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SUŽINOMA

S

ĮNINKU PLENAI

nuskirtas fieldmar
ir Kari, įstojusiu vokiečių tį “Naujienas” prirodyti TAI METŲ PO KRIS
ISPANIJOS
KARALIUS
NUŽUDYTI
2,557
CIVI

/
TALKININKŲ KONFEREN įninku
šalas von Hindenburg, gen.
lakūnų korpusam Princas dokumentais tai, kų jos kal TAUS UŽGIMIMO;
Sigismund eina 25 metus, gi
PAMELAVO TVIR
išėjo kariauti
ba apie evangelijas.
Nors
LIAI!
MONĖS.
DARBUOSIS
TAIKOS
CIJOS RYME PASEKMĖS. Falkenhayn
jo
brolis
dviem
metais
jau

prieš Rumuniją. Jau kelin
savo tame rašte “Naujie TINDAMAS, KAD EVAN
nesnis.
Abudu
yra
kaizerio
ta savaitė jo vardas nebuvo
nos” daugybes ir kitų nesą GELIJAS PARAŠE
REIKALE.
Berlynas. Į— Overseas giminaičiai.
Amsterdam. — čia gauta minimas vokiečių oficialiuo
monių prikalbėjo, tečiaus APAŠTALAI, NE EVA
2)

NE

N

žinia, apie kų talkininkai se pranešimuose. Kad štai
tarėsi nesenai įvykusioje jis dabar atsidūrė Graikijon
Ryme karės konferencijoje. pas karalių Konstantinų.
Sakoma, gen. Falkenhayn
Jie tenai nusprendę įvykin
ti tris svarbiuosius daiktus, Graikijon nukeliavęs vo
būtent: 1. Atšaukti savo ar kiečių nardančia laive. Lalmijas iš Balkanų; 2. Pa vėn sėdęs Graikijos uoste
skelbti karę Graikijai ir 3 ' Kavala, kurį užėmę bulga
Užpulti Konstantinopolį nuo rai.
sausžemio.
O talkininkų karės laivai
Graikijai karę pirmiausia yra užblokavę Graikijos pa
, V
paskelbsianti Italija, kuri iš kraščius.
seniau turinti ten kokias
>*kkAbės pl<tė Gfaikljos' ur

Kuomet Falkenhayn pri-

kokių tai teritorijų. Kuo
met Italija tai padarysian
ti, tuomet jai pagelbon sto
siančios Anglija, Francija
ir Venizeloso
šalininkai.
Talkininkai Balkanų armi
jų vienų dalį panaudosianti
prieš Graikiją, kitų dalį —
preš Konstantinopoli.

iškeliavęs į Larissa ir tenai
bevieliu telegrafu susinešęs
su Berlynu.
Talkininkų visi pasiunti
niai apleidę Atėnus ir suslkraustę į Keratsini uostų.
Laukiama* svarbių atsiti
kimų.

TŠ kitų šaltinių apturėta
žinios, kad talkininkai dėsią
visas pastangas perkirsti
Berlyno - Konstantinopolio
geležinkelį. Kaip ir kokioj
vietoj jie atliksiu tų savo
sumanymą, nežinia. Juk se
nai norėta tas padaryt?.
Tuo tikslu net Rumunija
ir.traukta karėn. Rusai bu
vo manę per Rumunija įki
bei auti Bulgarijon ir ten ne
tik minimą geležinkeli per
kirsti, bet iš Bulgarijos už
pulti Konstantinopolį. Te
čiau visų šitų pienų, kaip ži
noma, nepasisekė įkūnyti.
Tai kokiu budu dabar mano
ma atsiekti tas tikslas?

DIDELI MŪŠIAI
RUMUNIJOJE.
Petrogradas.

—

Madridas. — Buvęs Ispa
nijos ministeriu pirminin
kas Eduardo Dato vienam
vakare, kuris buvo suruoš
tas jo pagerbimui, pasakė,
kad Ispanijos karalius Al
fonsas pagaliaus ims rupinties taikos reikalu Europo
je. Jis +arp kitko pasakė:
“Ar vėliau, ar anksčiau
—duok Dieve, kad toji die
na kuoveikjatis ateitų—mu* s*".
) karalivicaSKltk didelį ir
Washington. —r čia ^au
šventų darbų žmonijos la
bi: i. Jis pasirodys pint uo ta žinia, kad Suv. Valstijų
Balkanuose,
ju taikos pasiuntiniu ir už pasiuntinys
lai jam bus dėkinga visa į Charles J. Vopieka, kurį lie
pė vokiečiai atsiimti iš Ru
Europa.”
Ar karalius Alfonsas ma munijos sostinės Bukarešto,
no tarpininkauti kariaujan iškeliavo Berlynan. Čia jis
čioms šalims, nieko tikro ne lauksiąs tolesnių sau įsakvr. ų iš užsienių reikalų de
žinoma.
partamento Washingtone?

VOPIOKAišKELIAYO

ANGLIJA PRIEŠ SUV.
VALSTIJAS.

Dideli

mūšiai tęsiasi šiaurrytiniam
Rumunijos šone su geromis
rusams ir rumunams pasek
mėmis.
Kova verda piet-vakariniam Pralea apskrityj, 19
verstų į pietus nuo Kasino
ir Ttrotus upių susijungimo.
Rumunai ir rusai pietuose
nuo Pralea pasivarė pirmyn
du verstu. Rumunai atmu
šė vokiečių užpuolimų už
dviejų verstų į pietus nuo
Rekosa.
Vadeni apskrityj, septy
Bet keisčiausia tai tas,
kad centralės valstybės su niomis myliomis į vakaru*
žino išanksto talkininkų vi nuo Galatz, tęsiasi baisus
sus pienus.
Gi tas joms mūšiai.
Rusų
lakūnai
pametė
daug gelbsti pasigaminti ir
atsiremti prieš priešininkų | bombas ant Barjami ir Sui darni, palei Dunojų. Sunai
veikimų.
kinta keli laivai Dunojuje
netoli Braila.
Rusų nardančioji laivė
palei Bosforą nuskandino
du turkų garlaiviu.

GENEROLAS FALKEN
HAYN GRAIKIJOJE-

Londonas. — Franeuzai iš
Salonikų oficialiai praneša,
kad Graikijon nukeliavęs
Vokietijos generolas Fal
kenhayn, buvęs .vokiečių geųeralio štabo- viršininkas.
Kuomet generalio štabo vir-

News agentuta praneša, kad
francuzų ir anglų lakūnai
pamestomis bombomis 1916
metais nužudę 2,557 civilius
franeuzus ir belgus. Vadi
nasi, taiko bombas vokie
čiams, gi nuo bombų žūsta
saviškiai.

NUSKANDINTA 3 LAIVAI.

Washington. — Anglija
prisiuntė Suvienytoms Val
stijoms notų. Anglija nusi
skundžia, kad Suv. Valstijos
peržengia savo neutralybę
karės metu. Delei šito talktninkai apturį didelius nuo
stolius ir po karės jie parei
kalausią sau atlyginimo nuo
Suv. Valstijų.
Anglijos notoje pasakyta,
kad vokiečių agentai kituomet Maniloje organizavę revoliueionierius, kad sukelti
revoliuciją Anglijos Indijo
je.
Tečiau nepavykę vo
kiečiams šitie pienai. Tuo
met vokiečių agentai persi
kėlę į Suv. Valstijas ir te
nai išvystę savo veiklumų.
Tš ten vokiečių agentai siun
tę ginklus į Indiją. Vieną
garlaivį su ginklais anglai
nutvėrę.
Visa tai reiškia, kad Suv.
Valstijos peržengiu savo
neutralvbę.
Suv. Valstijų vyriausybė
nieko nedaro iš tos Angli
jos notos. Dar iš aavo pu
sės inteiks Anglijai reikala
vimus, kad ji pirmiau atly
gintų už padarytus Suv.
Valstijoms didelius nuosto

Vokiečių
nardančios laivės nuskan
dino
Anglijos
garlaivį
“Brookn'ood” ir du NorveJTJos . JT
VTMrąa”; įr
lius jūrių prekyboje.
“Graafield.”
Londonas.

—

MIRĖ ADMIROLAS
DEWEY.
Washington. *— Čia mirė

APIE LIETUVOS
NEPRIGULMYBĘ.
Labai prielankiai
apie
Lietuvų atsiliepia “Public
Ledger—Philadelphia”
iš

sausio 7 dienos, š. m’. Pami
ni M. Yčo kalbų, kituometpasakyta Londone. Pažymi,
šė, kaip sakote, nei apaštakad Amerikos lietuvių spaunei tie
riistaL kttpalaiko Mtatapa«U5ta TaSfikų
vimų, kad po karės Lietu
Bažnyčia, tai kas tas evange
vai butų duota ne autono
Tijas parašė, kokioje vieto
mija, bet neprigulmvbė.
je ir kokiais metais?

SOCIALISTU
LAIKRAŠTIS
“NAUJIENOS”
IR EVANGELI
JOS

Suv. Valstijų karės laivyno
admirolas-veteranas George
Dcviev. Jis pagarsėjo karė
Socialistų laikraštis “Nau
je Suv. Valstijų su Ispanija jienos” paskelbė, kad Nau
už Filipinų salas. Jis su jojo Įstatymo šventraštis,
mušė ispanų karės laivyną kur aprašytas Kristaus gy
Manila užlajoj. Todėl ir bu venimas ir Jo darbai, arba
vo vadinamas “Manilos -už kitaip sakant, evangelijos,
lajos didvyriu. »»
esančios parašytos ne tuoj
po Kristaus mirties, bet du
ar trįs šimtai metų po Kris
taus gimimo. Kadangi ne’
vienas apaštalas ir nei vie
nas evangelistas taip ilgai
negyveno,
išeina
sulyg
Bernas. — Šveicarijos vy “Naujienų” “mokslo,” kad
riausybės parėdymu mobili evangelijas parašė ne apaš
zuojama dar 3 divizijos švei talai, ne evangelistai, bet
carų kariuomenės. Tai daro kaž kas kitas.

MOBILIZUOJA DAUGIAU
KARIUOMENĖS.

GELISTAI,
KURIUOS
PRIPAŽINSTA KATALI
KŲ
BAŽNYČIA,
BET
KAS KITAS.
3) TUO SAVO NEATSA1) Prirodvkite dokumen
KYMU
LAIKRAŠTIS
tais, kad evangelijos ir abel
“NAUJIENOS”
PRISI
nai naujojo įstatymo švent
PAŽINO
PAMELAVUS
raštis parašytas du ar trįs
SAKYDAMAS,
KAD
šimtai metų po Kristaus už
EVANGELIJŲ APRAŠY
gimimo.
•i—
—r
MAI BUVĘ KEIČIAMI
2) Jei evangelijų nepara
PER EILIŲ EILES ME-

mes kvietėme tų socialistų
laikraštį
dokumentališkai
atsakyti bent į šitus klau
simus :

3) Kokios šventraščio vie
tos yra perkeistos, kas ten
buvo parašyta . pirmiau, o
kas dabar yra?
4) Kaip vadinas tas grai
kų istorikas, apie kurį kal
bate, buk jis rašąs, kad tais
laikais Jeruzolimoje buvusi
revoliucija, kokioje savo
kningoje jis tai aprašo?
Tam atsakymui davėme
savaitę laiko ir pridurėmef
Jei visai neatsakysite, tai
skaitysime, kad soiealistų
laikraštis
“Naujienos”
prieš visų. visuomenę prisi
pažįstu, kad jis pamelavo,
kad jis bjauriai apgaudinė
ja savo skaitytojus, ir kad
jis be sarmatos šmeižia
krikščioniją.
O jei tų savo priekaištų
prirodyti neįstengsite, mes
pasirūpinsime išrodvti skai
tytojams “Naujienų” re
daktorių “moksliškumų” Ir
bedugnę jų doriško supuvi
mo. Beto mes prirūdysime
iš savo pusės, kas tos evan
gelijos, kuomet jos parašy
tos ir koki jų vertė.
Nuo to paskelbimo jau iš
ėjo savaitė suviršu. Bet so

DAMAS. KAD EVANGE

LIJOS
TETURINČIOS
TIEK
VERTĖS,
KIEK
PASAKŲ KNINGA.
5) KAD TOKIO GRAI
KŲ
ISTORIKO,
APIE
KURĮ JOS KALBA, VI
SAI NEI BUTE NĖRA
BUVĘ, KAD TĄ ISTORI
KĄ “NAUJIENOS” PA
ČIOS ISMISLIJO IR PRA
NEŠĖ SAVO SKAITYTO
JAMS, JOG TAS GRAIKŲ
ISTORIKAS KASĘS, KAD
TAIS LAIKAIS BUVUSI
JERUZOLIMJOJ
REVO
LIUCIJA.
DABAR TURBUT VISI
SUPRANTATE,
KAIP
SOCIALISTŲ LAIKRAŠ

TIS “NAUJIENOS” AP
GAUDINĖJA SAVO NE
LAIMINGUS
suirt
TOJUS. 0 JEI KURIAM
DAR NĖRA AIŠKU, PA
TĮS
PAKLAUSKITE
“NAUJIENŲ,” KUR TIE
JŲ PRIRODYMAI APIE
EVANGELIJAS.
NELAIMINGIEJI
“NAUJIENŲ” SKAITY
TOJAI, ATSIDARYKITE
SAVO AKIS IR PAŽVEL

GKITE BENT KARTĄ,
KAIP
BEGĖDIŠKAI
“NAUJIENOS” IŠ JŪSŲ
TAMSUMO TYČIOJASI,
cialistų laikraštis “Naujie- KAIP JUS NEPADORIAI
nos” NIEKO NEĮSTENGS APGAUDINĖJA.
ATSAKYTI Į TUOS MU
Kadangi “Naujienos” ne
SŲ PASTATYTUS KLAU- įstengė prirodyti savo apra
SIMUS. Tai reiškia, kad so- šymo apie evangelijas, tad
cialistų laikraštis “Naujie- dabar mes mėginsime.
nos”
Pradžioje
paaiškinsimo
1) PAMELAVO ŠAKY abelnai apie evangelijas,
DAMAS, KAD EVANGE paskiaus prirodysime, kuo
LIJOS
IR -- ABELNAI met jos parašytos ir galų
NAUJOJO
ĮSTATYMO gale prirodysime ar jų ap

ma su tikslu saugoti savo
Beto socialistų laikraštis
šalies neutralybę.
“Naujienos” tvirtina; kad
evangelijų aprašymai buvę
keičiami per eilių eiles me
tų. Taigi evangelijos teturinčios tiek vertės, kiek pasakų kninga.
Kadangi toks socialistų
laikraščio “Naujienų” tvirtiuimss įžeidžia kiekvienų
- Amsterdam.
Iš Berly krikščionį ir krikščioniškų
no pranešama, kad Prūsijos tikėjimų grisuja iš pačių
princo Friedricko Leopol-pamatų, tai mes riešai pa- ŠVENTRAŠTIS PARASY rašymai galėjo būti mainodo sumų princu Rigismun^
7 “kvietėme socialistų laikraš-1 TAS DU AR TRĮS SIM mi ir koki
rcr«Hiu v*rtč.

KAIZERIO GIMINAIČIAI
ĮSTOJO KAKUNO
KORPUSAM.

n

EVANGELIJOS
Daug žmonių kalba apie
ęvaiigelijų, tečiaus retai kas
težino gerai, kas tai yra tos
evangelijos. Nedaug terasimo musų krašte tokių žmo
nių, kurio butų evangelija
perskaitę. Tiesa, prie tokio
evangelijos nežinojimo daug
prisidėjo ir tas, jog mes
gero evangelijų vertinio mu
sų kalboje neturėjome.
Evangelija yra kninga.
Joj yra aprašytas gyveni
mas ir mokslas Dievo Sū
naus, kurs paliko žmogumi,
Icad mus nuo pražuvimo at
vaduoti.

šv. Petru jis nukeliavo į Ry
mų ir čia trumpai surašė tų.
kų mokino gyvu žodžiu šv.
Petras apaštalas. Ta trum
pai surašytoji Kristaus is
torija yra antra evangelija.
Kaip pirmoji, taippat ir ši
yra parašyta Dvasios Šv.
įkvėpimu.
Šita evangelija buvo pa

rašyta lotiniškai. Mat anuo
se laikuose taip kalbėjo
žmonės Ryme ir plačioje
Rymo ciesorystėje. Evange
lija parašytoji šv. Morkaus
greitai prasiplatino iš pra
džios ypač rymėnų tarpe.
Šv. Morkus, parašęs evan

gelijų, skelbė Kristaus mok
slų Egipte ir šiaurinėje Af
rikoj, kur ir buvo nužudy
Evangelijos yra keturios. tas už Kristaus tikėjimų.
Šv. Lukas (Lukošius) pa
Jas parašė keturi evangeli
stai: šv. Mateus, Morkus, rašė trečių evangelijų. Kili
Lukas ir Jonas. Šv. Mateus mo jis buvo iš Graikijos, o
ir Jonas buvo apaštalai. Jie užsiėmimo jis buvo gydyto
matė savo akimis Kristaus jas. Jis taippat kaip ir šv.
gyvenimų, girdėjo save au Morkus nebuvo apaštalu,
simis Jo mokslų. O ka ma bet šv. Povilo apaštalo mo
tė ir girdėjo aprašė evan- kiniu ir palydovu jo kelio
nėse. Kų~šv. Povilas apaš
gelijose.
Likusiuoju du, Morkus ir talas skelbė žmonėms apie
Lukas, buvo apaštalų moki Kristų, tų šv. Lukas surašė
niai ir pagelbininkai. Jie graikų kalboje.
rašė tai, ka jiems pasakojo
Rašydamas
jis
turėjo
apaštalai.
Visos keturios omenėje ypač kaikurius ti
evangelijos yra parašytos kėjimo klausimus, kurius
Dvasios Šventos įkvėpimu. to laiko kreivatikiai kitaip

Pirmųjų evangelijų para
šė šv. Mateus, Delio ta pir
moji
evangelija vadinas:
“evangelija pagal šv. Ma
to.”
Ta evangelija buvo
parašyta Jeruzolimc maž
daug penkioliktuose metuo
se po prisikėlimo iš numiru
siu Kristaus.
•

suprato ir aiškino, iškreip
dami patį Kristaus mokslą.

Kad
geriau
išaiškinti
kreivatikių iškreiptąjį Kris
taus mokslų, šv. Lukas kal
ba plačiai apie Kristaus
pranokė j į šv. Jonų Krikšty
toji, apie Sunaus Dievo įsi
kūnijimų ir t.t.
Įžengus
Išganytojui
į
Šita evangelija, taippat,
įgugik- apaštalai skelbė gy- kaip ir dųi pirmosios, yra
tUBRiu visa tai, kų jiems parašyta Dvasios Šv. įkvė-

Kristus įsakė: jie apsakinė oiinii.
4jo žmonėms Jo kalbas, Jo
Ketvirtų evangelijų para
darbus ir stebuklus.
Kaip šė
numylėtasis
Kristaus
pats Išganytojas, kad nieko apaštalas šv. Jonas. Iš apaš
nerašė, taippat ir apašta talų šis vienas stovėjo po
lai pirmų pirmiausia buvo Kristaus kryžium kartu su
siųsti skelbti Kristaus mok Dievo Motuia. Iš apaštalų
slo gyvu žodžiu, o ne raštu. jis vienas tematė Išganyto
Tai matyti ir iš paties Išga ją mirštantį. Jis gyveno už
nytojo žodžių.
Siųsdamas vį8U8 apaštalus ilgiau,
apaštalus mokyti žmonių,
Kristaus mokslui besiplaJis pasakė: eikite į visų pa-jDnant, kilo įvairi kreivati-

šaulį ir skelbkite evangeli-1i-į.y kurie rūpinos iškreipti
•
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• ’BALTIMORE, MD.

gyvenančių Amerikoje. Ad ištvirkimas, Ponia Bukevl- dinas sutiko, kad "Bnkevi«
resas: Russia, Dejstvujuš eienė taipo gi prisirašė prie čiui butų atųLųyta Įįusė pi
> r- J ‘ f
t.t
, .'
čaja armija, II zapasnyj 187 socialistų kuopos ir su nigų ir kAd v^iikAi bu;u m[>olk, muzikalnaja komanda. savo burdingierittis buvo ir djUnti. SįabAliąįąs K. vųiVietos siuvėjai pastaruo
viešai
prisipažino, se laikuose beveik visiškai
Melitonas Mažonis iš Kau- dabar yra vadovu visų čia čunas
uo gub., Telšių aps., KarteS esančių socįalistų. Pats gi kad jis su Bukevičiene lai neturi darbo. Žmonėms su
uos valse, ieško žmonos Ža Bukevičius yra žmogus lė- ke 8 metų turėjo labai arti šeimynoms labai sunku gy
belius, tėvų, brolių ir pažį taus budo ir užtat davė per- mus santikius ir reikalavo, venti. Nevedę gi siuvėjai
stamų. Adresas: Russia, Go- didelę valių savo motere!. kad jam butų atiduota vie rengiasi važiuoti į kitus mie
lielovo s. zap. ž. d., I-ja li Ji net privertė, kad visi pi na mergytė. Socialistų K. stus. Todėl į Baltimorę siu
Vaičunų paskui Bukevičie- vėjai dabar nevažiuokite,
nija No. 40.
nigai bankoje butų sudėti
nė pavarė nuo savęs, ka nes labai retas kuris gauna
Br. Gudavąičius iš Erž įos vardu.
dangi ji surado naujus šir darbų.
vilko, Pikelių dv., ieško gi
Bukevičius, supratęs, kad
Kiti darbai slenka pusė
minių ir pažįstamų. Adr.: jo šeimynoje kas tai yra ne dies ramintojus socialistus:
A.
Lietuvnikų
ir
A.
Kunictinai,
nors prie dabartinės
Voronež, Gruzovaja, 28.
gera, kad jis yra vergu savo
kį. Taigi dabar tarp tų bur- mokesties permažai.
Jonas Baltrūnas, kareivis, šeimyniškame gyvenime, o
dingierių socialistų prasi
Manoma, kad pavasaryj
iš Kauno gub., Ukmergės tikri “bosai,” tai burdingiedėjo kovų dėlei Bukevičiaus ir siuvėjams susiras dau
apskr., Demeikių arba La- riai socialistą. Nutarė kai- žmonos ir jie pradėjo išda
giau darbo.
veškių sod. prašo atsiliepti kuriam laikui prasišalinti iš
vinėti viens kitų. Lietuvos
J. K.
giminių ir pažįstamų. Rus namų, idant išvaduoti šei
Sūnų draugystės susirinki
sia, Dejstvujuščaja armija. mynų iš rankų bedievių so
me K. Vaičunas taipo gi pri
Leib. Gvardejskij 2 strielcialistų.
sipažino, kad jis yra kaltas
kovyj Carskoselskij Polk,
Bukevičius- išvažiavo į sugriovime Bukevičių šei
Rota Jego Vysočestva, Tva
West Frankfort, 111. ir su mynos gyvenimo ir kaltino
Šiomis dienomis Tautos
nu Baltrunasu.
radęs darbo kaikurį laikų tame pačiame dalyke savo Fondo 21 skyrius laikė me
Liudvikas Stanevičius iš ten gyveno.
Bet sugrįžęs draugų socialistų A. Lietuv tinį susirinkimų, kuriame
Stolaukelio, Pajevoniu par. atgal į Dorrisville, Bukevi nikų, kuris dar sarmatijasl dalyvavo ir neseniai atva-‘
ieško
giminių.
Adresas: čius jau savo pačiutės su prisipažinti kaltu.
žiavęs iš Lietuvos Dr. J.
Rusia, Voronež, Nikitinska- vaikais nerado. Ji su bedie
Katalikai dabar pilvus Bielskis. Gerbiamasis atsto
ja 27, Učeničeskoje obščezv- viais socialistais persikėlė
susiėmę juokiasi iš sociali vas daug kalbėjo susirinki
1 i je, Polučit Matuleviču, pe- gyventi Harrisburgo miestestų vadų varžytinių dėlei me apie didžius Lietuvos
redat Staneviču.
lin. Nelaimingas vyras, pa- svetimos žmonos. Tie socia vargus ir karštai kvietė
Pel. Laužinas iš Kupiškio siklausinėjęs žmonių, kur jo
listų šulai dabar ir nosies amerikiečius lietuvius kuov. ieško brolėnų Daukų — šeimyna apsigyveno, nuėjo
negali iškišti, kadangi visi daugiausiai šelpti badaujan
Adolfo, Petro ir Lueijono. jų aplankyti.
Bet nedora juos bado pirštais. Teisybė čių tėvynę. Taipo gi Dr. J.
Vitebsk, Suvorovskaja, 15- pati susidėjusi su sociali
sakė p.
Račkus laike sa Bielskis labai plačiai kalbė
3.
stais neįleido savo vyro nei vo prakalbų, kad sociabstų jo ir apie Lietuvos neprigulKariškas nelaisvis Juoza į namus ir atsistojusi tarpmokslas skelbia viešų palei mybę, aiškindamas, kad vi
pas Ragelis geidžia susira durvj su pokeriu paliepė
stuvystę, kad sociabstų tik si lietuviai dėlei išbuosavišinėti su Stanislovu Širše- jam eiti šalin, nes ji neno
slu yra prisišlieti prie dai mo savo tėvynės privalo ne
nu. Geramnia, Krieggefan- rinti daugiau su savo vyru
lios šeimininkės ir suardy sigailėti nei aukų, nei jiegų.
genen Lager Butov, No. 219. gyventi.
Po prakalbai Dr. J. Biel
ti šventų šeimynos židinį.

PHILADELPHIA, PA.

Tuomet nubudęs Bukevi
čius nuėjo į bankų, kur pa
čios vardu turėjo pasidėjęs
arti 1000 dolerių. Bet tų pi
nigų jis jau negalėjo gauti.
Po to Bukevičius vėl nu
ėjo prie pačios ir prašė, kad
nors pusė pinigų ir viena
duktė butų jam atiduota.
Dėlei to Bukevičius reika
lavimo tarp socialistų Bukevičienės burdingerių kilo
Socialistai Suardė Šeimynos nesusipratimai. Vienas beLaimę.
i dievis burdingierius K. Vai
Socialistai mėgsta vadinties kovotojais dėl visuome
nės labo ir t.t. Kaip žema
dora tų socialistų, geriau
siai visiems parodė atsitikilietinių taipe, Donis
ville, tu
III. Ištvirkėliai __
sociaistai sugriovė’cia vienų šei

LIETUVIAI
, AMERIKOJE j
DORRISVILLE, ILL.

Jūsų pinigą turi būti padė
ti gcręje saugioje valstijos
' 'bankoje

SECURITY BANK
mmmiOP CniCAdOenanaaM
Ava.

t aop

Carpanter

St.

3% ant Jūsų Pinigų
Atdara Paaadėliaia Ir S»t»tomi»
vakarais iki S valandai

Skoliname pinigus ant Namų

Persiunčiame pinigus
} Europa ir galima
&auti Lalvokartes

ĮBTEIOTA 188S M.

KASPAR
STATE BANK
PO PRIEŽIŪRA VALSTIJOS J

KAPITALAS $600,000
Mm mokame 3 proe. ant Pinigu.
Mm parduodame Foreign Money

Oiders j vista dalia aviete.
WUilan Kaapac — Pirminiakas
Otte Kaspar, — Vice-Pimiainkaa
Charles Krapka, Vice pirmininkai
JoMpb dikyta — Kasiniai
Aogust TUsk—Ass’t. Kaeieziae

1900 Blue Island Ava.
CWcaa<h.WL
žadėjo mokėti: Kotriiia Valaičiutė, Tofelis Juodeiko ir
Ignacas Merkelis.

Apart to šiame susirin
kime Tautos Fondui paau
kavo. kun. J. Zimbly s — $3;
Mag. Valeekienė, Katrina
Valaičiutė, Vincentas Rim
gaila, R. Grebliauskaitė, A.
Klišaitė, J. Poškienė, V.
Bučniukė ir Petras Misiū
nas po $1; M. Rimkienė ir
B. Beniušienė po 50c; A.
Brazas 25c. Taigi išviso tų
dienų į vietos Tautos Fondo
skyrių įplaukė $94.38. $90
tuojaus lįko nusiųsta į Cen
trų, © $4.38 pasiliko kol kas
pas kasierių.

Tai matote, broliai lietu skis sudarė tam tikrų armi
viai, kokia sociabstų dora. jų Lietuvos gelbėtojų iš tų
Neįsileiskite ištvirkėlių so- ypatų, kurie pasižadėjo tanciabstų bedievių į savo na-, tos reikalams mokėti kas
mus. Ne vienų šeimynų jau mėnuo nemažiau 25 centų,
jie sugnovė, ne vienų vyrų kol pasibaigs karė
Po dolerį kas mėnuo pasi
padare nelaimingu. Dorrisžadėjo
mokėti
sekančios
villės Bukevičių šeimynos
sugriovimas tebūna pamoka ypatos: Pranciškus Žukau
Ačiū geraširdžiams au
visiems katalikams lietu skas (užsimokėjo $10.00 ir
viams, kad nuo sociabstų liko garbės sąnariu), Povi kautojams vardan badau
reikia šabnties kuotoliau- las Kuisis, Vincą Rimgaila jančių brolių.
ir Tekia Palumiukė.
Km. Driža, i
šiai.
T T. F. 21 kp. rašt.
Po 50c kas mėnuo pasi
Dorrisvillietis.

VAKARAS KOKIO
DAR NEBUVO
BUVĘ!

jų visam sutvėrimui. Kas j į įganytojo apskelbtų jį mok
įtikės, bus išganytas, kas slų. Tie kreivatikiai buvo
neįtikės, bus paskandintas. nio drąsesni, juo mažiau be- n,ynjJ» suardė jos laimę.
Nuo tūlo laiko iš kažin
Bet po kiek laiko, atėjo ta buvo gyvų apaštalų, kurie
valanda, kada apaštalai tn- juos sudraustu, išrodydami kur atsibaladojo musų mie
stelin dvejetas socialistų ir
rėjo išsisklaidyti po platų
paklydimus,
apsigyvenę
pas p. Bukevi
pasaulį, kad ne viename ko-; Ypatingai prieš tuos pa♦ s-.
kiame, bet įvairiuose kraš-, jdydėlius šv. Jonas parašė čius ėmė platinti sava jį ne
tuose skelbti Kristaus mok-Į>nvo evangelijų. Šita evan- garbingų mokslų, niekino
slų.
Prieš jiems issiskir- gebja paliečia pačias aug- bažnyčių, skelbė kad Dievo
siant, kaikurie atsiveriusie ščiausias tikėjimo tiesas ir nėra ir t.t.
Taipo gi uoliai jie platino
ji prie Kristaus Jeruzolimos pačias giliąsias jo paslaptis.
žydai prašė apaštalų, kad Ypatingu tos evangtbjos Įvairius šlamštus, kaip tai:
šie surašytų Kristaus gyve ženklu yra meilė. Dvasios “Keleivį,” “Kovų,” “Nau
nimų ir mokslų. Mat jie no šv. įkvėptas, šv. Jonas ap jienas,” “Laisvę” ir “Ša
rėjo nieko neužmiršti iš rašinėja ypač tuos Kristaus kę” ir kitus. Reikia pripa
Kristaus apskelbtojo mok pamokymus ir tuos Jo ste žinti, kad jie turėjo pasise
slo. Apaštalai išklausė to buklus, iš kurių aiškiai ma kimų tarp neprityrusių mu
žydų prašymo, ir šv. Mateus nyti, jog Kristus buvo tikru sų žmonelių ir daug jų pa
apaštalas trumpai surašė ’lievu, lygiu Dievui Tėvui trauki savo pusėn.
Bukevičių šeimyna, kurio-.
Kristaus gyvenimų ir mok ir Dvasiai Av.
je apsigyveno tie socialistai,
slų. Ta pirmoji evangelija;
los yra keturios evangebuvo katalikiška, prigulėjo
buvo parašyta hębraiškai: p>s ir jų rašytojai.
prie parapijos ir savo prie
arba svriškai, nes to laiko
.
dermes stengėsi pildyti kuo
žydai syriškai kalbėjo.
geriausiai. Susivijus ten liz
Pirmutiniu šitos evanee- j
dą socialistams bedieviams,
lijos siekiniu buvo prirodyti i
ilgainiui ir Bukevičių šei
skaitytojams Kristaus dar-Į
mynų patraukė jie savo pu
bais ir Jo kalbomis, jog Jis
sėn. Bukevičių šeimyna pa
yra prižadėtasai Dievo Me
Bus idkilmingai pranešta, kas laimėjo Kontestą kokias dovanas. Pusė pelno skiriama §
liovė lankius bažnyčių, atsi
sijas, kurio per kiek laiko
“Labdarių Sąjungos” našlaičiams.
sakė nuo parapijos, o p. Bhlaukė žvdai ir kuriame išsiProgramą išpildys gabiausios artistų spėkos. Jau yra pasižadėję, ponas A. POCIUS, žino- įį
pildč visi pranaši’viniai.
įf
kevičienė jau pradėjo viešai
Antrų evangeliją parašė fi9MNSMSisii(WMN90nWNMWRNMM kalbėti, kad nėra Dievo, nėmas pianistas Ir poni O. POCIENE, garsi dainininkė.
Jonas Zukauskis iš Čekų Į ra grieko ir t.t Na, ir Bu *
šv. Morkus.. Šis šventasis
Sekančiuose “Draugo” numeriuose bus pranešta kiti.
nebuvo apaatalu, (»et tik mo so<i., Viekšnių par., prašo kevičių šeimynoj prasidėjo

KONTESTO
UŽBAIGIMUI

“DRAUGO” BENDROVE RENGIA ĮDOMIAUSI VAKARĄ

SAUSIO 24, ŠV. JURGIO SVET., BRIGEPORTE

Pabėgėliai
Paieško
Savųjų

kiniu šv. j\tro apaštalo Ir atsiliepti brolio Klemenso j socialistišjcas rojus, kurio
jo kelionių Idraugininku. Su ir kitų brolių ir pažįstamų, pamatu yra laisva meil& ir

32 PI. ir Auburn Avė.

Tlkletai po 25c ir 50c galima gauti

ž

Draugo Administracijoje Ir pas Kontesto Balsų rinkėjus.
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tinu, vfr* tente >*tojuje gaminti pardavinėja ek- kiečių nardančių laivių vei sybė taisė visokiausius suo
VIEŠAS “ACtU.”
r
doriško »upuvhtto. Batyrtai- atrąktus (išaunką) po vie kimą.
kalbius prieš Austriją-Ven
2ux>gauą gyvenime to dtunaa sndriiiktau atrado, ną pfenigą už kaulelį. Iš to
Toks norvegų trukšmin- griją. Pagaliaus tuos savo
tais susideda tokios aplin kad iitvirkimo šaltiniu yra galima pasigaminti tris kru- gumas yrą pateisytinas tuo suokalbius
apvainikavo
atnsakymaa
amoniu
nuo
tikybės, kad ir nenorint rei
žikėlius sriubos, turinčios mi, kad Norvegijos svar Austrijos sosto įpėdinio nu
kijimo,
ypač
praialinimaa
kviečių miltus su riebalais. biausioji jėga ir tautos tur žudymu. Kuomet seniau į
kia apie save viešai pakalbė
tikėjimo
iš
mokyklos.
Dėlto
Visokie valgiai perkami tų šaltinis yra išimtinai jū serbų įvairius suokalbius
ti. Tokiose aplinkybėse da
bar esu aš, žemiaus pasira anot susirinkimo nuomonės, tik su kortelėmis. Ir val rių prekyboje.
Austrija-Vengrija
neat
jei
norime,
kad
tauta
nepra
gių
tik
tiek
tegalima
pirkšys.
Norvegija šitoj karėj jau kreipdavo domos, taip da
Lapkričio 24 d. 1916 m. su- žutė ištvirkime, būtinai rel ties paskirtąjam laikui, kiek neteko 269 savo prekybos bar po šitos žmogžudystės
kako lygiai 25 metai mano Wa sustiprinti tikėjimu yra įsakyta pačios vyriau laivų. Todėl jai yra baisus buvo priversta imties gink
t
kunigavimo. Sužinoję apie imonyse ir įvesti tikėjimą į sybės.
smūgis.
lo prieš nepataisomus ser
• "1
• •
V» I
•
Cukraus retai kur tegali
tai draugai ir pažįstami, pra mokyklas. O mnaų lietuviai
bus.
'dėjo man siųsti pasveikini bedieviai iteijuoaą kovoja ma gauti visoj Vokietijoj.
mus dažnai draug su bran prieš katalikiškas mokyklas Bet vietoje cukraus yra pa
giomis dovanomis. Ypatin ir priei tikėjimą. Tuo jie ar gaminti saldumynų suroga
tai, sveiki ir geri.
gai daug geros širdies ir pri do pačius teutos pamatus.
Pagaliaus ir muilas vy
sirišimo parodė mano paraLondonas. — Austrijospijonai ir įvairios parapijos
riausybės
reguliuojamas. -Vengrijos užsienių reikalų
Suvienytose
Valstijose
organizacijos, kas man dvi
Kiekvienam žmogui teduo ministeris von Chudenitz Įkuriama 12-ka federalių
gubai yra malonu.
dama tik vienas šmotelis į inteikė notą neutralių šalių bankų, iš kurių galės sko
Visų pirma musų mokyk
mėnesį.
ir Vatikano atstovams. No linti pinigus tik vieni far
los mokytojos Seserįs DoVokietis vargsta karės toje atsakoma į talkininkų mėnai (ūkininkai) savo rei
minikonės lapkričio 30 d.,
Visoks maistas yra vy lauke, o vokietė — namie. atmetimą pasiūlytos jiems kalams. Bankai bus atida
tai yra 'dienoje jubilėjaus, riausybės priežiūroje. Mė
taikos. Daug vietos pašven ryti šituose miestuose:
po pietų surengė labai gra sos galima gaut vienam
Spriugfieid, Mass.; Balti
čiama Serbijos reikalams.
žią prokramėlę, suisdedančią Žmogui tik pusę svaro į sa
Talkininkai visuomet skel more, Md.; Columbia, S: C.;
iš pasveiknimų-prakalbėlių, vaitę. Ir už tai prisieina
bia pasauliui, kad Autrija- Louisville, Ky.; New Or
dainavimų,
deklemacijų, mokėti brangiai. Todėl mo
-Vengrija be jokio reikalo leane, La.; St. Louis, Mo.;
žaislų, perstatymų ir t.t. teris dažniausia kiaulieną
Aprokuota, kad 27-niais yra užpuolusi Serbiją, iš ko St. Paul, Minn.; Omaha,
Prie tos progos mokyklos smulkiai sumala ir sumaišo karės mėnesiais jūrėse su- paskui kilusi dabartinė ka Nebr.;
Vichita,
Kans.;
auklėtiniai ir mokytojos se su džiovinta duona. Tokiu naikinta 1,948 prekybos lai- rė. Ministeris von Chude Jlouston, Tex.; Berkeley,
serįs nemažai man įteikė at nišiniu ir maitinama šeimy- vai 3,627,082 tonų intalpos. nitz vyriausybės vardu tvir Cal. ir Spokane, Wash.
minčiai gražių dovanų.
Minimalė tų visų laivų ver tina, kad Austrija-Vengrija
Šitie bankai taip veikiai
na.
Vakare gi p. A. Aleksan
Vokietijoje yra pakakti tė siekia 500 milijonų dole per metų eiles pro pirštus bus atidaryti, kaip veikiai
dravičius su pagelba bažny nai visokių daržovių, bet rių.
žiurėjo į Serbijos nedorą pa katram nors apskrityj tar
tinio choro ir vyčių paren bulvių permaža.
Daugiausia laivų neteko sielgimą prieš
Austriją- iu eriai bus reikalingi būti
Todėl iš
gė labai gražų koncertą, ku daržovių vokietė moteris Anglija. Paskui šitą labiau -Vengriją. Serbijos vyriau* nos pašelpos.
riu prisirinko pilnutė svetai išgalvojo pagaminti viso sia nukentėjo Norvegija.
nė. Sveikinimų su nuošir kiausius keisčiausius val Šita šalis nekariauja, o tcdžiausiais linkėjimais buvo gius. Kadangi yra daug čiau turi panešti tokius di
galybės. Bet neužteko vie štarelių (šparagų), tai šitie delius nuostolius. Delei to
“PAŽANGA” yra mėnraštis ir skiriama prasi
Norvegijos gyventojai kelia
nų pasveikinimų žodžiais: vartojami vietoje bulvių.
lavinusiems lietuviams ir apsiskaičiusiems darbi
vyčiai sveikindami pridėjo
baisiausią
trukšmą
prieš
voninkams.
Vyriausybė sriubai pasi“PAŽANGA” sutraukė prie savęs gabiausius
dar gražų graviruotą adnAmerikos ir Europos lietuvių rašytojus ir pripildo
ną su savo parašais ir kelio
K*
ma,
todėl, originaliais raštais.
nės toaletinį setą. Parapijos g
H
“
PAŽANGOJ
”
gvildenama
aktualiai
lietuvių
Š
gi choras įteikė brangų auk įl‘ .
.
tautos klausimai.
sinį laikrodėlį.
“PAŽANGOJ” rasi dailiosios literatūros, nes g
o
Tąi rimčiausias Amerikos lietuvių katalikų sa- !
jai bendradarbiauja talentingi Amerikos ir Europos
Kolektoriai su trustisais o vairinis laikraštis, kulis duoda įvairiausių žinių iš I
literatai.patįs suaukavę ir nuo biz □ viso pasaulio ir šiaip pasiskaitymų.
“PAŽANGA” pažymi įvairius pažangos apsi“Žvaigždė” kiekviename numeryje nemažai
nierių parinkę nupirko man o
reiškimus.
* duoda žinių iš tėvynės Lietuvos.
gražų ir brangų kieliką.
“PAŽANGA” nušviečia ir gvildena gyveninio §
“Žvaigždė” eina jau antra dešimtis metų ir vis
Nuo pavienių ypatų dar
8
klausimus
tautiškai-krikščioniškoje dvasioje.
ta pačia pakraipa gina katalikų reikalus, ragina lie
gavau komžų, stulų, albų ir
“PAŽANGOJ” per tai plati dirva jauniems Ii- g
tuvius katalikus šviestis ir išmintingai savo šviesa
p
teratams
ir mokslo vyrams parodyti savo gabumus g
t.t. Kun. Pr. Gugis iš Chi
gyvenmą tvarkyti.
ir
juos
lavinti.
*
“Žvaigždė” nepataikauja tiems, kurie nori kacagos prisiuntė dailų sidab
Metinė prenumerata $2.50, pusmetinė $1.25;
° talikais vadinties, o palaiko katalikų priešininkus ir
rinį vainikėlį.
įi
atskiras
numeris 25c. agentams didelis nuošimtis.
Visoms pavienioms y pa ° jų paklydimus skleidžia vien pasigyrimui jų tarpe.
$
Visuose
Redakcijos ir Administracijos reika- $
°
“Žvaigždės” motto buvo ir bus: — Dievas, Tėtoms ir visoms organizaci g vyne, Teisybė.
& luose kreipkitės šiuo antrašu:
joms, kurios laike mano si
<< PAŽANGA n
“Žvaigždė” daugeliui padėjo ir padeda surasti
dabrinio jubilėjaus apvaik & gimines bei pažįstamus Amerikoje.
g 614 W. Mahanoy Avė.,
::
Mahanoy City, Pa. $
“Zvaigždės” kaina metams:
ščiojimo parodė man tiek
Amerikoje 2 dol., Lietuvoje bei Rusijoje 4 rub.
geros širdies, tiek prisiriši
mo ir užuojautos, aš šiuomi
"ŽVAIGŽDE,”
viešai išreiškiu savo širdino 3654 Richmond St.,
Philadelphia, Pa.
giausį ačiū.
Ypatingai gi
*
ačiū Seserims Domi ninkoJei taip, tai prisidėk prie Namu Budavojimo Ben
n?ms, p. Aleksandravičiui
1
drovės ir naudokis progomis, kurios yra Chicagos
SKAITYKITE IR PLATINKITE
ir parapijos kolektoriams, I
Real Eastate biznyje.
kurie daugiausiai pasidar
I!“
LIETUVIU BALSĄ
bavo koncerto surengime ir
LIETUVIŲ HALSAS rūpinasi žadinti lietuvių tautos sąmonę ir Jį I < Į
stiprina jų dvasią, kad kantriai lauktų karo pabaigos.
•£
parupinine man taip bran
LIETUVIŲ BALSAS ragina tautiečius šiuo ištrėmimo metu pasiyra geriausia ir saugiausia vieta dėl kiekvieno
mokyti iš Hvetimtaučių, kas tik dora ir naudinga, o nosigabeuti grįž- Jį
gių atminties dalykų.
tant tėvynėn nieko, kas žemina musų tautų.
taupomų pinigų. Čia dedami pinigai atneš didesnį
Šitą ‘‘ačiū” man reikėjo
LIETUVIŲ BALSO kaina: Rusijoje metams 5 rb: Užsieniuose
■
metams 9rub.;
nuošimtį, negu kitoje bankoje. Indėjęs čia pinigus
8
seiliaus išreikšti, bet aplinTš Amerikos pinigus, laiškus gauname, Siuntinėti “Liet. Balsų” g
žinai, kad tavo pinigai yra valdomi ir saugomi pasi
j užsienius rusų cenzūra nekliudo.
•
kybės mane sutrukdė ir to
tikimų lietuvių ir apverčiami lietuvių biznio pakėli
kiu budu vieša padėka užsi
LIETUVIU BALSAS
•* 1
mui. Jei nori pirkti ar budavoti namą, kreipkis į
tęsė. Pagaliaus ir kaikuries
f. t'
Petrogad, Baskov per. 29, RUSSIA
šią Bendrovę, o gansi sveiką patarimą ir reikale ga
dovanos liko įteiktos tik pa
lėsi pasiskolinti pinigų ant lengvų išmokėjimų.
staraisiais laikais.
Bendrovės susirinkimai atsibnna kiekvieną paneSu pagarba,
dėlio vakarą nuo 7:30 iki 9, šv. Jurgio parapijos sa
Kun. N. J. Petkus.
lėje, pirmos lubos, dešinejame kambaryje, 32nd. pi.
ir Auburn avė.
LaHcraltla leidžiamas Kunigų Marijonų Chicagoje
J bendrovę gali įsirašyti abiejų lyčių asmenįs ly
eina tfu karta | mėnesį
giomis teisėmis be skirtumo amžiaus.

A

AUSTRIJA-VENGRIJA
IR SERBIJA.

FEDERALIAI FARMERIŲ
NAUDAI BANKAI.

KARĖ IR VOKIEČIŲ
VARGAI.

NUSKANDINTA DAUG
LAIVŲ.

I

"PAŽANGA"

ŽVAIGŽDĖ”

Ar Nori Uždirbti Pinigus?

Lietuvos Vyaiiy Building and Lons Assgclatlon

‘TIKYBA ir

Rašo apie tikėjimo dalykus, paduoda žinių iš katuli
kų visuomenės gyvenimo, duoda atsakymus i visokius
užklausimus iš tikėjimo ir doros srities.
KAINA METAMS: $1.00; vieno numerio — 5c.
Agentams už metinę prenumeratą duodame 30c., už
pavienius numerius po 2c.
Adresas:

Paul P. Baltutis, prez.,
3315 8. Halsted st
Geo. Žakas, vice prez.
3339 Emerald avė
Jokn J. Kaeanauskas, sekr.,
2237 W. 22 str.,
Paul Mulevičius, ižd., 6329 S. Fairfield avė. •„
A. A. Šlakis, advokatas, 3255 8. Halsted si.,
Direktoriai:

• TIKYBA IR DORA”
1631 W. North Avė.

5* Kas
nori guuti vieną numerį, turi
ženklelį. '

Chicago, III.
»

atsiųsti 1c. krasos

ę

tX

.

M. Janušauskienė, P. P. Baltutis,
Elena Jovaišaitė, P. Mulevičius, Josefina Adomavičiūtė, J. J. Kazananskas, A S. Prečenanskas, J. Tumasonis ir G. Žakas.

j

Naujas Lietuvišku Sakiu
Rinkinys
DEL PIANO.
Surengė V. MICKUS. Siame rinkinyje tilpsta sekanti “LieturiATl
Šokiai”: “Žirgelis”, “V. K. MarSas”, “Lelija Valsas”, "Cebatėlis”,
“Agonėlė Mazurka”, “Vamzdelis”, “Pasde Spagne”, “Klumpa
kojis”, “Noriu Miego”, “Vengierka”, “Kokietka”, “Vyčių Mar
ias”, “Klumpakojis No, 2”, “Suktinis”, “Aguonėlė”, Pakeltkojis”, “Žilvitis”, ir “Rūtų Darželis”. Visi vienoje sąsiuvoje. Kaina
tik vienas doleris ($1.00). Pasiuntomo lėšas mes apmokame.
Reikalaukite pas:

DRAUGAS PUBLISHINO CO.
1800 West 16th Street,

Chicago, Illinois.

EXTHA 94.000 i

Negirdėtas pasisekimas. Per pustrečio mene- e
šio laiką išėjo 94 TŪKSTANČIAI kningelių. Lietu
vių visuomenė atrado, kad tos kuiiigelės įdomiausios,
naudingiausios ir pigiausios. Dėlto jų ir ima nebe
šimtais, bet tūkstančiais.
Tos kningutės, kurios susilaukė tokio pasiseki
mo yra šitos:
1) AB YBA DIEVAS? Šitoje kuingutėje taip •
aiškiai prirodyta Dievo buvimas, kad tą kningutę «
perskaitęs ir mažas vaikas gali suprasti, kad Die- j j
vas yra.
*
.
5į. ■
2) ZMONISKUMAS IR VERGIJA. Čia gy
vais atsitikimais išrodyta, kur yra žmoniškumas, e S
kas rengia žmonėms vergiją.
3) REVOLIUCIJONIERIŲ TARPE. Šitoje 1

kningutėje įspūdingai aprašytos revoliucijonierių ir
revoliucijų negirdėtos baisybes.
4) GIORDANO BRUNO. Didis bedievių kan
kinys. Kas nori pažinti bedievius ir jų vadus, skai
tyk šitą kniugelę.
5) Į SOCIALISTŲ ROJŲ. Kas nori linksmų
pasiskaitymų teperka šitą kningutę.
6) SOCIALISTŲ NORAI IR DARBAI TIE
SOS ŠVIESOJE. Ketvirtą kartą išleista ir išnaujo
perdirbta. Čia gyvais atsitikimais prirodyta, ko no
ri socialistai. Čia išvilkta aikštėn socialistų sekretai.
Perkant pavieniui kekvįena iš viršminėtų kningučių tekaštuoja tik po 5 CENTUS. Imdama:

NO§ NUSIES kningefih nemažiau 100,
CENTUS, imdamas nemažiau 200, gausi po 2 CEN
TU, imdamas nemažiau 900 gausi po 1 CENTĄ.
Kas norėtų gauti NE VIENOS BUSIES, bet
sudėtus iš kelių viršminėtų rūšių, tas už 200 knin
gelių užmoka 5 dol., o už 500 — tik 8 DOL.
7. KOPERNIKAS IR GALILĖJUS. Čia aiš
kiausiai sulyg paskutinių mokslo tyrinėjimų išrūdy
tas, tų mokslininkų gyvenimas ir ko vertos bedievių
priekaišto8, buk katalikai juos persekioję.
r, 8. MARKSAS II. Trečia laida.
Pasiremiant
pačiais svarbiausiais SOCIALISTŲ DOKUMEN
TAIS šitoje kningelėje yra išrodyta, kaip socialistai
rengia žmonijai BJAURIĄ VERGIJĄ.
Perkant pavieniui kningelės: KOPERNIKAS
IR GALILĖJUS, MARKSAS II, kaštuoja tik po 8
CENTUS. Imdamas nemažiau 100 gausi po 5 CEN
TUS, imdamas nemažiau 200 gausi po 4 centus, im
damas nemažiau 500 gausi po 2 CENTU.
Gerb. KUNIGAMS ir AGENTAMS čia GE
RIAUSIA PROGA paskleisti po žmones naudingų
ir įdomių kningelių. Pasiskubinkite užsisakyti! Pi
nigus reikia užmokėti UŽSISAKANT.
Su visais tais reikalais kreipkitės į
"DRAUGAS” PUBLISHING C0.,
1800 WEST 46th STREET
::
CHICAGO, ILL.

TIK KĄ APLAIKEME SIUNTINĮ IS EUROPOS
PUIKIAUSIŲ

MALDAKNINGIU
REIKALAUKITE, PAJCOL TURIME.
K 408 “Aniolas Sargas”. Mažos mieros, min
kšti skurdės dailus viršeliai 448 pusi.
kaina ...............................................................
K 292 Magas Naujas Aukso Altorius. Min
kštos skurelės apdarais,/ sa kabute, vidutiinškos mieros, 412 pusi......................
K
8 Gilus Atsidūsėjimas. Juodais kietos dro
bės apdarais, mažos mieros, raudonais
kraštais, 256 pusi. kaina tiktai
Skubėkite siųsti užsakymus, nes tos kainos
ant ilgo.
Adresuokite:
Z
DRAUGAS PUB. CO.,
•J 1800 West 46th Street,
Chicago, Illinois.
•5__
_
'*$40 i *

¥¥»¥¥¥»VZTZ tf

<

STYTI

CHICAGOS
ŽINIOS

Šiandie lietu
viu diena!
bazare!
Eikime ten visi!

Tat eikime šiandie bazaran visi Chicagos lietuviai!

VITKUS . NAUJAS' 4 •BM’ANVMABk
■ BBBBBBBD
■■■■
Del tų kurie nori kad jų Čevery
.< DI02lAU$IA:mSTIPRIAUSIAS VALSTIBINIS BAIKAS BRI8EP0RTE
kai butų pataisyti gerui ir teisingai,
tš priežaaties didelio brangumo taųoro utea buvome, privemti įtaisyti
CENTRAL MANUFACTURING
Vogus (ueales).- Dabar mes jtdisemė
tas
4 ’
- '■ '
A
-A
vogus ir sulyg svuro bus mokumą už ■
nos Vestuvės.
skūrą,
už
.
mažesnė
porą
•
č«veryki)
Nuo tokios betvarkės trrrr
*
STATE
STATE
Sausio 14 d.£ š. m. čia įvyk Gos mokumą mažinu, už didesnė dau»
BANK
BANK
kentėti nekalti gyventojai
ko gražios-yestąySa 14 kno- giau. Tuomet niekai, nesijaus nūsPO VALDŽIOS PBIBŽIURA
Obleage, O.
1112 W. 35tb Str., netoli Morgan atr.
{>os Vyčių f sąnario Jinfeio
•a • •>*
J, MIKAIS,
Pavilionio šu p-le Komna
637 WEST IBth 6t
Kapitalas ir pervir
DIDELIS GAISRAS
TCleetrie Sboe Repalrlng Rhop.
Razmaite. Vestuvės jaunuo
šis $300,000.00. Tur
REIKALINGA patyrus mer
liu buvo blaivios. "Padoriai
tas virfe $2,0*00,000.
CHICAGOJE.
besilinksminantis; ’ ^pktinis gina pardavėją j moteriškų dra
B
panų krautuvę. Gera alga.
6is
Bankas
yra
taip
būrelis svelž^b ni^a'ri? ^suau
P. K. BRUCHAS,
išaugus kaipo sau3323 So. Halsted St.
koti keliuą jiolerius tr dėl
|giausis didmiesčio
Praeitos subatos anksti badaujančio^ Lietuyos. Tokį
PATRAKAU savo tėvo Jokūbe Rulankas, tik daug pa
ryte kilo gaisras po num. prakilnų s&hianymą visi pa kaucko ir trijų seserų. Prieš Karė
‘vvnvj ftyB,so ėnaAZatsdv o.\nq oif
lankesnis dėl darbi
1182-24 N.fCJinton gat., ke rėmė. Au|cp.vo šiOs ypatos: Oieznos volasties, Trakų pavieto, Vil
ninku žmonių. Mo
turių augštųj medidlam bu Kun. A. Ežerskis m- $2.00; niaus gub. Kur dabar yrat PraneSkite
sekančių
adresu:
te. bitam bute buyo daug,p0 $i.00: Jiifgia PoVVlionis,
ka 3 nuošim. už pa
OftA ŽUKAUSKIUTE, ’
dėtus pinigus. Da
įvairių išdirbinių iš vario,' joana jnknafe; AnelS gpo_ 2051 N. Main avė., Seranton, Pa.
ro paskolas, Apsau
inisingio, buvo. (taugybr- v*'koviviutė ir Jurgis Ogintas.
•
goja nuo ugnies. Parsamdo apsaugos skryneles (boxes).
šokių mašinų. Ugnis sunai- Po 5oc: Konstancija -Tuse- 11 Vyrišky Dripiny Bargenai i >
iI
<>
Siunčia pinigus į visas dalis pasaulio ir Parduoda lai-*
kino'but?'Buvo4ia®Iis šal'1 vige, Simonas Šatas. Smul- i • Nauji, neatimti, aarytl ant <.
*»
ti8’
«ais™inkams b"-;kių aukų buvo 50c. Tokiu
užsakymo siutai ir overkutai, J Į
vakortes ant geriausių Unijų. Taipogi iškolektuoja pi
vertės nuo $30 iki $50, dabar J *
nigus iš kitų bankų po visą Amerikų.
vo sunku kovoti su ugnies1 budu išviso surinkta $7.50.
parsiduoda po $15 ir 25 dolerius. •
gaivalu. Ugnis grasė pavo Pinigai nusiųsti Taut. Fon
Nauji, daryti gatavimi nuo J ,
Valandos nuo 9 ryto iki 4 popiet; Subatomis iki 9 vak.
$15 iki $35 siutai ir overkotai, ' į
jumi ir pašaliniems butams dam
Jonas Czaikauslcis ir K. E. Ivinskas,
i » nno $7.50 iki 18 dolerių.
ir geležinkelio kiemui, kur
J
1
Pilnas
pasirinkimas
kailiu
pai
I
Svodbos Gaspadorius.
Lietuvių Skyriuje.
! [ muštų overkotų
'’
sustatyta daug vagonų. Te
i j Visai mažai vartoti siutai ir ; j
• ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B
čiau pasisekė išgelbėti visa IEŠKAU GYVENIMUI KAMBARIO. 11
overkotai vertės nno $25 iki < i
Westsaideje, tarpe Siu gatvių: nuo
tai.
$85, dabar $5 ir augičiau. Kel- J i S PIRMU NEGU PIRKSI GAUK MUSU KAINAS
So. 48 iki 62 gatvių ir W. 24 gatvės
[
nės
nuo $1.50 iki $4.50. Vaikų J Į Z
Ant Durų, Lentų Rėmų ir Stoginio Popleros
iki west 15 gatvės, pas žmonės susi
siutai
nuo $3.00 iki $7.50. Va*
pratusius tautiškai katalikiškai. Aš
lizos ir Kuperai.
: CARR BROS. WRECKING CO.
mtuutuuuiuuu esu muzikos moksleivis.
Turintieji vietų prisiųskit savo ad J
Atdara kasdieną, nedaliomis J ! S 3003-3039 S. HALSTED ST., CHICACO
resą “Draugo” Adm., arba per tele < ’ ir vakarais.
'•
foną, Drover 6114. X. Augštaičio.
i!
8. GORDON,
U irtYivmriYYrvrvmrvvrm(vmmrmrmr»irr*v>iT«v»>T*
i i 1415 8. Halsted st. Obloago. IU. <!

Tiw tarpu pasirodo, kad li
iš'tardymų išeina daugiau
nieko, kaip tik tuščias daik

“OlCERO,lLL

District Bank.

b

Šiandie lietuvių diena,
Kas vakaras talkininkų šiandie mes laikysime egzaineną prieš tūkstantines
bazare būna įvairių tautų
minias žmonių!
koncertai. Andai jau buvo
franeuzų, italų ir rumunų,! Kas iš Chicagos lietuvių
galės ir neateis šiandie ba
anglų ir kitų tautų koncer
REIKALINGI AGENTAI
zaran, tas yra apsileidėlis,
tai. Šiandie gi bus koncer
platinimui
“Draugo.”
tam negaila badaujančių
tas LIETUVIŲ ir rusų. Ge
Geistina pusėtinai išsila
žmonių, pas tą menkas tau
rai prisirengęs
Chicagos
vinę ir galinti keliauti su
tybės pajautimas.
vyčių choras p. Pociaus ve
prakalbomis.
Atėję stengkimės kuodaisdamas žada padainuoti ke
Apie išlygas kreipkitės į
lias lietuviškas daineles. giausiai duoti pelno lietuvių
“Draugo” Adm.
Kas nori gauti darbą, turi
Lietuvių koncertas prasidės skyriui, nepasirodykime pa
kreipties valstijinin darbo
8 -30 vai. vak. Taigi šiandie skutiniais!
REIKALINGAS Gerai
Kuomet
visas
kraštas
pa

biuran
į
“
Unskilled
Labor
“Allied Bazaar’e” bus lie
patyręs Linotypistas. Dar
jūrėmis
nekalto Department,” 520 W. Mon bas ant visados. Alga gera.
tuvių diena ir užtat visi sruvo
mes, Chicagos lietuviai, ne kraujo, kuomet milijonai roe st., Chicago. Visi dar
Atsišaukite
tuojaus į
atbūtinai privalome kuo lietuvių kenčia badą, šalin bai duodami veltui. Ir ten
“DRAUGO” ADM.
skaitlingiausiai atsilankyti nerangumas, šalin kietašir- pasakoma, kiek kas kur ga
Vfct
|. * Visuose kampuose dvįtė!
li uždirbti,
V
šiandie tc’ ga> <1 Visur ii- visuomet btiliReikalinga:
me
lietuviais,
kelkime
lietu

20 darbininkų į lumber
garsiausiai skamba lietuviš
vių
vardą,
gelbėkime
Lietu

ka kalba, te lietuvių skyrius
yardą,
vą!
w
10
į
geležies
dirbtuvę,
uždirba kelioliką šimtų do
Chicagiečiams, dabar ge
1 porteris ligoninėje,
lerių, te ši diena būna rugia
5 darbisinkai į geležies
pjūtė karės nukentėjusiai ra proga parodyti, ką mes
Lietuvai.
.Tuk žymi dali? turime savo širdyj, kaip mes ,
dirbtuvę Albion, Mich.
6 darbininkai į dirbtuvę,
bazaro pelno bus nusiųsta atjaučiame Lietuvos reika
100 darbininkų į miškus
sušelpimui ir musų brolių, lus!
Chicagiečia
pašvęskime
pasilikusių Lietuvoje ir to
Michigane,
šią
dieną
sušelpimui
badau-Į
350
darbininkų
prie
ledų,
dėl didžiausia sarmata butų
j 150 į plieno' dirbtuves,
badaujančiui artimui pasi ianeių brolių ir seserų!
seno ir Išlikimo rtrai'go Srimyno». imjilojiiiiu) visame pasau
Eikime
bazaran!
!
2
indus
mazgoti,
lyje |M*r piiKę Šimtine#!?—SS*,
gailėti keleto centų. Sunko
ui boeklite vwo.». aptinkOM*.
arba galite uisiukyti tiesiai ii
Eikime kuoskaitlingiau-Į 25 prie visokių darbų,
žmogaus protui suprasti
P. AD. KI0HTKK A CO. ♦
14—N VaibiiftM Urše*. Nm lort. į
koks baisus vargas dabar šiai!
10 porterių į stotis.
K. G.
siaučia Lietuvoje ir užtat
Amerikos lietuviams reikia
kuogeriausiai
išnaudoti ANGLIŲ YRA, BET MIE
•
kiekvieną progą dėlei sušel
pimo savo numylėto krašto.
STUI J|l TRŪKSTA.
Tik ką aplaikemė siuntinį ii Europos puikiausių rožončių įvairių
bazaras kaip tik galėtspalvų.
nemažai prisidėti prie pa
No. 1437. Karoliai įvairią spalvų.
Chicagoje siaučia dideli
lengvinimo baisiausių kan
Reikalaunant paminėkite kokios
čių Europos lietuvių, jeigu šalčiai. Aną dieną keli žmo
spalvos pageidaujate. Lenciugelis
tik mes patįs stropiai dar nės sušalo, o tūkstančiai
ir kryželis storai auksuoti kaina
buosimės ir remsime savo kenčia didžiausius vargui
su prisuntimą ....... f..........
75c
skyrių. Ligšiol chicagiečiai nuo šalčio. Negali niekur
No. 1438. Balto Akmenėlio karo
kaž kodėl gan silpnai rėmė •jauti anglių.
Tuo tarpu anglių kasdien
liai. Storai auksuoti lenciugelis ir g
lietuvių skyrių bazare ir la
Labai
daug
atvežama
į
Chi

kryželis. Gvarantuoti ant 5 metu.
bai mažai pirko iš jo daiktų.
Kaina su prisiiuitimti tik . .$1.25
Taigi,
gerbiamieji,
nors cago. Anglių sandeliai tie
šiandie atsilyginkime su ba siog užversti visokios rųšies
daujančia Lietuva ir atėję anglimis. Tik bėda tame,
bazaran nepagailėkite išlei kad spekuliantai nenori an
sti dolerį, kitą, už kurį bus glių parduoti. Jie lukeriuo•No. 1437.
nupirkta kąsnis duonos jūsų įa tinkamos progos paket’Jo. 1439. . Galama gauti įvairių
i tėvui, broliui, ar seserei, ku- ti už anglis kainą ir prisi
ipalvą karoliais. Kryželiai “Ro
' rie gal dabar stingsta šal plėšti pinigų.
man Gold”. Gvarantuoti ant 5
Bet anglij tmksta ne tik
tuose urvuose, miršta nuo
metų. Kiekvienas atskirai įdėtas
bado ir ligų. Taigi susimil žmonėms, tečiau ir viešo
gražioje dėžutėje. Puikiausi dova
dami ehieagieeiai nepadary sioms miesto įstaigoms. Jei
na delei giminių. Sn priaiuntikite lietfiVių tautai sarma tolesniai pritruks anglių,
ttu f.......... . .............. $2.00
tos svetimtaučių akyse, ne sakoma, prisieis uždaryti
apleiskite savųjų, kurie ati kelias publiškas mokyklas.
Kaip maisto brangumo,
stovauja lietuvius milžiniš
‘
ilTo,
kame tąlkjninkų bazare. taip anglių stokos reikale
Užsisakant ^mhteklte
lt kgįdąĮ spalvoj nafta
galite Mušti ifpnAJUt aOMT flttlnr, i«lKtTiir*fon*
Kuomet mums reikia pasf- miesto ir valstybės komiai
rObtilTalN krasifc «nkTi(tndk
rodyt.i svetinjtaučių akyse jos daro tardymus. Skelbia,
DRAU&AS PVBETSIirv; C'MPAkr
mtslcįme, šąlyn visus natų kad kaltininkai busią suseknius^ n|‘9uęįgrątinių8 ir^įek-ti ir nubausti.

Auksuoti Rožančiai

L8AMA8AUI

« M'K'SinSiS

vienas,, kurio krtitingje plaka lietuviška širdis, priynlo prisidėti prie darbųt - .Be
to kiekvieno kąsnis duonos
bus brangus badaujančiu!
tautiečiui ir ožius varinėti
šiame reikale butų labai ,neišmiutinga. Taigi ir šį baza
rą reikia remti visiems lie
STREIKUOS 400
tuviams be jokio skirtumo,
D2IANIT0RIŲ.
Te svetimtaučiai, pamatę
minias atsilaikiusių bazaPžianitorių unijos virši ran lietuvių, aiškiai persi
ninkai įsakė tuojaus pame tikrina, kad lietuvių tauta
sti darbus 400 džianitorių, g}’va, kad lietuviai myli sa
kuomet butų savininkai at- vo tėvynę ir atvažiavę į
sisakė priimti unijistų rei-; svetimų šalį nepaliauna ru■kalavimus. Paskui šituos su- pinties jos reikalais. Apsi
streikuos ir kiti džianitoriai. kaišę tautiškos spalvos žen
kleliais mes parodykime
plačiai visuomenei, jog Lie
tuvos vėliavos nepasisekė
„
P" 1™,
£?„£
I
vra musų rankose ir jog lie
tuviai tvirtai tiki, kad ji ka
da nors iškilmingai plevė
suos ant Vilniaus bokštų.
E M

AtAžtOAtAUAIAKttAžtftžlAt
Tel. Yards 6616
St. Anuczauskis
▲balnas Kontrakterlns, Dally*ė Ir Bndavotojaa.
Apskaltliavlmal noriai tetei
kiami.
8447—48
46tb Plaee,
OHICAGO, CLL.

Sau»io;i6-17-18
Pradekite Savo

W.

NATIONAL CITY SAYINBS ACCOUNT^

šiose dienose, o nuošimti gausite nuo
Sausio 1-mos dienos.

f

Amrlkos Littotiy Mokykla

Tautiška Bankti Apsauga dėl
Jūsų Taupumo

Makinama: angliškos ir lietuviškoe
kalbų, aritmetikos, knygvedystėe, ste
nografijos, typewriting, pirklybos tei
sių, Suv. Valst. istorijos, abelnos is
torijos, geografijos, politikinės ekomęijg pilietė. dailaraHstėsMonslmo valandos: auo 8 iš ryto
iki 5 po pietų; vak. nnę 7:Š0 iki 9:30
3360 Emerald avė., CHICAGO, ILL.
JOSCRM C. VVOLON

1.00 ar Daugiau Atidaro Aecount’ų

ATIARA PANEBELIO VAKAIE IKI I VALANDAI

L_NATK)NAL CITY BANK.
PW« rytini.

Kompa.

Amerikoniška Valstijinė

Banka

Central 8HD
Bacidenee Hnmbold $7

CHICAGO, UJu.

1825 * 1827 Blue Island avnn Kampan Loomln Ir 18-ton Gažvlg.
KAPITALAS, PEBVDUIB IR PELNĄ*.
-n

Taletonaa: McKlnley S744

BR. A. K. RUTKAUSKAS
Gydytojas ir Chirurgas
Cklctft

MŠ7 $. Ww»nt lh«. lrW. M It.,

$600,000.00
--- Volrtybinin Bankas su dideliu kaltalu arti jųsų namų.
Segnliarižnai peržiūrima. Valstijos ir Clearing Houm Ansoelatton. Mnoma gvarancija, kad jųsų piningai yra saugiai padėti ir kad jie bne
{Įmokėti, kuomet jųn pareikalausite.
Atdara Panedėlio, Ketvergo ir Subatoa vakarais iki 1:6 v. vakaro.
Kalbama Lietuviikoi ir Lenkiikai.

Suvienytų Valstijų krasa
čia laiko savo pinigus

Phone Yards 2721

į DRa «Ja JONIKAITIS
GYDAU VYRŲ, MOTERŲ
IR VAIKŲ LIGAS

JAS P. STEPINA, Prezidentaa.
ADOLPH J. KRASA, Kooierlua.

3337 Bo. Morgan, St.
CHICAGO, ILL.

nrvrvvrvriirvtYVtvavvrrrrri

I A. A. SLAKIS

*The - )

BANKĖS

ADVOKATAS
1.

gyvoaimo vieta
South Bi
Tol. Drover 5326

SvvvnnrvTirTirmrnnnrrvTvm
OEBA PROGA.
Jauna pora priverats poaukaoti »■
vo puikius, beveik naujau# rakaiiue
už retai piįią kainų, $170.06 eeklyČioB
eetoa, tikron akaroe už $35. Vėlteoaioa
m adon valgomojo Ir miegamojo kamba
rio rakandas. 2 puikiu aivonu, davanport, taipgi $525 pianų tu 25 m. gvarantlja až $115 ir $225 Vlctrola aa
brangiais rekordais už $66.00. ftit yra
retas pigumas ir junta apaimakėn
tirti nežiūrint knr jųe gyvennte.
kas vartota vos 0 auvaltea. Paraldnon
taipgi po vienų. Ataižaukite tuojaus.
Gyveninio vieta: 1922 8o. Kadžio Ava.,
arti 22-ron gtv. Chicago, IU.
Tai Drover 7042

Dr. C £. Vezefis
. LIETUVIS DBNTIttTAS . .

Viiajudos: ano J> ryte iki 9 vak
Nedėltomis pagal nutarimų.
4718 8o. Aabiood Ava

. .į

Best .4

COFFEE

Room $15

18 80. La saite 8L, Obteago, HL
T«L Baadolpb $84$

art 47-ten gatvės

DAVIO B. FOBOAN
Prez Manto.

£

KIBTUVIB ADVOKATA8
Kamb. 902 National Life Bldg.
29' So. LaSalle tt.,
Vakarais 1566 Miloaukee avė.

Miesto ofisas:

OF CHICAGO

Dtarborn and Monro. <t.
(Apatinio. Lobo.)

TAUPYKITE PINIGUS
t —pirkite geriausią kavą Clii
cagoj ir mokėk už sv. tiktai
Geriausią Santos

Kava Standard

Kava 28 ir 30c. ver
SNETMAS

Gerianriaa
■aetonoa avie
Geresni*
k« Ite

nSIT
(britui
Bot 10«
rųiia*

41c
(X

19c

m

MEhrsnkee Av,
8054 VThranka* Av.
1878

liftS MUvankea Av.
1810 V. Kolbun oL
8880
MMMB' *
1644 W. OhJtego Av
lS.ve Bln. Iclaad At

Sk

$500 DOVANŲ, jei jųa galite
rasti U taukų darytų avieatų
kurioje nors ii Bankės san
krovų.
cocot

Bankės G a
riansia Coeoa.
Sulygink s a
bent ko
kia

North Av.
1817 B. Halated 8t
1838 8. Halsted St.
1818 W. Utk St.
8108 V. BSnd až.
aOOTH BTDI
NM wNIMn
$487 8. Hiaited st.
6618 k

ARBATA

Priimuisuaio
Arbatos Ovarantuotos ln

60a. vari. 40C

■ '» ž

lih^t

Nona

dd.

406 W. Dirlųton
720 W. AmATAv.
2640 LAmooln Av.
3244 Ltaeola Av.
MIS M. Clark

