lietuvos karaliai.
IV Kryžiaus karės pasekmės. , 
Europos visuomenė viduram
žiuose. Seinuose, 1913, 62 pusi. .20

773. Vidurinių Amžių Istorija. II 
dalis. Parašė. S. Trijunaitis, 
sekdamas Zakrzevskį ir kitus 
autorius. I Karolingų giminės 
puolis. Feodale tvarka. Norma
nai. Slavai; Bulgarai, Čekai,
Lenkai,R ūsai ir Vengrai. III 
Rymo Vokiečių imperija. IV 
Bažnyčios atgimimas ir popie
žių kova su imperatoriais. Sei
nai, 1912, 99 pusi.............................................20

(Toliau bus)
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PARODA.

jams atsilankyti kuoskaitlin-

K. G.

* Užvakar užsibaigė paroda 
Įvairiu darbelių šy. Jurgio 
parapijnės mokyklos mokinių. 
Labai gaila, kad apie šios pa
rodos atsidarymų labai ma
žai kas žinojo. Laikraščiuose 
visai nebuvo minėta. O šių 
vaikelių parodų vertėjo kie- 
vienam atlankyti, pasidžiaugti 
Kaikurie išstatytieji parodo
je dalykėliai labai buvo dai
lus, Įvairi, Įdomus. Matyt 
musų mažieji broliukai ir se
sytės . turi nemenkų dailės 
skonį.

Piešinių skyriuje ypač, pa
sižymėjo A. Augustinas, V. 
Šapkauskis ir Švarlys. Kai
kurie A. Augustino darbeliai 
labai gražus. Visi jie atlikti 
švariai, su pamėgimu. Gan 
teisingas ir Lietuvos žemlapis 
Vytauto Didžiojo laikų pada
rytas to paties A. Augustino. 
Matyt, tai yra gabus ir dar
bštus vaikynas. Reikia linkėti, 
kad jis nepaliautų mokinęsis. 
Tokie žmonės musų tautai ga
li būti labai naudingi.

Dailiai išsiuvinėtos ir pa- 
duškait'ės B. Bravinskitės, L. 
Adomavičiūtės, Grigalaitytės 
ir kitų. Yra keletas paduškė- 
lių, išsiuvinėtų vaikynų. La
bai dailios langų užlaidos 
(firankos) O. Jurguckiutės ir 
B. Jasiniutės. Nemažesnės 
vertės ir užlaidos M. Miliu
tės, A. Švarliutės ir K. Bar- 
čaitės. Matyt daug darbo tu
rėjo mažučiai pirščiukai M. 
Gurackaitės, kol nudirbo to
kių gražių staltiesę. Be pie
šinių ir mezgimų dar buvo 
išstatyti rašto pavyzdžiai, 
gražraštis.

Pasišventusius auklėtojos 
mokina savo mokynes ir vi
rimo. Jaunos šeimyninkės čia 
pat vaišino atsilankusius sve
čius savo darbo pagamintais 
valgiais. Teko paragauti gar
dų pyragaičių Jievutės Bal- 
čauskaitės ir Bronvtės Stra- 
vinskaitės. . Kaikurios mokv- 
nės net pačios sugebančios 
pietus išvirti. (»

Nemažai malonumo sutei
kė atsilankusiems parodoje iri 
muzika tų pačių vaikelių. 10 
metų Viktutė Jablonskytė 
skambino piano, jos gi 12 me
tų brolis Stasiukas dailiai 
pritarė smuiką.

Galime drąsiai sakyti, kad 
ši vaikelių darbo paroda pil
nai pasisekė. Visi, kurie atsi
lankė likosi užganėdinti. Pir
mutinis “ačiū” už šios paro
dos surengimą beabėjo prigu
li seserims-mokytojoms. Jų 
triūsas pasišventimas visa
me kame buvo žymus.

Ačiū ir tėvams, kurie lei- 
dė savo sūnelius ir dukreles 
Į šią lietuvišką mokyklą. Tos 
parapijinės mokyklos yra di
džiausia musų atspirtis nuo 
ištautėjimo. Jomis mes lietu
viai privalome didžiuoties. 
Garbė tiems, kurie jas užlai
ko, remia, darbuojas jose. 
Išauklėti tose parapijinėse 
mokyklose vaikeliai žada būti 
gerais lietuviais ir katalikais. 
Neužmirš jie tos šalelės, kur 
bėga Šešupė ir Nemunas te
ka, neišsižadės gerojo Dievu
lio.

Beje, prie progos turiu pa
minėti, kad birželio 25 dieną 
Šv. Jurgio parapijinė moky
kla rengiasi užbaigti mokslo 
metus. Tai iškilmei bus pa
rengtas šv. Jurgio parapijos 
salėje vakarėlis, į kurį pa
tu rtumėm visiems skaityto

L. VYČIŲ KUOPOS SUSI
RINKIMAS,

L. Vyčių 24 kuopa, Chi
cago, turės savo susirinki
mų birželio 14 d., 7:30 va
kare, Aušros Vartų parapi- 
pijos bažnytinėj svetainėj. 
Visi sąnariai prašomi būti.

Komitetas.

PIKTADARIAI, BET NE 
POLIGISTAL

15 metų mergytė Mamie 
Friedman (3600 Douglas boule 
vard) nuėjo pas kaimynus pa
siviešėti. Staiga į kambarį Į- 
ėjo du polieistai ir viešnę - 
mergytę suareštavo. Tėvai, 
sužinoję apie areštų jų jaunos 
dukrelės, tuojaus kreipėsi Į po
liciją, sužinoti, kame dalykas. 
Policija pranešė, kad ji nieko 
nežinanti. Matyt, mergytę su
areštavo nepolicistai, bet pik
tadariai, prisimetę policistais.

GAISRAS.
Šiomis dienomis trečiose lu

bose namų 1256-54 Paulina 
str., netikėtai kilo gaisras. Su
degė du gyvenimai. Nuosto
liai žymus. Priežastis, dėl ku
rios kilo gaisras, neišaiškin
ta.

SUSIDŪRĖ GATVEKARIS 
SU VEŽIMU.

Užvakar krvžkelyje gatvių 
North Franklin ir AV. Lake 
susidūrė gatvekaris su veži
mu kompanijos ‘ ‘ Cummings 
Teaming”. Vežėjas pavojin
gai sužeistas. Gatvekarių ju
dėjimas šitoje apylinkėje kai- 
kuriam laikui tapo sustabdy
tas. Šimtai žmonių delei tos 
priežasties priversti buvo ei
ti darban pėsti.

VIENAS BROLIS IŠSIGEL
BĖJO, KITAS PRIGĖRĖ.
Du broliai Brajchai (2404 S. 

Springfield) nedėlioj išsirengė 
pasivažinėti laiveliu upėje Dės 
Plaines. Bet laivelis staiga 
apvirto ir abu broliai įkrito į 
vandenį. Vieną iš jų išgel
bėjo tūlas žmogus, kitas gi 
nuskendo.

SUSTREIKAVO 2,000 GA- 
TVEKARiy TARNAUTOJI!

Šiomis dienomis sustreika
vo 2,000 tarnautojų gatveka
rių linijų. Visi jie reikalau- 
na padidinimo užmokesti es 
nuo 1 dolerio 75 centų iki 2 
dolerių.

ŠIS IR TAS.
Kas metai ant viso že

mės skritulio sunaudojama 
1,000,000 tonų vario.

Metropolitan muzejuje, 
Ne\v Yorke, išstatyta paro
dau karstas su palaikais

Kuomet Adejoji-Telfonuok
BIZNIO reikaluose nesusipratimas ar kliūtis 
gali būti išaiškinta į keletą miliutu pasikal
bėjimu per telefoną. ’ jjĮ' jt

Kuomet Jūsų sekantis žingsnis susiduria su 
planais kokios ypatos, esančios tolimame mie
ste, tai Jus be sutrukiino galite gauti pagei
daujamą informbieiją, vartodami Bell Tolimo
sios Distancijos linijas. Tai sutaupina laiko, 
pinigų ir rupestiį delei tikrų informacijų.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building

Official 100

DIDŽIAUSIAS

KONCERTAS
Parengia Šv Jurgio Pa. Choras, Shenandoah, Pa.
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Pelnas Skiriamas Atnaujinimui Bažnyčios Altorių.
Programas bus labai turtingas

O’HARA TEATRE
Pradžia 8 valanda vakare.

* • ***••-> r- ■ i
Tikietil: 15 c. 25 c. 35 c., 50 c. ir 75 c.

Visus Konošlrdingiausiai UžkvieČra Atlankyti 
Ant Vakaro Choras. " ‘

Surengtojas Koncerto ir Vedėjas Choro

J. A. ŽEMAITIS

Egipto bajoro, gyvenusiojo 
pirm 4,500 metų.

Woodbury, N. J. miesto 
taryba visiems miesto val
dininkams ir darbininkams 
uždraudė vartoti alkoho
linius gėralus tarnybos ir 
darbo valandomis.

REIKALINGAS geras juo
dos duonos kepėjas (bakeris). 
Gera vieta geram žmogui.

Kazimieras Gramontas, 
2457 W. 46th Place, Chicago.

ANT PARDAVIMO.
DIDELIS BARGENAS!
Labai pigiai parsiduoda 

lotas 60X125 (du lotai kru- 
voi). Pietvakarinis kampas. 
Vienas blokas nuo karo li
nijos. Marąuette Manor 
Subd.

Galima uždirbt gerus pi
nigus greitai imant. Savi
ninkas apleidžia miestą ir 
todėl priverstas greitai par
duoti, atsišaukit pas:

P. MULEVIČIUS,
1800 W. 46 st., Chicago, III. 
Tel. Drover 6114 nrba 
Prospect 456.

Amerikos Lleturlg Mokykla
Mokinama: angliškos ir lletnvil 

koe kalbi), aritmetikos, knygvedyitė* 
.tenografijoa, typewriting, pirklybo* 
teiiią, Suv. Valai, istorijos, abelno* 
'•torijoa, geografijos, polltlkinėi ako 
irmijoe, pilietystės, dailarašystės

Mokinimo valandos: nno 8 ii ryt. 
iki S po pietį); rak. ano 7:80 Iki 1:80 
SSflO Bmerald avė, OMcago, UL

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
“DRAUGĄ”.

PAVEIKSLAI Iš KARĖS 
LAUKO.

Račiūno Judamieji Paveiks
lai iš Karės Lauko ir iš Lietu
vos atsibus:

Ketvergo vak., birželio 15 d. 
A. Lamolaicio salėje. , Ogles- 
by, III.

Pėtnyčios ir Subatos vak., 
birželio, 16 — 17 d. bažnytinė- 
nėje salėje, Spring Valley, III.

Seredos vak., birželio 21 d., 
Lietuvių salėje, 19 & E. Falls 
st., Niagara Falls, N. Y.

Ketvergo ir Pėtnyčios vak., 
birželio 22 — 23 d. bažnytinė
je Salėje, Rochester, N. Y.

Su tikra ir gilia pagarba,
A. T. Račiūnas.

Kriaučių Atydai 
Mokyklos

Master System
Naujausia Ir len

gviausia išsimoki
nimui. Duodame ge 
riausiae ypatiškas 

instrukcijas ir, su
pratimą kirpimo, 
laike mok tolinosi 
moterišką ir vyri
škų drapaną.

Formos daromos siu vėjams 
mieste ir ui miesto.

Taipgi mes mokiname proeyti Ir 
sinti.

JOS. T. KABVIOKA.
Pirmininkas 

Master Outttog School
Room 416—17 

118 N. Da Balis St. prieš
miesto Salę.

Paieškau savo švogerio Vin
centą Kimtį. Trįs metai at
gal gyveno Chicago, III., o da- 
babar nežinau kur jis dingo. 
Meldžiu jo paties, bei ko kito 
man duoti žinią. Frank Sim
nas, 2050 AV. 23rd st., Chica
go, III.

REIKALAVIMAI.

GANA SKURSTI PO SU
RUKUSIAS DIRBTUVES.
Reikalaujame gerų vyrų (y- 

patingai vedusių vyrų). Dar
bas ant visados; patirimas nė
ra reikalingas, sąvaitinė alga 
$10.00 ir didelis komišinas. At
sišaukite 8 vai. iš ryto kas die
nų pas Tlie Providers Life As- 

surance Co. Dist. No. 4, 3240 
So. Halsted st., Chicago, III. 
A saistant Superintendent, Jo
seph J. Palekas.

Būtinai reikalingas at
sakantis vargonininkas, ge
rai suprantąs savo amatą.

Kun. E. Grikis,
404 Church st.,

New Britain, Conn.

ARION MUZIKALI 
KRAUTUVE.

Minėtoje krau 
tuvėje galima 
gauti visokių

muzikalių instrumentų.
1909 So. Halsted st., Chicago.

f

S Tel. Tarda «<1«

St. Anuczauskis
Abelnas Kontraktorlna, Dal- M 

lydė Ir Budavotojas.
ApskaltUavlmal noriai ratai- S 

klaml.
2447—48 W. 46th Place,

CHICAOO, TT.Ti. jg

Elsie G. Makar

Lietuvaiti Piano 
Mokytoja

4515 Si. Wood St., • CHICAGO.

b««i
Turėdamas skau

dančias akis atsilan
kykite pas:

Dr. w. jus : ; : wi
1155 Milwaukee avė. Chicago.
Valandos: 9 vai ryte iki 9 vai 
vak. kasdien. Nedėldieniais nuo 
9 vai. ryto iki 1 vai po piet.

u DR. A. J. TANANEVICZE 
«Į OYDYTOJAS IR CHIRUROAS
i i Ofisu ir tyvenlmo Ofisu snt F. KA-
I i vieta RA Aptiekos
II 82*8 Si. Mirgai St. 1813 Si. Halsted St. 
O 8 iki 10 ryte, 1 iki 3 ] 0 Ik i 12 dien., 3iki S 
J! po piet. 7 iki 9 vak. po piet ir vikarais 
į J Tel. Drover 7800 I Tel. Cenei 1870

4
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Perkant ir Parduodant
Jei nori parduoti namą, lotą, rakandus, išren- 

duoti kabarius arba surasti savo gimines garsink 
“DRAUGE”

Jei nori pirkti namą, lotą, rakandus, rasti ge
rus kambarius,’ arba sužinoti kame įvairus pigumai 
— SKAITYK “DRAUGE”

Smulkių paskelbimų kaina, (jei skelbimas ne
ilgesnis, kaip 12 žodžių) yra pirmas kartas 35 c. 
sekanti po 25 c. arba $1.50 už savaitę.

Apie kainas didesnių paskelbimų kreipkitės 
ypatiškai arba laišku į “Draugo” Administraciją.

Administracijos valandos yra nuo 8 ryto iki 6 
vakaro. Utarninkais. Ketvergais ir Subatomis iki 
8 vai. vakaro.

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

Telephone Drover 6114

Ar Nori Uždirbti Pinigus?
Jei taip, ta; prisidėk prie Namų Budavojimo Ben

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

Lietuvos Vyčių Building and Loan taciation
yra geriausia ir saugiausia vieta dėl kiekvieno 

taupomų pinigų. Čia dedami pinigai atneš didesnį 
nuošimtį, 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 vakarą nuo 7:30 iki 9, šv. Jurgio parapijos sa
lėje, pirmos lubos, dešinejame kambaryje, 32nd. pi. 
ir Auburn avė.

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

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

3315 S. Halsted st 
3339 Emerald avė 

2237 W. 22 str.,
Paul Mulevičius, ižd., 6329 S. Fairfield avė. u. 

Direktoriai:

M. Janušauskienė, P. P. Baltutis, 
Elena Jovaišaitė, P. Mulevičius, Jo- 
sefina Adomavičiūtė, J. J. Kazanau
skas, A. S. Prečenauskas, J. Tuma
sonis ir G. Žakas.

A. “T A.
Jieva Vinsloviene

Mirė pomažu Douglas ligoninėje. Paėjo iš Po- 
kentų sodžiais, Ašmenės parapijos, Kauno gub.,

Laidotuvės atsibuvo iš sesers namų 948 W. 26 
st. į šv. Jurgio bažnyčią, ketverge, birželio 15 d., 9 
vai. r y te.

Laidotuvėmis rūpinasi p. Stanislovas Mažeika,
Gentįs ir pažįstami kviečiami dalyvauti.

DR. K. F. VAITIS
Chiroproktorius

Pasekmingiau- 
siai gydau įvai
rias, užsisenėju- 
sias ligas mote
rų, vyrų ir vai
ką. Jeigu jusą 

neišgydė kiti gy 
dytojai, ateikite 
prie manės. Aš 
vartoju naujau-

J į šia metodą, čion Amerikoje, bet
> senam kraujui ji yra gerai ii- 
J noma ir vartojama lygonbučiuo-

1 i se net per kelis šimtmečius.
Ofisas atdaras: 9 iki 12 išry

to. 1:30 iki 5 vai vakare. 
Adr. 1743 So. 4th St. 

CAMDEN, N. J.>

VYRAI
Teiraukities pas Dr. 

Poas. apie bile silpnu
mą, nervą, kraujo ar 
slaptingas ligas.
Ateik Pasikalbėti tau 

tas nieko nekainuos

DR. B. M. R088a p So. Dearborn St., Crllly Bldg. 
j J) Kampas Monroe st. Imk Eleva-

torių iki 5 lubų.
Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedė

liomis 10 iki 1, Seredos, Pėtnyčios ir 
Subatos vakarais 7 ki 8:30.

Dvidešimts trįs metai toj pačioj 
senoj vietoje.

Nesivarginkit su senos rųšies 
prosoms. Vartokit “Imperial” Į 
prosą. “Imperial” užkaista 
pati per savę vartojant gasoli- 
ną, kerosiną arba alkolių. 
Sveria 5% svarų. Už porą 
centų išprosuosi visos savai
tės skalbinius. Gali prasuoti

kur tik nori: Grinčioj, skiepe ar laukė po žaliu me
deliu. Nerūksta ir nėra smarvės; galvą neskaudės. 
Kaina su prisiuntimu į tavo namus $4.50. Gvaran- 
tuojame. Jei nepatinka gali gražinti, o mes sugra
žinsime visus pinigus. Taupyk sveikatą, turtą ir 
laiką.

Adresuokite:
NEW ERA SALES CO.,

6329 So. Fairfield avė., CHICAGO, ILL.




