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EINA ANT
RUSAI BRIAUJASI LINK 

BULGARIJOS.
Vienna. — Js Budapešto 

pranešama,, kad skaitlinga 
rusų armija perėjo Rumu
nijos rubežiu ir per Rumu
niją briaujasi Bulgarijos lin 
kon. Rusai su savimi gabe
na ir sunkiąsias armotas. 
Kiek žinoma, rusai visu- 
pirm stengsis pulties Bul
garijon ir perkirsti geležin
keli, jungiantį Vokietiją su 
Turkija.

BULGARAI SPROGDINA 
TILTUS.

Geneva. — Gauta žinia, 
kad bulgarai susprogdiną 
kelis tiltus skersai Dunojų, 
kinai jungė Bulgai’ją su 
Rumunija.

BOMBARDUOJA RUMU
NIJOS MIESTUS.

Londonas. — Austrijos 
karės laivai Dunojuje bom
barduoja Rumunijos mies
tus Vereiorova, Tranu Se
verin ir Giurgevo. Šitie 
miestai stovi palei Dunojų.

NAUJAS VOKIEČIŲ GE
NERALIO ŠTABO 

ViRŠINiNKAS.
Berlynas. — Vokietijos 

kaizeris paliuosavo savo 
generalio štabo viršininką 
generolą Erien von Falken- 
liayn iš užimamos vietos. 
Jo vieton štabo viršininku 
nuskirtas Lietuvos genera- 
lis gubernatorius ir vyriau
sias vokiečių armijų prieš 
rusus vadas, fieldmaršalas 
von Ilindenburg.

Eieldmaršalo von ITinden- 
burgo štabo viršininkas, 
gen. von Iaidendorf, nus
kirtas pirmuoju kvarter- 
meisteriu generolu.

IŠ PIRMO ŽYGIO ROMO“! Rumunų skaitlinga arini- (VOKIEČIAI APSIDIRBSIĄ
■w i iiiiiiv iiviuv koncentruojama Turun

Severin apylinkėse, ties Du
nojumi. - Spėjama, kad ji
nai bus pastūmėta tiesiog

NAMS NESISEKA. SU VISAIS.
Berlynas. —

pranešimas, kad austrai - 
vengrai atiųušę rumunus, 
norėjusius trinus perėji
mais per Trausylvanijos 
Alpus isibriauti Transvlva- 
nijon ir Vengrijon. Rumu
nai panešę didelius nuosto
lius.

Karpatuose rusams pagel 
bon atėję jau ir rumunai.

RUMUNIJOS KARALIUS 
IŠKELIAVO KARĖS 

FRONTAN.
Londonas. — Rumunijos 

karalius Ferdinandas iš so
stinės Bukarešto iškeliavo 
karės frontan į Vengrijos 
pasienį.

Gauta žinia, kad Rumu
nijos - Vengrijos pasienyj 
seka pašėlusieji mūšiai ru
munų su austrais. Berne, 
Šveicarijoje, gauta žinia, 
kad rumunai palengva žen
gia pirmyn, užimdami per 
Alpus perėjimus.

VONFMACKENSENT  VY
RIAUSIUOJU VADU.

Londonas. — Bulgarų - 
austrų - vokiečių - turkų 
armijų Balkanuose Vyriau
siuoju vadu nuskirtas field
maršalas von Mackensen, 
kurs pernai pasekmingai 
užkariavo Serbiją.

VOKIEČIAI SUTRAUKIA 
KARIUOMENE.

Londonas. — Išilgai Ru
munijos pasienio, kaip Tran 
sylvanijoje, taip ir Vengri
joje, vokiečių ir austrų ge- 
neralis štabas sutraukia ga
lybes kariuomenės. Karino 
menė sutraukiama ir Du
nojaus pakraščiais Serbijo
je

Čia gauta Serbijon.
Turun Severin miestas y- 

ra tik už 75 angliškų mylių 
nuo Vokietijos - Turkijos 
geležinkelio .

Pasklydęs gandas, kad 
rumunai niekur nieko ne
pradėsiu be rusų pagelbos.

ATSISTATYDINO V3KIE- 
ČIŲ UŽSIENIU REiKALy 

MINiSTEERiS.
Haaga. — Iš Berlyno 

įgauta žinia, kad atsistaty- 
įdino vokiečių užsienių rei- 
'ralu ministeris von Jagdv 
n tos ministerijos sekreįo- 
rius Zimmerman.

Jiedu labai buvo kriti
kuojamu už nemoki" jii ui 
vesti diplomatinių reiklių 
taip, kad Rumuniją sulai 
kyti nuo karės.

Kancleris atsistatydir 
mą priėmęs, o kaizeris pi-
tvirtiiięs.

Londonas. —- Vokietijos 
karės paskelbimas Rumuni
jai liudijai, kad Vokietija 
apsiėmusi apsidirbti su vi
sais. Rumunija karę buvo 
paskelbusi tik Austrijai. O 
Vokietija Inž tai paskelbė 
karę Rumunijai.

Visi Vokietijos laikraš
čiai tvirtinujkftd rumunų 
KariuoTnefaėA <*£ą neisią?hitą 
ir Rumuniją veikiai sutik
siąs Serbijos likimas.

Čia gauta žinios, kad S ve 
dija nerimaujanti. Norinti 
stoti karėn vokiečių pusėje.

VOKIEČIAI IR TURKAI 
ŽUDOMI BULGARIJOJE.

Londonas. — Iš Rv»-o 
gauta nepatvirtinta žinia, 
kad Bulgarijos sostinėje 
Sofijoje kilusios riaušės, 
prie kurių prisidėjo ir bul
garų kariuomenė. Nužudy
ta keli vokiečių ir turkų 
viršesni ofieieriai.

GRAIKIJOS VYRIAUSYBĖ 
TARIASI KAS VEIKTI

Laiškas iš 
Kauno

Atėnai. — Kuomet Rumu
nija stojo karėn, Graikijos 
karalius tuo jaus sušaukė sa 
vo šalies karės tatvbą. Ta
rybos posėdžiai dar nepasi
baigę. Abelnaf manoma, kad 
Graikija paskelbs karę Bul
garijai, kurios kariuomenė 
graikų žemėje mušasi su są
jungininkais ir daro grai- 
fcnft* nrfnšto-
lius.

Graikijos generalio štabo 
viršininkas, gen. Moselio- 
poulos Associated Press ko
respondentui prasitarė, kad 
Graikija stos sąjungininku 
pusėje-

KAIZERIS PARKELIAVO 
BERLYNAN.

Berlynas. — Kuomet Ru
munija paskeloe kare Aus
trijai - Vengrijai, vokiečių 
kaizeris tuo'mctu buvo Ga
licijos fronte. K ten tuo- 
i’us parkeliavo Berlynan.

Per Hebrew S. ant J. Aid 
Society (229 East Broad- 
way, New York City) gavo
me dabar iš Kauno grome- 
tą. Ją rašo lietuvių mok
slininkas ir veikėjas “Vil
ties” redaktorius Pr. Dovy
daitis.

Jis rašo, kad Lietuvoj di
džiausi vargai, kad pinigi
nė pašalpa būtinai reika
linga.

Tai balsas kankinamosios 
musų tėvynės, tai balsas 
badu mirštančiųjų musų 
brolių, musų brangių sese
lių, musų žilų senučių tėve
lių. Jie šaukia musų pa
galbos, prašo maldaują bent 
plutos šmoteli.

Iš savo pusės mes tiki
mės, kad gerb. delegatai: 
kun. D-ras V. Bartuška. p. 
Bielskis ir p. Karuža ap
rašys dabartini Lietuvos 
padėjimą ne vien lietuviš
kuose, bet ir angliškuose 
laikraščiuose kuoplačiau- 
siai. Tas daug padėtų ir ren 
giamajai Lietuvių Dienai, 
Tas primintų pasaulio galiu 
nams, kad yra dar viena 
prislėgta, priešininkų be 
pasigailėjimo kamuoja tau
ta, kad žmoniškumo vardan 
reikėtų ir ją iš amžinųjų 
pančių paliuosuoti.

Yra pono Gabrio vedamas 
informacijos biuras, tai la
bai svarbus musų tėvynei 
dalykas. Gerbiamas kun. 
Kaulakis su tokiu garbingu 
pasišventimu leidžia “A 
Plea for the Lithuanians'’. 
Mums reiktų remti tuos pra 
kilnius darbininkus.

Be to mums reikia steng- 
ties kuodaugiausiai supažin 
dinti pasaulį su Lietuvos 
vargais. Dabar geriausis 
momentas tai Įvykinti. Da
bar Lietuva, musų brangi 
šalelė, kenčia vargus negir
dėtus. Dabar aiškiau ga
lime tuos vargus pasauliui 
išrodyti.

PITTSBURGH, PA.
Kas atsitiko su socialis

tais, kad juos Į kalėjimą 
vištos kemša?

Skaitau “Draugo” No. 
128: vištų vagis socialistas 
pasmerktas kalėj iman. At
sitiko nelaimė už vištas su 
socialistų vadu Roseland, 
III.; o šitai čia Pittsburge 
rugpjūčio 23 d. višta kalė- 
jiman pasmerkė socialistų 
vadą Kastą Garoli. Skir
tumas tarp vieno ir kito su
sirėmimo socialistu su viš
tomis yra tas, kad Roselan- 
dc socialistų vadas norėjo 
pritaikinti socialistų moks
lą praktikoje, o socialfstų 
vadas Pittsburge norėjo 
Darviną patikrinti. Dabar 
abu sėdi kalėjime! O tos 
vištos, vištos! Socialistams 
visai protus sumaišys!

Pgho Korespondentas.
1

m žmonių žuvę
RIAUŠĖSE.

Londonas. — Vokietijos 
niršte Dresdene praeitą sa
vaitę ištiko didelės gyven
toją riaušės. Gatvėse žu
vę 85 civiliai žmonės, 22 ka
reivini ir 4 polieistai.

prezidentaF wilson
KONGRESE.

Washington. — Rugpjū
čio 29 dieną po pietų prezi
dentas VVilson nuėjo kong
resai) ir tenai abiejų ramų 
atstovams pranešė apie gra- 
siantį šaliai pavojų delei 
geležinkeliečiu streiko. Ge
ležinkeliečių streikas jau. pa 
skelbtas. Jis turįs įvykti 
rugsėjo 4 dieną 7 vai. ry
te. Taigi prezidentas, iš
dėstęs iš to streiko, grn- 
sianti šaliai pavojų, pata
rė streiką sulaikyti tam ti
kruoju Įstatymu, kuris tu
ri būti pravestas pirm rug
sėjo 4 dienos. Ką dabar 
nuveiks kongresas, dar ne
žinia.

Skaitykite ir platinkite 
“Draugą". Rašykite įdomiu 
žinių iš savo krašto.
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. Tyrinėdamas žvaigždes su vien nepersekiojo, bet pa 
nematytu atsidėjimu ir išt- kėlė ji į savo kanonikus 
varme kun. kanonikas Mi- pavedė jam valdyti vyski 
kalojus Kopernikas priėjo piją, kad vyskupai, kardi 
prie tokių stebėtinų išvadų, uolai ir pats popežius K< 
kurios ant kojų pastatė vi- perniką didžioje pagarboj 
są astronomijos mokslą. laikė, kad Kopernikas m 

Anais laikais visi žmonės rė paralyžiaus ištiktas, ka 
manė, kad saulė sukas apie jam po mirties pastatyl 
žemę, kaip akims išrodo, bažnyčioje puikiausi pami: 
Tečiaus kun. Mikalojus Ko- klą.
pernikas prirodė, kad žemė-------- — ---------
sukas aplink save taip, kaip y • •
ratas aplink savo ašį. Nuo I Vili 1*1 OS 
to sukimos pasidaro diena ***

ir naktis. , 7l Iširki
Be to, žemė sukas aplink &sJLa1iO»

saulę, o ne saulė aplink že- _______
mę. Nuo to žemės aplink niioii DftMDADnAl/n 
saulę sukimos pasidaro me RUOAI DumuAnUAVU
tai su jų dalimis: pavasa- Dili PADI IIHCTA 
riu, vasara, rudeniu, žiema. uULuAnlJuu UUulA 

Tą mokslą jis labai gra- m nu A
žiai išaiškino savo veikale: VAuNĄi
“Nicolai Copernici Thoru-
nensis, De Revolutionibus . '
Orbium coelestium. Libri M,umis k«U ’

su lakūnai mėtė boinfc 
i To savo veikalo kuni- ant Bulgarijos uosto Juoc 
.. gas Kopernikas nenorėjo se JurC‘S0 r, ruoš. Kelic 

paskelbti: vis taisė ir taisė, vitdose sprogstant bornb
kad ji privedus prie didės- užde8ė miest<u RusiJos * 

0 nio tobulumo. Ir tik per būviams pavyko lanrnng
didžius Kulmo vyskupo sl^'rižB namo.

„ Giese ir kardinolo Schoen- Brie P1’0^8 reikia pa: 
. hergo prašymus kanonikas valdas virsmim

M. Kopernikas paskelbė tą ndes^° 7ra grynai lietuv 
, veikalą prieš pat savo miri- lias' kalbose P1“1
, mą. Tą savo veikalą Miką- žedžo negalima^
’• lojus Kopernikas pavedė aiskintL lose upeliuke

(dedikavo) pooežiui Povi- ’r daugiau yra vietų pa1 
lui III. Šis veikalą malo- dintV ^tuvįškais vard 
niai priėmė. Mokslininkai sulyg to s]

Kunigas Mikalojus Ko- *j°& 1Hes ^’da)je sellov 
pernikas jau buvo žilas sep- gyvenome te b kur dabar 

I tynių dešimtų metų senelis, ra Bulgarija ir Rumunij: 
' kuomet jį ištiko paralyžius. m Minrnnii

n Ši liga ir pribaigė ' te di- ŽUVO $1 JŪREI V! Ali
} džio mokslininko gyvenimą.
„ Kunigas kanonikas Mikalo- . ~~ .o . • Šiomis dienomis vokie, jus Kopernikas, didžiausis ...... ,

pasaulės žvaigždininkas, mi Povan< alve *lus. a
iė 24 ievužės 1543 metai dmo Ari^1,J',s l^anskųjĮ 1 

ts re 24 gegures 1543 metai, Albanv”.
Frauennurge bažnyčioj .*.... , : .

o . . . - , ■ jūreiviai nuo garlaiviopastatytas nm tanai gra- ’ .. . v
■’ ius paminto. ko ls«,'llletl' 28 ~ «' ZUTO

i Mikalojus Kopernikas * MEKSIKOJE CHOLER/
kurs sako, jog žemė sukas •
aplink save ir aplink saule, w. .. 1 Meksikos laikraščiai u

r. 0 “\saule a»hnk ze”t.Pa- neša, kad mieste Vera C 
smarka pratęstoj tikėjimo |;j|||sj (.h(j](,ra pan|bei
azdetoias Martinas Lutens. . . ., .. . ...i- rr. „ r. uiai Suv. Valstijų gvven
(Ziurek apie tai Martino ..... . . . . .1 Lutario veikalą “Tisehre f1. k,J0S\ kad lr « ,ne
dan. Walch, 1743, 1. 2260). kr< St’J m"ks,k°n,U ">lolr'r 

S- . - . . ----- -- ------ -
Tą patį padarė ir vyriausy- Anom pi < 1/n DDPYYR 

‘ ris Luterio pagelbininkas ir Alui ii MAY U iiilMu 
ir antrasis luteranizmo tėvas . iiuiio
ll" Melanchthon (Žiūrėk apie LAI Vilui
. tai “Corpus Reformationis ___________
s ^I, 1. 216). Anglijos vyriausybė j
,u Kas kita su katalikų Baž- neža> įad į apgįnklav 
S) Jiyčia. Kopernikui ji ne- pn.kvbos laivus> kada 
>. statė jokiu kliūčių skalbti vokiečių submarinos ska
• mokslą, kad žemė sukas ap- na vįsus laivus neatsižvi 
\ link saulę. Priešingai, kar- (lalnos į j,į rilšį>

. dinolai ir vyskupai: Schoen-________________ _...
. iberg, Dantiscus, Giese ant- MCI ilKlrO IHTMifl

• stodamos ragino mokslavy- NELAIMĖS AUTOMO
.i ji’į kupigą M. Koperniką, D|| iii |CMMTYUČCC

;paskelbti savo mokslą ap- DlLIįJ LLNMiIilol
s; link,žvaigždžių surėdymą o Si(„„is dicll()Ulis „d(

oopesius Povilas III mala- Kalainaz Mi,.h bllv0 
d- ma,i jo veikalų priėmė. aut()|nobili ,,.uk
» ,. tamsieji H dlls vicnam
, . lietuviai socialistai ir Ims- Sakblb„„ aat„Inobi,iuij‘ 

vamaniai skalbia, kad kata- užpilkaHllil, užvažiavo vi 
5e hkų. Bažnyčia. Kopernikų „nt kit() I)u ž|a„nCs ,
as ne‘ t ant vietos užmušti ir 8 s

Taip kalba tamsus berno- i • • * • . ■m 1 ‘ kini sužeisti.
.j ksliai. _____ _____________

g Mokslas gi liudija kaip BELGU GUDRUMAS.
t- tik priešingai. *
zo Mokslas prirodo, kad Ko- Kuomet Italija prisid 
:i- pomikas buvo katalikų ku- prie talkininkų, Belgij 

nigu. kad Bažnyčia jo ne griežtai buvo užguita

binties tautiškomis italų vė- 
iavomis. Tuomet vikrus 
oelgai sumanė kitokiuo bu
du pagerbti savo prietelius 
Jie visi pasidabino... maka
ronais, kurie yra tautišku i 
falų valgiu.

lasiekė arti pusantro mili
jardo dolerių, tatai Morga
nui iš to teko mažiausia 15 
jnilijouų dolerių.

Taip-pat Morganas daug 
pelui j a ir parduodamas An
glijai vertybines Amerikos 
poperas. Jis sakoma daug 
pelnijęs milijonų ir kitokio
mis karės metu spekuliaci
jomis.

Žinovai tvirtina, kad į du 
metu Morganas iš karės p< 1 
nijęs ne mažiau šimto mili
jonų dolerių, tai yra beveik 
du kartu tiek, kiek jam pa
liko mirdamas jo tėvas.

Miręs milijonierius Mor
ganas milijonus surinko iš 

■ darbininkų prakaito. Tuo 
tarpu jo sūnūs semia auk
są iš karės laukų, kur žmo
nių kraujas liejasi latakais

penkiais mažais vaikeliais 
yra pabėgusi iš Lietuvos į 
Rusiją, Tambovo guberni
jom Jis yra labai dideliam 
varge. Paieško jinai savo 
vyro Amerikoje, Kazimiero 
Vainoriaus. Pirmiau jisai 
gyveno Waterbury, Conn. 
Jis pats tegu atsiliepia, ar
ba kas jį žino, kur jis gy
vena, tegu praneša adresu:

Tambovskaja gub-, gotod 
Kozlov. Sadomaja ui. No. 
20. ksendzu Simanoviču, Įie- 
redat Katarine Yainor. 
Russia.

§ Jūsų pinigai turi būti pade 

h ti geroje saugioje valstijos 
bankoje

OP CH1CAOO
Mllwaukee Avė. kempe* Weetern Avė.

3% ant Jūsų Pinigų
Atdara Pauedeliais ir Subatomis 

vakarais iki 8 valandai

Skoliname pinigus ant Namų

Visuose frontuose bulga
rai pastaromis dienomis 
pradėjo labai smarkiai vei
kti. Paėmė beveik visus 
graikų fortus tvirtovės Ka- 
vala, veja serbus ir net šio
mis dienomis įsiveržė Al- 
banijon ir paėmė apylinkę 
Malik.

Persiunčiame pinigus 
į Europa ir galima 

gauti Laivokartes

nuo jo pristatomų ginklų ir 
amunicijos.

O karės pabaigos vis dar 
nesimato. Ir Morganas pel- 
nija vis daugiau ir daugiau 

|milijonų.

CICILIKŲ RAUDA
Nūnai sviete nėr, teisybės,
Laisvą žmogų nor varžyti;
Jei naudosies iš liuosybės,
Tuoj’ sučiuops tave, brolyti.

Žiūrėk, kokie uevydonai,
Kiek drųsumo pas juos būva, 
Užsipuola it Britouai,
Net nebijo nė šautuvo.

Barauskas tai musų vadas,
‘ ‘ Komunizmo ’ ’ pasekėjas,
Kad neslėgtų jįjį badas,
Pas Butkaus vištas užėjęs.

Kų tik manė paliuosuoti,
Kelias vištas nuo pakojų,
Jom prakilnia vietų duoti,
Duoti Socialistų rojų.

Tik tų vištų protas menkas,
Tuoj’ iš džiaugmso suklegėjo.
Kur bus buvęs savininkas,
It koks liūtas atbruzdėjo.

Vadas rėkia: “Neik! nes šausiu!’ 
Ir jau graibosi brauningo, 
ltodos baimė kuodidžiausia 
Būt dėl žmogaus išmintingo. 

Tiktai Butkus, tai “buržujus,”
Jis nebijo nė šautuvo.
Atvirai čia kalbu Į jus:
Spardė, Barauskų, it šuvų.

Ir dar to jam nepakanka;
Rėkia jis it koks baisybė.
Net kaimynai susirenka.
Na, ir pašauk vyriausybę. 

Biurokratai—policistai,
Musų draugų, mušė, baudė.— z 
Būt jie buvę socialistai,
Butkų jie butų sušaudę.

Kokia bėda, koks pavojus,
Veikti žmogui dėl liuosybės.
Kol neinvyks musų rojus,
Turbut ir nebus teisybės.

Ugi Mockų, didžiaprotį,
Tikra socialistų šulų;
Nebleid velnius pardavoti.
Stum jį cypėn, tarsi mulą.

O Montvidą, geradarį,
Kurs tik kunigų nušovė; 
Buržuazai susitarę,
Ant sausos šakos padžiovė.

Širdis plyšta, galvų geli;
Kas belieka bedaryti f 
Nors tu! Monke, molynėle,
Teikis mumis užtaryti.

Lig šiol kunigai mus engė.
Engė be mielaširdystės.
Tartum garnys engtų angę,
Be jausmų, be krikščionystės. 

Tiem engimam nėra galo.
Vis dar toli musų rojus,
Kol intekmė klerikalo 
Žinonyse bus.—Bus pavojus.

Bulota, vyrs iškalbingas, 
Prakalbomis daug užmigdė.
Aukų nebgaim, dreb’ jam kinkos. 
Rojaus net jis neinvykdė.

Marksas antras, musų saulė,

Visai iš mados išėjo.
Nes tamsi jojo makaulė 
Perdaug klaidų priperėjo.

Žmonės skaito už tamsuoli,
Nors šviesinusį Socilistų.
Kaip besėdėt tokiam suole/
Kad net vištos mus pažįsta!

Kadangi Rusijoje suly
ginamai mažai liko vyrų 
tai prie laukų darbų užva 
ryti vidurinių mokyklų mo 
kiniai. Jie išsiskirstė į bu 
rius, kuriuos prižiūri spe
cialistai agronomai.

Cicilikas,

J- «
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IS KARES LAUKO
Rumunija pas
kelbė kare Aus
trijai-Vengrijai

BERLYNAS. — Čionai 
oficialiai pranešta, kad pra
eito nedėldienio vakare Ru
munija paskelbė karę Aus
trijai - Vengrijai. Taigi 
Rumunija stojo sąjunginin
kų pusėje.

Įėjo Rumunijai ir kur ir 
dabar daug rumunu gyve
na.

Rumunija dabar turi G,- 
800,000 gyventoju. O kuo
met Įgys pažadėtąsias teri
torijas, turės apie 13,000,- 
000 gyventoju.

Kalbama, kad Rumunija 
seniau butu stojusi karėn, 
bet neturėjusi pakaktinai a- 
munieijos. Dabar amunici
jos daug sugabenta iš Japo
nijos per Rusiją.

kurs visomis išgalėmis sten
gėsi tarp vokiečių ir italų 
palaikyti taikos santikius. 
Bet nepasisekė tai padary
ti. Italija, kariaudama su 
Austrija, labai gerai žino
jo, kad vokiečiai Austriją 
remia moraliai ir materija- 
liai.

Bet karės paskelbimas 
tęsta vis toliaus ir toliaus. 
Ant galo Italija, apsiroka- 
vusi ir sąjungininkų prikal
binta, pati pirmoji paskel
bė karę. Dabar vokiečiai 
prieš italus galės liuosiau 
ir atviriau kariauti.

RUSAI ATMUŠTI 
PADAU6UVYJ.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“DRAUGĄ”

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAVINOS BANK

VOKIETIJA ATSAKO TUO 
PATIM RUMUNIJAI.

KOKIOS VALSTYBĖS 
KARIAUJA.

BULGARAI UŽIMA AIGE- 
JOS PAKRAŠČIUS,

LONDONAS. — Vokieti
ja taip - pat paskelbė karę 
Rumunijai. Tai. nutarta 
specialiame vokiečių karės 
tarybos posėdyje. Rumuni
jos pasiuntiniams Vienno- 
je ir Berlyne inteikta pas- 
portai ir specialiais trauki
niais palydėta ligi Rumuni
jos rubežiaus.

RUMUNAI PANEŠĘ 
NOSTOLIUS,

Londonas. — Rugpjūčio 
28 dieną pirmu kartu ru
munu armija susirėmė su 
austrų - Vengrų armija Ro- 
thenthunn perėjime, Tran- 
sylvanijoj, už 15 mylių į 
pietus nuo Hermanustadt. 
Šis yra svarbus Transvlva- 
nijos miestas, stovįs netoli 
Vengrijos sienos. Anot 
pranešimo iš Viennos, po 
mūšio keli šimtai rumunų 
paimta nelaisvėn.

Rumunijos armijų vy
riausiuoju vadu nuskirtas 
buvęs karės ministeris, gen. 
Averscu.

RUMUNIJA TURI 580,000 
NUOSTOLIUS.

Dabartiniais laikais Eu
ropoje ir Azijoje kariauja 
18-ka valstybių.

1914 metais karę paskel
bė:

Austrija - Vengrija Ser
bijai.

Vokietija Rusijai.
D. Britanija Vokietijai.
Vokietija Belgijai.
Austro - Vengrija Rusi

jai.
D. Britanija Austrijai - 

Vengrijai.
Čemogorija Vokietit jai.
Japonija Vokietijai.
D. Britanija ir Francija 

Turkijai.
1915 metais:
Italija Austrijai - Veng

rijai.
Bulgarija Serbijai.
D. Britanija Bulgarijai.
Francija Bulgarijai.
Rusija ir Italija Bulgari

jai.
191G metais:
Vok ie t i ja P< >rtu ga 1 i j ai.
Italija Vokietijai.
Rumunija Austro Veng

rijai.
Neįvyko formalis karės 

paskelbimas Francijos Vo
kietijai. Tik rugp. 10 d., 
1914 m., Erancijos vyriau
sybė buvo paskelbusi, kad 
su Vokietija gyvuojąs ka
rės stovis.

SVEIKI VIDURIAI.
Yra gerai žinomas faktas, Į 

kad kartais viduriai nenori 
priimti jokio maisto, nežiu-

------- -— jrint kaip gerai jis yra paga-
Berlynas. — Tarpe Ry- mintas, ši stoka apetito yra 

gos ir Dvinsko rusai mėgi-paprastas'ligos apsireiškimas, 
no pereiti Dauguvą dviejo- Tokiame atsitikime reikalinga 
se vietose, bet atmušti su atkreipti ypatingą atidą ir 
dideliais nuostoliais, Yoly- pirmutinis dalykas—tai paim
li i joj, anot vokiečių, sekami Triner’s American Elixer 
mažos svarbos susirėmimai, of Bitter AVine, kuris sustipri

na virinimo organus ir atimu 
jina- veiklumą, kuris suteikia 
naturališką apetitą ir sustip
rina kūną. Daugelis ligą taip
gi yra pasekme užkietėjimo, 
arba užkietėjimas yra įžy
miausias jo apsireiškimas. Ši 
gyduolė išvalys kūną ir už
laikys ji švariai. Aptiekose. 
Kaina $1.00. .Tos. Triner. 
aMnufaeturing Chemist, 1.33.3 
—13399 9o. Ashland Avė.. 
Chicago.

Jeigu jus trinsite su Tri

RUSAI EINA PIRMYN 
KARPATUOSE.

Petrogradas.—Rusų ofici
alia pranešimas skamba:

Palei Dresviatų ežerą vo
kiečiai pametė daug bombų 

Londonas. .. Bulgarai u- ailį rusll pozicijų. Viena 
žemė apie ;>0 mylių Aigejos į)OiU|)a nužudė karės kape- 
jurių pakraščių _ Graikijos lioną kur;. j Sedleckį, kuo

met šis atlikinėjo dvasiškas 
pareigas.

Stokhod paupiu, Volyni- 
joj, vokiečiai atidarė baisią 
armotų tgnį prieš rusų po
zicijas. Čia žuvo pasižy
mėjęs ru-ių pulkininkas Mi- 
kov.

Karpatų kalnuose rusai 
varosi prmvn. Už 3 mylių 
nuo Koverla rusai išmušė 
austrus :š jų pozicijų ant 
augštumts 1,129. Apie po
ra šimtų austrų paimta ne
laisvėn.

Užkaulazyj rusai iš tur
kų atsiėmė Bitlisą ir mu
šis verda už kitas turkų po

žemėje ir todėl ėmė grasin
ti pavojumi rytiniam sąjun
gininkų armijų sparnui, 
anot žinių iš Sofijos.

Bulgarų valdiškame pra
nešime sakoma, kad btilga-

NARDANČIOJI LAIVĖ 
“DEUTSCHLAND” 
SUGRĮŽO VOKIE

TIJON.

nerio Tepalu skaudančius 
muskulus arba sąnarius, jus 
nusistebėsit, kaip greitai jus 
atgysite. Po karštos maudy
nės išsitrynus šiuo tepalu ga
lima užlaikyt muskulus stip
riais. Aptiekose 25c ir 50c; 
krasa 35c ir 60. (Apg.)

Šalti Faktai apie 

Vaikus

Prie išsinarinimo ir isipjovimui
Tuojau įtrink D-ro Rlchter’lo

PAIN-EXPELLER
Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir letuv- 

nikų numylėtas naminis būdas
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
2Se. ir 50c. buteliuk** ,lmw »ptleko»* arba 

st*di*l nuo
P. AD. RICHTER « CO.

W Wa*hlngton Street, New York. N. Y 
-A

Phone Canal 2941
PETER A. MILLER,
Jubilierius iir Optikas

Akįs išegzaminuojjmos: a- 
kiniai pritaikomi. Deimantai, 
aikrodėliai, laikrodžiai ir 

brangakmeny s.
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 pas 
mane, jie teisybę pasakys.

PETER A. MILLER, 
2256 W. 22nd Street.

Joseph J. Eliat, Savininkas. 1 
4600 -4602 S. Wood St. Chicago, III.
Priimame pinisrus į Banką uičfidyjimui nuo 
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečia 
procentą ra tom i s ant metų. Siuučiame pinigu* 
į visas dalia svieto pigiai, ar r ei tai ir teisingai, 
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir 
pardaodame. Parduodame šifkortee ant visų 
eimjų | krajų ir iš krajaus, talpai tikietus ant 
areležeukelių po visa Amerika ir Europą

Musų Banka išdirba visokius raštus ir do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir rei kai uo- 
le y pati? kai ir per laiškus. Tik kreipkitės 
Ifiršmipėtu antrašo-

A. M. Norkūnas
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjai 

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

Man pavestas 
darbus atlieka

artistiškai.

M. A. Norkūnas
166 Molrose Street, Montel- 
lo, Mass.
W9999999999999999999999>
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“Tautos Rytas”
Mėnesinis Blaivininkų Laikraštis 1 puslapių 

didumo. Kainuoja metams 50 c.
Adresas:

BERLYNAS. — Vokie
čių prekybinė nardančioji 
laivė “Deutschland” rugp. zicijas. 
23 d. po pietų atplaukė i 
Weser upės įtaką, Vokieti
joje, anot Overseas News 
agentūros pranešimo.

“Deutschland” iš Balti
morės uosto išplaukė rug
pjūčio 1 dieną. Laimingai 
apsilenkė su franeuzų r an
glų karės laivų keliom s sar 
gybos eilėmis ir pasietė sa 
vo tikslą.

Visa įgula, sakoma, esan 
ti kuogeriausiam stov į.

Kelionėje užtruko 5! die
ni.

Pargabeno į Vofetiją 

daug nikelio ir gurno

Padarykite drabužėlius vai
kams kad jį tiktų prie oro. 
Niekados nerėdykite ją per 
šiltai. Jeigu Jam per šilta, 
pertaisykite jį pamaželi, bet 
neduokite jam atvėst per grei
tai.

Jeigu vaikas kosti negali 
miegoti, jeigu jam dantis dyg
sta, nevartokite kitą vaisią 
kaip Kopp’s Baby’s Friend. 
kuris per paskutinius 40 me- 
tąyra išgelbėjęs tūkstančius 
vaikų.

----------- | Prekė tiktai 25c ir 50c. Ga-
Londonas. — Iš Petro-b'ma gauti kiekvienoje aptie- 

grado gauta žinia, kad ru-Jkoje. Jeigii pas .Tusu aptie- 
sai, veikianti aplink Jablo- korių nėra tai rašykite mums 
nitza perėjimą, Karpatuose,
iš austrų paėmė dvi augš-

RUSAI ŠTURMUOJA 
KARPATŲ AUGŠTU- 

MAS.

Rev.
= 28 Cherry St.

J. Valaitis

SS

tufi

n

B

88MM

88

Shamokin, Pa.;

Paryžius. — Iš Bukarešto 
pranešama, kad Rumunijos 
karalius Ferdinandas prieš 
karės paskelbimą atlaikęs 
ilgą konferenciją su savo 
ministeriais. Konfereneijon 
buvo pakviesta visų politi- 
kinių partijų atstovai, bu
vusieji ministerių pirminin
kai, buvusieji parlamento 
rūmų pirmininkai ir žyme
snieji veikėjai. Konferen
cijoje viskas nuodugniai iš
gvildenta, kaip' tai karinis 
šalies išteklius, karės pasc- 
kmėš ir kitkas. Ir ant ga
lo nutarta stoti karėn prieš 
eentrales valstybes, visupir 
mu paskelbiant karę Aust
rijai - Vengrijai.

Rumunija turi 580,000 
kariuomenės. Prireikus tą 
kariuomenę gali padaugin
ti ligi milijono vyrų. Ka
riuomenė senai sumobili
zuota ir išlavinta. Turi pa
rinkt imis ginklus.

Rumunija pasiguldė sto
ti karėn, kuomet Rusija jai 
pažadėjo atiduoti Bukovi
nos dalį, jai pavesti Tran
silvaniją atėmus iš Austri
jos ir pagaliau atiduoti di
desnę dalį Besarabijos pro
vincijos, kuri seniau prigu-

STOJA KARĖN ITALIJA 
SU VOKIETIJA.

SĄJUNGININKAI NE EKĘ 
72 KARĖS LAIVI

LONDONAS. — Italija 
paskelbė karę Vokietijai. 
Tas faktas pranešama iš 
Rymo ir iš Berlyno. Nuo 
rugpjūčio 28 dienos abi val- 
stybi rokuojasi karės sto
vyje kita prieš kitą. Vo
kietija Italijai tuo tarpu ka 
rėš nepaskelbė, bet tai pa
darys ilgiausia po poros die
nu. »

Ofieialis karės paskelbi
mas Vokietijai nenustebino 
pasaulio, nes senai tas bu
vo Jaukiamo. Ilgas laikas 
tęsėsi laikina Italijos su Vo 
kieti j a santaika. Bet kuo
met Italija pasiuntė savo 
kariuomenę į Balkanus są 
jungininkams pagelbon, di
plomatiniai ryšiai turėjo ga 
lutinai trukti tarpe tų dvie
jų valstybių.

Kiek žinoma, Vokietija 
visas laikas vengė karės su 
Italija. Kuomet Italija ė- 
mė kariauti su Austrija, 
kaizeris pasiuntė Italijon

Berlynas. — Anot 
kavimų, nuo karės pražios 

są- 
sa-

)ro-

ligi rugpjūčio 1 d., š. r 
jungininkai pražudę r 
vo karės laivus 49G,0| to
nų įtalpos. O vokieči 
metu netekę 25 lai v 
G67 įtalpos.

PALEISTOKHOD 
MŪŠIAI.

tuo
62,

IELI

Petrogradas. — Ri pju-
f larė

u

tumas, gulinčias Šiauriuose 
nuo Koverla, palei Vengri
jos rubežių. Už kitas augs 
tumas seka pašėlusieji mū
šiai.

Pietuose nuo Brody, Ga
licijoje, vokiečiai austrai 
buvo pradėję užpuolimą, 
bet rusai juos atmušė.

Berlyne skelbiama, kad 
visu frontu, nuo Rygos iki 
Karpatų kalnų, nesama 
svarbių atmainų.

BULGARAMS SIUNČIA- 
MA PAGELBA.

C.

KOPP’S BABY’S FRTEND 
YORK, PA.

Jeigu jus .negalite nusipirkti 
Kopp’s Baby’s Friend savo apielinkės 
aptiekuose, prisiųskite, mums poperinj 
dolerį, o mes Jums prisiusime du pus- 
dolerinių 50c. butelukų tuojaus.

REIKALINGI VAŽINĖJANTI AGENTAI

88

88

88

Jei nori turėti gerą ir pigu laikraštį, užsirašyk

“Santaika”
Mokslo, politikos, poezijos ir satyros 

savaitinis laikraštis. »
“SANTAIKOJE” telpa įvairių-jvairiauaios viso pa

saulio bėgančios žinios.
“SANTAIKOJE” teipa taipgi tyri mokslo straipsniai, 

poeziją, vaizdeliai ir sveiki juokai.
“SANTAIKA” ėina tautiškoje-katalikiškoje dvasioje. 
“SANTAIKĄ” leidžia P. Szukys.
“SANTAIKOS” kaina metams $1.00. Pusmečiui 65c.

Pavienis num. 3c.
Siųsdami prenumeratą, korespondencijas, laiš

kus ir kreipdamiesi su visokiais rei
kalais adresuokite!

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

irf
ziei-
ari-

čio 24 d. vokiečiai 
smarkią ugnį iš ariu 
kulkasvaidžių į rusų 
jas arti Tobol, ant v
nio Stokhod ,upės 1 mto, 
už 38 mylių šiaurri mse 
nuo Kovclio. Po pi< i po 
smarkiam apšaudymi vo
kiečių tirštos koliumr i su
sitaisė užpuolimam lt at
muštos tuoj atgal tuh kul- 
kasvaidžiais.

Ties Zlotą Lipa ndt ru 
sai tarpe paimtų neįsvėn

savo speclalį pasiuntinį, kareivių rado daug ti <ų.

Londonas. — čia gauta 
žinios, kad bulgarams pa
gelbon į Salonikų frontą 
siunčia savo karinome ves 
Turkija, Austrija ir Vokie
tija.

Sąjungininkai varosi pir
myn Vardar klonio linkon, 
fronto centre. Fronto abie
juose sparnuose bulgarai la
bai stipriai laikosi ir vieto
mis net atmuša sąjunginin
kus.

Serbai smarkiai veikia ir 
progresuoja šiauriuose nuo 
Stmpino.

Struma upės ir Ostrovo 
ežero apylinkėse sąjungi
ninkai sulaikė bulgarų už
puolimą.

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

nigų ant drabužių. Sanitariškai išvalyti, truputį vartoti nuo 
$25 iki $85 ant orderio daryti siutai $5.C0 ir augščiau. Nau 
ji ir neatimti ant orderio padaryti siutai už pusę kainos $4.

$5 ir $6.00. Ant orderio siūtos kelines už $2.50. 
KUPARAI ir VALYZAI

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

Atdara kasdieną (ir Nedėlioj) dienomis ir vakarais.

kiekviename mieste 
nėtis ir rodyti nauj

važi
ją 1916

BANOEB’' modelj. Ra 
iykit susipažinimui su 
mūsų specijallų pasiūlymu.

PRISTATOMAS DYKAI dėl 30 dienų iSmė 
ginimo. Klausk dėl dide
lio katalogo ir paaiški
nimų stebukllngiauslo pa 
siūlymo, kuomet nors da
ryto ant dviračių. JO t

bukite nustebinti mūsų mažomis kai nom,s Ir pažymėtinomis išlygomis.
94 BOSYS, sulyg didumo ir spal 

vos Ranger dviračių. Pilniausios vi 
soj Amerik'oj. Kiti garantuoti mo
delei $11.93, $14.73 ir fl7.6O. Keletts 

vartotų dviračių, paimtų iipar 
mui nuo $3.00 iki $8.00 

t Inos, lemputės, ratai ir visos rei
kalingos dalys už puse paprastos kai
nos. Nepirk dviračio, kol negausi mū 
*■ katalogo. Rąžyk dabar.
MEAD CYCLE OO, Dept. A—334 

CHICAGO, ILL

gei? 
da n

Plymouth National
BANK

Plymouth, Pa.
Kapitalas su perviršiu 

$165,000.00.
Šitoji Banka prižiūrima 

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

G. N. Postletkicaite, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimas.

Seniausia Taupymo Banka Chicagoje

The Hibernian Bank
Įkurta 1867 metuos.

Pietvakarinis kampas La Salia ir Adams St.
TAUPIMO DEPARTMENTAS

Priimam Depazitus pradedant nuo vieno dolerio ir daugiau, ni ku- 
riuosmokama 3 nuošimčius ant metų, kurį pridedam kas pusė metų.

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

Perka ir parduoda propertes ant komisijos: iškolektnoja randas 
Ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičlus; aklina pini
gus ant Įtaisytų savasčių (properčių).

a1 Meldžiu platinti, angliška pamfletą apie Lietuvą.

“A. PLEA FOR THE LITHUANIANS”
Dar galima gauti visus numerius. O neužilgo ir šeštas nu- ' t 

merjs išeis iš spaudos. Pamfletai yra papuošti Lietuvos žem- Į 
lapių ir Vytauto paveikslu.

KUN. J. J. KAULAKIS
! 324 WHRTON ST. PHILADELPHIA, PA.

I I v



SAVAITINIS DRAUGAS

aplinkiniai žmonės ir atpy- 
škėjo policija.

Teismas nubaudė vištų 
vagi 25 doleriais pabaudos, 
5 dienomis kalėjimo ir už
simokėti teismo lėšas. Pa
sirodė, kad socialistėlis ne
turi pinigu. Todėl turės 
atbūti kalėjime už pabaudą 
ir teismo lėšas.

Ką i tai socialistai pasa
kys?

K. K.

liautoji; į savo krautuves. 
Namų raudos taip pigios, 
kad namų savininkai savo 
puikiausius namus užlei
džia vokiečių kareiviams.

Militarinė rekvizicija gy
ventojams nebepaliko nie
ko. Visam mieste kaip su 
šluota nušluota visokia gu
ma, varis, aliuminas.

Vilniaus gyventojams ga 
tvėse galima pasirodyti tik 
iki 10:00 vakare. Po šitam 
laikui, kaip policija, taip 
militariniai patroliai pas 
kiekvieną praeivi klausia 
pasporto. Turintieji pas- 
portus gabenami į policijos 
nuovadas ir ten pinigiškai 
baudžiami už parėdymo 
peržengimą. Neturintiej i 
pasporto karės teismu pa
smerkiami pakarti. Ir taip 
jau daug žmonių pakarta.

Didesnės Vilniaus gatvės 
pavadintos vokiškais var
dais. Rusų pravoslavų so
boras pakeistas protestan
tų kirke. Miesto parkas 
pakeistas kapinėmis, kur 
laidojami • vokiečių karei-

skurdą ir beveik badini- 
riauja. Nėra niekur jokio 
gyvena tik kitųetao.nkžėųu 
darbo, nėra uždarbio. Jie 
gyvena tik kitų žmonių pa
šalpa. Vokietijos vyriausy
bė buvo mėginusi įvesti kor 
telių sistemą duonai ir ki
tiems valgomiems daik
tams. Bet pas lietuvius 
neprigijo toji sistema. Vo
kiečiai paliovė spaudę lie
tuvius kortelėmis 

Lietuviams leista visur 
steigti savos mokyklos su 
lietuvių kalba. Bet tam ne
turima reikaiinco i.Vek-

tyti aplink Kauną pataisy
tų vokiečių tvirtumų. Tik 
teko apvažiuoti visas mies
to dalis ir pasižiūrėti į griu
vėsius.

Politikos žvilgsniu Lietu
vos gyventojai turi daug vi
sokių nesmagumų. Kauno- 
Kuršo gubernatorius prin
cas Izenburg ten su savimi 
iš Poznaniaus nusigabeno 
daug lenkų valdininkų. Ši
tie išvien veikia su lietuvių 
lenkintojais Lietuvoje. Ir 
pats gubernatorius princas 
lenkams labiau simpatizuo
ja, negu lietuviams. Ir to
dėl jis netrukdo lenkams 
lenkinimo darbą. Lietuvos 
lenkai ir jų šalininkai su 
lenkinimo užmačiomis nuė
jo taip toli, kad pačiam vo-» 
kiečių kaizeriui in
teikė prašymą, idant 
Vilniaus ir Suvalkų 
gubernijos butų priskirtos 
prie Lenkijos. Ir svetimo
se šalyse gyveną lenkai va
ro tą pačią lietuviams pra
gaištingą propagandą — no 
ri, kad Lietuva butų pri
skirta prie Lenkijos ir ro- 
kuojama Lenkijos provinci-

Kaip jau žinome, iš Eu
ropos sugrįžo Amerikos lie
tuvių siųsti delegatai į Lie- ' 
tuvą, kun. Dr. V. Bartus- į 
ka ir Dr. J. J. Bielskis. Jie
du apkeliavo sunaikintą ka
rės vėsulos Lietuvą ir, su
grįžę Amerikon, apie Lietu- ' 
vos padėjimą pasakoja ne j 
tik savo tautiečiams, bet 
dar plačiai informuoja ir 
šios šalies visuomenę per ; 
angliškus laikraščius. Tai ; 
labai pagirtinas daiktas.

Antai “Nev York Time” 
iš rugp. 13 dienos plačiai 
nurašo musų gerb. delega
tų pasakojimus apie silnai- 
kintą Lietuvą. Rašo:

Kun. Dr. Bartuška ir Dr. 
Bielskis, keliaudami vokie
čių užimton Lietuvon, turė
jo gauti speciali paliudiji
mą iš Vokietijos ambasado
riaus Suv. Valstijose. Pa
siremiant tuo paliudijimu 
Vokietijos vyriausybė jied
viem leido apkeliauti sunai
kintą Lietuvą.

Lietuva, kuri pirm karės 
buvo po Rusija, o dabar pa
teko po Vokietija, labai 
daug nukentėjo nuo vokie
čių ir rusų armijų, kurios 
peružė skersai ir išilgai Lie 
tuvos. Visa gražioji šalis 
paversta į nuodėgulius ir 
griuvėsius. Gyventojams 
grasia badas, vargas.

Dabar Lietuvos vyriau
siuoju valdovu yra vokiečių 
fieldmaršalas von Hinden- 
burg. Jis yra veikiančių 
prieš rusus vokiečių armijų 
vyriausiuoju vadu ir Lietu
vos gen. gubernatorium. Vi
sa Lietuva padalinta į 3 da
lis su civiliais gubernato
riais: Kauno gubernija su 
Kuršu, Suvalkų gub. su 
Vilniaus gub. ir Gardino 
gubernija. Lietuvių dele
gatai aplankė: Suvalkų, 
Kauno ir Vilniaus guber
nijas. Gardino gub. nega
lėjo aplankyti, nes ten ne- 
tolies prasideda mūšių lini-

3 upės krantu, be to Bedieviai laisvamaniai ir j. Daug 
iri akcijų (šėrų) ver- socialistai visa burna skel-! kitos ko;
rijų šimtų tūkstančiu bia» kad kaiP Jie Paimsi$ i gai žiaur 
:ų. Tos akcijos (šė- valdžią į savo rankas, tai su Guadal 
fra kortų lošimo Mon- keiksią plačiausią liuosybę neg buve 
Karlo Įstaigos. Retas žmonijai ir įvykdinsią rojų,keti po £ 
.jus kapitalistas taip ant žemės. i kad Pele
ena, kaip tas sociali- Pažiūrėkime, kas dedasi bažnyčioj 
adas> tose šalyse, kuriose bedie- kilmėse,
ialistų tėvo Markso viai socialistai užviešpata- Į Valdžk 
ris, socialistas Lafar- vo. Kokią jie ten liuosybę vius už 
iri kas met įeigų ICO i* laimę žmonijai suteikia, tvirkinau 
ančių markių. Kart-kartėmis jau esame blevizgas
ialistų vadas Miljera- girdėję apie bedievių dal’- J Meksik 
;apęs karės ministeriu, ^us Francijoje. tucionalk

metus 110 tūkstančių Jau žinome, kaip tie lai- DEMOK 
« ' svės šalininkai persekioja išleido k
ecialisto Semo turtai katalikus. _ telpa dii
i, net astuonių radijo- Jie atėmė nuo katalikų uju bedi 
markių. Socialistas bažnyčias,, išvalė iš daug nų varde 

ras turi namus vertės vietų kunigus, vienuolius, įįkų šven 
milijono markių. kai-kur sudegino z šventųjų Gyvent 
________________ _ paveikslus ir stovylas. Ka- ta duoti ;
•nas iš načiu didžiu iu talikiškas mok7klas Pavei>- liucioniei 

P . . tė i bedieviškas ištvirkime kaip’

Ferdinand. Lasal’as
> turto vertės pusan- na,klIi° tal- . kaa totel“a, se M. Pi, 
nlijono markiu. žmogaus sird,, sielą ir veda Yucata

J J žmogų i arnziua laime. s čVeas garomgas franeuzu ‘ . . . *. “*•» v. ■, * Dabartiniais laikais Fran bai nuikiistu vadas Zores pa- ....... . . _ PUilkJ/ cijoi bedieviai nutarė nuo cįios buv
įsmet turėjo, dešimti u.^lių kunu vyrai žuvo ką. 3udegint( 
ančių su viršų frankų, ^1 vaikus ir aukle- kai priM
) jis ėmė. penkioliką 6 I.av'a^'. . bažnyčiai
inčiu. franku,. kaipo , ?b“P^ ,® ’ Tą baŽ
arento atstovas. Ture- dedasl Meksikoje,, kurioje^ mo: 
... . užviešpatavo bedieviai. 4U susiri’

ėj^ FranCijojaIgyveno Oficialis laikraštis, EL nyčios st(
dldztiansi bu™ DEMOKRATO kuris einu džia sugr

lligtag Meksikos mieste, isieido vie vieton pr
. . tinio gubernatoriaus ir mi- i i pri u vanausias socialistu va- ... , ... - Vu

.. __ ‘ , litansko Hildagos valstijos ios stovv
telgijoi Emile Vander- , . .. . °. __

6 J •. .... vado sekanti įsakymą: t$ tu
yra žinomas, nulijo-> ‘ -J J Miesto valdininkams įsa- tytojau,

LS’ ' koma padaryti surašą visų 3ti, koku

“ katalikų bažnyčių. Kunigai bedieviai‘f j S yofjfio pavedami miesto vai- kia žmorH U “Ugjld VU dininkų globon. se kraštr
■ ■ , Tuo pačiu įsakymu už- Argį
ll SIS S RAS" drausta pardavinėti žvakės, musu tai 
ii v iu v rožančiai, škapleriai, šven- atsidurtu
lArl/fon IfO Paveikslai, stovyles, ir nelain
lul IlIuO IVU bažnytinės sėdynės, ir tt. jy[an r 

- Klausyklos panaikintos. y,l3 mun
iPŠimAn Šventos mišios ir laidotu- įėjimas,
IUJIIIIUII vių apeigos užginta bažny- mį pCrsį

---------- — čiose ir kapinėse. mums y
SELAND, ILL. — Pamaldos gali būti laiko- rp g vyne 
vagilium yra Adomas mos tokiose valandose, kad atiduoti 
įskas. Kaip jis vo- jos neužkenktų naminiam ajįstams 
štac ir kaip buvo už- arba kitokiam darbui. į ia3 p( 
as, pirmiau buvo ap- Kunigai negali gyventi 3U bočių
a “Drauge”. arti bažnyčios. Jie taipogi į pai__n
gpjučio 22 d. vietos yra varžomi pildyme kuni-' jeigti 
e įvyko jo byla. By- gystės pareigu. Taįgi
.etų paaiškėjo, kad Ba- Už kiekvieną peržengimą tuviai į£ 
:as 3 vištas jau buvo viršminėtų darbininkų Įsa- 1 Vynės’ ja 
augęs ir 3 kitas gyvas kymų, baudžiami nuo $25 norįme< 
ošęs i maišą. Kuomet iki $500 arba kalėjimu. išvengtu 
us prie vištininko du- Quaretarijoje — nei vie- tai imki: 
rastojo jam kelią, va- nos katalikiškos mokyklos kime sa\
mė grasinti, kad jis nebeliko. Vyskupu namai, tą __ G<
ąs. Tečiau Butkus va- seminarijos, kongregacijų ginsime 
griebė ir parbloškė ant namai paversti į barakus, apšvietą 

' Bažnyčios kaikurios už 'škus lai 
lūs trukšmui susibėgo darytos, o viena paveista įgas.

Antai Šveicarijoje lenkų k 
centralis komitetas šelpti 
nukentėjusius dėl karės len- E 
kus, siųzdamas į Vilnių pi
nigus visuomet kaikurią da 
lį skiria ir lietuvių sušelpi
mui. Bet vilniškis lenkų ko 
mitetas tuos skiriamus lie
tuviams pinigus panaudoja c 
lenkų mokyklų steigimui, r 
Todėl dabar Lietuvoje, ypač 
Vilniaus gub., pristeigta be 
galinė daugybė lenkų mo- a 
kyklų, kuriomis ir varoma 5 
lenkimo darbas. į

Prieš tai nieko nesako nei 
Vokietijos vyriausybė, nei j 
fieldmaršalas von Ilinden- r 
burg. Bet kaip šis, taip T 
ir pati vyriausybė yra grie- į 
žtai priešingi Lietuvos nors 
dalį priskirti prie Lenki jos, j 
Kaip matoma, todėl lenkai £ 
nieko nepešią ir pasiganė- į 
dinsią lietuvius lenkinti tik ] 
savo mokyklomis. Bet ir j 
šis jų pragaištingas darbas l 
bus panaikintas, anot vokic- j 
čių vyr'ui’ ee, i«ės Beri v ne pi | 
žadėjimo. I’e to delegatam ] 
dar pabrėžai kad V kieti- 
ja Lietuvos nepasisavin
sianti. Tas reiškia, kad D. 
Lietuva bus sujungta su 
Mažąja ir bus ^įteikta sa 
vivalda.

Ekonominiu žvilgsniu Lie 
■ tuva yra pasibaisėtinam 

padėjime. Kur armijų pe- 
i reita, kur buvo ištikę mu- 
» šiai, ten palikę tik vieni 
) griuvėsiai ir nuodėguliai.
- Ketvirtoji dalis visų Lie- 
r tuvos namų ir nuosavybių
- sunaikinta. Rusai pasitrau-
- kdami iš Lietuvos, viską nai
- kino, ko tik negalėjo pa- 
• imti su savimi. Vokiečiai
- atėję dar daugiau nuosto

lių padarė. Lietuviai uki-
e ninkai neteko nei gyvulių,
' nei galvijų, nei jokių pa- 
i- dargų. 200,(KM) lietuvių, a- 
s. teinant vokiečiams, pa'skui 
i- rusų armijas pabėgo į Ru- 
.8 siją.
o Visoks maistas baisiai
- pabrango Lietuvoje* Pav. 
3- pirm karės druskos svaras 
?i lėšuodavo 5 ar 6 fenigai, gi 
i. dabar reikalaujama 35 fe- 
'- nigV*
. Kuone ketvirta dalis gy-



SAVAITINIS DRAUGAS

žnyčias, mo- Yorką neatkeliavo 
nejudomns kad aš apsilenkęs

> visa truk- be sakydamas, 91)
»j ir kitur, visos imigracijos
i laukia gra-(Yorką keliauja, 
tlaukus žino-1 Taip> m(j neatke-Į
įklij ims < ia jjavo neį pUS(-4) () tĮeikoj () gį
larbo viršų-i, ,, , , • , , • . ■t j dėlto, kad jau du metai kaip 

imigracijos iš Europos visai
ad Sus-mas nėl4U per .šiuos du metu imi- 
nuosavjbes. g.raejja į,uvo jš Azijos iš die

nias gali na- |tĮ Amerikos ir Kanados ir, iš 
Kusijoj (.) 03 portą Suv. Valstiją, šiaip 
S. 1,a'kas ll(‘' jtaip perviršijo Ne\v Yorką.. 
ti. lik rei- |Yjenok, kad imigracijos iš 
aitu kur pa- ]aUvopos nėra ir tai 22 porini,, 
s aplinkybes imigrantu mažą dalį

ia ii Pai {U’''(Įpiesną, negu vienas Xe\v Vo'r- 
amams \ia kas> mes pasižiūri b i me Į 
ia Biookljn, skaitlinę imigrantu, kuomet 
liestuose Įsi- j,nvo piiuame plaukime, o tuo- 

galima pa- j ,(4 pamatvsime, ar aš apd- 
u globojimu. uik;au su teisybe.
aiktas. Nes , - , ,v. , , • •\ aidžios raportas, bamian-
aug lietuvių tįs 3Q d> birželio 1913 ir 19i4
i, pa i u °ni metų, vra t,)ks: m. įiuį_
bangosna ir . ' ,, ........ grantu atkeliavo per 2.» por-

idai Buleli tug U97> 8y2 h. .. tų vipu pvr 
liks Sus-mas jppt ni.
US; . ' 3,218, <80, iŠ tų per New Yor-
iršmmėtuose 992.573 imigrantai, 
namus butų, ISkeliaV(, i5 Am(,rik()S p,,3 
no raštinei, m 611>824> per Xew Yorką

398,442. 1914 m.—(533,805;
angunm-tai per New York;) _ 443
ii pelno dau- Taį abe]na imigrantų ir eini-

1 • • • . . grantų skaitlinė. Bet jeigu mes
iras sanarvs. • • ,• . , • • lpaimsime lietuvius, tai rasi-

i 011111111 me’ ka<1 iS siluto»-.tiktai ke1i!
\ L nuLIlII keliauja per kitus portus, o 

visi važiuoja per Xew Yorką į 
SLRKA, ai ^a’ Ameriką, ar tai Į Eu

ropą iš Amerikos.
OŠIME. Dabar aš norėčiau paklaus-, 

ti p. P. Mikėniečio, kuri portą ,
-----  jisai randa svarbesniu, ne.-,
čilietis sako, jisai sako, kad reikėsią Su- i 
!1 numeryje siv. užlaikyti atstovus svar- 
ikuoti Kini. bosniuose pertuose. Mes visi. 
Sutkaus nuo- žinome, kad Xe\v Yorkas yra ! 

vietos Susi- svarbiausias ir- didžiausias 

p. P. Mikė- portas ne tiktai Ameriko je, 

i prie kai- bet ir visame pasaulyje, 
įdymųi, rasi-', Tad ve aš ir rėmiaus tvir- 
udžiu sako, tindamas, kad Susiy. nutarus 
i su teisybe, globoti migrantus, namui Su 

Mik. argu- siv. kaip tiktai vieta Ne\v Yov 
A. turis 11a- Re arba Boorklyne, o ne kur 

kurs atnešęs kitur.
L. Ii. K. A. /f. Strumskis.

balsiai nutarė išnešti rezoliu
ciją, reikalaujančia atitaisy
mo kaikurių išsitarimų kun, 
S. Struekaus straipsnyje til- 
puriamt “San. Draugo” No

« «« -i € 9 t »€ M- «e$e»em6

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

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

Visados daryk biznį su banka, 

KURI YRA BANKA

nuošimčių

Peopies Stock Yards 

STATE BANKX
Pria Aslrijui Ate. ir 47 gatržs

us arti $6.900 000 
Pa valstijos prisžiura.

Seniausia, didžiausia ir stipriausia banka f 
vakarus nuo Stock Yai’dy. .
31 i v- 9 S'-i ~ 9 ? >-3 S-aaM -53 3-3 >c 9C s »&»«•»•

nebreikaling 

s pasibaigtų 

J. Grudi*. r

gin-.raštinėje. Tuomet nereiktų 
[jam pagelbininkus samdyties 

t. ■ ir Sus-mo išdas butu sveikes

ni. t ii ten gos 
Paštininkas.

Sąmoninga gaspaoinč
visada turi savo namuose buteliuku 

D-rc Rlcfcter’io

Neabejojar.tis būdas įtrinirnui nuo 
skaudėjimo Reumatizmo, per-išal- 

dinio, išsinarinimo ir *.t. > 
Tikras tiktai su pažymėta marka 

“ĮKĄRĄ”
25c. ir 50e. • buteliuk..« visos.j aptiekoso arba

stačiai im:>
F. AD. klCKTEK & CD.

94-SO Wcskir.it»p gili ejt. £šcw V.'ek, N.M

Jeigu taip, tai nusipirkite Mostics, 
kurią išdirba JIeutholatuni (Jo. ir visi 
daktarai ir aptiekoriai pripažįsta ge
riausia.

Ištepant moste veidą, prieš einant 
gult per kelis vakarus padaro veidą 
tyru ir skaisčiu. Vlostis išima viso
kius spuogus ir dėmes (plėtmus) sau
lės nudegimus ir lašus. Kaina dėžu
tės 50e. ir $1.00.

J. RIMKUS.

3G, Holbrook, Mass.

kad namai susivieniji- J,aubr rašoma namų pirk 
lerejkia pirkti Nsw ^‘ikaje. Kiekviena sulis t 
i ar jo apylinkėje, &iasi prirodyti, kad tas ve 
įutarta, kada paskelb- lua ^us*m° lamu. Bet a 
. ir kiti tekios pat ru- t'!<vųjų taip yra—sunku ži
aštai prieš namu pir- Dau« Xra tokhl ra*‘Kb 1 
ir už namų pirkimą, geidžia visus Sus-mo s.ąm
lt susivienijimo valdy- patraukti savo pusėn.
.taria organui “laiky- ^‘na’ k:l^ mimai yra reik
constitucijos”. Žodžiu tlk 1,0 teu H" ten’ kul
t, susivienijimo norai tai'l'! ^,įlnas- Kiti sako’
3 kitara priešingi. uannJ l,irkllno reikalas !
dalykams stovint mes 1)v^° tik’ *ri,nisI bj;ls*is-

ėdami užsitraukti ant .\“H 1<H . K>
neapykanta vienos ar usth '.iuriuu‘

. , ti tai, kad kur seimas mispuses, pranešame, Kad ’ . ,
jiol NEBETALPINSI- 1.ia"'us kad?r nia?.'‘

ORGANE JOKIŲ d,(k<luina’ t(‘n rp,k 
«,TT iTATUTrr -Trr-»Z A P'i'kti. Seimo atstovai;D iSAMA PIRKIMO i . v ,. .
ttmtmti ■ . ilmvo įgalioti savo kuopa.
USiME nei vienos nei .. ? . . • . ., t . I ne nutarė, tai nutarė k
puses, nebent ant iu, . , v..' vardu. Ir šito seimo m d
contraline? valayfcos .J mo negalima atmainyti.

J2®' ... _ Kai kurie tvirtina, ka< j
igi jei kas norėtu ra- • • • • • , ■A d . \ , jūriniai miestai vra nu
i organa namu pu Kimo , , ....... ’.° n . kad juose (un-ti Sus-im i
nosave lankčio stei vis!11,llsini

klausime ir jei nori, 8fiu8 ir<„, ka(,
t!j jo- rastą ar proto- mimtai ,
paskelbtų organe, bu-j,VmiBv|vJ1I)Utl Xol.a
pirmiau turi ant to ra-lj(|. s>;s-mus vrn l|:
pasirašyti centralmė h. tl„, gvvuojį
ienijimo valdyba. Be kmi))|J< )m., laikl|i ant
įdėsime nei vieno rašto, . ........ . ti
paliečia tuos klausi- jmgii,, kasyklom* už keli nu-- 

tų (0 pnsibaigH dai li ir
-------- 1 tuomet darbininkai krau rsis-

(ALAUJA AiaAhKTI i Pajūrinius miestus. j
Pajūriniuose miestuos yra

ftVO IŠSIT,4FiSMuS. kas kita-. č'ia n°iuviai h>,'s
nepersenai apsigyveno bet 

■tavos Vyčių \’cw Yorko trumpu laiku jų nauji nni 
■w Jersey apskričio šuva- ėmė žydėti. Visur tvei mos 
mus, įvykęs rugpjūčio 20 parapijos, draugijos. Ii tivių 
m. Brooklync, N. Y., vien .veiklumas didėja, č'ia isur

Kad rastiniu';;.s po seimo į>aK 
neturėjo teisės prašyti -s .-.u pa 

jgelbininkų dėl kningų peria 

rymo, tas kiekvienam sujiraii 

,'taina, nes jis gauna geri] aką 
ir seime mdutvo iii i-i i.ii; -- 

kad jam yra persiu.kit vieima 
įvesti raštinė, kad jam yra re;

1 a’ingas p.nr -b-; Tukas,

Tol. Randolph 8246

A. A. Šiakls
ADVOKATAS .

19 SO. La.JALLE St.
(Koora f 151 Chicago, 111.

Re». 3255 S«. baltted St.
Tel. Drover 5326

■ ne nuostoli ir kaip tas nuostolis! SLKKA. 146 kuopa rugpju- 
didelis yra? čio 20 d. turėjo savo mėnesini

risi Pereitame seime S. L. A., susirinkimą. Susirinko kuone 
no- raštimnko išduotame rapor- visi sąnariui. Apsvarsčius-

. I e
rrėįte apie SLA. turtą yra pa- kuopos reikalus, nutarta su 
šia sakyta šiaip: S. L. A. namas rengti pikuinkas su prakalbo
je: (užmokėta) $31,202.32. Yir-'mis rugsėjo 3 d. 191(5 m. I’ru 

uk išijaiiti namo vertę $2.75 5A9. surengimo pikninko pasižadėj - 
Ką jReiškia, kad namo vertė pab-MnUg kuo pagelbėti ir vii t 
>pų rango, ant 3,000 dolerių bėgy- gm b. klebonas, kini. A. Dek 
’.ri- je penkių metų, neskaitant snis. Pikuinkas bus šalę Š\.

rendų ir vietos, kurią užima Duos kapinių. Lietuviai neta
pą- spaustuvė, redakcija, raštinė H'tų pamiršti tos dienos. 
t>ii, ir kningynas. Šis raportas nė- Be kitko kuopa nuodugnia, 
na- ra paties raštininko raportu, svarstė ir apie Sus-mo namų 
ar- bet raportas l’ennsylvanijos įpirk’mą. Vienbalsiai nutarta, 
liai komisionierių, kurie, daryda-^užprotestuoti prieš visus tuo:-, 
už Imi reviziją S. L. A. turto, kurie ^veda agitacijas, kad 

mi-Įniiesto Ne\v Yorko. rekorduo-iSus-rniii namus būtinai reikia 
ali- re pagal “assessment” taip pirkti New Yorko arba Brook 
nu- atrado ir jie raportavo. lyne. Kuopa pripažįsta, kad

Tai kurgi tasai nuostolis. Sus-mui namai yra reikalingi, 
ie kurį p. P. M. ir daugelis bet ne Ne\v Yorke, kur Su: 
ų sapnuoja ir tarpe visuo- mus nėra legalizuotas. Namai nu 
•nės skleidžia? (lai teiksis jturėtų būt perkami ten, kr.; bo: 
sakyti. ,yra daugiausia kuopų. vii
Tolesniai p. P. Mikenietis Taipput musų kuopa prot, s ,to< 
ado nu/odyti, kad Ne\v Yor-jtnoja prieš tuos, kurie rūšinė ka 
s nėra svarbiausias portas ja ilgus straipsnius į organą nu 
delei imigrantų globojimo ir niekina sau nepatinkamu, dži 

iw Yorke namas nereikalin^ žmones, ypač musų veikėjus, 
s. Jisai bando nurodyti imi- kokiuo yra p. A. «J. Sutkus ir tr< 
nntų skaitlių 1916 metų, kur kiti. Mes geistumėm, kad šit 
rodo, kad nei pusė per Neiv ateityj ko panašaus nebūtų ir pil

AR PAVARGSTA .JŪSŲ akįs, kuomet 
skaitot, kuomet dirbate? Ar skauda 
jums galvą nuo pavargimo akių! Ar 
jūsų akiniai netinka jūsų iiurėjimnit 

Patarimas ir išcgznniinavimas pof 
užbaigusį mokslą optiką. 9 metai pa* 
tvrimo. »

DR. I. RIEYERS,
1021 Milwaukee Avė., Ckicago, ZU 

Valandos: kasdien atdara nuo 9 ryto 
iki 9 vakare, Pėdnyčiomis iki 6 va
kare. Kedėlioniis nuo 9 ryto iki 12 
piotė. . ,

Tel. Ilaymarket 0212.

V Tai. Varde 1633 1

$ Dft. J. KUU3
v LIETUVIS aVDYTOJAS IRCKIRIIR0A3 V 
y 32.19 5. l lalsted «t. Cliicego. V š Gydo yi*okl»* b.-nf motorą, vaikų Ir X 

tu. Spcciiš’iAkfti irydo limpančia#*, u<hI« -5 
vy <rn$ju*lAtt ir paslr.pttngna vyrų li|?a« S 

-į frleiiilKaYaltMbrcMt r»l; iki 12; 6 iki 9 V 
ę htfiliamt: mii 9 iki 2 pcpleb ana B r. 8 Iki M

(i Pboae Caoal 21W -ffl

j DR. A. YUSKA I
, LIETUVIS GYDYTOJAS I 

l! 1743 Sfi. lialdeo CH1CAG0, ILL. į
COFNtH IRlh STREET | į

-;^.-kean

TEL. DROVK 7771

S. E. AHen D. D. S.
44S4 So. Halsted St.
Darbo valandos:

10 vai. ik ryto iki S iki vai. vak. 
ftvcn!;.dieuca uuo 9 vai. ryto iki 1 vai. 
popiet.



6. SAVAITINIS DRAUGAS
I). Astrumsko, “Petras Že

maitis”.
Aplikacija turi būti pažy

mėta kuopos viršaičių vaidais 
ir krasos ženklelių už 10c. 

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

SLRKA. CONNECTICUT 
APSKRIČIO.

Pranešu, kad SLRKA. 
Connecticut apskritis turės 
1 d. (Oet.), 1916 m., 1:00 die
ną, bažnytinėj svetainėj, 41 
Capitol avė., Hartford, Conn.

Connecticuto apskričio kuo
pos todėl kviečiamos prie to 
suvažiavimo ir sulyg kuopų 
išgalės, prisiųsti savo atsto
vus, kuri kuopa negalėtų pri
siųsti savo atstovų, prašoma 
prisiųsti savo visokius suma
nymus laišku. "Suvažiavę de
ri bendruosius suvažiavimus 
apsvarstys, kas tik pasirodys 
naudinga musų tautiškai ka
talikiškai dirvai. Musų ap
skričio kuopos neturėtų atsi
likti užpakalyj kitų apskričių 
kuopų, kurios jau pirmiau tu
ri ebndruosius suvažiavimus 
ir darbuojasi Sus-mo gerovei. 
Todėl visi ir mes sukruskime 
ir imkime uo’iau darbuoties. 

S. Cibulskis, Apskr. rast. 
3 Penn avė.,

AVaterbury, Conn.

čianie visus, o labiausia Bosto
no apskričio kuopas turi pri
siųsti savo kareivius.

JONAS M. VILKAITIS, 
Apskr. pirm 

JONAS VAIČIULIS,
apskr. rašt

Leouas Krikštiuavičia, 1326* 
So. Victoria St.,

Adomas Jonaitis, 1326 So. 
Lincoln St.

1. Maršalka, Pranas Dapkw, 
1407 So. Park avė.

2. Maršalka, Antanas Didjur. 
gis, 1327 so. Park avė.

Knygius Pranciškus Kaptu- 
rauskas, 1321 So. Victoria, St. *

Susirinkimai po aštuntai kiek
vieno mėnesio, apie pirm* va 
landą po pietų. Lietuvių svetai
nėj, 9 ir So. Lincoln gatv.

SUSIA’. L. R. K. AMERIKOJE, - 
KAITA IŽDO STOVIO UŽ 2-RA 

♦ 1916 METU.
susiva

(Tąsa)
- Birž. 26 1916.

166 kp. Middleboro, Mass. 
151 kp. AYestville, 111.
144 kp. Freeland, Pa.
11S kp. Girnrdville, Pa.
162 kp. Gardner, Mass.
171 kp. Detroit, Mieli.

------ Springfield, III.
49 kp. Reading, Pa.
143 kp. N. Abiugtou, Mass. 

f151 kp. AYestville, III.
Birž. 30 1916.

'169 kp. Sioux City, Io\va.
177 kp. AVaukegan. 111.
137 kp. Rockford, III.
134 kp. Brooklyn, N. Y.
13 kp. .Baltimore, Aid.
150 kp. AVaterlpirv, Conn.
136 kp. AVatervliet, N. Y.
91 kp. AVaterburv, Conn 

Viso birželio niėnesi pribuvo

983 “Darbininkas’ uz garsinimą
Sus-mo 13 kartų iki l d. gegužio 
1916 metų. $10.92

954 Tre Albreebt Co., už padarymą .
knygos “Death register užrašy
mui įnirusių Susiv. narių. $7.50

955 Antanas oSdeika sugražinti
Įmokėti piningai nepriimto dėlei 
sveikatos nario 30 kp. Jurgi 
Bielski. $3.26
9S6 nAtanas Kraipys už 15 die
nų pašei pa ligoų, 3-čio laipsnio, 
narys 132 kp. $22.50

9S7 Gasparas švelnius už 9 dienas 
pašelpą ligoj 3-čio laipsnio, narys

141 kuopos. $13.50
9SS J. S. A’asiliauskas algą nuo 

Kovo mėn. ir kiti išmokėjimai 
Susiv. veikai. $145.50

Balandžio 27 d. 1916 m.
9S9 Mykolas Poškevičius už a.a. Ka- 

tariną jo moterį, narė 12S kp. 
poni. I sk. $150.00

990 Emilia Jurkienė už 17 d. pašel-
pa ligoj 2-ro laipsnio, narė 33 kp. $17.00

991 Simonas Grikša už 17 dienų pa- 
šelpa ligoj 4-to laipsnio, narys
92 k p. $34.00

993 Alartynas Grigalevičius už 7 d. 
pašelpą ligoj 2-ro laipsnio, na-

r vys 125 k p. $7.00
993 “Žvaigždė,” už atspausdinimą

veikalo “Lietuvių iv Lenkų Uni
ja” 10.000 ekz. $468.00

994 State Tnsuv. Dept. of ALavy-
land fov lieense * $25.00

995 Kazys l’aeikonis už a.a. Mortą 
i Savokienę, narę 28 kp. pomirt.
' I skyr. - $150.00
996 Juozas Pateckis už 92 dienas

pašelpos ligoj 3-čio laipsnio, na
rys 17 kp. $138.00

997 K. Preikšienė už a.a. Joną
Pveikšj jos vyrą, narį 8 kp. po
mirtinė I skyv. $150.00
999 A. Sutkus už prirašymą 9 na
rių prie Sus-mo ir kelionės lėšos 
organizavimui naujos kuopos • $6.45

1000 Kazys Dargis už prirašymą
prie 39 kp. 17 narių 4 bert. 1915 
met. $4.25

1001 Jurgis Stulgaitis už prirašymą
prie 17 kp. 12 narių 4 bert. 1915 
met. $3.00

1002 Kostantas Vaišnoras už prira
šymą prie 35 kp. 12 narių 4 bert.

' 1915 m. $4.50
1004 Jurgis Svetulevičius už prira

šymą prie 165 kp. 17 narių 4 
bert. 15 ir 1—1916 m. $3.75

1005 Jurgis Pužas už 14 dienų pa
šei pa ligoj 4-to laipsnio, narys
92 kuopos ’ $28.00

1006 Motiejus Miškinis už 7 dienas
pašelpos ligoj 2ro laipsnio, na
rys 35 k p. $7.00

1007 Motiejus Kupeikevieius už 21
dien. pašelpa ligoj 2-ro laipsnio, 
narys 35 kp. $21.0(1

Balandžio 29 d. 1916 m.
1008 Ona Kvedarienė a.a. už .Toną 

jos vyrą, narį 51 kp. pomirtinė
I skyr. $150.0f

100!) Karolius Razomas už 21 dieną 
pašelpa ligoj 2ro laipsnio, narys 
148 k p. $21 .(X

1011 The Albreebt Co., už 2 tūk
stančius lapu speciališkni išlinuo- 
tų narių antrašams $6.(X

SEKANČIOS KNYGOS
GALIMA GAUTI S. L.
R. K. A. KNYGYNE:—

1. “Būdas senovės Lie
tuviu” — Daukanto.

2, Chrestomatija” — 
kun. Miluko;

3. “Europos istorija” — 
Freeman;

4. “laetuviai Amerikoj’
— Jono;

5. “Kuomi žmonės gyve
na” — Jociaus;

6. “Petras Žemaitis” — 
Astrauskis;

7. “ Kražių skerdynė” -- 
kun. Žilinskis;

8. “Diedai ir Gražina”
— Mjickaus;

Ant aplikacijos turi būti 
kuopos antspauda, ir para
šai viršaičių ir krasos 
ženkleliu už 10c.

Kun. S. J. Struckus.

S. L. R. K. A. 115 kuopa, 
Brooklyn, N. A', turės savo 
mėnesini susirinkimą rugsėjo 
3 d. tuojaus po sumos šv. .Jur
gio bažnytinėj svetainėj. A’isi 

1 sąnariai prašomi ateiti užsi
mokėti prigulinčias mokestis, 
taippat atsivesti norinčius Į- 
si rašyt i Susi vieni ji man.

K. Stnonskis, rašt.

ŠVENTO MYKOLO DRAUGI
JOS, ROCKFORD, ILL., VAL

DYBOS ADRESAI:

Pirmininkas, Kazimieras Mik
lus, 1020 — 1022 S. Main st.

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

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

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

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

VV. 19 PI.
Pag. — M. Ramanavičia, 547 

VV. 20 st.
Jonas Jaroševičius, 1048 Was
Rašt. — Liud. Sabaliauskaitę 

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

558 AV. 14 at.,
Ižd. — A. Grisius, 732 /W.
Kasos glob.: Zof. Bartkjvi- 

čaitė, 1828 S. Peoria st., /

Al. Klimas, 558 W. 14 sf,
Maršalką, — Mikolas /atu- 

zis, 622 W. 15 st., /
Susirinkimas kas pirnft ne- 

dėdienj mėnesio, Apveizi- Die
vo parap. salėje, 3 vai jo pietų.

S. L. R. K. A. 101 kp.Cbi- 
eago, 111., rugsėju 3 <1. turės 
mėnesinį susirinkimą papras
toj susirinkimų vietoj 1:00 
po pietų. A’isi sąnariai 
kviečiami ateiti susirinkiman. 

7). Diileluiitė, rašt.

IŠMOKĖJIMAI BALANDŽIO MĖN.

Bai. 17 1916.
f

Bilios No.
937 Jolrn IT. Bruns, už a. a. kun. A’.

A’arnagirį, narį 42 kuopos, pomir
tinė I skyriaus $150.00

958 Marė Kairaitiene, už a. a. Aly- 
kolą Kairaitį, jos vyrą, narį 24
kp. pomirt. I sk. $150.00

959 Lekarauskienė už a. a. K. Leka-
rauską jos vyrą, narį 99 kp. po

mirtinė Iskyriaus. $150.00
960 Katrė Bižienė už a.a. A’incą

Bizį jos vyrą, narį 28 kp., po
mirtinė I skyriaus. $150.00

961 Ignas Girdauskas už a.a. jo mo
terį narę 2 kp., pomirtinė I sky
riaus. $150.00

962 Idzidorius Čepelis už 13 dienų
pašelpos ligoje 2-ro laipsnio, na
rys 33 kp. $13.00

963. Antanas Valiukonls už 67 die
nas pašelpą ligoje, 2-ro laipsnio, 
narys 118 kp. $67.00

964 Petronė Navickienė už 20 dienuY
pašelpą ligoje, 2-ro laipsnio, na
rė 10 kp. $20.00

965 Jonas A’aitiekunas pašelpa už 63 
plienas 2-ro laipsnio, nariui 166
’ kuopos. $63.00

966 Gasparas velny s už 3 dienas
pašelpą ligoje, 3-čio laipsnio, na
rys 141 kp. $4.50

967 Jonas Grebliauskas už 13 dienų
pašelpos ligoje, 2-ro laipsnio, na
rys 13 kp. $13.00

968 Adomas Amšiejus už 23 dienas
pašelpa ligoje 4-to laipsnio, na
rys 35 kuopos $46.00

970 Pranas Andrijauskas už 38 die
nas pašelpą ligoj 4-to laipsnio, 
narys 35 k p. $76.00

971 A’ineas Smelstorius už 16 die
nų pašelpą ligoj 4to laipsnio, na
rys 7 kp. $32.00

972 Katrė Giraičiutė už 49 dienas
pašelpa ligoj 2-ro laipsnio, na
rė 42 kp. $49.00
dienas pašelpą ligoj 2-ro laip
snio, narė 35 kp. $8.00

974 Juozas Visekevičins už 8 dienas
pašei; >ą ligoj, 3-čio laipsnio, na
rys 35 kp. $12.00

975 Ona Nugaraitė už 55 dienas pa
šelpą ligoj 2-ro laipsnio, narė 101 
kuopos. $55.00

976 A’ineas Kristopaitis už 9 die
nas pašelpa ligoj 2-ro laipsnio, na
rys 158 k p. $9.00

977 Leonardas Tvoska už 50 dienų 
pašelpa ligoj 2-ro laipsnio, narys
42 kuopos. $50.00

978 nulina Černuskiutė už n. a. A.
Masilioniutę n'arę 50 kp. pomir
tinė I skyriaus $150.00

979 Baltimore, Maryland Engr. Co. 
už nnpiešimn Susiv. emblemos ir 
padarymą 5 klišių apilud. Taip
gi 1 klišė antgalvių laiškams. $76.00
9S0 Darbininkų Balsas” už at- 
spauzdinimą 5000 aplikacijų anu- 
jieins nariams. $30.5

SLRKA. 161 kp. Collins- 
ville, III. laikys susirinkimą 
3 d. rugsėjo 3:30 vai. po pietų. 
Kviečiama visus narius ateiti 
ir atsivesti naujų prisirašy
mui. B. Stumbrą.*

Draugijų
Reikalai

TAUTOS FONDO VAL
DYBA.

Pirmininkaas: kun. J. J. 
Jakaitis, 41 Providence st., 
lA’orcester, 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 AV. 33rd st., Chicago, III.

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

Iždo globėjai:
A, Nausiedienė, 917 AY. 

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

Laikas eini triunpyn, todėl 
privalome po biškj ruoštis 
prie šio svarinus susirinkimo, 
kuris įvyks £ DIENĄ rugsė
jo, 2 vai.po Įietų, šv. A’incen 
to bažnyčios svetainėje, 308 
TABOR St., AVest End Pitt- 
sburgh, l’a. A’ažiuojant i? 
Pittsburgb.o imkite McKess 
Rock’o karę ir išlipkite ant 
Tabor St. Prie šitos gatvės 
yra svetainė. Šis yra labai 
svarbus ir nepaprastas susi 
rinkimas. Tarpe kitų svarsty
mų turėsime gerai aptarti pe
reito seimo nepasisekimus t. 
V. kas link namo pirkimo Ne\v 
York’e.

Kuopos, neišgalinčios pri 
siųsti delegato susirinkiman. 
tai nors pri siųskite savo nuo 
mones ir nutarimus raštu, ku
rie bus svarstomi susirinki
me.

Pittsburgb’o apskričio raš 
tininkas,

> KANST. A’AIŠNORAS, 
1*116 Hillsboro St., Pittsburgb

SUSIV. LIET. R. KAT 
CENTRO VALDYBOS 

RESAI: ŠV. JURGIO KARKI 
DRAUGYSTĖS, N0RF<

MASS., VALDV0 
antrasai

Z
Pirmininkas, Staaji I 

1038 AVashington st/
19th st., /

Pirm. pagelb., Pranas 
ka, 31 Franklin st,
Protokolų raštinintas,
Ruškis, 18 Tremnpt st.,

Fin. raštininkas, J. 
kas, 1184 Washpgton st.,

Kasiems, Viktoras Kavaliaus
kas, 22 Sturvan^ avė., *• .,

Iždo globėjai i
Jokubas Puzinas, 20 Pond st.,
Barnasius Jankauskas Willow

Pirmininkas — J. Jaroševi
čius, 1048 AVashington St., 
Nonvood, Mass.

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

Raštininkas — J. S. Vasi
liauskas, 112 N. Greene St., 
laltimore, Md.

Iždininkas — J. Stulgaitis, 
j 40 S. Meade St., AVilkes 
larre, Pa.

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

ersville, Pa.
A. Nausiedienė, 917 AV. 

b d St., Chicago, III.
Dvasiškas Vadovas — kun.
J. Jakaitis, 41 Providence 

. ;., AA’oreester, Mass.
Knygius — kun. S. J. 

f niekus, P. O. Plymouth, Pa.
Gydytojas — Dr. A. K. 

įtkauskas, 2302 S. Leavitt 
f;., Chicago. UI.

Kudir

Janas

Martinas Bulkšas, 39 Tre* 
mont st.,

Maršalka, Stasys Kamila, 39 
Tremont et.

IVENTO ANTANO DRAUGL 
JOS, WAUKE0AN, ILL., VAL- 

DYBOS ADRESAI:
Pirminiakas, Steponas Kelio- 

tis, 1344 So. Jackson st. 
Pagelbininkas, Kazimieras Bur 

ba, 1416 So. Park avė.
Protokolų raštininkas, Auta* 

nas Samoška, 1230 So. Victoria 
St.

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

Kasininkas, Antanas Bakšys. 
1327 So. Victoria su

Kasos globėjai:

•O5ĮsnB5nnjl ’A 8!J,I ‘‘IS P9t 
-I”H ‘°S SeS8 ‘fejpmg 0ĮH8MOTSIO ’V 
Kii<h34j£ •ĮBuiĮfajĮoiUBĮ iaSosį Bumporų 
HiiiaptiBfnKiBHpH '000‘8$ "P011
•4«(I KĮįJJOAud iiljanilABS ąA^KUOg 

•ĮnuitpoA gą^n iubjoŽ 
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‘Boqoux ’oįioot niugSorųa n;ni 
-ttdn ns HimazponC ‘omą? uJSinpiap ‘bt 
nKt5,ind *fi)89Įui ipiB ‘aisnoĮSi^ Co 
-p8|HA BIIUBJ flJ5JB 09T 0foSlB9Įq3 o 
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HICAGOS I APSKRIČIO 
, L. R. K. A. ADRESAI
Pirm. A. J. Sutkus, 6329 

o. Fairfield avė., Chicago,
Šiuomi pranešame gerbia

moms kuopoms ir visiams są
nariams, jog S. L. R. K. A 
Bostono apskritys turės su
važiavimą rugsėjo 3d. 2 vai 
dieną Šv. Roko parapijinėje 
svetainėje, ties AYebster gat
vių, Broekton, Mass. Dieną 
labai paranki nedėldienis prie? 
“darbininkų diena”. Taigi ne
reikės skubintis j darbą ger
biamiems atstovams. Kviečia 
me kuoskaitlingiausini suva
žiuoti : kuopos gali siųsti nors 
ir nuo 10 sąnarių atstovą, nes 
tai yra apskričio suvažiavi. 
mas Jis yra ne dėl tiesų įvy- 
kinimo, bet dėl tobulinimo, 
ir išdirbinio įnešimu ateinan
čiam seimui. Matote, gevbia- 
ji, dabar yra daug painių da
lykų, kuriuos musų šventa 
prii'dermė išrišti dėl labo S. 
L. R. K. A. Todėl pildykim sa
vo užduotį. Kas tik gyvas 
Broektoną rugsėjo 3 d. Išlip
kite Montello stotyje, eikite į 
pietus ligi Atneš gatvės, ten 
bus posėdžiai laikomi. Kvie-

$31,000,000,00Rašt. J. J. Palekas, 4528 
). AVashtcnntv avė.,

L
 Chicago, III.
Ižd. J. Žakas, 3339 So. 
erald avė., Chicago, Dl. 

Organizatoriai:
A. J. Sutkus, 

pirfield rm-

Suviršum depozitu turi dabar 
didžiulis Valstijos Bankas 

State Bank of Chicago

N
uo jo įsteigimo 1879 metuose tasai bankas 
nuolatos augo taip, kad šiandie jo kapitalas 
ir atsarga yra daugiau kaip keturi milijo
nai aštuoni 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:

6329 So 
Chicago

^KANČIAS KNINGAS 
ILTI’I GALIMA GAUTI 
L. R. K. A. KNINGYNE. 
1. Gabrio “Lietuvių Lenkų

Viso $3,146.43
OEOržIO MĖNESIO IŠMOK ĖJIMAI. 
Gegužio 12 <1. 1916 m.
1012 Ignas Bukmanas už 71 dieną

pašelpos ligoj 2-ro laipsnio, na
rys 156 kp. $71.00

1013 Paulina A’aisiekanskaitė nž
8 d. pašelpa ligoj 2ro laipsnio, 
narė 93 k p. $8.00

1014 ATinens Gedvilas už 7 dienas pa
šelpa ligoj 3čio laipsnio, narys
93 kp. $10.50

(Toliau bus).

Diedas ir Graži

Kelionė j Euro

Kražių Skerdy

, Jono, “Konradas Va 
b ‘odas”.

, Freemanoč “Europos Is
Kampas La Šalie ir Washington sts. 

prieš City Hali.Jocio, “Kuomi Žmonės 
Grena”.

Jono, “Naktys”.

>■ *
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* Tautos Fondo Į 
į Reikalai į

Iš patyrimo yra žinoma, 
kad organizacijos darbu gar 
sinimas įneša organizacijon 
daugiau gyvumo ir sutei
kia jai nemažai naudos. T. 
Fondas ligšiol perina ža i

Kadangi tolį gražu dar ne

garsiuos!, permažai rodė sa-'j 
vo darbus lietuviu visuome-!

visi skyriai turi tu blanku, 
todėl tie skyriai, kurie ne
turi jų —

1) turi reikalauti šeimy- 
• nu blanku.

Renkant aukas per šei- 
nei. Uabargi, maloniai su-’ul.vnV blankas ar kitaip, 
tikus “Draugo” ir “Savai-!kugelis lietuvių

siems aukautojams 
nuoširdų ačiū!

K. Pakštas,
T. P. lašt.

»aMsaMae»s«-
8
ų Iš LietuviųGy- 
į venimo Ame

rikoje
sanuasc a-ao::»a«Bce«x:a«ao6«>s

atsisako
tinio Draugo” gerbiamai re Aluoti. auką, užmetinėdamį: 
dakeijai, “Savaitiniame •kam tos aukos esą reikalin- 
Drauge” ir seredos “Drau- gu*di, j”» išleidžiamos 
go” numeryje bus įvestas ’ politikai ir tt. Kad kiek- 
nuolatinis skyrius “Tautos[vienam atskirai išaiškinti 
Fondo Reikalai”, kur bus'.d/dyką stovi — galima ir 
garsinami ir aprašomi viso-! Pežuvio netekti. lodei T. 
kie Tautos Fondo darbai.
Užtai tariame nuoširdų a- 
čių laikraščių gerbiamai re
dakcijai ir kviečiame visus 
Tautos Fondo veikėjus i 
minėtą skyrių rašyti straip
sniu ir žinučių apie Tau

Fondo valdyba atspauzdi 
no atsišaukimų, kurie pa
aiškina kodėl ir kam mes 
privalome aukauti. Kiekvie
nam abejojančiam ir neno
rinčiam aukauti, tuojau rei
kia inteikti ta atsišaukimą.

tos Fondo skyrių veikimą kurį perskaitęs geriau su
pras ir persitikrins, jog pi i 
valo aukauti ir gelbėti savo 
tėvynę. Kadangi Tautos F.

dar neturi tu atsi-

ir p.
Skyriuje “Tautos Fondo 

Reikalai” bus visokie val
dybos ofieiališki praneši 
jnai atskaitos, aukų pagar 
šiltiniai, straipsniai ir žinios 
iš Tautos Fondo veikimo.

Kazys Pakštas.
. T. Fondo rašt.

TAUTOS FONDO RASTI- 
NĖS PRANEŠIMAS.

Tautos Fondo 
kas šiuomi laiku 
po rytines vi

skvriai
š.lūkimų, todėl, kad paleng- 
\ imis savo darbą, jie —

2) turi reikalauti atsišau 
kimų lapelių.

Kad tvarkiau ir paS( ■k-

/

ANSONIA, CONN.
SLRKA. 32 kuopa rugpjūčio 

13 d. turėjo pikninką kuopos Į 
pirmininko Burkausko darže.! 
Pirmininko rupesniu viskas 
Luvo kuogeiipusiai prižiūrima. 
Būrelis svečių gražiai pasi- 
inksmino, pasišnekučiavo.

Dalis pelno, $20, paskirta 
nukentėjusioms dėl karės lie
tuviams. Šituos pinigus kuo
pos valdyba pasiuntė Tautos 
Fondan.

Čia darbai eina gerai. Kai- 
kuriose dirbtuvėse dirbama 
dienomis ir naktimis. Trūksta 
darbininkų.

Al ūsų naujos parapijos rei-1 
kalai, taisos. Vos tik 9 mė-, 
nėšiai praėjo nuo to laiko, 
kaip mes galutinai atsiėniėm 
savo bažnyčia iš nezaležnin- 
lii.

tariu jaut laisvamaiiystės pamatų, 
jos kaip-kurie sąnariai daug 
yra pasižymėję tarpe vietos 
lietuvių katalikų savo nedo
rais pasielgimais iv šmeižtais, 
Ikuriais nori pažeminti dores- 
įnių žmonių katalikų vardą, 
j Todėl katalikai pradėjo ne tik
iu) iš šios draugijos atsisaki
nėti, bet ir jos parengtas ko
kias girtas pramogas neremia.

Aišku, katalikai jau pradeda 
susiprasti ir ima pažinti savo 
priešus socialistus su laisva
maniais, kurie nuolatos sten
giasi pažeminti lietuvių vardą 
ir jų mylimųjų Bažnyčią su ti
kėjimu.

Jaigu ir toliau žydės tas pa
girtinas susipratimas katalikų 
širdyse be abejonės, turės pra
nykti visi laisvamanijos bei 
socializmo lizdai, kur platina
mi socialistų šlamštai.

Kadugėlis.

BROOKLYN, N. Y.
Vietos lietuvių parapijos 

gerb. klebonas, kuli. J. Petkus, 
mgpjučio 20 d. moterystės ry
šiu surišo p. J. Eivą su p-le V. 
Rauibte. Po ši i ubo surengta 
pokylis, kuriam dalyvavo daug 
svečių. Gražiai linksmintasi, 
žaista lietuviškos žaismės.

Tautos Fondo skyriaus są

skyrus p. K. Krušinską, j 
kurs nuvyko namo,, ir p. T. 
Paukštį kurs suvažiavime 
negulėjo dalyvauti.

2. — Posėdžio pirmininku 
aprinkta p. J. S. Lopatto ir 
sekretorium — V. K. Rač
kauskas.

3. — Komiteto sąnariai 
įasiskirsto sau vietas, pri
silaikydami suvažiavimo 
nutarimų. Vietos paskirs 
;yta šitaip:

Pirmininkas — J. S. Lo-
intto, Bcnnctt Buildiug, 

AVilkes - Barre, Pa.
Vice - pirmininkas — 1 

— kun. Dr. V. Bartuška, 
Mt. Carinei, Pa.; U — Fr. 
Živatkauskas, 110 AV. Mar- 
<et St., Scranton, Pa.

Sekretoriai — I — kun. 
Jr. P. Augustaitis, P. O 
3ox 204, Girardville, Pa.; 
T — M. Šalčius, 1419 No. 
Main Avė., Scranton, Pa 
II — V. K. Račkauskas 

307 AV. 30th St., New York 
N. Y.

Iždininkas: V. Lukoševi
dus, 322 Sanbury Avė., Ali 
nersville, Pa.

Iždo Globėjai — I — T. 
Paukštis, 13 Aflill St., Pitts 
ton, Pa.; II — Dr. J. Šliu
pas, 1419 No. Main Avė, 
Scranton, Pa.

Komiteto Sąnariai — I

Kuomet šitie atskalūnai P- J' 1C Butkevičia su-
manė parinkti aukų nukentė

NAUJAS KNYOŲ

KATALOGAS
Šios knygos gaunamos “Draugo tt

raštiniu-Į ■ 
važinėja į 

rytines valstijas (Pa. p 
N. Y., N. J., Coim. ir k.), 
bet Centro Raštinės dailias 
nesustabdvtas. Jis eina m m -j k liauti
mule vaga. Todėl Tauto - 
Fondo skyriai ir veikėja:

i Augiau padidinti skyrius
! • marių skaitliniai, centre 
lyra jau atspauzdinta pakvi- 

i o kningelių. Kiekvienam 
į; akavusiam nemažiau $1.00 
k-Tyrius turi išduoti kvitą, 
j’ ari liudys, jog tas - ar - tas 
į ra aukavęs kuriu Tau- 

« s Fondo skyriuu ir prigu- 
i prie jo. Todėl:

3)- Visi skyriai turi rei- 
pakvitavimo knin-

pamatė, kad jiems “biznis” i 
fliįa, jie buvo parsikvietė ,,a->siems « karts lla‘“™mS
geliam net pati “velnių kup-,Didž‘uma 511lik°- Bl!t at8ll'°- 
fin” Mockų su misijomis. Bet d° ir P™5i.,inkų, kuriems tė 
ir tas jiems nepagelbėjo. v>ll£s ir sav™ 1>roll,‘ 1,1:111108

rupi kaip kad kam pernykštis 
Vienas jų protestą

g3lių.
Šeimynų blankos, atsišau

kti siunčia pinigus ir viso- k inų lapeliai ir pakvitavi- 
kiais reikalais kreipiasi sc-jeio kiiingelės visiems Tau- 
nuoju adresu (K. Pakštas.', s Fondo skyriams išsiun- 
917 AV. 33-rd str., Chicago.! linėjaina dovanai.

Bažnyčios atnaujinimui rei
kia dar daug triūso padėti, ĮSIUeSa8 
reikia daug lėšų tturėti. Bet i™ PlieS »“k» rillkl1111-' klauz 
su Dievo pagelta pergalėsime idam08> ar P- «utkev.č.a turįs
tas visas sunkenybes ir atei-įlS nuesto ialdu,,8

tas aukas rinkti. Pasirodė 
tikru tamsuoliu, nes nežinojo 
kad Tautos Fondas yra legalė 
labdaringoji organizacija vi 
sose SUv. Valstijose ir tode 
gali visur, kur tik nori aukas 
rinkti. Kits vėl pasirodė tu 
lis mažesni supratimą už ]».i 
prastą “cieiliką” jis pasakė

tis pasirodys gražesnė.
Parapijonas.

BOCKDALE, ILL.

Ilk), nes raštininkas visus 
laiškus iš ten greit gauna 
per “Speeial Deliverv” į 
savo apsistojimo vietas.

Aukos vasaros metu labai 
silpnai į centrą plaukia. 
Skyriai - gi aukų nemažai 
surenka, bet labai nesisku
bina prisiųsti į centrą. Juk 
šią vasarą nemažai aukų su i 
rinkta per visokius seimu 
ar kongresus, “Lietuvių 
Dienas” ir t. t. Tad pra
šome pasiskubinti tas au
kas kuogreieiausia prisiųsti 
centro raštininkui (K. Pa
kštas, 917 AV. 33-rd st., Chi
cago, Ilk) užrašant ant 

ir “monev orde-

Reikalaukitc pas Tautos 
Fondo eentralį raštininką 
■ )17 AV. 33-rd st., Chicago,
lik).

K. Pakštas,
T. F. rašt.

AUKOS TAUTOS FONDUI.
(Iš Roekford, Ilk)

Per SLRKA. 137 kuopos 
prakalbas surinkta $17,14, 

lėšų prakalbas rengiant 
pasidarė $15,25, tad Tautos 
Fondui liko $1.89. •

Per šv. Mykolo draugi- 
j >s “pikninką”, sumanius 
p. J. A’alentukcvičiui. sū

rio” iždininko (D. A’aišno- į į nikta $11.97.
ros) vardą. 1 Prisiuntė šias aukas p. P.

K. Pakštas, .Refrenas, kurs nuo savęs
T. F. rašt. i Padėjo $1.04. A’iso labo pa- 

-------------------Įsidūrė $13.00.
Aukotojų vardai: 
(Liepos 30, 191 G)

Po $1.00 aukavo: J. Va-

“čekio”
JI

REIKALAUKITE!
Kad Tautos Fondo sky- lentukevicius, E. iCliČiubu

riu darbas ir veikimas bu- tė, V. Grcmba, P. Petrė- 
tą vaisingas ir neštų didžią uas, K. Petrauskas, K. L’uni 
naudą musu Lietuvai — jie Imtis; po 50c. aukavo: — 
šiai ką turi būtinai pada- Ig. Jcscliunas, .T. Kanaver- 
ryti: < kis, J. Karcekas, A. Vcr-

Savo apylinkėje T. F. sky «eekns,’ M. Burlinskaitė, K. 
riai turi Įvesti šeimyną 
bkųikas, nes taip yra pato
giausia pritraukti prie au- 
kavimo kiekvieną lietuvi.

25e.

ltoekdalio lietuviai, ačiū 
Dievui, jau pradeda atbusti, 
kaip tikybos, taip ir tautystės j-aj kaiu-kain, bet Tautos Fon
srityse.

Nepersenai čia susitvėrusi 
Lietuvos A'yčių kuopa jau go

dui neduosiąs aukų.
Šituos ir kitus besarmačius

susarmatijo vienas svethntau
rokai pasidarbavo Bažnyčios tjs duodamas dolerinę. Ji 
3?. ‘■>V.V1M'S naudai. Dabar vy- j<a(j nukentėjusius lie
čiai sumanė suruošti vakarą, fuvįus reikia šelpti. Stebė 
kurios grynas pelnas bus pa- jogĮ atša1ėliii žioplumu ir 
skirtas nukentėjusienis <l(,l proto atbukimu, kad jie atsi
karės tautiečiams. sako šelpti savo tėvynę ir bro

O parapijonai dabar rengia- Įjug> 
si prie didelių fėrų, kuru į Surinkta $7.00. Aukojo po 
įvyks ateinančioje subatoje, $100; j. Eiva, AT. Eivienė, J 
i.edtlioje ir panedelyj (rugsė- Tiaminais ir L. Solonianik; po 
;o-Keptember 2, 3 ir 4.diena). 5oc: žeimis, F. Meškaitė
la\\ks kuogeriausiai ir atneš !p0 25c: A. Rauba, P. Dailide 
lemažai pelno. inag> Pacelionis, M. A’ailio-

Kurie galėsite, malonėkite nis. j. Stankūnas, V. Gele-
itsilankyti į šiuos fėrus.

Vietinis.

ST. LOUIS. MO.

uis,
žauskas, J. Tvaskus ir J. K. 
Butkevičia.

Pinigai pasiųsta T. Fondo 
išdininkui B. A'aišnorai.

Ten Buvęs.

Kningyne. Užsisakant pažymėkite knin- 
gos vardą ir numerį* Pinigas mažiaus do
lerio galima siųsti krasos ženkleliais.

Adresuokite:
“DRAUGAS”,

1800 West 46th Street, Chicago, HL 
No. Kaina

Tąsa
554. Eilės Pranciškaus Vaičaičio. Tel

pa suvirš 100 labai gražių dai
nų. Taip-gi autoriaus paveiks
las ir biografija. Pliiladelphia,
Pa., 1912............................................75

558. Laimė, Poema. Parašė M. Vait
kus Eilių mylėtojams linkėtina 
jas perskaityti. Chicago, III.
1911 m., 166 pusi............................. 35

566. Meilė. Poema. Pavesta atmin
čiai kun. A. Skrypkaus. Para
šė M. Gustaitis. Chicago, III.

1914 m., 24 pusi............................. 15
581. Pirmieji Žiedai. Eilės parašė 

Jovaras. Chicago, III. 1909 m.,
29 pusi............................................... 10

610. Miko Petrausko Veikalai:
1. Šių Nakcialy (dzūkiška)........... 30
2. a) Jojau Dieną (augšt. bals.) .60 

b) Jojau Dieną (žem. balsui) .60
3. Ko Liūdit, Sveteliai?...............20
4. Siuntė Mane Motinėlė............... 20
5. Vai Aš Pakirsčiau.................... 20
6. Už Šilingėlį ................................30
7. Dovanojo (dzūkiška).................15
8. Skyniau Skynimėlį .................. 15
9. Tykiai Nemunėlis Teka............. 15
10. Saulelė Raudona.................... 25
11. Lihgo (latviška) ................. .15

ISTORIJA IR GAMTOS MOKSLAI.
626. Apie orą ir apsireiškimus jame 

Pagal M. Brzežinskį. Seinuose.
1911 m., 112 pusi.............................25

627. Apie žemę ir kitus svietus, jų 
būvį ir pabaigą. Pagal Heilpcr- 
ną, Falbą ir kitus sutaisė Šer
nas. Aprašo, kas yra žemė, iš 
ko ji susideda, ant ko laikosi ir 
kaip sukasi. Kas yra saulė, žvaig
ždės, mėnulis, planetos, kometos 
kitos retai matomos žvaigždės.
30 astronomiškų paveikslų. Chi-
111., 1896 m., 255 pusi......................75

631. Apsireiškimai atmosferoje, arba 
meteorologija. Pagal profeso
rių Vojeikovą sutaisė Šernas. 
Aprašo iš ko susitveria ore žai
bai ir griaustiniai, nuo kuo atsi
randa ant dangaus įvairios švie
sos ir šešėliai, ir daugybė visokių 
kitų įvairiausių ore apsireiškimų. 
Plačiai ir labai suprantamai pa
aiškinta, kaip galima sužinoti ore 
permainas ir daug kitų įdomių 
dalykų kiekvienas aprašymas, ar- 
škesniam supratimui, parody
tas ant paveikslo. Chicago, III.
1907 m., 238 pusi............................. 75
Apdaryta ...................................1.00

634. Chinija. Dangiškosios Ciesory- 
• bės gyvenimo ir papročių vaiz

deliai, su paveikslėliais. Para
šė S. K. Krukovskaja, vertė J. 
Laukis. Chicago, III., 1911 m.,
101 pusi............................................ 35

635. Dangus. Pagal K. Flamarioną
parašė P. Brandukas. Su pa- 

veikslaias. Aprašoma planetos, 
kaip jos eina ir kokią įtekmę 
turi vieną į kitą. Chicago, III.,
1907 m., 193 pusi.............................50
Ta pati apdaryta ......................... 75

638. Dvi Keltoni į Tolimą Šiaurę. 
Sutaisė S. Matulaitis. Labai žin
geidus ir naudingas aprašymas 
iš kelionės į šiaurinį poliusą (Su 
17 paveikslėlių). Chicago, UI.
1909, 88 pusi.....................................20

641. Gamtos istorija. Pagal P. Bert.
Vertė Dr. A. Bacevičia. Su dau
gelio paveikslų žuvių, žmonių, 
medžių ir akmenų. Trumpai ir 
aiškiai aprašo gamtos istoriją. 
Chicago, Ilk, 1913 m., 209 pusk .50 
Audimo apdaruose..........................75

642. Gyvenimo mokykla. Kninga tu
rinti pakcltidvasią ir įkvėpti vi
siems norą atsižymėti mokslo ir 
priedermių dalykuose. Parašė 
Orison Svett - Marden. Lietu
vių kalbon išvertė K. begota.
Labai naudinga kninga dėl mok
sleivių ir kitų, kurie nori tapti 
garsiai žmonėmis. Chicago, Dk 
1907, 235 pusi............................ 1.25

(Toliau bus)

— K. KruŠinskas, 5“ Ten 
Dloek St., Binokly n. N. Y.; 
II — R. Karuža, 2810 įtiek 
niond Street, Pliiladelpliia 
Pa.; III — J. Miliauskas,- 
Politania Bank, Pittsburgh, 
Pa.

4. — Nutarimai:
a) Iždininko kaucijos 

klausime nutarta, kad iž
dininko kaucija turi būti 
$1,000. Įstaigą, iš kurios 
bus reikalaujama kau
cijos, sužinos Komiteto 
pirmininkas ir I sekreto
rius.

b) Aukautojams svetim
taučiams bus nurodyta, kad 
Lietuvai aukas priimdinės 
“Liberty National Bank” 
Ne\v York’e; į tą banką bus 
siunčiamos ir Lietuvių Die
noje surinktos aukos. Su- 
šituo banku susižinos ir pa
kvies beiidradarbiaviman p. 
J. Miliauskas.

c) Iš Tautos Fondo ir iš 
Lietuvos Gelbėjimo Fondo 
prašyti, kad paskolintą Lie
tuvių Dienos organizavimo 
darbui po $300.00, viso labo 
$600.00. Prašymą į minė
tuosius fondus parašys I 
sekretorius kun. Dr. P. Au
gustaitis.

d) Ant dėžučių turės bū
ti vienodos antspaudos su 
parašu dviem kalbom: Ang
liškai — Central Committce 
for thc Relief of the AVar 
Suffercrs in Lithuania; lie
tuviškai — Ccntralinis A- 
merikos Lietuvių Komitetas 
nukentėjusioms nuo karės 
šelpti”.

e) III Sekretorius V. K. 
Račkauskas užsakys ir iš
siuntinės visiems C. Komi
teto sąnariams 5,000 laikštą 
gero poperiaus laiškams ra
šyti ir 5,(XX) konvertą. Be 
to jis turės parūpinti 2,000 
kopijų suvažiavimo proto
kolų.

5. — Posėdis uždaryta 
9:30 v. vakare.

Posėdžio pirmininkas —
J. S. Lopatto,

Posėdžio sekretorius —
V. K. Račkauskas.

Rugp. 20 d. š. m. vietinė 
‘Lietuvos Sūnų ir Dukterų” 

jašelpinė draugija turėjo pik- 
ninkų su svaiginamais gėri
mais. Piknikas įvyko (iravois Centralinio Amerikos Lie- 
ATcw parke. Dienu buvo ši 1- tuvių Komiteto dėl karės 
ta, graži, tik pavakarėj užėjo šelpti posėdžio, laikyto 17 
smarkus vėjas su lietum. d. rugp., 1916, Re-

Žmonių buvo labai mažai,'. dington hotelyj, 
daugiausiai socialistai su lais- Wilkes-Barre, Pa. 
vamaniais. Nors, patuštino
keletą bačkučių rudžio, bet

PROTOKOLAS

1. — Posėdį atidarė p. J. 
nemažai nuostolio iš to pikui- S. Lopait<b 8 vai. vakare, 
ko! Priežastis nepasisekimo iUosedin susirinko vi- 

Tautos Fondo vardan vi- tame: ši draugija susitvėrus si Komiteto sąnariai, iš-

Aliklas, D. Misiūnas 
S. Ivanauskas. Smulkią au
kų 22c.



SAVAITINIS DRAUGAS

Chicagoje į' 5 DOLERiU PABAUDOS I PIRMASIS JAUNUO- 
- - - - - - - - - - - - - UŽ PASIGĖRIMA. MENĖS PIKNINKAS,

SUGAUTAS GAKSUS
VAGIS BE CENTO 

KYŠENIUJE. Policinonas Kėnius andai
_____________ : sugavo ant gatvės girtą Icn-

Siomis dienomis vonanic i ką Tamošių (iansior. Teis- 
saliune Chicagos \: Jurniie-1 inas nubaudė Cansiorą 15 
styj policija nučiupo .Jame-!doleriu ir teismo išlaido 
są YcGuire. Tai garsus vadinis.
gis visame pasaulyje. Į 
v;, iriose šal- jis išvogs i.- 
baiikn suvi š L'•' do
lerių. Areštuoja;.? ‘ jis ne- j ------------
turėjo prie savęs nei cento.• Panedėlvj policija sun- 
Gird, visus pinigus p^agė-1 rešt^vo 9 metu mergytę Ma 
ręs, prakortavęs.

JAUNA VAGILĖ.

Parengtas Lietuvos Ma
žiuku Vyčiu 5-tos kuopos, 
nedėlioję, 3 d. rugsėjo m. 
(September) 1916 m. Ja- 
hslka darže, Riverside, III.

Kviečiame visus lietuvius 
ir lietuvaites kuoskaitlin- 
giausia atsilankyti ant mu
su gražiausio Mažiuku Vy
čiu metinio Pikniko, kuria
me bus galima išgirsti pui
kiu dailiu Choro šv. Myko-

rę Luek (1449 Salmon avė.)-Io parapijos, salo, duetu.

DELASALLE
Institucija

35ta ir WaDash Avė, 
CHICAGO. ILL.

Tarsiduoda gėrynių įstaiga lietu
viais ir lenkais apgyventoje vie
toje. Geros išlygos, yltsišaukito pas

Aptiekoriu GIEČA,
3159 W. 38Place.

Parsiduoda namas dvieju labu aug 
fi’io. Vienns pagyvenimas turi 5 kam
barius, kitas—G, Taipogi įvestus gu
zas ,r maudykli's. labui patogi vie 
ta. Arti trijų gntveknrio linijų ir
eleveitoriaus. Atneša 12 proe. pelnu. I 
Parsiduoda tik už $3,S(H'l.0tl. Atsišau
kite pas savininką
61)07 T.nfnyette avė. Chicago, III.

POLICMONAS SUAREŠ
TAVO DU POLIGMONU.
Vakar Chicagos policmo- 

nas L. E. Peterson už per- 
greitą važinėjimą automo-

-Ti kaltinama už pavogimą dialogu. Bus ir kalbėtojas.
k ra litu vė j e m a ršk i nėl i u.

ANTVYSKUPIS
IŠVAŽIAVO.

•To Maloni bė Chicagos
biliu suareštavo policnionus antvyskupis G. V’. Munde- 
iš miestelio.Ilaminond, Indjlein išvažiavo į Peoria, 111., 
Suareštuoti poliemonai iki i kur dalyvavo mirusio ant- 
teisniui kol-kas paliuosuoti. Į vyskupio .T. P. Spaldingo 

Matyt, priežodis —, var-' laidotuvėse.
nas varnui į akis nekirs — j--------------------
ne visuomet teisingas.

SUŠAUDĖ TEATRE.
Šiomis dienomis teatre p< 

No. 6009 South Halsted st 
susipyko artistas A. Vile 
su savo draugu'A. Silvett* 
(707 l)e Koven st..). Besi
ginčijant jiedu išsitraukė 
revolverius ir pradėjo už 
scenos šaudyties. Silvett 
liko sužeistas pilvam Vilo 
kaž-kur dingo.

VAIKŲ PARALYŽIUS 
MAŽINĄS.

Užstojus šalčiams skai 
čius ligoniu vaiku paraly
žium žymiai sumažėjo. Da
bar išviso Chicagoje vaiku 
paralyžium serga 86 ypator. 
Kaikuriuos ligonius pasise
kė išgydyti.

DOMAI SįNARlįĮ CHORO
CHICAGOS APSKRIČIO 

LIETUVOS VYSIU.
Pirmoji repeticija, choro 

Chicagos vyčiu įvyks pėt 
nyčioje, rugsėjo 1 dieną. 
Mark AVliite Sųuare svet,-ii 
nėję (29 ir So. Halsted st.) 
Pradžia 8 vai. vakare. Vi
si, kurie pirm prigulėjo 
prie šio choro bei kurie no

DIDELIS GAISRAS 
SKERDYKLOSE.

Bus gardžiu gėrimu ir pui
ki muzika. Kiekvienas ga

gėsite gražiai pasilinksmin
ti, grynu oru pakviepuoti.

Pelnas iš to pikniko eis 
dėl mažu broliuku ir sesu
čių Lietuvoje nukentėjusiu 
dėl karės.

Visus kviečia
Komitetas.

Pradžio: 10 vai. ryto.
. Įžanga: 10c. ypatai.

Pasarga: Pavažiuoti ga
lima bet kokiais karai iki 
22 st.; tuomet važiuoti 22 
karais iki sustos; paskui pa
imti LaGrange karą, kuris 
davež iki 28 st.; toliaus ei

ni po dešinei tiesiai i daržą.
Andai vakare Chicagos 

mokyklose prie gatvių 43 ir 
Leonus buvo kilęs gaisras. 
lržsidegė fabrikos glicerino 
ir muilo. Nuostoliu prida
ryta virš-200,000 doleriu. Iš 
žmonių nieks nenukentėjo.

Ar jieškote dar
bo? Skaitykite 

Dranga
Kas nori gauti darbą, turi 

kreipties valstijinin darbo 
hiuran i “Unskįlled Laboi 
Department”, 520 W. Mon 
me st., Chicago. Visi dar
bai duodami veltui. Ir ten 
pasakoma, kiek kas kur ga
li uždirbti. ,

Reikalinga: 
porteriai.

TO indus mazgoti ir prie 
darbo virtuvėse.

2 langus plauti.
30 darbininku prie per

kaso. .
140 moldėriams pnge'bi- 

ninkij.
75 Į vario kasyklas Mi- 

i'liigane.
1.000 ant geležinkeliu.

*6 vagonus valyti.
5 Į geležies liejyklą.
50 mainerių unistii Į nng-

ri prigulėti, maloniai yr; Ickasyklas. 
kviečiami ateiti i pirmąją 150 darb. j lumber var
po vasaros atostogų (vaka dą.
eijų) repeticiją. Chorą ve: 20 prie cementinių darbu, 
p. A. Pocius, Beetboveno 
konservatorijos direktorių*

Kazimiera Volteraitė

r

Iii

rašt

PABRANGO BARZDOS 
SKUTIMAS.

u

ržvedimui bylos (keiso) dė
lei neseniai užmuštojo Kon- 
stmitino Ridikauskio paieškau 
'Jurgio, Antano ir Kristinos 
Ridikauskiu. Meldžiu .juos 
."Įsišaukti arba kas žino pra
nešti.

.T. Vargeekis,
69 Ta liest on st. Gnrv. Ind.

Praeitoje nedėliojo 
barzdos nuskutimą reikėjo 
mokėti jau ne 15 centu, bet 
20.

Viskas brangsta. Tik dar Rfikjlln,1j!lin)t n,prginn , ,barnią 
gerai, kad Chicagos barzda- (tt orą). Gera užmokestis. Parims ant 

akučiai nestreikuoja, kaip
tui daro ncwyorkiceiaiįš 131, K. 107,h „t,

A. I’etroslms,

Suvalkijos

Zemlapis

L

1

Gaunamas^

"DRAUGO” KNYGYNE 
Kaina su prisiuntimn 

$1.00

VINCAS STANCIKAS, 
vra musą įgaliotas agentas 
•inkti prenumeratą “Drau
gui” ir priiminėti pinigas 
Jhicngoje ir apielinkėje.

“DRAUGO” ADM.
'•urti ntrii .a/c* .••"ūt'n *»•<■ 

Phone Yards 2721 ’

DR. J. JONIKAITIS
0/0) Yyry, Mitini; Ir Vslk| lipt.

3337 So. Morgan, tik
OHICAGO, ILL. 

xa sąra y ynist r, - r mr insm

i h Bknus
u danėias akis atsilan- £Y Rykite pas: |

l Dr. W. JUSZKEVVICZ t
Z 1156 Mllwaukeo avė. Chicago. i»
* Valandos: 9 vai »yte iki 9 vai.b vak. kasdien. Nedėldicnials nuo t »
* 9 vai. ryto iki 1 vai po piet. ' jį
» ©♦M® * »

Sporinio mokykla jauniems vai
kinams kame yra jie prirengiami 
stoti į darbą.

Kiekvienas kuris ji) užbaigia 
yra užtikrintas kad jis gaus 
vietą.

ši mokykla turi savo Darbo Su- 
ieškojimo Biurą per kurį stu
dentai gauna ir užima augštas 
vietas.

Ši mokykla yra po vadovyste 
Krikščioną broliu.

Norint gauti daugiau infonna- 
(* i ją. kreipkitės i

Parsiduoda labai pigini beveik nau
ji rakandai dėl 3—4 ruimu ir dėl gy 
veninio randa; pigi gražioj vietoj. 
Kam reikalinga meldžiu atsilankyti, 
vakarais nuo G iki 11 tai vai. vak. 
2909 So. Union avė., Chieago, 111.

2-ros lubos iš užpakalio.

REIKALINGA

, President.

PARDAVIMUI.

REIKALAUJAM
Gerą ir teisingą vyrą kiekvienam 

mieste, kurie rekomenduotą musu
kompaniją tarp savo draugų ir pa 
žįstamų. Dabar galima atliks 
vakarais. Gera mokesti*

UNITED LAND & INVESTMENT 
CO., 127 N. Dearbom St., Room 808.

Chicago , III.

*
Tikras Numeris

.IKKiL nori nueiti pas kokią ypatą ir nežinai tik
rai antrašo.

Greičiausias ir geriausias ūdas tai pašaukti per 
telefoną.
Sut.'inpininiui laiko tai geriausia pažiuruti i telefono kningą fe
nais atrasi tikrą ailreaą. šaukiant numerį klausyk atyilžiai, 
kad operatorka paantrina, jeigu negerai pataisyk.

Jeigu gaunate -negeru numerį atsiminkite, kad ypata kuri atei
na UIT

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

a už tą kalta ir reikėtų labai mandagiai kalbėti.

Parsiduoda labai pigiai sa- 
liunas geroj vietoj, lietuviškoj 
kolonijoj. Atsišaukite grei
tai, nupliksite pigiai.
3301 S. Halsted st., Chicago, 
III. Tel. Yards. 2451

Nei vienas okulis
tas visoje Ameri
koj nėra tiek išgy
dęs akių lygas kaip 
kad Dr. Cartcr. 

Čionais yra jo 
c raportas: 496 ii*

. gydyto nuo apaki
me 1000 išgydyta nuo kreivų 
akių 700 nuo Toijsils.

Aš galių Tamstai darodyti 
šimtus tokių kuri tapo per mane

išgyti.

Nevilkite su peržiūrėjimų sa
vo akių. Ateikįte pas mane. Ro-

85 anglis ševeluoti.
100 į. plieno dirbtuves. 
700 Į stocl; vardus.

da dykai.

Valandos 
9 iki 7 . 
Nedėlioms 
10—12 ves.

120 80. STATE ST.,

«■ ‘i:r

,Dr. F. 0. Carter
I arti Fair, krantu*

CHICAGO.
(’liiengo, III..

Amerikos Lietiniu Mokykla
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbą, aritmetikos, knygvedvstės, 
stenografijos, typewriting, pirklybos 
teisiu, Suv. Valst. istorijos, abelnos 
istorijos, geografijos, politikinės eko 
non ijos, pilietystės, dailarašystės.

Mokinin.o valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po pietą; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3360 Emerald avė., CHICAGO, ILL

Nepaprasta Progo 
Pasipelnyti

Dauguma dejuoja delei bedarbės. Jums neateina*” l
j 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.

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

DRAUGAS PU B. CO. 
1800W.46St. Chicago, III.

Moksleivis
Amerikos Lietuvių R.-K. Moksleivių Susiv. 

ORGANAS
Vienatinis mėnesinis lietuvių moksleivių laikraštis. 

Jame telpa gabiausių moksleivių raštai.
Kaina metam® $1.00; pusei mfet. 50 c. 

Užsisakyk tuojaus:

“Moksleivis”
43 Chapel St. Westfield, Mass.

manBMBMi

I _
$ Jau išėjo iš spaudos 

į Pamaldų Vadovėlis.
| AMERIKOS LIET. R.-K. BAŽNYČIOMS.
$ Sutaisė ir išleido A. L. R. K. Kunigį Sąjunga.

PAMALDŲ VADOVĖLYJE rasi Maldas, Giesmes,
Stacijas, Graudus Verksmus. Apastalystės Pamaldas, 

| Rąžančių, Tretininkų Įstatai ir tt., viską, kas musų Baž- 
# nyčiose, viešose pamaldose, yra vartojama. Prie to vis- 
$ ko knygutė labai paranki, nors turi 297 pusi., ir labai

pigi, nes “Pamaldų Vadovėlis”
'Į šikšnele apdarytas, auksiniais kraštais, kaina tik 60c. 
Į audeklą apdarytas, auksiniais kraštais, kaina tik 40c.

Mokesnį galima siųsti krasos ženkleliais. Viršiau? 
dolerio išperkant money order. Adresuokite.

DRAUGAS PUB. CO.,
1800 W. 46th Street, Chicago, UI.

No. 1022

TRUMPA

ŠVENTOJI ISTORIJA
2EUESNUMJAM LIAUDIES MOKYKLŲ SKYRIUI 

APSAKĖ

KUN. I. ŠUSTER

VERTE

ADOLFAS VEOELE

KAINA 25c

I.R4OMIR
DRAIKIAS PU R. CO.

1800 W. 46th St., Chicago, III.

J DIDŽIAUSIS VALSTYT.’BJNIS BANKAS BRIDGEPOBTE.
CENTRAL MANUFACTURING DIStRICT BANK

1112 West 35th st. netoli Morgan st. Chicago, III. 
KAPITALAS Ir PERVIRŠ $300.000,CO

3 Procentą mokame 
nž padėtus pinigus.
Darome paskolas, par
duodame namus ir lo- 
tus. Taipogi parduoda

te me laivakortes ir siun-
* čiame pinigus į visas 

dalys svieto.
Mes su j ieškome jusu

* giminrs, kurie via ūž
to imti po Voketija ar
to ha pabėgę Rusijon.

Tiktai kreipkitės ypa- 
tiškai arba per laiškus.

T Jonas S. Czaikowski,
* Liet. skyriaus vedė- 
T jas.
* Valandos nuo 9 ryto iki 4 po pietą, Subatomis iki 9 vai. vak.

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

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

Lietuvos Yyiiy GuiKing and Loan Associatlon
yra gerinusia ir saugiausia vieta dėl kiekvienu 

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

Bendrovės susirinkimai atsibnna kiekvieną pana* 
dėlio vakarą nuo 7:30 iki 9, šv. Jurgio parapijos sa
lėje, pirmos lubos, dešine jame kambaryje, 32nd. pi. 
ir Aubnrn nvb.

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

3315 S. Halsted st 
3339 Emerald avė 

2237 W. 22 str..

I

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

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

Direktoriai;
M. Janušauskienė, P. P. Baltutis, 
FJepa Jovaišaitė, P. Mulevičius, J<>- 
sefina Adomavičiūtė, J. J. Knzunan- 
skas, A. S. Prečennuskas, J. Tnma- 
sonis ir G. Žakas.

e«.

įc**




