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RUSAI PAĖMĖ JABLONICA
RUSAI PAĖMĖ JABLONI
CA PERĖJIMĄ KAR
PATUOSE.

jau iškeliavo rusų frontan.
Čia oficialiai skelbiama, kad
kaizeriui vienur ir kitur
draugaująs jo sūnūs, sosto
įpėdinis.

APLANKĘS KARĖS
LAUKĄ.

pavyzdžius.

Štai jų keli:

Smarkiai sužeistas poručninkas Girondelle per tris
dienas ir naktis pasiliko sa
vo kareivių būrio priešaky
je. Ir kuomet paskiau de
lei didelio kraujo nubėgimo
iš žaizdų jis nusilpo ir ne
galėjo paeiti, liepė save pa
guldyti ant nešyklų ir gu
lėdamas valdė savo karei
vų; būrį. Be to dar pats sa
vo pulkininkui parašė ra
portų pranešdamas, jogei
per keturias ‘dienas jis su
savo kareiviais atmušęs pen
kia s priešininkų atakas. Už
tų jo didvyriškumų jis paaugštintas vyresniuoju poručninku.

Londonas. — Tik dabar
sužinota, kad Anglijos ka
ralius paslapčia aplankęs
Petrogradas. — Rusai po
karės laukų Francijoje, kur
ilgų mušiu pagaliaus paėmė
susiėjęs su vyriausiais savo
Jablonica perėjimų Karpa
armijų vadais.
Karaliaus
tuose. Šitas perėjimas ropasitikimui nesurengta jo
kuojamas
svarbiausiuoju
Geneva, Šveicarija. — Ita kių iškilmybių, nei kariuo
per Karpatų kalnus į Ven
lų armijos priešakinės sar menės parodavimo.
grijos lygumas. Ten rusams
, .S'“*.-* ■
: f'"'"' ,
gybos jau tik už 13 mylių .
teko 1,500 austrų nelaisvių.
nuo Trieste, svarbios austrų
Rusai taip-pat nuo austrų
tvirtovės, anot apturėtų čio
atsiėmė Vormkta, Ardjenai žinių. Be to iš Buchs
liuf, palei Pruto upę, pie
j miesto pranešama, kad Aus
tuose nuo Jablonica.
trijos karės laivynas išplau
Toliaus į šiaurius rusai
kęs į Adriatiko jūres. Ar
Kitas oficieris Marehant
Bilbao, Ispanija. — Vo
uždavė dar kitų netikėtų
smūgį generolo von Both- jis kartais neims bombar kiečių nardančioji laivė uu- pastebėjo, kad vokiečiai įduoti Italijos pakraščius.
skandino Išpanijos garlai- Jsibriovė vicnan franeuzų ap
mer armijos
dešiniųjam
vį “Pagassari”. Įgula iš kasan ir ten susistatė savo
sparnui ties Trustobalv, už
jis
gelbėta. Be to nuskandin kulkasvaidžius. Tatai
3 mylių į vakarus nuo Zlo
ta dar 3 kiti italų garlaiviai. pasiprašė pulkininko leisti
tą Lipa ir šiaurvakariuose
jam su savo kareivių buriu
nuo Monasterzyska.
Kaip
užpulti vokiečius.
Pulki
vienur, taip ir kitur austrai
Paryžius. — Čia gauta ži
ninkas leido.
laikėsi prieš rusus penkias
nia, kad italų kariuomenė
Tuomet oficieris atsiliepė
valandas. Bet galų gale ru
paėmė Tolmino
miestų,
į saviškius kareivius: “Li,
sų antpuolio neatlaikė ir at
kurs pirm to buvo subom
vyrai!
Žiūrėkite, kur vo
simetė atgal 4 mylias į va
barduotas. Viennoje tvirti
Paryžius. — Karės mini kiečiai sulindo ir apsitaisė!
karus, palei Gorojana upę.
nama, kad austrai tų miestų
sterija skelbia apsireiškian Eikite paskui mane, mes
Aplink Zlotą Lipa upę se
apleidę be mūšių. Sakoma,
čius franeuzų kariuomenėje juos išmušime iš tos vieka kruviniausi mūšiai. Bet
kad Tolmino priemiesčiai
nepaprastų
didvyriškumų tos ”!
j
vietomis rusai visgi pasiva
išdeginti.
ro pirmyn. Gener. Sacha
rovo armija naujoj vietoj
perkirto Tarnopolio - Zborov geležinkelį.

ITALAI UŽ 13 MYLIŲ NUO
TRIESTE.

KELI LAIVAI NUSKANDINTA.

ITALAI PAĖMĖ TOLMINO.

FRANGUZy DIOVYRIŠKUMO PAVYZDŽIAI.

rušaTatšigriebia
PERSIJOJE.
Petrogradas. — Čia ofici
aliai pranešama, kad rusai
po paneštų didelių smūgių
Persijoje visgi atsigriebia.
Snkkiz apskrityj, Persijoje,
rusai stojo užpuoliman ir
paėmė stiprių turkų pozici
ją arti paminėto miesto.
Rusų raitarija vejasi turkus
pietų linkon.

KAZERIS RUSU FRONTE.

DIDELIS VOKIETIJOJ
BRANGUMAS.

Kareiviai puolėsi pirmyn.
Šešios kulipkos perskriodė
didvyrio oficierio kūnų. Te
čiau vokiečiai išmušta ir
paimta apkasas su kulkasvaidžiais.. Oficieris dar ma
Kopenhaga. — Badeno
tė, kaip jo kareiviai apsidir
Vokietijoje,
bo su vokiečiais. Paskui jis provincijoje,
Nedidelė armėnų tauta ymirė nugabentas lauko ligo užsilikusieji galvijai baisiai
ninėn.
pabrango, taip kad ne bi ra po turkų valdžia, kaip

Poručninkas Tobeaux taip
pat kontrataka išmušė vo
kiečius iš apkasų vienoj vie
toj. Bet pasitraukdami vo
kiečiai jo 8 kareivius paė
mė nelaisvėn.
Šito poruč-

kas gali juos ir pirkti. Gri
kinės kruopos, miežiai, ry
žiai, taip-pat miltai tenai yra retenybė.' Už jautienos
svarų mokama 2 markes 40
pfenigų (apie 60c.). Už
ninkui Tobeaux jau buvo kvortų pieno 40 pf., už sva
perdaug. Jis su vienu ser rų sviesto 3 mrk. 50 pf.
žantu iššoko iš apkasų, už
Karlsruhe ti ksu kortelė
mušė kelis vokiečius ir atsi
mis tegalima gauti pirkties
ėmė atgal savo kareivius.
duonų, pienų, cukrų ir keroUž tokių did vyry bę poruč
siną. Tečiau ne visi žmonės
ninkas paaugštintas kapito
tegauna tų maisto produk
nu, o seržantas — poručnintų, nes jų trūksta.
ku.

LAIVYNAS NORVEGIJOS
PAKRAŠČIUOSE.
Bergen, Norvegija. — Vo
kietijos karės laivynas, ku
ris andai išplaukė iš Kiel
perkaso, plaukiojus Norve
gijos pakraščiais. Turįs su
savimi daug ir zeppelinų.

ISONZO FRONTO ITALAI
EINA PIRMYN.

Popiežius sus
tabdė armėnų
skerdynes

L’°tuva po rusų.
Turkai žudė
armėnus,
skerdė juos, kaip gyvulius.
Popežius Benediktas XV,
pasigailęs slegiamųjų ^g-

šų armėnų, rugp.
1916
m. nusiuntė prie turku vy
riausiosios valdžios savo de
legatą monsignorą Dolci ir
kvietė turkus liauties bežudžius nelaimingus armėnus.
Turkų sultanas paklau
sė popežiaus, ir tuoj liko iš
leistas įsakymas, nebepersekioti armėnų.

Dusseldorffe, Kolonijoj ir
kituose miestuose palei Re* \ .i
no upę už 100 svari; bul
Anglas Dr. Inge ėmė da
vių mokama ligi 18-kos mar
bar skelbt savo šalyje, kad
kių ($4.50).
Angliją vertėtų atversti į
Negirdėtas brangumas ir pagonija. Mat krikščionįs
Hamburge. Už 100 svarų “biznieriai” dar turį skru
bulvių reikia mokėti 22 ma pulų (baimės), išnaudoti
rki ($5.50); už svarų sviesto lipnesniuosius, apgauti. O
3 mrk. 50 pf.; už svarų jau išvirtę į pagonis tos baimės
tienos 3 mrk. 20 pf.
beskriausti silpnesnius ne
Berlyne ir gi neišpasaky beturėsią.
Mat tuomet kapitalistai
tas brangumas. Pienas par
duodama tik dėl vaikų. Pie galės kiek berori darai iš
tus valgykloje be mėsos kai naudoti silpnesn'.nesiūs dar

NAUJA STABMELDIJA.

nuoja 4 mrk.

bininkus.
Tatai ko nori bedieviai.

Delei tokio visoj šalyj
maisto brangumo vietomisgyventojai labai- nepasiginėdinę. Kai kur sukep amos
riaušės, kurias malšina poli

Roma. — Ant Garso lygu
mų, rytuose nuo Gorizia,
austrai pašėlusiomis kontr
atakomis stengiasi sulaikyti
italų briovimųsi. Jie ten
vietomis pasidirba apkasus
ir stoja užpuoliman. Tečiau
italai narsiai kovoja ir vi
sur ima viršų. Naktį prieš
rugpjūčio 14 dienų, italai
paėmė ten daug apkasų ir
1,419 austn;, kurių tarpe bu
vo 31 oficieris.
Kiek ato
kiau į rytus paimta nelais
vėn dar keli šimtai austn;.

cija ir kuriuom e i"

SUKILIMAI'PETROGRADE.
Iš Stokholmo praneša,
kad 30 liepos Petrograde
(Peterburge) badaujančių
jų minia užpuolė daužyti
valgių
krautuves ir jų
daugybes išplėšę.

Italų generalis štabas pra
neša, kad austrų lakūnai
Ant sukilusios minioR pa
Berlynas. — Vokietijos mėtė bombas
ant nrestų
leista būrys kareivių su nakaizeris, sugrįžęs iš Somme Monfalcone, Ropei, Saint
Vokiečių prekybinė n ardančioji laivė “Deutschland”, kuri išplaukė į Vokie gaikomis. 28 žmonės užmu
karės fronto, Franoijoj, tuo Ganziano ir Pieris.
šti ir apie 100 sužeistų.
tijų ir apie kurių šiandie n ieko nežinoma.

I
f

ĮppuMfesv-.'-’'v

NAUJA RUSIJOJE M0BILIZACIJA.
Petrogradas. — Garo įsa
kymu imta mob.iizr.G'ti visi
be išimties Siberijos ir Kir
gizų stepų gyventojai, ku
rių kaip vienur, taip ir ki
tur yra visokių giminių, di
džiuma jų puslaukinių, nekuomet nemačiusių civili
zuotų šalių. Taigi mobili
zuojami kirgizai, buriatai,
jakutai, lapponai ir kiti. Ši
tų žmonių bus sumobilizuo
ta visas milijonas. Jie bus
panaudojami prie visokių
darbų užpakalyj veikiančių
jų armijų karės lauke.
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LIETUVOS
REIKALAI

Mes ikišiol spaudą platT" dė jį paimti. Todėl mies
nom tik vadovaudamies ge telį smarkiai apšaudė, ap
rais norais.
Platini, agi draskė ir kiek apdegino.
tuoji — gerai, nieko neda Bažnyčia ir klebonija pasi
rai — taipo gi niekas ne liko sveikos.
Parapijoje
pyks.
Taip
neturi būti. yra keli apdeginti kaimai.
GERI NORAI PRIVALO Čia klebonauja kunigas ViBŪT PERKEISTI Į SVEN ksa. Perėjus audrai, kle
TĄ PAREIGĄ.
bonas pradėjo rūpinties vie

įvairios
Žinios

nas pareikalavo keturių jar Klausiu, iš kur grįžta jų-. geraširdis vyras. Jam užėdų kiaušinių. Krautuvinin sų klebonas, kad taip iškil mus kalėjime viršininko vie
kas ištraukė iš statinės šiau mingai jį priimate? Man ,ų, ten neužilgo viskas *kidilų storokų virvagalį, nu- atsakė, tyčia buvome jį iš ;aip virto.

matavo keturius jardus, at- vežę, kad jam “suprizų” pa

Visupirmu tas žmogus pa
naikino
kalėjime visokias
daryti.
Manau sau, koks čia per nešvarybes. Įsakė visiems
suprizas”.
Čia man nei kaliniams mesti šalin kali
neklausus vienas iš parapi- nių uniformas ir juos aprė
K. G. tinių gyventojų reikalais.
onų paaiškino: kun. E. S. dė civiliškai. Panaikino vi
Plačiame miestelyje yra įCeough dešimtį metų pas sokius žiaurus sargų su ka
steigęs dvi mokykli. Kuni
Įsakė
mus klebonauja. Jo brau liniais apsiėjimus.
gas buvo sumanęs ir kitose
Kitų vėl dienų mano šei gaus mums
klebonavimo visiems kaliniams pildyti
parapijos vietose įtaisyti
mininkė užsakė pietums pa- )aminėjimhi mes jam nu hygienos dėsnius. Jo svar
Svarbiausiu
išradimu
Lietuvių Draugijos nu mokyklų, bet nesurado mo
gaminti du “mažu” oiste- rirkome “Cadillac” 8 cilin- biausias obalsis buvo su ka
pasaulyj bene tik bus išra
kentėjusiems
del
karės
šel

kytojų. Yra atidaryta mo
riu. Tai nugirdęs aš neap derių automobilių už tris liniais
dimas spaudos. Taigi Gut—
žmoniškumas,
Augštesnių mokyklų mo
pti
Kostromos
skyrius
su

kykla Papyvėsių akalicoje,
sakomai nustebau, nes ži ukstančius dolerių.
tenbergui priklauso didžiau
žmoniškumas ir dar žmoni
linai (institutų, universi
nojau, kad tų dienų turėjo
šia garbė tarp visų kitų iš rengė pabėgėliams žemės ri kur vaikus moko lietuviškai
Kalbos ir linksminimosi škumas. Jis tvirtino, kad
tų) beveik visose kariaujan
kio
kursus.
Aiškinami
šie
ir lenkiškai.
pietauti net septyni žmonės traukėsi ištisų vakarų, bet aršiausius piktadarius gali
radėjų.
čiose valstijose jau pašauk
dalykai:
augalų gyveni Bet kuomet oisteriai iš aš kažko susigraudinęs tų ma pataisyti žmonišku su
Spausdinto žodžio reikš
ti prie ginklų. Vokietijoje
žemė
ir
tręšimas,
že

VABALNIKAI.
turgavietės parnešta, mano iškilmių galo nebelaukiau. jais apsiėjimu. Jo nuomo
mę, beabejo, supranta kiek- inas
gi pastaraisiais laikais ža
mės Akio mašinos ir padar
nusistebėjimas tuojaus pra Nuliūdimas suėmė manę.
ne, žiaurus apsiėjimas su ka
vienas. Tai yra galingiaugai, javų ir šakninių auga- Pasitraukiant rusų kariuo dama šaukti į kariuomenę ėjo, peš viskas išsiaiškino
Sakysi, ko busti. Gal už liniais, šituos daro ne tik
sis ir tinkamiausis minties
lų veisimas, žolių sėjimas menei, čia per aštuonias die net vidurinių mokyklų vy Vienas oisteris kadangi svė- vydi Rožancavos parapijo nepataisomais, bet dar ar
ginklas, aiškiausis gyveni
resnieji mokiniai.
mo atspindis. Užtat~kiek-l'aukuose’ Pievy ukis'
nas buvo didelių mūšių, to
rė puspenkto, o kitas pen nams laimės bei jųjų klebo šesniais visuomenės nenau
lių ūkis, veterinarija, biti dėl veik visas- miestelis yra
kis svarus,
nui taip puikaus automobi- dėliais. Ir todėl jis kalėji
viena
partija ir partijėlė,
ninkystė, pienininkystė, ri išdegęs: visai neišdeginta
Į mano paklausimų, kas liaus? —
me ant kiekvieno žingsnio įkiekviena srovė ir srovelė
kio organizavimas ir tt. Le Biržų ir Skapiškio gatvės ir
čia per oisteriai, man paaiš
Atsakau drąsiai, kad ne- vedė žmoniškumų.
stengiasi turėti savo laikra
šiomis
dienomis New
kcijas skaito rusai agrono- miestelio vidurys; išliko ke
kinta,
kad
šiaurinėj
Koreos
užvydžiu nei vieno nei ki
Į kelis mėnesius reformos
štį — stengiasi kuodaugiau
Yorke prie gatvės Broadleri
namai,
važiuojant
keliu
dalyj
yra
oisteriai
sverian

to, tik man atėjo liūdna, bet kalėjime buvo įvykintos. Vi
siai išleisti savosios pakrai- mai
\vay tūlas Goldman
šoko
į
Pasvalį.
Bažnyčios
bokš

ti
net
po
dešimts
svarų
kie

teisinga mintis. Tąja min si kaliniai savo viršininkų
pos kningučių, brošurėlių.
nuo 41 lubų (arti 500 pėdų
tai
ir
stogas
buvo
nudažy
kvienas.
tim mir pasidalinkim.
Su pagelba spaudos dažniau
Osborne pamilo kaipo tėvų,
augštumo). Lavono pažinti
ti,
bažnyčia
tuo
tarpu
šiau

Airiai,
eidami
iš
vieno
su
šiai įkūnijama gyveniman įkaipo didžiausių geradėjų.
jau nebegalima buvo.
dais
apdengta.
Smarkiai
iš

savo
kunigais,
milžiniškais
Išnyko kalėjime ligos, prie
vairiausios nuomonės, su pa
deginti
šie
kaimai:
Strazžingsniais
žengia
kultūros
gelba spaudos greičiausiai
spauda ir žiaurumai.
džiai,
Ničiunai,
Čipėnai,
Re
keliu.
atsiekiama užbrėžtasis tik
Osborne priešininkai - po
Vokietijos
mieste
Guttenmeikiai,
Uoginys
ir
pusė
ZiTuotarpu
didžia
mūsųjų
slas.
litikieriai, pamatę jo tokį
sloh yra keturi lietuviai ku zonių kaimo.
Blaivybės
dalis,
sukurstyta,
tikėjimo
LINKSMYBES
DIENA
nepaprastų
su kalinaiis
Ir lietuviai nemenkiau už
nigai, kuriuos vokiečiai lai draugijos krautuvė sudegė
ir
tėvynės
priešininkų,
už'
ROZANČAVOS
PA

žmoniškumų, ėmė ieškoti bu
kitas tautas suprato spau
Rusijos vidaus reikalų mi
ko kaipo nelaisvius. Juos Arbatinė jau atidaryta na
sipuldinėja
dažniausiai
ne

RAPIJOJE.
dų, kaip jį iš ten išėdus ir
dos galybę.
Neveltui juk
išvežė vokiečiai iš Lietuvos. melyje prieš klebonijų. Mo nisteris Šturmeris sustabdė
teisingai
ant
savo
kunigų,
sugrąžinus kalėjiman seno
mes tiek kovojome, vargo
Praeitų utarninkų, rugp
vokiečių laikraščius,
Šit pavardės tų kunigų: kykla atidaryta, vaikų lan tris
atsiskiria
nuo
jų.
Palikę
binę nelemtų ir pragaištin
me, kol atgavome mums už
Vincentas Jarulaitis, Viekš kosi apie 40, berniukų ir kurie buvo* leidžiami Mask 8 d., Rožancavos airių para gi be tinkamų vadų, nebegų tvarkų.
draustą spaudą,
neveltui
voje, Saratove ir Charkove. pijoje, Roselande, IIL, įvy žengia pirmyn kultūroje,
nių dekanas ir buvusis pir ttiergaičių.
Įtasyta
taipmes bučiavome pirmus nu
Kiek palaukus jie kalėji
ko kas tai nepaprasto. Žiu
mosios durnos atstovas, kun. pat ir Čipėnuose rengiamo
bet
tupinėja
vietoje
arba
merius laikraščių, kurie išėmo viršininkui pataisė klas
riu, žmoniij minios tarsi net grįžta į barbarijų.
Povilas Liogis, Pasvalio vi- ji pradžios mokykla. Daug
spaudai leidus. Kovodatas. Sugalvotais dokumen
jauzdamos kokių nelaimę
rigkTspausdintą karas;,
Lietuva vargšė, kas tave
kur kitur įtaisyti mokyk
tais jie ėmė prirodinėti, kad
Telegramos iš Athenų tik renkasi, tik plaukia link neardo, nevien svetimi ne
žodį, mes tuomi parodėme, nas, Geranonų klebonas ir loms nesurado nei lėšų, nei
kalėjimo viršininkas Osbor
68 metų senelis kun. Motie mokytojų. Nėra, kas tinka praneša, kad laivė “Elethe- savo Bažnyčios, ant 113-os vidonai tau laisvės neduo
ne tvirkinąs kalinius; (Taras
-kad norime ir mokame gy
ria”, kuris ėjo iš Salonikų gatvės ir South Park avė. da, bet ir suklydusieji vaijus Juozapavičius. Pirmi du mai dirba.
Kunigas
Lalis
venti, kaipo savita tauta.
tokias reformas, kurios ken
kunigai belaisviai žemaičių Įtaisė Antašavos parapijo; į Volo, kilo gaisras. 40 žmo Toks reginys sužadino 11 kai stengiasi tavo sūnūs ati
Čia,
Amerikoje, lietu
kia tai bausminei įstaigai,
nių žuvo gaięre ir daug su mano žingeidumų. Ėmiau į traukti nuo tikrųjų vadų.
vyskupystės, du pastarieji daugybę mokyklų.
viams nieks negynė turėti
kad kalėjimų pakeitęs ko
sižeidė. Bet vienok laivas domauti. Priėjęs klausiu,
Vilniaus. Delei tų belais
Ten
buvęs.
savo laikraščius, spausdinti
kia tai labdarybės įstaiga.
suspėjo ^riplafukti prie kran vieno iš parapijonų, kas at
vių likimo kun. K. Prapuo
Sitų skundų paklausė ap
kningas.
sitiko? Nieko tokio įdo
to.
lenis kreipės prie šv. Tėvo.
Bėda tik,
kad skaičius
skričio valdyba ir už tai jį
maus, jis atsakė, mes tik no
Kaikuriam laikui praslin
skaitytojų neproporcionalipatraukė teisman. O Nevv
rime savo klebonui, kun. E
kus kun. K. Prapuolenis ga
škai didinasi daugėjant lai
Yorko
gubernatorius ėmė
S. Keough “surprizų” pa
vo atsakymų, kad Vatika
Kazimieras
Radzevičius
kraščiams. Kiek mes rasi
laikinai jį ir prašalino iš
daryti, tai ir viskas. Jei no
nas paėmė savo globon tų 4 rašo iš Minsko savo svai
Kas gyveno New Yorko kalėjimo viršininko vietos.
me Amerikoje lietuviškų šei
ri, sako, palauk, tai ir pats
kunigų likimų.
niui
P.
Ivanauskui
į
Hart
valstijoj, visuomet galėjo
mynų, kurios neskaito jokių
Bet Osborne yra ne tik
Visi Suomijos paperiaus pamatysi.
ford,
Conn.:
lietuviškų laikraščių, kurių
Mano žingeidumui gero nugirsti apie nelemtų vals geraširdis, bet ir milijonie
PASVALYS.
fabrikai
nuo
karės
pradžios
“
Brangus
švogeri,
gavau
namuose gal nerasim
nei
kai įsivyravus, sutikau pa ti jinį kalėjimų vardu Sing rius. Kuomet jis buvo pa
iki
šių
dienų
poperiaus
kainų
nuo
tavęs
laiškų
ir
siunčia
vienos lietuviškos kningesilikti. Laukiu ir žiuriu a Sing. Seniau tų kalėjimų šauktas teisman į tardy
trigubai
pakėlė.
Patsai
miestelis,
lyginant
me
tau
širdingų
padėkų
lės.
Svetimtautiškus laik
kis išplėtęs. O čia iš visų buvo galima sulyginti su ar mus, jis pasakė, jogei jis eraščius taipo gi dažniausiai su kitais, nedaug nuo ug Taip-pat didžiai ačių musų
pusių lyg plaukte plaukia šiausiais, sudvokusiais Ru sųs nekaltas ir delei žmoniš
nies
tenukentėjo.
Sudegė
visiems broliams amerikie
jiė neskaito ir tokiuo budu
seni, jauni, didi, maži, svei sijos kalėjimų urvais. Ten kumo pašvenčius savo visus
dviejų
gyvenimų
Traicmano
čiams, kurie aukoja į Tau
gyvena it kokie girininkai,
ki net ir nelabai pajėgią ilgiausius metus viešpatavo milijoninius turtus. Kovo
namai
ir
keleri
namai
Ka

tos Fondų. Tos aukos pa
nežinodami nei kas plačia
vien tik skuba, tik pluška kuodidžiausias nešvarumas, siąs prieš nedorėlius politi
pų
gatvėje.
Buvo
rusų
su

laiko mus gyvais, nes gau
me pasaulyj dedasi, nei ko
o vis klebonijos link, tar kalimų kankinimai ir kito kierius, kiek tik galėsiąs.
degintu
du
tiltu
per
Lėvenį
Rusijos
caras
generolą
name iš Lietuvių Centralio
kios naujienos jų apleistoje
tum į mugę ar į kokius at kios baisiausios kalėjimo Nuosavais pinigais užsistair
Svalių,
bet
vokiečių
ka
Komiteto sušelpimų. Daug Brusilovą šiomis dienomis ap
viršininkų žiaurybės. Kas tė parankų ir laukė bylos.
tėviškėje. Tokie musų vien
laidus bruzdėtų.
riuomenė
pastatė
jau
nau

dovanojo
kardu
su
brilijantais.
baisaus
vargo
turėjome,
ko
genčiai ir dažniausiai ištau
Ir ve pirm kokio mėnesio
Mąsčiau sau vienas, kas per nelaimę patekdavo tau
jus
tiltus.
Labiausiai
iš

Brusilovas
ypač
pasižymėjo
susiradome
pastogę
’
tėja, išsižada savo kalbos,
čia iš to išeis? gal jie kle kalėjiman, ten turėdavo ar įvyko byla. Kalėjimo vir
deginta
yra
kaimai
pamu
Galicijos
fronto.
(Iš
“
L.
B.
”
)
sarmatijasi lietuvio vardo.
bobų mes laukan, kaip tai ba žūti, arba palikti bepro šininkas teisme pasirodė ti
šiais,
kaip
Sendriunai,
veik
Nėra ko iš to ir stebėties.
mūsieji nekartų susierzinę čiu. Iš kalėjimo išeidavo krai nekaltas visokiems inūsai
išdegmti
Migonys,
Juk nieks čia jam neprime
kad bando, ar kas kito to tik vieni liguisti žmonės, bt tarimams. Teismas jį nuo
kiek
mažiau
Šimonys.
Haju
sveikatos, be vilties, be nie visokios atsakomybės pa
na Lietuvos.. Nėra čia nei
kio.
nai. Žmonių ūpas neblogas,
liuosavo, o gubernatorius jį
banguoto Nemunėlio, nei iš
Čia sužinojau, kad klebo ko gero.
jau
apsiprato
**u
naujomis
Geros širdies žmonės pa vėl sugrąžino senon vieton
kilmingos Vilijos, nei lietu
no, kun. Keough visai na
ui
gyvenimo
sųl'gomis.
Java",
stebėjo,
kad taip ilgiau ne — kalėjimo viršininku. Vi
Naujoji Lietuva” pra
viško šilelio. Viskas
čia
Vienas
korespondentų, mie nesama. Nebežinojau
gali būti. Pastebėjo, kad tų si jo priešininkai išsiblaškė
lietuvio širdžiai
svetima, pigus, juos perka pigiau* už neša, buk Lietuvių Draugi kurs ilgokų laiką viešėjo ką bemanyti.
nuskirtas
kuinas
pačiame
jos n. d. k. š. pirmininkas ir Koreoj, gyvendamas neper
nesava.
Tik
lietuviškas
Netrukus urnai visa para bausminę įstaigų galima pa nuleidę akis.
Pasvalyje,
arba
daugelis
ga
Ir štai pirm poros savai
Rusijos durnos atstovas M toli nuo tos šalies sostinės pijonų minia, suužė links daryti tikrais pataisos na
laikraštis gali dažniau jiem3
bena
į
Panevėžį.
Buvusio

Yčas žada netrūku s atke Seoul, aprašo sekančiai a mybės balsais. Visų akįs mais, bet ne niekšų įstaiga. čių tasai žmogus grįžta Sing
priminti tėvynę, gali paža
ji čia mokykla gyvuoja jau liauti Amerikon.
Ir štai pirm poros metų Sing kalėjimo muruosna
dinti patriotizmo jausmus.
į vieną pusę atkreiptos
pie vietos santikius:
iš
rudens.
Po
Kalėdų
buvo
Tat kiekvieno susipratusio
Vieną rytmetį mano šei Balsai pasipylė, jau jis par atsirado žmogus, kurs apsi išnaujo užimti viršininko
mokinių
tėvų
susirinkimas.
lietuvio privalo būti pareiga
mininkė pasiuntė
tarną į važiuoja, jau parvažiuoja. ėmė tų kalėjimą sutvarkyti vietų. Jis ten grįžta ne kai
Komitetas iš penkių žmonių
Ziuriu, kas čia butų. U ir kalinius šiaip-taip pada po milijonierius, bet kaipo
kuoplačiausiai paskleisti iturgavietę nupirkti maisto
rūpinasi mokyklos laikymu.
šeivių tarpe lietuviškus lai
Tarp kitko jam liepė nupir gi kun. E. S. Keough, jųjų ryti laimingesniais, liuoses- nupuolusių žmonių ir viso
Mokosi kokie 60 vaikų.
kraščius ir kningas.
Atsi
kti keturius jardus kiauši klebonas, kun. Murrisei au niais. Tuo geraširdžiu žmo kių piktadarių geradėjas.
minkime, kad lietuviams AMadridas. ' — Vokiečių nių. Man žingeidu buvo, tomobiliuje parvažiavo. Čia gumi pasirodė milijonierius Jam grįžtant, kalėjimo
KRINČINAS.
nardančioji laivė nuskandi kokie ten kiauišniai, ir kaip būrys jaunimo sveikina sa Tbomas Mott Osborne. Pi mūruose tarp kalinių kilo
merikoje grąsia
pražūtis,
no Anglijos garlaivį “Anti jie jardais perkami.
Atsiminkim,
kad jaunoji
Kad vo kleboną. Čia draugijos liečiams reikalaujant, New neišpasakytas džiaugsmas.
Šito nedidelio miestelio ope”, 1,908 tonų. Įgula bu patirti
Jo pasitikimo iškilmėms
musų karta kaskart labiau
tų man nežinomą su vėliavomis iškilmingai ; Yorko gubernatoriaus jį ir
nuskyrė Sing Sing kalėjimo panaudota visokie senobi
Ištautėja. Prašalinti tą pa nišų kariuomenė ilgai ne vo sulipusi į dvi valti. Vie paslaptį, nuėjau drauge su pasitinka.
niai pabūklai ir žiaurybių
Na ir visi tik linksminasi viršininku.
vojų lengviausia butų su pa norėjo atiduoti in vienų kar nos valties žmonės išgelbė tarnu į turgavietę.
Osborne yra
žmoniškas,liekanos,
Ten vieum krautuvėj tar-‘tik šūkauja, tik raliuoju
tų iš jo pasitraukę, vėl ban- ta, kita pražuvusi.
gelba spaudos.
j

PLATINKIM LAIKRAŠČIUS
IR KNINGAS.

VIDURINpOKYKLŲ
MOKINIAI BUS ŠAU

KIAMI KARUOME-

ŽEMĖS ŪKIO KURSAI.

kirpo ir, suvyniojęs tai, pa
davė tarnui.
Dabar tik sužinojau, kad
kiaušiniai buvo supakuoti
viduj šiaudinio šniūro, kad
iš toli gabenant nesusimuš
tų.

NĖN.

NUŠOKO NUO 41 LUBy.

LIETUVIAI KUNIGAI
BELAISVIAI.

KAIP AIRIAI GERBIA SA

SUSTABDYTI VOKIEČIŲ

VO KUNIGUS.

LAIKRAŠČIAI.

■_ _ _ _ i_ _ _ _ _ _
GAISRAS GRAIKŲ LAIVE.

Iš PABĖGĖLIO LAIŠKO
IŠTRAUKA.

ŽMONIŠKUMO PA

TRIGUBAI PADIDINO P0PERIAUS KAINA.

KARDAS SU BRILIJAN-

TAIS BRUSILOVUI.

M. YČAS ŽADA ATVA KIAUŠINIUS PARDAVINĖ
ŽIUOTI AMERIKON.

NUSKANDINO ANGLŲ

GARLAIVĮ.

JA JARDAIS.

VYZDYS.

II II RMP^l

ž

V*'

SAVAITINIS DRAUGAS

IŠ KARES LAUKO
DIDELI RUSU LAIMĖJIMAI

Gorizia yra priskaitoma
prie stipriausių tvirtovių pa
saulyj.
Iš čia italams at
viras kelias į Trieste, se
kančią austrų tvirtovę.
Mūšių metu prie Gorizia
italai paėmė nelaisvėn 12,niov - Tysmęniea - Ottynia
000 austrų.
mūšių linijos, kadangi neat
silaikyta prieš skaitlinges-

Londonas. — Petrograde ni priešininkų. Rusų ėjimas
oficialiai skelbiama, kad au- pirmyn sulaikomas kontrastrų apsiginimo linijų išil takomis.
gai Stripa upės rusai sutruškino ir gen. von Bothmer
armija didžiausioj betvar
kėj bėga nuo gulančių ant
jos rusų.
Bet nežinia, ar
jai pasiseks pasprusti. Ru
sai kadangi užgulę spaudžia
abudu tos armijos sparnu—
kairįjį ir dešinįjį. Gen. von
Botlnner parodys daug sa
vo vikrumo, jei jis sugebės
savo armijų ištraukti iš pa
vojaus, iš taisomų jai spą
stų. Austrai kieku galėda
mi nešinasi išilgai Zlochov,
Pomorzany, Brzezany, lin
kon Halič, į vakarus nuo sa
vo senobinės apsiginimo linijos prieš Tarponolį ir Bučač.

Rusai tuo tarpu perėjo
Bistriea upę ir nesulaiko
mai briaujasi Halič pusėn.
Kita rusų koliumna parėjo
Zlotą Lipa upę ir supa Haličą iš pietrytų pusės, taip
kad austrų padėjimas atsi
radęs labai dideliam pavo
juj.
Kitoj vietoj rusai paėmė
Yezerno, per kur eina Tarnopolio - Lvovo geležinke
lis. Šituo savo žingsniu ru

sai perkerta susinešimą gen.
‘von Bothmer armijos su au"strų - vokiečių armijomis,
kurios gina Lvovą.
Gen. Leščiekio armija pa
ėmė Nadvorna miestelį ir
tuomi visai apvienėjo aust
rus pietinėj Galicijoj. Ši
toj linijoj austrai gaminasi
apsikasti palei Pruto upę ir
pasipriešinti einantiems pir
myn rusams.

KITOSE FRONTO DALY
SE RUSAI ATMUŠAMI.
Berlynas. — Kuršo šiau
riniuose pakraščiuose liepos
9 dieną pasirodė daugybė ru
sų torpedinių laivų ir kito
kių garlaivių flotilė. Vokie
čiai nuo sausžemio paleido
iš armotų ugnį ir rusai bu
vo priversti pasitraukti su
nuostoliais.

Rytuose nuo Friedrichštadt rusų stipri koliumna
mėgino pereiti Dauguvą,
bet atmušti.

Vokiečiai atmušė stiprias
rusų priešakines sargybas
tarp ežerų Visniev ir Naroč.

PERONNE LIEPSNOSE
NUO FRANCUZŲ
ŠOVINIŲ.
Berlynas.

—

Pradėjus
rugpjūčio 8 diena garsus se
nas Franeijos miestas Pero
nne francuzų sunkios arti
lerijos apšaudomas ir pade
gtas.
Gražiausi iš senovės
savo ypatinga daile pasižymintieji namai sunaikinta
Kol - kas pasisekė nuo liep
snų išgelbėti šv. Jono gotiš
ką katedrą. Aplink kaiku
rias gatves iš namų belikę
tik vieni griuvėsiai ir pele
nai.

PABĖGĖŪŪSVARO Iš
VILNIAUS.

VOKIETIJOJ ANT PASPORTŲ PRIVALO BŪ
TI PIRATO ANT
SPAUDA.

Vokietijoj nesenai įvesta
nauja
pasportų sistema.
Kiekvienas pasportas pri
valo turėti savininko pirš
Kovelio fronte rusų ata
to antspaudą. Tokiuo bu
kos atmušamos. Čia vieto
du pasimainyti pasportas
mis vokiečiams prisieina pa
jau nebus galima. Mar, kie
naudoti durtuvus. Vakaruo
se nuo Lucko seka mūšiai,
Paryžius. — Vokiečiai pa kvieno žmogaus odos lini
kurių pasekmės dar nežino- šėlusiai puolėsi kontratakon jos yra skirtingos.
mos.
j prieš franeuzus, norėdami
atsiimti savo apkasus tarpe
Hem miškelio ir Somme upės, kuriuos franeuzai pa
ėmė pirm poros dienų. Su
lyg francuzų oficialio prane
Washington. — Suv. Valšimo, vokiečių užpuolimas ’stijų karės ąekrętorius Ba
Bet ker iš kai-kurių valstijų pa
Susivienijimas
pasaulio tiesiog pasibaisėtinas.
chirurgų paskyrė 250,000 franeuzai stipriai laikosi šaukė dar daugiau 30,000
dolerių dovanų tam, kuris kraujas latakais liejasi be miliciantų į Meksikos pa
išras geriausią dirbtinę ran jokių pasekmių.
sienį.

PAŠĖLUSIOS VOKIEČIŲ
ATAKOS.

DAUGIAU MILICIJOS J
MEKSIKOS PASIENĮ.

DOVANA Už GERIAUSIĄ
DIRBTINĘ RANKĄ.

ką.
Laike šios karės galybės
žmonių neteko rankų, kojų
ir kitų kūno sąnarių. Chi
rurgijai dabar plačiausi dir
va veikimui.

TURKAI ATSIĖMĖ Iš RU ANGLŲ IR FRANCUZŲ
SŲ PERSIJOS MIESTĄ.
PAŽANGUMAS.
Londonas. — Anglai paė

Londonas.

— Kpnstantinopolyj oficialiai paskelbta,
kad turkai atsiėmė iš rusų
svarbų Persijos miestą Hamadan. Šitą miestą rusai

ANGLIJA MOBILIZUO
GENEROLAS KUROPAT- JANTI MOTERIS.
pernai buvo paėmę briaudaKIN PALIUOSUOTAS Iš Londonas. — Daug vyrų įniesi
į Mesopotamiją gelbė
paimta kareiviauti Anglijo ti anglus,
buvo ap
RYGOS FRONTO. je. Dabar visose darbo ša gulti Kut - eikurie
- Amara tvir

Londonas. — Anot Cent
ral News agentūros depešos
iš Petrogrado, caro įsaky
mu paliuosuotas iš rusų ar
mijų vyriausiojo vado vie
tos Rygos fronte gen. Aleksiei Kuropatkin.
Jis nu
skinamas Turkestano gene
ral - gubernatoriumi.
Kuropatkino staigaus pa
liuosavimo motivai nežino
mi. Bet abelnai spėjama,
kad jis paliuosuojamas už
nevykusį veikimą prieš vo
kiečius Rygos fronte. Jo
vieton bus pastatytas jau
nesnis ir energingesnis va
das.
Kaip žinoma, gen. Kuro- (
patkin anuomet japonų bu
vo įveiktas Mandžurijoje.
Taip ir Rygos fronto jau
kelintas mėnuo jam nesise
kė nei iš vietos išjudinti vo
kiečius.
yra patįs bedieviai., tokie
ir jų “mučelninkai”.

49 angliškos mylios. Kita
nuo Maurepas, kur paėmė
rusų armija
artinasi prie
"kelias pozicijas ir svarbiąl
svarbaus miesto Halič.
kalvą 109.
Taip-pat vo- 1
Kaip vienur, taip ir ki
kiečių atakos atmuštos ir
tur austrai - vokiečiai pašė
prie Verduno.
lusiai grumiasi, norėdami
sulaikyti rusų užpuolimą, jų
pirmyn ėjimą. Tečiau prieš
rusus kažkodėl neatsilaiko
ten joki galybė. Rusai pirm
savęs viską truškina, užiminėja sodžius, miestelius ir
Karės metu Vilniuje riš
miestus.
įvairių Lietuvos vietų susi
Anot' vokiečių pranešimo,
spietė labai daug pabėgė
baisus mūšiai seka Kovelio
lių. Dalis pabėgėlių pasiliko
fronte, aplink Stokhod u/ilniuje ir užėmus jį vokiepę.
Ten susitvarkę rusai
‘iams. Dabar tuos pabėgė
išnaujo stoja užpuoliman.
lius vokiečiai pradeda vary
Bet vokiečiai kol-kas’atmu
ti atgal į savo sodybas. Ma
ša visas jų atakas.
T
tyt, Vilniuje maža maisto.
‘Gviazda Polarna” prane
ša, kad šių metų birželio
mėnesyj iš Vilniaus išvežta
2,000 pabėgėlių, kurių tar
pe 1,400 buvo žydų ir 600
lietuvių ir lenkų.

kose trūksta darbininkų.
Valdžia atsiliepė j moteris,
kad jos užimtų, kur tik ga
lima, vyrų vietas. Sodietės
paklausė. Bet vidutinio luo
mo moterįs nenori jokiu
darbiu dirbti. Jos yra apšviestesnės, o valdžiai ir to
kių reikia. Sumanyta pra
vesti įstatymas, sulvg ku
rio visos moterįs prievarta
turės užimti vyrų darbus.

tovėje.
Turkai atsiėmę Hamadną,
visu smarkumu puolėsi ant
miesto Kermanshah,
kurs

yra garsus kaurų išdirbi
niais. Iš Hamadano po di
delių mūšių rusai suspėjo
pabėgti. Turkai paėmė ne
laisvėn jų tik 315.
Pareina žinios, kad turkų
kariuomenė likosi nuodug niai perorganizuota.
Ru
sams tolesniai prisieis daug
su turkais rokuoties. Šitie
turkų laimėjimai Persijoje
ir čionai skaitomi labai svar
biais.
Londonas. — Čia gauta o- Kas indomiausia, kad ru
fieialė žinia, kad italai pa sai atgal stumiami kai ku
ėmė Austrijos tvirtovę Go riose dalyse ir Armėnijoj.
rizia.
Iš tvirtovės pabė
gusius austrus vejasi italų
raitarija. Austrai jau ap
leidę kuone visas savo svar
biausias pozicijas Tsonzo ir
Carzo frontuose.
Gorizia
paimta rugpjūčio 9 dieną po
Londonas. — Rusai vis
pietų.
labiau ir daugiau apsupa
Viennoje oficialiai tiek Galicijos sostinę
Lvovą.
Generolo Sacharovo armija
AUSTRAI - VOKIEČIAI praneštą:
“Keli italų kariuomenės paėmė miestą Zborov, gu
TRAUKIASI.
būriai
inėjo Gorizia mieš lintį palei Stripa upę, nuo
Berlynas — Oficialiai
ti
pranešama, kad austrų - vo-Įtan
kur į Lvovą skaitoma tik

GORIZIA PAIMTA; AUST
RAI BĖGA.

RUSAI EINA PIRMYN
GALICIJOJE.

mė vienos mylios ilgio ir
300 sieksnių pločio vokie
čiu apkasus šiaurvakaruose
nuo Pozieres.
Ten kelias
dienas sekė kruvinas mušis.
Be to anglai pirmyn pasiva
rė ir ant Martinpuich lygu
mų.
Tuo pačiu metu franeuzai
įveikė vokiečius pietrytuose

GERA GYDUOLE.

TAUTOB i
Plymouth National AUKOKITE FONDAN.

BANK

z

Plymouth, Pa.
Kapitalas su perviršiu

Šitoji Banka prižiūrima Vienatinių Lietuvių Išdirbėjau
visokių ženklelų
Suvienytų Valstijų valdžios.
draugystėms, o
Moka 3 nuošimčius nuo sudė
ypatingai:
ko
tų pinigų. Galima susikalbėti
kardą, guziko*
lietuviškai.
čių,
metalinių,
G. N. Postlethivaite,
anameliuotų i
.
iždininkas.
padengtų coliu*
Mandagus patarnavimas.
loid’u, šarpų,

r

vėliavų ir karū
nų.

J-,

, t /«.

Man pavestus
darbus atlieka
artistiškai.

Svarbi žinia West Sldiačl ams.

Kas iš West Side’čių užsisakis
M. A.
“DRAUGĄ”,
užmokėdamas
166
Molrose Street, Montel
$3.00, gaus dovanu
didžiausį
Amerikos
lietuvią “Metraštį” lo, Mass.
per mane
metama
dieraštį
arba per metus dvisavaitinį lai Prie išsinarinimo ir jsipjovimri
kraštį ‘Tikyba ir Dora”.
Tuojau įtrink D-ro Richter’io
Užsimokėjęs $3.50, gaus per
PAIN-EXPELLER
ištisius metus dienraštį “Drau
gą” ir mėnesinį juoką laikraštį Nuo so metų nesuvadžiojantis ir letuv“
nikų numylėtas naminis būdas
“Žvirblį”.
Tikras tiktai su pažymėta marke

Norkūnas

Nauduokitės gera

nam sergančiam vidurių liga.
John J Simek, '<ew Pragu
Minn.” Ypatos, varginamos

kokiu nors sunkumu virinimo,
skausmu viduriuose ir žar
nose, išpūtimu,
atsiraugėji
mu, turi vartoti Triner’s American Elixir of Bitter Wine. Jis suteiks pagelbą nuo už
kietėjimo, , stokos
apetito,
skausmo galvos, nerviškumo ir
negalės. Jis išvalys žarnas vi
siškai ir sustiprins jus. Kaina
$1. Aptiekose.
Jos. Triner,
Manufacturing Cbemist, 13331339 S. Ashland avė., Chieago
III.
Del atsitikimų
jus turite
turėti Trinerio Tepalą gata
vai. Jis yra rekomenduojamas
nuo niksterėjimo, sutinimo, su
stingimo sąnarių ir tt. Kaina
25 ir 50c. aptiekose. Krasa 35
c. ir 60c.
(Apg.)

“Tautos Rytas”

GAIETE

JUS

“ĮKĄRĄ”

proga 1

25e. ir 50c. buteliukas visos# aptiekose arba
stačiai nuo
P. AD. RICHTER 4 CO.
ššisblngtoo Street,
New Vark, BU V-

ISAUGITI

Pnone Canal 2941

PETER A. MILLER,

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?
i» Ar randas plaiskotes, niežas odos galvos?
Ar plinki. bei pradedi plikti?
Ar kenkia kas iš aukščiau pasakytu liga,
tai stenkitės apsauguoti jos. Užsakykete
Uuostrota knygute jusu prlgemtą kalbi:

Jubilierius ;,ir Optikas
Akįs išegzaminuojamos: akiniai pritaikomi. Deimantai,
aikrodėliai,
laikrodžiai ir
brangakmenys.
Užlaikau visokių auksinių
aikrodėlių,
deimantinių ir
Šliubinių žiedų. Parsiduoda
teisingai.
Jei auksą perki, auksą gau
si ir už auksą mokėsi. Pasi
klauskite, katrie yra pirkę pasj
mane, jie teisybę pasakys.
PETER A. MILLER,
2256 W. 22nd Street.

"TEISYBE APIE PLAUKUS,”

Parašita europos garsingo specialisto,
kurioje randas Įvairios žinios:
Gražybe plauku,—sudėjimas plauko ir
odos galvos. Priežastis slinkimo plauku
ir žilumas—Kaip užlaikyti sveikatą ir išau
ginti plaukus.—Ir kaip tai i penkius savatis turėti gražius plaukus.—žili plauk,uai.
—Barzda.—ir dekavones nuo užganėdintu
kllętu.
GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme pertikrenti kiekviena, kad
gyduoles CALVACURA sulaiko slinkimą
plauku prašalina plaiskotes ir augina gra
žius plaukus Ub 10 centu arba krasos
markėms nrisiustus sykiu su Jusu antrašu.
Męs išsiučeme kiekvienam dolerine dėžutė
Calvacura—os N. 1 Ir knygute "Teisybe
Apie Plaukus." Išplaukėte žemiau atspau
stą kuponą lr siuskete šianden.
Union Laboratory. Box 637, Union, N. Y.
UNION LABORATORY,
Box 637, Union, N. Y.
Siučiu i dedamas 10 centu dėl apmo
kėjimo kaštu persiutimo, meldžiu išsiųsti
"nan tojaus jusu dolerine dėžutė Calvacura
N. 1 lr knygute "Teisybe Apie Plaukus.1
(Pasiuskete sykiu kuponą su Jusu antrašu.)

LIETUVIŠKA

BANKA

TQWN OF LAKE SAVINGS BANK
Joseph J. Eliaa, Savininkas.
4600-4602 S. AVood St. Chicago, IU.
Priimame pinigus 1 Bank. užčMyjimal nna
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame tračia
irocentą ratomle ant metų. Siuučiame pinigai
visas dalie svieto pigiai, greitai ir teisingai,
arktinių žemių pinigus mainome, perkame b
pardaodame. Parduodame šifkortes ant visų
einijų 1 krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus aat
geležoukelių po visa Amerika ir Europą
šansų Ranka išdirba visokiu* raštus ir dekairei tue visose kalbose ir duoda rodą Itetuviams visokiuose ataitikimuoae ir reikaluele ypatilkai Ir per laiškus. Tik kreipkite,
giršminštu antrašn.

r

Vyriškų Drabužių Išpardavimas
Mes gvarantuojame kad sutaupysime jums 50% jūsų pi
nigą ant drabužių. Sanitariškai išvalyti, truputį vartoti nuo
$25 iki $85 ant orderio daryti siutai $5.00 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
Chicago, III.

1415 So. Halsted St.

Atdara kasdieną (ir Nedėlioj) dienomis

• Mėnesinis Blaivininkų Laikraštis 1 puslapių
didumo. Kainuoja metams 50 c.

ir

vakarais.

Seniausia Taupymo Banka Chicagoje

Adresas:

Rev. J. Valaitis
28 Cherry St.

Shamokin, Pa-

-»

-

The Hibeniian Bank
įkurta 1867 metuos.

Pietvakarinis kampas La Salia ir Adams St,
Jei nori turėti gerą ir pigų laikraštį, užsirašyk

"Santaika”
Mokslo, politikos, poezijos ir satyros
savaitinis laikraštis.
SANTAIKOJE” telpa įvairią-įvairiausios
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 metama $1.00. Pusmečiui 65c.
Pavienis num. 3c.
Siųsdami prenumeratą, korespondencijas, laiš
kiu ir kreipdamiesi su visokiais rei
kalais adresuokite:

“SANTAIKA
2120

St. Clair Avė. N. E.

Cleveland, Ohio

TAUPIMO DEPARTMENTAS
Priimam Depazitus pradedant nuo vieno dolerio ir daugiau, ni kuriuosmokama 3 nuoSimčius ant metą, kur} pridedam kas pusč metą.
Atdaras Subatos Vakarais uno 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.
REAL ESTATE DEPARTMENTAS.
Perka ir parduoda propertes ant komisijos: iškolektuoja randas
ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičius; aklina pini
gus ant įtaisytų savasčių (properčių).

•1

I
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PLATINKITT TARP AMERIKONŲ BROMUR^.

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. J.
824 Wharton st.,

. i *"

i : .,.

KAULAKĮ,
PHILADELPHIA, PA.
arba

i.

“DRAUGO” KNYGYNE,
1800 W. 46th st..
OHIOAGO, ILL.

r

-.tAVatą -

A. M. Norkūnas

$165,000.00.

P. CIBULSKIS,
P-as John J. Simek, New 2112 W. 21 PI.
Chioago, UL
Prague, Minn., kentėjo vidu
rių skausmą ilgus metus iki

surado pagelbą. Jisai rašo se
kančiai: “Dėkavoju
Jums
širdingai uz Jūsų puikius vai
stus, vadinamus Triner’s American Elixir of Bitter Wb
ne. Aš buvau varginamas vi
durių liga ilgus metus ir ši
gyduolė man pagelbėjo.
Aš
noriu rekomenduoti jų kiekvie

4
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SAVAITINIS DRAUGAS
ir'begalo
smagu sugrįžus
pas savuosius
Amerikon.
Čion mes galėsime su jumis
pasimatyt ir jums nuvargin
tos Tėvynės vaizdus nupie

Tas turėtą atidaryti akis
kiekvienam
išmintijigam
žmogui.
Kiekvienas turė
tą suprasti, kas tie yra be
dieviai, jei jie tokį niekšą
garbina. Nereikia būti gi
Bedieviai skelbia,
kad lu galvočių, kad aiškiai nuGiordano Bruno buvęs dide 1 manyti, kokį ištvirkimą ir
supuvimą bedie
lis mokslininkas. Svarbiau galutiną
siu jo Veikalu sakitos knin viai stengias įvesti į žmoni
gą “De Monade, Numero et ja.
Figūra”.
Dėlto, vardan tieses, var
Tas veikalas nėra origi- dan musu tėvynės labo vi
nalis, jį išgalvojo ne pats si stokime į darbą, kad mu
Giordano Bruno. Tą knin są nuvargusią tėvynę ap
gą jis parašė, imdamas ži saugoti nuo tu bjaurią tvir
nias iš Raymundo
Lulio, kintoju ir tautą ardytoją
Jamblicho ir Plotino raštu. bedieviu!
Toje savo kningoje Gior
Tą geriausiai padarysi
dano Bruno atvirai skelbia me platindami tarp žmonių
bedievystę,
materijalizmą, apšvietimą, geras kningas
sumaišytą su liguistu Ray ir gerus laikraščius.
mundo Lulio misticizmu ir
panteizmu, pasemtu iš raš
tu Jamblicho ir Plotino.
Giordano Bruno raštai
jokios moksliškos vertės ne
turi.

Didžiausis bedievių kankinys [mučelninkasj
Giordano [skaityk Džiordano] Bruno

Ka mokina Gior
dano Bruno

Paskutinioji
kalba

V
-- -- -Visos pasaulės bedieviai Raymundus Lulus ir neošti. Mes kupini esame ži
skaito Giordano Bruno sa-i platoniką svajonėmis,
nių iš Lietuvos padangės.
Didis Airijos tčvinainis
vo vadu, dideliu mokslinin- į 1582 metais tas bedieviu
Nors ne visą Lietuvą aplan
Ii. Casement, kuri dabar pa
ku,
kankiniu
ir,
galima
sa-j
“
šventasis
”
G.
Bruno
išleikėme, bet galime džiaugties,
korė angiai, šilai ką pasakė
kyfci, savotišku šventuoju. |do savo kningą, vadinamą
pamatę labiausia nualintas
teisėjams:
Bedieviai nuolat išmeti “II Candelaio” Toje knin
Lietuvos vietas. Suėjome su
“Airiai guldo savo galvas
nėja katalikams, kam jie nu goje Giordano Bruno skel
tūkstančiais musu broliu ir
Flandrijoj, Balkanuose, ar
žudę tokį šviesą ir prakil bia bjauriausią begėdystę
kurie
perdavė
“Gwiazda Polarna” pra sesučių,
tolimuose Mesopotamijos ty
nu žmonijos geradarį, Gior ir paleistuvavimus.
Taigi
neša, kad Krakovo mokslei mums jąją kančią didybę ir
vynuose
ir už tai po
dano Bruno.
tas garbingasis bedievių va
vija, atsiliepdama į atsišau skausmą gilumą. Jie meldė
iu mirčiai žadama. Airijai
Dėlto butą labai naudin clas buvo vienas iš pačią di
kimą H. Sicnkievičiaus, nu musą Amerikos lietuviams
savivalda. Bet kuomet ai
tai
pranešti. Var ga ir musą skaitytojams ži džiąją paleistuvystės platin
tarė surengti Krakovo mo apie
riai nori mirti už nuosavių
Lietuvos šiuo- noti, kas per vienas tas Gio toju.
kyklose “Lietuvią Dieną”. dan visos
Šalį, tuomet jie apšaukiami
1583 metais Giordano Bru
Toje dienoje žada būt ren mi sveikinam jus Letuvos rdano Bruno, dėl kurio be
išdavikais.
no plaukia į Angliją. Ten
kamos aukos nukentėjusiai Sūnūs ir dukros gyvenan dieviai tiek ašarą lieja.
“Jei mes, airiai, esame ka
Aprašysiu čia trumpai to jį maloniai priėmė Angli
dėl karės Lietuvai. Delei čius toli nuo tėvynės vargą.
riami kaipo žmogžudžiai,
Našlaičiu prieglaudą vai bedievių kankinio gyveni jos karalienė Elžbieta, ku
>to dalyko Krakovo laikraš
Šaudomi
kaipo sukilėliai ir
savo liesas mą, veikalus ir mirtį, prisi ri baisiausiai nekentė kata
tis “Glos Narodu” paskel kučiai, ištiesę
kalinami kaipo piktadariai
laikydamas svarbesniąją mo liką.
bė sekantį jaunuomenės at rankutes, šaukiasi prie jusu
ir vis užtatai, kad mes my
melsdami duonutes. Moky kslininką, tyrinėjusiu Gio Turėdamas tokią globėją,
sišaukimą :
lime savo tėvynę Airiją, tat
neturintis rdano Bruno gyvenimą ir Giordano Bruno užsigeidė
“Lenkijos žemėse verda klą jaunimas,
aš didžiuojuosi būdamas to
Anglijos Oxfordo universite
apsivilkt,
kningą veikalus.
baisiausi karė, kuri naikina kuom
kiu išdaviku. Aš noriu bū
Giordano Bruno gimė I- skaityti studentams lekci
laukia
nuo
gyvastis ir gyventoją tur nusipirkti,
ti tokiu sukilėliu ir išlieti
pinigėliu.
Išdžiu-'talijoj, Nolas mieste, 1548 jas.
Bet profesoriai, žino Mokslininkas protestonas
tus. Badas ir ligos siučiuo- jusu
oaskutini kraujo lašą už sa
išardytą!; metais. Vienuoliktą metą dami, kokio menko tas vy Heumann’as, perskaitęs Gi
krutinės
ja gyventojus, kurią dau vo
vo tėvynę.
guma nei namą jau nebetu Lietuvos šeimyną ir išsekė jis pradėjo Neapolėje mo- ras mokslo, jokiu budu to; ordano Bruno veikalą: “De
“Jei šiandie visos mažes
kinties ir įstojo į dominiko jam nepavelijo. Giordano Monade, Numero et Figū
ri. Įsitėmykime, kad tie. ašarą šaltiniai, belaukiant
nės tautos pakįla iš tautinio
ną vienuolyną.
Bruno už tai įdūko ant pro ra”, pasakė: “Gana su to
kurie kenčia, yra musą bro pagelbos iš amerikiečių, ku
maudulio, tai kodėl to nega
Giordano Bruno nuo pat fesorių. 1584 metais jis pa kiomis kvailystėmis bevary
liai; užtat skaudi ją dale rios, kaip jie mums guodė
ir
lėtu
padaryti ir airiai?
Jos mus galutinai įti
lė pirmiausia privalo suju si, kaip nėr, taip nėr. Lietu mažatvės buvo linkęs į pa rašė kningą, vadinamą “Ce- ti.
“Jei tas vra išdavystė,
išdrįsta už* leistuvystę, o, įstodamas į na delle ceneri”, t. yra “Pe- kino, kad Giordano Brune
dinti muši; širdis. Skubin vią delegatai
man ne sarmata būti tokiuo
Tame galvoje nebuvo tvarkos”.
kimės, kas gali, su pagel klausti brangią mus brolią vienuolyną, jis prižadėjo už lanės Vakarienė”.
išdaviku. Man geriau yGiordano Bruno
ba! Blogiausis gi padėji ir sesučių, gyvenančią lai laikyti skaistybę - per visą veikale
bjauriai iškoliojo Oxfordo! Taigi šitas mokslininkas
Amerikos
katalikiškąją ra pasididžiuoti esant išda
mas, tai Lietuvoje; kiekvie mės šalyje, AR GI TOS PA amžių.
liudija, kad tas bedieviu draugiją federacija išrinko viku vietoj, negu turėčiau
na, nors ir mažiausia, bet GELBOS IR NEBUS? Ne-f Neilgai trukus, vienuolio universito profesorius, ku
garbinamasis G. Bruno bu dramas ir komedijas, kurios užimti skundėju vietą.
jam atsibodo. rie nepavelijo jam lekciją
skubi auka ten yra ypač pa besinori mums tikėtis, kad gyvenimas
vo nesveiko proto žmogus užgauna tikėjimą ar platina
“Savivalda Vvra
musu4.
pradeda skaityti.
geidaujama. Taigi sekdami tas atsitiktą. Lietuviai juk Giordano Bruno
arba idiotas.
pasileidimą. Federacija pa Iventa teisė. Jos niekas iš
kaip čia įsteigus 1585 m. .Giordano Bruno
širdies
pra galvoti,
v atsišaukimą
brangaus nenustojo
nuo visą teatru nusu negali išplėšti.
Nors bedieviai ir stengias reikalavo
Ji
mums Henryko Sienkievi- kilnumo ir jautrumo. Lietu* naują savotišką tikėjimą. grįžta iš Anglijos į Franeiją
pakelti į New Yorke, kad tie daiktai nums reikalinga, kaip gy- čiaus, savo tarpe sudėkime viai! Tėvynės varpai liūd Tą savo išsvajotą tikėjimą ir čia ima rimties sugrįžti Giordano Bruno
mokslininką eiles, tečiau ir neikuomet nebūtą lošiami. /y bei šviesa, kaip pavasa
auką Lietuvos sušelpiinui... nai gaudžia, mes ją aidą gir jis pradeda skelbti žmonėms prie kataliką tikėjimo.
moksli Devyni didieji teatrai pasi lo gėlėms saulėkaita”.
Kiekvienas ras grašį, be di dėjome; aidą begalo grau 1575 m. Už tai jis buvo į- ’ Bet, nieko ^etfcukęs, Gior patįs protestonai
Lietuva brangiausi, juk jr
delio dėl savęs nuostolio ga dingą: AMERIKOS LIE skąstas dvasiškai vyresny dano iškeliauja į Vokietiją. ninkai pripažįsta, kad tas žadėjo išpildyti tą teisingą
federacijos
reikalavimą.
At

skelbė
tu kenti taip-pat nevidonu
lės paaukauti Lietuvai. Tai TUVIAI GELBĖKITE JU bei. Teisme Giordano Bru- 3ia bebudaipas 1537 metais bedieviu kankinys
sisakė
išpildyti
tą
reikala

ne
mokslą,
bet
kvailybes.
spaudžiama, kaip ir Airija.
Lietuviai!;no visai išsigynė savo su- Telmštadto fnieste jis pri
pilietinė priedermė jaunuo SŲ TĖVYNĘ!
vimą
tik
vienas
teatras.
Nieks
taip
mokslui
nesi

Tau šimtai metu sukako,
menės, kuri visa siela atjau Griaudžius tėvynės varpu galvotojo tikėjimo, jis gird, zmė Martino Liuterio tikė
priešina,
kaip
burtai.
Burti

Ta pati federacija užpro kaip sunkus neprieteliu jun
čia sunkius vargus musu aidus sustabdykime, sutei esąs geriausias katalikas.
jimą.
ninkas
ir
mokslininkas
yra
testavo prieš skleidimą gel- gas slegia tave. Jie neduo
Taip jam pavyko išsime- Tečiaus ir čia ilgai nepa
brolių Lietuvoje”.
kime
Lietuvai
pagelba,
taip
priešiningi,
taip
nesu

žkeliuose kningą ar paveik la tau nei įuinutos liuosai
luoti.
Dvasiškas teismas buvo. Ir liuteronai, pažinę,
džiaugsmą ir viltį.
Surengimu “Lietuvią Die
taikinami, kaip tamsybė su slu, pajuokiančią tikėjimą, pakvėpuoti.
pripažino jį nekaltu,
kad Giordano
Bruno tai
Kun. Dr. V. Bartuška, i
nos” žada daug pasirūpin
i
Paliuosuotas
Giordano skirtinas niekšas, iškeikė jį šviesa, kaip vanduo su ug skelbiančią bedievystę ir pa
Kada tavo vaikai pradės
ti Jagielioną universito pro
i Bruno vėl pradėjo
toliau
nimi.
sileidimą.. Kompanijos tą tavę vargšę mylėti, kada jie
Dr. J. V. Bielskis.
ir išstūmė iš savo tarpo.
fesorius Ignas Chrzanowski.
Bedieviu
garbinamasis reikalavimą išklausė.
kelbti
savo
pramanytąjį.
ims branginti tavo kalbą, ka
Taip liuteroną iškeiktas
P. S. Apie atsilankymą de
Giordano
Bruno
ne
vien
ne

Kuomet
McClures
maga

la susilauksi laisvesnės alegatu lietuviu kolionijose tikėjimą ir traukti žmones Giordano Srun0'grižta i r
buvo
mokslininku,
bet
jie
zinas
(laikraštis)
paskelbė
1600 metais sausio'mž
fceities*?!...
pasistengsime pranešti kuo nuo krikščionystes.
Bet taip apgaudinėti žmo- !
je jjg buy0 inkvizicijos buvo tikru burtininku, jie neteisingą straipsnį
apie
greičiausiai lietuviu visuo
(burtus). Ferrerą, kur užgauta kata
nes jam neilgai tevyko. Jis nuteistas> kaiD0 kreiTatikis skelbė magiją
menei per laikraščius.
Bruno aiškino, liką Bažnyčia,
federacija
buvo antrą kartą įskųstas ir didelis žmonių tvirkinto Giordano
dvasiškai valdžiai už plati jas. 8 vasario jį atiduota kad pagaliaus ir pats Kris paskelbė prieš tai protestą
«. Atlikę savo darbą Šveica
tus ir Mozės (Maižiešius) visuose kataliką laikraščiuo
nimą kreivatikystės. Gior
svietiškam teismui, kurs nu
Didis dainius Seliiller ap
rijoj, dar prieš akis turėjo
buvę burtininkai. Anot to se Amerikoje.
dano Bruno matė, kad pri
teisė Giordano Bruno mirrašo, kai Austrijos ciesorių
me sekančius dalykus: su
bedievio, G. Bruno nuomo
rodymai prieš jį buvo aiš
McCluro magazinas pats
tin už platinimą bedievys
/ienas probočius grapas Ruteikti žinią Šventam Tėvui
* kus, jis suprato, kad šį kar tės ir baisu žmonią tvirkini nės, dūšią turįs ne vien žmo paskiaus kvietė federaciją, lolfas iš Ilabsburgo sutiko
apie Lietuvos vargus, atlan
Žemė3 parašyti straipsnį iš katali
tą jam nebepavyks beišsisu- mą. 17 vasario 1600 metais gus, bet ir žemė.
kartą, kunigą, benešant į Sv.
kyti belaisvius Vokietijoj ir
dūšia esanti Dvasia Šventa. ką pusės apie Ferrerą ir tas
kti. Tatai jis metė vienuoly
Giordano Bruno, tas bjauSakramentą. Pamatęs beei
gauti paskutinių žinią apie
Tas bedieviu “šventasis” pats laikraštis tą straipsnį
Daug lietuviu kare h ių bū ną ir atsidavė pasileidimui. riausis žmonijos išgama įr
nantį kunigą pėsčią, išlipo
8kandinavijos lietuvią vei dami Rusijos arii.’joje pa
kankinys - Giordano Bruno paskelbė,
Kad užmušti savo sąžinės
tvirkintojas, Ryme buvo su
pats iš savo vežimo, pasodi
kimą, nes būdami Sveicari
buvo didžiausis paleistuvycFederacija pasirūpina,
kliuvo nelaisvėn į vokiečius balsą, Giordano Bruno val degintas.
no kunigą ir nuvežė prie li
joj girdėjome, kad Skandi bei austrus. Apie e. antius kiojos po įvairius kraštus,
jis skelbėjas ir platintojac. kad butą išleisti įstatymai,
Taip tatai Giordano Bru
gonio.
navijos ir Rusijos lietuviai nelaisvėje gali1...a sužinoti niekur ramuma nerasdamas.
jis skelbė, kad skaistybė ir draudžiantis įvežti, ar spauno mirė ne už Dievą, ne už
Tas pats dabar atsitiko
turėjo konferenciją, tai ma šiais adresais: Deiunark.
susilaikymas esanti kvaily zdinti, ar skleisti paleistu1579 metais jis nukeliavo
tikėjimą, ne už mokslą, ne
tydami, kad šią dalyką ne Copenhagcn. Comite de Sub į Šveicariją. Genevos mie
stė. Giordano Bruno reika vingus paveikslus ar raštus. Ispanijoj.
už tėvynę, bet už bedievy
begalėsime
atlikti abudu vention pour Les Dlesscs et ste Giordano Bruno viešai
lavo įvesti
tokią tvarką,
Kada
lietuvią
ka Ispanų laikraštis “Ema
stę, už paleistuvystę, už bai
kartu, pasidalinome darbu: prisouniers russes Scction a atsižadėjo katalikystės ir
kad kiekvienas vyras galė taliką
draugijos susipras, linei” praneša, kad dabarti
su žmonią tvirkinimą. Dėl
vienas (kun. Dr. Bartuška) Copenhaugue.
tą turėti tiek mergą, kiek kada jos taip iš vieno pra nis Išpanijos karalius Al
priėmė kalviną tikėjimą.
to visi bedieviai skaito Gi
nuvažiavo Ryman, gi antras
jis gali išmaitinti ir apvai dės kovoti prieš tamsinto- fonsas važiavo su automo
Neilgai trukus kalvynai
ordano Bruno savo kankinBe
to
žinias
apie
nelais(Dr. Bielskis)
Vokietijon.
sinti. O kaip jis pamatuo jus socialistus ir laisvama biliu iš San - Sabastino į
išmetė jį iš savo tarpo ir už
tiniu, savo didvyriu, savo ivius
suteikia
ir
katalikiška
(Kun. Dr. V. Bartuška nors
ja tuos savo reikalavjmus, nius, kurie platina bedievy Tolosą. Pakeliui jis sutinka
jo niekšystes atskyrė jį nuo
dealu ir, kad taip pasaky
misija
Friburge
(Šveicari

su didelėmis sunkenybėmis
čia nepadoru
nei kalbėti. stę ir ištvirkimą?
savojo tikėjimo.
kunigą, benešant į ligoniui
siu, savotišku “šventuoju”.
joj).
Jos
adresas:
dasigavo Ryman pas Sv. Tė
Tai šlykščiausio nemazgotKalviną atmestas ir išŠv. Sakramentą.
Jam Ryme bedieviai pastavą).
Stebėtinu budu abu
,
...
— . burnio kalba.
Svvitzerland. Mission (Ja- keiktas buvęs vienuolis Gi- ..
SKAITYKIT IR PLATINKIT
Karalius sustabdė savo
ordano Bruno keliauja į Tu- 6
.
P Už tas blevizgas, už tą
delegatu nieko vienas apie tholigue, Frieburg.
“DRAUGĄ”
larą, Lyoną ir Paryiią. cu matote skaitytojai kokie
automobiliu, paklausęs, kurs
kitą nežinodamu nuo 7 lie
žmonią tvirkinimą Giorda
Laiškai geriausia rašyti
yra patįs bedieviai, tokie
veda kunigą, kur yra ligo
Sąmoninga gaspadlne
pos, atvyko Newarkan vie
no Bruno buvo pasmerktas
jis rašo mytiškai burtinin
franeuzų arba anglą kalbo
ir ją “mučelninkai”.
visada turi savo namuose buteliuk* nis, pakvietė kunigą į nUt<£
ną ir tą pačią dieną, t. y., 9
kišką kningą,
vadinamą
mirtin ir sudegintas.
D-ro Rkhtor'lo
mis. Danijon galima rašy
mobiliu, pats atsisėdo j ve
“Claris Magna”,
tai yra
Nuo to laiko jau praėjo
rugp. — Kun. V. Bartuš
Reikalingi
agentai
visuo
ti ir rusiškai.
ka iš Italijos laivu Dante
“Didelis Raktas”. Tą knin se lietuvią kolonijose, rink trįs šimtai su viršum metą. Neabejojantis būdas jtrinimui nuo žėjo vietą ir nuvežė kunigų
prifc ligonio.
skaudėjimo Reumatizmo, pcrsišalRetkarčiais su nelaisviais gą jis išgalvojo ne savo pa ti “Draugui” prerumaratą Bedieviai
tą paskučiaunį
Alighieri, Dr. Bielskis iš
dimo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke
Danijos, laivu Oscar II. De galima silsižim ti ir su pa ties protu, bet j.ą parašė, ir paskelbimus. Del išlygi) niekšą ir bjauriausi žmoni
Tas karaliaus pasiilgimas
“IKARA”
25c.
ir
50c.
buteliukas
visoae
Aptiekose
arba
veikalais ir informaciją
jos
išgamą
dar
tebegarbina
legatą kelionė Lietuvon už gelba vietiniu Vokietijos bei pasinaudodamas
padarė į žmones labai didelį
rašykite
stačiai nuo
P. AD. RICHTER A CO.
baigta. Tjnkflnrifl. mudviem Austrijos konsulią.
garsingo aną laiką mystiko, “Draugo” Adm.
iki šiol.
71-&0 WMbtactoo atrtei* New Yerk, N. M įspūdį.

“LIETUVIĮJ DIENA”
KRAKOVE.

Kova su bedie
vyste ištvir
kimu

DELEGATŲ ŽODIS LIETUTUVIŲ VISUOMENEI,

GRAŽUS PASIELGIMAS.

KAIP SUŽINOTI APIE PA
KLIUVUSIUS I NELAISVE.

PAIN-EXPELLER

i

t

-Jfl l* SAVAITINIS DRAUGAS
ir tai, kad laisvamanija, tai nekokis ten provincialia dalykas,
ne; o tik labai
populeriška
ligų, kuria sirguliuoja apstus
lietuvių būrelis. Ji yra ne vien
New Yo’rke, bet visuose mies

ITARLOTOJAMS

Jį?

tuose, kaimuose, parapijose,
draugijose, šeimynose. Ji yra
pasiekusi kiekvienų gyvenimo
kampelį. Jinai šiandien
jau
tiek galinga yra, kad jų ne
tai kads su vienu, bet čiela na
mų eilę, nenudaigosi. Čia reikįa evoliucijos, o ne revoliuci
jos. Vadinasi, nuvežkim tuos
mėšlynus, kuriuose laisvama
nija daugiausiai
veisiasi, o
jinai pranyks pati per save.
Ačiū Dievui, tasai
procesas
jau prasidėjo.

tės, erzindami Susivienijimo
sųnarius, kurstydami,
juos
vienus prieš k:tus, ardydami
Susivienijimo vienybę ir tuo
statydami Susivienijimų į sus
kilimo pavojų?
Musų įtarlotojai, vadinda
mi mus Sus-mo griovikais, pa
tįs statos Susivienijimo gera
dariais, veikėjais ir palaikyto
Parapijiniai kivirčiai, ku
jais. Mums to Susivienijimo
griovimo iki šiol dar
niekas rie būdavę tikru laisvamanijai liuonu, jau tiek sumažėjo,
neprirodė.
kad laisvamanija
pradeda
Bet, aš įtarlojamųsis Su
skursti. Viešai, seimuose lais
sivienijimo
griovime, esu
vamanija stengiasi dar kartų
sutvėręs
13 Susivienijimo
parapijose mutinį, atgaivinti,
kuopų, esu prirašęs šimtais są
bet veltui. Lietuviai katalikai
narių prie senesniųjų kuopų.
kartų iš laisvamanijos
bu
Butų labai įdomu žinoti, kiek
kuopų yra sutverę, kiek šimtų čiaus ištrukę, grįžti atgal ne
sųnarių yra prirašę musų lojo- benorės. O kaip greit parapi
tojai, Strumskis, Senasis Na jos santaika nušvies, taip greit
laisvamanija savo pašaukimo
rys, Montvila ir kiti?
atsižadės.
A. J. SUTKUS,
Chicagos I apskričio S. L.
Draugijos,
kų iki šiol vos
R. K. A. pirmininkas.
alsavo, sušuko visos it viena:
dirba, veikia, skubina.
Jei
Visagalis joms spartos nepa
gailės, trumpame laike,
iš rnrlvti
visų tų negeistinų skeveldrų,
turėsime vienų galingų vieny
bę, kuri pergalės visokias kliū

Montvila ir Co. patįs neprade
da nuo savęs to ramaus
ir*
naudingo katalikų
kultūros
darbo, kaip elgiasi kitų kolionijų veikėjai? Kodelgi
pa
tiems nesukoncentruoti
tų
pačių inteligentijos pajėgų ir
“pajudinti žemę”?
Jeigu p. Strumskis drįso
pavadinti kun. Struckaus nao-

monę “provincionaliu partijotizmu”, ar nelabiaus
tas
pritiktų p. Strumskio užsis

Buk tikras, kad Jūsų sunkiai uždirbti pini*
gal yra padčtl bankoj, kuri duoda Jum pilną ul« „
tikrinimą.
Pradėk taupyti šiandie; reikalinga tik Vie*

nas doleris, kad pradėti taupymo darbą.

Visados daryk biznį su banka,
KURI YRA BANKA

Peoples Slock

pyrimui?
Ir Dievo ir žmonių įstaty
Antrų argumentų p. Strum
mai draudžia neteisingai su
.r
skis stato, tai
globojimas
teršti kieno gerų vardų. Deja,
emigrantų.
kai kurie namų pirkimo šali
Pris Ashlaod Avs. Ir 47 gatvk
Tiesa, tas dalykas
labai
ninkai to nepaiso. Jie šmeižia
svarbus. Bet, mums rodos, kad
mus jau kelintu kartų.
namų nupirkimas New Yorke
Ir kaltininkams yra pave
to reikalo tinkamai neatliks.
lyta pasiteisinti,
tuo labiau
Tam dalykui atlikti prisieis už
mums neteisingai
apšmeiž
laikyti atstovus svarbesniuose
tiems prieš musų visuomenę.
Seniausia, didžiausia ir stipriausia bapk-a m
portuose.
Toliaus
p.
Strums

Kartkartėmis jie mums už
vakarus nuo Stock Yardų.
kis
nurodydamas
perdidelę
meta “Darbininke”, kad mes
svarbų New Yorkui net apsi
per seimų tylėję ir tik po sei
lenkė ir su teisybe. Jis rašo, reito seimo nepasisekimus;
mui. ėmę trukšmų kelti,
kad
garai. Nepamirškite atsįlanvaldžios
statistika
parodo,
y. kas link namo pirkimo New kyti.
neprileisti pirkti Susivieniji
kad
per
New
Yorkų
atkeliau

York’e.
mui namų New Yorke.
Kviečia KOMITETAS.
ju
90
nuošimčių
visų
{mano
Kuopos, neišgalinčios pri
Tas jų
priekaištas yra
pabraukta) imigrantų”.
siųsti delegato susirinkiman,
neteisingas.
Kad neparan
Butų
geistina
žinoti,
kokios
tai nors prisiuskite savo nuo
ku
Susivienijimui
pirkti
valdžios
statistika
tai
paro

namus New Yorke, aš ir ku
mones ir nutarimus raštu, ku
do?
Pažvelgus
į
U.
S.
Immirie bus svarstomi susirinki
nigas Serafinas kalbėjome po
gration
Bulletin
per
pasta

du kartu. Mano kalba
buvo
me.
Jeigu taip; tai nusipirkite Moetiea,
ruosius
metus
baigiantis
bir

sutrukdyta seimo
vedėjo p.
Pittsburgh’o apskričio raš kurią
išdirba Mentbolatum Co. ir vi^
želio 30 d. 1916 į Suv. Valsti tininkas,
Strumskio ir kitų namų pir
si daktarai,
aptiekoriui
pripažįsta
gerjausĮa.
jų atkeliavo išviso
298,826
kimo šalininkų. Jie sukėlė tru
KANST. VAIŠNORAS,
Ištepant moste veidą prieš einant'
imigrantai. Iš tų 141,390 per 1116 Hillsboro St., Pittsburgh,
kšmų, kad neduoti
kalbėti
gult per kelis vakarus padaro veide
New Yorkų, gi didesnė dalis, Pa.
tyrą irakaisčių. Mostis išima visokia*
man. Bet seimo daugumai pa
KUN. STRUCKUS. 157,476, per kitus portus. Tad
spuogus ir dėmos (plėtmus) sa)jėa
reikalavus, tęsiau savo kalba
ui
nuodggimus ir lašuft. Kaina dėžutė*
kame gi tie 90 nuošimčiai vi
toliaus.
$1.00.
sų imigrantų, atkeliaujančių
Merginoms, kurios nori būti raudo
Tų pačių trukšmadarių bu
S. L. R. K. A. 143 kuopa, tis.
nos, mes turime prie tos mosties pri
per
New
Yorkų?
vo kliudoma kalba ir kun. Se
taikytą odos pudrą; vakare reik iš
Brooklyn, N. Y., rugp. 6 d.,
Viens dalykas, kuris reika
Imigrantus globojant prisi
tepti moste veidą, o ryte patrink ati
rafino.
1916
m., savo susirinkime lauja daug prakaito ir rankų,
umsŲ pudru, veidas paliks skaisčiai
eis
užlaikyti
atstovus
svarbes

Šiuomi
pranešame
gerbia

Taigi mes ne tylėjome per
baltaa-raudonas. Tas pritinka ir vy«<
vienbalsiai išnešė sekančių re tai patobulinti ir sustiprinti
niuose portuose, o tam negel moms kuopoms ir visiams sų7 rams. 50c. ir $1.00.
seimų, bet kalbėjome.
zoliucijų :
musų spaudų. Paėmęs laisva
Odos Muilas tikrai išgydo spuogas,
bės nieko New Yorke namo įs nariams,
p
jog S. L. R. K. A.
Namų šalininkai prikaišio
“Kadangi kun.
Struckus maniškų laikraštį rankon, tuo
jeigu jie nepaeina nuo sunkios ligos.
teigimas.
Bostono apskritys turės su- Kaina 25c.
ja, kad mes griauname seimo
“Savaitinio Draugo” num., jaus jausi, kad tai laisvama
autoritetų. Ir tai netiesa. Mes
Svarstykime ir pirkime važiavimų rugsėjo 3d. 2 vai.
Jeigu jūsų kvapas dvokia, mašgo-'
29 rašydamas apie 31 seimo niškas. Nuo antgalvio iki uo
ten, kur musų Susiv. širdis, dienų Šv. Roko parapijinėje kitę dantis kasdien su muilu. Daanorime ne patįs atmainyti šie
tįs palieka balti irkvapingi.
nutarimus straipsnyj “Namų degos; nuo a iki z viskas vie
seimo nutarimus, tik kviečia
centras ir kur turime legalę svetainėje, ties Webster gat Pinigus galite siųsti money orderis
reikale”, parašė: “Nutarė, nais ir tais pačiais pelėsiais
Mass. Dienų i ar 2-centinėmie stampomis,
me Susivienijimų', kad šio sei
' “Savaitinio
Draugo” 31 teisę. Pažvelgkime į sųnarių vių, Brockton,
bet kas daugiausiai, jauni vy- trenkia. Visai kas kita su ka
Muilo kaina 25c.
mo nutarimus
peržiūrėtu ir
num. p. K. Strumskis išsijuo ir kuopų skaitlius, o tada kal labai paranki nedėldienis prieš
J. RJLbUkUa,
čiukai, del jų gali namų pirk talikiškųjų. Jei kų ir sakoma,
Bos 38,
galutinai nutartu ateinantis
sęs stengiasi sukritikuoti kun. bėkime, kur patogiausia namui “darbininkų diena”. Taigi ne
ti kadir ežero dugne. Ir dar tai sakoma, taip kad jei ne ap
HOIBBOOK, MAU.
seimas. Taigi mes
norime,
Struckaus, p. A. Sutkaus ir vieta. Pennsylvania y ra Ame reikės skubintis į darbų ger
a
“katalikiškas’L,
kelios moterįs, kurioms Sus- garsinimas
čia biamiems atstovams. Kviečia
kad vienas seimas
spręstu
daugelio apskričių bei kuopų rikiečių lietuvių centru,
mas apeina tiek, kiek jos gali vargiai iš turinio jo sielų, at
apie antrų seimų.
nuomonę, prirodant kad .Su didžiausias skaitlius lietuvių me kuoskaitlingiausiai suva
Tsl. Randalpb S 244
prieisi
su įžymesniais asmenimis iš spėtom. O kaip jau
žiuoti:
kuopos
gali
siųsti
nors
Juk ir konstitucijoj para
siv. namas būtinai būti būt paprastų darbininkų ir jų iš“ĘP0Pė«”’[l,e kur kitur, kaip tik
vienos
dėžutės
“kendes” prieš visokių
šyta, kad seimo nutarimus ga
dau ir nuo 10 sųnarių atstovų, nes
’ New budinimui inteligentija
“Demagogijų , “Scicmskiožiubrenti”.
ADVOKATAS
suvažiavi.
Ii atmainyti sekantysis
sei
Yorko — Brooklyno apylin giaus reikalinga, negu New tai yra apskričio
lt
SO. LaSALLE St
Šitaip šmeiždamas
kun. liogijų” net koktu žmogui,
mas.
kėje. Jis nurodo tam ir prie Nork—Brooklynui. Čie jau gy- mas Jis yra ne del tiesų įvy(Room $15) Chicago, tll.
Struckus kuopų delegatus, ir daros. O tempera! 0 mores!
tobulinimo,
Tokiu budu nei kuopų, nei
žastis. Štai tos didžiosios prie- vuoja 72 kuopos, kuomet New kinimo, bet del
Kn. 3258 So. HaUtad St
delegates,
daro didelę nuos Tečiau nekurie geri musų ka
Tai. Drover 5328
•
apskričio nutarimų mes aug
žastįs, kurių delei namai turi Yorko valstijoje
12 kuopų. ir išdirbimo įnešimu ateinan
kur dau
kaudų Sus-mui.. Nes moterįs talikai mano, kad
ščiau už seimo nutarimus nes
būtinai rasties New Yorke. Iš Prie daugumos, dargi prie vi čiam seimui. Matote, gerbianeatidavė
savo balsi}
už giaus tokių ant išaugimo ortatome ,ir tuo pačiu mes sei
biznio atžvilgio, sako, namai durio visuose susinešimuose, ji, dabar yra daug painių da
“
Kendes
”
ir
seime
išreiškė
ganukų
privis,
tuo
greičiau
mu
musų šventa
mo autoriteto jokiu budu ne
atneša New Yorke daugiaus nuima ir reikalinga taikinties. lykų, kuriuos
sų spauda pakils.
Vargiai.
ne
savo,
bet
kuopų
norus.
laužome.
pelno, negu kitur. Gaila, kad Apsižiūrėkime, draugai, kad priedermė išrišti del labo S.
Griuvėsiais griuvėsių, neatsMusų
143
kuopa
todėl
rei

Kai kuriems karštiesiems
tai pasakyta vien žodžiais, ne del šunkelio, neapleistumėm L. R. K. A. Todėl pildykim sa AB PAVARGSTA JŪSŲ
tatysi. Čia reikia idėjos. Čia
'* A?
kalauja,
kad
kun.
Struckus
at

namų šalininkams
matomai
nurodant faktų. Jeigu suly vieškelio ir po laikui nesigai vo užduotį. Kas tik gyvas į
jums galvą nuo pavargimo akiųf Af"'
reikia darbininkų, kurie
šį
Brocktonų rugsėjo 3 d. Išlip jūsų akiniai netinka jūsų Žiūrė jinsaltA
rodos, juo labiau jie priešinin šauktų tų šmeižtų.
ginti New Yorko augimų su lėtumėme.
. ;
darbų pažįsta, jo etikų ir rei
Patarimas ir išegzaminavlmas psY-'??
Kuopos valdyba:
kite Montello. stotyje, eikite į užbaigusį
Paulius Mikėmetis.
kus išlojos, juo daugiau juos
Chicagos ir tuose
miestuose
mokslą optiką. 9 metai par\.,
J. K. Butkevičia, pirm. kšmę žmonijos gyvenime. Taip
tyrimo.
įtarios, tuo aiškiau prirodys,
pietus ligi Ames gatvės, ten
nuosavybės
kilimų, tai jau,
DR. I. MEYBBfl,
?
P. Pavilionio, rašt.
jau, vietoje geresnės spau su New Yorku
Chlcsco, ZA kad namai New Yorke Susibus posėdžiai laikomi. Kvie 1024 Milwaukee Avė.,
nesigirkime.
Valandos: kasdien atdara nuo • ryt* i,
dos, turėsime visų rėdų šeinavieniimui būtinai
reikalingi.
čiame visus, o labiausia Bosto iki 9 vakare, Pėtnyčiomis iki 8 va- .
Delei pavyzdžio galime paimti
kare. Nedėliomig nuo 9 ryto iki IS Ikatarinkų, kurias
suka ma S. L. A., kuris namus
Prieš rimtus musų prirody
no apskričio kuopas turi pri pietė.
turi
žiausiai kompetentiški indiviTel. Haymarket 6212.
V
mus, nieko geresnio neįsteng
siųsti savo kareivius.
New Yorke. Klausiu p. Strum
dami, jie ir griebės.tų lojonių
dualai...
JONAS M. VIERAITIS,
skio, ar daug jie su savo na
Bet,
dalpiskim,
kad
S.
L.
ir įtarlojimų,
kaip skųstųs
Apskr. pirm
Tai. YarSo IMS
mais ten uždirbo? Kodelgi jie
R. K. A. namas New
Yorke ten su namais turi nudstolį?
DR. J. KULIS
britvos.
JONAS VAIČIULIS,
LIETUVIS GYDYTOJAS IRCrDRUROAA
jau
stovi.
Daleiskim,
kad
su
Mus jie vadina Susivieni
Ir dar viena labai
apskr. rašt.
storų
Juk jie ten pirkdami taipgi
3258 5. Halsted St.
Chlmpą,
GERBIAMOSIOS KUOPOS!
Gydo v)»okl«» lutas moterų. Talkų tv
jo
pagelba
nei
vieno
laisva

jimo griovikais, seimo autori prįežastis už tai, kad S. L. R.
“svajojo” daug uždirbti, glo
rų. SvocialIHiai ryrlo timpanėtae, ųhS
TytenSjnidas ir pasfaptln(aa vyrų tt«M
teto ardytojais,
pieminimis, K. A. namas tur būtinai stovė manio ten neliko, argi ištik boti, imigrantes ir tt.
PrlesMmValiefet: su I ryto Iki 12; 5 W I
Laikas eina trumpy n, todėl
ktMIItan; sn I lai 2 p pilt: m I
tik
stumiančiais bosais, prikaišio ti New Yorke, tai yra ši: tokis rųjų New Yorke namo
Silpniausias
argumentas^ privaiome po biškį
ruoštis
ja, kad mums
rupi biznis, namas ten, pasak tūlo drau slas jau atsiektas! Pažiūrė
nauda.
pr
į
e
-j
0
gvar
j
mu9
susirinkimo,
tai to namo moralė
apskritas doleris labiau, negu go, tai butų geriausia armota kim. Laisvamaniškos spaustu Sako: “Nuo senai kataliaai
kuris įvyks 3 DIENĄ rugsė
Phoos Caaal «»•
Susivienijimo ir visuomenės priešais gerai ten sukoncen vės ir su savo literatūra iš skundžiasi, kad New Yorko ir
U.
Įvyks rugpjūčio 20 dienų 1
jo, 2 val.po pietų, šv. Vincen
DR. A. YUŠKA
reikalai, ir tt.
stumtos *iš New Yorko, apsi Brooklyno lietuviai neparodo
truotų, laisvamanijų...
to bažnyčios svetainėje,
308 valandoj po pietų Collinsville
'.LIETUVIS GYDYTOJAS
Bet lų blogumų, nei vie
Kad laisvamanija nėra jo gyveno kitur, kur gal dar ge
jokio gyvumo”.
TABOR St., West End Pitt Parke. Piknikų rengia
161
1749 So. Raltltl CHICA60. HL
New
nas
mums nėra
pri rodęs kiu malonu
daiktu,
o tik resnį biznį daro, negu
į tų p. Strumskio protavi sburgh, Pa.
Važiuojant iš kuopa S. L. R. K. A. Visi vie
CORNER ttth STREET
ir nei kuomet neprirodys.
labai nešvariai dvokiančia ler Yorke. Ant galo grįžus, juk mų aš atsakyčiau, kad S. L.
Pittsburgh,o imkite McKess tiniai ir aplinkiniai lietuviai
Musų bijotojų, aš klausiu, vų, kuri suka nosį kiekvienam “Draugo” bendrovė turi to
R. K. A. neturi
priedermės Rock’o karų ir išlipkite ant nuoširdžiai yra kviečiami atsi TEL. DROVE 7771
sulig kokio Sus-nijimo įstatų supratlingmn lietuviui inte kį namų Chicagoje, žingeidu
4
pagaminti newjorkiečiains ar Tabor St. Prie šitos gatvės lankyti į šį didelį piknikų. Už
paragrafo elgiatės taip pra ligentui, aišku kaip
diena. butų žinoti, ar daug laisvama
labai tikriname, visi busite užganė
biooklyniečiams veikėjų, tuo yra svetainė. Sis yra
4464 So. Halsted
vardžiuodami
Susivienijimo Nieko ypatingo, jei jinai neu- nių jos namas išbaidė iš Chi
labiau, kad tų darbų galėtų at- svarbus ir nepaprastas susi dinti. Griež geriausi
Darbo valandos:
muzi

sųnarius ir seimo delegatus? jorkiečiams taip didžiai įki- cagos?...
• | likti jie patįs, jei tik* norėtų. rinkimas. Tarpe kitų svarsty
10 vsl. iš ryto iki t iki va
kantai. Bus šalti gėrimai, gar Hventorfieoes šuo vai. ryto Ud t
Sulig kokio paragrafo elgia i ėjo. Tečiau reikėtų suprasti
Ne, jei ištiktųjų rengiamės
Kodelgi pp.
StrutoBkia, mų •turėsime gerai aptarti pe
dus valgymai, kvepiantieji ci- popiet
Y
' ■
•
\

REIKALAUJAM ATŠAU
KIMO.

*

laisvamanijų skandyti, skandykirne jų pasekmingai, o ne
taip, kaip kad toji lapė blusas.
Neužvydėkim
laisvamanijai
namo New Yorke. Nei viens
protingas laisvamanis
nesi
džiaugia tuomi turtu, kodėl gi
mes jam tokį didelį
kreditų
duodame? Ne New Yorke na
mas, ne “Tėvynė”, jų organi
zacijų ant kojų pastatė, o vien
tik pomirtiniai bei pašalpiniai
skyriai. Jei ne jų namas New,
Yorke, mes savo Susivieniji
mo sųnarių neskaitytum tūk
stančiais. Ačiū jiems už tuos
tinklus, kuriuos jie
mums
mezgė, o pabar patįs juose tu
pi. Mes geriau užeikime juos
iš kitos pusės. Už namų ir organų neskirkim daugiau, kai
$30,000, o kas liks, palaikykim
kolegijai. Kolegijos projektas
jau nuo kelių metų ieško mu
sų simpatijos, kurios iki šiol
dar nesulaukė.
Ir nesulauks
dar ilgus metus, jei S. L. R.
K. A. jam savo rankos neiš
ties. Ne taip rūpinkimės emi
grantais tais, kurių tuomi tar
pu nėra ir gal nedaugiausiai
bus, kaip “emigrantais” tais,
kurie prie mus kasdien plaukia
—po 10,000 kasmet.
Turime
vienuolynų — tai viena ar
mota; steigkim kolegijų, tu
rėsim dvi. Turėdami toki dvi
galingi armoti, galėsim di il
siai laisvamanijai aukštinį pa-

Toris
STATE BANK

šteklius arti $6.000 001
Po valstijos priežiūra. I

w

PRANEŠIMAS.

PRIE P. STRUMSKIO
STRAIPSNIO.
S. L. R. K. A. NAMO
REIKALE.

A. A. Šlakis

S. L. R. K. A. NAMO
REIKALE.

PITTSBURfiū APSKRIČIO
S, L. R. K. A. SVARBUS IR
DIDELIS SUSIRINKIMAS.

i.IM

PIRMAS DIDELIS
PIKNIKAS.

S. E. Allen D. D.
9

,z

SAVAITINIS DRAUGAS
(•SUSIV. L. R. K. AMERIKOJE, APYS;/kAITA IŽDO STOVIO UŽ 2-RA BER.

gg. ; .
( X

1916 METŲ.

BALANDŽIO MĖNESIO
BUVIMAS.

PRI-

f

Bal. 8 1916 m.
1149 kuopa Hammond, Ind.
'101 kp. Chicago, III.
',125 kp. Export, Pa,
9 kp. Bridgeport, Conn.
'161 kp. Collinsville, III.
53 kp. Shamokin, Pa.
136 kp. Watervilliet, N. Y.
7 23 kp. Hastings, Pa.
3 kp. Elizabeth, N. J.
83 kp. Scranton, Pa.
1 kp. Edwardsville, Pa.
158 kp. Pittsburgh, P.

7.83
55.81
24.39
13.20
56.99
4.62
8.25
13.79
27.73
16.50
1.56
22.66

10 d. bal.
106 kp. New York, N. Y.
148 kp. E. Arlington, Vt.
36 kp. Newark, N. J.
113 kp. Wilburton, Okla.
134 kp. Brooklyn, N. Y.
141 kp. Brockton, Mass.
166 kp. Middleboro, Mass.
166 kp. Middleboro, Mass.
,107 kp. Waterbury, Conn.
34 kp. Cincinnati, Ohio.
23 kp. Hastings, Pa.
45 kp. Poquocock, Conn.

18.59
24.68
1.50
4.62
32.63
6.86
2.70
21.14

15.46
2.13
1.20
18.30

Bal. 17 d. 1916

lll kp. Plymouth, Pa.
147 kp. Wallingford, Conn.
115 kp. Brooklyn, N. Y.
84 kp. Meriden, Conn.
171 kp. Detroit, Mich.
179 kp. E. St. Louis, III.
158 kp. Scranton, Pa.,
94 kp. Glen Lyon, Pa.

į

į

117.39
12.29
39.67
15.30
61.36
18.00
24.19
19.49

20 d. bal., 1916.
87 kp. N. S. Pittsburgh, Pa.
35 kp. McKees Rocks, Pa.
Harrison, N. J.
, .
177 kp. Waukegan, III.
142 kp. Cleveland, Ohio.
140 kp. Carbondale, Pa.
154 kp. Aurora, III.
75 kp. Wanamie, Pa.
62 kp. Sheboygan, Wis.
159 kp. Lopez, Pa.
170 kp. Niagara Pails, N. Y.
116 kp. New Haven, Conn.
j 153 kp. Lee Park, Pa.
12 kp. Shamokin, Pa.
89 kp. Hartford, Conn.
, z112 kp. Treviskyn, Pa.
110 kp. Athol, Mass.
129 kp. Garv, Ind.
146 kp. Spring Valley, III.

34.77
44.53
26.26
28.74
58.18

31.92
21.34
8.64
21.72
10.24
41.05
47.26
10.71
52.60
16.01

32.66
9.73
20.82

Bal. 25 d., 1916.

143 kuopa N. Abington, Mass.
75 kp. Wanamie, Pa.
92 kp. Bentleyville, Pa.
163 kp. Chicago, III.
39 kp. Chicago, III.
60 kp. Bayyonne, N. J.
78 kp. Du Bois, Pa.
118 kp. Girardvillę, Pa.
37 kp. Oregon City, Ore.
* n5 kp. New Philadelphia, Pa.
Pav.
Springfield, III.
104 kp. N. Abington, Mass.
.
99 kp. Chicago, III.
123 kp. Dorrisville, III.
145 kp. Monerrers, Pa.
137 kp. Rockford, III.
169 kp. Sioux City, Iowa.
į75 kp. Bedford, Ohio.
kp. Youngstown, Ohio.
®fev. Cambridge, Mass.

5.67
114.25
29.68
47.71
38.4b
24.96
7.85
20.93
7.92

1.96
20.13
12.64
45.41
11.82
3.95
42.08
10.36
15.65
1.53
11.14
4.11
15.54
9.11
25.34

3t kp. Ansonia, Conn.

B

kp-

21.61

32.57
14.29

5.64
6.60
31.43
6.94

63.46
2.00
98.31
17.57
32.58
7.28
6.16
16.27
98.11
35.94
122.02
2.41
13.74

59.46
13.57
24.32
109.25
17.46
1.80
20.25
216.73
62.34
7.97
8.21
123.91
10.72
19.66
155.13
12.35
152.09

25.73
28.86
1.71
7.97
100.90
17.30
32.99
40.25
25.06
96.81
8.85
83.41
25.64
18.52
13.78
55.00
22.44
139.87
5.64
124.11
29.37
15.52
83.58
69.80
86.80

Viso balandžio mėnesį pribuvo $5,638.43
(Toliau bus).

S. L. R. K. A. KUOPŲ
SUSIRINKIMAI.
S. L. R. K. A. 77 kp., Swoyers, Pa., turės savo susirin

kimą rugpjūčio 20 dieną, 4:00
vakare, Mykolo Tamulevičiaus
salėje. Visi sąnariai kviečia
mi susirinkiman.

A. Katkevičia, rašt.
S. L. R. K. A. 15 kp., Chi
cago, III., turės mėnesinį su

4.27

ftv. Jurgio K. parap. svetainė

1.20

je 7:30 vakare. Visi sąnariai

Bay, McC

37*31
B

18.64
.80
104.68
135.98
38.01
47.40
28.78

2 kp. Forest City, Pa.
69 kp. Ashley, Pa.
128 kp. So. Omaha, Nebr.
89 kp. Hartford, Conn.
51 kp. New Philadelphia, Pa.
94 kp. AVestville, III.
114 kp. Rhone, Pa.
18 kp. Tamaąua, Pa.
29 kp. Cumbola, Pa.
108 kp. Maspeth, N. Y.
42 kp. Brooklyn, N. Y.
74 kp. Shaft, Pa.
90 kp. AV. Hazleton, Pa.
5 kp. Forest City, Pa.
16 kp. Chicago, III.
127 kp. Cambridge, Mass.
16 kp. AVaterbury, Conn.
117 kp. Middleport, Pa.
61 kp. Duryea, Pa.
73 kp. Hudson, Pa.
1 kp. Edwardsville, Pa.
3 kp. Elizabeth, N. J.
91 kp. AVaterbury, Conn
24 kp. Minersville, Pa.
93 kp. Easton, Pa.
41 kp. AVorcester, Mass.

,

kviečiami ateiti,

užsimokėti

mokesnius ir atsinešti velyki

nės išpažinties paliudijimus.
Prašomi atsivesti norinčius įs
toti į Sus-mą.

G. 8. Žakas, rašt

tuvių” — Daukanto.

A. 63

kp.,
2, Chrestomatija” —
Youngstown, Ohio, turės mė kun. Miluko;
nesinį susirinkimą rugpjūčio
3. ‘‘Europos istorija” 20 d., 2 vai. po pietų, po num. Freeman;
225 Federal st. Visi sąnariai
4. “Lietuviai Amerikoj’
kviečiami ateiti susirinkiman. — Jono;
S. L. R. K.

sirinkimą rugp. 18 d., 1916 m.

Mt. Carinei, Pa.

Swavers, Pa,

83.38

15.84

73.37
32.84
100.09
74.31
,138.26

kp. Pittston, Pa.

Bal. 29, 1916.
52 kp. Lawrence, Mass.
26 kp. Lewiston, Me.
98 kp. AVorcester, Mass.
36 kp. Newark, N. J.
14 kp. Pittsburgh, Pa.
•103 kp. Rochester, N. Y.
96 kp. Gilberton, Pa.
70 01d Forge, Pa.
55 kp. Bernice, Pa.
82 kp. St. Louis, Mo.
138 kp. Pittsburgh, Pa.
119 kp. Manchester, N. H.
54 kp. Grand Rapids, Mich.
17 kp. AVilkes Barre, Pa.
96 kp. Gilberton, Pa.
81 kp. Norwood, Mass.
46 kp. Sugar Notch, Pa.
174 kp. Brooklyn, N. Y.
109 kp. New Britain, Conn.
28 kp. Luzerne, Pa.
124 kp. AVilmerding, Pa.
82 kp. St. Louis Mo.
44 kp. Haverhill, Mass.
31 kp. Mahanoy City, Pa.
135 kp. Brooklyn, N. Y.
66 kp. Elizabeth, N. J.
132 kp. Philadelphia, Pa.
38 kp. Homestead, Pa.
102 kp. Duąuesne, Pa.
30 kp. St. Clair, Pa.
40 kp. Shenandoah, Pa.
19 kp. Northampton, Mass.

91.57

;-j'

kp. Port Chester, N. Y.
kp. Portage, Pa.
Charleroi, Pa.
kp. Philadelphia, Pa.
kp. Waterbury, Conn.
U kp. Brockton, Mass.
kp. Oregon City, Ore.
kp. Philadelphia, Pa.
kp. Chicago, Tll.

į
J
i

6 kp. Plymouth, Pa.
Bal. 28, 1916.
136 kp. AVatervilliet, N, Y.
•65 kp. Paterson, N. J.
139 kp. Portland, Ore.
50 kp. Cleveland, Ohio.
8 kp. Cleveland, Ohio.
121 kp. Springfield, III.
56 kp. Brooklyn, N. Y.
25 kp. Miners Mills, Pa.
27 kp. Minersville, Pa.
57 kp. Exeter Boro, Pa.
160 kp. Chicago, III.
85 kp. Chicago, III.

J. Kasparavičia,

5. “Kuomi žmonės gyve

rašt. na” — Jociaus;
6. “Petras Žemaitis” -

S. L. R. K. 16 kuopa, Chi
cago, III., turės mėnesinį su
sirinkimą rugpjūčio
21 d.,
pusė po septynių vakare, Šv.
Mykolo Ark. parapijos sve
tainėje. Visi sąnariai kviečia
mi būtinai ateiti- susirinki
man.
S. L. R. K.
A. 19 kp.,
Northampton, Mass., turės
mėnesinį susirinkimą rugp. 20
d., 2 vai. po pietų po numeriu
221 Prospect st. Visi sąnariai
turi ateiti šin susirinkiman.

J. Vaičiulis.
SUSIV. LIET. R. KAT. AM.
CENTRO VALDYBOS AD
RESAI:

Pirmininkas — J. Jaroševi
čius, 1048 AVashington
St.,
Norwood, Mass.
Vice-pirm. — K. Krušinskas, 59 Teneyck St., Brooklyn,
N. Y.
Raštininkas — J. S. Vasi
liauskas, 112 N. Greene
St.,
Baltimorė, Md.
Iždininkas — J. Stulgaitis,
140 S. Meade
St., AVilkes
Barre, Pa.
Iždo globėjai:
V. Lukoševičius, P. O. Mi
nersville, Pa.
A.
Nausiedienė, 917 AV
33rd St., Chicago, III.
Dvasiškas Vadovas — kun
J. J. Jakaiti^, 41 Providenc,
St., AVorcester, Mass.
Knygius — kun.
S. J
Struckus, P. O. Plymouth, Pa
Gydytojas — Dr. A. K
Rutkauskas, 2302
S. Leavitt
St., Chicago. Dl.

Astrauskis;

7. “Kražių skerdynė”
kun. Žilinskis;

8. “Diedai

—

ir Gražina”

— Miickaus;
Ant aplikacijos turi būti

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

krasos

Kun. S. J. Struckus

BV. JURGIO KAREIVIO
DRAUGYSTES, N0RW00D,
MASS., VALDYBOS
ANTRASAI:

Šalti Faktai apie
Vaikus

Gerbiamoji “Draugo” reda
kcija!

Pa.

tt

AVENTO ANTANO DRAUGL
TOS, WAUKEGAN, ILL., VAL
DYBOS ADRESAI:

5. Jono,

“DRAUGĄ”
“DRAUGAS” paduoda geriausias ir svar
biausias žinias, gvildena įvairiausius klausi
mus.
“DRAUGO” bendrovė užlaiko didelį kny
gyną, kuriame randasi visokio turinio knygų.
Reikalaukite knygų tuojaus. Jūsų reikalavi
mai bus rūpestingai išpildyti.

lenrodas”.
6. Freemanoč “Europos Is Or-stės. Dievo Apveizdos para
pijos valdybos adresai:
torija”.
Pirm. — A. Stulginskas, 715

W. 19 PI.
Pag. — M. Ramanavičia, 547

Gyvena”.
8. Jono, “Naktys”.
W. 20 st.
9. Astramsko, “Petras že
Jonas Jaroševičius, 1048 Wa«

Rašt. — Liud. Sabaliauskaitė
Aplikacija turi būti pažy <714 S. Union avė.,
Fin. Rašt. — K. Vasiliauskas,
mėta kuopbs viršaičių vardais
*58 W. 14 st.,
ir krasos ženklelių už 10c.
Ižd. — A. Grišius. 732 W.
KUN. S. J. STRUCKUS.
Kasos glob.: Zof. BartkeviPLYMOUTH, PA. *aitė, 1828' S. Peoria st.,
Al. Klimas, 558 W. 14 st.,
Maršalką, — Mikolas JatwšEKANOIOS KNYGOS
Sis, 622 W. 15 st.,
GALIMA GAUTI S. L
Susirinkimas kas pirmą neB. K. A. KNYGYNE:
lėdieni mėnesio, Apveizd. Die
1. “Būdai senovės Lie- vo parap. salėje, 3 vai po pietų.

maitis”.

Pareikalavus katalogas siunčiamas dykai.

“DRAUGO” bendrovės spaustuvė atlieka
įvairius spaudos darbus gražiai, pigiai ir
greitai.
Su visais reikalavimais

kreipkitės:

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th ST.

CHICAOO, ILL.

I

ŠVENTO MYKOLO DRAUGI
AS, ROCKFORD, ILL, VALDYBOS ADRESAI:

Pirmininkas. Kazimieras Mik
as, 1020 — 1022 S. Main st.
“Kelionė į EuroPirm. pagelbidinkas ir Iždilinkas: P. P. Petrėnas,
422
“Kražių Skerdy rsland av.e,
Protokų raštininkas: J. J. Mer
laitis, 1530 West st.,
“Konradas
Va
Finansų
raštin.: J. Zobinat
t129 So. Chureb st.,

7. Jdcio, “Kuomi Žmonės

Draugo” Bendrove leidžia
LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTĮ

Pirmininkas, Steponas Kelin
is, 1344 So. Jackson st.
Pagelbininkas. Kazimieras Bur
ba, 1416 So. Park avė.
Protokolų raštininkas, Auta
ms Samoška, 1230 So. Victoria

Finansų raštininkas,
J onas
takšys, 1327 So. Victoria at..
Kasininkas, Antanas Bakšys.
Pirm. A. J. Sutkus, 6329 1327 So. Victoria sc.
Kasos globėjai:
So. Fairfield avė., Chbagf
Leonas Krikštinavičia,
1326OI.
4o. Victoria St.,
Rašt. J. J. Palekas,
4628
Adomas Jonaitis,
1326 So.
jincoln
St.
So. AVashtenaw avė.,
1. Maršalka, Pranas Dapkas.
Chicago, III.
1407 So. Park avė.
Ižd. J. Žakas, 3339 So
2. Maršalka, Antanas Didjur.
Emerald avė., Chicago, UI ris, 1327 oo. Park are.
Organizatoriai:
Knygius Pranciškus
Kaptuauakaa.
1321
So.
Victoria,
St
A. J. Sutkus, 6329 So
Susirinkimai po aštuntai kiekFairfield a\e.
Chicago,
■ieno mėnesio, apie pirma va
OI.
andą po pietų. Lietuvių svetai
SEKANČIAS KNINGAS
nėj, 9 ir So. Lincoln gatv.

nė”.

Reikia žinoti jogei, netiktai
bučiavimas vaikui į burną bet
ir į ranką turėtų būti užgin
tas. Vaikas deda viską j buri
na kas tiktai papuolą, o leisti
svetimiems, bučiuoti vaiką yra
labai pavojingą nes gali pa
gauti visokias ligas.
Kopp’s Baby’s Friend pa
sirodė viena išs tinkamiausių,
vaistų ir yra išgelbėjęs milijo
nus vaikų nuo mirties. Todėl
gi kiekviena motina turėtį jį
turėti savo namuose.
Kopp’s Baby’s Friend ga
lima pirkti kiekvienoje aptie
koje, o jei ne, rašykite mums
stačiai. Kainuoja 25c. ir 50c.

metams už “Draugą” ir te
gu jis mus lanko kuodaž
niausiai. Mus čia, Danijo
je, gyvena mažas būrelis. Visi
skaitome
laikraščius
Daug laikraščių pareina iš
Amerikos.
Nors skaitymu
ir žiniomis susiraminame.
Pirm karės gaudavome ir iš
Lietuvos lietuviškų laikra
ščių, gi dabar iš ten negau už butelį.
name jokių žinių. Avienas
liūdniausias daiktas mums,
kad neturime čia lietuvio KOPP’S BABY’S FRIEND
kunigo. Yra bažnyčia ir Co.,
York, Pa.

CHICAGOS I APSKRIČIf
8. L. B. K. A. ADRESAI

na”.
3. Jono,
n
pa
4. Jono,

kitiems

pinigus

Siunčiu

3t

VELTUI GALIMA GAUTI
3. L. R. K. A. KNINGYNE
1. Gabrio “Lietuvių Lenkų
unija”.
2. Jono, “Diedas ir Graži

tuviškai. Seniau Į čia retkarščiais atvažiuodavo lietu
vis kunigas, bet dabar bus
jau du metai, kaip jis nesi
lanko. Be lietuvio kunigo
negalime prieiti išpažinties.
Amerikoj gyveną lietuviai
daug laimingesni už mus.

Pirmininkas, Stasys Kadar;*.
1038 AVashington st.,
19th st.,
Pirm. pagelb., Pranas Kudir
ka, 31 Franklin st.,
Protokolų raštininkas,
Jonas
Ruškis, 18 Tremont st.,
Danijos Lietuvis A. P.
Fin.
raštininkas, J. Versec
kas, 1184 AVashington st.,
1
Kasiems, Viktoras Kavaliaus
kas, 22 Sturvant avė., *1
<.
Iždo globėjai:
Jokūbas Puzinas, 20 Pond st.,
Barnasius Jankauskas Willow
st.,
Niekados nebučiuokite vaL
Martinas Bulkšas,
39 Treko ranką. Nes jis deda į burna
mont st.,
Maršalka, Stasys Kamila, 31
|
Tremont st.

Draugijų
Reikalai LAIŠKAS Iš DANIJOS,
TAUTOS FONDO VAL
DYBA.
Pirmininkaas: kun. J. J.
Jakaitis, 41 Providenee st.,
Worcester, Mass.
1-mas vice-pirm. Adv. A.
Šlakis, 3255 So. Halsted st.,
Chicago, III.
2- ras vice-pirm: Kun. Se
rafinas, 2327 AV. 23rd
PI.
Chicago, III.
Sekretorius: K. Pakštas,
917 W. 33rd st., Chicago, III.
Iždininkas: — B. Vaišno
ras, 1514 Caison st.,
S. S.
Pittsburg, Pa.
Iždo globėjai:
A. Nausiedienė,
917 AV.
33rd st., Chicago, III.
J. Miliauskas,
Pittsburg,

kunigas, bet šis nemoka lie

$31,000,000,00

Su viršum depozitu turi dabar
didžiulis Valstijos Bankas
State Bank of Chicago
uo jo įsteigimo 1879 metuose tasai bankas
nuolatos augo taip, kad šiandie jo kapitalas
ir atsarga yra daugiau kaip keturi milijo
nai astuoni šimtai septyniolika tūkstančių
dolerių — $5,000,000.00.
Be 40 tūkstančių žmonių, kur turi pasidėję
savo pinigus šiame banke, čiajau sudėta Suvieny
tųjų Valstijų valdžios, Illinois valstijos ir Chica
gos miesto pinigų.
Lietuviai, kuriems rupi saugumas jų pinigų,
tegul pasideda banke. Daug lietuvių yra pasidėju
sių čia savo pinigus ir džiaugiasi.
Bankas moka 3%. Atdaras nuo 9 ryto iki 3
vai. po pietų; Subatomis iki 2 vai. po pietų
įsidomėkite adresą:

N

STATE BANK

of

CHICAGO

Kampas La Šalie ir Washington sts.
prieš City Hali.
,
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SAVAITINIS DRAUGAS

UPE

Iš Lietuvių fiy
venimo *
Bulotos
Prakalbos
GRAND RAPIDS, MICH.
Garsingosios Bulotos pra

kalbos įvyko ir musų kolionijoje. Įžangos buvo

paskirta

po 10c.
O tų prakalbų įdomumėlis?
Bulota atkartoja tų patį, kų

jau po kelis kartus skaitėme
laikraščiuose. Dėlto susirinku
sieji pyko sakydami, kad de

sutikime ir meilėje. Laikui
bėgant tečiau turėjau apsi
prasti ir naujoj vietoj gy (Pasakojimas rusų kareivio)
vendamas.
Viduvasaris. Karšta: nei
Laimė davė man andai ii* debėselio, nei vėjelio. Musų
vėl atlankyti šitų miestų ir apkasus nuo vokiečių teski
susieit su jaunimu. Daug kų ria tik siaura upelė. Domiai
naujo atradau ir pamačiau. žiūrime vieni į kitus, bijoda
Dalyvavau
vietos
vy mi, kad nepereitų upės.
čių kuopos išvažiavime. Iš
Visur tylu. Tik padangėse
girdau gražias vyčių choro retkarčiais sučiulba veversys
dainas, mačiau daug įvai bei sučirškia pievelėje žiogelis.
riausių žaismių.
Iki pietų dar šaudėmės. Bet
Kelios dienos nejučiomis kažkodėl Šiandie kulkos labai
praėjo ir aš vėl turėjau skir tinkiai lekiojo ieškoti kaltiniu-:
ties su prakilnuoju jauni kų; nesuradusios gi jų įsibes
mu, Išsivežiau kuogeriau- davo smelyn. Po piet gi šausius įspūdžius, kuogražiau- dymasis visai nutilo. Visi ka
sius atsiminimus. Iš visos reiviai ramiai sau ilsėjosi ap
širdies pageidauju, kad ši kasuose. Vieni iš jų snaudė,
to miesto jaunimas ir toles- kiti miegojo, treti tyliai dai
niai gyventų vienybėje ir navo, ketvirti vėl kų nors dir
meilėje ir darbuotųsi Baž bo.
nyčios ir Tėvynės labui.
— Ei vyrai! Vokietis arti

Aš iš savo pusės, būda
mas bešališku, turiu pripažin
ti, kad Bulotos
prakalbos

užmigti, tai

eik į Bulotos prakalbas o be

matant pradėsi knarkti.

Aš

jau buvau beknarkiųs,

tik

didžiausias

manę išbudino

trukšmus, kurs pakilo salėje

Mat, kai kurie drąsuoliai užsi
manė duoti Bulotai klausi

gi bijodami,

mų. Socialistai

kad nebūtų sukritikuotas Bu
lota, klausimų jokiu būdų ne

prileido.

Trukšmo metu vie

nas žmogelis ko ten paklausė
Bolotos.

Bet šis tik abiem

rankom pamojo ir nudumė sa

,

vais keliais, .

Temija/ntis.

WAUKEGAN, ILL.
Pasimirė senai

sergantis

ligonis, kuris sirgo suviršium
penkiolikų metų.

A. a. Jonas

Vaitekūnas, mirė 9 diena rug

pjūčio 1916 metais. Buvo pa
laidotas 13 dienų rugpjūčio šių

metų. Jonas Vaitekūnas buvo
nevedęs per visų savo amžių,

gyveno pas

broli Kazimierų

Vaitekūnų.

J. N. S.

WILKES-BARRE, PA.
Čionai mainose darbai ei
na kuogeriausia. Iš kitur
atvykusiems ir norintiems
dirbti darbas gauti nėra suu

ku.
Parapijos reikalai labai
gerai vedami, nes klebouas,
kun. šiupšinskas, daug dar
buojasi tuo žvilgsniu.
Streikas ant gatvekarių

vis dar nesibaigia. Kompanja nori pasmaugti kondu
ktorių ir motormanų unijų.
Darbininkai streiko metu
pavargo. Bet tikisi visgi
streikų laimėti.

PRAKALBOS SOUTH
CHICAGOJE.*

Svetainė buvo pilnutėlė.
Žmonės taip buvo užganė

dinti, kad reikalavo dar to
kias prakalbas surengti.

Keletas metų man teko iš
gyventi šioj laisvės šalyj.
Ilgiausių išgyvenau šitam
mieste. Paskui tečiau tu
rėjau išvažiuoti kitur. Ki
tur gyvendamas labai’ ilgė
jausi šito miesto. Ilgai ne
galėjau pamiršti jo lietuvių
jaunimo, o ypač vyčių, ku
rie gyvena kuogražiausiam

— Barščiai jau rodos užvi tai išplaukė
upės viduryj.
rė — tęsė toliau pasakojimų Kulkos vėl suzvimbė
apie
Pauliukas. — Tėvas sustojo narsų plaukėjų.
Paubukas

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

papustyti dalgį. Atsigrįžęs į minutę
pasilsėjo,
sumojo
mane jis parodė man padan rankomis ir vėl pasinėrė. Šį
gėse lekiančias laukines antis. kartų jis išplaukė
kitame

Adresuokite:

“DRAUGAS”,

Po to tėvas garsiai susijnokė upės krante, visai arti vokie
ir toliau kirto žolę. .Visi pra čių apsasų.
eiviai mums

sakė:

1800 West 46th Street,

No.

Padėk

— Ei, jus, vokietukai! Eikpietus pri škite maudytięs.
Apkasuose
rengti” — tarė man tėvas. karšta! Mes į jus nešaudysi

240. Ponas Tvardauckas, garsus bur
tininkas. Žingeidus su įvairiais
2paveikslėliais pasakojimas, pa
gal surinktas liaudies legendas.
Vertė B. Nevalgęs. 110 pusi. .. .40
241. Raistas — The Jungle. Para
šė Upton Sinclair. Lietuvių kalbon versta iš angliškos. Apysa
ka paimta iš lietuvių gyvenimo
Chicagos mieste dirbančių sker
dyklose. Antra laida. Clucago,
III., 1912 m., pusi. 355 ....................... 85
Ta pati audimo apdaryta............ 1.15
243. Robinsonas Kruzius. Graži mo
rališka pasaka.
Antra pertai
syta laida. Chicago, 111. 1903
m., 83 pusi.................................................. 20
251. Susiskaldėliai. Vaizdelis iš mu
sų sodiečių gyvenimo. Parašė
J. Gerutis. Shenandoah, Pa.,
62 pusi............................................................ 20
252. Saulei nusileidžiant. .Iš musų
Karionės. Kalėdų vakaras. Ša
trijos 3a8anos apysakėlės. She
nandoah, Pa., 62 pusi........................... 15
253. Širdis. Parašė italų kalboje Ed
mondo de Amiči, vertė į lietuvių
kalbų Matas Grigonis. Didelis
veikalas ir gausiai paveiksluo
tas. Tai yra pamokinančios apysakos formoje parašytas vei
kalas, kurs tinka lygiai vaikams,
kaip ir suaugusiems. Šis veika
las yra išverstas visų civilizuotų
pasaulio tautų kalbose ir turėtų
rastis kiekvieno lietuvio namuo
se. “Tėvynės Mylėtojų Draugi
jos” 21-as leidinys, Chicago, III.
1915 m., 362 pusi................... ..
1.5(F
Gražiai apdaryta ............................. 2.00
265. Trįs Keleiviai: Krikščionis, žy
das ir turkas. Pamokinanti apysaka.
Parašė T. VyšniausVertė P. B. Chicago, 111., 92 p. .25
Ta pati audimo apdarais.................. 45
270. Užkeikto urvas. Pagal lenkiš
kų parašė P. B. Užimanti apy
saka. Chicago, III., 1904, 288 p. .50
290. Vinco Kudirkos Raštai. Surin
ko ir spaudai prirengė Juozas
Gabrys. Spauda Otto von Mauderode’s, Tilžėje, 402 pusi. Vi
si šeši tomai
(pavieniais neparsiduoda) ....................................... 3.00
296. Žmogus ne pliuškis. Vertė iš šve
diško Nėris. Labai graži apy
sakėlė, kaip turtingo prekėjo sū
nūs apsivedė su varginga mer
gina ir laimingiau gyveno už ki
tus, apsivedusius su turtingomis.
Chicago, III., 1899 m., 23 pusi. .. 10
TEATRO VEIKALAI.
334. Akis už akį, dantis už dantį.
Juokai viename akte. Perdirbta
iš vokiško. Chicago, III., 1907,
29 pusi............................................... .. .... .10
340. Baltrus Turazeris. Drama tri
jų veiksmų iš darbininkų gyve
nimo paimta. Parašė P. Langman. Vertė A. M.—čys. Skai
tyti smagi, lošti lengva, gilus ir
graudingo turinio Brooklyn, N.
Y., 1909, 81 pusi..................................... 20
343. Betlėjaus sionelė, arba Kristaus
užgimimas. Drama II aktuose.
Chicago, III., 1906 m., 30 pusi. .. .15
348. Brangusai pabučiavimas.
Vie
naveiksmė komedija. Parašė Činarov’as. Išvertė P. Petliukas.
Vilniuje, 1909 m., 24 pusi............... 15
352. Consilium facultatis. Vieno vei
ksmo komedija. J. Aleksander
hr. Fredro. Vertė A. Matutis.
Chicago, UI., 1913 m. 47 pusi.
354. Dedi atvažiavo. Komedija vie
name akte. Pagal lenkiškų su
taisė K. B-a. ir M. P-is. Chi
cago, Dt., 62 pusi..................................... 20
355. Degtinė
Vienaveiksmis scenos
vaizdelis......................................................... 10
356. Deklematorius.
Deklernavimui
eilių ir monologų rinkinys. Su
paaiškinimu kaip reikia deklemuoti ir žaisti. Surengė K. J.
Chicago, 111., 1911 m., 164 pusi. .50

Aš gi jam atsakiau: “Ei, vy me! — sušuko
Pauliukas ir
rai!
Vokiečiai
artinasi”. vėl ėmė vikriai nardyties upės
“Jus visi tuomet ir nubudo- bangose.

te.

Vokiečiai vis šaudė...
Aš tikrai nemiegojau. Man

VOKIEČIAMS VISKAS
NAUDINGA.

tik taip rodėsi.
Ei, smagu buvo man na

mie. Dievulėliau, Dievulėliau,

Pageidaujama daugiau to
kių prakalbų.

Lietuvos Pelėda.
UGNIAKALNIS ETNA VĖL
VEIKIA.

Vakarykščios telegramos
iš Petrogrado praneša, kad
Italijos ugniakalnis (vulka
nas) Etna vėl pradėjęs vei
kti.

šauby- Atgriso jau man ta karė, at

Tuojaus prasidėjo

griso...

mųsis.

Vokiečiai paleido
minutėms

su tėvu.

darban

— Gal namuose koki ne

Bet kelioms laimė atsitiko? —Su pasigailė

praslinkus

paaiš jimu paklausė jį draugai.

kėjo, kad “liarmas” liko su
keltas be jokio pamato. Kul
kos vėl nustojo vaitoti.

Visi

ėmė barti Pauliukų, kam šis

sumelavo. Pauliukas gi, kuo
pikčiau jį barė, tuo linksmiau

— O kų aš gabu žinoti?
Laiškų senai negaunu.

ir tėvas mirė, o gal brolį pa

ėmė kariuomenėn — sunkiai
atsidusęs tarė Pauliukas.

— O tu jiems

jis kvatojosi.

Gal

— Kas jums? Galvoje ne laiškų — patarė viens
gerai? — Kalbėjo Pauliukas. reivių.

parašyk
iš ka

Paryžius. — Pas vienų
francuzų paimtų vokiečių oficierį nelaisvį atrasta spauzdintų vyresnybės, karei
viams įsakymas, kurs skam
ba taip:
“Atmink, su atsidėjimu
viską rink nuo mūšio lauko.
Ypatingai žiūrėk visokios
rūšies avalų, ginklų arba jų
dalių, apkasų įrankių, plie
ninių šalmų, skurinių daik
tų, patronų, visokios rųšies
maišų. Šitie visi daiktai y-

ra labai svarbus. Paimk nuo
Pauliukas, tarytum, negir užmuštų priešininkų karei
Bene miegoti atėjote į ap
kasus. O mane vienų palikote dėdamas šio patarimo, pri vių visus vilnonius rubus ir
avalus”.
sargyboje. Žinote kų, broliai, siminęs linksmai prabilo.
besėdžiant upės pakrantyj aš

— Laike šienapjučio

aš

8 VOKIEČIŲ PRINCAI
ŽUVĮ-KARĖJE.

maudyties.
kaž-kų mačiau — rimtai pra- labai mėgdavau
••
Būdavo įsismaginęs įbėgsi į
bilo Pauliukas.
t

— Kų? kų matei? — iš vi vandenį, pasinersi ir jau ant
sų pusių pradėjo jį klausinė kito kranto. Plaukiu aš kaip
žuvis.
• *
ti kareiviai.

Paryžius. .. Sulyg naujai

—Gerai pasimaudyti — su išleisto “De Gotba” alma
— Mačiau, tikrai mačiau...
pamėgimu pritarė jam kiti. — nacho, 8 Vokietijos princai
Man rodėsi, kad aš esu na
O kad dabar galima butų čia žuvę šitoje karėje. Yra ši
mie, o ne čia,
apkasuose —
upėje išsimaudyti. Bjaurybės tie: 2 princai Saxe - Meiper ašaras skundėsi užklaus
tie vokiečiai.
ningen, 3 Lippe, 1 Hesse, 1
tasis. — Sėdžiu aš ir žiuriu
— O kodėl
negalima — Reuss ir 1 Waldeck.
į vandenį. Jus miegojote. Taip
linksmai
prabilo Pauliukas.
žiurėjau aš žiurėjau ir tary
— Tėvų mačiau, broli ma
tum pamačiau: ema man? tė
DIENRAŠTIS •
čiau ir mirti dabar nebaisu.
vas su dalgiu, priėjo
prie
f!
Žiūrėkite!
kranto upės ir ėmė pjauti žolę,
Tų taręs Pauliukas akies
— dži, dži! Taip man ausyse
suskambėjo.

DRA UGAS”
Kainuoja tiktai

j

O čia šalę tėvo mirksnyj nusirėdė ir, išlipęs

paupyj, berods, matau jaunuo iš apkasų, nuriedėjo upėn.

S3.00

lį broliukų, Joną. Jis su meške

Draugai neapsakomai nu
re gaudo žuvis. Aš gi, berods, sigando ir nežinojo nei kų
sėdžiu ten toliau už krūmelio ir daryti. Vokiečiai, pamatę priįverdu valgyti...
. ’siartinusį prie upės
nuogų
į

— Ai, gardu! Aš per šieną- žmogų, ėmė į jį šaudyti. Pau-

Metams

Mokykloms Vadovėliai.
No. 735 LIETUVOS ISTORIJA. Sutaisė Pranas, 112 pusi.
Drūtais drobės apdarais
...... . ............ . ....... ..
1099 KRIKŠČIONIŠKO MOKSLO KATEKIZMAS Surengta ir užgirta trečiojo Baltimorės Koneilijaus. Pa
gal angliškų sutaisė Kun. P. B. Serafinas. Dalis 1
1100 KRIKŠČIONIŠKO MOKSLO KATEKIZMAS
Dalis n
1105 TRUMPA LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Su
taisyta mokytojaus Juozo Damijonaičio, perspansta
iš Trečiosios Laidos
1133 ABC Rašymo ir Skaitymo Pradžiamokslis. Su
taisė mokytojas Juos. Damijonaitis. Dalis L Kie
tais drobės apdarais
ų
1134 SKAITYMO PRADŽIAMOKSLIS. Dalis a. Su
taisyta J. Damijonaičio. (Vartojama vietoje ** Vai
kų žvaigždutės”), kietais drobės apdarais.
1138 GEOGRAFIJOS VADOVĖLIS. Su paveikslais Ir
spalvotais žemlapiais. Sutaisė Juos. Gabrys. 77 pusi.
Užsakymus siunčiant adresuokite:

25a.
35a.
15c.

25c
85c
26c

86c
75c

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

Chicago, HL
Kaina

Tųsa

Dieve. “Povylai,

lėsiu vėl šienauti

vadinamas Pauliuku.

kulkasvaidžius.

Nedėlioję, rugpjūčio 13
dienoj, South Chicagoje, p
Aršanskio svetainėje, įvyko
labai įdomios ir naudingos
prakalbos.
Pirmų - pir
ui iausia į susirinkusius pra
kalbėjo vietinis klebonas
kun. A. Petraitis.
Jis
Aiškiai, suprantamai paaid.ino spaudos svarbų. Spau
tintas žodis, tai galingiausis
žmogaus minties ginklas,
liškiausis gyvenimo atspinlis. Kalbėtojas visus su
brinkusius ragino kuodau;i ausiai platinti katalikiškų
-Įiaudų. Geri norai šiame
lalykc, privalo pęrsikeisti į
Švenčiausių priedermę.
Paskui kalbėjo p. A. Su
tkus. Jis aiškino blogusias
at civijos puses, bedievybės
pragaištingumų ir tt. Kal
bėtojas vaizdžiai? nurodė,
kaip tai sveiki, dori lietu
kai atvažiavę Amerikon iš
sižada savo tikėjimo, prade
da niekinti bažnyčias, derg
ti švenčiausius
žmogau
ausmus. Tokie
visuome
nė s išgamos musų tautų vė
la į pražūtį ir jų reikia sau
go ties.
Be to, p. Sutkus dar pa
pasakojo apie naudingumų
tvirčiausios lietuvių organi
zacijos Amerikoje, būtent:
Susivienijimų Lietuvių Ry
mo - Katalikų.
Jo kalba
žmonėms labai patiko.
Trečias kalbėjo mokslei
vis J. Poška. Šis gabus jau
nuolis ragino susirinkusius
skaityti vienintelį lietuvių
katalikų dienraštį “Drau
gų’’. Sis laikraštis, kalbėjo

p. Poška, yra tvirčiausiu
musų ginklu už tikėjimų ir
tautystę. Kas skaito be
dieviškus laikraščius, tai ir
pats prisideda prie griovi
J. P. mo tikėjimo.

HARTFORD, CONN.

Bet kiti draugai tuojaus jį nu mušė, paliovė šaudyti. Dviem
tildė.
minutėm praėjus jis netikė

NAUJAS KNYGŲ

mas, visų mylimas kareivis, savo grinčiutę. Kuomet aš ga

visgi buvo šian-tam naudin

gos. Jei negali

liukas gi įbėgęs į vandenį tuo
gintų pieuų — pertraukė kalbų jaus pasinėrė. .Vokiečiai, ma
pečiuotas kareivis nuo .Volgos. nydami kad Pauliukų jie už

B. O. Mockevičiūtė. nas! - netikėtai suriko links kuomet galėsiu aš sugrįžti į

šimtį centų įmečiau kaip į pur

vynų.

pjūtį labai mėgdavau gerti ru

(Toliau bus)

Chicago, III.
\ *

/

L »«
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SAVAITINIS DRAUGAS

8

son boul.) Sužeistoji tuo
jaus mirė.
Policija lavoną
nugabeno ligoninėn. AutoRvt: mobiliaus savininkas Ches
ter A. Ebv (6338 So. (’ali-

Chicagoje
Šiandie:

.Jok vmas.

Juliona.

Šiandie ir ryt: Pusėtinai !,ne

gražu, šilčiau, lengvas vėje
lis.
Augšeiausia temperatūra |
76 laipsniai, žemiausia 68. I
Saulė užteka 4:59, nusilei
džia — 6:49.
Seredoje,
rugpjūčio 16
Mėnuo nusileidžia 8:13 p.
dienoj, Lietuvos Vyčiu 16
m.
kuopa sumanė surengti šeimininšką vakarėli. Vakarė
lis bus šv. Jurgio parapijos
Kriminališkame
teisme svetainėje.
Sąnariai, napamirškite at
teisėjas
Thomsonas
šio
mis
dienomis
nagrinėjo •Šliaukyti,

DOMA116 VYČIĮI
KUOPOS.

MAŽA BAUSMĖ.

Pamaldų Vadovėlis.
AMERIKOS LIET. R.-K. BAŽNYČIOMS.

Sutaisė ir išleido A. L. R. K. Kunigų Sąjunga.
Parsiduoda 5 pasažirių au
PAMALDŲ VADOVĖLYJE rasi Maldas, Giesmes, 1! tomobilius “Kissel-Car” ge
Stacijas, Graudus Verksmus, Apaštalystės Pamaldas,
riausio išdirbimo, labai pigai.
Rąžančią, Tretininkų Įstatai ir tt., viską, kas musų BąžK. KULIS.
nyčiose, viešose pamaldose, yra vartojama. Prie to vis
3224 So. Halsted St.
ko knygutė labai paranki, nors turi 297 pusi., ir labai
pigi, nes “Pamaldų Vadovėlis”
Parsiduoda labai pigai sa
Į šikšnele apdarytas, auksiniais kraštais, kaina tik 60c.
liunas geroj vietoj, lietuviškoj
Į audeklą apdarytas, auksiniais kraštais, kaina tik 40c.
kolionijoj. Atsišaukite grei
zį
Mokesnį galima siųsti krasos ženkleliais. Viršiaus
tai. nupirksite pigai.
o dolerio išperkant money order. Adresuokite.
*
DRAUGAS PUB. CO.,
3301 S. Halsted st., Chicago,
Tel. Yards. 2451
a 1800 W.
„. Tuu.
uurci,
Chicago, III. Į Į III.
46th Street,
ii

D. L.

BESIMAUDANT PAVOGĖ
DRABUŽIUS.
Užvakar išėjusi iš ežero
poiicijantė Patricka Brogan
nerado savu drabužių. Kaž
kokie vagiliai juos nusine
šė. Grįžo namo su maudy
mosi kostiumu.
Skaitykite

“Draugą”.

platinkite

ir

Rašykite

PARSIDUODA siuvimo ir
vyriškų paredų, krautuvė. Lie
tuvių kolonijoj. Biznis išdirb
ta per 9 metus. Kreipkities:
655 W. 18 st., Chicago.

Jau išėjo iš spaudos

fornia avė.) suareštuotas ir
laikomas iki teismui kalėji-

ORAS.

bylą 21 m. vaikino M. Rotaro (1109 E. 62tli str.). Jis
buvo kaltinamas už pavogi
mą automobiliaus. Vaiki
nas
ašarodamas aiškinosi,
kad jis, gird, nekaltas. Va
gystę esą atliko nejučiomis.
Nieko nežinodamas apie sa
vo gimines Galicijoje vaiki
nas iš to skausmo pirmą kar
tą savo gyvenime pasigėrė.
Ką jis girtu būdamas darė
nei neatsimena. Rotaro nu
teistas į pataisos namus.

PARDAVIMUI

įdomių

> Teisėjas Dolan nubaudė
10 doleriais 20 melu B. Mar
tiną (601 st. C'air st.), ku
ris į ežerą mėtė įvairius ne
švarumus.

REIKALINGA keliata ga
bių darbininkų
į
Lumber
lard. Darbas pastovus, šva
rus ir pasimokinantis. Atsi
šaukite tuojaus į.
HARRIS BROS CO.,
Lumber Yard gate, 35th and
Iron St.

Nepaprasta Progo
Pasipelnyti
Dauguma dejuoja delei bedarbės. Jums neateina
i galvą, kad galima gerai pasipinigauti prie visuome
nei naudingo ir prakilnaus darbo. Būtent platinant
lietuvių katalikų dienraštį “Draugą”. Čia liaudės
apšvietime pasidarbuosi ir iš nuošimčių sau nemažą
uždarbį turėsi.

Norėdamas tapti “Draugo” platintoju, dėl su
žinojimo išlygų kreipkies sekančiu adresu:

VINCAS STANCIKAS,
era musų įgaliotas agentas
rinkti prenumeratą “Drau-pii” ir priiminėti
pinigus,§§s
Andai Chicagoje buvo at Chicagoje ir apielinkėje.
silankęs republikonų kandi
“DRAUGO” ADM.
datas į Suv. Valstijų prezi
ATIDAI.
dentus Hughes.
Dienoje Naujas Veikalas, Surengtas
atsilankymo Huglieso dide
Vienam Balsui ir Piano
lė žmonių minia ėmė sekti
paskui krautuvininką M. R.
Cobb. Šis žmogus labai pa >au išėjo iš spaudos. Muzika

APSIRIKO.

MEILĖ

našus į Hughesą ir daugu- A. Aleksandravičiaus, žodžiai
ma chicagicčių nejučiomis ■ !_. šilelio. Kaina 40c. Gauna*
apsiriko, manydami, kad jie na “Draugo” Knygyne.
lydi kandidatą į preziden °inigal galima siųsti krasos
tus. O tai buvo papras ženkleliais.
čiausia žmogelis.

BURTININKĖS ČIGONĖS
PAVOGĖ 190 DOLERIU.
Juozapas
Visilievskis
(3636 Hermitage avė.) šio
mis dienomis atsilankė pas
burtininkes čigones, norėda
mas sužinoti, kuomet jis ap
sives.
Beburiant “gerada
rė” nuo Visilievskio suge
bėjo vikriai pavogti 190 do
lerių.
Apvogtasis apskun
dė čigones policijai.

Suvalkijos

Zemlajns
Gaunamas

“ DRAUGO” KHYGYHE
Kilni su prisiuntimo

$1.00

KARIŠKOJI LIGONINĖ.
Vietinis Raudonasis Krv-i
žius sumanė įsteigti Chica
goje kariškąją ligoninę. Au
kos ligoninei renkamos nuo
privatiškų ypatų. Tki šiol
jau surinkta 248,000 dole
rių. Dar trūksta 2,000 do

lerių.

SUVAŽINĖJO
Andai liko suvažinėta po
Da Johnson (948 Jack

PRISTATOMAS

DYKAI.

Pavyzdini# 1916 modelio
“RANGER" dviratis, dėl
30 DIENŲ
I4MZGINIMO.
Rašyk tuojaus dėl di
delio iliustruoto
katalo
go, su pilniausiu dviračių
rinkiniu, taip-gi šynų ir
reikmenių,
su išdėsty
mais stebuklingo pasiūly
mo kuomet nors daryto ’
ant dviračių. Jūs būsite
nustebinti *
mūsų mažomis kainomis ir lengvomis
išlygomis.
Reikalingi Važinėjantys
Agentai.
Darykit orderius ant dviračių, fiynų
ir reikmeniu Ii mūsų katalogo.
Pirkliauk tiesiog su didžiausia dvi
račių firmų Amerikoj. Nepirk kol
nea"žlnost ką mes dėl jūsų galime
nedaryti KABYK MUMS.
MEAD CYCLE CO„ Dept- A—334,
OHICAGO, ILL.

Užsiėmė žmones — jų telefonas visados užimtas ir
užtai reikia šaukti keletą kartų kol juos galima pri

šaukti.
Chicago Telephone Company

Bell Telephone Building
Official 100
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Dar galima gauti visus numerius. O neužilgo ir šeštas nu 1 v

“A. PLEA FOR THE LITHUANIANS”

meris išeis iš spaudos. Pamfletai yra papuošti Lietuvos žem- i >
lapių ir Vytauto paveikslu.
■t: J

A5

KUN. J. J. KAULAKIS

2349 S. Oakley Avenoo
Chicago, Illinois

Didesnė!

I

Meldžiu platinti, angliška pamfletą apie Lietuvą.

< > Malevoju ir popieruoju
<'
<» kambarius. Darbą atlie
ku atsakančiai, kainos pi- ]
gios.

-- - --- --- _

<<

»

Yra klaida jeigu kas mano kad telefono operatorka kaip kada neduoda linijos kad sumažinus
sau
dalba visiškai ne, nes daugiau darbo yra pasakyti
kad linija yra užimta negu praduoti linija tuojaus.

I Petras Cibulskis ‘

DRAUGAS PUB. CO.
1800VV. 46 St. Chicago, III.

Didesnė!

PERNAI metą tapo atsakyta astuoni bilijonai ir
pusė šaukimų per telefoną. Todėl
nėra nei ko
stebėtis kad kaip kadą negaunate greitai linijos.

STERNO ŠOKIŲ MOKYKLA.
950 - 952 Broadway, kampas Myrtle
avė. L. Station phone Busbnick 4943.
Booklyn N. Y.
Sį šoklų mokykla įsteigta 36 metai
tam atgal.
Šokių mokytojai turi didžiausią
praktiką. Musų mokykloje išsimokino
dailiai šokto tūkstančiai mokinių.
Mokiname visus moderniškus šokins:
“Tox trot”, ”Walz”, “Two-step”,
“One-step”, “ Synlopation ” ir kitus
gražiausius šokius pastarųjų laiku, ši
mokyla atdara per visą vasarą, kaip
rytais, taip ir vidurdieniais ir vaka
rais. Nedėliomis taipogi atdara galite
imti ir privatiškas lekcijas.
Kas nori greit ir dailiai išsimokyti
šokti kreipkities prie musų asmeniš
kai arba per laiškus ar teleponą.

žinių iš savo krašto.

NUBAUSTAS Už NE
ŠVARUMU

Linija yra Užimta

324 WHRTON ST.

PHILADELPHIA, PA.

TIKYBA ir DORA”

Nuo Naujų Metų eina padidinti. Įvair&us skaity
mo tikėjimiško ir dvasiško turinio yra dvigubai tiek,
kiek pirma buvo (kiekvienas tą laikraštį skaitydamas
atras nemaža savo dvasiai paguodosė atras taip-pat
išaiškinimą visokh} abejojimų ir užmttinėjimų tikėjimo
dalykuose.)
Laikraštis eina du kartu j mėnesį. Kaina liko ta
pati: 75c. metams. Kas atsiųs už lc. krasos ženklelį
(štampą) gaus vieną numerį pasižiūrėti. Prenumeratą
galima siųsti už krasos ženkleliais.
Ų
Adresas:

CENTRAL MANUFACTURING DISTRICT BANK
1112 West 35th st. netoli Morgan st. Chicago, IU.

Chicago, III.

DIDELE EKSKURSIJA
PO GKLOBĄ

Amerikos Pašelpos Fondo Lieluviaims nuo
Karės Nukentėjusiems
ANT NAUDOS

Karo Nuvargintos Lietuvos
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DABAR YRA GERIAU
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Iron Steamboat Bendrovės Ekskursiniu Garlaiviu “S1RIUS”

Seredoje, 30 d. Rugpjūčio, 1916.
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Į WESTPOIT, N. Y.
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OĄRLA1VIS IŠPLAUKS:

II

Iš Elizabethporto 8:30 vai. iš ryto
Iš Brooklyno nuo So. 5-th Sf. doko 9:30 v. ryte
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Ekskusija rengiama nevien lietuviams iš visos
New Yorko miesto apygardos naujokynių
(Elizabetho, Bayonne, Newark, Harrison, Jersey City, pa
ties New Yorko Bronxo, Yonkers, Brooklyno, Williamsburgo, Maspeth’o Blissvilles, Lond Island City)
bet ir tolimesnių naujokynių Connectto ir Pennsylvanijos valstijų.
West Pointe išlipę lietuviai padarys demontraciją kaipo Kasciuškos, ten atsižymėjusio, vientaučiai.
Laivas “SIRIUS” talpina apie 2,000 žmonių,
bet šitoje exkursijoje bus priimta tik apie 1,200, kad
butų visiems vietos in valias.
Ant laivo parinkčiauisa muzikė žais, bus irgi
visokie tautiškį žaislai. Svečiams exkursantams bus
proga pasinaudoti iš geriausiai prirengtos restaura
cijos ir kitokių pramogių.
TIKIETAS TEN IR ATGAL ........................ $1.00
Tikietus galima gauti visose New Yorko apielinkės klebonijose.

KAPITALAS Ir PERVIRŠ $300,000,00

ATIDAI
Draugystėms, kliubams ir kuopoms
mes išdirbam visa ta kas tik reikalin
ga daugijom. Guzikučius, kukardas,
vėliovas, antspaudas, ir visokias šar
pas dėl parodų papuošimų.
Todėl viengiančiai nemėtikite sa
vo turto žydelių
agentams,
kuI rie nesupranta musų
tautos skoI nio ir atlieka ne atsakančiai darbę.
Bet paveskite savo tautiečiams kat
rie atlieka darbą sąžiniškai, ir priei
narna kaina.
Draugijos Teiaklaukite
katalogų
kreipdames pas mus.
STRUPAS and CO.,
123 Ferry St.,
NEWARK. N. J

“Tikyba ir Dora*
1631 W. North Avė.

S

DIDŽIAUSIS VALSTYTIBINIS BANKAS BRIDGEPORTE.
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3 Procentą mokame
už padėtus pinigus.
Darome paskolas, par
duodame namus ir lo
tus. Taipogi parduoda
me laivakortes ir siun
čiame pinigus į visas
dalys svieto.
Mes sujieškome jusu1
giminės, kurie via už
imti po Voketija ar
ba pabėgę Rusijon.
Tiktai kreipkitės ypa
tiškai arba per laiškus.
Jonas S. Czaikowski,
Liet. skyriaus vedė
jas.
Valandos nuo 9 ryto iki 4 po pietų,

5Y5TEH
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batonais iki 9 v. v.

SIAS LAIKAS.
išmokti kirpimo ir
“designing”.
Mes gal me gauti
jums atsakančią ir
gerai apmokamą «ie
tą į trumpą laiką.
Jus gausite privaiiškas instruacijas ir
praktišką patyrimą
mokindamies.
Mes taipgi tu
rim siuvimo skyrių,
kur mokiname aluti
rankoves ir kišenius daryti ir proeyti.
MUSU MOKINIAI priimami viaose
apmokamose firmose Chicagoje.
Dieninės ir vakarinės instrukcijos.
Jos. F. Kasnlcka, viršininkas.
Priešais City Hali,
Kambariai 416 4lt, 118 N. La Salio at.

<»

Jei taip, tai prisidėk prie Namų Budavojimo Ben

drovės ir naudokis progomis, kurios yra Chicagos

u

Real Eastate biznyje.

Lietuvos Vyhly Building and Loan Associalion
yra geriausia ir saugiausia vieta dėl kiekvienG
taupomų pinigų. Čia dedami pinigai atneš didesnį
nuošimtį, negu kitoje bankoje. Indėjęs čia pinigus
žinai, kad tavo pinigai yra valdomi ir saugomi pasi
tikimų lietuvių ir apverčiami lietuvių biznio pakėli
mui. Jei nori pirkti ar budavoti namą, kreipkis į
šią Bendrovę, o gausi sveiką patarimą ir reikale ga
lėsi pasiskolinti pinigų ant lengvų išmokėjimų.

Amerikos Lietuviu Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviš
kos kalbų, aritmetikos, knygvedystės,
stenografijos, typeirriting, pirklybos
teisiu, Suv. Valst. istorijos, abelnos
istorijos, geografijos, politikinės eko
non ijos, pilietystės, dailarašystės.
Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30
3360 Emerald ava., CHICAGO, ILL.

________________________________ ___.

Ar Nori Uždirbti Pinigus?
<i

11
ii

Bendrovės susirinkimai atsibnna kiekvieną panedėlio 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 skirtuko amžiaus.

Phone Yards 2721

DR. J.
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JONIKAITIS

Byeai Vyri, "‘'"'Ilr
u<w‘
1337 So. Morgan, sk.
OHIOAGO, ILL.
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Turėdamas

ekau-

dančias akis atsilankykits pas:
■

I! Of. W. JUSZKEVVICZ ;
I
,
»
į

1166 Mllwanka« avn.
Ohicago. <
Valandos: 9 vai ryta iki 9 vaL J
vak. kasdien. Nedėldlenlals nno
9 vai ryto Iki 1 vai po piet.
_
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3315 S. Halsted st
3339 Emerald avė
2237 W. 22 str.,
Paul Mulevičius, ižd., 6329 S. Fairfield avė.
A. A. Šlakis, advokatas, 3255 S. Halsted st.,

Paul P. Raltutis, prez.,
Oeo. Žakas, vice prez.
John J. Kazanauskas, sekr.,

Direktoriai:
M. Janušauskienė, P. P. Baltutis,
Elena Jovaišaitė, P. Mulevičius, Josefina Adomavičiūtė, J. J. Kazauau*
skas, A. S. Prečenauskas, J. TumaBonis ir G. Žakas

