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RUMUNU INSIVERŽ1MAS SULAIKOMAS VENGRIJOJE
TIK RUSAI TEGALĖS RU
MUNUS IŠGELBĖTI NUO 

BULGARU.
Londonas. — Bulgarai su 

vokiečiais, įsiveržę Rumuni
jon, nesulaikomai varosi pii 
myn. Visu 125 mylių fron
tu spaudžia rumunus atgal, 
taip kad šitiems nėra laiko 
apsirinkti sau tinkamas po
zicijas ir ginties. Rumu
nams dar ir todėl nesise
ka ten atsilaikyti prieš bul- 
•garus ir vokiečius, kad tu
ri mažai kariuomenės. Sti-
pruuvuos mriiteij. yjos
pasiųsta prieš Vengriją, o 
iš bulgarų pusės nesitikėta 
smarkaus užpuolimo. Tuo 
tarpu išėjo kitaip. Kuomet 
rumunai visu smarkumu į- 
siveržė Transylvanijon ir 
Yengrijon, tuo metu bulga
rai, vadovaujant vokie
čiams, puolėsi prieš Rumu
niją. Šitą dabar, rasi, te
galės išgelbėti tik rusai, ku
rie maršuoja skersai Rumu
nijos ir veikiai stos akis į a- 
kį su bulgarais ir vokie
čiais.

Bet kol rusai suspės pasi
taisyti Į mūšius, bulgarai su 
vok i eč i a i s nesulaikomai
braujasi Rumunijos gilu
mom Jie palei Dunojų pa
ėmė rumunų miestų Tutra- 
kan, kurs stovi tik už 37 
mylių pietrvtuose nuo Bu- 
charesto. Berlyne tvirtina
ma, kad šitas miestas paim
tas antpuoliu. Bulgarai 
tuo pačiu laiku paėmė dide
li miestų Dobrie. Dobrud- 
joje ir artinasi prie tvirto
vės Silistra, palei Dunojų 
stovinčios.

Bulgarijos sostinėje So
fijoje oficialiai skelbiama, 
kad rumunai paneša dide
lius nuostolius užmuštais ir 
sužeistais.

Taip-pat iš Viennos purei 
na žinios, kad ir Transvlva- 
n i jojo rumunai palengva 
jau sulaikomi. Daugelvj 
vietų rumunai atmušami at
gal, ypač Orsova apskrityj. 
kur sutraukta stipriausios 
rumunų koliumnos.

Karė su Rumunija bul
garams pagimdžiusi neiš 
pasakytų džiaugsmą. Dob 
mdja apskritis, į kur du

bar bulgarai įsiveržė su vo
kiečiais, dar nesenai pri
klausė Bulgarijai. Rumuni
ja tų provincijų pasisavino 
tik antrosios karės metu 
Balkanuose.

Dr. A. K. Rutkauskas

SUŠAUKIAMAS PAR
LAMENTAS.

Rotterdamas. — Iš Ber
lyno gauta žinia, kad Vo
kietijos kancleris nuspren
dęs sušaukti parlamentų. 
Sakoma, parlamentas bu
siąs sušauktas rugsėjo 28 d. 
Esama daug svarbių reika
lu.

PASIĮIS ULTIMATUMU 
GRAIKIJAI.

Amsterdamas. — Berly
no laikraščiai rašo, kad cen- 
tralės valstybės ruošiasi pa
siųsti ultimatumą Graikijai. 
Busią pareikalauta, kad 
Graikija nusiimtų savo 
kaukę ir pasirodytų tikro
je šviesoje — arba neutrale 
arba sąjungininkų šalinin
ke.

BULGARAI PAĖMĘ DU 
RUMUNU MIESTU.

Sofija, Bulgarija. — Čia 
skelbiama, kad bulgarai su 
vokiečiais įsibriovę per 30 
mylių Rumunijos gilumon. 
Paėmė du miestu: Kurtbu- 
nar ir Akkadunlar. Pasta
rasis stovi už 65 mylių nuo 
sostinės Bukarešto.

ANGLAI PASIVARĖ- BE
VEIK MYLIA

Londonas. — Somme ap
skrityj, Francijoje, jau tre
čia diena be pertraukos se
ka dideli mūšiai. Guille- 
mont apylinkėje anglai pa
sivarė pirmyn kuone mylią, 
paimdami vokiečių apkasus 
ir kitas svarbias pozicijas. 
Kiek tolėliau į pietus nuo 
Guillemont anglams teko 
stipri vokiečių apsiginimo 
sistema.

P. Daktaras A. K. Rutkauskas, praleido vasarą sodžiuje, pasilsėjęs vėl sugrįžo į 
Chicagą. Chicagiečiams lietuviams tai maloni žinia. Jie vėl susilaukė savo myli
mo veikėjo, kurio buvo pasizgedę. *<.

Be to D-ras Rutkauskas yra vienu iš geriausių lietuvių gydytojų Ameri 
ko j. Tatai susirgus musų žmoneliams nebereiks be vaikščioti prie svetimtau
čių gydytojų, su kuriais sunku susikalbėti. Be to juk tie svetimieji nepažinsta 
mi gydytojai žmogų nekartą ir apgauna, o ligos neišgydo.

Dabargi turėdami savo gerą gydytoją, gali jam lengvai ir savo ligą išaiš
kinti ir visokių patarimų gauti.

Mums labai malonu pranešti savo skaitytojams,kad p. D-ras Rutkauskas, 
norėdamas patarnauti musų visuomenei, pasižadėjo aiškinti ir vesti musų laikra
štyje sveikatos skyrių.

Tatai kiekvienas “Draugo’’ ar “Savaitinio Draugo” skaitytojas, gali kreip 
ties grometa i gerb. Daktarą, klausdamas įvairių patarimų sveikatos dalykuose.

Į rimtus ir padorius klausimus p-nas Daktaras Rutkauskas atsakys ir 
duos paaiškinimus laikraštyje “Drauge”.

Taigi klausimus siųskite ne į redakciją, bet ponui Daktarui Rutkauskui. 
Rašykite trumpai ir aiškiai išdėstydami reikalą. Ponas Daktaras A. K. Rutkau
skas apsigyveno Chicagoj North Side, 2200 Clybourn avė., kurs eina išskypai, 
kaip ir Milwaukee avė.

Iki Clybourn avė. nuveža gatvekariai Halsted ir Ashland.

Čia oficialiai
kad ligi rugsėjo 3 dienos 
anglai paėmę visų antrąją 
vokiečių apsiginimo liniją 
nuo Mougnet viensėdijos li
gi tos vietos, kur anglų ar
mijos susijungia su franeu
zų armijomis.

BOMBARDAVO AUSTRU 
MIESTU

Rymas. — Naktį prieš 
praeitą panedėlį italų sty-

Įs

pranešaa, rirtis orlaivis nuskrido ant no Amerikoje, buvo pasi- 
austrų miesto Lussinpic >h» | rengę ir vėl iškeliauti į A- 

ir pametė daug bombų. Tamjmeriką, bet vyriausybė juos 
mieste vra amunicijos dirb-jsulaikė, pranešdama jiems, 
tuvės. Lussinpieolo yra kad gal įvyks nauja Graiki- 
Istrijoje. Orlaivis laimingai , joje mobilizacija ir todėl jie
sugrįžęs savo vieton.

NELEIDŽIA KELIAUTI Į 
AMERIKA.

Atėnai. — Penki šimtai 
paliuosuotų /atsarginių ka
reivių, kurie pirmiau gy ve-Ameriką.

bus reikalingi kareiviauti. 
Tie visi žmonės padarė de

monstraciją prieš m miste
rių pirmininko koneeliariją. 
Bet policija juos veikiai iš-
skirstė. Taip-pat sulaiky- žmonių, anglai — 120,000, 
tas ir garlaivis, kuriuom at-serbai — 60,000, italai — 
sarginiai norėjo keliauti į20,000 ir beveik tiek - pat

rusai.

100,000 GYVENTOJU 
PABĖGO IŠ TRAN- 

SYLVANIJOS.
Budapeštas. — Kuomet 

rumunai ėmė veržties Veng 
rijon, tūkstančiai gyvento
jų pradėjo bėgti iš Transyl- 
vanijos Vengrijos gilumon. 
Pradėjus Orsova miestu ir 
baigus Karpatų kalnais, vi
sais keliais ir geležinkeliais 
žmonės bėgo ir vis dar te
bėga nuo rumunų. Gyven
tojų būriai tik marguojasi 
ant Vengrijos lygumų.

Bendrai bėga turčiai su 
paprastai*’ sodiečiais. So
diečiai važiuoja, tai pėsti 
keliauja, varosi savo galvi
jus. Visomis pusėmis bai 
siausias trukšmas nuo ark
lių žvengimo, galvijų bau
bimo ir vaikų verkimo.

Iki šiolei suvirs- 100,000 
gyventojų apleido savo so
dybas ir pasileido Vengri
jos gilumon.

Tiems pabėgėliams visoj 
Vengrijoj ir Austrijoj ren
kamos aukos.

RUSAI SUMUŠĖ 
BULGARUS.

Petrogradas. — Praeitą 
panedėlį bulgarai pagaliau 
susidūrę su rusais Rumuni
joje. Anot oficialio prane
šimo, ištikęs didelis mušis 
ir bulgarai atmušti atgal.

JUODKALNIJOS KARA
LIUS MŪŠIO LAUKE.

Šiomis dienomis Juodkal
nijos karalius Nikita išva
žiavo aplankyti italų karės 
frontą.

TALKININKU JĖGOS 
SALONIKUOSE.

Angliškas laikraštis “Dai
ly Express” praneša, kad 
talkininkai (Anglija Fran- 
cija ir kiti) Salonikuose tu
rį 450,000 kariuomenės. 

Franeuzai turį 220,000

Didelis susirin 
kimas

Rugpjūčio pabaigoje Naw 
Yorke buvo didelis iš visų 
Suv. Amerikos Valstijų vo- 
kiečių katalikų suva- 

'žiąvimas. Jie pasižymė
jo ypač savo gražiomis vei
kliomis organizacijomis. 
Kardinolai ir vyskupai at
siuntė karštus pasveikini
mus ir linkėjimus toliau 
taip naudingai darbuoties 
kultūros srytyje. Susirinku
sieji delegatai ypatingą do- 
mą atkreipė į tai, kad pa- 
platinus kuodaugiausiai ka
talikišką raštiją.

Kada musų lietuviai ka
talikai tinkamai supras tą 
svarbią savo užduotį? Ka
da jie stos į darbą, kad pa- 
platinus savąją raštiją?

Kiny preziden
tas katalikas
Nei viena pasaulėje vals

tija neturi tiek daug gy
ventojų, kaip Kinija. Ki
nų dauguma yra stabmel
džiai (pagonis). Naujas šią 
vasarą išrinktasis kinų pre
zidentas D-ras Li Juanhung 
yra krikščionis katalikas. 
Jam prezidentu likus visi 
blogesnieji senovės papro
čiai nyksta. Seniau Kini
jos prezidentas ar ciesorius 
nei žmonėms nesirodydavp. 
Dabartinis gi, važinėja po 
miestą Pekiną atvirame au- 
tomobiliuje. Jis yra labai 
mylimas visų gyventojų. 
Prie jo kiekvienam lengva 
prieiti. Jis yra visiems ži
nomas, kaipo didis Kinijos 
tėvinainis.

BOMBARDAVO

VENECIJA.
C

Rymas. — Aną naktį aus 
trų lakūnai bombardavo T 
talijos miestą Veneciją n 
italų paimtą Gorizią. Ve 
nerijoje nepadaryta nuosto 
lių. Gi Gorizioj 3 žioonė 
užmušta ir apgriauta šv 
Jono bažnyčia.
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LIETUVOS
REIKALAI

Lietuvos vargai 
ir “Lietuviu

Diena
Širdis širdį gydo. Jie 

verkia — raminkime juos.
Sunku žmogaus protui į- 

sivaizdinti kokia didelė ne
laimė aplankė musų bran
gią- tėvynę. Lietuva dabar 
tai dideli kapai, išvagoti ap
kasais, apsėti kulkų skevel- 
domis, aplaistyti ašaromis 

» ir krauju. Žinios iš Lietu
vos praneša, kad ten žmo
nių vargas didinas jau ne 
savaitėmis, bet dienomis. 
Musų tautiečiai pradeda ba
dauti. Lietuvai reikalinga 
kuogreičiausia pagelba. Lie
tuvą. jau ne šelpti reikia, 
bet gelbėti.

Lig šiol gi mes labai ma
žai sudėjome tam tikslui au 
kų. Tai mažutis lašelis di- 
delioje vargų jurėje. Taip 
toliaus negali būti. Kiek
vienas, kuris turi galvoje 
protą, o krutinėję širdį, pri
valo, suprasti, kad gelbėji
mas tėvynės iš pražūties yr 
švenčiausia jo priedermė. 
Tai yra kvotimas jo žmogiš
kumo ir patriotizmo.. Apie 
tai reikėtų visiems rimtai 
pagalvoti. Nejaugi mes lei 
sime, kad žmonės mirtų ba 
du bei kad juos galutinai 
sunaikintų ligos. Jeigu lie
tuviai dabar negaus greit 
pašalpos iš Amerikos, musų 
tėvynės laukeliai gal dvigu
bai padaugės šviežiais kry
želiais.. Dabar bus tas pra
kilnesnis krikščionis, tas ge 
resnis žmogus, kuris grei
čiau ir sumaniau išties pa
gelbos ranką tiems, kurie 
neturi “nei kąsnio, nei 
trupinio sausos duonos”. .

Suv. Valstijų kongresas, 
užjausdamas musų tėvynės 
vargams, paskyrė lietu
viams “Tag Day”. Tinka
mai prisirengę prie tos die
nos, mes galėsime žymiai 
sumažinti musų nuniokoto 
krašto skurdą. Žydai per 
“Tag Day” visose S. Valsti 
jose surinko virš $4,000,000 
Taigi ir mes, jeigu 'gerai 
prisirengsime, išanksto su
sitvarkysime, taipo gi ga
lėsime nemažai pinigų su
rinkti. Pasis ikimas prigu
lės nuo skaičiaus rinkėjų 
ir nuo rekliamos. Kuo dau
giaus bus rinkėjų ir kuola- 
biau išgarsinsim tą dieną, 
tuo daugiau surinksim au-

‘ kų. Užtat visoms lietuvių 
kolionijoms reikėtų kuogrei 
čiausiai subrust’, idant kuo- 
grečiausiai prisiruošti prie 
svarbios dieno3. Partyvniai 
skirtumai neprivalo mus 
skaldyti tame reikale. Mes 
esame lietuviai, tat mes ir 
privalome būti lietuviais su 
viena tautiška sąmone.

Chieagiečiai, matyt, su
prato svarbumą šio reikalo 
ir rengiasi išsijuosę stoti 
prie darbo. Sia<ne “Drau
go” numeryje telpa atsišau
kimas keturių Chicagos lie
tuvių laikraščių redakcijų, 
kviečiantis visus lietuvius

susirinkti išrinkimui komi
teto surengti “Lietuvių Die 
ną”. Pradžia graži. Di
džiausia lietuvių kolonija 
Amerikoje jau ruošiasi. Ki
tos lietuvių kolonijos taipo 
gi privalo ųesnausti. Kuo
greičiausia visur tverkite 
komitetus, surengimui rink
liavos. Laiko liko mažai, o 
darbo daug. Sukruskine. 
Pajudinkime vyrai žemę!

Kaz. Gineitis.

Kun A. Milukas pranešė 
“Žvaigždės” redakcijai, jog 
American Relief Fuud for 
Lithuanian War Sufferers 
gavo žinią iš Washingtono, 
jog prezidentas Wilsonas 
paskyrė Lietuvai aukų rin
kimo dieną 1 d. lapkričio.

įvairios
Žinios

MOTERŲ TEISĖS.
Finlandijoje (Suomijo

je) moterįs turi lygias tei
ses su vyrais. Finlandijos 
seime dabar yra 24 moterįs 
atstovės.

neturtėliu. Visą savo turtą 
jis prašvilpė įvairiose spe
kuliacijose.

PAVERSTI | PRAVO
SLAVUS.

Šiomis dienomis Odesoje 
liko paversti į pravoslaviją 
150 unijotų (katalikų), ku
rie buvo ištremti iš Gali-
N°s-h f .< H •

KARALIŲ SUVAŽIA
VIMAS.

Telegramos iš Londono 
praneša, kad artimiausioje 
ateityje į Vlcnną žada su
važiuoti: Vokietijos cieso
rius, Bulgarijos karalius ir 
Turkijos sultonas. Be to 
pasitarimuose, žinoma, da
lyvaus ir Austrijos cieso
rius.

LAUKINĖS KATĖS.

MIRĖ ANT SCENOS.
Brooklyne, teatre “Bed 

ford”, artistas Anthoff lai
ke lošimo pasijuto silpnu ir 
čia akyveizdoje publikos 
numirė.

Po to lošimų jau nebebu
vo.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS 
JAPONIJOJE.

Laike pastarojo žemės 
drebėjimo Japonijoje ant sa 
los Farmoza liko sugriauta 
iki pamatų 500 namų. Tai
po gi buvo daug nelainiin- 
~ų atsitikimų ir su žmonė
mis. Sakoma, kad buk 30 
žmonių liko užmušta, ir ke
letas dešimčių pavojingai 
sužeista.

KO NEPRASIMANOMA?
Vienas Paryžiaus laikraš

tis praneša, kad buk miręs 
Bavarijos karalius Liudvi
kas III. Nuo žmonių ši 
mirtis esą dar slepiama.

FRONTO ILGUMAS.
Karės žinovai sako, kad 

visų kariaujančių šalių fron 
tas siekia 5,000 mylių.

talizmo, nenumano nei pa- mi, jie eina išvien su viso 
čių paamatinių jų taisyklių, pasaulio darbininkais ir ko- 

Tas tamsusis socialistų voja prieš tokį nelemtą vi- 
vadas dabar vėl prabilo sa- suomenės draugijos sutvar- 
vo redaguojančiose “Nau- kymą, kurs leidžia viniems, 

ir tai mažai saujalei, būt 
milijonieriais, o kitus, ir tai 
didelę didžiumą žmonių var 
ge skandina”.

Su tokiais pelais “Nau
jienų” redaktorius Grigai
tis, tas Marksas II, nori pa
gauti savo skaitytojus, lyg 
kokius žvirblius jauniklius.

Ne ponuli, Grigaiti, gana 
be monijus tuos vargšus ne
susipratusius “Naujienų” 
skaitytojus. Čia pripažink 
bent kartą aiškiai, kad tie 
jūsų minėtieji vadai pini
guočiai, nors žodžiais ir rė
kė prieš kapitalizmą, bet 
DARBU jie elgės kaip pa
tįs aitrieji kapitalistai, be 
jokios sarmatos išnaudojo 
vargšus darbininkus. Iš var 
gšų prakaito jie sudėjo sau 
didžius turtus, sutaisė sau 
tikrą “rojų”, o vargšus pa
liko už “rojaus” durų be-

OLANDIJOJ YRA 50,000 
PABĖGĖLIU.

Išviso dabar Olandijoj 
yra 50,(XX) belgų pabėgėlių. 
Tuos šelpia įvairus komite
tai ir vyriausybė.

UŽDARYTA GINKLŲ 
FABRIKĄ.

Šiomis dienomis neapri- 
buotam laikui liko uždaryta 
Gary, Ind., didelė fabriką 
ginklų ir amunicijos bendro
vės “Aetna Explosivcs 
Company.” Joje dirbo arti 
25,000 žmonių.

Šiomis dienomis prie mie
stelio Athens, Wis. lauki
nės katės pradėjo užpuldi
nėti keleivius. Viena katjė 
užpuolė bevažiuojant autor 
mobiliu Mihvaukee teisėją 
Bankus. Bet žvąris pakliu
vo po ratais automobilio ir 
liko sutraškinta. Katė svė
rė 50 svarų.

PAVOGTAS BRANGUS 
DOKUMENTAS.

Nesenai Baltimorėje, Md. 
iš katedros liko pavogtas o- 
riginališkas laiškas į Suv. 
Valstijų katalikus pirmojo 
prezidento Jurgio Washing- 
tono .

MILIJONIERIUS LIKO 
UBAGU.

TURTAS BATUOSE.
New Yorke poni Fannie 

Schusterman pinigus visuo
met laikydavo batuose. Kartą 
ji nunešė batus pas kurpių ir 
užmiršo išsiimti pinigus. Kuo
met pataisytus batus sugrąži
no atgal, 1,000 dolerių jau ten 
nebuvo. Svetinio turto mėgė
jas kurpius suareštuotas.

Naujos “Nau
jienų" nesą

monės
“Naujienų” redaktorius, 

vyriausis lietuvių socialistų 
vadas Grigaitis, tas Mark
sas II, jau pragarsėjo po vi 
są Ameriką savo negirdėtu 
tamsumu. Aiškiausiai visi 
pamatė, kaip jis nemoka 
galvoti, jei vieną sakinį be-

jienose 
Skaitytojas jau iškalno

gali būti pasirengęs sutik
ti jo raštuose ištisas nesą
monių krūvas. Taip ir y- 
ra.

“Drauge” buvo parašyta, 
kad vienas iš pačių didžiųjų 
socializmo tėvų ir įkūrėjų 
žydas Ferdinand LassaŪe 

paliko turto vertės pusant
ro milijono markių.

Toks pasakymas labai ne
patiko socialistų laikraš
čiui “Naujienoms”.
Bet kuo čia mes, katalikai, 

kalti, kad socialistų vyriau
sieji vadai buvo ir yra žy
dai. Juk tai parodo ne vien 
socializmo istorija, bet ir 
paprasta encyklopedija. 
Kad ir apie tą patį jūsų va
dą Ferdinandą Lassallę ši
tai kas pasakyta: “His fa- 
ther a Jewish šilk mer- 
chant” (The New Interna
tional Encyclopaedia, Tom. 
XI, 1. 739).

Čia tas socialistų laikraš
tis prideda: “Ponas Jėzus 
taipgi buvo žydas ir kuni
gai skelbia, kad jis katali
ku tikėjimo Įsteigėjas...’’

Kad Kristus paėjo iš žy
dų giminės, to kunigai nei- 
kuomet neslėpė ir neslepia, 
priešingai, jie tai skelbia vi
siems viešai. Tik socialis
tai norėtų paslėpti savo va
dų žydiškumą.

Grigaitis, . pabrėždamas 
Kristaus žydiškumą ir čia 
pat priduriamas,, kad Jis į- 
steigė katalikų tikėjimą, 
tuo pačiu tvirtina šitokias 
nesąmones, kad Kristus į- 
steigė katalikų tikėjimą,nes 
jis buvo žydas. Tokias ne
sąmones skelbti tegali tik 
tamsus socialistų vadas Gri
gaitis, tas Marksas II, kurs 
vieną sakinį berašydamas 
septynius kartus puola į 
bjaurią klaidų balą.

Nekalbėsiu čia apie žmo
gų kiek prasišvietusį, bet 
pagaliaus ir kiekvienas vai
kas, kurs katekizmo pasi
mokino ir tas mato ir nu
raudonavęs stebias, kokias 
nesąmones čia kąlba “Nau
jienos“ su savo redaktorių 
Grigaičiu.

Jėzus Kristus įstatė ka
talikų tikėjimą ne kaipo žy
das, tai yra be dėlto, kad jis 
paėjo iš žydų giminės, bet 
dėl to, kad Jis buvo Dievas, 
Išganytojas. Kas kita su 
daugeliu socialistų vadų žy
dų. Čia jų žydiškumas daž
nai lošė ir lošia žymią rolę.

Be to Grigaičiui ir jo ve
damajam socialistų laikraš
čiui “Naujienoms” nepati
ko, kam “Draugas” paskel
bė žmonėms, kad tiek socia
listų vadų yra milijonierių.

Sitai kokiu budu Grigai
tis su savo “Naujienomis” 
bemėgina išsisukti? Skai
tyk ir stebėkis, šitai jų žo
džiai: “Jeigu jie (tai yra 
“Drauge” minėtėji sociali
stų vadai) butų ir milijonie
riai, tai ta aplinkybė, kad 
jie socialistai, ir dagi suge
bėjo būti socialistų vadais, 
butų tik jų kreditui, o ne 
debitui. Nes jie, mihjonie-New Yorke milijonierius 

Calhoun, kurio turtas prieš i rašydamas septynius kartus riai, o betgi mato visą ka- 
keletą metų siekė 14,000,000’ suklumpa, kaip jis nežino ptalizmo tvarkos blogumą, 
dolerių vertės, dabar liko socializmo, nepažįsta kapi- o tai matydami ir atjausda

r

tai dėlto kunigai yra di
džiausi žmonijos geradariai, 
ir nuo baisios nelaimės 
žmonių apsaugotojai.

Kad apsaugoti žmoniją’! Sg5fl|,|) SeCUNtV BSOk 
nuo tos bjaurios socialistu « 0P cmicaoo^™—
rengiamosios vergijos, pri- | av.. k.mP.. Wr«tcra Avė.

valo stoti į darbą ne vien

Jusų pinigai turi būti padė
ti geroje sargioje valstijos 

bankoje t
B

3% ant Jūsų Pinigų
Atdara Panedėliais ir Sukatomis 

vakarais iki 8 valandai

kunigai, bet ir visi prakil
nieji žmonės.

Vardan žmonijos laimės, 
vardan laimingesnės vargšų & žkoUiyame pinigus «nt Namų 
darbininkų ateities, į darbą | persiunčiame pinigus 

visi, 'kad užtventki, tą nelai
mių tvaną, kurį rengia soci
alizmas žmonijai.

J. P. Poška.

'IšLietuviijGy-į 
venimo Ame

rikoje

į Europa ir galima 
gauti Laivokartes

vėpsančius.
Toliaus tas gabus tam

sybių ir klaidų skleidėjas 
Grigaitis sako, kad Kristus 
buvęs biednas, neturėjęs nei 
galvos kur priglausti, o ku
nigai puikiausiais automo
biliais važinėjas.

Visupirmu mes turime 
paaiškinti Grigaičiui, kad 
ne visi kunigai tevažinėja 
automobiliais, bet tik ma
ža jų dalis. Antra, Kristus 
automobiliais nevažinėjo, 
nes jo laikais jokių automo
bilių nebuvo. Jei Kristus 
butų gyvenęs musų laikais, 
galimas daiykas, kad butų 
nepaniekinęs to kultūros pa 
daro

Kur buvęs, kur nebuvęs 
tas socialistų “rojus” tuoj 
ir išlenda iš “Naujienų”, 
kaip yla iš maišo.

Girdi, tie socialistų vadai 
milijoneriai atjaučią netur
tingiems, paduoda jiems ra
nką kad skurdą panaikinus, 
kad įvykinus ant žemės to
kią, visuomenės draugijoj 
tvarką, kur nebūtų išnau
dojimo, kad nebūtų varg- 
dienų ir beturčių, bet 
kad visi iki paskutinio žmo
nės butų turtingi ir gražiai 
gyventų. Žodžiu sakant, 
kad įvyktų tikras socialis
tų “rojus”.

O kunigai visomis pajė
gomis socialistams kliudą, 
kad neįvyktų tas socialistų 
rojus.

Taip, tie turtuoliai socia
listų vadai užjaučia varg
šus, darbininkus taip - pat,

SO. OMAHA, NESU.

ĮSTEIGTA 1888 M.

KASPAR
STATE BANK

PO PRIEŽIŪRA VALSTIJOS
KAPITALAS $600,000

Mes mokamo 3 proc. ant Pinigų. 
Mes parduodame Foreign Money 

Orders j visas dalis svieto.
Viršininkai

William Kaspar — Pirmininkas 
Otto Kaspar, — Vice-Pirmininkas 
Charles Krupka, Vice-Pirmininkas 
Joseph Sikyta — Kasierius 
August Filek—Ass ’t. Kasierius

1900 Blue Island Avė. 
Chicago, III.

Vietos socialistas su ke- į-jno Lietuviu Centralio Ko
dais pirmeiviais parsikvietė, mįteto pirmininką M. Yčą. 
A. Bulotą su prakalbomis. Girdi, kad Yčas buvęs pas 

popežių Lietuvos reikalais.Prakalbos įvyko rugpjūčio 
19 ir 20 d. Kaip vieną, taip 
ir kitą vakarą žmonių į pra
kalbas susirinko mažai, nors 
įvairiausiais budais tos pra- . 
kalbos buvo išreklemuotos.

Baigęs kalbėti pasakė, 
kad jis atsakysiąs į kiek
vieną jam duotą paklausi
mą. Tuomet pirmutinis A.

balsu: “Aš jumis negrau
dinsiu, tik į protą saky
siu...” Ir nieko naujo nepa
sakė. Kalbos metu žmonės 
pradėjo žiovauti, kiti net 
knarkti. Toliaus sėdintieji, 
mat, negalėjo nugirsti, ką 
tas socialistų didvyris kal
ba, ką jis sako. Gerai ki- 
tuomet “Drauge” buvo pra 
nešta, kad jei tave kankina 
bemiegė, tai eik pasiklausy
ti Bulotos kalbos. Kaip be
matant imsi miegoti.

Aš taip-pat jau buvau be- 
knarkiąs, kuomet svetainė
je pakilo didelis trukšmas.

Mat, atsirado susirinku
sių tarpe drąsuolių, kurie 
pradėjo berti kaip iš gausy 
bes rago Bulotai paklausi
mus.

Vienas žmogelis, pav., pa
klausė Bulotos: “Kas tam
sta esi per vienas, kieno sių
stas, su kokia misija važi
nėji, kas tamstą įgaliavo pi
nigus rinkti, kodėl pirm sa
vo kalbos nepasakai, kam 
dirbi?”

Bulotai toks paklausimas 
turbut nepatiko, nes ant pa- 

kaip vilkas aviną, kol jam i grindų ėmė sukinėties, pas-

, x Zalpis paklausė: “Jei Bulo- 
Pirma vakarą Bulota pra!ta baįsiai kritikuoja ir smei 

dėjo savo kalbą užkimusiu M kurs darbu?ja.

si lietuvių tautos labui, tai 
su kokiuo tikslu tai daro?”

Bulota visaip ėmė tęisin- 
ties ir pagaliau A. Ząlpį iž- 
vadino kokiuo tai širvydi- 
niu ir leoniniu šalininku.

i J~ • , I , , 1 , • I * I f <
Niekas nesuprato, ką Bulo
ta norėjo pasakyti tais žo
džiais. Paskui nulipo nuo 
pagrindų ir įsimaišė publi
kom

Taip visa ta komedija ir 
pasibaigė.

Nedaug aukų tesurinko 
per tuodu vakaru. Pasako
jama, kad tik apie 35 dole
rius, ar gal ir mažiau.

Stebėtinas tas apsireiški
mas, kad socialistai neduo
da jokių aukų. Jie tik ki
tus vis skatina aukauti kuo
daugiausiai, o patįs nieko 
neduoda.

Taip tai socialistams rupi 
lietuvių tautos reikalai! 

Lietuvos Sūnūs.

kailio nenumauna. Jie pa
duoda darbininkui ranką, 
jie eina kartu su juo, 
kad vargšo darbininko pra
kaitu nutukti, jo darbais 
sau milžiniškus turtus su
krauti.

O koks tas socialistų ro
jus, kurį socialistai stengias 
įvykdinti, tai žinome gerai 
visi. “Drauge” buvo galu
tinai prirodyta pačiais vy
riausiųjų socialistų vadų 
išsireiškimais, pačiais svar
biausiais socializmo doku- 
k ūmautais, kad socializmui 
įvykus, ne rojus butų, bet 
bjauri žmonijai vergija.

Ir jei kunigai veikia, kad 
neįvyktų £as tariamasis “so 

ciabstų rojw>”, arba kitaip

kui įdebė rankas į pašonius, 
tarytum Dėdė Šamas prieš 
Meksiką išdidžiaudamas.

Pagaliaus sako: “Aš e- 
su tas pat Bulota, kurs yra 
buvęs atstovu Rusijos du
rnoje. Jei man netikite, ga
liu jums parodyti ir paa- 
portą. Turiu moterį, bet 
neturiu vaikų. Čionai ma 
ne parsikvietė amerikiečių 
lietuvių socialistų fondas, 
tatai to fondo labui ir dar 
buojuos. Aš nesu ir nebu
vau socialistas”.

Tiek Bulota susirinku
siems paaiškino apie savo 
personą.

Kitą dieną dar mažiau 
žmonių buvo ‘prakalbose. 
Bulota kalbėjo išpradžių a-

sakant ta bjavrioji vergija, pie politiką, o paskui išnie-

TAMAOUA, FA.
Vietos Šv. Petro ir Povi

lo parapijos klebono asis
tentas, kun. P. Čėsna, rug
sėjo 1 dieną paskirtas asis
tentu į Šv. Jurgio parapiją 
Shenandoah, Pa. Į čionai 
perkelto vieton atsiunčia
mas kun. J. Raštutis.

Kun. J. Čėsna Tamaųuoj 
išbuvo 7 mėnesius. Tai bu
vo jo pirmoji vieta po įsi
šventinimui į kunigus. Pir
mieji jo žingsniai Bažny
čios ir tautos dirvoje pasi
žymėjo prakilniais darbais 
pasirodė geru darbi n i t,ku. 
Jo pasidarbavimu čionai su
tverta skaitlinga sąnariais 
L. Vyčių kuopa. Taip-pat 
jo triusu suorganizuota šv. 
Rožančiaus draugija.

Vietos visi lietuviai, ypač 
jaunimas, ilgai minės savo 
dvasios vadovą.

Reporteris.

4
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IŠ KARES LAUKO
RUMUNAI PAĖMĖ 

KRONSTABTĄ.
Paryžius. — Austrų - ven

gru armijos visu Rumuni
jos frontu traukiasi atgal. 
Rumunų armijos, įsiverpu
sios Transylvanijon ir Yon- 
gnjon, jau paėmė svarbų 
Vengrijos miestų Krons
tadt.

Rumunai, veikdami ben
drai su rusais, paėmė visus 
svarbiausius perėjimus Kar 
patuose, anot parėjusių ži
nių iš Rumunijos sostinės 
Bukarešto.

Viennoje pripažįstama, 
kad rumunai paėmę Kror.s- 
tadtą ir aplinkinius mieste
lius: Petrošenv ir Dodzei- 
Vasarhely.

Be to rumunų artilerija 
apšaudo Bulgarijos miestų 
Rušeuką palei Dunojų. Or- 
sova mieste rumunai armo- 
tų šoviniais sunaikino aus
tru žibalo sandelius.

talai sugabeno daug savo 
kariuomenės skersai Adria
tiko jūres. Jiems ten pa
gelbsti ėernogorai, serbai ir 
albanai. Italų tikslas iš
mušti austrus iš Albanijos, 
paskui susivienyti su sąjun
gininkais ir varyties pir
myn per Balkanus.

127,945 KAREIVIŲ NE
TEKO PER VIENĄ 

MĖNESĮ.

RULGARAI PAĖMĖ GRAI
KIJOS MIESTĄ DRAMA.

1 Paryžius. — Bulgarai po 

žiauraus mūšio su graikų 
garnizonu paėmė miestą 
Drama, šiaurrytinėje Grai
kijoje. Aplink miestą bul- 
garains tekę ir trįs tvirtu
mos. Apie 120 graikų už
mušta ir arti tiek paimta 
nelaisvėn.

Drama stovi už 75 mylių 
į šiaurrvtus nuo Salonikų, 
Struma upės apskrityj.

NEIŠLEIDŽIA KELEIVIŲ 
UŽRUBEŽIN.

Laikraščiai praneša, kad 
rusų valdžia pasirengusi ir 
moterims uždrausti išva
žiuoti užrubežin. Vyrų gi 
veik jau visai nebeišleidžia
ma, nors jie ir nuo kariuo
menės butų liuosi.

Rusijos valdžia, matyt, 
bijo, kad keleiviai nenušvie
stų apverktino Rusijos sto
vio.

TURKAI PAĖMĘ NELAIS- 
VĖN 5,000 RUSU.

ji mūšiai ir bulgarai nesu
laikomai eina pirmyn.

Kaip ilgai bulgarai ten 
briausis, kol - kas nežinia. 
Tik žinoma, kad priešais 
juos eina galinga rusų ar
mija, kurios tikslas užpul
ti Bulgariją. Todėl šitai ar
mijai čia ir prisieis susi
remti su bulgarais.

Dobrudja yra pelkėtas 
kraštas ir todėl labai nepa
rankus išvystyti karės ^vei
kimą.

ZEPPELINAI UŽPUOLĖ 
LONDONĄ.

kad Somme fronte la- t jų apie 30 vokiečių genero
lų, kurie esą kliudę jo su- į 
manytiems pienams.

Generalio štabo viršinin
kas gen. Falkenhayn praša
lintas todėl, kad jis pirmiau 
kliudęs pasiųsti stiprią vo
kiečių armiją į Rumunijos 
pasienį. Rumunai netikė
tai paskelbė karę ir pasiro
dė, kad Rumunijos siena 
nebuvo ganėtinai apsaugo
ta.

ma,
bai blogai vokiečiams. Te
čiau turima viltis įveikti są
jungininkus.

GRAIKŲ MAKEDONIJA 
REVOLIUCIONISTU

RANKOSE.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“DRAUGĄ”

LIETUVIŠKA BANKA 
TOWN OF LAKE SAVINOS BANK

Prie išsinarinimo ir isipjovimui

LONDONAS. — Šitą An
glijos sostinę naktį prieš ne- 
dėldienį užpuolė visa galy
bė vokiečių zeppelinų. Vie
nu žygiu atskrido jų trylika 
ir paleido darban bombas į- 
vairiose miesto dalyse. Dau- 
geliose vietose gimę dideli 
gaisrai.

Sostinėje gimė neišpasa-

RUMUNAI PAĖMĖ 9 VEN-
Prieš zeppelmus stojo ko
von visi anglų lakstytuvai. 
Imta šaudyti iš armotų. 
Vienam zeppelinui visgi pa
taikyta. Šitas liepsnoda
mas nukrto į miestą.

Londonas. — Per rugpjū
čio mėnesį D. Britanija vi
suose karės frontuose nete
ko 127,945 savo kareivių už
muštais, sužeistais ir ne
laisvėn paimtais. Šitų tar
pe 4,711 oficierių.

GRiJOS MIESTUS.
Londonas. — Jsibriovę 

per Transylvanijos Alpus 
Vengrijon rumunai jau pa
ėmė 9 miestus ir miestelius. 
Tarpe paimtų miestų svar
biausias skaitosi Kronstadt. 
kuriame sukoncentruota 
Transylvanijos ir dalies 
Vengrijos visa prekyba. 
Rumunų užimamas kraštas 
pasižymi savo derlingomis 
dirvomis.

i Rumunų karės frontas 
prieš austrus - vengrus tę
siasi 400 mylių. Prasideda 
ties Orsova miestu, palei 
Dunojų, ir tęsiasi net ligi 
Bukovinos.

Austrai - vengrai be di
desnių mūšių apleidžia visą 
Vengrijos kampą. didesnį 
žemės plotą už Belgiją. Tai 
daro, kad karės fronto lini
ją padaryti daugiau tieses
ne ir trumpesnę, kad to 
kiai linijai reiktų mažiau ka 
reivių.

RUSAI VIS ARČIAU

Paryžius. — Graikų revo 
liucionistų komitetas kurio 
pirmininku yra pulkininkas 
Zimbrakakis, paskelbė, kad 
Graikų Makedonijoje įsteig
ta laikinoji vyriausybė, ne
priklausanti Graikijos val
džiai. Tasai komitetas da
bar mobilizuoja laisvanorius 
ir atskirai kariaus su savo 
priešininkais bulgarais, vo
kiečiais ir austrais už Grai
kijos neprigulmvbę, prieš 
kurią labiausia kėsinasi bul
garai. Vadinasi, tasai ko
mitetas veikia bendrai su są
jungininkais.

Tuo tarpu Graikijos vy
riausybės stovis vis dar ne
žinomas. Nėra žinių net ir 
apie karaliaus Konstantino 
abdikavimą.

Laikraštis “Star” (iš 
Londono) telegrafu paklau
sė buvusio graiką ministeriųČia oficialiai skelbiama, ........

kad Londone bnvo užpuolę P>«ninmko Vemzeloso apie
. v rlaharrini l.raiL-nos stnvi

tik tris zeppelinai iš tų 13- dabartinį Graikijos stovį 
Vcnizelos atsakė, kad Grai
kijos vyriausybė vis dar 
svyruoja, vis dar tolesniai

kos. Kiti skraidę provin
cijoje. Ir šitie trįs pasiekę 
tik Londono priemiesčius. ,., , ......
Venas ju numuštas, o kitas atldeda P™>dW P™ M-

u *■ ' mn miTinl/n romu iti_
pažeistas armotų šoviniais

Kiek žmonių užmušta ir 
sužeista, dar nesužinota. O- 
ficialiai sakoma, kad nuosto 
liai esą maži. Gal jie ir pa
siliks mažais, nes anglai 
slepia tokius atsitikimus.

PAĖMĖ 8 MYLIAS VO
KIEČIŲ APKASŲ.

Berlynas. — Iš Konstan
tinopolio oficialiai praneša, 
kad Kaukazo fronte turkai 
baisiai sumušę kairįjį rusų 
sparną ir paėmę suvirš 5,- 
OUO rusu nelaisvėn su kelio
lika armotų ir kulkasvai- 
džių.

ITALAI PRADĖJO UŽPUO
LIMĄ ALBANIJOJE.

Rymas. — Italų armija 
po ilgų prisirengimų pradė
jo užpuolimą prieš austrus- 
vengrns Albanijoje. Iš pat 
pradžių jie paėmė Tepeleni, 
svarbų miestą palei Voju- 
sa upę, už 31 mylios nuo

Londonas. — Franeuzai 
savo smarkiu užpuolimu 17- 
kos mylių ilgio fronte, nuo 
Combles ligi Chilly, paėmė 
iš vokiečių 8 mylias pirmo
sios linij os apkasų ir gra
sia pavojumi kitiems 9 my
lių ilgio apkasams ir pozici
joms.

Tai visa atlikta po kruvi
nos poros dienų kovos Som
me apskrityj, Francijoje.

Paryžiuje oficialiai skel
biama, kad kruviniausias 
mušis ten nei kiek nesusto
ja ir kaip anglai, taip fran
euzai varosi pirmyn. Vo
kiečiai niekur neatsilaiko ir 
paneša baisiausius nuosto
lius.

Somme upės šiauriuose ir 
pietuose franeuzai paėmė 
nelaisvėn suvirš 5,000 vo
kiečių, gi prie Verduno, 
Fleurv apylinkėse, kur eina 
kruvini mūšiai, paėmė ne
laisvėn suvirš 500 vokiečių.

Astuonios mylios vokie
čių pirmosios linijos apkasų 
franeuzams teko pakeliui 
nuo Barlent ligi Demiecourt 
ir tarp Carmandovillers ir 
Chilly, pietuose nuo Som
me.

Dabar franeuzai. su anglų 
Berlynas. — Bulgarų vie- pagelba mėgina paimti

LVOVO.
Petrogradas. — Rusų ar

mijos Galicijoje persilaužė 
per austrų - vokiečių liniją, 
perėjo Theniovka upę ir pa
ėmė svarbias pozicijas. Pa
ėmė dar 2,721 kareivių ne
laisvėn ir 6 kulkasvaidžius. 
Tas rusų laimėjimas įvyko 
Brzezanv apylinkėse, už 50 
mylių į pietrytus nuo Lvo
vo.

Volvnijoje seka baisus 
mūšiai palei Sheltuvov ir 
Komtniza. Taip-pat baisus 
susirėmimas eina palei Se- 
ret upę. Baranovičių fron
te vokiečiai puolėsi atakon 
su nuodingomis dujomis. 
Bet rusai visa tai atmušė.

BULGARAI ĮSIVERŽĖ 
RUMUNIJON.

na armija, prigelbstint vo
kiečiams, įsiveržė Rumuni
jon Dobindjft fronte, tarpe 
Dunojaus ir Judųjų jūrių.

Cambells miestą. Jei šį mie
stą pasiseks paimti, tuomet

Gen. Falkenhayn atran
damas kaltu ir už nepasise
kimą vokiečiams prie Ver
duno. Von Hindenburg vi
sas laikas buvo reikalavęs 
pirmiau nugalėti rusus, pa
imant Rygą, Dvinską ir ki
tus miestus. Bet štabo vir
šininkas Falkenhayn nu
sprendė pirmiau įveikti 
franeuzus. Šiandie pasiro
dė, kad neįveikti nei rusai, 
nei franeuzai.

Vokietija tatai susilauku
si didelio militarinio krizio.

į
Fieldmaršalas von Hinden- 
burgas sumanęs atšaukti 
vokiečių armijas iš kaiku- 
rių Francijos karės fronto 
dalių ir didesnę domą at
kreipti į Rusiją, kuri esan
ti pavojingiausia Vokieti
jai

Tuojau įtrink O-ro Richter'lo

PAIN-EXPELLER
Nuo so metų nesuvadžiojantis ir lctav> 

nikų numylėtas naminis būdas
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
3te. Ir 50c. buteliukas Tiso** aptuko** arba 

stačiai nuo
P. AD. RICHTER 4 CO.

M Waablngtoa Street. New York, AL V

l’hone Ganai 2941
PETER A. MILLER,
Jubilierius iir 'Optikas

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

brnngakmenys.
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, 
225G W. 22nd Street.

Joaeph J. Eliaa, Savininke*. 
4600-4602 S, Wood St. Chicago, III.
Priimame plnlrui 1 Bank* uiččdyjlmul nuo 
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečia

rrocsnta retomis ant metų. Stum iame pinigus 
visas dalie svieto pigiai, greitai Ir teieingai, 

svetimu žemių pinigu* mainome, perkame ir 
pardaodame. Parduodame Sifkortes ant viaų 
einijų | krajų ir ii krajaua, taipgi tikietus ant 
geležeukelių po via* Amerika ir Europa

Musų Banka iidirba visokiu* raitus Ir do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo- 
le ypatlikai ir per laiikus. Tik kreipkite* 
girimlnčtu antraip

A. M. Norkūnas
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjus 

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

Man paveNtun 
darbus atlieku 

artistiškai

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

“Tautos Rytas”
”1

jungininkų. Tuo tarpu vi 
sos šalies gyventojai neri
mauja ir, todėl pačioj sosti
nėj Atėnuose , gali gimti re
voliucija. Ne kitkam juk 
anglai su franeuzais pasiun
tė priešais Atėnus ir savo 
karės laivus, kurie stovi at
kreipę armotų vamzdžius 
ant miesto.

Be to Vcnizelos paaiškina, 
jogei jam esą žinoma, kad 
rusų ir rumunų užpulta 
Bulgarija negalėsianti ka 
riauti ir busianti priversta 
susitaikinti su rusais ir ru
munais.

Jei pirm šito Graikija ne
stos sąjungininkų pusėje, 
tuomet Graikija susilauks 
pragaišties, nes sąjunginin
kai panaikins jos neprigul- 
mygę arba padalins tarp 
Balkanų valstybėlių.

Į pardavimą, arba mainau ant na- 
o Chicagoje 160 akrą farma valsti- 

oj tVislonsin, arti miestą, puikiau 
ia, derlinga žemė, juodžemis su apa- 
iniu sluogsniu mėlio. Triobos, gy- 
uliai padarai, mašinos, visa, kas 
eikalinga geram ūkės vedimui.

Senatvė savininką priverčia par
imti. Kaina $8,000. Reikalaujantiems 

luodama lengvi išmokėjimai. Kreiptis 
A. Olszewskio Banką, 3252 So. llal- 

ted St., prie V. Rutkausko.

Ka kiekviena 
Motina turi 

žinoti

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

Adresas:

Rev. J. Valaitis
2 & Cherry S t. - . Shamokin, Pa.įį

SS

HINDENBURG ĮSAKĘS 
ASTRAMS - VENG- 

GR'AMS TRAUK-
TIES NUO RU

MUNŲ.
Paryžius. — Čia gauta ži

nia, kad austrai - vengrai 
visu Vengrijos frontu trau
kiasi nuo besiveržiančių ru
munų armiją. Austrai - 
vengrai taip elgiasi nebe pa
mato. Jiems traukties į pa
skirtą liniją įsakęs vokiečiu 
generalio štabo viršininkas 
von Hindenburg, Sis siun
čiąs austrams - vengrams 
pagelbą prieš rumunus. Kol 
pribus pagelba, austrai - 
vengrai niekur nestosią di- 
delin mušin su rumunais.

Be to gauta žinia, kad vo-

Užlaikyk te savo vaikus 

švariai, nes švarumas tai 

geriausias sargas nuo viso

kiu lig ii

Jeigu jūsų vaikutis turi 
diarrbeg, contipation, arba 
kitokias ligas arba jeigu jo 
dantis digsta, neužmirškite 
duoti jam “Kopp’s” Baby’s 
Eriend. kuris yra jau išgelbė
jęs tūkstančius mažą vaikelių 
per paskutinius 40 metų.

“Kopp’s Babys Friend 
yra gaunamas už 25 c. ir 50 
e. kiekvienoj vaistinyčioj.

Jeigu Jus negalite gauti 
pas savo aptiekorių. prisiųs- 
kite mums popierinį dolerį, 
prisiusime du 50c. buteliu
kus, tuoaus per pačtą.

KOl’P’S BABY’S FRTEND 
YORK, PA.

Su šiuo parnšių tiktai ori
ginališkas.

Jei nori turėti gerą ir pigų laikraštį, užsirašyk

I “Santaika”
| Mokslo, politikos, poezijos ir satyros

savaitinis laikiraštis.
s
5 "SANTAIKOJE” telpa įvairių-įvairiausios viso pa-
6 ■ šaulio bėgančios žinios.
| "SANTAIKOJE” telpa taipgi tyri mokslo straipsniai,

poeziją, vaizdeliai ir sveiki juokai.
3 "SANTAIKA” eina tautiškoje-katalikiškoje dvasioje. $ 
8 "SANTAIKĄ” leidžia P. Szukys. $
S "SANTAIKOS” kaina metams $1.00. Pusmečiui 65c. g:

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

kus ir kreipdamiesi su visokiais rei
kalais adresuokite:

j “SANTAIKA
| 2120 St. CIair Avė. N. E. Cleveland, Ohio |

Vyriškų Drabužių Išpardavimas
Mes gvaran tuoj ame kad sutaupysime jums 50% jūsų pi

nigų ant drabužių. Sanitariškai išvalyti, truputį vartoti nuo 
$25 iki $85 ant orderio daryti siutai 55.CO ir augščiau. Nau 
ji ir neatimti ant orderio padaryti siutai už pusę kainos $4.

$5 ir $6.00. Ant orderio siitfos kelinės už $2.50. 
KUPARAI ir VALYZAI

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

Atdara kasdieną (ir Nedėlioj) dienomis ir vakarais.

Seniausia Taupymo Banka Chicagoje

The Hibernian Bank
• [kurta 1867 metuos.

Pietvakarinis kampas La Salia ir Adams St.

franeuzams bus lengviau 'kiečių generalio štabo vir- 
prieiti prie Peronne. šininkas, vokiečių tautos di-

Avlona. Tam užpuolimui i-Tenai dabar seka pašėlusie- Berlyne net pripažįsta-dvyris, prašalinsiąs iš armi-

Plymouth National
BANK

Plymouth, Pa.
Kapitalas su perviršiu 

$165,000.00.
Šitoji Banka prižiūrima 

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

O. N. Fostlethivaite,

iždininkas.
Mandagus patarnavimas.

TAUPIMO DEPARTMENTAS
Priimam Depnzitim pradedant nuo vieno dolerio ir daugiau, nž kn- 

riuoamoknma 3 nnošimėiua ant metą, knrj pridedam kna puaė metą.
Atdaras Subatos Vakarais uno 6-tos iki 8-tos vai. vakaro. 

REAL ESTATE DEPARTMENTAS.
Perka ir parduoda propertes ant komisijos: iikolektuoja randas 

Ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės morgičius; sklina pini
gus ant įtaisytą savasčių (properžią).

Meldžiu platinti, angliška pamfletą apie Lietuvą.

“A. PLEA FOR THE LITHUANIANS"
Dar galima gauti visua numerius. O neužilgo ir šeštas nu

meris išeis iš spaudos.. Pamfletai yra papuošti Lietuvos žem- 
lapiu ir Vytauto paveikslu.

KUN. J. J. KAULAK1S
324 VVHRTON ST. PHILADELPHIA, PA.



’i'T" SAVAITINIS DRAUGAS

•••••«•«•«••«««««««<»«*««« i lietuviai, juos pralenkėme.
Suv. Valstijose armėnu lie

pai nei 300,000. Bet neatsi- 
! žvelgiant į tai, kad jų yra 
J beveik dukart mažiau negu 

lietuvių, jie surinko aukų 
arti 20 kartų daugiau už 
mus. Pirmiausiais karės 
metais armėnai sušelpimui 
savo meilutės tėvynės su
rinko 1,000,000 dolerių pi
nigais, daug grudų, miltų, 
drabužių ir tt. Antrais me
tais jie taipogi beveik tiek 
surinko. O kaip išgarsino 
savo valda! Kokia svarbia 
akciją sulošė AVasliingtone!

Kodėl gi mes, lietuviai, 
taip atsitikome tame darbe? 
Kodėl mes iki šiol taip ma 
žai surinkome aukų sušel
pimui nuniokotos tėvynės? 
Daug yra priežasčių šio liu 
dno apsireiškimo. Svar
biausios bene bus šios: sto
ka vienybės, nuoširdumo, 
apsileidimas ir nemokėji
mas tvarkiai organizuoti 
darbą. Ši pastaroji prieža
stis nepasekmingumo mu-

ŽINIOS APIE 
LIETUVA

ieoimeIasekmin-
MINGESNIĮI ŠELPI

AMO BUDŲ.

i
*

11 
» 
!

Musų tėvynė didžiausia
me varge.

Nuožiųi Europos karė nutil
dė Lietuvos atgimimo akor
dą, nuožmi karė nušlavė di
delę dalį musų miestų, so
džių, išvaikė gyventojus, 
suardė derlingas javų dir
vas. Iš visko, ką mes turė
jome, kas mums taip bran
giai kaštavo, liko tik griu
vėsiai, liko tik šimtai tūk
stančių nualintų tautiečių, 
kurie rankas ištiesę prašo 
pagelbos. Ašarų ir krau
jo klanai vilgo musų Šilu
tės tėvynės laukus, beširdis 
likimas blaško'ją ties prašu 
ties krantu.

tų pinigų apdovanota 40,000 

dolerių. •
O tuo tarpu pas 

mus norima, kad vi
skas butų dirbama
dovanai. Dovanai verčiami 
dirbti ir tie, kurie vos-vos 
kasasi sunkioje kovoje už 
būvį.

Iki šiol mums šelpimo 
darbas nesisekė. Tai aišku. 
Pusė milijono žmonių nesu
rinkome nei 100,000 dolerių. 
Ar nevertėtų pamėginti ant 
kitokių pamatų tvarkyti au 
kų rinkimą. Bene bus pa- 
sekmingesnis darbas, jeigu 
mes surastumėme tinkamų 
ipinokamų darbininkų Kad 
jiems . ir brangiai reik- 
ų užmokėti, bi tik gerai 

darba atliktu. Be to vertė- 
tų skilti tam tikrą nuošimtį 
“kolektoriams”, apmokėti 
valdybos šelpimo komite
tų ir t. t. Gal tuomet 
mes daugiau surinktum. 
Reikalas, berods, netuščias 
ir reikėtų jį nuodugniau pa-

sų darbe yra ytin svarbi. Dilinėti. Darykime, kaip gc- 
Juk mes gal nemažiau myli-Iriau. Darbuokimės taip, kad

Žinios iš Lietuvos sako, 
kad žmonių skurdas ten di
dinas ir didinas. Baisioji 
bado šmėkla vis arčiau glau 
džia prie savęs pasilikusius 
Lietuvoje tautiečius.

Daug yra įvairių nelai
mių, bet badas bene tik bus 
baisiausia nelaimė. Juk ba
das tulu žvilgsniu sulygina 
žmogų su gyvuliu, išplėšia 
iš jo visus augštesnius, švel
nesnius, kilnesnius jaus
mus.

Ir Lietuva badauja!
Taigi mums amerikie

čiams švenčiausia prieder
mė yra gelbėti savo tėvynę 
iš pražūties nasrų, tiesti pa
gelbės ranką ten, kur netu
ri “nei kąsnio, nei trupi
nio duonos.” Šis reikalas 
dabar privalo būti svarbiau 
siu ir pirmučiausiu.

Deja. Lig šiol į tai mes 
neatkreipėme ganėtinai do
mus. Šelpimo darbas pas 
mus labai pamažu slenka. 
Bėgyje dviejų metų pusė 
milijono lietuvių nesudėjo 
sušelpimui nuteriotos karė
je Lietuvos nei šimto tūk
stančių dolerių. Mes dau
giau kalbame, daugiau gin
čijamės, negu dirbame patį 
darbą. Be to, pradžioje ka
rės, kuomet reikalas buvo 
sulyginamai mažesnis, au
kos plaukė daug duosniau. 
Dabar gi, kuomet skurdas 
padidėjo keleriopai, aukos 
pradėjo plaukti kur-kas lė
čiau, mes pasidarėme nebe 
taip jau jautrus.

Su tikra širdgėla visuo
met imu aš į rankas atskai
tas šelpimo komitetų kitų 
tautų. Kiek tose atskaito
se karčios teisvbės delei mu •>
sų nerangumo, apsileidimo. 
Nekalbėsiu jau apie žydus. 
Jų solidariškumui, vikru
mui, organizatoriniams ga
bumams mes negreit prilyg- 
sirne. Norėčiau aš čia pa
kalbėti apie armėnus, kurie 
nemažiau už mus nukentė
jo šioje karėje.

Armėnai yra tai neper- 
daug skaitlinga aziatų tau
ta. Garsus jie tik kaipo

me savo tautiečius už žydus, 
ai menus bei kitus. Jų var
gai mums yra labai artimi, 
skaudus. Taigi blogos va
lios mums užmesti negali
ma. Musų norai geri, mes 
norime šelpti. Bet didesnė 
dalis bėdos tame, kad mes 
nemokame varyti to darbo, 
stoka mums organizatoriš7 
kų ir diplomatiškų gabu
mų.

Armėnai, kaip minėjau, 
per vienus metus, surinko 
milijoną dolerių. Bet užtat 
darbininkams, agitacijai jie 
išleido 200,000 dolerių. Žy
dai sušelpimui badaujančių 
viengenčių surinko išviso 
arti 10 milijonų dolerių, l.et 
2,000,000 dol. jie išmokėjo 
tiems, kurie tą darbą varė. 
Be to nei pas žydus, nei 
pas armėnus nėra pavydu
mo , nėra nesutikimų še Jpi- 
mo darbe ir visi duba iš
vien. Kaip žydai, taip ir 
armėnai, kaipo gabus biz
nieriai, gerai suprato, 1; <1 
šiame amžiuje idealiai pasi
šventusių žmonių yra labai 
mažai. Jeigu tuos žmones 
mes priversime dovanai 
dirbti, tai darbas bus ne ga
nei inai pasekmingas. Kas 
kita jeigu tas darbas bus 
apmokėtas.

U ž surinkimą 10,000,000 
dolerių žydai nepasigailėjo 
saviesiems ir svetimiems 
užmokėti 2,000,000 dolerių, 
kadangi jie gerai žinojo, 
kad neišleidžius 2 milijonų 
dolerių jie neturės 8 milijo
nų gryno pelno. Vienas žy
dų laikraštis, dar apgailės 
tauja, kad jie taip mažai iš
mokėjo algoms darbininkų 
agitacijai ir tt. Gird, jei
gu musų komitete būt buvę 
daugiau darbininkų ir mes 
jiems butum užmokėję ne 2 
milijonu dolerių, bet 3, tai 
musų ižde šiuo laiku gryno 
pelno butų ne 8 milijonai 
dolerių, bet 12.

Taip-pat daro ir belgai, o 
išdalies ir lenkai. Belgų ko 
mitetas savo darbininkams 
už surinkimą 100,000 dole
rių užmokėjo 30,000 dole
rių. Taipo gi nebuvo jokit 
skandalo, jokių užnietinėji- 
mų, kuomet, viena pbiladcl-

platinosi kruvinoji, difteri- zastrnn. 

tas, skarlatina, tilas ir net 
cholera. Ligos dažniausiai 
kibo prie tų, kurie Uogai 
maitinos, gyveno be pasto
gės, nuvarginti buvo viso
kiais varinėjimais. Pavyz 
džiui, Sasnavoje, Punske; ir 
kitur buvo laikas, kad lai
dojo kas dieną po 3 - 5 nu
mirėlius. Choleros apsirei
škimų užregistruota buvo a- 
pie Marijampolę, Garliavą. 
Žiežmarius ir net pači Ame 
Vilniuje. Dar ir dabar ne 
visai aptilusios ligos Uk-* 
mergės, Vilniaus ir Trakų 
apskrityje.

Šios žinios rašytos tuoj 
po vokiečiu užėjimo. Taigi 
dabar Lietuvoje tur-but kur 
kas blogiau.

tik daugiau surinkti aukų. 
Šią reformą šelpime man

rodos sutiktų aršią opozici
ją. Reikia prisipažinti, kad 
tarp lietuvių daug yra di
delių pavyduolių, kerštinin
kų. Tuos mano žodžius ga
lės patvirtinti kiekvienas 
lietuvis, kuris varė bei va
ro kokį nors “biznį”, kurs 
užlaiko krautuvėlę ir tt. 
Delei tojo pavydumo ypač 
dažnai nukenčia lietuvių 
bankieriai. Blogos valios 
žmonės keršindami nesidro
vi platinti apie juos netei
singų paskalų, dalyti tam 
tikrus atsišaukimus ir tt, 
Tuorai, žinoma, nema
žai reikalui pakenkiama. 
Musų širdyse permažai yra 
meilės vienų’prie kitų, per
dažai atvirumo, nuoširdu

mo. Mes priėjome prie to
kio dvasiško nuopolio, kad 
jau vieni kitais nepasitikim, 
vieni kitiems pavydim. Te 
šimtai tūkstančių žmonių 
miršta badu, bi tik tas ar 
kitas mūsiškis neuždirbtų, 
nepakiltų. Atsiminkime čia 
ir Bulotos prakalbas, kurs 
važinėdamas dergia lietuvių 

J šelpimo komitetą, už tai kad 
jį į valdybą neišrinko. Už
tat ir visi musu darbai vra 
taip menki, nemokame mes 
aei uždirbti, nei duosniai 
duoti, nemokame nei savęs 
nei savųjų gelbėti, kadangi 
musų širdyse tvirtai užvieš
patavo neapykanta, pavy
dumas, kerštas, ligota am
bicija. O todėl kiekviena
me žingsnyj sarmata mums 
ir prieš save ir prieš sve
timtaučius.

Vai, vargeli, vargeli, kuo
met mes tave išvargsime.

Kaz. Gineitis.

gabus pirkliai. Bet, kultu- pilietė, surinkusi 300,000 
roje, apšvietime net mes,dol. Belgijos naudai liko iš

rijos i kičą, iš. vieno mu- nikas priklauso krikščioniš- 
iš vieno kai Europai’’.

Laikas ir mums, mieli bro 
liai lietuviai, susipažinti su 
gerų vyrų raštais, su teisin-

6) Nekalbėk perdaug, nv- SCUm o į antrą
apkalbėk žmonių, nekuomo, Jsantifikos departamento į 
nemeluok. j kitą — rasi, kad katalikai

7) . Ankšti kelkis, vėlai i mokslininkai tose visose ša-
gulk, popiet negulėk, ne- koše yra atlikę savo darbą, j ga istorija, kuri teisingai 
gerk daug vyno. ! “Be to jeigu nueisime į nušviečia mokslininkų dar-

8) . Neburk nekuonut a-astronomijos observatoriją bus. Gana jau skaityti be-
teities. • - atrasime gerai žinomus dievių tamsuoliu ir sociali-

9) . Buk gera, taupi šelmi-1 Tėvų vardus: Lcverrier ir
ninkė. įSeccki. Jeigu studijuosime

10) . Neieškok draugi jus į chemiją arba nueisime i
jaunų vyrų. | chemijos laboratoriją, atra-

11) . Nenešiok šviesių ru-įsime garsaus Tėvo Lavoi- 
sier vardą kuris yra vadina 
mas dabartines’ chemijos 
tėvu.

bu, elgkies priderančiai, rim 
tai.

13). Nesididžiuok turtin
amu.

Nuo senai Japonijoje yra 
paplotis, kad motina, išteiz- 
lama savo dukterį už vyro. 
duoda jai medinę lentelę, 
uit kurios surašyti sekau- 
ieji prisakymai:

1) Klausyk savo uošvių 
taip, kaip kad ligšiol klau
sei savo tėvų,

2) Pildyk įsakymus sav< 
vyro. Paklusnumas — di
džiausia dorybė ištekėjusios 
moteries.

3) Buk visuomet ir su vi
sais mandagi, meili, atvira.

4) Nepavydėk.
5) Kuomet vyras tave 

bars, geriausia tylėk, nesi 
teisink. Tik kuomet pyk
tis jam pereis, galima šal-

į fizikos labora
toriją, ypač tau skyriun,

a n w * t < s py j s n i z m y a,, a kurs sąryšį su eiektri- 
An ivi!ALhVy bAZdYMflįka, nenužengsime toli ne

paminėję vardit Voltą iri 
Ampere.

visi mokslininkai 
buvo ištikimi Bažnyčios su- 
nai; Pažvelgę į fiziologijos

14). Buk gera dėl tarnų.

Laisvamaniai . bedieviai į,, 
.‘įuoiat užmetinėja, kad ka
taliku Bažnyčia priešinasi

“Nuėję

stų šlamštus. Gana jau niu- 
ksoti tamsybėse, kurias sė
ja tamsybių apaštalai soci
alistai ir laisvamaniai.

Jeigu skaitysime gerus 
laikraščius, geras kningas, 
susipažinsime su žmonijos 
istorija, pamatysime, kad 
katalikų Bažnyčia yra prie
lanki tikram mokslui ir 
moksliškiems darbams.

J. P. Poška.

3AŽNYČIA IN MOKSLAS.

Didieji žmonės mislinčiai 
filosofai būtent Sokratas,, T . u £ departamentą, pirmoje eile- , A • x ,mokslui. . • . ; , Platonas, Aristotelis, buvor,, . , ... j e rasime gero kataliko var- . ’ ,v. . , ’ v. .lai pats nepadoriausia ;, T , ,, .ne vien didžiais galvočiais,

• i» • «. . . _ G-t 0. i-iiTU —612. S13? • i, . • v ••.amsuolių socialistų ir b
dievių prasimanymas.

Katalikai visais amžiais 
3 n

iet ir žmonių mokintojais. 
Bet jio mokino savo pa

driktus mokinius, mokino y- 
pač galiūnus. Gi Kristaus 
3ašnyčia mokina visus be
jokio skirtumo ir galiūnus 

L.ą - gi visa tai reiškia? Į įr prasčiokus.
Dėlto toks bedievių^ mok- 

kaip Auguste

“Jeigu prieisime prie to i 
paties klausimo, kuriame;

ekė mokslo pėdomis — j-e’Darwidas pagarsėjo, ten 
padėjo mokslui išsiplėtoti į'^ras‘me v^enu°ko -Meudel 
po visą pasauli. i vardą.

Kun. Edwardas 73 ;i r>p

Washingtono universito prpĮ-^skia, kad katalikų Baž-, 
fesorius, kalbėdamas i Gali- nckuomet nesiprieši-^lininkar
lornijos unversite 
nius pasakė:
“Sis katalikų mokinių di

delis skaitlius patvirtina 
kad katalikų Bažnyčia ne
varžo nei vieno, kuris nori 
Įgyti kadi? augščiausius ma 
kslus, ir parodo, kad Ba_- 
inyčia gerbia mokslą, aukš
tai stato moksliškus dar
bus”.

Poliaus Edvzardas A. Pa
ce sakė: “iš kito atžvilgio 
ir nebus man sunku priro
dyti, kad katalikų Eaznyei: 
nesipriešina mokslui.
“Nesu gerai susipažinęs s . 

šio universito įvairiais sky-

moki-

lai pakalbėti apie tą (l»!y-riais, bet drįstu sakyti, kad’nųs vyrai, kaip grafas 
ką, kurs buvo barniu prie eidamas iš vienos laborato-SCoistre sako: “Mokslu vai-

ir nesipriešina mokslui, 
bet visomis jėgomis stumia, 
jįjį pirmyn.”

Dr. Henry Goodel, pir
mininkas Massachusetts’o 
agrikultūros kolegijos, sa-

. ;ų tamsus bemoksliai be-
“Vienuoliai išgelbėjo žemj įieviai socialistai ir laisva- 

darbystę. Kuomet žemdar- -ganiai, gieda priešingą gies- 
bystė buvo nupuolusi iki že-' geję. jįe skelbia nesusi- 
miausio laipsnio — vienuo-j iratusiems, savo pasekė
jai ėmės už darbo ją gsl-j mis, kad girdi Bažnyčia 
oėti studijuodami teoriškai rukdžiuaį apšvietos kilimą.
ir praktiškai, jie suturėjo'---------------------------------- -
ieindarbystės puolimą ir pa;
stūmėjo žemdarbystės mo
kslą pirmyn”.

Nestebėtina, kad prakii-

omte, ir tas pripažįsta, kad 
:ų Bažnyčia visulax 

’nau padėjo išlavinti žmoni
jos protą.

Taip kalba šviesus žmo-^
'us, kad ir bedievis. Gi mu

rati

LIETUVOJE DIDELĖ STO
KA GYDYTOJI!,

Kalendorius “Vilniaus 
Aidas”, išleistas Lietuvoje 
jau vokiečiams užėjus, ra
šo, kad musų tėvynėje la
bai mažai likę gydytojų. 
Dėlto žmonėms ypač sunku 
buvo išgyventi epidemijų 
metas. Labiausia ligos Lie
tuvoje siautė praeitos vasa
ros pabaigoje. Daugiausiai
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Keli žodžiai
PRIE NEW "YORKO IR 

NEW JERSEY SULA. 

APSKRIČIO SUSIRIN

KIMO IR NUTARIMO.

Šito apskričio susirinki
mo protokole parašyto, kad 
organas prašąs dar dau
giau rašyti priešingu seimo 
nutarimams straipsniu.

Tas nutarimas tai GRY
NA NETIESA.

Mes manėme, kad čia ap
skričio pirmininko ir rašti
ninko klaida.

Taip manyti mus vertė tų 
dviejų vyrų mums pirmiau 
prisiųstieji raštai. Jie buvo
taip blogai parašyti ir Buto- G V 
kiais nepadoriais itarlioji- 
mais, kad jų nebūtų dėjęs 
nei vienas kultūriškas laik
raštis. P. Staknevičiaus ra-

NIJIMO PRIETELIUS, 
KURIE MANO TAME 
DALYKE KALBĖTI MES 
KVIEČIAME PRIRODY
TI ŠALTAI, NEKARS- 
ČIUOTIES, NETERLIOTI 
KITĄ PUSĘ, NELOJO- 
TIES...”

Šitas “Darbininko” ge
nijus p. Staknevičius galvo
ja taip “puikiai ir nuosek
liai”, kaip pats “Naujieną'’ 
redaktorius Grigaitis, tas 
Marksas II, kurs vieną sa
kini berašydaas, net septy- 
nius kartus suklysta.

Mes turime jam paaiškin
ti, kad —

1) Redakcija čia kreipias 
i visus susivienijimo priete
lius. Tokiu gi yra ir vieno
je ir kitoje pusėje.

2) Šitais žodžiais redak
cija kviečia susivienijimo 
prietelius Ne Į GINČUS, 
NE Į RAŠYMĄ PRIEŠIN-

SEIMO NUTARI
MAMS STRAIPSNIŲ, bet 
į ginču DORUMĄ, jų KUL- 
TURIŠKUMĄ. Na, o GIN
ČAS ir DORUMAS yra du 
dalyku taip atskiru vienasšte buvo kaip tik tas pat 

šmeižtas, kurs yra to aps- nuo kito, kaip dangus nuo 
taičio suvažiavimo protoko-• žemės, kaip saulės tekėji- 
le.\ mas nuo užsileidimo. Tuo

kei to mes ir reikalavo- tarpu p. Staknevičius ir to
ne, kad jie, pasirašę po to kių skirtinu dalykų atskirti 
kiu neteisingu ir apskritį ar^a neįstengė arba tyčio- 
pažeminančiu protokolu, at- mis nenorėjo.
šluktų tą netiesą, arba, 
mums prirodytų, kur tie 
musų kvietimai rašyti prie 
šingus seimo nutarimams 
straipsnius.

Dabar gi p. Staknevičius 
kaip N. Y. ir N. J. apskri 
eio pirmininkas, mums pra
neša, kad tai nutarė visas 
apskričio susirinkimas.

Tokie nutarimai apskri
čiui garbės nedaro. Ir mes 
nuo N. Y. ir N. J. apskričio 
BŪTINAI REIKALAU
JAME ATŠAUKTI tą ne
teisingą ntuarimą, nes PRI
RODYTI TAI, KĄ JIS 
NUTARĖ. NEIKUOMET 
JAM NEPAVYKS.

Toliaus p. Staknevičius, 
pats nuo savęs kalbėdamas, 
sakos galįs mums prirodyti, 
kur redakcija kvietusi ra
šyti priešingus seimo nuta
rimams straipsnius. Sitai 
jo žodžiai: “Klausėte, kada 
ir kur rekadeija prašė dau
giau rašyti straipsnių prie
šingu. seimo nutarimams?
Susiraskite “Sav. Dr.” n 
29 š.m. perskaitykite straip
snį “nuo redakcijos”, kur 
kviečiama visus susivieniji
mo prietelius, kurie mano 
tame dalyke kalbėti ir tt. ir 
nereikės žmonių kvaršinti 
su būtinais reikalavimais 
įrodyti”. Tokie “prirody- 
ntai” kaip šitas p-no Sta- 
kneviciaus, gal būt ir užtek- 
tin\mažučiams vaikams pa
žaist, bet dalyko jie nei 
kiek’ neprirodo, kaip tai 
tuoj pamatysime. “Savaiti
niam^ Drauge’’ No. 29 re
dakcijos straipsnyje pasa
kyta: '“VISUS SUSIVIE-

pirkimą ar prieš namų pir
kimą, bet tie žemo budo 
žmonės, kurie savo tikslą no 
ri pasiekti šmeižtais ir įtar
ioj mais.

Dėlto, jei p. Staknevičius 
ir to savo tvirtinimo mums 
priparodyti neįstengs, mes 
būtinai nuo jo reikalauja
me, kad jis atšauktų ir tą 
savo šmeižtą.

SLRKA. CONNECTICUT 
APSKRIČIO.

Pranešu, kad SLRKA. 
Connecticut apskritis turės 
1 d. (Oct.), 191G m., 1:00 die
nų, bažnytinėj svetainėj, 41 
Capitol avė., Hartford, Conn.

Connecticuto apskričio kuo
pos todėl kviečiamos prie to 
suvažiavimo ir sulyg kuopi} 
išgalės, prisiųsti savo atsto
vus, kuri kuopa negalėtų pri
siųsti savo atstovų, prašoma 
prisiųsti savo visokius suma
nymus laišku. Suvažiavę de- 

i 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 uoliau darbuoties. 

S. Cibulskis, Apskr. rašt. 
3 Penu avė.,

Waterbury, Conn.

S. L R. K. A. KUOPŲ 
SUSIRINKIMAI.

Tatai iš tų redakcijos žo
džiu, kur kreiptasi į VISUS 
SUSIVIEIJIMO PRIETE 
L-IUS ir kur kviečiama į gin 
čų DORUMĄ, padaryti, 
kad, kad mes kviečiame 
daugiaus rašyti priešingu 
seimo nutarimams straips
niu, tai yra šmeižtas, o jei 
tai tyčiom padaryta, tai gry 
nas redakcijos žodžių ir 
minties falsifikavimas.

Ir tą šmeižtą ar tą falsi
fikaciją tas pats p. Stakne
vičius drįso paskelbti “Dar
bininke”. Dėlto mes reika
lavome ir dabar panaujina
me tą savo reikalavimą, kad 
p. Staknevičius ir “Darbi
ninkas” atšauktu tą šmeiž
tą, ar tą paskelbtąją falsi
fikaciją.

Toliaus p. Staknevičius 
rašo: “Jusą prieteliai tie vi 
si, kurie rašo prieš seimo 
nutarimus. Tarliotojai, lo- 
jotojai tie, kurie reikalauja, 
kad seimo nutarimai butų 
autoritetu organizacijos”.

Ir čia toki pat p. Stakne
vičiaus nesąmonių krūva.

Viršminėtame straipsny j 
redakcija kreipės į SUSI
VIENIJIMO prietelius, o 
ne į SAVO prietelius. Dėlto 
mes ir klausiame p. Stakne
vičiaus, kaip Tamsta drįsai 
iš susivienijimo prietelių 
perdirbti į “redakejos prie
telius”, apie kuriuos ten nei 
kalbos nėra?

Bet tas p. Staknevičiaus 
išsireiškimas, tai grynas že
mos rųšies šmeižtas. Musų 
nuomone šmeižikais ir įtar- 
lotojais yra ne tie, kurie ra
šo uz namų susivienijimui

Iždininkas 
140 S. Meade 
Barre, Pa.

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

nersville, Pa.
A. Nausiedienė, 917 W. 

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

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

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

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

J. Stulgaitis, 
St., Wilkes

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

Iždo globėjai:
A. Nausiedienė, 917 W. 

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

Pa.

Buk tikras, kad Jūsų sunkiai uždirbti pini
gai yra padėti bankoj, 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

IVENTO ANTANO DRAUGI- 
JOS, WAUKEGAN, ILL., VAL

DYBOS ADRESAI:
Pirmininkas, Steponas Kelio

tis, 1344 So. Jaekson st 
Pagelbininkas, Kazimieras Bui 

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

nas Samoška, 1230 So. Victoria 
St.

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

Kasininkas, Antanas Bakšys
st

Kasos globėjai
Leonas Krikštinavičia, 1326 

So. Victoria St.,
Adomas Jonaitis, 1326 So 

Lincoln St.
1. Maršalka, Pranas Dapkis. 

1407 So. Park avė.
2. Maršalka, Antanas Didjar- 

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

-auskas, 1321 So. Victoria, St.
Susirinkimai po aštuntai kiek

vieno mėnesio, apie pirm* va 
landą po pietų. Lietuvių avėtai 
aėj, 9 ir So. Lincoln gatv.

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

Pirm. A. J. Sutkus, G329 
So. Fairfield avė., Chijago, 1327 So. Victoria 
III.

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

Chicago, III.
Ižd. J. Žakas, 3339 So.

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

Fairfield a \ e Chicago,
TU.

SEKANČIAS KNINGAS
VELTUI GALIMA GAUTI 
S. L. R. K. A. KNINGYNE.

1. Gabrio “Lietuvių Lenkų 
unija”.

2. Jono, “Diedas ir Graži- 
nna'

pa
3. Jono, “Kelionė į Euro

ne

S. L. R. K. A. 39 kuopa, 
Chicago, 111., turės savo mė- 
įesinį susirinkimų, nedėlioj 
10 d. rugsėjo, š. m. 3 vai. po 
nietų, Garfield llall, 5444 So. 
YVentivortli Avė.

Visi sųnariai kviečiami at
silankyti Į minėta susirinki
mą minėtame laikė.

Nuoširdžiai kviečia,
A. J. SUTKUS, 
39 kp. raštininkas.

S. L. K. K. A. IG kuopa, 
Chicago, 111., turės susirinki
mų rugsėjo 10 dienų tuojaus 
po pamaldų, Šv. Mykolo Ark. 
parapijos bažnytinėje svetai
nėje. Visi sųnariai prašomi 
susirinkti.

A. Bacevičia, rašt.

S. L. R. K. A. 41 kp. Wor- 
cester, Mass., turės susirinki
mų rugsėjo 12 dienų, 8 vai. 
vakare, bažnytinėj svetainėj, 
20 AVaverly st. Kviečiami vi
si sųnariai susirinkti, lies yra 
daug svarbių reikalų.

J. Alekna.

S. L. R. K. A. 69 k p., 
Ashley, Pa., turės susirinki
mų rugsėjo 10 dienų po num. 
103 So. Main si., 2:30 po pie
tų. Visi sųnariai kviečiami at
eit susirinkjman.

A. Malinauackas, 
kp. lašt.

SUSIV. LIET. R. KAT. 
CENTRO VALDYBOS

RESAI:

4. Jono, “Kražių Skerdy-
n

Va-

Pfloples Stock Yards

STATE BANK
Prli Ashlaad Are. Ir 47 gatvės

šteklius arti $6.000 000 
Po valstijos priežiūra.

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

MifiiiiBmniBBa—gaBnami
Finansų raštin 

1129 So. Churcb st.,
Dr-stės, Dievo Apveizdos para

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

J. Zobinas Susirinkimas kas pirmą ne- 
dėdienį mėnesio, Apveizd. Die
vo parap. salėje, 3 vai po pietų.

5. Jono, “Konradas 
lenrodas”.

6. Freemanoč “Europos Is
torija”.

7. Jocio, “Kuomi Žmonės 
Gyvena”.

8. Jono, “Naktys”.
9. Astramsko, “Petras Že

maitis”.
Aplikacija turi būti pažy

mėta kuopos viršaičių vaidais 
ir krasos ženklelių už 10c.

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

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

1. “Būdas senovės Lie
tuvių” — Daukanto.

2, Chrestomatija” — 
kun. Miluko;

3. “Europos istorija” — 
Freeman;

4. “Lietuviai Amerikoj”
— Jono;

5. “Kuomi žmonės gyve
na” — Jociaus;

6. “Petras Žemaitis” — 
Astrauskis;

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

8. “Diedai ir Gražina”
— Mickaus;

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

Kun. S. J. Struckus

ŠVENTO MYKOLO DRAUGI
JOS, ROCKFORD, ILL., VAL

DYBOS ADRESAI:

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

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

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

W. 19 PI.
Pag. — M. Ramanavičia, 547

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

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

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

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

lis, 622 W. 15 st.,

ttDraugo” Bendrove leidžia
LIETUVIŲ KATALIKŲ DIENRAŠTĮ

DRAUGĄ’<< 99

AM.
AD-

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

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

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

Draugijų 
Reikalai

TAUTOS FONDO VAL
DYBA.

Pirmininkaas: kun. J. J 
Jakaitis, 41 Providence st., 
Worcester, Mass.

1- mas vice-pirm. Adv. A. 
Slakis, 3255 So. Halated p,t., 
Chicago, III.

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

Sekretorius: K. Pakštas, 
917 W. 33rd st., Clucago, UI.

“DRAUGAS” paduoda geriausias ir svar- $
blausias žinias, gvildena įvairiausius klausi- $

■mus. y
“DRAUGO” bendrovė užlaiko dideli kny- $ 

gynų, kuriame randasi visokio turinio knygų, fe 
Reikalaukite knygų tuojaus. Jūsų reikalavi- £ 
mai bus rūpestingai išpildyti.

Pareikalavus katalogas siunčiamas dykai.
“DRAUGO” bendrovės spaustuvė atlieka įj

įvairius spaudos darbus gražiai, pigiai ir g
greitai. g

w
Su visais reikalavimais kreipkitės: ra
DRAUGAS PUB. CO. |

1800 W. 46th ST. CHICAGO, ILL. |
I 
8

$31,000,000,00

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 keturt 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 adresų:

STATE BANK of CHICAGO
Kampas La Šalie ir Washington sts. 

prieš City Hali.

C

AUKOKITE TAUTOS 
FONDAN.

Sąmoninga gaspadlne
visada turi savo namuose buteliuką 

D-ro Ricbtcr’lo

Neabejojantis būdas jtrinimui nuo 
skaudėjimo Reumatizmo, persišal- 

dimo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“ĮKĄRĄ”
25c. ir 5Oc. buteliukas visoie aptiekoie »rb» 

atačiai nuo
F. AD. RICHTER & CO.

74-80 VYaihiiurtun Street. Ncw Yorfc, N.8Į

Jeigu taip, tai nusipirkite Mosties, 
kurią išdirba Mentholatum Co. ir visi 
daktarai ir aptiekoriai pripažįsta ge
riausia.

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

J. RIMKUS.

Bax. 36, Holbrook, Mass.

Tel. Randolph 9246

A. A. Šlakis
ADVOKATAS 

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

Km. 32SS So. Halsted St.
Tel. Drover 5326

AR PAVARGSTA JŪSŲ akis, kuomet 
skaitot, kuomet dirbate I Ar skauda 
jums galvą nuo pavargimo akių! Ar 
jūsų akiniai netinka jūsų žiurėjimuil

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

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

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

Tel. Haymarket 6212.

Tel. Yartfa 1838
DR. J. KULIS

LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
3299 S. Halsted St. Chicago.

Gydo vl.okia. Iiaas moterų, valkų Ir 
rų. SpecIalMkal irydo limpančia., u<»l-

vv.enr jii.la. Ir pa.inptinįe. Tyrų linai 
PriėmimoYslaados: nuo 9 ryto Iki 12; S Iki 9

JS Ritinėms; nuo 9 Iki 2 po pilt: nuo S t. 9 Iki

Pbooa Coaal 2118

DR. A. YUSKA 
LIETUVIS OYDYTOJAS 

1749 So. Halsted CHICA60, ILL,
CORNER Ulh STREET

TEL. DROVE 7771

S. E. Allen D. D. S.
4464 So. Halsted St.
Darbo valandoa:

10 vai. iš ryto iki 8 iki vai. vak. 
Šventadienes nuo 9 vai. ryto iki 1 vai. 
popiet.
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SAVAITINIS DRAUGAS

K;'

SUSIV. L. R. K. AMERIKOJE, APYS
KAITA IŽDO STOVIO UŽ 2-RA BER. 

1916 METŲ.

1015 Magde Vaičiulienė už 17 die
nų pašelpa ligoj 2ro laipsnio, na
rė 77 kp. $17.00

1016 Mikalina Matulioniutė už 12
d. pašelpa ligoj 2ro laipsnio, na
rė 166 kp. $12.00

1017 S. M. Karvelis sugražinti įmo
kėti pinigai į pašelpos skyrių J. 
Junavičių ir J. Raulia narių 56 
kp.

101S Antanas Ramoška už spaudos 
darbus: 1000 atstov. paliud. 1000 
persikel. paliud. 3,500 antgalvių 
laišk. ; i

Gegužio 16 d. 1916 m.
969 Jurgis Balčius už a.a. Jurgi 

Šimkų, narį 31 kp. pomirtinė I 
skyriaus $150.00

1019 Kun. V. Matulaitis už a.a. An
taną Kubilių, narį 29 kp. pomirti
nė I sk. $150.00

1020 Marcelė Klinašauskienė už a.a.
Kazimierą jos vyrą, narį 11 kp. 
pomirtinė I skyr. $150.00

1021 J. S. Vasiliauskas alga už ba
landį, spauda, krasos ženkleliai
ir t.t. $152.40

Y 1022 Tananeviez Pub. Co., už pagar
sinimą 4 kartus Susiv. “Katali
ke” iki 30 d. balandžio 1916 m. $3.36

1023 AV. T,. AVard (Assign) už a.a.
Agnę Bekerienę, narę 11 kp. po-

' mirt. I skyr. $150.00
1024 Antanas Kontvainis už 26 die

nas pašelpos ligoj 4-to laipsnio, 
narys 26 kp. $52.00

1025 Vincas Drazdauskas už 29 die- 
’ nas pašelpos ligoj 2ro laipsnio,

narys 155 kp. $29.00
Gegužio 22 d. 1916 m.
1026 Magdė Paukštienė už a.a. Sil

vestrą jos vyrą, narį I kp. po
mirtine I skyriaus. $150.00

102^ Pranas Mačiulis už 60 dienų 
pašelpos ligoje 2ro laipsnio nar.
101 kp. $60.00

1029 Vladas Slaveckas už 28 dienas 
pašelp. ligoj 2ro laipnsio, narys
47 kp. $28.00

1030 Antanas Peldžius už 10 dienų
pašelpos ligoj 3-čio laipsnio na
rys 39 kuopos $15.00

1031 “Darbininkų Balsas” už at
spausdinimą 5000 naujų nariams 
paliudijimų $130.48

1032 Bucas l^rothers už 300 dūdų
dėl išsiuntinėjimo kuopoms pa
liudijimų $8.00

Gegužio 27 d. 1916 m.
1028 Kun. J. J. Kaulakis už a.a.

Kazimierą Marcinkevičių, narį 
10 kp. pomirtinė I skyriaus $150.00

1033 Petrone Gaidjurgienė už 37 d.
pašelpos ligoj 2ro laip. narę 10 
kuopos $37.00

1034 Mykolas Makulis už a.a. Jie- 
vą jo moterį, narę 1 kp. pomirtinė
I skyriaus $150.00

1035 Jonas Turtulis už 13 d. pa
šelpos ligoj 2ro laipsnio, narys 6 
kuopos $13.00

1036 Antanas Bradelis už 30 dienų 
pašelpos ligoj 4to laips., narys 123 
kp. (paskutinė dalis prie bill No.
895) $60.00

Gegužio 30 d. 1916 m.
1037 Juozas Petrauskas už a.a. Juzę 

Petrauskienę, narę 77 kp. pom.
I skyriaus $150.00

1038 Kazys Girnius už 22 dienas pa
šelpos ligoj 4to laipsnio, narys
35 kp. $44.00

1039 Mot. Miškinis už 10 dienų pa
šelpos ligoje 2ro laipsnio, narys
35 kp. $10.00

$7.25

$17.50

Viso $1,985.49
BIRŽELIO MftNESIO IŠMOKĖJIMAI. 
Birželio 2 d. 1916 m.
1040 Teodora Žutautas už 26 die

nas pašelpos ligoje 1mo laipsnio
narė 157 kp. $13.00

1041 Adomas Girnikas už 101/, die
nų pašelpos ligoj, 3-čio laipsnio 
narys 103 kp. $15.75

1042 B. Vaišnoras metinė mokestis 
į Tautos iždą po 5c nuo kožno 
Sus-mo nario iki 31 Seimui $400.00

1043, Kun. M. Punkauskas metinė 
mokestis į Federacijos Liet. R.
K. A. po lc nuo kožno nario iki 
31 Seimui $80.00

z 1044 The First Lithuanian Bldg.
Ass’n. už padėtą stipendijos fon
dan tam tikra dalis nuo Sus-mo 
narių skaitliaus už 1 metus iki 
31 Seimui $80.00

Birželio 12 d. 1916 m'.
1045 Jonas Žilinskas, už a.a. Marę

jo moterį, narę 180 kp. pomirti
nė I skyriaus $150.00

1046 Kazys Andrijauskas už a.a.
Oną Andrijauskienę, narę 18 kp. 
pomirtinė'1 skyriaus $150.00

1047 Pranas Mačiulis už 18 dienų 
pašelpos ligoj 2ro laipsnio, narys
101 kuopos $18.00

1048 Agota Ragelienė už 88 dienas 
pašelpą ligoj 2ro laipsnio, narė
90 kuopos $88.00

1049 Adomas Monkevičius už 56
dienas pašelpą ligoj 4to laipsnio 
narys 123 kuopos $112.00

1050 A. J. Vaitkus už 3 narius 176
kp. atgražinta mokestis (atmesti) $3.99

1051 Tananeviez Pub. Co., už pagar
sinimą Susiv. “Katalike” pa
skutinį kartą pagal sutartį .84

1052 Juzė Aleknavičienė už a.a. Bo-
li jos vyrą, narį 102 kuopos I 
skyriaus $150.00

1053 Ignas Daugintas už 7 dienas 
pašelpa ligoj 2ro laipsnio narys
154 kuopos $7.00

1054 Petras Kitavičius už 8 dienas
pašelpos ligoje 2ro laipsnio, na
rys 35 kuopos $8.00

1055 J. S. Vasiliauskas alga už Ge
gužį ir kitos išlaidos $153.41

1056 Kun. J. J. Jakaitis už kelionę
centro vald. susirinkiman 19 d. 
sausio 1916 m. $33.72

Birželio 20 d. 1916 m.
1057 Pranas Cijunskas už 77 die

nas pašelpos ligoj 2ro laipsnio, 
narys 141 kuopos $77.00

1058 Teklė Simonaitienė už 105
dienas pašelpos ligoj 2ro laip
snio, narės 1 kuopos $105.00

1059 Ona Puodžiūnienė už 79 die
nas pašelpos ligoj 2ro laipsnio, 
narė 115 kuopos $79.00

1060 Juozas Šokis už 43 dienas pa
šelpos ligoj 2ro laipsnio, narys
147 kuopos $43.00

1065 Jonas Razauskas už 9 dienas i
pašelpos ligoj 2ro laipsnio, na
rys 169 kuopos $9.00

Birželio 26 d. 1916 m.
1061 Matas Skistimas už a.a. Jievą' 

Skistimienę, jo moterį, narę 11 
kuopos, pomirtinė I skyriaus $150.00

1062 Kun. J. J. Kaulakis už a.a.
Juozą Matutį, narį 10 kuopos po
mirtinė I skyriaus $150.00

1063 Kun. J. Dumčius už a.a. Pet
ronę Baliunienę, narę 29 kuopos, 
pomirtinė I skyriaus $150.00

1064 Jurgis Kandrotas už a.a. Ago
tą Kondrotienę jo moterį, narę
8 kuopos, pomirt. I skyr. $150.00

1066 Jurgis Vasiliauskas už 20 die
nų pašelpos ligoj 3čio laipsnio, 
narys 35 kuopos $40.00

1067 Agota Gailaitienė už 40 dienų 
pašelpos ligoj 2ro laipsnio, narė

. 87 kuopos $40.00
1068 Ignotas Narušaitis už 36 die

nas pašelpos ligoj 2ro laipsnio, na
rys 131 kuopos $36.00

1069 Benediktas šalčius už 11 die
nų pašelpos ligoj 2ro laipsnio, na
rys 87 kuopos $11.00

1070 Grasilda Stalionienė už 16 d. 
pašelpos ligoj 2ro laipsnio, narė
51 kuopos $16.00

Viso $2,519.71

visų 3-j,f mėnesių nu buvimas, 
IŠLAIDOS IR BALANSAS.

Balandžio mėn. pribuvo 
Gegužio mėn. pribuvo 
Birželio mėn. pribuvo

$5,638.43
$3,317.12

$1,526.51

Viso pribuvo $10,482.06 
Balandžio mėn. išmokėta $3,146.43
Gegužio mėn. išmokėta $1,985.49
Birželio mėn. išmokėta $2,519.71

Viso išmokėta $7,651.63 
Atliko Susiv. ižde $2,830.43
Nuo pirmiau buvo ant rankų $9,863.49

Iki 1 d. Liepos lieka ant rankų $12,693.92 
29 d. Birželio naujam kasininkui

perduota $3,000.00

Pas seną kasininką liekasi, kol 
buvo paskirta vieta kur padėti $9,693.92

SLRKA. senasis iždininkas 
Pranas Burba.

SLRKA. Raštininkas
J. S. Vasiliauskas.

“Kaulo su Povilu pasikal
bėjimą”.

Žmonių buvo pilna sve
tainė. Visi užsilaikė kuo- 
ramiausiai.

Vakaro metu buvo plati
nama katalikiškoji spauda. 
Tuo daugiausia pasidarba
vo AI. AUsiunas ir K. Klin- 
ka.

Pageidautina turėti dau
giau tokių vakarų. Ir jei 
tokie vakarai dažniau įvy
ktų, tai čia nebūtų vietos 
nei socialistams, nei laisva
maniams.

ATtkaro surengimui dau
giausiai pasidarbavo A. Li- 
kša ir AL Lakošauskaitė.

Panemunietis.

strai niekur stipriau neatsi
laiko prieš rumunus. Šitie 
gi užiminėja miestelius ir 
miestusš Austrai tik tuo- 
met, sakoma, pasistatys 
prieš rumunus, kuomet su
silauks pagęlbos, kurią siun 
čia fieldmaršalas von Hin- 
denburg.

Vienr.oj oficialiai prane
šta, kad austrai vengrai ap- 

idę buvusią, Transylvani- 
jns sostinę Hermannstadt
ir Sepsy St. Gyvergy.

BJAURIAI ELGIASI SU 
NELAISVAIS.

IŠ LIETUVIŲ GYVENIMO i ;|ANfilA| N)EK0 NEDARO 
-^AMERIKOJE

0 • 1* a * ! Kuomet Bulota išėjo antdocialistu ir j pagrindų, tai užgesinta ap
link jį visos šviesos. Ir

laisvamaniu
vargai

Socialistų ir laisvamanių 
šulas, didžiausis neišmanė- 
liu kvailintojas “velnių ku- 
pčius”, stebėtinas tamsuolis 
Mockus, nuteistas AVaterbu- 
ryj į kalėjimą už bjauriau
sias blevizgas.

Lietuviai socialistai ir lai-' 
svamaniai dabar iš kailio 
neras, kad kaip nor3 pa- 
iuosavus tą žmonių apgau
dinėtoją iš kalėjimo. Jie 
renka dabar po visą Ame
riką pinigus^ kad su tais pi
nigais su advokatų pagelba 
paliuosavus savo prietelį 
Mockų. Gal būt, kad soci
alistai pašvęs kokią dalį tų 
pinigų, kur Bulota surenka, 
kad tik Mockų išliuosavus. 
Tik vargiai bepavyks tai 
jiems, nes, girdi, Mockus sė
di labai giliai įklimpęs.

Tai dar kartą visiems pa
rodo, kokie tamsybės šali- 
nikai yra laisvamaniai ir so
cialistai, kaip jie rūpinas 
kuodaugiausiai žmonių ap
kvailinti ir apgauti.

Skaitytojai, pagalvokite, 
ar ne laikas nusikratyti nuo 
tų tamsuolių jungo, kurie 
lietuviams sarmatą daro ir 
prieš pačius svetimtaučius.

sviesos. 
tuomet ant pagrindų matė
si koki tai žiopčiojanti sto- 
vvla su blizgančiomis, kaip 
katino akimis. Alat, norė
ta tuomi padaryti gilesnį į- 
spudį į žiūrėtojus ir klausy
tojus.

IŠ PROTESTU.
Shanghai, Kinija. — Vie

tos pirklybiniai rateliai la
bai sujudę prieš Anglijos 
valdininkus, kurie percenzu- 
ravo visus laiškus ir siunti-

Šiomis dienomis vokiečių 
vyriausybė pasiuntė Rusi
jon protestą delei netikusio 
elgimąsi su kareiviais nelai- 
svinis. Jie, girdi, marina
mi badu, verčiami sunkiai 
dirbti, niekinami ir tt. 
“Jeigu rusai nesiliaus taip 
barbariškai elgties su musų 
nelasviais — rašo vokiečiai, 
— tai mes taip pat elgsimės

/ d

ROSELAND, ILL.
BULOTOS PRAKALBOS.

mus, siunčiamus i čionai iš su nelaisviais”. 
Amerikos garlaiviu “Em-‘ 
press of Russia.” Atplėšta 
net Suv. Valstijų valdiški 

Tečiau ir šitas triksas ne- siųsti vietos ameri-
pasisekė socialistams. Nes 
pabaigęs kalbą Bulota su 
Žemaite rinkdami aukas 
nesurinko nei savo algai, ko 
kią socialistai jam moka.

Paskui kalbėjo Bulotienė 
apie ten kokią “pirmeivių” 
“Žiburėlio” draugiją. Aš 
negirdėjau, bet kiti man pa
sakojo, jogei jinai bekalbė
dama pasisakiusi, kad esan
ti koki tai tos draugijos ge- 
nerolienė ar viršininkė. Ir 
jinai rinko aukas.

Ant galo Žemaitė paskai
tė kokias tai beždžionių ei
les, kas labiausiai patiko so- 
sialistams.

A. K. Cicilikas.

ROSELAND, ILL.

koniniam konsuliui. Anglai 
nei domos neatkreipia į 
AVasliingtono vyriausybės 
protestus.

LAKŪNAI UŽMUŠĖ 150 
BULGARŲ.

Brolių Strumilų svetainė
je vietos socialistai anądien 
buvo parengę prakalbas. 
Kalbėjo ži n< anas socialis
tams pinigų kolektorius A. 
Bulota. Susirinkę į pra
kalbas žmonės tečiau nega
lėjo nugirsti, ką jis kalba. 
Matė tik mosuojantį ranko
mis ant pagrindų žmogų. 
Publika ėmė todėl nerimau
ti. Pasigirdo balsai, kad 
čia turbūt kalba ne Bulota, 
bet šiaip koks italijonas.

Po šito Bulota pakėlė sa
vo balsą, ėmė kalbėti gar
siau. Ir tik teko nugirsti, 
kaip jis keikė kažkokius 
“klerikalus”.

Kadangi A. Bulotai visur 
nesiseka su prakalbomis, 
tai socialistai sumano vi
sokius budus, bi tik dauginu 
išmelžti aukų iš susirinku
sių į prakalbas.

L. R. K. Spaudos Dr-jos 
19 kuopa turėjo vakarą su 
prakalbomis rugpjūčio 27 
d. Pirmiausia kalbėjo gerb. 
“Draugo” redaktorius, kun. 
DE A. Alaliauskis, apie 
spaudos galybę. Gerb. kal
bėtojas vaizdžiai išaiškino, 
kad šiais laikais spauda y- 
ra galingesnė už stipriau
sius pasaulyje ginklus. Šian 
die spauda tveria ir griauja 
valstybes, sostus, stato ir 
ardo paminklus, bažnyčias.

Skatino todėl visus skai
tyti katalikiškus laikraš
čius, kuriuos žmogus be
skaitydamas tegali apsišvic- 
stf ir išlavinti savo protą ir 
valią. Kalba labai patiko 
susirinkusiems.

Kalbėjo vietos parapijos 
klebonas, kun. P. Lapelis, a- 
pie parapijines mokyklas ir 
vaikų mokinimą šitose mo
kyklose. Skatino lietuvius 
tėvus savo vaikus leisti tik 
į parapijines mokyklas, jei 
nori iš jų ateityj susilauk
ti ko nors gero.

Sulošta komedija “Bai
sus sapnas”. Visi artistai- 
megėjai kuogeriausia atliko 
savo roles.

P. Maeulskis gražiai pa
dainavo dvi daineles. P-lė 
Kliviekaitė padeklemavo. 
P-lė Lukašauskaitė dainavo

Saloniki. — Smarkiai vei
kia lakūnai Balkanuose. A- 
not sąjungininkų lakūnai 
bombardavo bulgarų karės 
stovyklą Sorroviehe ir bom
bomis užmušė 150 bulgarų 
kareivių.

Trįs bulgarų lakūnai už
puolė sąjungininkų milita- 
rinius sandelius Thasos sa
loje. Anglų lakūnai stojo 
mušin prieš bulgarų lakū
nus. Du bulgarų lakstvtu
vai numušta.

Anglų lakūnai užpuolė 
bulgarų pozicijas išilgai 
Struma upės. Pametė daug 
bombų. Tarpe Drama ir 
Doiran tie patįs lakūnai pa
metė bombas, ant bulgarų 
traukinių, vežiančių prekes.

Bulgarai pabėgėliai pasa
koja, kad bulgarų armija 
panešusi pasibaisėtinus 
nuostolius paskutinių die
nų mūšiuose, ypač mūšiuo
se su serbais aplink Ostro- 
vo ežerą. Bulgarams esą 
trūkstą maisto, kurį užtrun 
karna pristatyti.

RUMUNAI LAIMĖJO PEN- 
Kiy DIENĮĮ MUŠĮ.

Londonas. — Rumunai 
laimėjo svarbų ir didelį mu
ši po penkių dienų kruvi
niausiai kovai su austrais 
arti Orsova, Vengrijoje. 
Rumunų laimėjimas pripa
žįstamas ir Vengrijoje. Au
strai - vengrai po nepasise
kimo persimetė ant vakari 
nio čema upės kranto.

Jei rumunai ir dešiniaja
me savo fronto sparne taip 
smarkiai pasivarys, austrai 
veikiai bus išmušti iš visos 

solo. Ant galo A. Klivie-.r^ransY^van’jOfl-

Parsiduoda namas JKt dvie
jų lubų augšeio. Vienas pa
gyvenimas turi 5 kambarius, 
kitas 6. Taiposgi įvestas ga-/ 
zas ir maudyklės. Arti triji^ 
gatvekario linijų ir elevatov 
rius. Atneša 12 procentą ai 
pelno. Namas yra po nume/ų 
6005 Lafayette avė.

Atsišaukite pas savinjhka 
po numerių 6007 Lafa/ette 
avė.

NESIBIJOKITE DELEI IŠ
TIKUSIO POPIEROS BADO

Amerikos Laikraščių Lei
dėju Susivienij mas, trįs sa
vaitės atgal išsiuntė visiems 
savo narams telegramą už
klausdamas jų sumažinti pus
lapių skaičiaus savo laikraš
čių. Argi turi tas krizis augti 
blogyn ir blogyn ir dagi suma
žinti reikalingų daiktų, vieni 
vaistai kęs ramiai tokį vargą. 
Vienos linijos užteks jiems 
kiekvienam laikraštyje: Tri
ner’s American Elixir of Bi
tter AVine. Visi pasaulio žmo
nės žino, kad šį gyduolė su
teikia geriausią ir greičiausią 
ir greičiausią pagelbą nuo už
kietėjimo, išpulimo, atsirau
gėjimo, stokos energijos, silp
numo, vidurių ligų ir žarnų ir 
tt., ir tie, kurie persitikrino- 
save pasekmėms Triner’s A- 
merican Elixir of Bitter AVi
ne yra geriausi rėmėjai. Ap- 
tiekose. Kaina $1.00 •

Garsus Trinerio Tepalas 
tas pats. Turėk visuomet prie 
rankos nuo reumatzmo, neura
lgijos, skausmo nugaroje ir 
kaklo, susižeidimo, niksterėji- 
mo ir tt. Kaina 25 c. ir 50 c. 
Aptiekoše. 35c. ir 60c. krasa. 
Jos. Triner, Manufaeturing/ 
Chemistas, 1333-1339 So) 
Ashland avė., Chicago, III.

(ApgarsJ

J

z **l

Išėjo iš spaudos 
DVASIŠKOJO GYVENIMO 

VADOVĖLIS.
. Puiki knyga — turtingi, tu
riniu.
Didelė, gražiai išleisti. Tur 
409 pusi.; audeklu apdaryta. 

Su prisiuntimu atReina tik 
DOLERIS. /

Tuojaus ją gausi, lik para
šyk pas:

KUN. A. STANIIKYNA
kas su B. Stočkum sulošė Pačioj Transylvanijoj au- 2634 AV. 67th St, Chicago, III.
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Tautos Fondo i 
Reikalai

$2,000 LIETUVIAMS BE- - N r'
I ARVIAII^ Vfl- 21, SkHr'> PModelphia, Pu LAIvVlAnlu VU 24. Jurgis Pranckunas.

VirTl in ir 22. ^yr,> Cleveland, Oliio.
mtlIJUJti 25. J. Sakalauskas.

23. Skyr., llomestead, Pa.
26. Kun. S. Čepanonis.

24. Skyr., llochester, N. Y.

27. Vytautas Danilevičius. 
26. Skyr., Minersville, Pa.

28. V. J. Lukoševičius.
30. Skyr., Worccster, Mass.

29. Kun. J. J. Jakaitis.
31. Skyr., Chicago, III.

30. Kazys Pakštas, 31 A
Aleksandravičius.
32. Skyr. Chicayo, III.

32. A. Nausiedienė, 33 A. A 
lakis, 34. M. Žaldokas.
33. Skyr. Hartford, Conn.

35. Andrius Pateekis. x
35. Skyr. Cambridge, Mass. 

36. Vladas Jakavičia.
36. Skyr., Scranton, Pa.

37. A. Sodeika.
37. Skyr., Brockton, Mass'.

38 M. Abračinskas.
3$. Skyr., Neiv Philadelphia, 

’• Pa-

39. Kun. V. Matulaitis.
39. Skyr., Chicago, III.

40. Antanas J. Sutkus.
40. Skyr. Waterbury, Conn. 

41. J. Kovas, 42. Vincas
Uunanauskas.

(Atsišaukiąs į Tautos Fon
do komisiją).

Kadangi lietuvių belais
vių Vokietijoje yra apie 20, 
000 ir jų padėjimas begali 
varginiiigas, tai T. Fondi 
valdyba nutarė siųsti “Li- 
tliuanias” dr-jai, kuri rū
pinasi lietuvių belaisvių šel 
pilnu, Šveicarijon, $2,000 
Bet kadangi visa Tautos F 
veikimas yra giliai demo 
kratiškas ir ttarkus, tai 
tam siuntimui yra reikalin 
gas didžiumos Tautos Fon 
do koisijos pritarimas. Kai] 
jau minėta, centro sekreto 
rius neturi visų Tautos Foi 
do komisijos sąnarių adre
sų, todėl negali į kiekviena 
sąnari kreipties laiškais ir 
kreipiasi per laikraščius:

Visi T. F. komisijos sąna 
riai turi per savaitę laik< 
(nuo patalpinimo šio atsi
šaukimo spaudoje) pranešt 
T. F. sekretoriui, ar prita 
ria pasiuntimui $2,000 “Li 
thuanios” dr-jai Šveicari 
jon dėl sušelpimo lietuvi,, 
belaisvių Vokietijoje. Prie 
to komisijos sąnariai turi 
prisiijsti ir savo adresus, 

Dalykų aiškumui ir žiniai 
musų visuomenės žemiau 
paduodamų ir visų T. Fon
do komisijos sąnarių pavar
des.

Kazys Pakštas,
T. F. sekr.

P. S. Gavę didžiumos ko 
misijos pritarimą, minėtu* 
pinigus greitu laiku pasių 
sime “Lithuania’i”.

TAUTOS FO^DO KOMISI
JA.

vUKOS TAUTOS FONDUI

1. skyrius, Neicark, N. J.

I. Kun. J. Dobužinskas, 2 
Kazys Vaškevičius, 3. Barbo 
ra Vaškevičiutė, 4. Ant. Ma 
sfuidukas, 5. Al. Novakaus- 
kas.
..2. Skyrius, Pittsburgh, Pa

6. Kun. J. J. Sutkaitis, 7 
J. J. Miliauckas, 8. B. Vaiš 
noras.

3. Skyrius, Girardville, Pa 

9. Kun. Dr. Pr. Augustai
tis.

5. Skyrius, Neiv Britain,

Conn.
10. Kun. E. Grikis.

6. Skyr. Baltimore, Md.
II. Juozas Vasiliauskas, 12 

Juozas Pauticnius, 13. Juozai 
Janulevičius.

10. Skyr. Bridgeport, Conn

14. Kun. M. Pankauskas.
11. Skyr. S. Boston, Mass.

15. Kun. T. Žilinskas, 16 
Kun. F. Kemėšis, 17. M. Ve 
nvs, 18. S. Noreika.

12. Skyr., Athol, Mass.

19. Kun. Pr. Meškauskis.
13. Skyr., Brooklyn, N. Y.

20 Kazys Krušinskas.
14. Skyr. Kingston, Pa.
21. Jurgis Jonavičia.

15. Skyr. Donorą, Pa. 

t 22. Kun. Magnus Kazėnas.

iš Girardville, Pa., T. F. 3- 
čias skyrius.

Po $2.00 aukavo: J. N. 
l.iffits; M. A. Kelker, att’y, 

T. B. Howler. Po $1.00 auka- 
o: P. Žalvienė, M. Jasulai- 
ienė, P. Sutkaitienė, M. J. 
’larck, J. J. Foy, llenry 
Velles, T. J. McDonald, Dr. 
I. J. De\vev, E. C. Malarkey, 
'b. Fife, Dr. AV. L. Binning- 
lani, Dr. AV. R. Buckley, M. 
r. AVelsli, P. Ar ano vi cz, M. 
hulienė. Smulkių aukų pas 
vetinitaučius surinkta $29.- 
3. Viso 54.33.

Per T. F. 3-čio skyriaus 
nukalbąs 11 birželio, 1916.

Po $5.00 aukavo:.Kun. Dr. 
’r. Augustaitis ir Pr. Micevi-

•įus, A. Bernotas, A. Šiuža,
L Juodsnukis, T. Vasiliauc- 
:as, Z. Zubrys, Ig. Koscians- 
:as, J. Vilkelis, V. Subočius,
). Saonutė, M. Radzevičienė,
3. Urbonu vičia, J. Pauža, Ig. 
Gelumbauckas, K. Akromas, 
Ant. Bliznevičia, J. Raibikis,

Bieliauckas, J. Demkus. 
Smulkesnių aukų $8.20. Viso 
£39.20.

Seniau surinkta:
Po $1.00 nuo šių asmenų: 

B. Kreivėnas, P. Šlumbienė, 
St. Miksa, V. Morkūnas, T. 
Kuncevičia.

Viso labo $100.00
Smulkių aukų $11.47

'š Neiv Canaan, Conn.
Mykolas Juozapaitis auka

vo $5.00.
Alsiems aukautojams Tau- 

os Fondo vardan tariu nuo- 
urdų ačių!

Kazys Pakštas,
T. F. Sekr.

LUZERNE, PA.
Švento Jono Kr. draugija 

mvo susirinkime nutarė, kad 
kiekvienas draugijos sąnarys 
sumokėtų nukentėjusiems dėl 
karės lietuviams po 25 centus. 
Pečiau geros širdies sąnariai 
paaukavo dar daugiau — su
rinkta viso $36.00.

$2.00 aukavo A. Vaitulio
uis.

Po. $1.00: P. Padolskis, F. 
Padolskis.

Po 75c.: B. Padolskis, J. 
Stucka.

o 50c.: J. Gereltauskas, B. 
Žėkas, A. Marietis, M. Mote- 
junas, P. Baltašavičia, A. Ge
gužis, K. Kalėda, A. Ivoška,
A. Jenkeliunas, P. Gegužis, A. 
Rameikis, A. Rameikis.

Be to dar kiti davė ir po 
25 c. sulvg nutarimo. •

Šituos $36.00 priėmė T. F. 
14 skyriaus išdininkas B, 
Žėkas, Kingston, Pa. 

LUZERNE, PA.
Šv. Jurgio draugija paau

kojo $10.00. Pinigus paėmė 
T. F. 14 skyriaus išdininkas
B. Žėkas.
.. EDWARDSV1LLE, PA.. 
Politiškas Kliubas — $25.00

Šv. Juozapo dr-jos sąnariai 
suaukavo $6.40. Induota B. 
B. Žėkui.

KINGSTON, PA.
Pas Jurgį Gudavičių krik

štynose surinko Jurgis Peckis 
$3.60. Induota B. Žėkui.

ATSKAITA TAUTOS FONDO IS PAJAMŲ IR IS 
MOKESNIŲ UŽ 3 MĖNESIUS, TAI YRA: LIGI

RUGPJŪČIO 31, 1916 M.

Birželio 1916 m., balansas ........................ $51,272.04

Birželio 9, 1916. gauta iš:
Tautos F. 1 skyriaus, Newark, N. J............  $325.00
S. L. R. K. A. delegatų laike seimo Philadel-

pliia, Pa. ......................... 46.95

Tautos F. 13 skyriaus, Broooklyn, N. Y. 40.00
Liepos 3, 1916. gauta iš:

J. E. kard. (įibbonso, Baltimore, Md............ 200.00
Aukų iš Gerinau Savings Bank, Balt. Md. 10.00

Liepos 5, 1916.
Kun. A. Petraičio aukos iš Gilbertville, Mass., 51.50 

Liepos 13, 1916.
Anelės Benas iš l’atterson, N. J....................... 20.00
Taut. F. skyriaus, Grand Rapids, Mieli. 38.31
T. F. skyriaus, E. St. Louis, 111.................... 25.00
Saldž. Šird. V. J. dr-jos, Chicago, III............ 78.87
D. Bugnavičiails aukos surinktos prakalbose

Lewinston, Mass....................................... . 49.40

J. Statkevičiaus aukos surinktos krikštynose,
Detroit, Mich..........  ............................... 12.00

. i ,
Tautos Fondo skyriaus, New Haven, Conn. .. .45.44 
šv. Pranciškaus dr-stės, New Haven, Conn. .. 54.56
Kun. S. Kučio aukos surinktos “Tag Day”
* i

Haverhill, Mass.......................................... 251.53
T. F. 13 skyriaus, Brooklyn, N. Y.................... g.50
166 S. L. R. K. A. kuopos, Middlesboro, Mass. 22.35
T. F. skyriaus, So. Boston Mass...................... 73.78
Onos Babarskiutės iš Tamaųua, Pa................. 3.00
Visų šš. dr-jos Chicago, III. ................... 17.50

Liepos 24, 1916.
A. Prečinausko, Chicago, III............................. 10.00

Liepos 26, 1916.
T. F. skyriaus, Baltimore, Md........................ 100.00

Liepos 20, 1916.
Kun. Januso aukos iš Forest City, Pa......... 27.80
Jurgelevičių aukos surinktos vestuvėse Mid

dlesboro, Mass.......................  8.00
Jok. šliko iš Roxbury, Mass.............................. 5.00
T. F. skyriaus, Athol, Mass. ......................... 80.00
G. Vaškos duoklės T. F. Cliester, Pa............. 1.00
T. F. 13 skyriaus, Brooklyn, N. Y.................. 7.80

Rugp. 2, 1916 gauta iš
S. V. Kulikausko aukos AVaterbury Conn drjų 30.00
Kun. Česnos iš Tamaųua, Pa............................ l.ot)
pp. Baltrikonių aukos sur. vestuvėse, Gary, Ind. 10.00
Šv. Cecilijos Ged. dr-jos, Chicago, 111............. 13.65
Šimkų aukos sur. vestuvėse, Spring Valley, III. 5.25 
P. Ragausko aukos iš Vandergrift, Pa............. 11.25

Rugp. 9, 9116. .
41 kp. Pilu. Blaivininkų, Chicago, III............. 22.15

Rugp. 14, 1916.
T. F. skyriaus, Cedar Rapids, Mich............... .♦ 5.00
Antano Knistauto, Chicago, III........................ 2.00

Rugp. 16, 1916.
S. L. R. K. A. 137 kuopos ir Šv. Mikolo dr-jos

Rockford, III................................................ 13.90
Rugp. 22, 1916 m.

A. Nausėdų aukos surinktos krikštynose
Kewanne, III.................................................... 8.55

Šv. Juozapo par. aukos surinktos bažnyčioje
AVaterbury, Conn............... ......................... 39.74

J. J. K. Miliausko aukos surinktos priimant

Rugp. 26, 1916
Aleksandravičių, Broooklyn, N. Y.........  23.50

Rugp. 29, 1916.
Šv. Jurgio dr-jos, Trenton, N. J.......................42,35
M. Juozapaičio, New Cannaan, Conn............. 5.00
Tautos Fondo 32 skyriaus, Chicago, III.........  88.87
Tautos Fondo 3-čio skyriaus, Girardville, Pa. 100.00

Birželio 6, 1916 gauta iš: '
P. Šato aukos iš N. Abington, Mass. .... 21.00

J. Jakaičio aukos 136 kp. ? AVateroliet, N. Y. 27.00 
Tautos Fondo skyriaus, Youngstown, Oliio. 56.75
P. Deksnio aukos iš llarvey, III...................... 12.28
Kun. Čepanonio aukos Duųuesne, Pa. liet. 100.00 
A. Gudaičio aukos iš Nevv Philadelphia, Pa. 9.80

Labu per trįs mėnesius įplaukė .............  $2,261.33

Iš viso ligi 31 d. rugp. į Tautos F. įplaukė $53,533.37

IŠMOKESNIAI TAUTOS FONDO, L. I. BIURO 
IR TAUTOS TARYBOS REIKALAIS.

Išmokesniai pranešti birželio 1-mą, 1916. $22,854.92
Birželio 6-tą, 1916.

Rašomoji popiera išdininko raštinė ............... 2.20
Tautos Fondo valdybos išlaidos, kelionės lėšas

t. F. Seiman ............................................. 25.00
Atstovi} Europon išlaidos................................ 808.42

Liepos 6, 1916.
“Draugui” už spaudą ................................... 43.50
Kasininkui kninga ir raštinės mažmožiai___ 6.00
Nukentėjusiems dėl karės šelpti į Vilnių 16,446

markių, į Kauną 10,964 markes, ir p. S.
Šimkaus pasiųsta p. A. Smetonai $3,957.34, 
arba 21,695 markės, labu išsiųsta .... 8,957.34 
Rugp. 3, 1916.

Liet. Infonn. Biuro reikalais ..................... 507.40
Kun. Viskontui Inf. reikalais ..................... 200.00

Rugp. 26, 1916.
Kun. J. Žiliui “Die Lithauen” reikalais .. 150.00
Informacijos Biuro reikalais ................. 1,000.00
Tautos Fondo raštinės išlaidos ..................... 60.00

Labu išleista.............................................. $34,614.78
Balansas Tautos Fondo ižde.................... 18,843.04
So. Bostono Tautos F. sugrįžęs užprotestuo

tas čekis .................................................. 73.78
Protestas reikaluose minėto čekio................... 1.77

Labu ...................................................... $53,533.37
B. VAIŠNORAS,

Tautos Fondo Išdininkas.

NAUJAS KNYGŲ
KATALOGAS

I

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

Adresuokite:
“DRAUGAS”,

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

__ Tąsa
771. Vidurinių Amžių Istorija. Sek

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

ĮVAIRIOS KNYGOS.
784. Apie turtų išdirbimą. Parašė 

Schram. Verte S. M. Veikalas 
gvildenantis politišką ekonomi
ją Kokiais keliais išsidirba tur
tai, kaip jie susikrauna ir kaip 
atsilėpia ant gyvenimo draugi
jos. Chicago, III. 1900, pusi.
139............................................

815. Gyvenimo Pamatai. Sutaisė K.
J. D. Kiekvienam patartina per
skaityti knygelė. Newark, N. J.
1915, 26. pusi...................................10

791. Auginimas ir Maitinimas Mažų
Kūdikių. Parašė Dr. J. Kulis. 
Chicago, III. 1907, pusi. 28...........10

792. Džiova ir Alkoholis. Dvi Dr. F.
Matulaičio pasakitos apie džio
vą ir kenksmingumą alkoholio 
vartojime. Chicago, III. 1911, 
pusi. 25........................................... 10

793. Hgiena, arba mokslas apie už
laikymą sveikatos. Pagal Berne- 
są, Dr. Noll ir kitus sutaisė Šer
nas. Kas ją su atyda perskaitys 
pataikys apsisaugoti nuo viso
kių ligų užlaikyti čielybėje savo 
sveikatą, pailgint savo amžių ir 
užauginti sveikus ir tvirtus vai
kus. Chicago, III. 1897, pusi. 132

819. Kokia Autonomija Lietuvai Rei
kalinga? (Autonomija ar Savi- 

x valdą?) Parašė J. Gabrys, ....
822. Lietuvių Tautos Memorijalis. 

Parašė ir indavė Tauti) (Ras- 
sių) Kongresui Londone atsibu
vusiam liepos 26—29 1911 m., J. 
Gabrys. Vertimas iš prancūzų 
kalbos dalis I AVilkes Barrc, Pa.
1911, pusi. 12................................10

823. Lietuvių Tautos Memorialas.
Parašė J. Gabrys. Dalis II. Chi
cago, III. 1913, pusi. 17............

824. Lietuvių Vartotojų draugijos.
Pagal 1912 m. anketos. Parašė 
P. K. Vilnius, 1912, pusi. 32 ..

rbg..Patrimpo laiškai. Parašė A. A.
K. Shenandoah, Pa. 1907, pusi.
161 ............................................

828. Pergyventos valandos (Karvo
jaus laiškai). Parašė K. A. K. 
Shenandoah, Pa. 1906, pusi. 140

843. Tiesos Žodis Socijalistams. Pa
rašė Kunigas. Trečia laida. Tai 
geriausia knygelė pažvnimui kas 
tai yra tie musų lietuviškieji so- 
cijalistai bei “cicilistai”. Su pa
veikslais, ............................... . . .10

915. Sveikata, arba trumpas kelias į 
sveikatą pamatinės žinios iš 
anatomijos, fizijologijos ir hy- 
gienos. Sutaisė Dr. A. L. Grai- 
čiunas. Chicago, III. 1911, pusi. 
Drūtuose audimo apdaruose ..

917. Užkrečiamųjų Ligų Išsiplėtoji- 
mo Budai ir Kova Su Joms. Su
taisė Dr. A. L. Graičiunas, ....

930. Katekizmas apie Alkolį. Iš 
Prancūziško vertė J. P.............

932. Pilnosios Blaivybės Katekizmas. 
Pagal J. M. Cullen, sutaisė kun.
P. Saurusaitis, ........................

935. Saltunas, Kiekvienam lankRn- 
čian “saliuną” patartina per
skaityti šią knygelę. Parašė kun.

A. Yanušas, ......................... .5
939. Sosialistai. Kas jie? Iš kur atsi- 

rado? Ko nori? Parašė kun. A. 
Civinskas. Shenandoah, Pa., 124
pusi................................................. 10

947. Mandagus Vaikelis. Gražaus ap
siėjimo pamoka,..............................5

(Toliau bni)

.35

.35

.10

.10

.10

.45

.45
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15
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40
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Chi cagcje SUSEGĖ MERGYTE. SUSIRINKIMAS.
- - - —

I ŽViikar trijų meti, Oiiy- lfvn.n Kataliku
Kapplc (KM) Edsrmoat S!pt,uii()s į„.llu,,j

,ve.) bc^aizdaina 
kurtes ant Kauno ilgiuos už
sidegė Milelius ir pati 
legusi mirv.

Suv. Valstijų kongresas, 
užjausdamas Lietuves var
gams, skiria Lietuvos nav. 
dai “Lietuviu Dieną“ (Tag 
Day). Toje dienoje visose 
Suvienytose Amerikos Val
stijose bus renkamos aukos 
ne vien nuo lietuvių, bet ir 
nuo svetimtaučiu. Juo ge
riau busime prie tos dienos 
prisirengę, tuo daugiau su
rinksime aukų. badaujančiai 
tėvynei. Sulyg gautųjų, ži
nių “Lietuviu Diena“ y
lietuviams skiriama lapkri-,.q), KožaneavoS) ApaStah- 

čio 1 dienoj šių metu (Vi-j ;tl-s Piln Piaivinin/-n 
su Šventu). Taigi laiko y-| L. K K Spaudos j 
ra liko labai mažai, o dar- ;-lų SLTJKA. 16 kp. ir Tau- 
bo bus labai daug. į p01l(I() 43 s]<vriaus>

Kad ši svarbu darbą kuo j Susirinkimo nutarta pa- 
greičiausiai pradėjus iri aginti visas draugijas pn 
kuogeriausiai nuveikus, j drašyti prie Tautos Fondo, 
šiuomi kviečiame visus Chi-j Kerinčios prisirašyti turi T. 
cagos lietuvius i susirinki- , ondo iždan Įmokėti $10.00 
mą, kuriame bus išrinktai u.io pirmojo sąnariu šių m 
ceiltralinė Chicagai valdyba ! r imo kitą likusią šimtą po 
surengti “Lietuviu Dieną“. Į <5.00. Kiekviena tokia pri- 
Susirinkimas Įvyks rugsėjui-įrašiusi dr-ja tini išrinki i 
13 dienoj š. m. Šv. Jurgio j komitetą T. F. nukabius, 
parapijos svetainėje (kam- Nutarta visus lietuvius ir 

'ietuvaites raginti prisidė- 
i prie T. Fondo skyriaus.
Parinkti iš draugiją p 

kokius 3 žmones, kuri.1 a-

C r.
Id G v

pro* su- \ aldybos taip gi Literatiš
kos Komisijos susirinkimas 

aP' i'iivyk. Nerudoje 6 d. rugsė- 
|.jn 1916, 8 vai. vakari* Šv.
i^urgio parapijos kleboni
joj ■*. Visi malonės pribūti,

Sv. Mykolo Ark. parapi
jos svetainėje rugpjūčio 2'*' 
Leną Įvyko šitos parapijos 
liaugijų ir kuopų valdyba 
atsirinkimas. . Valdybos bu 
zc iš šoka ličiu draugiją, šv. 
Juozapo Ai)., Giesmininku 
I)ram. po Šv. Cecilijos glo- 

Šv. Kazimiero, L. Vy
ti 5 kp., Motoru Sąjungos 
i k]).. Dari). Sąjungos 20

nes vra labai svarbus rei
kalai.

Aidi K Dr. Centro rast.

uniUHUlcČIAl PRASĖKI
ME RENGTIES PRIE 
“LIETUVIŲ DIENOS”!

'"-ea.e U c- ? ėe

GERA MIETĄ GERAM 
VA RŪDN INKŲ L

Lietuviu parapijoje reika- 
• ugas yra vargoninkas. Ku
ris galite užimti vargo,tinko 
vietą — atsišaukit. Išilgas 
diaug su aplikacija pasiųski
te šiuo adresu:
“ Draugo“ Administracijai, 
1^)0 V,'. 46th St.,

Cliicago, Tll.
Perduoti A. Z.

pas Auburn a vė. ir 33 gat
vės). Susirinkimo pradžia 
lygiai 8 vai. vakare.

“Draugo“ redakcija, 
“Kataliko“ redakciją. 
“Lietuvos“ redakcija,
‘ ‘ Savaitinio Draugo ’ ’ 

redakcija

v is T. F. skyriui pnge’b n 
i b Tektuoti aukas po namus. 

Nutarta dar vienas drau- 
ri Įą ir kuopų valdybų susi- 
dūkimas turėti rugsėjo 2-1
L vakare. Todėl šin susi-1

________ inkinian kviečiamos visų.
Šiomis dienomis Rast Cbi ' ‘"ingijų ir kuopų valdybos, 

cagoje susimušė aus' ai su Į Rast.
italais. Riaušės kilo i
priežasties “patrini žino“ j 
Mušėsi tur - būt r< bloginu 1 
negu jų tėvynainiai “sena- ( 
mc krajuje“ prie Goricos. j 
Vieni šaudėsi revolveriai* : 
kiti ’mušėsi lazdomis, treti ' 
klupsčiais daužės. Keletą; 
žmonų liko mirtiuainai su 
žeista.

KARĖ EAST CHICAGO J.

PLĖŠIKAI PRIMUŠĖ !U
APVOGĖ LIETUVI.

Prie gatvių 36 ir So. Ke- 
d::ie avė. tris nežinomi pik- 

; bariai užpuolė lietuvį An
am*} Burgį (3816 Ilahman 

Užpultąjį plėšikai 
mušė iki tol, kol jis neapal
po., Po to mukabino nuo jo 
’aikrodėlį 10 dolerių vertės 

Šių metų rugsėjo įnėne- ir paėmė 6 dolerius pinigais, 
syj apskrity,j Cook išduo-i Policija piktadarių nesuga- 
tn 2.993 licencijų apsivesti. Įvo.I
Praeituose metuose tanu 
pačiame mėnesyj buvo iš
duota licencijų 300 mažiau.

LICENCIJOS A?S1VEST!:

MAJORAS ŽADA UŽDA
RYTI 15 SALIUNU.

3MĖJ8 AUTOMO
BILIUS.

Dabar nu,juras Tlnnnp- 
sonas peržiūrinėja bylas 15 
salimui, kurie, jam ncseir 
(’bieagoje, buvo nedėlinmi • 
atdari. Kaip gi įdėli, tie vi 
si saliūnai bus nždarvti.

Širmis dienomis kampi 
ratvių 88 ir Bul’falo avė. 
Automobili,ik mirtinai sužei- 
lė Petrą Lumičą. Šoferis, 
nuvažiavęs žmogų, nei ne
kistojo ir nudundėjo savais

bais. Policija suskato 
/.lies, bet jau buvo pervė- 
l,i.

PAVOGĖ TEISĖJO 
AUTOMOBILI.

Į 3 VYfiSĮI KUOPOS SU-
SiGINKIMAS.

Širmis durnomis nežinomi 
pikladnrini pavogė aul >mo 
bili teisėju Ibiu les. Auto
mobilius stovėjo prieš Snee- 
ders teisino rūmus. Apvog
tasis teisėjas kaiji tik ir na
grinėja bylas automobiliųkar< 
vagilių. v

' "i “r;W>i ,*

Užimtos Valandos Reiškia 
Nutrotytus Kostumerius

Jeigu prekėjas nutvoti ja savo kostumerius tai 
reiškia jogui jo telefonas Imvo perdaug užimtas 
ir tas reiškia jogei jis turi Įsitaisyti daugiau 
telefonu.
Jeigu Tamstos kostumieriai niekados negali 
Tamstos prišaukti jie palieka neužganėdinti ir tuo- 
nii Tamsta patvatiji savo biznį.
Geras business turi Imti gubai vedamas be jo
kio sulaikymo, ir kad visi kostumeriai butų už
ganėdinti. - •

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

duoti kabulius arba surasti savo gimines garsink 
“DRAUGE"

Jei nori pirkti namą, lotą, rakandus, rasti ge
rus kambarius, arba sužinoti kame Įvairus pigumai 
— SKAmK “DRAUGE"

Smulkių paskelbimų kaina, (jei skelbimas ne
ilgesnis, kaip 12 žodžių) yra pirmas kaitas 35 c. 
sekanti po 25 e. arba $1.56 už savaitę.

Apie kainas didesnių paskelbimų kreipkitės 
ypatiškai arba laišku Į “Draugo“ Administracijų.

Administracijos valandos yra nuo S ryto iki -6 
vakaro. Utnrniukais. Ketvergais ir Subirtomis -iki 
8 vai. vakaro.

t

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

Telephone Drover 6114

Chicago Telephone Company 
Bell Telephone Building 

Official 100

Skaitykite ir platinkite 
||“Draugą”. Rašykite įdomių 

DRA TIGAS’’ žinių iš savo krašto.
* DIENRAŠTIS§ ŠV> TT-x -r->. a a

-------------------------------| Kainuoja tiktai |;t
VINCAS STANCIKAS, i * -rr---- -----------_----— ? I

ra musu Įgaliotas 
i nkti prenumeratą 
ui“ ir priiminėti pinigu? 
’hfcagoje ir npielinkėje.

“ DRAUGO“ A DM

Beelhovcno Lietuviu Konservatorijoje
Muzikos mokslas prasidės 

RUGSĖJO 11 d. Mokinama 
skambinti pianu, smuikuoti, var
gonininkavimo, dainuoti ir gro
ti ant visų pučiamųjų instru
mentų. Taipgi išguldoma teorija, 
harmonija ir inuz. istorija.

Užsirašyti į bile kurį mu
zikos skyrių galėma die
nomis ir vakarais nuo Rūgs. 1 
d.

A. POCIUS,
DIREKTORIUS

950 W. 33rd STREET 
Viršium Tananevičiaus Bankos.

PAIEŠKOJIMAS

Aš Ona Džiugienė paieš- 
au savo brolių Juozą ir Yin- 

•o Miliauckų. Abu jie paeina 
š Suvalkų gubernijos, Nau- 
nesčio parapijos, Jesnistvo 
'•minos, Bublatų kaimo. Dvie- 
i metai atgal jiedu gyveno 
Kanadoje. Kas žino prašau 
rauešti šiuo adresu:

A. AV. SZJMKONTS,
'5 iš, Main st., Sugar Koteli, 

l’enn.

I...

rri'v.- • : r : ' •• rr.~pt*Tn
Phone Y.nrds 2721 f

i DR. J. JGNIKAITISį

G«l»n, Ijr,. ir nikį Ligit.
SUJ37 8o. Morgan,

J CHICAGO, 1LL
aaaafeiujt j: cso^ .

Amarikos Lialuviy Mokykla
Moklntimn: angliškos ir lietuvis 

.oš kalbų, aritmetikos, kuygvcdystės 
tenografi jos, ty po.vriting, pirklybos 
eisiu, Suv. Vnlat. iatorijos, ubelno* 
trorijos, gtogrnfi.ios, politikinės eko 
Kinijos, j ilieij ht.a, dnilaraSystvs.

Mokinimu volamlos: nuo 8 iš ryto 
ki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:8P 
.300 Em orą Irt avo., CHICAOO, ILL

t
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a gimtas1 $ 
“Drau-Jf

.Melams

“DRAUGO” Adminis- b
- i

(raciją atdara nuo 8 vai. ’
ryto iki 6 vai. vak. Utar- £

2
įlinkais, Ketvertais ir Su- * 
batomg iki 8 vai. vakare. *

j*"

Draugo
SPAUSTUVĖ

Atlieka visokius spaudos

arbug
izssaas

KAIP TAI:

Konstitucijas, Tikietus, Užkvietimus Plakatus 
ir kitokius spaudos darbus.

Darbą atlieka dailiai, greitai, gerai ir 
C2 PRIEINAMA KAINA

Su visais reikalais kreipkitės sekančiu adresu:

Draugas Publishing Co.
| 1890 W. 46th Street CHICAGO, ILL.

Utttt .9 99.9 9 99J9999999999

Jei Trokšti Apšvietos
Ir sveiko maisto savo protui, tai skaityk dvi- 

Ravaitinį iliustruotą jaunimo laikrait|

“ V Y T Į ”
“VYTIS” yra vienatinis ir pirruutlnii jaunimo laikraStis Am. 

rikoje.
“VYTYJE“ telpa geriausi raštai mūsų jaunų ralytoįų, literatų 

ir Htnilentų.
“\YTYIE“ r»«i žinnflų U Amerikos bei IJ-tu v o. jaunuomenės 

gyvenimo.
“VYTIS“ leidžiamu tautiškoje katalikiškoje dvasioj*.
“VYTĮ“ bd.liii) Lietuvos Vyčių organizacija.

Metam* “Vytis“ ktinoja S1.50, posmeliui 7So. L. Vylių 
org-mi/aeljoe nariams “Vytis“ siunliamss uš mėnesines 
mok ėst is.
,’riaiųsk snvo antrašą ir už 2r. krasos ženklelį, o viens 
numerį pažiilrijimui prisiusime veltui. Visais reikalais 
kreipkitės šiuo antrašu:

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

. m *«...*« a . ra t?oi* * * ** * * * *1 tvwi **•* *** * »•
•otaBrr ■
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Jau išėjo iš spaudos

Pamaldų Vadovėlis.
AMERIKOS LIET. R.-K. BAŽNYČIOMS.
Sutaisė ir išleido A. L. R. K. Kunigu Sąjunga. t PAMALDŲ VADOVĖLYJE rasi Maldas, Giesmes, * 

| Stacijas, Graudus Verksmus, Apaštalystės Pamaldas, 3 t Rąžančią, Tretininkų f statai ir tt., viską, kas musų Baž- i>
* nyčiose, viešose pamaldose, yra vartojama. Prie to vis- b

ko knygutė labai paranki, nors turi 297 pusi., ir labai b 
pigi, nes “Pamaldi} Vadovėlis“ o

Į šikšnele apdarytas, auksiniais kraštais, kaina tik 60c.Ž Į audeklą apdarytas, auksiniais kraštais, kaina tik 40c. b 
| Mokesnį galima siųsti krasos ženkleliais. Viršiaus '!
• dolerio išperkant. money order. Adresuokite.

DRAUGAS PUB. CO.,
« 1800 W. 46tb Street, Chicago, BĮ.

11i • <»
DIOŽIAUSIS HLSIYTI8IMS BASKAS BRIOSEPORTE.

1 CENTRAL MANUFACTURINS OISTRICT BANK
1112 West 35th st. netoli Morgan Bt. Chicago, UI. 

KAPITALAS Ir PERVIRŠ $300,000,00

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 jusu 
giminrs, kurie via už
imti po Voketija ar
ba pabėgę Rusijon.
Tiktai kreipkitės ypa

tiškai arba per laiškus.
Jonas S. Czaikowski,
Liet. skyriaus vedė- 

I ’ jas.
|į 'Valandos nuo 9 ryto iki 4 po pietų, 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 Vyčio Building and Loan Association
yra geriausia ir saugiausia vieta dėl kiekvieno 

taupomų pinigų. Cin 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, n gausi sveiką patarimą ir reikale ga
lėsi pasiskolinti pinigų ant lengvų išmokėjimų. *

Bendrovės susirinkimai atsibuna kiekvieną pane- 
dėlio vakarą nuo 7:30 iki 9, šv. Jurgio parapijos sa
lėje, pirmos lubos, dešine jame kambaryje, 32nd. pi. 
ir Aubnrn avė.

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

Paul P. Raltutis, prez., 3315 S. Tlnlsted st
Opo. Žakas, vice prez. 3339 Emerald avė
John J. K a Danauskas, sek r., 2237 W. 22 str.,

Paul Mulevičius, ižd., 6329 S. Fnirfield avė. - 
A. A. Šiokis, advokatas, 3255 S. ITnlsted st.,

Direktoriai:
M. Janušauskienė, P. P. Baltutis, 
Elena Jovaišaitė, P. Mulevičius, Jo- 
sefinn Adomavičiūtė, J. J. Kaznnnu- 
sfcnR, A. S. Prečenauskas, J. Tnma-

į sonis ir G. Žakas.
n—n——f*

Geriausiai Uždirbti PiuiguS
GERIAUSIAI GALIMA UŽDIRBTI PINIGUS, prigulint prie •“ Vie
nybės’’ paskolos ir namų statymo bendrovės.

Įšlrsšytl gali nblejių lyšlų ypatus lygiomis teisėmis be skir
tumo amžiaus.

Ypatingai laike šis mėnesio yrą labai lengva įsirašyti į Bendrovė, 
, nes utnrninko vakarė rugsėjo 5 d. atsidarys nauja sesija. Ketver

to vakarė Rugsėjo 7 d. bus metinis susirinkimas. Nariui
yra kviečiami atsilankyti.

Siisirinkimaiatsi atsibunn utar ninku vakarais.
VISŲ ŠVENTŲ PARAP. SVETAINĖJE, 10806 Wubush Are. 

_____ VALDYBA.

' 4 I IDAI 
Manias Veikalas, Surengta* 

Vienam Gaisui ir piane

MEILĖai 16 Lietuvos Yv- 
ią ko .pns nepamirškite, 
g ’iandie, rūgs jo 6 dieną, 

us šv. Jurgio parapijos 
,rt. su irinkiinas. Pradžia 
usirinkimo lygini 8 vai. va 

Prašome nesi vėlinti.
C. K.

Sana ;

lau išėjo iš spaudos. Muzika 
L Aleksandravičiaus, kdžia 
L. šilelio. Kaina 40c. Gauna 
na “Draugo” Knygyne.
Pinigai gali ir. a siųsti krasoi 
onklelials.

ii




