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RUSU RAITELIAI ĮSIVER
ŽĖ VENGRIJON,

Iš Bucharesto Londone ap
turėta žinia, kad rusų raite
lių pirmosios sargybos iš 
pietinės Bukovinos Karpatų 
kalnų perėjimais įsiveržusios 
Vengrijon. Ten rusai pake
liui naikiną austrų sande
lius su amunicija ir maistu. 
Visur nukapoją telegrafų vie
las.

Žinios apie rusų įsiverži
mų Vengrijon, šitos sostinėje 
Budapešte pagimdė negirdė
tų sensacija ir podraug išgąs
tį.

RUSAI SULAUŽĖ VOKIE 
KIEČIŲ LINIJAS.

Baranovičių apskritvj, a- 
not pranešimo iš Petrogra
do, rusai stoję užpuoliman 
ir persilaužę per dvi vokie
čių apsiginimo liniji. Paė
mę nelaisvėn 72 vokiečių ofi 
cieriu ir 2,700 kareivių. Pa
ėmę dar II armotų ir kelio- 
likų kulkasvaidžių.

Volynijoj sekų baisus mū
šiai, ypač tarpe Stir ir Stok- 
hold upių. Nižniaja Lipa 
apskritvj vokiečiai 
stipriai laikosi, bet 
juos nuolat stumia
savęs. Vienoje vietoje vokie 
čiai buvo persimetę per Stir 
upę, bet atmušti atgal.

Į liepos 4 dienų naktį ru
sai Volynijos fronte paėmę 
nelaisvėn 11 vokiečių oficie
rių ir arti 1,000 kareivių.

Ant dešiniojo Dniestro u-

nors
rusai
pirm

na, kad jau jų antroji linija žeistųjų į kovos vidurį, ne-j Rusai iš ten numušti net į 
traškinama. ša iš ten lauk vienų sužeis-; Juodųjų jūrių pakraščius, 't’ur

Francuzams atsiėmus Pe- tąjį po kito, mirštančiuosius■ kai paskui pasitaisę st:, ias 
ronne miestų, žymiai palen- ruošia prie ateinančio gyve- j pozicijas, kurias paimti nebus 

Von Bethmer armija piet- gvės veikimas. Tuomet vo- nimo.. Tas prakilnus artimo1 lengva.
rytuose nuo Tlumach, Gali- kiečiams prisieis atsimesti meilės pavysc’is, sujudino ir __________________
cijoje, rusus atmušė pusant- toloką galų.
ros mylios atgal 12 mylių ii-j --------
gio frontu.

Von Linsingeno armija 
stipriai laikosi. Rusai kelio 
se vietose stojo užpuoliman, 
bet atmušti.

SĄJUNGININKAI EINA 
PIRMYN SOMME 

APSKRITY!
Anglų ir francuzų užpuo

limas nepertraukiamas Som 
me upės apskritvj visu 90 
nuliu ilgio frontu. Jau ma
žai belikę ir antrosios vokie
čių apsiginimo linijos. Są
jungininkai užiminėja mies
telius paskui miestelius, vis
kas maišoma su žeme. Kai 
kuriuose miesteliuose vokie
čiai stipriai buvo apsitaisę, 
pasidirbdinę neprieinamas 
ir nepaimamas tvirtumas. 
Bet nei plienas su cementu 
neatlaiko prieš sųjunginin
kų didžiulių armotų šovi
nius. Storiausios cemento 
sienos traškinamos.

Francuzams labai yra 
svarbu paimti miestų Pero- 
nne, kur susibėga daug ge
ležinkelių iš visų šalių. Ir 
jie dabar prie to miesto pri
sivarę tik už poros mylių. 
Vokiečiai pašėlusiai gina tų 
svarbių vietų.

Užimant miestelius vokie
čiai nepasitraukia gražumu, 
anot žinių iš karės fronto. 
Jie gina kiekvienus namus 
Tuomet anglai - francuzai

pės kranto vokiečių užpuo susikimba su vokiečiais ii 
limas taip-pat atmuštas. 'prasideda negirdėtos - nere- 

Galicijoje rusai užėmę gf'tos skerdynės, kl i kinas
miestelį Potok Garny. Ten 
atradę daug austrų palik
tos amunicijos.

vaitojimas, kaip kokiam 
pragare. Badomasi durtu
vais, peiliais, žudomasi, kaip

Berlyne nieko nesakoma ,tik papuolė. Po tokiam bai
apie rasų laimėjimus Bara
novičių apskritvj. Tik tvir
tinama štai kas:

Tarp Smorgonės ir Naroč 
ežero seka mūšiai. Ten ra
sai paneša didelius nuosto
lius.

Princo Leopoldo armija

nevieną bedievį. Kaikurie iš 
jų pradėjo kalbėti, kad jų 
laikraščiai, stačiai begėdiš
kai elgias,, šmeiždami, to

gu 
nūs

Prie Verduno vokiečiai su; Kunigas Henrocąue pakel 
tas į garbės legiono, sąna 
rius.

Sužeistiesiems

pasišventimaskiKS Prakilniua t5yyn5s
r i mis

nuodijančiomis dujomis puo
lė šturmu ant francuzų. To
je baisioje kovoje daug fran
euzų buvo užmuštų, daug TURKAI ATMUŠĖ RUSUS.
sužeistų, daug nuodingų du
jų pasigėrę,. baigė. savo
vargus. Kunigas Henrocąue, Iš Konstantinopolio pra
matydamas, kaip Žūna bai- neša, kad turkų Armėnijoje, 
siose kančiose, nebežiūri nei, Tclioruk apskritvj, turkai ru- 
į kokį pavojų, bėga prie SU- sams uždavė didelį smūgi.

šiam susirėmimui palieka 
baisus reginiai. Tūkstan
čiai lavonų ir sužeistų tekšo 
tarp griuvėsių.

Tš oficialių pranešimų ma 
tomą, kad sąjungininkai 
nors gausiai kraujų lieja, bet 
žengia pirmyn ir pirmyn.

pasivarė pirmyn ir paėmė Berlyne sakoma, kad vieto- 
nelaisvėn 13 rasų oficierių ir | mis vokiečiai visgi atsilai-

1,883 kareivius*
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PASiGAILšJIMa DARBAS.

Anglų laikraščiai prane
ša, kad bedievių išblaškyto
sios Francijoj vienuolės, tė
vynei, kuri jas persekioja, į 
vargus įpuolus, tarnauja var- 

pasišventi-gšains su didžiu
mu.

Praėjusiais metais pasi
gailėjimo seseris savo pini
gais parūpino ir išdalino ru- 
kentėjusiems nuo karės 
67233 porcijas šilto viralo,
23879 duonos kepalus, 
pietus našlaičiams.
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i’hotos by American Press Associuttuii
• Viršuj parodoma Ne\v Yorko valstijos milicijos stovykla Van Cortlandt 

kų. Bet nieko neprisime- parke, New Yorke. Apačioj vienas miliciantų su savo dukrele.

Socialistų 
partija irsta

Kaip Vokietijoj, taip ir, 
Francijoj socialistų partija 
irsta. Laikraštis “Neue Zue- 
richer. Zeitung ’ ’. praneša, 
kad Francijos parlamente iš 
socialistų frakcijos išstoję 
apie dvidešimt atstovų soci
alistų.

11 UŽMUŠTA, 376 SU
ŽEISTA.

Neprigulmybės diena Suv. 
Valstijose, liepos 4 d., vis dar 
trukšmingai apvaikščiojama 
ir neapsieinama be nelaimin
gųjų atsitikimų. Šitų liepos 4 
d. visose Suv. Valstijose 11 
žmonių užmušta ir 376 su
žeista. Sulyginus tai su pra
ėjusiais metais, nelaimingų 
atsitikimų skaitlius mažėja. 
Antai 1910 metais neprigul
mybės dieną užmušta 141 
žmogus, gi 1909 metais net 
215 žmonių.

Vakar Chicagoj tik 5 žmo
nės sužeista. Nelaimių skait
lius mažėja aštriai uždrau- 
džius pardavinėti sprogsta
mąją medegą. O seniau link
smintasi net revolverių šau
dymais.

VOKIEČIAI IR VĖL PAĖMĖ 
THIAUMONT.

Pirm kelių dienų prie Ver
duno po kruvinų mušiu vo
kiečiai iš francuzų buvo at- 

1 ėmę svarbias pozicijas, vadi
namas “Thiaumont work”.

1 Šitos pozicijos pavadintos 
raktu prie Verduno tvirtovės, 
nes nuo tų pozicijų link Ver
duno yra vos tik pusketvirtos 
mylios.

Bet francuzai greitai susi 
tvarkę stojo kontratakon ir 

i tas pozicijas atsiėmė iš vokie- 
, eių.,

Dabar pranešama, kad vo
kiečiai ir vėl tas pozicijas pa
ėmę. Kelias dienas ten lieję- 
sis kraujas latakais ir vokie
čiai galų gale visgi laimėję. Iš 
ten vokiečiai stengsis briau- 
ties prie pačios tvirtovės. ’

NEBUS PASKELBTA KAR J 
MEKSIKAI.

Vakar Chicagoj viešėjo 
iihnois valstijos federalis se
natorius, James Hamllton 
Lewis. Atkeliavęs žingeidau- 
jantiems pirmiausia pranešė, 
jogei nebus karės Suv. Valsti
jų su Meksika.

“Mes tęsime siuntimą ka
riuomenės į Meksikos pasienį 
ir gaudysime plėšikus, kurie 
žudo musų piliečius”, pasakė 
senatorius Levis. “Mes kovo
sime su bile kokia spėka, ku
ri mums priešinsis, bet mes ne 
paskelbsime karės Meksikos 
gyventojams”.

Senatorius dar pridūrė, 
kad milicija nuo Meksikos pa
sienio busianti atšaukta pirm 
spalių mėnesio š. m.

Reikia pažymėti, kad sena
torius Levis yra demokratas 
ir žymus prezidento AVilsono 
ramstis.

ATŠAUKIAMA KARIUO
MENĖ Iš MEKSIKOS.
Columhus, N. M., iš gene

rolo Persliingo stovyklos aptu 
rėta žinia, kad amerikonų 
veikiančioji armija veikiai 
Meksiką apleisianti. Šiomis 
dienomis prezidentas Wilson 
oficialiai paskelbsiąs Meksi
kos apleidimų. Veikiančioji 
armija Meksikoj ilgiau nebu
sianti, kaip tik dešimtį dienų. 
Sugrįšianti į pasienį ir sau
gosianti savo šalį nuo plėšikų 
užpuolimo. Ir kuomet tai 
įvyksią, meksikonai neturės 
priežasties daugiau užkabini’ 
ti amerikonus.

Kaip tai staiga keičiasi 
AYilsono politika.

FRANCUZAI BOMBARDA
VO SOFIJA.

Liepos 4 dieną ryte fran
cuzų lakūnai užpuolė Bulgari
jos sostinę Sofiją. Pamesta 
daug bombų ant militarinių 
namų. Iš Sofijos tečiau pra
neša, kad nepadaryta jokių 
nuostolių.

« *
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ji gali išbūti arti 50 dienų, džiasi. Aš atsiklaupęs pasi- ga j V vienas ir sako: “Štai Kaikurie sųnariai reika

GAILA.
Nesenai Voroneže (Rusi

joj) palaidotas a. a. kuni
gas Petras Kaubris. Tai bu
vo dar visai jaunas musų 
katalikų veikėjas. Pavasa- 
ryj jis pabaigė vos 24 m. Gi 
mė a. a. kun. Petras Žemai
čiuose, Mosėdžio parapijoje. 
Užbaigęs seminarijų, jis 
kai-kurį laikų kamendoria- 
vo Svėdasuose. Paskui ta
po jis perkeltas į Kuršų 
Fcldhofan pas kleboną Mar
tinaitį. Kurše tuomet su 
visu įnirtimu siautė karės 
vėsuia. Velionis nemažai 
patyrė karės baisenj b:ą. 
Anuotų šoviniai sugriovė 
Fcldbofo bažnyčių, sudegino 
klebonijų.

Iš Fcldbofo Žemaičių *. ys- 
kupas paskyrė kun. Petrų G 
mėnesiams Elemon. Iš Elcr- 
nos velionis atvyko Vorone- 
žan. Čia Mogilevo vyskupas 
pavedė jam aprūpinti dva
siškus reikalus lietuvių pa
bėgėlių. Visų pabėgėlių 
širdyse jis paliko šviesiau
si atminimų. Rūpinosi jais, 
kiek galėjo. Kun. Petras 
buvo čionykščių pabėgėlių ir 
2-sios mergaičių mokyklos 
kapelionu. Be to jis vis ža
dėjo įtaisyti vakarinius kur
sus suaugusiems pabėgė
liams.

įvairios : 
Žinios

VARŠAVOS SAVYVALDA.

Povandeninėse laivėse pa
prastai yra kapitonas, 2 lei
tenantai, šturmanas ir 33 
jūreiviai. Del oficierių bū
na įtaisyti gražus, mebliuo
ti kambariai. Visur elekt
riška šviesa, elektriškos vir
tuvės. Per vienų minutę 
povandeninė laivė gali nuo 
paviršiaus vandens nusileist 
15 sieksnių gilumom Vokie
čiai turi ir povandeninius 
kreiserius. Tai, esu, ta pati 
povandeninė laivė, tik di 
d esu ė ir apginkluota anuo
tomis.

Nuo birželio 21 d., š. m., 
žadėjo prasidėti susinėsimai 
povandeninėmis laivėmis 
tarp Vokietijos ir Ameri 
kos. Tomis laivėmis bus 
reguliariai vežiojama ir kra 
sa tarp tųdviejų kraštų.

ų ŽMONĖS VALGO?
Viskų — Australijoj vai 

go uodegos kangarų, Itali
joj — polipus, įvairius ju 
rių vabalus, Rio - Janejro — 
beždžiones, Ceilone — dram 
blio (slonio) kojas, Japoni
joj — salotas iš chryzan- 
tenų, Pietinėje Amerikoj — 
vilkus, Birmalijoj — kep
tas skruzdės, Kinuose 
varles, peles, apiperėtus 
kiaušinius, Sumatroj — vir
tus pirštus žmonių.

KAS YRA LIEŽUVIS?
Vienas senovės galvočius 

pasakė, kad liežuvis ya ir 
geriausiu ir blogiausiu daik 
tu. Liežuvis yra geibu 
dalykas, nes per jį žmonės 
susineša vienas su kitu. per 
jį platinamos prakilniausios 
mintįs, per jį skelbiama 
augščiausia tiesa. ,

Liežuvis yra blogiausis 
dalykas, jei jis skelbia me 
’agystes, plėšia svetimą gar 
bę, ardo tikė jimų ir dorą

Vokiečiai suteikė Lenki
jos sostinei savy valdų. To
kiuo budu Varšavos miestų 
nuo šiol valdys ne kariškoji 
vyriausybė, bet pačių mie
stelėnų išrinkti žmonės. 
Artimiausioje ateityje bus 
rinkimai miesto prezidento, 
2 merų ir 12 patarėjų. Rin
kiku gali būti kiekvienas 
varsavietis,baigęs 25 metus, 
kuris pragyveno Lenkijoje 
nemažiau 2 metu. Be to 
kiekvienas rinkikas privalo 
mokėti lenkiškai kalbėti, 
rašyti ir skaityti. Tokiuo 
budu daugumas Varšavos 
žydų negalės pasinaudoti 
rinkiko teisėmis. Nors kal
bėti lenkiškai jie bemaž vi
si moka, bet rašyti ir skai
tyti lenkiškai toli gražu ne 
visi moka. Zvdai delei su-v
siaurinimo jų teisių kreipės 
prie vokiečių vyriausybės, 
bet nieko nepešė.

Ant Vislos negali būti 
dviejų tautų — tvirtina len
kai.

POVANDENINĖS LAIVĖS.

LIETUVIŠKOS PATARLĖS
Prisimerkęs visur inesi.
Tu rodai širdį, o jis tau uo

degų.
Kai akėti-tai didutė, kai te

kėt i-tai mažutė.
Kad kiaulė ragus turėtu, 

visų svietų išbadytų.
Susitraukęs, kaip naginė

Mažulėlis užginiau girtutė
lis numiriau.

]jauko nearsi rugių nenial 
si — duonos negausi.

Bene kiaulė pažįsta petny-
v*cių.

Koks puodelis toks dangte- 
lis.

Eina lyg žvaigždės skaity
damas.

Tinginys du syk eina, šyk
štuolis du syk moka.

Kokios kiaulės, tokios deš
ros.

Akyse-lapė, o už akių šer
nas.

Ir didžiuosis kaip ožka į 
turgų vežama.

Pirkta duona peilio bijo.

P c vandeninės laivės ( ub- 
marinai) būna nuo 30 iki 
40 sieksnių ilgumo. Tai jau 
žinoma ne laivė, bet tikrus 
garlaivis. Paviršiumi \an- 
dens ji vaikšto beveik ė u

IŠ DRAUGIJOS SUSI
RINKIMO,

Vienų nedėldienį nuėjau į 
šv. Kryžiaus bažnyčių, Chi- 
cagoje. Bažnyčia pilna žmo

meldžiau ir paskui’ ateisto-i Arėkite, streikininkas!”
jau prie durių. Pirmu kartu nugirdęs nusigandau, 
apsilankęs ton bažnyčion, p aiuaniau, kad tai aš strei- 
nežinojau kur atsisėsti. Ne- kininku intariamas. Tuo 

sprausies per žmones. Į tarpu «Pe v*Bi nukreipė sa- 
?risiartino prie manęs gra- vo akis į kokį tai praeinantį 

žus jaunas vyrukas. Sako, žilų senelį. Sitų, bet ne ma- 
meldžiamasis, eik atsisėsti, ne jie pavadino streikinin- 
Kaipir padėkodamas už tai ku. Man net linksmiau pa- 
inktelėjau į jį galvų ir nu-Išdarė. Norėjau paklausti 

jau paskui jį. Jis man pa- pas juos, kame dalykas, kur 
rodė suole tuščių vietelę ir ir koks čia streikas. Bet 
nuėjo sau toliau. Supratau, vaikinų būrelis išsiskirstė, 
cad tai yra žmonių tvarky-p aš, kiek palaukus, nuo ki- 
tojas bažnyčioje. tų nugirdau, kad čia bažny-

Atsisėdęs laukiau sumos, čioj streikus kelia katalikiž- 
euri tuojaus ir prasidėjo, kų draugijų viršininkai-sa- 
Kunigas užgiedojo pakrapi- liunininkai.
nimo giesmę. Sugrojo di- Tai labai indomus daiktas 
de Ii vargonai, pasigirdo cho- tas streikas bažnyčioje. Nu- 
ro balsas. Man prisiminė tariau tai ištirti nuodug- 
nelaimingoji nuteriota musų niau. Bažnyčioje nugirdau 
Tėvynė. Nes tik tenai taip juk vienos draugijos susi- 
gražiai vargonais grojama rinkimų. Sakau į save, ne- 
ir pagiedama. patėmytinai nueisiu susirin-

Nei nepajutau, kaip pasi- kiman ir sužinosiu plačiau 
»aigė pirmoji šv. mišių dalis apie streikų.
Pamačiau, kad jau kunigas Nuėjau nurodyton svetai- 
pamokslinyčioj. Perskaitęs nėn įsimaišęs tarp kitų. Su- 
Evangelijų pasakė gražų pa sirinko apie 20 žmonių. Į 
mokslų. Po pamosklui pra- mane nieks nei nežvilgteria, 
dėjo skaityti draugijų susi- Atėjo raštininkas su sto- 
rinkimus. O šitų visa galy- romis kningomis Atėjo ir 
bė. Nebegaliu atsiminti nei pirmininkas. Šitas pirmiau- 
vardų tų draugijų ir kiek jų šia pastatė ant stalo kryžių, 
buvo. Bet vienos vardų vis- Kiek palaukus plaktuku au
gi aiškiai nugirdau. Tai bu- davė į stalų ir prabilo: “Vy- 
vo Lietuvos šventojo globė- rai, prie maldos!” Visi su- 
jo draugija. Dar nugirdau, stoję sukalbėjo Viešpaties 
kad jos susirinkimas įvyk- maldų. Paskui pirmininkas 
siųs 2:30 po pietų bažnyti- dar smarkiau sutauškė pla
ne j svetainėj. ktuku ir suriko: “Susirin-

Po pamokslo ir tų susirin- kimas atidarytas”, 
kimų perskaitymo tolesniai Po trumpo pasikalbėjimo 
tęsėsi suma. Taip viskas raštininkas paskaitė praeito 
man gražiai atrodė. Bažny- susirinkimo protokolų. Gir- 
čia ruiminga, graži. Gali- dint tų protokolų, man da
ma sakyti, kad tai viena rėsi tai šalta, tai šilta. Tik 
gražiausių’ lietuvių bažnyčių paklausykite, gerbiamieji 
Amerikoje. Man tikrai bu- skaitytojai.
vo linksma. Katalikiška draugija, pri-

Bet palūkėkit. Niekur ne- Lįdengusi įyentojo vardu, 
rasi kviečių be kūkalių. Ir protokole tvirtina, kad pra- 
šitoj bažnyčioj pamačiau Litam susirinkime esu mi
tai, ko nekuomet nesitikę- tarta lieiti į bažnyčių, neiti 
jau matyti. velykinės išpažinties, nepir-

Išėjo is zakristijos komi-pti jokių kvitelių, nieko ne
tetninkais peržiūrėti, kas iš aukoti bažnyčios užlaiky- 
žinonių turi parapijos kvite- mui įr Man stačiai net 
les, o kas turi užsimokėti. Larmata pasidarė, kad tarp 
Aš padaviau komitetninkuihįetuvių tokių tamsuolių ir 
dešimtukų. Reiškia, užsi- neišmanėlių yra 
mokėjau už suolų. Be to tam pačiam proto-

Šalę manęs sėdėjo druktas kole buvo pasakyta, kad 
išpurtęs vyras. Rodos, kad vįenas sųnarys nubaustas 
tai koks saliunininkas. Jis net penkiais doleriais už lan 
bastelėjo man į pašonę ir kvmą bažnyčios ir darbavi- 
sako: “Ar tamsta nesi kar- mosi parapįjos labui! 
tais grinorius?” Gal ir taip, pakaičius protokolų vie- 
aš jam sakau, tai kas? “Ko- nas Hąnaryg kiaUsia, kas, 
dėl tu tam durniui davei de- girdi> galėjo patvirtinti tokį 
šimtukų?” kolioja jis ma- bjaurų, laisvamaniškų, be 
ne. Sakau jam, kad aš už- dieviškų nuturimu apie baž 
simokėjau už suolų, nes ne- nygįog nelankymų. Sako, 
besu iš šitos parapijos ir ne- Lrgi mes nesame katalikai, 
turiu kvitelės. “A, a! — Lei veikiama tokios niekšys 
sumurmėjo išpurtėlis, tai Lės.
tamsta nežinai, kad čia gy- Pirmininkas pašokęs dau- 
vuoja streikas. Daugiau po plaktuku stalų ir sako: 
taip nedaryk, nes gailė- nebuvai praeitame sti
»!»•••” sirinkime, tai ir balso netu

Nagi, manau sau, koks čia m Kiti 6mig šaukti; “Leįsk
gali būti streikas bažny čio- jum kalbėti, nesiputok! Juk 
jc. Juk bažnyčia ne koki jįg teisybę sakot” 
darbo įstaiga. Man tas la- Bet pirmininkas daužo 
bai paindomėjo. Kasgi čia Ltalų ir vis klykia, kad su- 
gali streikuoti? Staiga at- 8įrįnkusicji nutiltų. Siek 
siminiau, kad kitų kartų tiek aprimsta ir kaikurie 
skaičiau “Drauge” vienos pakelia balsų. Bet kaip tik 
SLRKA. kuopos papeikimų katras ima kalbėti ne taip, 
kokiai tai gvardijai už k vie- kaip pirmininkas mano ir 
timų streikuoti bažnyčioje. norų tuojaus tokį sustabdo.

Pasibaigus pamaldoms i- Girdi, tu perilgai kalbi. O 
sėjau iš bažnyčios. Žmonių jeį katras kalba pagal pir- 
oatvčse ties bažnyčia pilna. LininVn

lauja, kad praeito susirin
kimo nutarimai visapusiai 
ir šaltai butų nusvarstyti. 
Ir kuomet tie reikalavimai 
pirmininkui įkirėjo, jis pa
sakė, jogei dabar susirinki
mų vėsius sulyg Suv. Valsti
jų teisių. Girdi, kalbėkite 
visi, kiek tik jus norite. Pa
maniau, kad čia dabar įvyks 
tikra meksikoninė karė. Nu
sisukęs pasižiurėjau, kaip to 
ii nuo manęs durįs.

Dabar pirmininko šalinin
kai kad neimB viBi kartu šau 
kti! Dievuliau mano, pasi
darė baisus trukšmas. Nu-

mininkas. “Ten kų paša-- “^r tie ^įs žmonės yra
kiau, tai pasakiau. Bet čia 
ve prie šito stalo aš taip ne
sakau. Daugiau čia nėra 
tau balso!”

Tai taręs atsisėdo.
Kiek palaukus pakilo ir

svarbesni už Lietuvių Cent- 
ralį Komitetų Petrograde ir 
už Lietuvių Draugijų nu
kentėjusiems dėl karės šel
pti, kuri karės pradžioje su
tvėrė ir jau senai nukentė-

pranešė išrinkti komitetų jusius lietuvius šelpia? 
peržiūrėti draugijos knin- 
gas. Komitetu išrinkta vie
nas saliunininkas su dviem 
kitais savo šalininkais. Pa
skirta duoti iš iždo komite
tui pragerti tris dolerius...

Taip ir pasibaigė susirin
kimas.

Turiu pasakyti, jogei esu 
matęs ir buvęs visokiuose

>n

Į tai Bulota atsako, jogei 
tie trįs socialistų žmonės e- 
są labiau svarbesni už Lie
tuvių Draugijų, kuri esanti 
tik vagių gauja. Girdi, tos 
L. Dr-jos sųnariai už savo 
darbus imu peraugštas al
gas.

“Ar tamsta nepanorėtu- 
mei stoti į diskusijas ir tik-

sisukę į susipratusius kata- susirinkimuose ir tokio lais- rai prirodyti, kad apkalba

kart greičiau, negu vande-juių. Vieni jų klūpodami, 
nyj. Jūrėse be sustojimo kiti sėdėdami karštai mel-

gatvėse ties bažnyčia pilną, Miniuko norų, tokiam lei- 
Burelis jaunų vaikinų su- džia kalbėti kadir ištisų va- 
stoję šnekučio jasi. Tik štai (landų.

likus kai ims bliauti. Girdi, 
jus vyčiai, jus davatkinai, 
jus kunigo tarnai, jus šiokie 
ir kitokie! Matai, jie kolio
ja susipratusius katalikus 
neva už kėlimų betvarkės 
susirinkime. Tuo tarpu jie 
patįs visų betvarkę kelia ir 
už tai kitus kaltina. 

Nebuvus tokiam susirin- 
ime man tas labai pasibjau 

įėjo ir buvau manus jau eiti 
auk. Bet švystelėjo mintis 

galvon dar palaukti ir pa
matyti, kaip tai visa pasi
baigs.

Socialistų ir laisvamanių 
bernai rėksniai berėkdami 
užkimo ir aptilo. Vėl kai
kurie susipratusieji nori kai 
bėti. Nebeleidžia ir gana. 
Bet vienas prieš pirmininko 
norų pradėjo jami išmetinė
ti, jogei jis nemokus vesti 
susirinkimo. Nes vietoj ko
kį bent klausimų svarstyti, 
pirmininkas liepia savo ša
lininkams visiems kariu 
šaukti.

Nuo to ko tulžis pirmi
ninkui neplyšo. Kai pašoks 
jis, kaip ims daužyties. Gir
di, nutilk, nes kitaip liepsiu 
tave išmesti lauk. Tam su
sipratusiam žmogeliui nuti
lus, pasibaigė ir svarstymai 
apie protokolų. Nubalsuo
ta priimti su kokiuo ten pa
taisymu, kaip aiškino pats 
pirmininkas.

Po sitaĮn trakšimu susi
pratusieji sųnariai išvaikš
čiojo. Pasiliko tik pirmi
ninkas su keliais savo šali
ninkais.

Nusvarsčius draugijos rei 
kalus, prieita išklausyti iš 
kokio tai draugijų susivie
nijimo pranešimų. Čia koks 
tai sulaisvamanėjęs žmogu
tis ėmė aiškinti, kad, girdi, 
ten viskas jau esu pabaigta, 
tik konstitucija busianti in- 
teikta antvyskupiui, kuris 
po ja pasirasysiųs. O tuo
kart, girdi, kaip kunigams, 
taip vyčiams busiu “look 
out”. Girdi, tuomet bažny
čia busianti musų, bet ne 
antvyskupio.

Toks “pranešimas” mie
lai priimtas.

Bet čia dabar ir vėl pirmi
ninkui teko pipirų. Vienas 
sųnarys pakilęs sako: “ Ko 
kių teisę turėjo katalikiškos 
draugijos pirmininkas vie
šai kurstyti sųnarius, kad 
jie neitų velykinės išpažin
ties!”

Čia vėl kad pašoks pirmi
ninkas ir kaip sušuks: “Me 
luoji, meluoji, nutilk! Kur 
aš taip kursčiau?”

“Nagi gegužės 19 d. Da- 
vis Squarc parko svetainė
je”, atsako ramiai sųnarys.

“Ten tai buvo mano daly 
kas”, šaukia nuraudęs pir-

vamanių ir socialistų berne 
pirmininko katalikiškoje 
draugijoje dar nebuvau ne 
tik matęs, bet ir girdėjęs.

Kuomet-gi pagaliau susi
pras visi katalikiškųjų drau 
gijų sųnariai ir kuomet jie 
•*« savo tarpo prašalins tuos 
laisvamanių ir socialistų 
nuolankius tarnus? Kuo
met?

Neprigulintis.

Iš Lietuvių Gy
venimo Ame

rikoje
inat»iaas«^»saa«ae^«eaB»OM

A. BULOTAI NESISEKA; 
ŽMONĖS SUSIPRANTA,
Liepos 2 d. Melrose Par

ke, UL, socialistai surengė 
prakalbas A. Bulotai su Bu
lotiene ir Žemaite. Į pri
kalbąs mažai žmonių tesusi
rinko. A. Bulota, kaip ir ki 
tur, kalbėjo apie karę Euro
poje. Pasakojo visai tai, kas 
Amerikos lietuviams senai 
yra žinoma. Aiškino, kad 
girdi socialistai turį Euro
poje sutverę ten kokį komi
tetų. Jam pabaigus kalbų 
buvo renkamos aukos neva 
nukentėjusiems dėl karės 
Lietuvoje. Paskui dar kal
bėjo Bulotienė su Žemaite.

Pagaliau išeina ant pa
grindų prakalbų vedėjas ir 
praneša, kad A. Bulota esųs 
pratęs kalbėti dviem atve
jais. Bet šiuo kartu, girdi, 
daugiau nekalbėsiųs. Gi jei 
kas jo kalbos nesupratęs, te
gu paduoda paklausimus, o 
Bulota paaiškinsiųs.

Iš to pranešimo kiekvie
nam buvo matoma, kad 
kalbėti jis atsisakė delei ma 
žui susirinkusių. Negi kal
bėsi tuščioms sienoms.

Tečiau susirinkusių tar
pe atsirado žingeidaujančių 
paklausti pas Bulotų nesu
prantamų dalykų.

Vienas jų apsišvietęs vy
ras, Antanas Jonča, Bulotos 
paklausė apie jo minėtų so
cialistų komitetų, kuriam 
musų socialistai žada pasių
sti surinktas aukas. Pa
klausė, kokie žmonės iueina 
tan komitetan, kas jie per 
•vieni, kaip jie vadinasi.

Bulota atsakė, kad tas ko
mitetas susidedųs iš trijų 
žmonių. Bet nepasakė nei 
kokioj vietoj jie yra.

Tada p. Jonča paklausė 
uutru kariu:

ina L. Dr-ja yra vagių gau
ja?”

Į tų paklausimų Bulota 
aiškinasi, jogei jis nesųs dis- 
kusantas ir neužsiimųs tuo- 
,ii. Jis, girdi, tik renkųs 

aukas nukentėjusiems. Gir
di, apsirikau, pavadindamas 
Lietuvių Draugijų vagimis. 
Prisipažįstųs, jogei jis ne
kaltas už tai, nes liasvama- 
nių laikraštis “Ateitis” 
taip rašus. Sako, jei kam 
norisi diskusuoti, tegu krei
piasi į “Ateitį”, bet ne į jį, 
Bulotų.

Į tai p. Jonča:
“Ar tai tamsta visas ži

nias imi iš “Ateities?”
Bulota, kaip musę kan

dęs, nutilo ir prasišalino.
Taigi dabar ir pasirodo, 

koks iš to A. Bulotos yra 
galvočius ir kokį sau parsi
kvietė Amerikos socialistai.

Kuomet prakalbų vedėjas 
jau norėjo uždaryti susirin
kimų, pas šitų paklausta pa
aiškinti, kiek Bulota surin
ko aukų ir ar tų surinktų 
aukų užteks apmokėti jam 
algų bent vienai dienai.

Čia Bulota norėjo kų pa
sakyti, bet visi žmonės su
kilo ir išėjo lauk. Bulota 
paliko tik su savo pasekė
jais.

Kiek teko sužinoti aukų 
surinkta apie 35 doleriai. 
Taigi, jei Bulota ima už au
kų rinkimų į dienų po 25 do
lerius, tai čia nesurinkta nei 
dviejų dienų alga.

Šitos prakalbos paliudija, 
kad Bulotai ima nesisekti 
mulkinti žmones. Visi ima 
susiprasti, kad Bulota A- 
merikon atkeliavęs ne aukas 
nukentėjusiems rinkti, bet 
sustiprinti socializmų, tų sa
vo amžių atgyvenusį tam
sybės mokslų.

Ten Buvęs.

PHILADELPHIA, PA.
Birželio 24 d. Šv. Kazimie

ro bažnyčioje kun. J. Zimblys 
suteikė pirmų šv. Komuniją 
apie pusantro šimto vaikams. 
Prie Komunijos juos prirengė 
Keserįs-Kazimierietės. Kun 
Zimblys paskui pasakė labai 
gražų pamokslų.

Birželio gi 25 dienų J. M. 
vietos vyskupas toj pačioj baž
ny žčioj padinnavojo 230 žmo
nių. Pasakė vyskupas pamok
slų apie Dirmavonės sakra
mento reikšmę, skatino visus 
(Irusiai vsiur išpažinti šv. ti
kėjimų. Ragino lietuvius daž
niau eiti išpažinties ir priimti 
Komunijų. Vietinis klebonas 
gerb. kun. J. Kaulakis vysku 
po žodžius atkartojo lietuviš
kai.

Liy ii nelin.

L
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IŠ KARES LAUKO
RUSAI PAĖMĖ KOLOMEA 

RYTINĖJ GALICIJOJ.
Petrograde oficialiai pa

skelbta, kad rusai paėmę iš 
austrų Kolomea miestą ry
tinėj Galicijoj. Kolomea e-

Viename Vokietijos mo
terų laikraštyj tilpo sekan- 

sąs geležinkelių centras, to- tį8 atsišaukimas į franeuzes 
dėl jis yra labai svarbus ir moteris:
strateginiu žvilgsniu. Be to, 
rusai paėmę dar ir kitus ke
lis miestelius palei Dniestro 
upę. Sumušti austrai bė
ganti Karpatų kalnu linkon 
didžiausioj betvarkėj.

Berlyne pri pažįstama Ko
lomea miesto puolimą. Bet 
sak ina, kad austrai be di
delių musių iš ten pasitrau
kę. Negalėję atsilaikyti 
p?:eš rusų skaitlingumą ir 
ją armotų ugnį.

Volynijoj. ties Kovei ir 
kitur, vokiečiai rusus su
laiko ir ten seką baisiausi 
mūšiai.

Rusai pripažįsta, kad ties 
Naugarduku (Novogrodek) 
vokiečiai po savo artilerijos 
priedanga perėję Nemuną ir 
užėmę miškelį pietuose nuo 
Guessiče sodžiaus.

ITALIJOS - AUSTRIJOS 
FRONTE BAISUS

MŪŠIAI.
Iš Vienuos pranešama, 

kad, baisiausi mūšiai seka
(, austrų - vengrų su italais 

Monte San Michele apskri- 
tvj, arti San Martino. 
Vietomis austrai - vengrai i- 
talus atmušanti kontratako
mis.

Ryme skelbiama, kad ita
lai einą pirmyn visu Tren- 
tino frontu. Atsiima nuo 
austrų visas savo seniau 
prarastas pozicijas.

RUSAI SULAIKYTI 
VOLYNIJOJ.

Iš Berlyno pranešama, 
kad rusų užpuolimas Volyni 
joj sulaikytas net dvejose 
vietose. Linevka miestelį, 
vakaruose nuo Šokui, vokie
čiai antpuoliu atėmę iš ru
sų ir juos atmušę atgal ge
roką galą.

Iš Viennos praneša, kad 
austrai rusus taip-pat sulai
kę ties Kutv miesto, Buko
vinoj.

Petrograde tik tiek tesa
koma, kad Rygos - Dvinsko 
fronte prasidėję smarkus 
mūšiai.

RUSĮI KARĖS LAIVAI 
PASPRUDĘ.

Berlyne skelbiama, kad 
birželio 30 d. vakare vokie
čių torpediniai laivaia buvę 
stoję mušin su keliais rusų 
karės laivais tarpe salų 
Harvinge ir Landsort, Bal
tijos jūrėse. Po trumpam 
mūšiui rusų karės laivai pa- 
sprudę.

VOKIETIJOS MOTERIS 
SIUNČIA VELIJIMUS 

FRANCUZĖMS.

“Mes jaučiame, mąstome 
taip pat, kaip ir jus. Mes 
taipgi nemažiau nuliūdusios 
dėl žuvusiųjų šioje karė mu
sų vyrų, brolių, sūnų Bet 
mes tvirtai įsitikinusios, 
kad pasibaigus šiai karei, 
drauge su jumis, franeuzės, 
uoliai darbuosimės, kad ne
atsikartotų žmonių skerdy
nės”.

3 RUB. PŪDAS BULVIU.
Rusijos sostinėje Petro

grade pastaraisiais laikais 
už pildą bulvių mokama 3 
rub. Kursko gi gubernijoj 
už pūdą bulvių mokama tik 
po 30 kapeikų. Rusijos ge
ležinkeliai užimti gabenimu 
kareivių bei kariškosios me- 
degos.

POPEŽIUS IR KARĖ.
Iš Rymo praneša, kad po

pežius, sužinojęs apie pir
mus susirėmimus Suv. Val
stijų su M'eksika, labai nu
lindo. Bet Šv. Tėvas tiki
si, kad nesusipratimai tarp 
tųdviejų kaimynų busią 
greit prašalinti. Be to su
taikinimu Suv. Valstijų su 
Meksika nemažai rūpinasi 
Išpanijos karalius Alfonsas.

U PASAKOJA PALEISTI 
Iš NELEAISVĖS.

Paleisti iš nelaisvės ame
rikonai raiteliai (nigeriai) 
baisius daiktus pasakoja a- 
pie meksikonus. Po mušiui 
ties Carrizal meksikonai su
žeistuosius amerikonus rai
telius papjaudavę. Keli jų 
matę saviškius su perpjau
tomis gerklėmis. Ir jiems 
patiems grasinta peiliais. 
Atimta iš jų drabužiai ir pi
nigai. Kiekvienam jų į die
ną duota valgyti po 45 pu 
pas ir kiek vandens. Raite
liai sugrįžę suvargę, purvi
ni. Visas laikas jie buvo 
laikomi nešvariam kalėjime.

CASEMENT PASMERK
TAS MIRIOP.

Anglijos augščiausiam tei
sme, Londone, pasibaigė žy
maus airių vado ir kovotojo 
už Airijos neprigulmybę, 
Sir Rogerio Casement, byla. 
Prisiekusieji teisėjai Casc- 
mentą pasmerkė miriop. 
Casement neprisipažino esąs 
kaltu ir pasakė, kad vokie
čiai nebuvo rėmę nei jo, nei 
buvusio airių sukilimo. Ca
sement buvo suimtas prieš

praeitas Velykas, kuomet gininkai besiruošdami tan n,a Suv. Valstijose, mažiau-
jis, parkeliavęs iš Vokieti
jos, mėgino išlipti iš laivo 
A iri jon. Tuomet jis buvo 
intartas, kad gabenęs ai
riams ginklus iš Vokietijos. 
Tečian byloje tasai intari- 
mas ir paliko tik intariinu, 
vyriausybė neįstengė priro
dyti. Pet Anglijos krauge
rį ilgoj i vyriausybė ir be pri
rodymų gali žudyti sau ne
patinkamus žmones.

AUSTRAI BOMBARDUOJA 
ITALIJOS PAKRAŠČIUS.

Iš Vienuos pranešama, 
kad Austrijos karės laivy
nas bombarduojąs Italijos 
pakraščius netoli Guiloa- 
nuova. Italijos v?°ną lakū
ną, kurs bombardavęs Trie
stą, numušęs austru lakū
nas, pakilęs nuo vieno ka
rės laivo.

ANGLIJA SU FRANGIJA 
NETIKĖTAI STOJO 

UŽPUOLIMAN.
Francijoj prasidėjo mū

šiai, kokių pasaulis nėra 
matęs. Sąjungininkai stojo 
užpuoliman. Jie vokiečius 
užpuolė netikėtai, taip kad 
dabar šitie negali atsilaiky
ti.

Apie šitą sąjungininkų 
vo kalbama. Bet toms kal
boms netikėta. Netikėjo i 
+ai nei vokiečiai. Bet tos 
kalbos visgi buvo nebe pa
mato.
frontu pašėlusiai vokiečiai 
užpuolimą iš seno daug bu- 

Prieš liepos 1 dieną nak
čia anglai, franeuzai ir bel
gai puolėsi ant vokiečių. 
Baisus mūšiai ir dabar se
ka Francijoje visa linija, 
pradėjus Hanneseanips mie
steliu ir baigus net Cit: id
iles miestu. Kruviniausi su
sirėmimai yra paupiais 
Samnie ir Ancre. Visu tuo 
stumiami atgal.

Anglai liepos 2 dieną ant 
puoliu paėmę Frieourt mie-I d. netoli Santiogo įvyko ju 
stą, už trijų mylių į rytusŪsiukų susirėmimas su re 

nuo Albert miesto. Fri-
eourte visa vokiečių įgula 
apsupta ir paimta nelaisvėn.

Tuo pačiu laiku franeuzai 
paėmė Frise miestą palei 
Soinme upę. Be to paėmę 
daug svarbių vokiečių pozi
cijų.

Pirmoji vokiečių apsigini- 
mo linija, 90 mylių ilga, lie
pos 1 d. sulaužyta. Dabar 
truškinama antroji linija.

Per dvi užpuolimo dieni 
sąjungininkai geroką galą 
vokiečius ne tik atmušė, bet 
9.500 jų paėmė nelaisvėn.

Sąjungininkai paneša di
delius nuostolius. Bet jie 
iškalno buvo prisirengę su
tikti tuos nuostolius.

KAIP PRADĖTA 
UŽPUOLIMAS.

Tan užpuoliman, kaip pa
sakyta, anglai su franeuzais 
rengėsi ilgas laikas. Pirm 
užpuolimo per penkias die
nas neperstojančiai sunkio
mis armotomis bombarda
vo vokiečių apkasus. Vie- ■ Vokietijoje 
tomis juos sumaišė su 
me.

Pareina žinios, kad sąjun-

generalin užpuoliman, pra
tiesė 3,000 mylių naujų ge
ležinkeliu, kuriais butų'ga
lima veikiau į visas šalis su
gabenti amunicija ir iš mu
šiu lauko paimti sužeistuo
sius.

Pertaisyta ir atstadydin- 
ta visi geležinkelių ir papra
stu kelių tiltai, kokie 1914 
metais buvo sugriauti.

Sutraukta 1,200,000 ka 
reivių prieš vokiečius su 
500,000 darbininkų, dakta 
rų, pionierių ir kitų.

Visan frontai! sugabenta 
daug sunkiųjų anuotų, tarp 
kurių daugiausiai anglų 15- 
kos coliu mortiros. Prie ši-A
tų anuotų pristatyta gerai 
išlavinti artileristai.

Visam fronte įvesta nau
ja telefonų sistema su ce
mentiniais stulpeliais. Tai
gi fronto užpakalis telefonų 
vielomis išpinta kaip kokiu 
tinklu.

Sugabenta negirdėta dau
gybė amunicijos, provizijos, 
vaistų.

Taip smulkmeniškai prisi
rengus ir pradėta bombar
duoti vokiečių linija 90 my
lių ilgio frontu.

Per penkias dienas ang
lai su franeuzais ant vokie
čių linijų išleidę suviršumi 
1,000,000 šovinių.

PASIŠVENTIMAS DEL
TĖVYNĖS.

. * *

Francijos armijoj kuni
gas Villier liko užmuštas 
Arraso mieste, eidamas gel
bėti mirštantį kareivį, kam
panijoj taip galvą savo pa
dėjo trįs kunigaia begelbū
dami suareštuotuosius.

UŽMUŠTA VIENAS S. V. 
JURININKAS.

Santa Domingo respubli
koj siaučia revoliucija. Jos 
malšinti pasiųsta Suv. Val
stijų jurininkai. Liepos 1

voliucionistais. Vienas ju
rininkas užmušta ir trįs su
žeista.

ĮVAIRIOS
ŽMONIŲ APŠVIETIMAS.
Svietimo reikalams kiek 

vienam žmogui per metus 
išleidžiama:
Rusijoje................... 31 kap
Japonijoje ............ 54 „
Italijoje ................. 76 „
Norvegijoje ........ 97 „
Švedijoje .............. 133 „
Danijoje ................. 152
Francijoje ............ 166
Belgijoje .............. 169
Olandijoje ............ 199 „
Anglijoje .............. 236 „
Šveicarijoje .......... 243 „

... 343 „
že- Suv. Valstijose .. 486 „

Tokiuo budu daugiausia 
pinigų apšvietimui išleidžia-

V

šia — Rusijoje

AMŽINA BLAIVYBĖ 
RUSIJOJE.

Nesenai buvo pa.-itarimas 
Rusijos Durnos al -tnvų dėl 
užginimo svaiginančių gėra
lų. Daugumas atstovų iš
reiškė norą, kad ir po karė-. 
Imtų uždarytos girtuoklia
vimo įstaigos. Rusija per 
dabartinę karę aiškiai pa
matė ir suprato išganingas 
blavybės pasekmes.

5,000 VAIKŲ PAS 
poPEžiy.

Ryme yra susitvėrusi di
delė vaikų draugija. Tie 
vaikai deda aukas išaugini- 
niui krikščionystėje tų vai
kų, kuriuos pameta stab
meldžiai. Dabar ateina iš 
Berlyno žinia, kad šiomis 
dienomis popežius priėmęs 
5000 vaikų, prigulinčių prie 
tos sąjungos. Vaikus vedė 
prie popežiaus kardinolas

LAIDOTUVĖS KINIJOS. 
PREZIDENTO.

Senokai jau mirė Juan- 
si - kajus, Kinijos valdovas. 
Bet laidotuvės tebuvo tik 
užvakar. Jose dalvvavov
naujasis prezidentas, vy
riausybė, visų šalių pasiun
tiniai ir minių minios žmo
nių.

Į kapą buvusio preziden
to dėjo dovanas — auksą, į 
vairias brangenybes. Tū
lam laikui praslinkus, lavo
nas bus sudegintas. Toks, 
mat, kiniečių paprotys.

FRANCUOS BEDIEVIAI 
APSIGAVO.

Francijoj laisvamaniai ir 
socialistai, persekiodami ka
talikus, pasirūpino, kad ir 
kunigai butų išsiųsti į ka
rę. Daug išsiųstųjų kunigų 
tarnauja sužeistiesiems su 
tokiu pasišventimu, kad jie 
nusipelnė didžiausią karei
vių meilę ir atgavo įtekmę, 
kurią buvo išplėšę bedieviai

Tai matydami socialistai 
ir laisvamaniai rėkia, kad 
visai nereikia kunigų pri
leisti prie kareivių.

ARTIMIAUSIOJE ATEITY
JE BUSIĄ UŽDARYTI 

VISI SALIUNAI.
Šiomis dienomis La Cros- 

se, Wis., buvo prohibicijo- 
nistų (blaivininkų partija) 
konvencija. Jų prezidentas 
Vinton Hinshaw pranešė, 
jog jis tvirtai įsitikinęs, kad 
už penkių metų pilnoji blai
vybė užviešpatausianti Suv. 
Valstijose. 1920 metuose, 
gird, saliuno nei vieno ne
bebusią. Beveik visos par
tijos prijaučiu blaivybei. O 
kiekvienas progresistas sy
kiu yra ir prohibieionistu.

Plymouth National
BANK

Plymouth, Pa. 
Kapitalas su perviršiu

$165,000.00.
Šitoji Banka prižiūroma 

Suvienytą Valstijų valdžios. 
Moka 3 nuošimčius nno sudė
tų pinigų. Galima susikalbėti 
lietuviškai.

G. A. Postlethwaifo, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimas.

Svarbi žinia West Sidiačiams.
Kas iš West Side’čių užsisakis 

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

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

Nauduokitės gera progai 
P. CIBULSKIS,

2112 W. 21 PI. Chicago, HL

JUS GALETE ISAUGITI

PLAUKUS
PASEKMINGAS, 
MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DYKAI 
DEL VYRU IR 
MOTERIŲ.

Ar slinka Jums pluakal?
Ar pražilę jusu plaukai nuo metu? Ar 

užkrėsti kokias nors ne sveikumais ir 
limpanti jie?

Ar randas plaiskotes. niežas odos galvos?
Ar plinki, bei pradedi plikti?
Ar kenkia kas iš aukščiau pasakytu liga. 

tai stenkitės apsauguotl jos. I'žsakykete 
iluostrota knygute Jusu prigeintą kalba:

“TEISYBE APIE PLAUKUS,"
Parašita europos garsingo specialisto, 

kurioje rand:L8 Įvairios žinios:
Gražybe plauku.—sudėjimas plauko ir 

odos galvos. Priežastis slinkimo plauku 
ir žilumas—Kaip užlaikyti sveikatą, ir išau
ginti plaukus.—Ir kaip tai i penkius sava- 
tis turėti gražius plaukus—žili plauk,uai 
—Barzda.—ir dekavones nuo užganėdintu 
kliętu.

GYDYMAS DYKAI.
Męs gaieme pertikrenti kiekviena, kad 

gyduoles CALVACURA sulaiko slinkimą 
plauku prašalina plaiskotts Ir augina gra
žius plaukus Ujj 10 centu arba krasos 
markėms prisiųstus sykiu su Jusu antrašu. 
Męs išsluceme 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,

Box 537, Union, N. Y.
Siučiu i dedamas 10 centu dėl apmo

kėjimo kaštu persiutimo, meldžiu išsiųsti 
man tojaus jusu dolerine dėžutė Calvacura 
N. 1 ir knygute "Teisybe Apie Plaukus." 
t Pasiuskete sykiu kuponu su jusu u n t rašų.)

Vyriškų Drabužių Išpardavimas
Mes gvarantuojame kad sutaupysime jums 50% jūsų pi

nigų ant drabužių. Sanitariškai išvalyti, truputį vartoti nuo 
$25 iki $85 ant orderio daryti siutai 55.CO 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.

Atdara kasdieną (ir Nedelioj) dienomis
Chicago, III. 

ais.

Seniausia Taupymo Banka Chicagoje

The Hibernian Bank
[kurta 1867 metuos.

Pietvakarinis kampas La Šalie ir Adams St.
TAUPIMO DEPARTAMENTAS

Priimam Depazitus pradedant nno vieno delerio ir daugiau, už ku
riuos mokama 3 nuošimčius ant melų, kurį pridedam kas puse metų.

Atdaras Subatos Vakarais r.uo 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.
REAL ESTATE DEPARTAMENTAS 

Perka ir parduoda properša ant kotnisijoat likolektaoja
randas ir prižiūri propertea; pardaoda geros vertės morgtči**; 
«sohwa pi n urs ■ ant itainytų stvmiėin ?prop»rčiq1

PLATINKITT TARP AMERIKONŲ BROŠIŪRĄ.

A Plea for the Lithuanians
Tai geriausias tarpininkas supažindinti amerikonų 

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

KUN. J. 3. KAULAKĮ,
824 Wharton PHILADELPHIA, PA.

arba
“DRAUGO” KNYGYNE,

1800 W. 48th rt., OHIOAGO, ILL.

AUKOKITE TAUTOS 
FONDAN.

A. M. Norkūnas
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjas 

visokių ženklelų 
draugystėms, o 
ypatingai: k o- 
kardų, guzikn- 
čių, metalinių, 
anamelinotų i r 
padengtų cellu- 
loid’u, šarpą, 
vėliavų ir karū-

JniT*.'* r', L, i..3

■'KAUOViTE 
iHUTDJO VAfioc

CZtfM/l IaPMJLiciO

nų.
Man pavestus 

darbus atlieka
artistiškai.

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

Prie išsinarinimo ir jsipjovimul 
Tuojau įtrink D-ro Richter'lo

PAIN-EXPELLER
Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir letuv- 

nikų numylėtas naminis būdas
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. Ir 50c. buteliuk,* vtcoae aptlekoae arba

stačiai nuo
P. AD. RICHTER A CO.

’• VVaahlngton Street. New York. N. *

Pearl Queen
Koncertinos

M

76 — 102 raktą oktavos ir trlgub 
liežuvėliai, dabar ji yra vartojama vi 
sų geriausią muzikantą Suvienytos 
Valstijose.

Prašyk mūsą katalogo, jis yra velto!

Georgl & Vitak Music Co.
4663 Gross avė.,

CHICAGO, ILL

LIETUVIŠKA BANKA'■' V
|TOWN OF LAKE SAVINGS BANK

Joteph J. Elias, Savininkas. 
4600-4602 S. Wood St. Chicago, III.
Priimame pinigus | Banka užčėdyjimui nuo 
Vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečia 
procentą ra tom i u ant metų. Siuučiame pinigui 
į Visas dalia svieto pigiai, greitai ir teisingai, 
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ii 
parduodame. Parduodame Šifkortes ant visų 
eini jų į krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus ant 
geležtukelių po visą Ameriką ir Europą

Jkusų Banką išdirba visokius raštus ir do- 
kiin.tr. t .u visose kalbose ir duoda rodą lie- 
tiDiK.ni visokiuose atsitikimuose ir reikaluo- 
le y pav i: • ai ir per laiškus. Tik kreiptu t ėe 
gi ritmine t u antrašu

kiin.tr
kiin.tr


LIETUVOS 
REIKALAI

K| PASAKOJA VAIKINAI,
NESENAI ATBĖGĘ Iš 

LIETUVOS.

SAVAITINIS DRAUGAS

dėl mažai ir nuostolių tepa-|šo dalyje labai susimažino laipsnį.
daryta.

Bet antru kartu rusai įsi
veržę giliau Prūsijon. Ten 
išbuvo kelius mėnesius ir 
baisiai sunaikino tų kraštą.

skaičius gyventojų. Daug 
kuršininkų esu išsiųsta Vo
kietijon. Mintaujoje, buk, 
iš 45,000 gyventojų telikę 
tik 5,000. Ir kiti didesni

“Rygos Garsas” praneša, 
kad balandžio 27 d., š. m., 
atbėgo iš Lietuvos į Rusiją 
du broliu Moningiuku. Gy
veno jiedu netoli nuo Sė- 

j^»s, Telšių apskričio. Užė
mus Lietuvę, pasakoja pa
bėgėliai, vokiečiai visus vai
kinus nuo 17 iki 23 metų 
varė kasti apkasų. Monin- 
giukai gi darbavosi prie tę
simo siaurabėgio geležinke
lio iš Telšių į Mažeikius. 
Naujas geležinkelis liko pa
baigtas prieš Velykas. Pa
skiau abu ■broliu išvarė ka
sti apkasus Mintaujos fron
te, iš kur jie ir pabėgo už
migus gerokai inkaušusiam 
prižiūrėtojui. Apkasus vo
kiečiai, gird, kasa su ga
rine mašina. Tik paskiau 
juos reikia sutaisyti ranko
mis, apkloti ręstais. Dirb
ti reikėdavę per ištisų die
nų. Darbas apkasuose nors 
esųs nelengvas, bet visgi pa
kenčiamas. Moningiukams 
už darbų nieko nemokėjo ir 
jokio raštelio nedavė. Val
gyti duodavę tris sykius į 
dienų. Ryte — arbata su 
balta duona, pietums virda
vę kopūstus, bulbidės. Cu
kraus duodavę 3 — 5 ply
teles sykiui. Su darbinin
kais užvėizdos kalbasi lietu
viškai, savo gi tarpe — vo
kiškai. Esą tik labai, liūd
na, ilgu dirbti tuose apka
suose.

Rytų ir vakarų visus dar
bininkus suskaitydavo ir 
domiai sergėdavo, kad nie
kas nepabėgtų. Su aplin
kiniais gyventojais ir gi 
drausdavo susieiti.

Bekeliaudami per Kuršų 
ir Lietuvę pabėgėliai matė, 
kad gyventojai kruta po se
novei, aria laukus. Visi gu- 
vuliai nuo ūkininkų neatim
ti. Mažeikių miestas tebė
ra, kaip ir buvęs. Del ka
rės jis mažai tenukentėjęs. 
Pakelyje nuo Telšių lig Ma
žeikių nematyti buvo ka
riuomenės. Apylinkėse Ma
žeikių ir-gi didelės atmainos 
neįvyko. Kaip paprastai, 
ūkininkai su visokiais rei
kalais važinėju į turgus.

Po šitam įsiveržimui Rytų: Kuršo miestai, kaip antai: 
Prūsijoje nebeliko nei svei-į Kuldijn, Ventspilė, Tuku- 

kų narnų, nei sodybų. Vie- nias, taipgi visai ištutėjo. 
tomis viskas sumaišyta su
žeme. Gyventojai išvaryti 
į Rusija, jų mantas išplėšta.

Sulyg valdiškų pranešimų 
rusai ten sunaikinę 24 di
desnius ir mažesnius mies
telius ir 600 sodžių. Išnv-*■ v

kę todėl apie 100,000 gyven
tojų namų, o kita tiek na
mų sugadinta. Rusai ten 
sušaukę 1,620 civilių gyven
tojų, paėmę ir išvarę Sibi- 
rijon 5,419 vyrų, 2,587 mo-

Prakilnus
išpažintas

Paryžiaus universite pa
sibaigė egzamenai. Studen
tai linksmai vaikščiojo po 
salę, džiaugėsi savo pasise
kimais.

Staiga visi nutilo. Vienas 
teris ir 2,710 vaikų. j studentas atrado ant žemės

jau išmi-j ra2aiiėių. Paėmęs jį į ran- 
Nuostolių buvę padary-Įk.b parįetvs galvų, su pasi

tyčiojimu rodė kitiems ir

imtinių didžiuma 
rę.
ta už $350,000,000.

Dabar Rytų Prūsija at
statoma, atnaujinama, įsa- ' 
kius pačiam kaizeriui. Sa-!

šaukė: “Kieno tas rąžan
čius? Kieno rąžančius”?

Tie studentai, kurie jau

f »

ratuodamas (plodamas rr.n- šiais pasirišę. .Tai uoliausi Diena pasitaikė labai gra- 
socializmo bernai ir karšti ži, todėl ir žmonių nemažai 
“Naujienų” šalininkai. .. . dalyvavo procesijoje. Vai- 

. .Kada žmonės, suklaupė, kučiai baltai parėdyti, vado- 
tie socialistai, priešais sto-'vaujant panelei Magdalenai 

vedami, tyčiojos iš tikinčių-! Vi’tkauskiutei, barstė gėles, 
jų, juokės, mostagavo, lygu Ta diena ilgai pasiliks 
pamišėliai iš pamišėlių na- tikinčiųjų atmintyje.

Išigirdę tokį drųsų atsiti-j komis) ėmė šaukti “Bravo, 
kųnų, tie bedieviai, kurie (drąsus išpažintojau, bra- 
tvčiojosi iš ražančiaus ir joj vo!!!...” Tų šauksmų paga- 
savininko, nebežino ko besu- vo visi, išreikšdami savo nu- 
kyti. Dabar jie patįs susi-(sistebejimų įr pagyrūną drų 
gėdo ir ėmė sarmatyties sa-siam draugui, kurs drįst 
vo neišmintingo elgimos. (viešai ir prieš neišmintin

Bet ypač vienam studen- gus bedievius išreikšti sa- mų netikėtai ištrukę. .Zzno-; Birželio 18 d. 
t ui patiko draugo drąsa. JisĮvo tikėjimą.

kiti kitam kalbėjot Faga-

‘iŠ LIETUVIŲ QYVENIM0?iliausjautisirasila’Išf:an7 

AMERIKOJE

, —v., ponas
nės žiūrėdami i tuos niekšus Čkinas rodė krutumus pa

veikslus bažnytinėje svetai-

Socialistų aidoblistų “lai- šiai svarbus ir kad jie turi 
kraštis. “Darbininkų Bal-į aukoti jam dolerius; o jei 
sas” N. 26, 1916 m. prane-! dolerių kuris neturi, tai te
są, kad BULOTA už aukų gui kadir paskutinį kudc-rį 
rinkimą, socialistams gaunąs atiduoda.
i diena 25' dolerius.4 . I

Šitai ką rašo tas laikraš
tis:

Ra-

nėje. Žmonėms labai pati- 
tojį pažino, bet mu ų rocia- (ko, o ypač paveikslai iš Lie- 
listai, kurie sakos ginę išituvos.
beždžionių, nei tiek ne sten 
gia”.

ROCKUALE, ILL.

Dienraštis “Draugas” y- 
ra beveik kiekvienuose lie
tuvių namuose. Uolus du

I jaunučiai “Draugo” platin-
•Į tojai — Vincas Vaitkus ir

Antanas Dargužis, stengia
mo si, kad nei vienų katalikiškųNedėlioj, birželio 25

čionaitiniai katalikai šventė jj0(?kdap-ję namlj nebūtų be 
iškilmingai Dievo Kūno, katalįkiško dienraščio. Be- 
šventę. Iškilmė tuo labiau! abejo, ka(j jiems tas pavyks.
buvo nepaprasta, nes pirmu į 
kartu čia įvyko procesija} 

lauke.

SKAITYKIT IR 
PLATINKIT

“DRAUGĄ“

Vietinis.

Sąmoninga gaspadine
visada turi savo namuose buteliuką 

D-ro Rlcbtcr’to

pam-aPELLHi
Neabejojant i s būdas jtrinimui nuo 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal- 

dimo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su oažymeta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. ir 50c. bute’,akas visose aptiekoM arb» 

stačini nuo
F. AD. RICHTER A CO.

31-80 W«sblcston Street. ftew York, N.*

Jei tai tiesa, tai Bulota 
i turi puikią algelę!!! Pamiš
ėly k, skaitytojau, 25 doleriai 
i į dieną!!!.

... i Jei Bulotai mokama po 25
Meko nesurinksi, nieko ne- j0Įerįus į dieną, apskaityk 
gausi, kaip kasa išsisems, o j paįgj skaitytojau, iš surink
tas labai svarbu. leisybc,iį^j^ pįnįgų ar beliks nuken- 
pcles pakampėmis užvyde-i Įgjugįems nuo kargS bent 
damos pradėjo šnibždėtis,vįenas centas? 
viena kitai ir dyvytis, kad!
Andrius Bulota... už savo! dabar supranti, skai- 
pasiaukojimų šitam sun- Rytojau, ^as socialistų va

dams rupi, ar darbininkų 
gerovė, ar darbininkų pini
gėliai? Ar vargšų šelpimas, 
ar sava kišenė?

koma, kad tasai kraštas į atsižadėję tikėjimo, pamatę i Žinoma, aukos svaibiau- 
ražančių, pratruko lSįs dalykas ypač rinkėjams.1trumpu laiku pakilsiąs dar!afrasta

gražesnis iš po griuvėsių.

ŠELPIMAS LIETUVIU 
BELAISVIŲ.

(juokais. Ratuodami ranko- 
imis šaukė: “Turbut čia bus 
.kokio veršio, tas rąžančius. 
|Nėra ko besakyti tai tikras 
(asilas, tai tikras žioplys, 
ikurs, būdamas universite, 
1 nenustojo rąžančių sukęs.
! Pamatvsime ar atsiras savi-

Iš visų šalių neretai ten 
ka girdėti, kad lietuviams 
belaisviams labai 
gyvenasi Vokietijoje. Iki- Į lame akymirsnyj įeina į 
šiol belaisvių sušelpimu Įs;1’v vienas studentas. Jis

skurdžiai'‘d’kas?

daugiausiai rūpinos Šveica
rijos Lietuvių Komitetas. 
Be to belaisvių aprūpinimui 
Lietuvių Draugija nukentė
jusieins dėl karės šelpti lai
ko Kopenliageue (Danijoj) 
savo įgaliotinį J. Savickį. 
Dabar ten ketinama sutver
ti ir Lietuvių Komitetas. 
Neužilgo tuo reikalu atva
žiuoja į Daniją iš Šveicari
jos kun. Steponavičius.

Vokietijoje yra virš 20,- 
000 lietuvių belaisvių.

BAUSMĖS ROKIŠKIUOSE.
Rusų laikraščiai praneša 

buk balandžio mėnesyje vo
kiečiai Rokiškio miestelyj 
nubaudę mirties bausme 1( 
žmonių. Jų tarpe: 7 žydus. 
3 lietuvius ir 6 maskolius.

3 žydai ir 4 maskoliai nu
bausti už pasikėsinimų pa
bėgti į Rusija.

Dažnai baudžiama ir už 
prieštaravimų vokiečių vy
riausybei.

MAŽINĄS GYVENTOJAI,

skaitės gabiausiu visame u- 
niversite. Jis įeina kuotik 
išdavęs kuopuikiausiai eg-

sun
kiam darbui — aukų rinki
mui gauna po $25.00 į dienų. 
Žinoma kokiam mulkiui tas 
atrodo perdaug, bet išmin
tingam ir suprantančiam rei 
kalus, visai ne. Gi Bulota

zamenus. Draugai supuolė 'skursta po piribaeilius Am<

“Birževvja Viedomosti” 
praneša, kad užimtoje Kur

jo sveikinti, kad taip šau
niai egzamenus išdavė.

Taip savo draugų svei
kinamas, tas studentas pa
matė, kaip būrys bedievių 
kitoje salės pusėj tyčioja- 
ir ražančiaus ir iš jo savi
ninko.

Arčiau priėjęs, pamatė, 
kad rąžančius yra jo paties. 
Birdžiaiit tokius bjaurius 
bedievių pasityčiojimus, 
jam nutvieskė raudonis vei
de. Bet tuoj nugalėjęs pa
žeminantį nedrąsumą, besi- 
tyčiojantienis garsiai tarė: 
“Tas rąžančius yra mano, 
prašom jį atiduoti”.

Tokios drąsios kalbos ne
sitikėjo nei vienas. Visi 
manė, kad neatsiras nei vie
no, kurs prisipažintų kalbąs 
rąžančių, kurs sutiktų būti 
taip išjuoktas. Tuotarpu 
tarpu kaltininkas atsirado. 
Tai buvo pats gabiausias ir 
mokyčiausias Paryžiaus u- 
niversito studentas. Jis bu
vo tik pabaigęs egzamenus 
ir gavęs augščiausi mokslo

rikos viešbučius ne pats vie-Į 
nas, bet pats penktas: jis į 
pats, jo pati, du vaikai ir 
tarnaitė. Del»4 tos priežas
ties jis už pragyvenimų ne
gali daugiau išleisti kaip 

dienų. Penki žmo-
po $3, pasidaro $15. A-

po $3 į
lies.

tėnms juos iš 025, lieka jam 
tik $10 i dienų... Taigi, p. 
Bulota ištiesų pasiaukojimų 
daro imdamas tik po $25 i 
dienų ir “Naujienos” pri
pažindamos jam šitą pasi
šventimų, nei maž neperde-

Lietuviu socia
listu niekšystės

Aną nedėlios dieną 
Dievo Apveizdos parapijoj 
buvo labai iškilminga Dieve 
Kūno procesija. Procesija 
ėjo gatvėmis aplink bažny
čią. Pagaliaus protestonų 
vabžia, sužinojusi, kad ne
dėlioję bus katalikų proce
sija, subatoje su mašinomis 
numazgojo tas gatves.
. Procesijoj dalyvavo daug

di; bet kvailiams neįkai- žmonių. Prie pat tos vie- 
besi. Vienok p. Grigaitis į tos, kuria ėjo procesija, ant 
ėmėsi šito sunkaus darbo
parodyti net ir kvailiams, 
kad Baloto darbas yra bai-

Moksleivis
Amerikos Lietuvių R.-K. Moksleivių Susiv.

■ ORGANAS

Vienatinis mėnesinis lietuvių moksleivių laikraštis. 
Jame telpa gabiausių moksleivių raštai.
Kaina metams $1.00; pusei nlet. 50 c.

Užsisakyk tuojaus:

“Moksleivis”
43 Chapel St. Westfield, Mass.

“Tautos Rytas”
I Mėnesinis Blaivininkų Laikraštis 1 puslapių^ 
| didumo. Kainuoja metams 50 c. |
į Adrijas: $
j Rev. J. Valaitis |
| 28 Cherry St. - - Shamokin, Pa-f

....... ""

karčemos prieangio sustojo 
nurys lietuvių socialistų su 
didžiais raudonais ka’dary-

8 “EŽYS”

ATNAUJINAMA RYTU 
PRŪSIJA.

Iš Berlyno praneša, kad 
Vokietijos vyriausybė ne
laukianti karės galo, bet ė- 
musi dabar atnaujinti rusų 
įsiveržimu sunaikintų Rytų 
Prūsiją. Pradžioje tam ti
kslui paskirta $100,000,000. 
Architektai braižo mies
tams ir namams pienus, ma
tininkai matuoja busimiems 
miestams gatves ir kelius.

Rusai Rytų Prūsijon bu
vo įsiveržę du kartu 1914 
metais. Pirmų kartų jie ne
toli įsiveržė ir jiems teko 
įšbuti tik 3 savaites. To-

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

tinkite “Žvirblį”, kurs ištisiems metams prekiuoja tik 
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 pavionių 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 aiškius adresus.

‘‘Žvirblio" Kaina Angliojoj S šilingai.
“ŽVIRBLIS”

Box 576 - - - - Forest City, Pa.

Jei pats sugebi — į “Ežį” rašyk.
Nori sveiko juoko? — prie “Ežio” cik. i
Pažink pirmų “Ežį”, ir tuokart peik. j
“EŽYS” mėnesinis'juokų laikraštis, bado lygiai t 

amerikiečius, lygiai Britanijos lietuvius. Atsiųsk ad- • 
resų ir gausi pasižiūrėjimui numerį uždykų, o kai pa- i 
matysi, tai visad “Ežį” skaitysi. Kaina metams £ 
75 centai, pusmečiui 40 c. pinigai siunčiami money J 

$ orderiais.
Adresas:

to

*

“EŽYS 99
t213 Station Road, Dykehead Shotts Scotland

Lietuviai! į
Skaitykite ir Platinkite Lietuvių 

Katalikų Savaitinį Laikraštį

ŽVAIGŽDĘ
“ŽVAlužDE” yra seniausias lietuvių katalikų laikraS- 

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

METAMS ATSIEINA TIK $2.00
Korcespondenei, as ir pinigus siųskite šiuo adresu:

ŽVAIGŽDE
3654 Richmond St., Philadelphia, Pa.

«S

l
1K

Jei nori turėti gerų ir pigų laikraštį, užsirašyk

“Sa n taika”
Mokslo, politikos, poezijos ir satyros 

savaitinis laikraštis.
“SANTAIKOJE” telpa įvairių-jvairiausios viso pa

saulio 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, laiš

kus ir kreipdamiesi su visokiais rei
kalais adresuokite:

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

Didesnė! , Didesne!
“TIKYBA ir DORA”

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

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

Adresas:

“Tikyba 

1631 W. North Avė.
ir Dora’

Chicago, III.



SAVAITINIS DRAUGAS
±fi!

KasTai mano opinija, 
daugiau ?

Kun. Struckus.Namo reikale
(Tą straipsnį dedame ištisai 

netaisę turinio. Us jį Redak

cija neatsako).

XXXI Seimas galutinai 
nutarė pirkti nuosavų namų 
New Yorke. Kad Susivieniji
mui nuosavus namas yra būti
nai reikalingas, dviejų nuomo
nių būti negali. Bet kad jis bū
tinai tur bnt Nefw Yorke, tai 
man ir po šiai dienai dar ne
yra aišku. Kodėl stvertųsi net 
kreivų būdų šj reikalų varu po 
kelių draugų madai pervary
ti ? Kodėl, sakysim, pirkimo 
namo komisijon iš New Yorko 
apskričio rinkta net kelius są
narius, o iš Pennsylvanijos, 
kur visa organizacijos širdis, 
tik vienų? Nejaugi tie drau
gai mano apie visų šimtų 
kuopų, ignoruoti? Išeitu taip,* 
kad mes tik mokesnius mokė
sim, o kiti mumis valdys. Va
dinasi tikras: “taxation witli 
ont representation”.

PROTOKOLAS.
SUSIV. L. R. K. A. CENTRO 
VALDYBOS SUSIRINKI
MO, ĮVYKUSIO BIRŽELIO 
9 D., 1916 M., PHILADEL

PHIA, PA.

Pasibaigus Seimui, ant 
rytojaus, įvyko Centro Valdy
bos posėdis šv. Kaziimero 
bažnytinėje svetainėje. Posė
dyje dalyvavo visi vald. sąna
riai, apart kningiaus kun. 
Struckaus, kuris delei truku
mo laiko išvažiavo namon 
anksčiau. r

Buvo apkalbėti ir nutarti 
šie dalykai:

1. Senas išdininkas bus pa- 
liuosuotas nuo kaucijos tų- 
syk, kuomet induos naujam 
visų Susiv. turtų, kuris yra 
po jo globa tvarkoje ir čiely- 
bėje. Tas turės būt atlikta ne
vėliau — liepos 1 d., 1916 m.

Kaip ten nebūtų, žiūrint į 2 jgaliotai komisijai 28- 
šį dalykų rimčiau, butu taip.įam geįnie apžiūrėti farmas 
pirkti nuosavų namų šįmet, Hartfordo apylinkėj, pripa- 
butų didžiausia klaida. luo- »įn|a išmokįtį pUsė bilos, pa

mokėt mėnesiui kiekvienam 
sąnariui ir tt. Tam bus reika
lingas centro raštinėje tūlam 
laikui ekstra darbininkas, ku
ris bus apmokamas iš Susivie
nijimo.

J. S. Vasiliauskas. 

Susiv. Raštininkas.

PUANEŠIMASS.L R. 
K. A. KUOPOMS.

Atsibuvusiam šių metų Sei
me, likosi išrinktas kitas iždi
ninkas. Taigi daugiau jokių 

pinigų senojo iždininko var
du nesiųskite, bet siųskite 
naujajam šiuo adresu: J. 
Stulgaitis, 140 S. Meade St., 
Įsitėmykite, kad siunčiant pi
nigus ; money orderiai ar če
kiai turi būt išrašomi iždinin
ko vardu ir pasiunčiami sy
kiu su lapais mokesčių pas 
iždininkų; iždininkas pri
ėmęs pinigus, pasirašo ant 
lapo mokesčių ir prisiunčia į 
centro raštine. Laikanties to
kios tvarkos, sąnarių mokes
tis greit pasieks centro iždų 
ir bus išvengiami bereikalin
gi keblumai.

J. S. Vasiliauskas.

Susivienijimo Raštininkas,

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ RYMO KATALIKŲ AMERIKOJE 
31 SEIMO, BIRŽ. 6, 7 ir 8 D., 1916, PHILADELPHIA, PA.

PROTOKOLAS.
(Tųsa)

Susiv. iždas nuo 30 iki 31 
Seimo užaugo .... $16,154.25 
Visas Susiv. turtas $74,267.58

Susiv. sekretoriaus rapor
tas priimamas.

Susiv. iždininkas, Pr. Bur
ba, išduoda raportų. Iždinin
ko su sekretoriaus raportu 
sutinka. Susiv. pinigai ir tai- 
tas:

The Plymouth National 
Bank of Plymouth, Pa.

$9,574.22
Merchants Banking Trust 

Co., Mahanoy City, Pa.
$6,397.94

The Peoples National Bank, 
Edvvardsville, Pa. $20,940.72 
The First Litliuan. Building 
Ass’n., Baltimore, Md.,

$167.58

Sesija užbaigta 6 v. 
min. vakare.

ANTRA DIENA.

20

8 vai. iŠ ryto gedulingos 
šv. Mišios už mirusius Susiv. 
sąnarius.

Sesija 3, 9:15 vai. iš ryto.

Skaitomi Seimui prisiųst 
pasveikinimai. Pasveikini 
mus prisiuntė:

1. J. Jusevičius, 123 kp 
rašt., iš Dorrisville, III.

2. Ona T. Kryžanauskieir 
iš Shenandoah, Pa.

3. Antanas S. Vaitkus i. 
Dayton, O.

4. Kun. J. V. Kudirka ii 
Edvvardsville, Pa.

5. Petras Saulėnas iš Hart 
ford, Conn.

6. Dr. A. K. Rutkauskas
Per šiuos metus atidaryta daktaras kvotėjas> i8 Chica

met, kuomet tūkstančiai ka 
liuobų kriokia, kuomet milijo 
nai žmonių būna ugines pa 
vojuje, pradėti tokį įžymi 
darbų, reikėtų vien giliukiui Į 
rankas kristi. Bet kadangi 
mes neturim nei spėkų nei ka 
pitalo giliukį vaikyti, mani 
patarimas butu: dar palaukim 
Dar palaukim ir pažiūrėkim 
kų dabartinė karė išryš. Gud 
riausi žinovai galvas laužo 
kas bus po karės. Kodėl g 
tas mus neturėtų apeiti?

Amerikonai kaskart vii 
daugiau ir uoliau savo likiim 
pradeda rupi uties. Abejoja 
kad jų armija, laivynas išga
lėtu priešais bent priešų, atsi 
laikyti. Pasirodo, kad netik kų 
bet atsakančių žinovų kare 
vesti trūksta. Apskaitliavę esu 
kaip veikiai New Yorkas ir ki 
ti strategiški punktai priešu 
gali kliūti. Jei tie ekspertą 
neklysta, ypač Ne\v Yorkas 
kaip ant plauko kabo. Kodėl 
gi mes į tų galimų pavojų žiu 
rėti nenorim? Ar gi dar bud 
nesnės žinios reikia, kaip, kad 
“Saulės” namuose, Kaune, 
kuriuos mes taip uoliai rė 
meni, vartebojasi amžiui niu 
«ų priešai — vokiečiai ? Me
duok Dieve! Bet gi tuomet, 
kuomet “Saulės” namams 
pamatai dėta, net ir pranašai 
nedrįso jų likimų paskelbti. 
Šiandiengi mes steigdami S. 
L. R. K. A. namų Neu Yorke, 
neužsimirškinie ir tai: kasžin, 
ar New Yorkas, karei pasi
baigus, bus Suvienytose Val
stijose? Kasžin, ar ir S. L. 
R. K. A. namas nebus paver
stus j ligoninę, kaip kad 
“Saulės” namai Kaune?

Draugai! namų pirkti nu

Chicagos aps
kričio S. L- R. 

Ki fl. didelis 
susirinkimas
Matydami svarbų reikalą 

dėl gerovės. SLRKA.,. dėl 
kurio būtinai privalome vi
si pasitarti, kaip turime vei
kti, esame priversti sušauk
ti Chicagos apskričio nepa
prastą ir sykiu, pusmetinį 
susirinkimą. .Visus Chica
gos apskričio kuopą atsto
vus kviečiame pamąstyti,, 
kad 31 seimas 3 balsais nu
tarė pirkti Sus-mui namus 

išdininko, ir steigti savo laikraštį. Vi- 
tsa tai kaštuos kelios dešim-

tarėme. Bet pirm, nei
sim nutarimų pildyti, apčiupi- 
irųkim gerai savo pozicijų, 
kad paskui nereikėtu gaile- 
ties mums labai naudingų pi
nigų ir ilg'i ^įetų energijos.

d susitaikymų, už lėšas, pa- 
trytas važinėjant apžiūrėti.

3. Nutarta, kad naujasai 
dininkas turi užsistatyti 

; lucijų nevėliau liepos 1 d.,
116 m. Nors dabar ant ran- 
ų bus laikoma daug ma- 
iau pinigų, tatai butų galima 
• kaucijų sumažinti, betgi pe- 
eitarn Seime nieko apie tų 
laušimu nekalbėta. Todėl 
aldvba nutarė dėl geresnio 
žganėdinimo Susiv. sųna- 
ių palikti tų pačių kaucijų, 
aip buvo senojo
ai yra $15,000.

4. Nutarta nupirkti Į cen-
ro raštinę geležinę spintų 
‘Safe-Cabinet” dėl sudėji
mo ir užlaikymo visų svarbių 
lokunientu ir kningų, kad jas 
psaugoti nuo ugnies (fire 

proof).
5. Centro raštininkas pra- 

lešė, kad užsipildė visos su
tariu kningos ir nėra kur už- 
ašyti naujus sąnarius. Daly

bų apkalbėjus pasirodė, kad 
labar vartojamos sąnarių 
alingos centre, įvedus refor- 
nas, pasiliko visai netinka- 
aomis; nes pagal valstijų rei
kalavimų,1 pinigai nuo sųna- 
ių turi Imti užrašinėjami at- 
ikirai ir sąskaitos vedamos 
pagal fondus; o senosiose 
alingose rubrikos užvestos 
vik vienodoms mokestinis. 
Taigi nėra vietos atskiram ino 
kesčių surašymui. Todėl nu 
tarta įtaisyti naujas kningas, 
lapų sistemos, pritaikintas 
reikalaujamam grupavimui pi 
nigų į fondus. Sutaisyti ir 
užvesti sistemų, tuipgi užste- 
liuoti kningas pavesta atlikti 
centro raštininkui.

6. Užvedant kitas kningas, 
prade- prisieis perrašyti iš senųjų

kningų sąnarių vardus ir už
rašus: kada ir kiek metu am
žiaus prisirašęs, ant kiek su

mos apsidraudęs, ant kiek pa- 
šelpos įsirašęs, kiek atsieina

tis tūkstančių, o Sus-mo iž
de yra tik 74,000 dol. Namo 
pirkimą ir laikraščio steigi
mą privalo nubalsuoti visi 
Susivienijimo sąnariai, o ne 
keli seimo delegatai. Taigi, 
gerbiamieji, be atidėliojimo 
privalome susirinkti kuo- 
skaitlingiausiai į šitą susi
rinkimą ir visi iš vieno pasi
tarti apie šiuos ir kitus da
lykus. Susirinkimas įvyks 
nedėlioj, 16 d. liepos, 1916 
m., 2-rą valandą dieną, šv. 
Jurgio parapijos svetainėj, 
Chicago, 111., 32 place ir S. 
Auburn avė. Visą kuopą at
stovus kviečiame, kuoskait- 
lingiausiai. pribūti.. Kurią 
kuopą atstovai negalėtą pri
būti, meldžiame savo nuo
mones, arba nutarimus pri- 
siąsti per laiškus. Kuopos, 
kurios dar neturi tikrą at
stovą, arba dar. nepriguli 
prie apskričio, malonėkite, 
pribūti. Apskričio vyriau
sybei labai. butą. geistina, 
kad į šį susirinkimą atvy
ktą. kuodaugiausiai kuopą 
inteligentijos.

Vardu Chicagos 1 apskr. 
A. J. Sutkus,

Apskr. pirm.
J. J. Palekas, 

raštininkas

trys nauji “Accounts”. 
Luzerne County National
Bank ....................... $3,000.00
The AVyoming National
Bank ....................... $5,000.00
The Slovonic Deposit 
Bank .... 3,000.00

Visi AVilkes Barre, Pa. 
Išduota ant liypotekos šv. 

Kazimiero seserų vienuoly
nui, Chicago, III. $10,000.00
Pas iždininkų ant rankų
iki 1 d. birž.........  $13,687.12
Susiv. kningos, ženkleliai, 
rašt. rakandai etc. $2,500.00 

Visas Susiv. turtas
$74,267.58 

Iždininko raportas priima
mas su patėmijimu, kad iž
dininkas laikytųsi Seimų ir 
Centro valdybos nutarimų (47 
bal. už patėmijimu, 23 prieš).

Iždo globėjų raportas 
vienbalsiai priimamas.

Kun. A. Milukas pranešu 
apie delegacijų dėl išgavimo 
Lietuvių Dienos pas Suv. Vai 
stijų prezidentų. Delegecija 
yra siunčiama nuo “Ameri
can Relief Fund for the Lith
uanian AVar Sufferers”. Pra
šo, kad Seimas įgaliotu dele
gacijų ir S. L. R. A. vaidu 
šnekėti. Seimas įgalioja.

Seka Susiv. kningiaus, 
kun. S. Struckaus, raportas. 
Susiv. sąnariams kningų iš
duota: “Lietuvių Lenkų
Unija” — 7500. Kitokių knin
gų — 101. Viso 7601. Rapor
tas priimamas.

Raportuoja Susiv. 
kas vadovas, kun. J. J. .Ja
kaitis. Iš raporto paaiškėjo, 
kad velykinės išpažinties atli
kimo paliudijimų neprisiun-j 
tė šios kuopos: 3, 4, 15, 16, 
22, 29, 31, 32, 33, 36, 48, 49, 
67, 68, 72, 76, 85, <KI, 95, 97, 
99, 105, 106, 111, 117, 120,
121, 137, 138, 144, 147, 150, 
156, ir 160. Seimas nutaria: 
a) kuopoms kurios neprisiųs 
paliudijimų apie sąnarių ve
lykinės išpažinties atlikimų, 
duoti viešų papeikimą h) Tos 
kuopos, kurios nepasirūpins 
P'i5 ųsti paliudijimų apie su
narni velykinės išpažinties 
atlikimų 1916 m., į ateinantį 
Seimų (19l7rn.) neturės tei
sės siųsti savų atstovų.

Galop skaitomi pasveikini
mai, kuriuos prisiuntė:

L kun. A. Staniukynas iš 
Chicago, III.

2. Jonas A. Vieraitis i: 
Worcester, Mass.

3. Esperantistų kuopelė i. 
Philadelphia, Pa.

4. P. .T. Juškaitis, A. L

go, III.
Delegatų vardašaukis. Į 

sesijų nepribuvo: Petras Gra 
jauskas, Klemensas Steponą 
vičius, Mat. Toluba, Kun. A 
Milukas, Jonas Valukonis.

Naujų delegatų pribuvę 
nuo 21 kp.—Mik. Venys, 31 
kp. — kun. J. Dobužinskas. 
109 kp. — kun. G. Grikis, 135 
kp. — kun. N. Petkus.

Skaitymas pirmos dienos 
protokolo. Protokolas vien 
balsiai priimamas.

Duota įnešimas ir vienbal 
šiai priimta, kad į sesijas, 
kaipo svečiai, tegali atšilau 
kyti vien S.L.R.K.A. nariai.

Mandatų komisijos praneši 
mai. Referuoja kun. J. Ja 
kaitis. Abejotinos vertės man 
datai esu tik 40 kp. Pereitų nu 
tų Seimas Vincui Dundzilai, 
40 kp. nariui, užgynė užimt, 
kokių nors vietų valdyboje. 
Šiais-gi metais virsminėtasn 
Vincas Dundzila ant mandate 
pasirašo kaipo kuopos pirmi 
ninkas. Už nepildymų Sei 
nio nutarimų, 31 Seimas virš 
minėtai kuopai išreiškė viešą 
papeikimų ir jos delegatų ne 
pripažįsta už teisėtus. Seimai 
vienok 40 kp. delegatams su 
teikia patariamąjį balsų. Bt 
to, 40 kp. laike 3 mėnesių tur, 
išrinkti į pirmininkus kitų as 
menį.

Skaitomas pereitų metą 
protokolas. Protokolas, si.

dvasiš- tilpusiais prie jo centro vai 
elybos pataisymais, vienbalsia- 
priimamas.

Presos komisija skaito šv. 
Tėvui telegramos tekstų. Už 
girta rankų plojimu.

Mikolas Venys, naujai pri
buvęs delegatas, sveikina Sei 
nto delegatus varde Lietuvių 
Darbininkų Sąjungos.

Emigracijos komisijos sek
retorius K s. Strumskis išduo
da komisijos veikimo apyskai
tų. Iš karės priežasties ii 
emigracij|ai sustojus komisi
jos veikimas visai sumažėjo. 
Raportas priimamas.

Prašymų komisijos varde 
referuoja kun. K. Statkus.

Studentas M. M. šlikas*
prašo paramos mokslui baig 
ti. Nutarta jam jmskolinti 
106 dol. iš Stipendijų Fondo 
su ta išlyga, Kad vėliau jam 
aut kojų atsistojus tų sumų 

j Susivienijimui atgi ųžintų.
Sesija uždaroma 12 vai. 

15 min. po pietų.
Sesija 4, 2 vai. o pietą. 

Skaitomi pasveikinimai. 
Prisiuntė:

4528 S. Washtenaw avė.
Chicago, III. R. K. M. Susiv. iždininkas.

Buk tikras, kad Jūsų sunkiai uždirbti 
gal yra padėti bankoj, kuri duoda Jum pilną 
tikrinimą.

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

Visados daryk biznį su banka, 
KURI YRA BANKA

Peoples Stock Yards

STATE BANK
Prie Ashlaid Avė. ir 47 gatvės

šteklius arti $6.000 00 0 
Po valstijos priežiūra.

Seniausia, didžiausia ir stipriausia banka i 
vakarus nuo Stock Vardą.

1. Juozas B. Šalčius iš Wa- Fondo.
erbury, Conn.

2. Jonas Rėkus iš AVilkes- 
Barre, Pa.

3. J. J. Palekas ir P. Mu- 
evičius iš Chicago, III.

Juozui Kučinskui, 61 kp. 
nariui, nutarta taip pat paau
koti 25 dol. iš Našlaičių Fon
do.

Marijonai Lazauskienei, 61
4. Am. Liet. R. K. Moterų kp. narei, našlei, nutarta su-

5ų junga.
5. Kun. K. Vasiliauskas, 

mo 97 kp. iš AVestfield, Mass.
40 kp. atstovai prašo sugrų- 

.inti jiems mandatus. Nutar- 
a negrąžinti.

Skaitomi atsišaukusiųjų 
įrašymai.

Šv. Kazimiero seserų vie- 
tuolynas per kun. A. Staniu- 
.ynų prašo Susiv. paskolinti 
ar 10,000 dol. ant 4'nuošim

čio. Vienbalsiai nutariama, 
Jentro valdybai ištyrus, pa- 
kola suteikti.

A. L. R. K. Moksl. Susiv. 
įrašo aukos laikraščio “Mok- 
leivio” palaikymui. Nutaria

ma duoti aukų sumoje 100 dol.
Mikolas Ropė prašo atlygin- 

i laidotuvių iškaščius įnirusio 
lepilno nario 77 kp. Jono Dri- 
:io. Nutarta išmokėti 50 dol. 
ulyg pereito Seimo nutari

mo.
Juozui krakauskui nutarta 

šmokėti gyvan pusę poinirti- 
įės, sulyg jo prašymo.

Augustas StaitKevičius, 24 
;p. narys, prašo jam, kaipo 
paliegėliui, palengvinti į Sus-

teikti parama sumoje 25 dol. 
iš Našlaičių Fondo.

Padaroma pertrauka ant 10 
min. Sesija uždaroma 3 vai. 
50 min. po piet.

Sesija 5, 4 vai. po pietą.

Užlaikytų pomirtinių reika
lai. Referuoja Susiv. sekre
torius, Juozas Vasiliauskas. 
Seimo nutarta:

1. Antano Šveisčio, 79 kp. 
nario, pomirtinę paskirti į Su
siv. iždų, jei pagarsinus orga
ne per 6 mėnesius niekas ne
atsišauks.

2. Juozo Žungailos, 10 kp. 
nario, pomirtinės išmokėjimų 
atidėta ant tolinus.

3. Petro Daukšio, 77 kp. 
nario, pomirtinės išmokėjimų 
pavesti valdybai. Jai pasi
teiravus pas advokatų, jei ma
tysis išmokėjimo reikalingu
mas —išmokėti, o jei ne—-pri
skirti prie Susiv. iždo.

4. Simano Virpšos, 131 kp. 
nario, nepristatant dokumen
tų, pomirtinės išmokėjimų a- 
tidėti tolesniam laikui.

5. Jurgio Stankevičiaus, 
114 kp. nario, pomirtinės rel

ino mokesnius. Nutariama kalus pagarsinti organe. Jei
išmokėti 25 dol. iš pomirtinės, 
bet tie pinigai bus kuopos 
globojami.

Katarina Švieriauskienė, 24 
kp. narė, senelė ir negalinti 
dirbti prašo pašelpos. Nuta
riama jai paaukoti 25 dol. iš 
Našlaičių Fondo.

Vinco ir Jurgio Draugelių 
prašymas baigti išmokėti po- 
nirtinę (viena pomirtinės pu
tė buvo pirmiau išmokėta) at
nešta.

Juozas Bubnys, 30 kp. nn 
■ys, prašo 50 dol. iš pomirti- 
įės; turįs 73 metus ir esąs 
/argingame padėjime. Seimai 
uitaria išmokėti 50 dol.

Laikraščio ‘‘A Pica for the 
Litbuatiians” literatiška ko 
misija prašo tam laikraščiui 
paramos. Seimas pripažino 
reikalingu paskatinti visus 
Susiv. narius prie to laikraščio 
platininio ir tuo suteikti jam 
paramą.

\\ iii. Bružaičio prašymas at
mesta, kadangi nei kuopos nei 
kieno kito nebuvo paliudytas.

Balti ns Ajauskas, 47 kp. na
rys, neregis ir negalintis dirb
ti prašo aukos. Nutaria jam

po 6 mėnesių niekas neatsi
šauks, priskirti prie Susiv. iž
do.

6. Juozo Pietelio, 90 kp. na
rio, pomirtinę išmokėti jo vai
kams, kaip tie suaugs į metus.

7. Kaz. Matusaičio, 133 kp. 
nario, pomirtinės išmokėjimų 
atidėti.

8. Petro Ronišos, 43 kp. na 
rio, pomirtinės išmokėjimų 
palikti ant tolinus.

9. Agotos Kandrotienės, 8 
kp. suspenduotos narės, po
mirtinę išmokėti.

10. Barboros Ivinskienės, 
48 kp. suspenduotos narės, po
mirtinę išmokėti.

Knygų peržiūrėjimo komisi
ja išduoda raportų. Raportas 
priimamas ir komisijos na
riams nutariama už darbų iš
mokėti po 5 dol.

Skundai.

Referuoja kun. S. Struckfls.
85 kp. skundžia 2 nariu: Mo

tiejų Dobilų ir Antanų Bon- 
dziuskų už prieškatalikiška a- 
gitaeijąi, griaujančią parapijų 
tvarką’ ir už klaidingų apie Su 
siv. žinių skleidimų. Kuopai 
liudijant ir ant vietos liudi-

paaukoti 25 dol.'iš Našlaičių ninkama esant, nutarta:
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‘jų Dobilą, suspenduoti 
ubas metams.
Maną Bondzinską suspen-

(ti ant pusės metų.
Abu per suspendavimo lai

ką turi per laikraščius atšauk
ti šmeižtus ir paliauti betvar
kę parapijoj kėlus. Jei to per 
tą laiką nepadarys—išbraukti j 

iš Susivienijimo narių skai-t 
'i'SiUS.

Mat. Tolubos skundas ant 
Kaz. Krušinsko atmesta ne- 
varstant.

Įnešimai.
3 kp. ineša Tautiškus Cen- 

i nusiųsti nukentėjusiems 
. arės. Kadangi šiais me- 
s tautiškų centų visai mažai 

t r anda, tai 23 kp. įnešimas
lėta Į šalį.

’, 71, 91 ir 150 kp. įnešimas 
. is’v. pinigus laikyti vien 
' enjisylvanijos valstijos ban- 

e atmesta.
3 kp. įnešimas Susiv. pi

gus perkelti į Masachuss- 
Its Valstijos bankas ir po- 

., metų po prisirašymo į Su
siv. nariams mokėti tam tikrus 
dividendus, kaip kad kaikurios 
“insuranee” kompanijos daro, 
—atmesta.

30 ir 31 kp. įnešimas visus 
Susiv. pinigus laikyti banko se 
Susiv. vardu, vienbalsiai pri
imamas.

1, 2, 123, 174 kp. ineša, kad 
Susiv. pašelpos skyriaus na
riui išsirgus 2 savaiti ar dau
giau, mokėtų ir už pirmąją li
gos savaitę. Nutarta pašelpos 
skyriaus konstitucijos nemai
nyti ir prisilaikyti 30 Seimo 
nutarimų.

13, 45 kp. ineša sulyginti 
mokesnius į Lėšų Fondą. įne
šimo svarstymas užsitęsia iki 
Sesijos pabaidai.

Sesija užsibaigia 6 v. 50 m. 
vaki

TREČIA DIENA. 
Sesija 6, 8:25 vai iš ryto.

Pasveikinimų skaitymas. 
Prisiuntė:

1. J. Pečinkaitis ir K. Bar
kauskas iš Brooklyn, N. Y.

2. Kun. J. Ambotas iš Hart
ford, Conn.

3 P. P. Mikalauskas iš Bos- 
Mass.

4. -Pr. Stanevičius ir VI. Ja
navičius iš Forest City, Pa.

5. Petr. Radzevičienė iš 
Newark, N. J.

Delegatų vardašaukis. Į se- 
ijn nepribuvo: Klemensas 

Steponavičius, Juozas V. Ko- 
s. Juozas Baunišaitis, Kun. 

A. Milukas, Kun. M. Pankau-
skas.

Pribuvo delegatai nuo:
5 kp.—Adv. A. A. Šlakis.

3 kp.—Jonas Steponavičius.
60 kp.—Aug. Žindžius.
Nutariama kalbėtojams ap- 
boti laiką 3 min. ir tam pa- 
am delegatui suteikta teisė 
'1 ugiau 2 sykiu kalbėti, iš- 

kirus Centro Valdybos na
rius.

Baigiama svarstyti į Lėšų 
Fondą mokesnių sulyginimo 
klausimas. Galutinai 46 bal
sais, prieš niekam nebalsuojant 
mokesnių sulyginimo klausimą 
nutarta atmesti ir laikytis tai
syklių, kokias nustatė 30 Sei
mas.

13, 115 kp., New Yorko ir 
New Jersey apskričiai ineša, 
kad pašelpos ligoje išmokėji
mą paskubinus, butų išmoka
ma be iždo globėjų parašų; už
tenka pirmininko, raštininko 
ir iždininko parašų. 49 bal
sais, prieš niekam nebalsuo
jant, įnešimas priimama su

patėmijimu, kad ligos pašelpa 
butų išmokama ne vėliaus 15 
dienų ir kad iždininkas n Auri 
bilas ilgiau 2 dienų laikyti.

98, ICO kp ineša visus įstoji
mo mokesnius palikti kuo
poms. Vienbalsiai nutariama 
25c nuo kiekvieno naujo nario 
siųsti Centrui, o likusius įsto
jimo pinigus pal.k'i ku ponis, 
iš ko kuopos ga'.ės . nin- 
kams atlyginti.

Susiv. Namo Klausimas. 
Neatdėliojant namą pirkti 

ineša 2, 4, 13, 21, 24, 30, 31, 41, 
45, 47, 71, 85, 91, 98, 100, 101, 
1l5, 123, 150, 174, New Yorko 
ir New Jersey apskričiai. Na
mo pirkimui priešingos 40 ir 
61 kp. Visapusiai nuosavaus 
namo pirkimo klausimą ap
svarsčius, slaptu balsavimu 47 
prieš 27 (8 iš pastarųjų pa
geidavo namo pirkimą tik ati
dėti) nusprendžiama namą 
neatidėliojant pirkti.

Pertrauka ant 10 min. Se
sija uždaroma 11 vai. prieš 
piet.

Sesija 7, 11 vai. 10 min. 
Prieš Piet.

Svarstoma kur namą pirk
ti: Yra du įnešimai: pirkti 
New Yorko apielinkėj ir Penn- 
svlvanijos valstijoj. 39 balsais 
prieš 36 namą nutariama įsi
gyti New Yorko apielinkėj.

Sesija užbaigiama 12 v. 25 
min. po piet.

(Bus toliau)

SUSIVIENIJIMO L. R. K. 
AMERIKOJE, SKOLINGI 
SĄNARIAI UZ 2 rą BER- 

TAINĮ, 1916 METŲ. 
Malonės veikiai užsimokėti.

(Tąsa)
156 kuopa.

Jonas Rupman, kaltas 
4 mėn., Mikas Balčaitis, kal
tos už 4 mene.

157 kuopa.
Sebestijonas Augštuolis, 

Ona Meškauskienė.
159 kuopa.

Jonas Petrauckas,
Macejunienė, Juozas 
čius.

160 kuopa.
Jurgis jokupkn, R ų>ol ;

Andreliunas, Juozas Valskis, 
Povilas Aukštikalnis, Ono 
Sakunienė.

161 kuopa.
Monika Szliterienė, Berno

tas Aszmonas.
162 kuopa.

Petronė Sinku nienė, Ona 
Urbanavičiūtė, Petronė Serkš- 
niutė, Grėsė MileriČe.

163 kuopa.
Alek. Prečinauskas, Pranas 

Burneika.
164 kuopa.

Jonas Sargunas.
165 kuopa.

Vinčas Karalevičius, kal
tas už 4 mėnesius.

169 kuopa.
Povilas Rozanskas, Juoz. 

Vakulskiutė, kalta už 4 mėn. 
Kazys Papseris, Marė Papse- 
rienė, Pranas Pukenis.

171 Kuopa.
Teresa. Staniulienė, Myko

las Simkaitis kaltos už 4 mėn.
176 kuopa.

Antanas Kasis, Teodaras 
Urbas, kaltas už 4 mėn., Sta
nislovas Bašinskas.

177 kuopa.
Matas Jenavičius,

už 4 mėn.
178 kuopa.

UZ

Košt.
Valin-

kaltas

kus šlamštus, kuriais daug 
Jonas Mickunas, Antanas^'musų brolių suklaidino, iŠve- 

Zaveckas, Martynas Brazio-dė iš doros kelio. Daug jų 
nis, kaltas už 4 mėn. atitraukė nno bažnyčios, at-

180 kuopa.
Vincas Jarnmliavičius kal

tas už 4 mėn., Zigmontas Plita 
kaltas už 4 mėnesius, Jurgis, 
Barnett.

pavieniniai.
Jonas Jogminas, Antanas 

K renčias.
Suspenduoti nariai Vaikų 

Skyriaus.
1. kuopa.

Marė Sabaliauskiutė, Ale
na Silkevičiutė, Alena Rudai- 
čiutė, Jadviga Sabaliauskiu
tė, Magdė Kupsčiutė, Alena 
Kupsčiutė Kazimieras Kups
tas, Marė Staniukiniutė, Ona 
Vaičiekauskiutė.

3 kuopa.
Juozas Miliukas, Jonas Mi

liukas.
7 kuopa.

Pranė Senutukė, Vincas Se- 
nutakas, Jonas Senutakas, 
Vladas Kirkilas, kaltas už 
1-1916, Rožė Debelskiutė kal- 
kalta už 1-bert. 1916, Kazys 
Debesis, kaltas už 1-1916 ber., 
Juozas Debesis už 1-1916, 
Jonas gaidelis kaltas už 1-1916 
Adelė Gaideliutė, kalta už 1- 
1916 m., Bronislava Debe- 
siutė kalta už 1-1916 m.,

9 kuopa.
Juozas Urbonavičius, kaltas 

už 1-1916 m., Albertas Kalpo
kas.

10 kuopa.
Albertas Kalpokas, kaltas 

už 1-1916 m.
11 kuopa.

Jonas Sakalauskas, Ona Sa- 
kalauskiutė.

12 kuopa.
Košt. Krintuikė.

13 kuopa.
Ona Zardeckiutė, Izabelė 

Jukneliutė.
15 kuopa.

Juzepa Rudriutė.
, • -S* tii į *. ’V17 kuopfc

Leonas Berzinskas, Vikto
ras Laivukas, Juozas Laivu- 
kkas, Matas Laivukas, Jero
nimas Matukynas, Feliksas 
Kaminskas, Magdė Šargaliu- 
Rekus, Jonas Rėkus, Antanas

(Bus daugiau.)

LOPE? IR BERNICE, PA.
Šituose abejuose mieste

liuose gyvena keliolika lietu
vių šeimynų ir kelios dešim
tį s pavienių

Bernice miestelyj gyvuo
ja S. L. R. K. A. kuopa. Bet 
mažas skaitlius lietuvių prigu
li. Tas pat yra ir su Lopezo 
lietuviais. Nesuprantama^ 
daiktas, kad lietuviai nieko 
nesirūpina savo likimu. Ka
talikų Susivienijimas yra di
džiausia lietuvių organizacija 
išeivijoje. Jinai savo sąna
riams teikia ne tiktai pomir
tines, bet ir pašelpas ligose 
Gi tas Amerikoj gyvenan
tiems lietuviams darbinin
kams ir yra svarbiausias dai
ktas. Be to, kiekvienas sąna
rys gauna gerą katalikišką 
laikraštį “Draugą”, kaipo 
organą už labai mažą kainą.

Mes katalikai, prigulėda
mi į katalikišką organizaci
ją, ne tik kad iš to turime sau 
naudą, bet padraug priside
dame prie katalikystės sus
tiprinimo tarp lietuvių. Pas
taraisiais keliais metais Ame
rikoje blogos valios žmonės 
pradėjo išleidinėti visokius 
socialistiškus ir laisvamaniš-

šaldė tikėjime. Tatai mes iri s> L< R K A 75 kuopa> 
turėtumėm šiandie stengties ^Vanamie, Pa., liepos 16 d. tu

rės savo pusmetinį susirinki
mą paprastoj vietoj tuojaus 
po sumai. Visi sąnariai kvie
čiami susirinkti ir atsivesti 
norinčius įstoti į Sus-mą.

B. Petrauskas, rašt.

tuos savo brolius atgal pat
raukti tikėjimai), paliuosuoti 
juos iš socialistų ir laisvama
nių žabangij. Tam tikslui 
mums reikia organizuoties, 
palaikyti katalikiškus laikraš
čius ir šiaip jau visokius ka
talikiškus raštus. Juos visur 
kaip galint platinti. Kuomet 
mes visi to darbo imsimės, 
nei nepajusime, kaip socialis
tų ir laisvamanių laikraštpa- 
laikių nebus kam skaityti. 

Kai tokių pasekmių susi-
laukti, Amerikos visų lietu-pėsčius. Daug sąnarių yra 
vių pirmoji pareiga įsirašyti ) skolingų. Jei neužsimokės, bus 
į didžiausią lietuvių organi- jsuspenduoti arba išbraukti iš 
zaciją, S L. R. K. A., kuri pa-)Sus-mo. Visiems sąnariams 
laiko visa tai, kas tik yra Ituri būti žinotina, kad kuopos
katalikiško.

V. Urbonavičius.
kuopos rašt.

SUSIRINKIMAI.
S.LR.K.A. KUŪPU

CHICAGO, ILL.
S. L. R. K. A. 39 kuopa,

laikys savo pusmetinį susirin
kimą, nedėlioję, 9 d. liepos, š. 
m., 3 vai. po pietų, Garfield 
Hali., 5444 So. AVentworth 
avė.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
sąnarius pribūti minėtan su- 
sirinkiman, nes yra labai 
daug svarbių reikalų. Apart 
kitko bus išduotas raportas, 
atstovo iš 31 Seimo. Taigi 
kiekvienas pasistengti atsilan
kyti ir išgirsti 31 Seimo nu
tarimų ir pagerinimų Susivie
nijimo. Taip pat kviečiame ir 
visus apylinkės lietuvius at 
silankyti į viriau; nė tą susirin
kimą ir prisidėti prie didžiau
sios lietuvių organizacijos.

39 kuopos S. L. R. K. A. 
* Valdyba.

S. L. R. A. 170 kuopa, 
Niagara Falls, N. Y., turės 
savo susirinkimą šv. Jurgio 
parap. bažnytinėj svetainėj 
liepos 9 d., 7:00 vakare. Turi 
ateiti visi sąnariai. Yra daug 
raibiu reikalų.

St. Keršis, rašt.

S. L. R. K. A. 50 kuopa, 
Cleveland, O., turės savo su
sirinkimą šv. Jurgio parap. 
mokyklos svetainėje liepos S 
d., tuojaus po sumai. Visi są
nariai kviečiami ateiti ir atsi
vesti norinčius įsirašyti į Su
mą.

M. J. Šimonis, rašt.

S. L. R. K. A. 135 kuopa, 
Brooklyn, N. Y., turės bertai- 
ninį susirinkimą liepos 9 die
ną, tuojaus po sumos, mokyk
los svetainėje (kampas Have- 
meyer ir North 5th gatvių). 
Visi sąnariai kviečiami ateiti 
ir atsivesti norinčius įsirašyti 
į Sus-mą.

P. Lukoševičius, rašt.

Liepos 16 dieną, š. m., S. 
L. R. K. A. 159 kuopa, Ber
nice, Pa., turės susirinkimą. 
Šin susirinkiman kviečiami 
ateiti visi sąnariai. Prašomi 
ateiti ir visi tie, kurie nori 
įsirašyti Sus-man. Kuo bus 
skaitlingesnis susirinkimas, 
tuo bus geriau. Nes turime 
pasirodyti, jogei tikrai esa
me lietuviais krikščionimis, 
bet ne kokiais puslaukiniais 
žmonėmis.

V. TJrhanavičius,
• kuopos rašt.

S. L. R. K. A. 41 kuopa, 
AVorcester, Mass., liepos 11 d., 
8 vai. vakare, ažnvtinėj svetai
nėj turės savo susirinkimą. 
Kviečiami visi sąnariai ateiti 
ir užsimokėti prigulinčius mo-

susirinkimai įvyksta kas ant
rą utarninką kiekvieno mėne
sio bažnytinėj svetainėj, 20 
AVaverly st. Nepamirškit to
dėl visuomet ateiti ir užsimo
kėti mokesčius.

J. V. Aleksa, rašt.

S. L. R. K. A. 24 kuopa, 
Minersville, Pa., liepos 16 die
ną turės savo pusmetinį susi
rinkimą. Susirinkimas įvyks 
Mainerių svetainėje, 2:00 po 
pietų.

J. Lazarevičius, rašt.

LINKSMA NAUJIENA 
LIETUVIAMS GYVE
NANTIEMS MINERS- 
VILLĖJ IR APLIN

KINĖJ.

Pirmas didelis balius kurį 
parengia 24 kuopa S. L. R.
K. A., Minersville, Pa., įvyks 
panedėlyj, 4-ta d. rugsėjo 
(Labor’s-day) 1916, Mainierių 
svetainėje. Minėtas balius yra 
rengiamas kaipo didžiausias, 
kokį turėjo Minersvillės lietu
viai. Kad kiekvienas turėtų 
proga pasilinksminti, nutaria
me kiekvienam naujai prisira
šius prie 24 kp. duoti dykai 
inžangos į balių tikieta. Todėl 
butų labai neišmintingai pra
leisti taip gerą progą, neįsto- 
jant Į taip didelę ir naudingą 

rganizaciją, koki yra S. L.
R. K. A.

Juozas A. Lazarevičius, 
raštin.

Susirinkimas 85-tos kuo
pos, S. L. R. K. A., atsibus 
nedėlioj, 9 d. liepos 1916., 
1:30 vai. pi pietų, šv. Kry
žiaus parapijos svetainėje!, 
46 ir S. AVodd gatv.

Visus sąnarius, taipgi ir ne 
sąnarius bet norinčius prisi
rašyti prie didžiausios lietu
vių organizacijos, kviečiame 
paskirtu laiku atsilankyti.

J. J. Palekas, pirm.

SUSIV. LIET. R. KAT. 
CENTRO VALDYBOS

RESAI:

Pirmininkas — J. Jaroševi
čius, 1048 Washington St., 
Norwood, 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- 

nersville, Pa.
A. Nausiedienė, 917 W.

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

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

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

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

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

Pirm. A. J. Sutkus, 6321
So. Fairfield avė., Chi.’ago,
m.

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

Chicago, III.
Ižd. J. Žakas, 3339 So.

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

Fairfield avė., Chicago,
m.

P. P. Petrėnas, 422 Is-
’and avė., Rockford, III.

S. L. R. K. A. 165 kuopos 
VIRŠININKŲ ADRESAI:

Pirmininkas, J. Baurušai 
tis, 208 No. 2nd st., Harrison, 
N. J.

Vice-pirm., J. Dunčikas, 
201 Hamilton st. Harrison, 
N. J.

Raštininkas, J. Svetulevi 
čia, 201 John st., Harrison, 
N. J.

Rašt. pagelbininkas, Elz
bieta Marcinkevičienė,, 212 
Harrison avė., Harrison, N. 
J.

Išdininkas, J. Bacenas, 414 
Hamilton st., Harrison, N. J.

Maršalka, V. Bartuškevi- 
čia, 206 No. 2nd st., Harrison,
N. J.

Draugijų
Reikalai

TAUTOS FONDO VAL
DYBA.

Pirmininkas: — kun. J. Ja
kaitis, Providence and Waver- 
ly st., IVorcester, Mass.

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

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

Sekretorius: — Pakštas,
3255 So. Halsted st., Chicago, 
III.

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

Iždo globėjai:
A. Nausiedienė, 917 W. 

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

Pa.

ŠVENTO ANTANO DRAUGI 
JOS, WAUKE0AN, ILL., VAL

DYBOS ADRESAI:

Pirmini akas, Steponas Kelio- 
tis, 1344 So. Jackson st
Pagelbininkas, Kazimieras Bur 

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

nas Samoška, 1230 So. Victoria 
št.

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

Kasininkas, Antanas Bakšys 
<327 So. Victoria su

Kasos globėjai:
Leonas Krikštinavičia,

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

Lincoln St.
1. Maršalka, Pranas Dapkau 

1407 So. Park ava.
2. Maršalka, Antanas Didjur- 

<is, 1327 oo. Park aru /
Knygius Pranciškus Kaptu- 

rauskas, 1321 So. Victoria, St

1326

Susirinkimai po aštuntai kiek- 
rieno mėnesio, apie pirmą va 
landą po pietų. Lietuvių svetai
nėj, 9 ir So. Lincoln gatv.
AM. L. B. K. MOTERŲ SĄJUN

GOS CENTRO VALDYBA
Pirm. —Marijona Juškienė,

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

tautaitė, 2006 String st., Chica- 
io, I1L

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

Ižd. — Antanina Nausiedienė, 
917 W. 33rd st., Chicago, 111.

Iždo globėjos: Pranciška Ma
cijauskaitė, 4358 S. Fairfield 
avė., Chicago, UL

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

Daktarė-Kvotėja: Dr. A. S.
Šlakienė, 3352 S. Halsted st., Chi- 
eago, IU.

Dvas. Vadovas: kun. F. Ke
mėšis, 50 W. 6th st., So. Boston, 
Mass.
ŠVENTO MYKOLO DRAUGI

JOS, ROOKFORD, ILL., VAL-
DYBOS ADRESAI:

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

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

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

Finansų raštin.: J. Zobinas 
1129 So. Churcb st.,
Dr-stės, Dievo Apveisdos para

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

W. 19 PI.
Pag. — M. Ramanavičia, 547 

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

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

558 W. 14 st.,
Ižd. — A. Grišius, 732 W.
Kasos glob.: Zof. Bartkevi- 

Saitė, 1828 S. Peoria st.,
Al. Klimas, 558 W. 14 st.,
Maršalką, — Mikolas Jatun 

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

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

6V. JURGIO KAREIVIO 
DRAUGYSTES, N0RW00D,

MASS., VALDYBOS 
ANTRASAI:

Pirmininkas, Stasys Kadaras 
1038 Washington st.,
19th st.,

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

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

Kasiems, Viktoras Kavaliaus
kas, 22 Sturvant avė., -I

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

Martinas Bulkšas, 39 Tre
mont st.,

Maršalka, Stasys Kamila, 39 
Tremont st.

LIGŲ PRADŽIA. 
Devynios dešimtįs penk

tas nuošimtis visų ligų turi 
savo pradžią virškinimo or
ganuose, sakė profesorius 
Charcot, daugel metų atgal. 
Iš šitų keleto pagarsėjusio 
gydytojaus žodžių pasirodo, 
kaip tai yra svarbu aplaiky- 
ti virškinimo organus gerai 
dirbančiam stovy j. Todėl, 
kaip tik pajausit, kad jau 
jųsų apetitas ar sveikata sil
pnėja, iškart imkit Trinerio 
Amerikoniško aKrtaus Vy
no Eliksirą. Jis iščystys jų
sų vidurius, greitai ir sau
giai; taip-pat sugrąžins a- 
petitą, sustiprins virškini
mo organus ir pridus jums 
energijos. Pilvo ligoms jis 
yra labai geras — visuomet 
atneša gerus rezultatus. 
Kaina $1.00. Galima gauti 
aptiekose. Jos. Triner iš
dirbėjas ehemistas, 1333 — 
1339 So. Ashland avė., Chi
cago, III.



sv9hvao simiivAV£.

Kaip žūna mie
stuose kaikurie 
musų kaimiečiai

ti, kad nors, tu žmogus, pir-’ Vos tik Ona koją į prieme-

Roputkasių kaime Pajuo- 
dupio parapijoj gyveno ūki
ninkas Jonas Rautas su sa
vo žmona Katrina. Jie tu
rėjo sūnų. Joną ir dvi duk
teri: Barborą ir Oną. Tė
vai savo vaikų į valės nelei
do.

Kada jaunuomenė prie 
kaimyno į vakaruškas susi
rinkusi dukdavo, Raulo vai
kai turėjo namie būti.

Išgirdus prie kaimyno 
smuiką bečirškinant, Barbo
rai su Ona net širdis stip
riau plakti imdavo. Tartum 
kas traukte - traukė eiti ir 
bent valandėlę pašokti.

Ona drąsesnė, bėgdavo tė
vų prašyti, kad leistų bent 
valandėlę į vakaruškas nu
eiti. Bet tėvai apie tai nci- 
girdėti nenorėjo, bijodami, 
kad dukterįs susieidamos su 
ištvirkėliais ir pačios neiš
tvirktų.

Ona su Barbora, eidamos 
į bažnyčią, labai norėdavo 
pasipuošti: apsirėdyti pirk
tais drabužiais, apsigobti 
šilkų skepataitėmis. Tėvai 
gi verste vertė naminio dar
bo drabužius nešioti. Mer 
gaitėms širdis tartum plyš- 
te plyšo, matant kaimyno 
dukteris gražius pasirėdžiu
sias.

Tie tėvų varžymai Onai 
su Barbora labai netiko.

Vieną kartą jiedvi susiti
ko vieną kaimyno mergaitę 
kuri buvo kątik sugrįžus iš 
Rygo*. Ši ' ėmė pasakoti, 
apie Rygos linksmybes 
Nereikia, girdi, nei ank
sti kelti, nei sunkių darbų 
dirbi i, skauii’.i pavalgiusi, 
gražiai apsirė ii'ib.i ir švyt
ruok po gatvei, lygu koki 
pjmaitė. O šokių ir grieži
mų kasvakarą lig valios.

Barborai su Ona, apie to
kios Rygos linksmybes besi
klausant, net seilės tysti 
pradėjo. “Bepigu, kad ir 
mudvi nuvažiuotuvėva į to
kį gražų miestą vienus me
telius pagyventi”, sušuko 
abidvi kartu, lygu susitaru
si.

“Nuvažiuoti į Rygą visai 
nesunku”, atsakė kalnie
tėms sugrįžusi iš Rygos vie- 
šnė: lig gėlžkelio tikt kelios 
mylios, o gelžkelu bematant, 
kaip paukštis į Rygą nulė
ksi.”

Taip padrąsintos mergai
tės, nei tėvams nesakyda- 
mos, ėmė rengties į kelionę. 
Prisirengusios, nieko nebe- 
laukdamos išdūmė į Rygą.

Bekeliaudamos vien tik ir 
temanstė apie Rygos gražu
mus. “Nebereiks mudviem 
ten nei tų naminių drabužių 
benešioti, nei per vakarus 
kas namie besėdėti”.

Taip bemąstvdamos ir be 
sišnekėdnmos musų keleivės 
nuvyko į Rygą. Kartu 
kitais žmonėmis ir jos iš 
gelžkelio stoties nuėjo į mie 
stą.

Joms po miestą bevaikš
čiojant ir bežiopsąnt, atėjo 
ir pavakarė. Valgyti norisi, 
nors iš kailio nerkis.

“Užeikiva, Barbora, į tą

štų nagus krimsk!” Barbo
ra vadinama neprašydinos, 
nes ir ji nemažiau buvo išal
kusi.

Įėjusios musų keleivės 
paprašė valgyti. Bet pasi
rodė, kad čia žmonės lietu
viškai nesupranta, o Barbo
ra su Ona kitaip ir nemokė
jo. Nieko nepešusios mer-

nę įkėlė, tuoj durįs už rida- 
ič, ir Barbora viena paliko 
su žvdu.

Seserei atsiskyrus, Bar
borą apniko kažkoks nera
mumas. Ėmė širdis gelti, tar 
t.um prijausdama nelaimę.

Eina Barbora su žydu ly
gu ne savo kojomis. Beei
dama abejoja, ar beeiti kar-

gaitės iš valgyklos gavo ne- tu, ar, pametus savo vadą.
sinties laukan. 

Bevaikščiodamos atranda
ir kitą valgyklą, bet ir ten 
tie patįs vargai.

Šit artinas jau ir vakaras, 
reikia ieškoti nakvynės. 
Musų keleivės klausia vie
no žmogaus, klausia kito, 
bene žino jis, kur butų ga
lima dorai pernakvoti.

Vieni kažką pabliurba ne
suprantama kalba, kiti gi 
pamoję ranka, skubinai nu
eina savo keliais.
Taip besiteiraudami jiedvi 

suprato, kad nakvynę suras
ti benebus dar sunkiau, ne
gu valgyti gauti.

Šaltas šiaurės vėjas, švilp 
damas per medžių šakas, at
ginė juodų debesų būrį: ėmė 
lyti ir smulkia kruša berti. 

Vakaras, sutemo visiškai. 
“Pamelavo mudviem ta 

nukarta, pasakodama apie 
Rygos linksmybes”, šniuk- 
ščiojo nusiminusi Ona. Ar 
negeriau būt buvę namie 
šiltai ir pavalgius vilnas da
bar verpti, negu čia alka
noms po tokį lytų klaidžio
ti”. “O Dieve koks baisus o- 
ras, dejuoja Barbora, o gal 
per kiaurą naktį mudviem 
prisieis klaidžioti tame pra
keiktame mieste?

Kad kas būt man aukso 
kalnus žadėjęs, bučiau ne
važiavusi, jei bučiau žinoju
si, kokie čia yra vargai ne
mokytam žmogui”.

Taip beainianuodaimi ir 
bekeikdami Rygos miestą, 
Ona su Barbora persivalkio- 
įo per kiaurą naktį.

Rytui išaušti; lietus nu 
stojo. Miesto gyvento 
jai sukilo. Prasidėjo 
paplūstas ž u ni i judėji
mas.

Nelaimingi mcigaiti vėl 
uiė klausinėti jau vieno, 

jau kito, bene priims jas kas 
tarnaut. Visi klausinėjimai 
nueina niekais. Vietos nė
ra ir nėra.

Galų gale jos visai vilties 
nustojo beišbristi iš tų var
gų. Peralkusios perilsusios, 
nematydamos jokio vargo 
galo jiedvi pradėjo verkti.

Eina verkdami gatvėmis, 
nei patidvi nežinodami kur. 
Bet šit jiedvi sutinka vieną 
žydą, kurs moka lietuviškai.

Žydas patyręs, kad jied
vi neranda, kur apsigyventi, 
prižadėjo ir vienai ir antrai 
atrasti gerą vietą.

Tai girdėdamos mergaitės 
nudžiugo ir įtikėjo žydui la
biau, negu savo tėvui. Žy
dui to ir tereikėjo. Numa
nydamas, kad čia bus geras 
“gešeft”, žydas nuėjo mer
gaitėmis vedinas. Iš pra
džios jie ėjo siaura vingiuo
ta gatve ir apsistojo prie 
vienų durų.

Žydas suskambino, duris 
atsidarė, ir durų tarpe pasi
rodė sena žydė.

Pamačiusi dvi mergaiti, ji
valgyklą”, sako Ona stenė- pasikalbėjo kažką iii žydu 
dama, “aš taip noriu valgy ir liepė Onai eiti į vidų.

leisties vienai vietos ieškoti.
Jai taip bemanstant, žy

das apsistojo prie vienų 
gražių namų ir paskambino 
varpelį. Bematant durįs at
sidarė, išėjo tarnas.

Čia pat atėjo apysenė po
ni ir paklausė žydo, ko jis 
nori. Su ja pasišnekėjęs, žy
das pasakė Barborai, kad ta 
bus jos poni, ir liepė eiti į 
vidų.

Nusigandusi mergaitė į- 
ėjo nei pati nejausdama 
kaip, pabučiavo poniai į 
ranką, kuri įvedė ją į virtu
vę.

Taip Ona su Barbora vie
tą surado. Bet iš to suradi
mo nebuvo ko džiaugties.

Ona pateko į paleistuvių 
namus. Ten bebudar- a įga
vo bjaurią ligą ir po dviejų 
metų didžiausiuose sopuliuo 
se mirė miesto ligonbutyje.

Ir Barborai nedaug ge
riau tepavyko. Jos ponai 
buvo žydai. Tų žydų sūnūs 
buvo labai ištvirkęs. Jis ir 
pradėjo Barborą iš kelio ve
sti.

Mergaitė, atsimindama 
Dievo prisakymus ir baus
mes, iš pradžios gynės, kaip 
begalėdama. Bet žydas pa 
grąsino, kad jei besipriešins, 
tuoj vietos nustos.

Išgirdus tai, Barbora nu
sigando. Ji atsiminė tą bai
siąją pirmąją naktį, per ku
rią kartu su Ona Rygos ga
tves perklajojo. Bijodama 
vietos nustoti, ji visai pasi
davė žydo reikalavimams.

Barbora dažnai apmisly- 
davo savo nelaimes. Atsi
minusi savo jaunystės die
nas, kad su sesere nekal
tybėje gyveno prie tėvų, 
ji raudavo sau plaukus nuo 
galvos. Širdis lyg dyglių 
prisagstyta, o per skruostus 
ašaros biro.

Užsidirbus kiek pinigų ke 
lionei, taip bjauriai žydo 
nužeminta, Barbora grįžo

namo į savo Roputkasių kai
mo, į miestą nei skersa pa
žiūrėti nebenorėjo.

Sugrįžusi, ji visiems pasa
kojo savo vargus, atkalbinė
jo kiekvieną, kad nedrįstų 
eiti į miestus tariamosios 
laimės ieškoti.

ATIDAI.
Naujas Veikalas, Surengtas 

Vienam Balsui ir Piano

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

Norėdamas gauti reikalin
giausius naminius, kasdieni
nius daiktus atsilankykit į 10c. 
ir 5c. krautuvę.

F. J. L1NGVENIS,

1447 So. 50th avenue.

Suvalkijos

ZemĮajus
Q auna mas

"DRAUGO” KNYGYNE 
Kilu su prisiunlimu 

$1.00

Norėdamas nešioti gražiai 
pasiutus drabužius, kreip
kis prie gerai išsiprakti- 
kavusio kriaučiaus.

B. LAURINAITIS,
1413 S. 49th Avė., Cicero, UI.

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

duoti kaba rius 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 kaitas 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 VV. 46 St. Chicago

Telephone Drover 6114

LIETUVIAMS KNYGOS
Lietuvos Istorija. Sutaisė Pranas. Visi 
privalome žinoti savo bočių praeitį. Ge
riausiai iš šios kningelės...................................25

Drūtais drobės apdarais .............................. 35c.
1105 Trumpa Lietuvių Kalbos Gramatika. Su

taisė mokytojas J. Damijonaitis. Labai 
suprantamai išaiškyta lietuvių kalbas ra
šyba. Visi rašantieji korespondencijas, 
žinias straipsnelius privalo pasimokyti 
taisykliško rašymo. To lengviausia pasi
mokysite iš šios gramatikos. Kaina........... 35

Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais:

Draugas Publishing Co.
1800 W. 46th Street Chicago, III.

735

Mokykloms Vadovėliai.
No. 735 LIETUVOS ISTORIJA. Sutaisė Pranas, 112 pusi 

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

rengta ir užgirta trečiojo Baltimorės Koneilijaus. Pa
gal anglišką sutaisė Kun. F. B. Serafinas. Dalis I

1100 KRIKŠČIONIŠKO MOKSLO KATEKIZMAS 
Dalis H

1105 TRUMPA LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Su
taisyta mokytojaus J uoto Damijonaičio, perspausta 
iš Trečiosios Laidos

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

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

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

Užsakymus siunčiant adresuokite:

Draugas Pub. Oo.
1800 W. 46th Street, Chicago, III.

25o.
35c.

15c.

25o.

35o.

25e.

35c.

75c. c

NAUJAS KNYGŲ

KATALOGAS
OBe<8»sessBB^«aBBaB^»»%i(SBBans«^aaa«:»»»aBaBxu

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

Adresuokite:
“DRAUGAS”,

1800 West 46th Street,
No.

Tąsa
420. Medicinos Daktaras. Komedija 

vienoje veikmėje. Parašė J. 
Korzeniowskis. Sulietuvino Vai
devutis. Chicago, III., 1911 m.,
41 pusi............................................... 20

422. Migla. Vieno veiksnio komedija.
Z. Przybylskio vertė A. Matutis. 
Chicago, III., 1913 m., 20 pusi. .10

423. Milijonai vandenyje. Drama 
3-juose veiksmuose. Parašė Br. 
Vargšas. Chicago, III., 1909 m.,
32 pusi................................................10

424. Mindaugis Lietuvos Karalius.......
Istoriška tragedija penkiuose 
aktuose. Lenkiškai parašė J. 
Slovacki. Lietuviškaia vertė V. 
Kapsas (Dr. Kudirka). Chica
go, III., 1900 m., 86 pusi................. 25

425. Nastutė. Dviejų veiksmų dra
ma, iš Kutlerevskio, sutaisė M. 
Grigonis. Chicago, III., 1913 m.,
30 pusi................................................15

426. Nieko be priežasties. Komedi
ja viename akte. Lietuviškon 
kalbon vertė Magnus Parvalkie- 
tis. Yra labai smagi lošimui, 
nes ineina tik trįs asmenjs. 34 p. .15

462. Pirmi Žingsniai. Drama 4-ose 
veikmėse. Parašė B. Vargšas. 
Drama parašyta iš revoliucijos 
judėjimo Lietuvoje. Chicago,
III., 1909 m., 50 pusi.........................20

464. Per skyrių Teisėjas. (Del juez de 
los divorcios Miguelo Servan
teso) Vieno akto komedija. Ver
tė M. Rastenis. Chicago, Ilk,
16 puslapių........................................10

466. Pietro Caruso. Vieno veiksmo 
drama. Parašė R. Bracco. Ver
tė K. Puida. Veiksmo vieta — 
Neapolis. Šių laikų atsitikimas. 
Chicago, Ilk, 1908 m., 32 pusk .. .10

467. Piršlybos. Komedija dviejuose
veiksmuose. Pagal N. Gogolį, 
Sukrevezojo Šalda - Balda. Chi
cago, Ilk 1912, 52 pusi................ .20

468. Pinigų Nėr. Sceniškas vaizde
lis J. S. Turgenovo. Iš gyveni
mo jauno dvarininko. Vertė M. 
Grigonis. Chicago, Ilk, 1913,
23 pusi...............................................10

469. Pono Felikso Atsilankymas. Ko
medija vienoje veikmėje A. Bel- 
ciko\vskio. Lietuvių kalbon iš
vertė Vaidevutis. Chicago, Ilk 
1911m. 40 pusi.................................15

470. Prieš Vėją Nepapūsi. Komedi
ja trijų veiksmų. Parašė M. Pa
lionis. Chicago, Ilk 1911, 52 p. .20

471. Sulyg naujausios mados. Dvie
jų veiksnių komedija Kurpian- 
kos. Vertė M. Grigonis. Chica
go, Ilk, 1913, 19 pusi..................... 10

472. Salaputris. Komedija vienoje
veikmėje. Pagal J. Gurauskio 
apysakos “Susimildamas’’. Su
dėstė Nerėpn. Chicago, Ui., 1912 
23 pusi............................................... 10

473. Tikri juokai. Lietuvių palink
sminimui parašė, suruošė ir su
graibė Jonas Viskas. Dideli ir 
maži, apšviesti ir prasti, be skir
tumo visi kviečiami į juokų pa
saulį; juokitės ir tukkit! Chi
cago, Ilk 1912, 206. pusi................. 50

478. Smuklė. Dviejų veiksmų drama 
epiliogu. Pagal Zenoną Parvį 
sutaisė E. Rucevičienė. Pirmo

jo “Blaivininkės” konkurso pre
mija. Vilniuje, 1913 m., 32 p. .25

490. Tarp Dilgėlių Rožės. Melodra
ma 2-jo3c dalyse............................. 15

492. Užkerėtas Jackus. Vieno veiks
mo juokinga komedija iš Lietu
vos kaimiečių gyvenimo. Para
šė S. Kaimietis, Chicago, Ilk 
1913 m......... ..................................... 15

513.. Vyrų vergija. Trijų paveikslų 
komedija. Siužetas imtas iš pran
cūzų pjesos: “Les Maris sont 
esclaves” pagal A. De Leris Ru
siškai patašė A. N. Ostrovski. 
Sulietuvino M. Rastenis. Chi
cago, Ilk 1912 m. 56 pusi............. 20

(Tąsa)

>H Į

Chicago, III. 
Kaina



SAVAITINIS DRAUGAS

Chicagoje
pavojingaTšumūšė

LIETUVI.

SUŽEIDĖ SAVAJI,C v

Namuose 4453 prie gatvės 
South llouore atrastas 
smarkiai sumuštas lietuvis 
Mykolas Laurintis. Sumų 
sė jį “draugai”, su kuriais 
per ištisą dieną girtuoklia
vo. Policija Laurintį nuga
beno apskričio ligoninėn. 
Berods, net ir ranka jam su- 
laužvta.

(’hieagon šiomis dienomis 
atvažiavo iš Springfieldo 
kareivis E. 7 pulko Henry 
Bučkus (658 Koot str.), ku
ri sužeidė besimokindami 

j šaudyti draugai. Čia jis gy
dysis ligoninėje.

NAUJAS KNINGYNAS,

5 Dienraštis

AUGAS’

VAI SARMATA, 
SARMATA...

Andai ant gatvės prie na
mu 4458 ■ So. Ashland avė., 
atrastas be žado pasigėręs 
lietuvis Pov. Luikas (1401 
W. 47tli st.,) Galva jo bu
vo pramušta. Policija gir
tuoklį nuvežė ligoninėn.

AIRIŲ PROTESTAI.

L. Vyčiu 36 kuopa Nekal
to Prasidėjimo P. Švenč. 
parapijoje* birželio 21 d.,
1916 m., susirinkime vien
balsiai nutarė Įkurti kningy 
na. Kadangi kuopa yra 
jauna ir neturtinga, todėl 
kreipiasi į visuomenę su 
prašymu remti jos tą suma
nymą, kaip katalikiškomis 
kningomis, taip katalikiš
kais laikraščiais ir aukomis. 
Kuopa už tai bus didžiai dė
kinga.

Paštus ir kningas meldžia 
me siusti tokiuo adresu:

‘ ‘ Vyčiu ’ ’ Kningynas’ ’, 
4400*• Fairfield avė., Chica
go, 111.

Šiomis dienomis “South 
Chicago Irish Relief” suren 
gė Lincolno salėje mitingą. 
Buvo renkamos aukos Airi
jos savyvaldai atgauti ir iš
reikšta papeikimas anglu 
žiaurumams malšinant ai
rius sukilėlius. Prie orga
nizacijos “Irish Relief” pri
klauso nemažai ir ameriko
ną.

ANTRA KARTĄ GAISRAS,
Subatoje dėl neišaiškintų 

priežasčių kilo gaisras na
muose 221-23 prie gatvės 
W. Madison. Gaisras pri
darė keletą tūkstančių dole
rių nuostolių. Prieš 4 die
nas tuose pačiuose namuose 
taipo-gi buvo kilęs gaisras. 
Spėjama, jog tai darbai pa
degėjų.

GIMDIMAS VAIKŲ GHI- 
CAGOJ MAŽINĄS,

šelpkite Lietuva.

Pajieškome

i KAINUOJA TIK

$3.00 METAMS
Užsimokant tiesiog į 

“Draugo" Administracija
“Metraštį” duodame 

dovanų.
Siųsk pinigus šiandien

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

Petro Zdanevičiaus
kuris agentavo “Draugui” po Cliica- 
;o ir , Cicero, III. Kas praneš mums, 

kame jis dabar yra, busime labai dė
kingi.

Prie to pranešame visuomenei, 
kad ateityje mes neimamo atsako
mybės už virš minėtą Petrą Zdanc- 
vičių, jei jis kur bandytą rinkti 
‘Draugui” prenumeratą.

Chieagiečiai ir Cieeriečiai, kurie 
užsisakėte “Draugą” per viršminėtą 
įgentą, — ir negaunate “Draugo”, 
ralonėkite prisiųsti kvitas į “Drau
gu” Administraciją, o laikraštis bus 
siunčiamas.

“Draugo” Administracija.

t J! ttt Į »»tt?

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

savaitinį iliustruotą jaunimo laikraštį

“VYTĮ” ,
“VYTIS” yra vienatinis ir pirmutinis jaunimo laikraštis Ame

rikoje.
“VYTYJE” telpa geriausi raštai mūsų jaunų rašytojų, literatų 

ir studentų.
“VYTYJE” rasi žinučių iš Amerikos bei Lietuvos jaunuomenės 

gyvenimo.
«, “VYTIS” leidžiamas tautiškoje-katalikiškoje dvasioje. 

“VYTĮ” leidžią Lietuvos Vyčių organizacija.
Metams “Vytis” kainoja $1.50, pusmečiui 75c. L. Vyčių 
organizacijos nariams “Vytis” siunčiamas nš mėnesines 
mokestis.
Prisiųsk savo antrašą ir už 2c. kraROS ženklelį, o vienų 

y numerį pažiūrėjimui prisiusime veltui. Visais reikalais
kreipkitės šiuo antrašu:

“VYTIS”
j 731 W. 18th Street Chicago, III.

Daktaras Ohls apskaitlia- 
vo, kad iš kiekvieno tukstan 
čio Chicagos gyventojų 1890 
įyetais gimė 31 vaikas, 1900 
m. — 26 vaikai, 1910 in. —J 
25 vaikai, 1915 m. — 24 
vaikai. Tokiuo bildu skai
čius giminių kaskart ma
žinąs.

Amerikos Lietuviy Mokykla
Mokinėms: angliškos tr lietuvi* 

>a kalbų, aritmetikos, knygvedystės
’enografijos, typewriting. pirklyboi 
•dsių, Suv. Valst. Istorijos, abelno* 
etoriįoa, geografijos, politikinės eke

mijos, pilietystės. dailsrašystės 
Mokinimo valandos; ano k i* ryt.

ki 5 po pietų; »at ano 7:30 iki 8:30 
•300 Emerald ava„ Chicago, Dl

Naudingos Knygos!
GYVENIMAI ŠVENTŲJŲ, dėl kiekvienos dieno* per ri

tus metus, vienoje knygoje, tvirtais audimo ap
darais Kaina ............................................................... $ 3.$e

RANKVEDIS ANGLIŠKOS KALBOS. Lengvas bfidas 
greitai pramokti angliškai pačiam per savų, tvir 
tais apdarais ................................................................ 11.50

KIŠENINIS ŽODYNĖLIS lietuviškos ir angliškos kalbos .50
DATNO8 parašytos kun. Vienožinskio,............................................15
MOKTNTT8 BASYfl VADOVĖLIS.................................................. 10

Viso vertės $5.75. Kas prisius $5.00 tas alpaikys visas tas 
knygas ir puiku Sv. Tėvo Popežiaus XV paveikslų dovanai.

(Norinti gali pirkti ir atskirai kiekviena knygų).
Adresai:

NEW ERA BALU OO,

6329 So. Fairfield Avė., CHICAOO, ILL.

SUVAŽINĖJO AUTOMO- 
’ BILIUS.

Užvakar automobilius R. 
llill’o (1535 TV. 47th str.) 
suvažinėjo šešių metų mer
gaitę Stasiutę TVozniak 
(1733 W. 47th st.). Naba
gėlei sulaužyta rankelė.

IŠKRITO Iš LANGO.
Tūlas Jurgis Repan (4510 

R. Justine) besėdėdamas 
lange užmigo ir nukrito nuo 
antro augšto. Bekrizdanms 
išsisuko sau- koją. Niekam 
nepatariama lange sėdėti, o 
tuo labiau miegoti...

DIRBTUVĖ DEL VAŽIUOTOJŲ.
Sutaupo pinigus. Pirk tie 
siog ir sutaupyk $10 ar 
$20 ant dviračio.

RANOER DVIRAČIAI 
14 modeliuose, spalvose ir 
didume. Didžiai pagerin
ti; kainos numuštos. Ki
ti pasitikėtini modeliai 
$11.95 ir augščiaus.

MES SIUNČIAME DY 
KAI Jums dal 30 dienų 
išmėginimo.

Mūsų didelis katalogas DYKAI
rodo viską naują dėl dviračių. Tai 
“nciklopedijn informacijos, kurias
privalo turėti kiekvienas. Rašyk
mums.

AYNOS, lempos, ratai Ir reikme
nys už pusę paprastos kainos. Kele
tas gerų vartotų dviračių paimta 
pardavimui nno $3 iki $8.

Nepirk dviračio, šynų ir reikme 
nių pirm negu jūs parašysite ir su
žinosite apie mūsų stebuklingų pa
siūlymų, žemas kainas. Rašyk dabar 
MEAD CYCLE CO., Dopt. A—334

Chicago.

Telefonas Canal*4052

Dr. 4. K. Rutkauskas
2302 S«. Leavitt St.

Palengvinimas dėl motėm
Nesivarginkit su senos rųšies 
prosoms. Vartokit “Imperial” 
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.

Phone Canal 2941
PETER A. MILLER,
Jubilieriua vi*' Optikas

Akįs išegzaminuojamos: a- 
kiniai pritaikomi. Deimantai, 
laikrodėliai, laikrodžiai ir 
brangakmenys.

Užlaikau visokių auksinių 
laikrodėlių, deimantinių ir 
šliubinių žiedų. Parsiduoda 
teisingai.

Jei auksą perki, auksą gau
si ir už auksą mokėsi. Pasi
klauskite, katrie yra pirkę pas 
mane, jie teisybę pasakys.

PETER A. MILLER, 
225G TV. 22nd Street.

Visos motinos yra duobės kasėjos. 40 
nuošimčių kidikystėje mirčių yra priežas
tis motinų apsileidimo. Tavo va^ko sveika

ta daug priklauso nuo tavęs
Norint išegelbėti jųsy kū

diki laikyk VISADOS na
mie bonką “Kopp’s Baby’s 
Friend”, kuris yra pripažin
tas esąs per pastaruosius 40 
metų geriausiu vaistu nuo 
gripo, mėšlungio, užkietėji
mo, ir visų kūdikių nesvei
ka vimą iš priežasties dantų 
dygimo.
N“Kopp’s Baby’s Friend” 
galima pirkti už 25c. arba 
50c. sulig mieros bonkutės, 
kiekvienoje aptiekoje ir ge
resnėse krautuvėse. Neimk 
to vietoj kitokių.

Jei tu negali pirkti šią pa
girtiną gyduolę savo arti
ną gyduolę, savo artimiau- 
miausioje aptiekoje, atsiųsk 
mums 25c. arba 50c. krasos 
ženkleliais ir mes išpildysi- 
me veikiai jūsų užsakymą. 
KOPP’S BABY’S FRIEND

COMPANY,
YORK, PA.

AR PAVARGSTA .TUSŲ akįs, kuomet 
skaitot, kuomet dirbate? Ar skauda 
.jums galvą nuo pavargimo akių? Ar 
jūsų akiniai netinka jūsų žiūrėjimui?

Patarimas ir išegzaminavimas per 
užbaigusį mokslą optiką. 9 metai pa
tyrimo. __

DR. I. MEYERS,
1024 Milwaukee Avė., Chicago, UI.

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

Tel. Havmarket 6212.

I
Phone CiBil 2UR

DR. A. YUSKA
LIETUVIS GYDYTOJAS 

1/49 So. Halsted CHICAGO, ILL.
CORNER 18th STREET V

~ - - T z~ - ~ ~ - ~ ž -- - - |Z~

Vartok Minutes “Tarpe Trukus”
Telefonas gelbsti keliaujantiems pardavėjams 
sunaudoti laiką “tarpe trukių”, geroms pa
sekmėms. Daugelis kostuinerių galima tuo 
laidu greit pasiekti.

Bell tolimosios linijos taipgi yra badas padari
niui sutartis kelionėje — kas sutaupo laiką ir bė
rė i k a 1 i n ga s k ei i o n es.

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

Phone Yards 2721

DR. J. JONIKAITIS
Gydau Vyr|. Matirlf Ir Vilkt Ll*,t 

8337 So. Morgan, st„ 
CHICAOO, ILL.

Tol. Yarda 1031

DR. J. KŪLIS
LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRUROAS 
3259 S. Halsted St. Chicago.

Gydo visokias ligas moterų, valkų ir 
vyrų. Specialitkai gydo limpančiai*, ufsi- 

••nėjunias ir paslaptingas vyrų ligas 
FriemliaoValandos: nuo* ryto IM 12; 6 Iki ( i. 
Nadėlloms: nuo 9 IKI 2 po pilt: nuo S v. 1 Iki

American School 
of Languages

f
Amerikoniška 

Mokykla 

*

DYKAI

CHIfACO, ILLINOIS

nataejEjEiRfiit gggIH-rf H HĮHDTBlg

Ar Nori Išmokti Anglų Kalbos?
Anglų kalba yra lengva išmokti, bet šis lengvumas 
guli ant to KAS MOKINA, KO MOKINA IR KAIP 
MOKINA. Tamista gali išmokti visa Angly kalbą 
liuosose nuo darbo valandose savo namuose, už mažą 
atlyginimą. Greičiausia, didžiausia ir pripažinta už 
geriausią: Amerikoniška Mokykla, pasekmingai rao 
kiną per pačtą visose dalyse Amerikos ir Kanados, ir 
klesose dienomis ir vakarais. Jei nori greitai išmokti 
Anglų kalbos, tai persitikrink apie musy mokyklą 
pirma negu pradėsi mokslą kur kitur. Čia gali už
baigti GRAMMAR ir HIGH achooles kursus. Graži 
didelė iliusuuota knyga yra siunčiama DYKAI. Rašyk 
platesnių žinių; įdėk kelias markes dėl prisiuntimo 
knygos. Iškirpk ir prisiųsk kartu šitą apgarsinimą.

American School of Languages
1741 W. 47th STREET

K ;>Tli
CHICAGO, ILL.

sssia0Et£3E)K!t3l

Vyrai Kreipki* 
ties prie

DR. ROSS
Jis sugražins jūsų sveikatą, spėką 

ir gyvumą. Ja šių laikų moksliškos me 
todos išgydis nusilpnėjimą, kraujo ne 
i-alumą, pūslės, staigius ir užsisenė 
juaiaš privatiškas ligas.

Ar jus peržengė 
te sveikatos teis 
das? Ar jus tu 
rite blogus sa 
pnns. Ar jus jau 
Matės nuvargę ir 
nuliūdę. Tru 
ksta energijoc 
ir ambicijos.? 

Širdies drėbė 
įimą, svaigimą 
nevirinimą pil 
vo arba jaknų 

;lr inkstų nevei
______ įkimą. 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 spccijalizavi 
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- 
lioms 10 iki 1, taipgi padelniko, Se
redos, Pėtnyčios ir Subatos vakarais 
7 iki 8 vai.

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

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

Lietuvos Vyčių Building and Loan Association
yra geriausia ir saugiausia vieta dėl kiekviena 

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

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

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

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

DAKTARAS
Specialistas iš

WISSIG
seno tojaus
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Oydo vl««« ligas vyrų Ir matarų 
Nežiūrint kaip užslsenėjusios ir neišgydomos yra

Speeialiėkai gydo ligas pilvo, plančių, inkstų Ir pūslės, užnuodiji 
mą kraujo, odos ligas, žaizdas, reumatizmų, galvos skausmas, skausmus 
nugaroje, kosėjimų ir gerklės. Jeigu kiti negalėjo jųa ižgydytl, ateiki
te čia Ir persitikrinkite, kų jis gali junta padaryti. Praktikuoja per 
daugelį metų ir išgydė tūkstančiui ligonių Patarimas dykai. Offiso
1900 BLUE ISLAND AVĖ. kampa* 19 gat virini Bank Tai. Canal 3203 
valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vak. nedėliomis iki 2 po plot.




