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Amerikos Žinios

buvo atkreiptos akys netik
BRANGŪS VIENTAUČIAI!
lietuvių katalikų, bet gal dar
Lietuvių Peticijos reikalais ~
Mūsų tėvynę ištiko nelaimė.
SUV. VALST. SEKRETORIUS vykdinti savo idėjas, kas jam,
labiau katalikų konkurentų ir
turime atkreipti gerb. visuo
Visi
tai
žinote.
Lietuvių
Drau

kaipo intekmingam valdininku^
priešų. Su nekantrumu lau
menės domų šit į kų:
BRYAN’AS REZIGNAVO.
gijos
nukentėjusiems
dėl
ka

būtų geriau pavykę, negu pa
kė kiekvienas lietuvių gyveni
1) Peticijos visa svarba yprastu
piliečiu būnant. Antra,
rės
šelpti
siunčiamas,
atvažia

mu rūpinantis; žiūrėjo ir tėMažai pasitaiko Amerikoje to bryan’o žingsnis duoda progą
ra
tame,
kad
po
ja
surinkus
PRANCŪZAI
SAKOSI, LAI- kiJos vokiškosios politikos, ku kių atsitikimų, kurie vienu sy Suv. Valstijų nedraugams drą
mijo kų naujo duos lietuviai vau pas Jus apsakyti tėvynės
kuodaugiausiai parašų; taigi
vargus
ir
likusiems
be
pasto

rios malone turkams prisiėjo' pa kiu sujudintų šios šalies spau
katalikai, ar jie pasirūpins at
pretensija®
lai visi, pradedant nuo 10 mee
KARĘ.
gės,
badaujantiems
Jūsų
tė

kelti ant savo pečių didesniąją dą, žmonės ir net politikos bėgį siau išreikšti savo
sistoti ant tvirtos papėdės,
prie
šio
krašto,
matant
kad j®
amžiaus, padeda ant peticiv. „
- jj- .
dalį sunkiosios naštos. Dardane nukreiptų kiton vagon. Vienu iš
broliams,
seserims, tų
•
.
t
•
Viename is didžiųjų Amerikos
galutinai
sutvarkant
savo vams,
piliečiai
politikiškame
subrendi

jos lapų savo vardus ir pa- angliškųjų laikraščių “The Dai- lių likimas turės paaiškėti laike tokių nuotikių buvo nuskandinisvarbiausias
organizacijas. žmonoms ir vaikams pagalbos
me toli gražu nėra tobuli. Ant
vardes - grynai lietuviškai; ly Newg„ tilpo tam laikraščiui kelių savaičių. Vargiai įstengs mas “Lusitanijos”, kurios žuvi
galo Bryan’o pasitraukimas ne
Katalikai neapsivilė, o katali ieškoti.
Noriu atlankyti visas lietu-1 a(^1 esa\ žymėti nereikia, tik tyčia parašytas straipsnis pran- juos turkai beapginti. Iš Kon mas nuo vokiečių torpedos sy kaip gali atsiliepti ir į viduji
kams neprielankiųjų noras,
skubiai kraustosi kiu su keliais šimtais žmonių,
vių kolonijas, nuo didžiausios ^aP° viduje įeikia pažymėti eūzų oficieriaus,
išėjusio aug- stantinopolio
gyvenimą. Atsi
kad lietuviai katalikai paliktų
lauk
Vokietijos
pavaldiniai ir kurių tarpe radosi virš šimto nį Amerikos
vietos
ir
valstijos
vardas,
kur
štuosius
mokslus
Paryžiūje
ir
ras
nemažai
tarpe
amerikiečių j®
savo organizacijas nepastatę iki mažiausios ir, neatsižvelg
pasiuntiniai su savo šeimynomis. amerikiečių,
sukėlė
Ameri
parašai
renkami;
pavardes
dabartiniu
laiku
užimančio
žylankščios politikos pasekėjų, ku
ant tvirto pamato, neišsipildė. damas į srioves ir partijas,
koj
daug
triukšmo spau rie šiais svarbiais laikais, kada
Turkams
trūksta
ginklų.
nemokančių
rašyti,
lai
parašo
vietų
politikierių
tarpe...
To
Parodyta jiems, kad pas ka visur važiuosiu, kur tik mane kiti, mokantieji, by tik jie bū- °ficieriaus nuomonė svarbi tuodoje
ir
politikierių, ir pla reikėtų visiems eiti iš vieno, pa
Turkijos
armijos
nelaimes
padi

čiosios
visuomenės
tarpe.
A- seks jo žingsnius, įnešdami į
talikus yra užtektinai jėgos pašauksite ir kaip galėsiu, tų inprašyti anų nemokančių ’ni’ kad
senas kareivis,
kaip
mokėsiu
tėvynės
vargus
dina
ginklų
stoka.
Kaip
praneša
merikiečiai
antsyk
palydėjo
vi
 šios šalies politiką daug berei
ir gerų norų.
ra§ytįe
‘ dalyvavęs karėje 1871 metais ir
graikų
spauda,
turkai
nebeturi
apsakysiu.
sas
užsilikusias
prie
Vokietijos
gerai nusimano apie karės straKiekvienas, kuriam rūpėjo
kalingo išsiskirstymo, bendruose
kuo šaudyti savo priešų ir kiek simpatijas ir tinkamai davė at reikaluose.
Aukos,
surinktos
laike
susi

2)
Geriausias
būdas
parategijų.
S. L. R. K. A. pasekmingas
viename pasitaikusiame susirėmi jausti Vokietijai, kad Amerika,
gyvavimas, pažvelgęs į 30-tojo rinkimų ir prakalbų, per Jūsų šams rinkti, tai pereiti per vi- Prancūzai ant visos linijos snmuBryan’o
me traukiasi atgal,
palikdami salidariškai, nežiūrint partijų ir Apskritai žiūrint,
žingsnis,
kad
ir
nepadarys
daug
Seimo padarytus nutarimus pačių organizacijas arba po sas lietuvių grinčias, neaplen
sa priešų,
ant mūšio laukų didelį skaičių nuomonių skirtumo, gins žmo
jų
kontrole
bus
kuoveikiausia
blogo,
bet
ir
gerų
pasekmių
ne
kiant
nei
vienos.
Reikėtų
pa

- įvykdinti pamatines reformas,
kad tas
žuvusių kareivių. Turkų diplo niškumą ypatingai,
siunčiamos
tėvynėn
Lietuvių
Sulig
atneš.
to
strategiko nuo- matai išreiškia mintį, kad laikas tiesas laužoma su skriauda šio
siskubinti ir bent iki liepos
dvasioje turės nudžiugti. Sei
Draugijai
nukentėjusiems
dėl
mėn.
vidurio
visus
parašus
mones,
v
prancūzai
būtinai Turkijai pradėti taikos tarybas. krašto
Amerikos spauda, kaip, va, di
mo delegatai, savo pasirjžipiliečių.
Suvienytų
surinkti.
turi išlaimėti :karę ir susilaukti
karės
šelpti,
kuri
globoja
tūk

džiausi
ir intekmingiausi laik
valdžia
suprato
Visas turkų armijos veikimas Valstijų
mu vykdinti reikalingas refor
iš
jos
gerų
sau
pasekmių.
Pranšiek-tiek gyviau apsireiškiąs ant savo pareigą ir išreikšdama žmo raščiai : “Nevy York World”,
mas, duoda viltį, kad su ne stančius pabėgėlių ir dabar
4) Lietuvių laikraščių, ku-,cūzų pastarieji laimėjimai ant
jau
nebeturi
kuom
jų
maitin

Vokietijai “New York Times”, “Chicago
Gallipolli pussalio. Ten
dabar nių norą, pasiuntė
mažesniu entuzijazmu ir prie
rie
užjaučia
peticijos
reikalų
viso
kariškojo
fronto
nuo
Argotraukiama kareiviai iš Kaukazo notą, reikalaujančią pasiteisini Tribūne” ir kiti Bryan’o žingsnį
lankumu tas reformas sutiks ti.
nne
iki
Belgijos geriausiai liudi padangių.
ir
dar
neišspauzdino
peticijos
mo. Kiekvienas turbūt žino no pasmerkia, pavadindami jį meš
Mano pasiuntinystės laikų
ir kuopos, pavieni susivieniji
ja
vokiečių
sumanymą
sumušti
teisto įr Tautos Tarybos pra
tos prasmę ir turinį, taigi apie kos patarnavimu savo tėvypei.
sumaniau taip praleisti :
Nenori karės sn Italija.
mo nariai. Stovėjusios ant
prancūzus
y^ant neišpildomu.
tai* neapsimoka kalbėti. Svarbuatsiliepia aplė Bryan’ą
nešimo
“
Del
parašų
rinkimo*
’
1) . nuo 20 d. birželio iki. 18
Aisne
apielinkėse
traukiantis
kelio kliūtys pasalintos; įsi
ir
žinomi
Amerikos diplomatai
Vokiečiai ir austrijiečiai mėgi mas tame, kad tos notos pasek
d. liepos Chieagoje ir apielin — prašome dabar tai padary Champagne
link
prancūzams
ir
politikieriai.
registravęs
valstijose , jis
ti; 31 gegužio buvo skiriama
na turkams inkalbėti
paskelb mės turėjo ir turi nemažą intek
kėse ;
prisieina dažnai susitikti su vo
sparčiau galės augti, pletoties
karę
Italijai,
Ang mę Suv. Valst. politikos bėgyje.
2) nuo 20 d. liepos iki 20 d. tik pradžia parašų rinkimo. kiečių artilerijos ugnimi, bet lig ti
ir išaugti į vienų iš didžiau
Šiomis dienomis pasitraukė iš
lų
laikraštis
“
Chronicle
”
rugsėjo
Pennsylvanijos ir Aiškinti šį reikalų ir raginti šiol vokiečiai nepadarė nei vieno Į
savo
atsakomosios vietos Suv. AMERIKOS VOKIEČIAI PRO
sių lietuvių organizacijų, sto
būk tų
viešpatijų
rašyties — dar nėra pervėlu. žingsnio pirmyn ir jeigu nepa praneša
Marylando valstijose;
vinčių ant tvirto pamato. Kad
atstovai deda visas pastangas, Valst. Sekretorius Bryan’as, ži TESTUOJA PRIEŠ WILSONO
sitraukia atgal, tai laikosi ant
3) nuo 22 d. rugpiūčio iki
4)
Kai-kur
neišmanantieji,
kad tik Turkijos sultoną prikal nomas taikos šalininkas. Per vi
katalikai brangina tų savo or
POLITIKĄ.
20 d. spalių New Yorko, New ar blogos valios žmonės — savo senųjų pozicijų. Daugelyje bėjus paremti Austriją prieš ita są
savo
sekretoriavimo lai
ganizacijų, parodė ir jų ap
vietų,
kaip,
va,
ties
Soissons,
Jersey valstijose ir Naujojoj baugina nesirašyti, kad, girdi,
ką
jisai stengėsi,
nesykį net
Suvienytose Valstijose randai
siėmimas tos organizacip s
Reims’u ir Vauųuois
įvyksta lus. Bet Turkijos galva ir klau ir su skriauda šiam kraštui, iš
Anglijoj;
si
daug vokiečių piliečių ir ne
už
tai
nereikėtų
kada
nors
at

syti
nebenori
apie
naujas
karės.
reikal: ms mokėti po 10\ į
smarkesnių mūšių, kurių pasek
vengti visų nesupratimų,
ku paliečių, kurių politika taip yra
4) nuo 22 d. spalio Illinois sakyti. Visi, reikalų supranUžtenka
jam
dabartinių
vargų,
mėnesį. Iš tų dešimtukų su
mės gana
apverktinos vokie
kaip dėl Mek tvarkoma, kad neperžengus šio
valstijoj ir kitur.
tantieji, turėtų aiškinti ki- čiams, kasdieną einantiems silp ypač kada tie vargai didinami rie galėjo kilti
sidarys reikalinga suma. kad
sikos
revoliucijos
taip
ir didesės krašto neutralės pozicijos dės-*
pačių turkų kariuomenės maiš
Smulkesnį maršrutų pa- i tiems, mažiau suprantantiems, nyn.
uždėjus nuosavų laikraštį.
Europos
karės.
Jo
uždaviniu
bu nių, pagelbėti savo senąjai tė
tais.
skelbsiu gavęs žinių nuo vie- jog čia bijoties nėra ko, jog
Susivienijimas tada virs r.e
vo
suteikti
Amerikai
ramią
at vynei, Vokietijai. Prie kiekvie
tinių organizacijų ir prielan- Į visuomet valia prašyti sau, ko Žymioje dalyj karės fronto vieš
eitį, kurios beieškodamas, pamir nos pasitaikusios progos Ame
vien apsaugos
organizacija,
patauja tyla.
kių mano misijai žmonių. Tei- nori, jog už tai niekas negali
šo, jog nevisados priemonės iš rikos vokiečių laikraštininkai ir
bet sykiu ir švietimo įstaiga.
kitės atsiliepti!
RUSAI PASITRAUKIA Iš
būti baudžiamas.
teisina tikslą. Suvienytoms Val šiaip jau pasižymėję
Rytiniame karės fronte, prade
veikėjai
Vienu žodžiu, iš kurios pusės
Kreipties į mane iki 18 d.
stijoms
apsimainius
notomis
su
dant
nuo
Verdun
iki
Au
goto

stengiasi
išdirbti
tarpe
Amerikos
nepažvelgsime į Seimo nuta
GALICIJOS.
5) Lapus su parašais siųsti
liepos prašyčiau per Chicagos
Vokietija ir nesutikus dėl tų no- visuomenės prielankią
sios
Alzacijos,
viešpatauja
opinijų
rimus, visur rasime suramini
šiuo adresu: Tautos Tarybos
lietuviškų laikraščių redakci
tų
teksto-'
sentikiai
vynais.
suvok
j
e
gių
link.
Visos
vokiečių
pasŠiose apielinkėse prantylą.
Galicijos karės laukuose įvyko
mų ir viltį šviesesnios ateities.
sekretoriui:
50
W.
6th
str.,
amerikiečių
jas.
sutraukė
geriausias didelės permainos. Kaip praneša blogėjo. Vokietija, norėdama pa- bangos nukreipti
cūzai
Nemažesnės svarbos žingsnį
savo kariškas spėkas ir pasek anglų laikraščiai iš Londono, vo rodyti visam pasauliui savo tvir-. gličią nuo vokiečių nekultūriško
Stasys Šimkus. So. Boston, Mass.
. ntliko ir Tautos Fondo sei
6) Visų lietuviškų laikraš mingai užatakavę priešą, priver
P. S. Visų laikų kol būsiu
kiečių ir austrijiečių stiprios ar tumą ir karžygiškumą, atsisakė (jarbo Europoj nuėjo vėjais. Mamas galutinai sutvarkyda
čių
prašome
atspauzdinti
šį
dabar SUrasi Amerikoj žmotė jį pasitraukti. Vokiečiai, la mijos sumušė rusų kariuomenę į išpildyti teisingus Amerikos rei- į
Amerikoje atstovu, Lietuvių
mas savo veikimų. Išdirbta
kalavimus.
Iškilo
pavojus
nau

pranešimų.
bai nukentėję, bijosi užpuldinė piet-rytus nuo Lembergo Dniestro
nių, kurie galėtų viešai pasiva
Draugija kas savaitė siųs man
jos
karės.
Suvien.
Valstijos
Ir priimta kiekvienai organi
ti
prancūzus
ir
ramiai
užsilaiko
dinti vokiečių draugais. , y
Tautos Daryba Amerikoje.
upės pakrančiuose; rusų armijos
žinių apie savo veikimų ir ap
anaiptol
nenorėjo
ir
nenori
ka

zacijai taip reikalinga konsti
savo
pozicijose
vengdami
mū

didėji dalis atkirsta nuo Lember
Vokiečiai, matydami kad jų
skritai apie mūsų tėvynės, pa 12—6—15
riauti ir stengėsi taip dalykus
tucija, pienas, sulig kurio rei
šių.
go
Bukovinos
apielinkėse.
užkulisinė politika nesiseka, iš
dėjimų. Aš tomis žiniomis
pavesti, kad jos garbė būtų ap
Prancūzai užtektinai turi amuni
kia veikti. Kad pridavus or
rado naują kovos būdą, būtent,
Toliaus pranešamą, kad vokie saugota. Sekretorius
dalinsiuosi su Jumis.
Bryan’as
cijos.
ganizacijai pastovumų, nu
K
Jig
i
kelti protestus.
įskilus tarpe
čiai paėmę nelaisvėn 5,000 rusų nuėjo
Žemiau paduodu tekstų dodar
toliaus.
'
Wilsono
ir
atsistačiusio
sekretospręsta kokia dalis pinigų eis
Prancūzų
kariuomenei ne kareivių ir 4 dideles kanuolės, kaipo griežtas karės šalininkas
kumento paremiančio mano VENECIJA BUVO BOMBAR
riaus Bryan’o nesusipratimo de
į geležinį kapitalų, koki poli
pritruks kariškosios amunici mūšiuose įvykusiuose ties Stanis ir gal norėdamas Amerikos gero
ingaliojimų.
DUOJAMA
Iš
ORLAIVIŲ.
lei
naujos Vokietijai notos, vo
tiškiems reikalams.
»
jos, jos pagaminama daugiaus lavo •— Lembergo geležinkeliu vės, rengiant Vokietijoj .naują
Komitetas Lietuvių Draugi
kiečiai
pabūgę, kad kartais SuAustrijiečių raportai praneša,
Pažvelgus į abiejų seimų
Didelė prie Bukačovcų stoties.
notą, nesutiko
su jos turiniu, viwiytos Valstijos neįsiveltų į
jos nukentėjusiems dėl karės kad du Austrijos orlaivininku, negu galima suvartoti.
dalis prancūzų amunicijos per Vokiečiai, po senųjų ir nau kaipo perdaug aštriu ir rezigna
nutarimus, galima nusiramin
šelpti. Vilnius. 18 d. balan Bonfield ir Strobel, bombordavo
karę su Vokietija, siunčia perkuleidžiama anglams, kuriems pra jųjų pasisekimų Galini joj, džiau vo iš savo vietos,
ti ir šviesiomis akimis žiūrėti džio, 1915 m. N. 618.
prezidentui nuojančius protestus prieš karę,
Italijos vieną iš gražiausių mies deda trukti šaudamosios medžia giasi rusus išviję iš šių padan Wilsonui tą rezignaciją priėmus.
į ateitį. Katalikai už savo
kurios dar nėra. Taip didžiosios
Komiteto nariui ir inga- tų Veneciją. Daug nuostabų pa gos Atsižvelgus ant to visko ir gių ir greitu laiku žada užimti
Sekretoriaus rezignavimas to- vokipgių orKanįzacijos Amerikoseimus neturės rausti, bet su
liotiniui Stasiui Sinikui daryta Venecijos priemestyj Mu vokiečių užgrobomųjų
apetitų Lembergą (Lvovą) ir net Var- kioje svarbioje, kaip ši, valanda
<<German Ameriean National
pasididžiavimu tarti, kad pas
rano, kur randasi italų orlaivi- neišsipildymo, prancūzai išeis iš šavą, kurią jau pradeda bombar sukėlė amerikiečių tarpe ne ma
(Simkeviciui).
Alliance” ir kitos reikalauja nuo
juos viskas ineina į tinkamas Gerbiamasai! Komitetas Lie ninkų stotis. Toliaus tas pats
duoti iš orlaivių bombomis, dau žiau triukšmo, kaip ir nuskandikarės pergalėtojais.
Wilsono
nevesti tokios politikos,
vėžes, kad jie, nežiūrint lai tuvių Draugijos nukentėju raportas praneša, kad austrijiegiausiai žudydami vaikus ir mo nimas “Lusitanijos”, su kurios
kuri galėtų
sukivirčyti Suv.
svamanių ir kitų priešų tvir siems dėl karės šelpti, kurio čių orlaivis smarkiai sugadino
teris.
nelaimė Bryan’o žygis arti su- Valst. ir Vokietiją. Žinoma, jeiitalų lakstytuvą “Citta di Ferti n-imams, yra labiausiai nau
Tamsta esi nariu, posėdyje 10
Negalima kol kas daryti tikrų rištas. Antra,
pasitraukdamas
ĄVilsonas siųstų notas vokierara”, grįžtantį iš Dalmacijos
dingais tėvynei.
d. balandžio ingaliojo Tamstą
TURKŲ ARMIJA SUDEMORA išvedimų Galicijos ir Lenkijos Bryan’as parodė visam pašau- g. _rjpšaTng prancūzams, ra

PRANCŪZAI PASITIKI.

M SIĄ

padangių.

“DRAUGO” BENROVĖS
VALDYBOS PRANEŠIMAS.
Atsisakina p. Pranui Savic
kiui redaguoti. “Draugą”, į
‘ ‘ Draugo ’ ’ redaktorius tapo
pakviesti p.p. Julius Kaupas
ir Jonas Karosas, kurie ir re
daguos “Draugą” nuo šio nu
merio.
Su pagarba.................... ..
“DRAUGO”

BENROVĖS
VALDYBA.

nuvykti j Ameriką nukentė
jusiai Lietuvai aukų rinkti ir
atstovauti Draugiją
visose
lietuvių organizacijose.
TILTAS Iš KAREIVIŲ
Kadangi Tamsta sutikai
LAVONŲ.
priimti ingaliavimą, Lietuvių
Upės Dubisos
pakrančiuose
Komitetas nuolankiai Tamstą
įvykę
mūšiai
tarp
vokiečių ir
meldžia kuogreičiausia vykti
rusų buvo taip smarkūs ir kruvi
į Ameriką.

ni, kad iš tūkstančių kritusių ka
reivių, padaryta per upę tiltai,
Dr. J. Basanavičius, per kuriuos ėjo kariaujančių ar
Kasin. J. Ki manta s.
mijų kariuomenė.
Kai-kuriose
Sekr. Kun. Dogelis,
vietose kautasi net upės vande-

Vice-pirmininkas

Raštv. Jok. Šernas.

mūšių pasekmių, bet aiškiai ma liui, kad Suvienytųjų Valstijų
ir anglams, tai vokiečiai
LIZUOTA. SULTONAS ATSI tosi, jog vokiečiai perdaug sten valdininkų tarpe nėra tokios pui sams
džiaugtųsi iš tokio “naudingo”
SAKO KARIAUTI SU ITALIJA. giasi savo laimėjimus išpūsti^ kios vienybės, apie kokią taip darbo.
Gal rusams ir nepasisekė GalkiAthenuose ] joj, j)et tas nepasisekimas dar
laukiama, kad neužilgo Turkija, nereiškia rusams tiek daug, kad
kurios padėjimas šioje karėje la jie turėtų nusiminti. Przemyslio
bai apverktinas, pasiūlys taiką puolimas, Lembergo apgulimas,
savo priešams Rusijai, Anglijai ir net jo apleidimas,
tai tik
ir Prancūzijai. Iš Konstantino trumpos karės linijos nuotikiai
polio gauta žinių apie Turkijos Be tos linijos dar randasi plačio
armijos pilnįą susidemoralizavi- ji Lenkija, Lietuva, kur vokie
mą: kareiviai ir dauguma oficie- čiai nors ir deda milžiniškas pasrių kelia maištus prieš valdžią,1 tangas priešą pergalėti, pasekreikalaudami paiūlinimo iš Tur->^ bemaž Joki,» nesusilaukia.
Athenai,

Graikija.

mėgia kalbėti Amerikos patrijotai. Ištikrųjų, jeigu šaltai apgal
voję Bryan’o žingsnio pasekmes,
panorėtume jį tinkamai apkainuoti, tai daugiaus
surasime
prieš jį, negu už jį. Pirmiausia,
Bryan’as kaipo
augštas Suv.
Valstijų valdininkas, nesykį vie
šai prisipažinęs, kad šio krašto
gerbūvį statąs augščiau už savo
asmens reikalus, turėjo iki galo
ištverti savo urėde ir kaip galint

BAISI NELAIMĖ ANT
GELEŽINKELIO.

Wichita,

Kas.

Pasažierinis

traukinys St. Louis ir San Fran
cisco geležinkelio linijos iššoko
iš relių 19 mylių į vakarus nuo
Emid, Oklahonia. 60 pasižierių
baisiai sužeista, iš jų 10 labai
sunkiai.

J r*.

j
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KARES APŽVALGA.

Birž. (June) 17, 1915. N. 25.

Žinios iš Lietuvos.

Iš Liet. Gyvenimo Amerikoje.

bridgepobt, conn.
Kurienė, Vincas Kudirka, Roza taikius, bet ir tai neprošalį, pel
liaus Jasinsko prietikius, vokie
Šiais metais ir mūsų miestas lija Gliebienė, Jonas Smilgius, no liko $142.00; žinoma iš to rei
čiams įsibriovus į Šiaulius. Kun.
kiečių pozicijas į pietus nuo
Uršulė Jaruševi kės apmokėti kai-kurias išlaidas.
PRIE ŠIAULIŲ.
J asinskas tik kų buvo atsikėlęs, pasirodė kaip kitur. Vienu mėne Pranas Kuras,
Jau prabėgo 11 mėnesių, kaip Arras ir Oise-Aisne apielin
IneiN^autiems į teatrą lietu
čienė. Po 25c.: — Jonas Didžba
Vokiečiai ėjo ant Šiaulių iš tri rytų, kada jam pranešė, jog j siu vaidino net du veikalu: geg.
Europoj prasidėjo baisioji su kėse tarp Tracy - le - Mont ir
vaitės dalino Lietuvos
trumpą
Šiaulius inėjo vokiečių kariuo 1 d. mažų mergaičių choras vaidi lis, Anastazija Kudirkienė. Ro
irutė — išnaikinimo darbas. Soissons. šiauryj nuo Arras jų pusių: nuo Būbių, nuo Ama
istoriją — augių kalboje su is
zalija
Bataitienė,
Jonas
Skirius,
“Nepasisekė
lių ir nuo Gruzdžių. 17 bal. šau menė. Apsivilkęs senu ploščiu- no dvi komediji
Europos karės nuotikiai nega prancūzai užėmė visas svar
žemlapiu,
T. Skaisgiris, Pranas Kudirka, toriškosios Lietuvos
dymas aiškiai buvo girdėti ir mi ir pasiėmęs reikalingus do Marytei” ir “Mat ko reiks”.
prašant
sušelpti
Lietuvą.
lėjo neatsiliepti ant Suvienytų biausias pozicijas, nustumda
Veronika Kudirkienė, Juozas PaNors dar pirmų syk, bet vaidi
visai nebetoli nuo Šiaulių. Greit kumentus, kun. Jasinkas išbėgo
Nors jų nemažai buvo išda
karklis, Simonas Karalius. Viso
Valstijų politikos, kuriai ne- mi priešų nuo Neuville, St.
pradėjo miestan bėgti aplinki iš klebonijos, kad pasislėpti nuo no gerai. Žmonių prisirinko dau
linta,
vienok niekas iš amerikie
$9.25.
Pinigai
perduoti
Tautos
noroms prisiėjo užimti žymių Vaast. Eina paskalos, kad niai žmonės, pasakodami apie be priešo. Tuo tarpu vokiečiai jau
giaus kaip 200. Gryno pelno liko
čių
jokios
aukos dar nėra pri
Fondo vietiniam komitetui, kuris
vietų kilusiuose kariaujančių vokiečių kariuomenės dideli siartinančių vokiečių kariuome spėjo įneiti į miestų ir pradėjo viršum $30.00.
siuntęs,
matyt,
publika susidė
tuojaus pasiųs T. F. iždininkui
\ viešpatijų susikirtimuose, de pulkai maršuoja per Belgijų nę. Nuo vieno šūvio pateikusio savotiškai šeimininkauti. Su di
Antras vakaras buvo 22 geg. Vaišnorai.
jo iš menkai pasiturinčio luomo.
lei būdo vedimo tos karės. linkui Nieuport - Ypres-Arras į grovo Zubovo namų, Būriuose, deliu vargu kun. Jasinskui pasi Parengė draugystė po globa P.
Gegužio 8 d. tas pats komitetas
P. Kudirka.
Amerikos valdininkų tarpe į- kariškosios linijos.
surengė vakarą su tuo pačiu tik
Gal nei dvaras užsidegė. Nuo šūvių taip sekė išsprukti iš Šiaulių miesto. Šv. Vaidinta drama dviejose veik
vyko
suskilimas,
iššauktas vienas Europos karės laukas gi užsidegė Leparų sodžius, 4 Atsidūręs už miesto, kunigas pa- mėse “Šv. Agnietė”. Gana gerai
slu Bloonifield, N. J. Tas artimas
priemonių, sulig kurių tverta- neatsižymi tokiu neveiklumu, varstai nuo Šiaulių. — Taigi su tėnrijo, kad bėgdamas nuo vil nusisekė. Ypač geriausiai atvaidi
CLEVELAND, OHIO.
Nevvarko miestelis, žymiai apgy
ventas lietuviais daugiausia iš
si prašalinti pavojus Suvieny kaip Prancūzija bei Belgija. degė keletas fabrikų Šiauliuose ko užkliuvo ant meškos. Visa no "Kliaudijos ' rolę E. Baltušy
Gegužio 30 d., triusu C. L. T. Vilniaus gab., visai mums lig
Šiaulių
apielinkė
pilna buvo vo tė. 'Semperieno
ir
apielinkėje,
tarp
jų
“
Mazu

A.
Kriščiūnas
tų Valstijų karės su kuria Tenai jau gana ilgų laikų ei
Ch‘. Dr-jos tapo surengtas link šiol buvo svetimas, nes tenyk
kiečių kareivių. Kunigui Jasin ir
Agnietės
M. Klimaičiutė.
nors iš kariaujančiij viešpati na mažos svarbos mūšiai, ku to” benzino fabrikas ir didžiau
sis visoj Rusijoj odų fabrikas skui nebuvo kito išėjimo, kaip Nors ta diena labai buvo prasta, smas vakaras, gan keistu vardu ščiai lietuviai labai su lenkais su
jų. Bryan’as, Suvienytų Val rių pasekmės nėra per daug
Gegužio Ku—ku!”
Vaidinta
Frenkelio.
Dalį tavoro,
ant rapomis per grovius prašliaužti nes per dienų lijo, bet, ant vaka
simaišę.
stijų sekretorius, atsisakė nuo laimingos nei Vokietijai, nei
dviejų
veiksmų
komedija
“Pirš
3,000.000 rublių vokiečiai išsive pro priešo kareivių akis. Var ro, lietui apstojus, žmonių prisi
Minėtame vakare dalyvavo iš
savo vietos, pateisindamas sa Prancūzijai su Anglija.
žė su savim, kitkas sudegė.
gais negalais jam pavyko tas pa rinko pilna svetainė net ir sėdy lybos”. Režisiuojant gerb. J. Kli Nevvarko šv. Cecilijos
choras,
vo. žingsnį tuomi, kad prezi
daryti. Ant galo kunigas Ja nių neteko. Po vaidinimų buvo mavičiui, vaidinimas išėjo pusė vedamas
p. A. Radzevičiaus.
dento Wilsono, perdaug aš
Geriausia atsižymėjo J. Žmonių susirinko nedaug, gal į
VOKIEČIŲ “REKVIZACIJGS" sinkas atsidūrė Ukmergės pavie šokiai iki 12 nakties. Matytis tinai.
tria politika vedama su Vo
Žitkevičius,
Bimbilo rolėje, ir
to parubežyj, kur jį sutiko rusų kad gerai pelnys draugystė. Turi
Nauji karės laukai
40, bet matyt buvo labai žingei
JONIŠKYJ.
kietija, gali šį kraštų įvelti į
kariuomenės žvalgai ir pasiėmė me dėkoti mūsų jaunimui, kuris p-lė V. Kazeckaitė, piršlės Ceci di, ką jie išgirs pirmą sykį.
Nei viena Europos kariau
jį su savimi. Kunigas
aiškino nesigailėjo daug vargo išmokri- lijos rolėje. Geri buvo K. Urbnegeistinų karę. Kad Bryan’o
Vakarą atidarė p. A. Stakne
jančių viešpatijų nėra taip
Joniškio
miestelyje
vokiečiai
šaitis ir A. Stasiliunas. žodžiu
jiems esųs katalikų dvasiškiu ir nimui to puikaus veikalo.
abejojimai neturi pamato, tai
vičius, dabar jau ten apsigyve
laiminga karėje, kaip nesenai išbuvo apie
savaitę. Apiplėšė prašė jį paleisti. Kareiviai jokiu
sakant, pirmas aktas buvo atlik-: nęs ir geras veikėjas, paaiškinda
suskiai mums parodo Suvieny
Lauksime daugiaus nuo mūsų
tas visai gerai. Bet antrame ak mas to vakaro tikslą ir perstatė
į karės sukurį pašokusi Ita miestelio vidurį pagal šašiejų, būdu nenorėjo intikėti kunigo
tų Valstijų naujoji nota, pa
jaunimo linksmų vakarėlių.
atėmė
nuo
gyventojų
viską,
kų
te
patėmijau keletu klaidų, ku
lija. Nuo pat pradžios italų
paaakojamams, ypač kad jis bu
p. J. Kralikauską,
siųsta Vokietijai, kurioje rai
Ten buvęs Matutis. rių neiškęsiu nepaaiškinus. Klai kalbėtojum
tik
turėjo:
Valgomus
daiktus,
vo apsivilkęs vien tik apatiniomis
su
austrijiečiais
susikirtimo,
kuris
aiškino
apie dabartinius
škiai pažymėta, jog Suv. Val
dą
padarė
V.
Židziunas,
kupgyvulius,
patalines
ir
tt.
Mieste

drapanomis
ir
senu
ploščiu.
Po
pirmieji laimingai užima vie
vargus delei karės Lietuvoje.
stijų tikslu yra, kaip galima
eiaus Blyno rolėje, nelaiku už
lio pakraščių nelietė. Šūviai ap- aštria priežiūra kunigas buvo
ATHOL, MASS.
nų po kito Austrijos provinci
Po jo kalbėjo S. Pranis pa
greičiau užbaigti
Europos
traukęs savo giesmę, taip kad ki
trupino bažnyčios tinku, bet di pasiųstas į Dvinskų, kur taip
dėdamas
nuo laikų, kada Lietu
jų miestus. Tolmino, Goritz,
Gegužio 11 d. šv. Kazimiero ti vaidintojai po nemažos pauzos
Skerdynes, vardan žmonišku
desnės blėdies nepadarė. Keletą® pat niekas neintikėjo jam kuni
vą
valdė
mūs kunigaikščiai, apie
Gradisea,
svarbūs punktai
mo; žinoma, to galima bus
namų sudegė. Po sodžius kai-kur gu esant. Kunigo laimei atsira Pil. BĮ. 24 kuopa laikė savo mė turėjo grįžti kelius punktus at
susijungimą
politiškai sn len
nesinį susirinkimų. Susirinkimui gal. Antra, nežinau kodėl taip
strategijos žvilgsniu, jau už vokiečiai darė sau
rekvizicijų, do Dvinske pažįstamų, kurie pa
pasiekti tik tuomet, kuomet
vieta buvo gauta vietinėj kle atsitiko, gal dėl neapsipažinimo kais, papuolšną po Rusijos val
Vokietija, arba kita koki vieš imti italų kariuomenės, ne bet nevisur suskubo. Gyvenimai sakė žandarams, jog jį pažįsta.
spaudos, jos
bonijoj, mat, samdyti svetainę su scena, kad kai-kurie vaidinto džia, uždraudimų
patija, pagerbs Amerikos tie skaitant daugelio mažų mie paliko sveiki, lankai nepagadinti, Tuojaus kunigų išsiųsta į Vil
atgavimą,
ir
paskutiniais
laikais
stukų ir sodžių. Dabar italų puikiai žaliuoja. Žmonės tečiaus nių, bet ir čia jam prisiėjo ne- — reikia turėti didesnes kuopai jai, eidami į prieangį, pataikė
sas. Bryan’as, būdamas ša
apšvietos
ir
tautiško
susipratimo
išlaidas, o čia gerb. vietos klebo Magdutės kambarin. Nors kar
veikimas su nuolat dreba iš baimės, nežino- kaip. Vietiniai kunigai nenorėjo
lišku
atsargios
politikos, armijos visas
nas leidžia savo klebonijoj blai tais stygo gyvumo, bet šiaip iš kilimą; užbaigė apie dabartinius
vėl naujus Lietuvos vargus delei
daugiau atidos kreipė ant vi traukiamas Triesto link; dau darni kas bus toliaus. Daug pa- tikėti jam ir tik po ilgų pasako- vininkams laikyti
susirinkimas ėjo pusėtinai.
bėgėlių jau sugrįžo namo ir tve- jimų pripažino jį už kunigų Jaguma
gana
žymių
vietovių
sokių formališkumų, Wilsokarės.
veltui.
Vaidinimą sekė choro dainos,
rias pavasario darbų.
sinskų ir davė jam prieglaudų.
Pabaigęs
savo kalbą ragino
Šiame susirinkime be papras
nas gi, ir didžiuma Ameri užimta italų šiuaryj nuo Trie
vadovaujant
V. A. Greičiui.
sto.
Italų
karės
pranešimai
lietuvius,
kad
jie sau atskyrai
tųjų kuopos susirinkimo reikalų
kos visuomenės atvirai, be jo
Dainavo originalę dainą, pavestų
PABĖGĖLIŲ
VARGAI.
pažymi,
jog
Triestas
laike
tik
nuo lenkų sutvertų kokią nors
buvo svarstoma keletas ir naujų
kių užkulisinių priemonių, pa
minėtam chorui, žodžiai ir mu
draugijėlę ir pradėtų savarankiš
kelių
dienų
bus
paimtas.
Ge

dalykų.
Pirmiausiai
buvo
suma

sisakė, kad veiks taip, kaip to
Apie 400 žmonių bėgdami iš
zika V. A. Greičiaus. Antra dai
nyta
surengti
gegužio
mėnesyje
reikalauja Amerikos garbė ir rai sekasi italams Isonzo ir Baseinų buvo pakliuvę ties Duna buvo “Karvelėlis”. Abi dai kai veikti.
Žinoma sunku buvo ir kalbėto
prakalbas, tečiau prakalbų su
Drave
upių
apielinkėse.
Aubisa į pat ugnį, besimūšant ru
ni skambėjo nekaip, nežinia iš
žmonių viešoji opinija.
Tas
jams ką atvirai pasakyti, sies
rengimas liko atidėtas ant to
kokios priežasties. Girdėjau tų
naujas politikoje apsireiški strijiečiai nebegalėdami vieni sams su vokiečiais, bet iš žmo
daug ten su lenkais maišytų šei
lesnio
laiko,
nes
vietos
lietuviai
patį chorą dainuojant penkių
mas negalės pabloginti santi- atsispirti italams šaukim pa nių niekas nenukentėjo . Ties
mynų, « čia dar lenkų tautiš
šiame gegužio mėnesyje yra už
metų gyvavimo 'sukaktuvių, tai
Irių tarp šip krašto ir Euro gelbon vokiečius. Pirmas vo Meškučiais bebėgant mūsų žmo
imti kitais dalykais.
nės irgi buvo pakliuvę
mūšiu; r|
miela
buvo klausytis, nors ir dai- kame name.
kiečių
su
italais
susikirtimas
pos, bet visas dalykas pa
Antru
naujų sumanymu buvo
, Į programų inėjo dainos »r
kai-kurie tapo sužeisti ir užmuš
nininkų tada matėsi mažiau se'
* 0*
kryps gerojon pusėn. Kol įvyko Isonzo upes apielinkė
deklemaeijos, paskutinieji juos
— įnešimas kuopai parengti, pa
ti, kiti gi išbėgiojo kur kas iš
gu dabar. Bene bus tam prie
sukėlė,
matyt, labiausia, nes ir
kas galima pasakyti, kad A- se, netoli miesto Tolmino.
sibaigus gegužio mėnesiui, blaivių žastis, kaip girdėjau, Vyčių kuo
LONDONAS, ANCHJJA.
manė. Pamūšio dvare, Lygumų
iš jų veidų matės kokie tai nau
pasilinksminimų ant lauko. Tas
merika dar nėra taip arti tų
pos susitvėrimas, kurie nuskynė
vai. vokiečiai paėmė 500 veldinių
Po
pertraukos pas
tapo kuopos priimta ir laikas geriausius žiedus.
ji jausmai.
visų karės suiručių.
gyvulių, atvarytų « Būbių ir is mil8 vėl
ftnkv rinkimas
Laike p. Kralikausk© kaltos
Dardančiai nepergaliami.
tam pasilinksminimui
paskirtas
kitur. Dvarų aptvėrė Vielų tvora.
karės nukentėjusiems RetuToliaus sekė pirm. A. Kra buvo renkamos aukos, stambes
6 d. birželio.
Jeigu būtų išsipildę visi ir neleido niekam iš ten išeiti. vmm«.
sausko prakalba. Kalbėjo gan
Vokiečių ir austrijiečių
niųjų paminėsiu ir vardus.
Po tam buvo dalinamos vi
paslaptingai ir viską ką supra
spėjimai kas link Dardanelių Važiuojant Baseinų pabėgėliams
Pa $1.00: V. Tarbunas, J. ®asiems
šios
kuopos
nariams
blai

Priskaičius aukas Tantos Fon
žygiai Galicijoj.
tau, tai greičiau iš gėlių pluošto ranauckas, O. Žitkiutė, J. Ako
likimo, šiandienų nebūtų likę iš Dotnuvos, vokiečių žvalgai bu
dui, viso labo, jei neapsirinku, vybės tarinio knygutės: “Saliū- į dvi dali perdalinirao, negu iš
nei vieno akmens iš Darda vo pradėję šaudyti, bet traukinys
ms. Po 50e.: K. Satis, M. Gieir “Degtinė—Nuodai”. Na
snvirš 80 svarų. Tie pinigai yra
Praėjusioj savaitėj garsiai
visgi
išspruko
visu
garu
važiuopačios
kalbos.
Reiškia
kas
nors
nelių fortų ir tvirtumų. Ne
išsiųsti į ištikimas vietas: į Lie riai, kiek teko patėmyti, buvo di persiskyrė. Išsyk pamaniau, kad baa, A. Mažeika, & Burokas. B.
buvo kalbama apie vokiečių svlri buvo nraneėta- “nž
Keieiviai
P
•
aslos, kad neperšautų ir kad tuvą kur bus išdalinamas dėl ka džiai patenkinti tąja maža kuo vyras su motere pasimetė, bet Paluckas, A. Karuža, V. KapuIr austrijiečių didelius laimė
činskas, A. Staknevičius, B. Ki
spitės, antros prancūzų, ang
pas dovanėle.
nepavirstų traukiniui bešokinė- rės nukentėjusiems. Beje, apie
jimus Galicijoj. Viena
iš
vėliau
dasiprotėjau
dalykus sieliūtė, J. Bakanas, J. TamošoGalop susirinkimo programas
lų ir ragų laivynas galutinai
keletu svarų induota Tautos Fon
j ant į visas puses.
esant kitaip. Mat kalbėtojas ke niutė, A. Lukšis 65c., M. Taitmtvirčiausių Galicijos tvirtu
užsibaigė
ir tarp narių užsimez
sutrupins Dardanelių fortus, o
dui Amerikoje.
lius
syk prisiminė apie kokią ten niutė 58c., B. Kvarcšejus 95c.,
mų, Przemyslis, pateko į augė draugiški pasikalbėjimai, ku
en jais sykiu ir Turkijos Tiki
kitą
draugiją, kuri, sakėsi, gal
Antru kart užplaukus vokie rie traukėsi gerokų valandėlę lai
Mrijiečių rankas.
Buvo ma
PAŠAUKTŲJŲ KARĖN ŠEI
ir M. Čauskas 35c.
mas bus nuspręstas”. Prabė
čiams į Lietuvą, daugumas mu ko; paskui nariai pradėjo skyrs- taip-pat galės gyvuoti. Bet ka
R viso sn smalkiomis aukomis
soną, kad jau rusai nebega
MYNŲ VARGAI.
go nebe viena savaitė, bet he
dangi neminėjo draugijos vardo, surinkta Bloomfield’e
aiškių labai nusiminė, jog prie
$1640.
lės toliau vesti jokių kariškų
li mėnesiai, Dardaneliai - gi
tai negalima buvo žinoti prie ko
Kupiškis,
Ukmergės
pav.
Pra

šininkas
nuteriosiųs
jų
gimtinį
Užsibaigus
programai,
buvo
ke
L Lesiai.
žingsnių Galicijos karės lau
kios draugijos tas viskas buvo lėtas šokių, laike kurių p. Steknepasiduoda, nors ten atsibū- sidėjus pavasario lankų darbams, kraštų, brangių tėvynę, kur gi
kuose ir pasitrauks iš ten.
taikoma. Man rodosi, kaltininkė nevičius susivadino visus kiek
na baisūs mūšiai. Iš visų pu pas mus darbininkų stokos nežy mė ir augo, o jų bočiai tenais*
MLtsitiko visai kitaip. Rusai
benehem tik L. Vyčių 25 kuopa, buvo galima į atskirų kamban,
HARTFORD,
CONN.
sių apsupti trijų galingų prie mu, bet daromose mūsų valščiaus net ir numirę netari vietos.
spėjo greitu laiku atsigauti.
kurią minėtas choras bando boi kad pasitarus
apie draugijos
šų laivynu ir sausžemio ka seniūnijų sueigose nesirašd mū
Tankiai pastebi visokių žinių,
Daugumas vis rengėsi meta po
Bu pagelba naujų kariuomenės
kotuoti.
Abelnai
kalba
buvo
be

sų
ūkininkai
po
nutarimu
padėti
,
x
„ tvėrimų. Prie progos pp. Kriūiriuomene,
Dardaneliai tarsi
metų grįžti gavo tėvynėn, te žinučių iš Hartford’o apie jauni galo
pulkų rusams pasisekė atmuš
neaiški, per tai nenuosekh kauskftg gu praniu pratarė
laukuB
apdirbti
iššauktųjų
karėn
tyčiojasi iš visų priešo pa
čiaus dabar ten viešpataujant mo judėjimų, apie įvairių drau ir vargu kas jų gerai suprato.
ti vokiečius nuo Dniestro ušeimynoms, tik prižada iš geros
tų žodžių. Matyt, kad tesi bus
priešininkui abejoja ar jų tas gijų veikimų, "bet apie moterų
stangų ir dar neretai skaudų
Kalbų sekė smulkesnio progra galimą sutverti Susiv. L. R. K.
pės apielinkių. Visame fron
valios padėti. Neprižada nutari-1
noras išsipildys,
nes ištikrųjų žingsnius niekas net žodžiu ne
smūgį jam užduoda. Šiomis
mo dalis, kurią apkalbėti gan A. kuopų, nes matės
mų dėlto, kad bijo, jog būsiu pris
te nuo PrzemyBlio iki Lvovo
aiStus
Bet ir jų šiek-tiek
vargu bus pažinamos ir tos vie- prasitaria.
dienomis gauta žinių, kad tal
sunku.
Trumpai tariant, progra Bloonifield’o lietuvių prielaiAupirti savo darbus mesti ir iššauk
Uembergo, vokiečių generolo
krutamą. Štai kad ir šv. Elžbie
kininkams
pasisekė užimti tųjų šeimynų lunkus dirbti, kai"įtos, kur yra augę.
mas .buvo turtingas ir vietomis mas; o p. Staknevičiui ten apsi
Mackenseno armija traukiasi
tos dr-ja surengė margas prakal
naujus Dardanelių fortus. Iš būsiu padarę nutarimų.
gan indomus. Užbaigiant progra gyvenus, jis juos suorganizuos.
Jau “Drauge” minėjau, kad
bas 33 d. gegužio. Apart dekle
vakarus. Lvovas šiuo tarpu
Konstantinopolio
praneša,
norėjo surengti pra macijų, choro dainavimo, mono-1 mą choras vėl sudainavo dvi dai
Plunkamas.
Pradėjus
vokiečiams
apie
vi

nebegali būti vokiečių atakuo
ni “Miškas ūžia” ir “Girios
būk turkai laimėję kelis mū durį šio mėnesio spraustis vis gi- kalbus lietuvių M kliube, kaip gir‘
Motiejienės
X-’^«iaus«is buvo p. J.
i
neblogiausia.
jamas. Šiame atvėjūje slavai
Manp c.a
šius. Jokių patvirtinimų toms lyn Kauno gubemUo., nnolato.
Ši korespendencija kiek suvė
parodė daug nepaprastos e
pas
mus
jų
galima
sakyt
kaip
Keras, koris laikė paskaitų apie
P« visam buvo šokiai, kūne luota. Red.
žinioms kol kas nesulaukiama. dabar pabėgėlių netrūksta.
Pas
nergijos ir dvasios-•. ypatin
ir nėra, išskyrus Crsydin, W. moterų reikalus. Kun. J. J. Am- tęsėsi iki vėlam laikui. Publimus. bėga ne tik jaunieji, bet
gai svarbūs rusų naujieji lai
Ten randas jų apie tuzinų.
botas, vietos klebonas, taip-pat kos buvo apščiai ir tuo dar gair ištisos šeimynos. Paskutinėse
mėjimai iš to atžvilgio, kad
suteikė
nemaža naudingų patari- U™a pasidžiaugt, kad atsilankė
Tai
tokios
tokelės
tuom
kur

WEST LYNN, MASS.
dienose daug bėgusių pro mus
jau kelis syk buvo skelbiama,
nemažas
svetimtaučių
skaitlius.
tu.
mų
Kaip
kitos
programo
dalys,
grįžo atgal, tai ir mūsų perdaug
H Wsst Lynn’e keturių gabe
būk rusams trūksta amunici IKI 31 -M GEGUŽIO ŽUVO bėgusiųjų inbukštinti žmonės ap
Kalnavertls.
taip ir paskaita su prakalba buvo Patartina C. L. T. Chorui ir tan
nimo.
jos ir ginklų. Tai yra viena
gan indomus pasiklausyti. Gi ir kiau surengti panašių vakarų.
2S8/M9 ANGLU KAREIVIU. rimo. Ūkininkai dabar skubinas
Girios Duktė.
iš didžiausių priežasčių rusų
Galima pagirti West Lymn’o
svietelio būta nemažai, ii ko šv.
laukus apsėti.
Anglijos
ministerių
pirmininJaunimo
Ratelį, kuris nmrastnja
Elžbietos dr-jai liks pelno. Dau
nepasisekimų. Gali būti, kad
kas, Asųuith, parlamento rūmuo
giau panašių pramogų. Ne tik
dirbti ir atlieka sswo užduota,
rusams ir trūksta amunicijos,
NXWARK, X. J.
se
laikant
prakalbų
pra VILNIUJE DUONOS STINGA.
nežiūrint, kad mūsų pirmeiviai
vyrai,
bet
ir
moterys,
pajudinki

bet nėra taip blogai kaip buvo
nešė, jog iki 31 dienai
geguir
laisvamaniai ėmė užpuldinėti,
Vietinis
Tautos
Fondo
komite

me žemę!
skelbiama.
Vilniaus keptuvės pranešė mies
i*
čio š. m. karės lankuose žuvo
Prasta Rašytoja. tas (skyrius) veikia kiek įma šmeižti. Net vietos L. 8.S. 451
to valdybai, kad stingant ragi
anglų
kareivių
ir oficierių
nydamas, kad tik daugiaus cen kuopos vadas, S. Z—kis, “KeleiDabartiniu laiku padėjimas
kelinta diena
258.006. Į šį skaičių neišeina žu nių miltų, jau
tų
surinkus savo broliams ir se vyj” rašė, rodos 20 nnm^ knd>
rusų armijos Galicijoj eina
daugelyje miesto dalių nebėra
M0»W0M),
vusieji kariškųjų laivų jurinin
serims nuo karės
nualintiems ratelis jau mirė it esu neverta
ruginės duonos.
Intendantūros
geryn ir vokiečiams prisieis kai.
23
d.
gegužio
buvo
vestuvės
P.
sušelpti.
juo daugiau rūpintis. Bet jis
viršininkas vėl pasiūlė miesto
padėti nemažai pastangų už
Balandžio mėnesyje išgavo nuo pats nepamatė, kaip soeijailistų
Survilos
su
Ona
Dauderiutė.
Sn-,
valdybai 1500 pūdų raginių mil
•
I*
’
.
silaikyti ant savo naujų pobarelis giminių ir drsu- mieste vyriausybės leidimų ne- choras mirė staigia mirčių. Su
tų ii savo sandelių po 1 rab. 45
sicijų.
»
./«
dėldienyje daryti perstatymų te ėjo vienų vakarą ant repeticijų,
GRAIKIJOS KARALIAUS
kap. už pūdų.
atre naudai lietuvių dėl karės • šas visa damoriai atsisako įdai
Prancūzijos padangėse.
nukentėjusių. Minėtų dienų gavo nuoti. Tai dabar S. Z—kis pasi
ant 25 d. bal. Proctors teatre sa- liko be savo “išsivysčiusio” cho
4IAULIŲ KLEBONO KAittS
Prancūzijoj ir Belgijoj pa Graikijos karulius Konstantinai
Aaunaise- vininkas sutiko duoti pusę visų ro, o dainų knygas išrankiojo ir
pradeda taisyties. Daktarai jau
JJSN_------ -w
NUOTKin.
staruoju laiku neįvyko žymių
ineigų.
pasiuntė Markmu ant revizijos,
i ALSO; Po 0lJfl0: Jot
JnuinnMBBl
buvo pradėję abėjoti apie jo pas
permainų.
Daugiaus veikluBūtų
galėję
gerai
pelnyti,
jei
Kasamiem
1
nupeikdamas, kad šios knygos
Rusų laikraštis “Ut-Roa” ap
veikimų, bet kaip dabar praneša
ne taip karšta diena būtų pa»i- šioje gadynėje netinka.
mo parodė prancūzų ir anglų
pavojus praėjo.
Po 50c.: Tofilius Glebus,
rašo Šiaulių klebono krm. fn'Amerikos politikos kripsnys. kariuomenė, atakuodama vo

VOKIEČIAMS PRISIARTINUS

LIETUVIAI
KITUR,

v

į

d . **■ i *■ *
rtsRuiKytc
“DRAUGĄ

SVEIKATA EINA GERYN.

Mafigic"*
PTod^U

1
T

DRAUGAS

Birž. (.Jline) 17, 1913. A. 23.
MI8HAWAKA, IND.

A. Zdaukus, (senes
nysis) 1*. Zdankus, A. Zdaukus,
(jaunesnysis) P. Koininskas, St.
Žukauskas, O. l’uikienė, P. Šar
kis, P. Ltiyha.
Po 80c.: M.
Zdaukienė, A.
Zdankiutė, J. Zdankiutė.
< •
Išviso ,
$9.50.

Važiuok aut MHGER

Po $1.QO:

dviračio ir žinok, kad ju» turite
geriauat. Pirk mašina, kuria vali
iSinevintl.
Prisiunčiama vaitui pareikala
vus ant 30dienų bandymo. Junta
lieko nakačtuoa, jei iiband«a
•fnorfiai laikyti.
Zami dirbtuves kaina, didelis
netaisymas U tartas, kokiu liažio

Povilą* P. Petrėnas, 430 Island av*.
Iždo globėjai: Jonas Zubinas, 1129
B. Church St.
Vincentas Kadzevičia, 411 Island
»v.
Maršalkos, Kazimieras Brazas, 1548
3. West St., ir Izidorius Kumža.

moterų patogumai
Šitias prosas yra geriausiu iš visų naujai
išrastų prosų, prosinant jisai nelimpa prie
drabužio. Geso išdega per 5 valandas tik
už S centus ir neišduoda jokio nemalonaus
kvapsnio. Prosas svarumo turi nuo 5 iki 36
svarų.

tini nebuvo.

Rašyk aiandieną. ir gausi mus,
didelį katalusrn parodantį daugybe
1915m. dviračių. Lankųirkitokių
dalykų ir sužinok apie pastebčtinus naujausius
pasinlijimus ir sųlygss kokias mes suteikiame. Au
to niotorcykliams reikalingi dalykai dirbtuves kai
mams Nepirk iki nesužinosi kų mes galime juras
padaryti. Viena atviruke jums atliks viską-

Mead Cycle Co.

GRAND RAPID9, MICH.

DRAUGYSTĖ S V.
VIO, NOEWOOD,

JURGIO KAREI
MASS.

ir už šimtą dolerių jo neatiduočiau jei

negaučiau kito tokio”.
Reikalaukit šios rūšies prosų laišku ar ypa-

tiškai apsilankę šiuo antrašu:

VVashington st.

Sv. Kazimiero dienoje surinkta Šel
pimui Lietuvos ir pasiųsta p. A. A.
Šlakiui B. Vaišnoro vardu $28.64.
Aukavo po $1.00 Mat. Rėklaitis, V.
Katilius, p. Jankauskas, J. Viliunas,
kun. J. Oervickas.
Po 50c.: Aut. Bernotas. P. Statkevičius, P. Navickas, L. Brazis, A.
Baranaitis, Ig. Grigaliūnas,
Jonas
Geberis.
Iš viso su smulkiomis aukomis su
rinkta 8?3.64.
V. Staševičla, Sekr.

REDAKCIJOS ATSAKAI.
“Draugo"
Mass.

pondento

*

skaitytojui,

Ankščiau
apie

gavome

tai

Worcester,
kores

kito

pranešimą,

taigi

noronts uenoroms turėjome Jūsų ko
respondencija padėtį į šalį.
J- Sagevičiui,
Bridgeport, Conn.
Taip, Popiežius gali išvažiuoti iš Va
tikano ir ypač Italijai įsiveltu į karės
sukurį buvo kalbama apie šv. Tėvo
kelionę Ispanijon, Del galėjimo svie
tiškosios valdžios konfiskuoti arba
geriau sakant atimti Vatikaną nuo
katalikų Bažnyčios, galima taip pa
sakyti: jei tikėti į jėgos, kumščio
galę, tai kiekvienas, turintis dides■ę fvžišką jėgą gali nuo kito ką
nors varu atimti, bet ar jis atiuida-1
mas turi teisę — tai kitas klausimas.
6i ame atsitikime panašiai išeitų.
Pittsburghiečiui..
Korespondencijos
šiuo tarpu sunaudoti negalime. Rašy
kite daugiau!
Jaunam žvalgui. Skirtumas tarp
“beno” ir orebiestros nedidelis, ne
bent tas, kad orcbiestra labiau pri
prasta vadinti tokį įvairiais instru
mentais muzikantų didesnį susitelki
mą, kuris išpildo sunkesnius, klasiš
kus veikalus.
Antanui Rudokui. žinutės nesu nau
dosime. Neužmirškite ir toliaus, o ypač
praneškite apie apielinkės lietuvių ju
dėjimą.
Juliui V. Sweetrai, Darykite, svei
kas, kaip išmanote, bet laiško nesu
naudosime.

PLAUKUS

Pasčkmlngas. moks
liškas gydymas dykai
dėl vyru Ir moterių.
Ar slinka jums plau
kai?
Ar pražilę jusu plau
kai nuo metu?
Ar
užkrėsti kokias nors ne
sveikumais ir limpanti
jie?
Ar randas plaiskotes,
niežas odos galvos?
Ar plinki, bei pra
dedi plikti?
Ar kenkia kas iš
Prieš gydymą, aukščiau pasakytu li
gų, tai stenkitės apsauguoti jos. Užsakykete iluostrota kny
gute jusu prigemtą kalba:
•'TEISYBE APIE PLAUKUS,”
Parašita europos gar
singo specialisto, kuri
oje randas Įvairios ži
nios:
Gražybe plauku,—su
dėjimas plauke ir odos
galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas
—Kaip užlaikyti svei
katą ir išaugiuti plau
kus.—Ir kaip tai i penkius savitis turėti gra
žius plaukus.-ŽIU plau

kai.—Barzda.—ir dekavoues nuo užganėdintu
kliętu.
Ketvirtoje savaite.
GYDYMAS

it.

88

DRAUGYSTĖS SV. JONO EVANGE
LISTO CHICAGO, ILL., VYRIAU
SYBĖ.
Prez. Ig. Liekavičia, 1930 S. Union
ava.
Vice-prez. Juoz. Šimėnas, ‘911 W.
l#th PI.
Prot. Sekr., S. Dargis 638 W. 18 st.
Fin. Sekr., Petras Oliševskis, 718
W. 15th st.
Kasininkas Ant. Lekniekis,
1739
So. Halsted st.
Maršalka Petrą*
Augustina* 713
W. 17 PI.
Susirinkimai paskutinį
nedėldienį
kiekvieno mėnesio 1 vat pe pietų
Dievo Apveizdos parapijos svetainėj,
18 ir Union gatvės.

UNION LABORATORY,

Box 687, Union, N. Y.

Siučiu i dedamas 10 centu dėl apmo
kėjimo kaštu persiutimo, meldžiu išsių
sti man tojaus jusu dolerine dėžutė Cal
vacura N. 1 ir knygute “Teisybe Apie
Plaukus.” (Pasiuskete sykiu kuponą su
tisu antrašu.)

DRAUGIJŲ REIKALAI.

-K-

Ar.

TAUTOS FONDO

-.r- -T

VALDYBA

Pirmininkas Dr. A. K. Rutkaus
kas, 2302 So. Leavitt st., Chicag©,

Kuomet šaltis krečia, trinkis
su Trinerio Linimentu. Kuomet
skauda muskulus, arba sąnarius
— daryk tą patį. Bus greita pa
gelba. Kaina 25 e., ir 50c., krasos keliu 35c., ir 60c.
AR NORI ŪKĘ PIRKTI
Jei nori ūkę pirkti tai rašyk
laiškų kad dasižinoti apie že

mę Naujoje Lietuvių Ūkinin
kų kolonijoje, Rush county,
Wisconsino valstijoj. Nepra
leisk progos, rašyk laiškų tuo
jaus, prašydamas plačių paai
Akinimų apie virš minėtų ko
lonijų.
D. R. PRATAPAS,

HotvTcins, Wis. P. 0.
PRA

KALBOS, parengto* Li«tuvo* Vyčių

F

22-o« kuopos Melrose Park, IU. Ne
dėlioję, 20 d. blrž. (June), 1915, Ig
no Vaičiulio salėje, Lake st. (kampas
21 gatv.). Pradžia 3:30 vai. po pietų.
Kalbėtojais bus Dr. A. K. Rutkaua
kas ir Pr. Gudas. Visi yra užkviečia
mi atsilankyti ant šių prakalbų, <
ypačiai jaunuomenė.
Kviečia Komitetas,
22 ros

L.

Vyčių

39-ta S. L. R. K. A. kuopa, laikys
mėnesinį susirinkimą, 20 d. birželio
š. m., Filis svetainėj, 5728 S. State
gatv., 3 vai. po pietų. Visi kviečiami
pribūti minėtan susirinkiman.

Motery Domo;

A. J, Butkus, rašt.
S. L. R. K. A. 109 kuopa, New
Britain, Conn., laikys susirinkimą 20
d. birželio, š. m. bažnytinėj salėj, 2-rą
vai po pietų. Visi kviečiami atsilan
kyti.
Rašt V. Rudnickas.
S. L. R. K. A. 154 kuopa, Aurora,
III. turės susirinkimą
20- d. birž.
(June), 2:30 vai. po pietų. Meldžiu
visų atsilankyti, o kurie negali, nors
per kitus prisiųsti prideramus mokes
čius Susirinkimo vieta — 108 North
River st.

Pirm.

A.

Nesivargink prosuodama seno
mis
progomis. Su “Imperial”
prosą galima suprosuotį didelės
šeimynos savaitės skalbinius į po
rą valandų. Galima prosuoti kur
tik nori; vidui ar ant oro. Už
kaista patį per savę. Niekad gal
vą neskaudės. Dvi savaitės duo
dame
bandyti dykai. Rašyk
klausdama informacijų.
Adresas:
6329 So. Fairfield ave.,»

Balčikonis.

CHICAGO, ILL.
DOVANA

KNYGŲ MĖGĖJAMS!

t.

NEKALT į PRASTO. PAN. SV.
DRAUGIJA, WAUKBOAN, JLL. ABk

kuopos.

Protok. rašt. Antanina
kiutė, 1345 So. Park avė.,
ūl.
Finansų rašt. — Elžbieta
kaitė, 1221
Victoria at.,
ūl.
Kasininkė — Marijona
žė, 1320 So. Lincoln at.,

būtų gera ir suteiktų skaitytojui I
naudą.
Kaip tik
tokia knyga
ir yra “©liveris Twistas”. Parašyta
žinoma anglų
rašytojo
Charles
Dickens, Lietuvių kalbon versta Jono
Kaito. Vertikas savo darbą atliko
gerai. Atskleidžia skaitytojui prieš
akis Anglijos žmonių tamseniąją gy
venimo pusę, parodo visą skurdą ir
niekingumą, kuria slepiasi po žiban
čią skraiste Londono miesto. Yra ir
šviesesnių bruožų, kurie paįvairina
turinį. Didelė knygą susidedanti iš
52 skyrių, ir 520 puslapių. Atspausta
aiškiai ant geroe popieros. Kaina
tik. v......................... IV...............
81.00

Kasiliaua- Parašyta
isam
WaukegaB, jusio humoriste

NevardanaWaukogan,
ZeleniakinWa<ikegan,

Dl.
DRAUGYSTĖ8 SV. JONO KRTKSTYTOJAUS,
MELROSE PARK, TT.T.
VALDYBA:
Pirmininkas
J. Žvirblis, Box 595

FARMŲ

TTBRfeJ AMAI

Uaia ir be gyvulių, didelių ir mažų,
taip-pat ir ne išdirbtos žemės parsiduoda pigiai ir ant lengvų išlygų.
Žemė geriausia, netoli nuo didelių
miestų .ir gerų marketų. Jeigu ma
nai piikti, rašyk,, tuojaus klausiant
farmų listo.
CHAS ZEKAS A CG.

127 N. Dearborn st., Room 808
CHICAGO. ILL.

Tas didelis su jo paties parašu pa
veikslas Popiežiaus Benedicto XV
su Jo Šventenybes Santaikos Mal
da parsiduoda “Draugo” Knygyne,
Paveikslas spausdintas ant dailios paveikslų po
pieros, 14X21 colių didumo su gražiais simboliukais
pakraščių pagražinimais ir Taikos malda po apačia.

Šitas paveikslas, kaipo atminimas tos svarbios valan
dos ir kaipo veikalas katalikiškos dailės turi rasties
kiekvieno lietuvio kataliko namuose.

Kaina tik 25 centai sn prisiuntimu.
Reikalavimus siųskite į “Draugo” Redakcijų.

FARMOS' FARMOS!!

1800 W. 46th Street.
CHICAGO, ILL.

Tvain’o,

ir

versta iš anglų lietuvių kalbon jau
gerai lietuviams žinomo Jono Koli
te. Kaip Oliveris Twistas rodo gy
venimo tragediją, taip Huckleberry
Finnas parodo lengvesnę gyvenimo
pusę. Vertikas taip taip puikiai sugebia perkelti skaitytoją į aprašomas
vietas, taip reališkai perstato Huckle
berry ir jo neatskirtiną drangą Tarną
Sawyer’i, kad skaitytojas su didžiau
siu žingeidumu seks tų Unksmių
draugų keliones ir nekartą nusijuoks
iŠ jų prietikių.
Nemažiau patiks ir juodukas Dži
nsus. Stokuoja vietos, kad visas ypaty
bes tos knygos išdėsčius, geriau te
gul skaitytojas pats sprendžia. Kny
gos formatas 6%X8% colių talpink
savyje 43 skyrius ir 284 puslapius.
Kaina su nusiuntimu ........................ 78

praienkia visas kitas žemes kekios tik randasi lietuvių apygardoje.
Až turiu pardavimui 93 pradirbta* ir
išdirbta* farmas sn trobomis ir di
džiausiais sodnais. Taip-pat 17000 ak
rų nedirbto*
žemė* nuo 98.00 iki
20.09 už akrą.

..Fountain yra didžiausia centralinia
lietuvių miestas. Jam* randasi 18 Mo
rų, banka, 2 mokykla, 3 javų magazi-

Mažiną darbas

Sienoms lentos

ėjus iš spaudos knygutė
mieru

Lietuvos

šv. Kazi

Karalaitis.

Ypai

34th Street ir Archer Avė.
Netoli Robey Street

Mes pristatome vieną lentą ar visą vežimą.
me į visas miesto dalis.

Pristato

Telephone Drover 6300

4

Fuontsin, Mieh.

Stogui lentos

Archer Lumber Co.

aai. Perka visokius javus žemdirbystė*
produktus ir materijoią. Tik
mylia*
Parsiduoda namai labai pipsi
uuo katalikų bažnyčios.
J
—
tiktai ui $2,860.00.
Melrose Park, IB.
Atvažiuokite pažiūrėti, o až su au
Pirm. pagelb. V. Ktudolas, Box 151
tomobilių pavėžinsiu,
aprodydamas
Atsisaakite:
z
daug pateigiu farmų iš kurių galėsite p*
Melrose Park, III.
ririnkti sau patinkamų vietelų. Per 2540 W. 46 st.,
Chieago, Dl.
Ozg. užžiūr. prot. rašt. A. Jaainskaa,
kantiems žemę kaštus ui geležinkelio
1300 St. Charles avė., Maywood, III.
Čia jau yra pirkę farmas apie 909
Finansų rašt. A. Samalionis Box 593
lietuvių, ir beveik visiems lietuviams
Melrose Park, III.
tikietą sugrąžiname. Mapos ir žamių
Tikru malonumu
skaitytojui ir
Kasininkas J. Stefonkevičia, 5001
aprašymai dykai. Rašyk tuojau*.
papuošalas namams, tai neseniai iš
12th st., Cicero, III.
J. A. TKMATTBB-

Susirinkimai būna kas trečią nedėl
dienį kiekvieno mėnesio, pirmą vai.
po pietų J, Waichiulio svetainėje. 2018
Lake st., kampas 21 gatv. Melrose
Park, III.

ir«,9

pagarsė juodžemis lygus kai stelas. Fountain*

pasaulyj,
Mark

Jo šventenybes Popiežiaus Benedikto XV Santalkos Malda
Ifaązdinti baisenybių karčs, kuri naikina žmonča ir tautas, mei kreipia- į
mčs, o, Jčzau, | Tavo mylimiausią SirdĮ, kaipo musų paskutine vilti. O. :
MieLažirdingas Dieve, su ataromis mes meldžiame Tavęs užbaigti šitąbal .
8)4 bausmę; O, Ramybča Karaliau, žemiausiai meldžiame santakos, ku- '
rioa mes trokštame, iš savo Švenčiausios Širdies Tu išpildai pasauliui die
višką pasigailėjimą, idant užsibaigtų nesutikimai ir vien tik meilė tarp
žmonių vksžpatautų. Laike Tavo ant žemes gyveninio Tavo Širdis plakė
—J—I- paaigaliejimu žmonijos varsų; šitoje valandoje, kuri taip baisi
įlįtksnsft TfTrr^—*—■ kraujo praliejimu ir žudynėmis, dar karta lai Ta
vo dieviška širdis buscailastinga. Paaigailčk aoauskaitvmo skaičiaus mo
tiną, kurtos kenčia sopulius dėl jų vaikų U k Ūpo. pas ig» įlėk daurybčs šei
aiMBU, pao k«uių atimti tėvai: -suogailėk Europos, ant kurios užėjo išnai
kinŠMP <r nelsimčs. Valdytojams ir žmonėms inkvėpk ramybės sumany
mus, panaikink soeutikirous, kurie skiria tautas vieną nuo lutes; Ta. Ku■aliejai savo bran»ų kraują, kad jie gyventų kaip broliai, veš sutaikink
Žmonės, kad jie gyventų meiliame sutikime. Ir kaip kitados kaukiant Apaėsalui Psteui: Uriki1Viešpatie, mes žųstame! Tu atsakei žodžiais
miolafcirdingunio h- sustabdei siaučiančias vilnis.-taip dabar teikkis išeir-u —ištikimas maldas ir sugražink pasauliui santaika ir ramybe. Ir
Ta. oTsvenčlautioji Pana. kaip kitais skaudžiais aieivartoe laikais, buk ir
Kančios i I.. 1*16
dabar musų pagelba, ustarytoja ir apgynėja. Aa

NEW BRA SALES CO.
P. Mulevičius,
Mgr.

Didelis Farmų listas dovanai, di
Nuo seno yra sakoma, kad “Kny džiausioj lietuvių kolonijoj, su apra
ga — žmogaus geriausias draugas’’. šimu daugybės farmų pardavimui, iš
Bet svarbų, kad draugas — knyga dirbtų su budinkais, sodnais, gyvu-

2 ir 4 ketvergą kiek

atsibūna, ka

o

CHICAGO, ILL.

MINISTRACLJA:

* Stovi prieš mus jaunas vaiki Iždo Globėjai:
nas. Jis suudžiasi esąs sutingu- Kun. F. Kemėšis, 717 W. 18th
siu visai nuvargusiu, nužudžiu st., Chieago, III.
si apetitą, išbliškusiu ir nužu Jonas Jaroševičius, 1048 Wasdžiusiu svarumą ir jėgų. Tai hington st., Norwood, Mass.
yra paprastas neužtektum mais
to atsitikimas, ir Tamsta priva
14* R.JtoA
lai kuogreičiausiai duot jam Tri
07DM arai
nerio Amerikoniško kartaus vy Preiidsnlss: K. J.
no Elixiro. Tas išvalys jauno 59 Ten Eych et., Brooklyn, N. T.
vaikiuo kūną ir atidarys kelią Viee-preddentM» J. RiktoraJvalgiui. Trumpu laiku vaikinas tis, 91 Congress »▼<, Waterbwj>,
reikalaus daugiaus maito. Duok Conn.
jam gerą, , stiprų, sveiką valgį, MoBtorta: J. ■. VuCtoaska*
bet duok po truputį ir trumpais llS N. «neae st., Beltoore, MA
laiko tarpiais, ir vaikinas greit
pasitaisys. Trinerio Amerikoniš 58 Mato SL„ Sdųrardarills Ktoflkas Kartaus vyno Elixiras yra
rton, Fa.
labai geras suliuosavimui vidu
Kfej'dtat: Km.
Infcira, P.
rių tonikas, kuris nėra deginan
0. Freelani, Pa.
čiai stiprus, nei nepriimnus. Li
gose virinimo organų jis visada Draattkas Vadovas: Km. 4.
Jakaitis, <1 Providaato «L, Wo»
turėtų
būt rekomenduojamas.
Kaina $1.00.
Aptiekose. Jos. Mte, w*f"
Šust OfeMJaL
Triner Manufacturer, 1333—1339
J.
Btolgtftfo,
t22 S. Maads rt.,
So. Ashland avė., Chieago, III,

KATALIKIŠKOS

SUSIRINKIMAI.

Pirmininkė — Ona Vasilintė, 1348
Raštininkas Adv. A. A. Šlakis,
So. Lincoln ftstr., Waukegan, m.
3255 So. Halsted st., Chieago, HL
Vicepirmininkė — Anastazija Payra žinoma, kad Mason
gaviMe,
Iždininkas B. Vaišnora,
1514 rilkykė, 1349 So. Park avo., WanktoNemažiau nusiaekdi
už “Oliverį Fountain, Mieh. y** geriausios kvie
Carson st., S. S., Pittsburgh, Pa. gan, III.
Twistą” yra “Huckl«berry Finnas” čių, debilų ir bulvių žemės. Molis ir

KAS JAM SKAUDA?

ANTROS

S. L. R. K. A, KUOPŲ

Kasininkas Kazimieras Kavaliūnas,
419 So. Clinton str.
Kasos globėjai:
Jonas Norkus 904 Vaadelia str.
Rinkėjai Antanas
Gudeliauskas,
501 N. Hesperia str.
Maršalka M. Gudeliauskas, 404 N.
Hesperia str.
Metiniai
susirinkimai atsibūna 2
ketvergą sausio m. Pusmetiniai 2 ket,vargą liepos
Paprasti susirinkimai
vieno menei,

C/1ICACIO, ILL.

v

DYKAI.

UNION LABORATORY, Box 687, Union,
N. Y.

• _ ;
TEL. 5669

Męs galeme pertikrenti kiekviena, kad DBAUOYSTĖ 8V. MYKOLO AKEj
gyduoles CALVACURA NIOLO, C0LLIN8VILLB, DLL.
sulaiko slinkimą plau
ku prašalina plaiskotes
Prezidentas
Juozas Gudeliauskas,
ir augina gražius plau
239
Hesperia
st.
kus Už 10 centu arba
krasos markėms prisi
Vice-prezideutas V. Murauskas, 245
ųstus sykiu su Jusu
antrašu. Męs išsiuče- 3eminary str.
me kiekvienam doler
Prokolų Raštininkas, P. Pranaitis,
ine dėžutė Calvacura—
os N. 1 ir knygute 431 Spring str.
‘‘Teisybe Apie PlauFinansų Rašt. F. Stankaitis, 918
__
ku*.” Išplaukėte žeaeštoie
savaite
atspaustą
High str.
sestoje savaite. miau
-r sluskete
giankuponą
den.

SKELBIMAI,
—

4547 So. Paulina St.

Iždininkas V. Kavaliauskas,
9taravant av*.
Iždo -globėjai: K. SpriridaviUą,
1025 Washington st.
S. Vitkauskas, 1038 Washingtan st.
Maršalka G. Glėbas, 61 Struravant
*ve.,

m.

■

L. Geležinis

Fin. Rašt. V. Sejrika, 568 Pleasant

JUS GALETE IŠAUGIT1

I ;č

kurios vartoja šį prosą sako-

Moterys,

Pirm. Pr. Kuras, 457 Pleasant st.
Pag. P. Kudirka 31 Franklin at.
Prot. Rašt. J. Verasckas,
1184

Dept A-334. CH1CAB0.

t

fTMDELE DOVANA’
MmhA gĮSstetoželai
mmknliA nrifflbslfve u*ri« A<ą BlMU
rumBHS:

to

2*1

n!

r;

Si:

Pirk' ■«« tara b tttfa taisomų 8aįkus nuo
ariate

skaitytoją patrauks geru pasiskaity
K. Kaplau & Sons
mas ir dailus išleidimas.
Ligšiol
YTholeseUes
Amerikos lietuviai mažai teturi gra
3)
Odiniai
dalykai
ir avalines krautu
žių artistišku leidinių, bet šv. Kaži-1
mierą galima drąsiai priskaityti prie Į
vėms daiktai.
Vite* Kuponu ir paheHa pririaklt tari tų
Rtooa Barra, Pa.
tVENTO
ANTANO
DRAUGUOS, gerų-geriausių.
Turinys susideda iš [
1644 W. 47th st.
pačių vartų. 6*11 b*tl itmalnomi į pinigus.
lau 39 metui, halp IMna
UKAUKBOAN, U*, VALDYBOM
V. UriMtMttte, P. O. MtoorsviDa,
keturių dalių: 1) Av. Kazimiero gy-j
,* »
arba į v*rta* dovana*.
Mūsų kainos yra žemiausios. Ateik
taruinkaa
ir
Pžtnyčia,
Pi
mannier?(Šį dovana bus duodama Iki Dec. 31, 1415)
ADRESAI:
venimaa ir jo reikšmė mūsų tautai.
ta kasztuoja mataiųaf AuM«i*Sf£
Pirmininką*:
Steponą*
Kelioti*,
Parašė kun. P. Lapelis, 2) Av. Kazi
‘.LIETUVOS VYČIŲ” CENTRO VAL
82.59 metama, pusaž aaažų 8L2S.
1344 So. Jackson Str.
mieras jaunomenės idealas. Parašė
DYBOJ ANTRASAI:
Kurijoje ir Bumpoja IKSO anatema,
Pagelhininkaa,
Kazimieru Burba, K. U. 3) Tėvynės meilė. Parašė Dr.
Dvasiškas vadovas: Kun. F. Ke
81.75 pusei matot a
N
1416 So. Park Avė.
A. K. Rutkauskas, 4) Giesmė į šv.
mėšis, 1800 W. 46th st., Chieago, III.
Rąžykite
šiądien,
o
gtarite
viaaų
Protokolų raitininku,
AataaM Kazimiera. Parašė kun. F. B. Serafi
Pirmininkas: M. A. Norkūnas, 106
utunerį pasižiūrėjimai
***
Samoška, 1338 Sheridan Road.
nas. Kiekvienas rašytojas savo už
I
Melrose st., Montello, Mass.
rcsuojaat
Finansų raštininkas, Jronimu 8h*- duotį gerai atliko— aiškiai ir gabiai
Vice-pirmininkas: A. Aleksandravi nulinu, 718 — 8th Str.
W. B. WOI»WSH — tt.
apibūdindamas savo temą. Patartina
čius, 732 W. 19th st., Chieago, III.
Karininku, Antanu Bakšy*, 1337 kiekvienam pasiskaityti. Kaina
Mabanoy City, Pm
.20
Prot. raštininkas; Al. M. Račkus, So. Victoria Str.
Apsvarstyk! Maža tai
knygutė,
41 Providence at., Worcester, Mass.
Kuo* globėjai:
bet duodanti
daug peno dėl rimto
Finansų raštininkė: O, M. Kašėtai
Juozapu Skuldziakia, U19 — lOtk svarstymo. Talpina savyje sekančius
tė, 82 Porter avė., Montello, Mass.
Str.
dalyku*. Kam tave Dievu sutvėrė!
Iždininkė: M. J. Juškienė, 129 Mel
Raimunda
Rulovičia,
1330 So. Dievas visados ir visur tave mato. Vlaoee dalyse Amerikos »r Kaųpdo*
Vianlntaie mokyklą, kurioj kiekvienas *ali ttmakrose st., Brockton, Mass.
Jnckaon Str.
Mirsi, Dievas teis, duos dangų ar ti Anclirica kalba, labai trumpama laike »io»™ąnaujausia Ir tobuilnriauala metodą. Moki
Kasos globėjai: K. Pakštas, 1644
L Maržnlka, Pranu Dapbu, 1497 pasmerks į pragarą. Bijok ir saugo kykloa
name per laitkui, viaoae ialyse. ui labai maža atWabansia avė., Cbicago, III.
9*. Park Av*.
lytinima; teipjau klaaoae dienomisį Ir vakarais.
kis nuodėmių. Saugokis blogų draugų Jeiru nori ISmokti rreitai Analų kalba, ateik ar
A. Visminas,
320 — 4th ave»,
8. Marialka,
Antanu Dit ugia,
ir negerų vietų. Atsiskirk nuo bedie rąžyk platesnių žinių.
Homeetead, Pa.
1387 So. Park Ava.
“PAŽANOA,, ehia tautUkal-krlkičIonlSkoje
vių. Negirtuokliauk. Pamesk vartoję*
J. Naginevičins, 186 Madison *L, Bvanto Juonapo DrugUnA
svaiginamus
gėrimus.
Mylėk skaidvasioj.
New York, N. Y.
Wla, valdybų ėdrūnai:
stpbę,
Paliauk
keikęs,
ne
Pirmininkas Skiris Antanas,
909
“PAŽANGĄ”
teldžla “Draugo” Bendrove
Literatiška komisija: A. Kneižis, 41
CMU(>. K
1741 W. 47t»
pyk, ir aakesžyk niekam. Brangink
Indiana avė.
Capital avė., Hartford, Conn.
laiką ir teisingai dirbk, atlik dainai
“PAŽANGĄ” veda tie patĮs redaktoriai, ku
Pagelhininkaa Bubnis Juozas, 735
J. J. Ramanauskas, 147 Atneš st.,
išpažintį.
Priimk
dažnai
žv.
KomuReikalinga*
mokanIndiana avė.
le redaguoja s*valtradt|
Draugą”
Montello, Mass.
nij*. Meldingumas į šv. Mariją Paną no tig vegti chorą Atsišaukitė:
Raštininkas
Rutkauskas Juozas,
F. Virmauskis, 22 Bro*d st., Brock
apvilia. Suprask maldos
galybų, ir i
Rgv
Ballnakla
“Pažangos” Kaina
1015 Clara avė.
ton, Mass.
Delke tiek tyra nuodėmių. Kaina
6 į fl5 Mi|waukee avė.,
Kenosha, Wl*.
II. Raštininkas Brusokas Antanas
Metams $3.00, pusei metų $1.50
Ar Kriitus turėjo brolių ir aeeerų:
(25—27)
1019 Dilangkam avė.
8VKNTO MYKOLG DRAUGUOS.
Dažnai yra primetama
katalikams,
Atskiri numeriai po 25 c.
L. Katalikiškų D. S. Brooklyn
BOCKFORD. ILL. VALDYBOS AD
bflk Kristus turėjo brolių ir *eeerų.
Kasos globėjai:
Paieškau savo pusesesės Kazimiero*
RESAI:
Taigi kiekvienam bu* naudinga pasis
Adr.
Gelbnrda Petraa, 1002 Clara avė.,
kaityti to neteisingo prikaišiojimo Zajerskaitės. Paeina iš Kauno gub
Pirmininką*, Kazimiera*
Miklaa,
Ručauckaa Mataušaa, 1133 Michigan
atmetimą
virlminėtoj
knygutėje. Panevėžio pav., Vaikų parapijos. Po
1825 R. Meili St.
avė.
•
Kaina .......................................... • • •
•• vyru pavardė K. činplienė. Ar ji pa.
Vicepirmininkas Mikola* Jankevi
Kasininkas Grigaliūnas
Tamošius,
ti, ar kas kitas tegul tuojaus atsi»
Reikalaudami
adresuokite
:
'H, 1SM 184b at.
>1437 S. lįst.
liepia.
Protokolų raštininkas,
Jonas J.
DRAUGAS PUB. OO.
Marialka Buividaa Juozas, 1439 R.
Ignacas Jenulsvtčiue
derėaitis, 1530 S. Weet St.
1800 W. 46th atių Chieago, I1L Silver Creek P. O. New Frila., Pa.
9 at.
Finansų raštininkas ir Iždininką*

“SAULE”

Jau išėjo iš spaudos 3 numeris

“Pažangos”

Mokiname tatfitoū

Literatūros, Mokslo, Politikot ir
VisBomenes Mėnesinio Žurnalo.

Draugas Pub. Co.

I8N V. (tok Street,

J

A

CUcaft, UI.

DRAUGAS

Birž. (.Tune) 17, 1915. K. 25.
Phon. Drovor 4247

“Karė - kainos sumuštos - Karo” Viskas už $5.95

DR. J. JONIKAITIS
Cydan »yrų, Notarių Ir Valkų Lipt.

c
0

4613 S. Ashland Ava.

Kesid.

H

•—12 ii ryto
1—8 po plotų
«-9 vakaro

Valandos:

|
H

w L. ą« - JI.-U-

S

-W. ta M .. V. ...... .. o I.M.

O

Tel. Drover 7042

Lietuviškas Dentistas

MOŠŲ NUO8TUOLI8, TAI MCSŲ LAIMĖJIMAS. PINIGAI NEREI
KALAUJAMI. MOKAMA DAIKTUS AT8IĖMU8, JEIGU JIE PATIKS.
4712 So. Ashland Avė.
Perdaug turim gerų tavorų. Išduodam tūkstančius dolerų davonoms eupaarti 47tos gatve,
Jg
iindimui žmonių su mūsų tavorais. Bet tik per apribuotą laiką mes duosi
me Šitą dailiai išrašytą auksuotą laikrodėlį, moterišką arba vyrišką, su
gerais viduriais ir ant gerų akmenų ui $5.95, ir visus skutimosi prietai
su iš 4 dalykų, o taipgi lenciūgėlis, žiedas, fontaalaė plunksna, dėžė Ha
vanos cigarų ir ant 7-nių šūvių nikeliuotą revolverį —DYKAI. PILNAI ^MencKeaMc >s$k.ūobs Mec-osesc
Phon- Orovar 780
* GVARANTUOTA. Kitur tie daiktai parsiduoda po $25.00. SPECIALIS <
PASIŪLIJIMAS: Pakol tavorų yra. Atsiųskit šitą apgarsinimą ir save § Valandos: 8 lig Iv ./to, 1 lig 3 po
adTesą, o mes nusiųsime visus 10 daiktų pasižiūrėjimui ir išbandymui.
piet ir 7 lig 9 vakare.
Jeigu jie patiks, užmokėsite agentui $5.95 ir ekspreso lėšas. Užsakyk šian
dien, o sutaupysi pinigų.
DR. A. J. TANANEYICZE

:

:

CHICAGO, ILL.

*0

LIETUVIAI!

B

O'

>

T3

<T>

□
M
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KATALIKŲ

■d
B

r*

O

s
n.
E

Pusi gryno pelno skiriama

“Tautos Fondui*'

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

METAMS ATSIEINA TIK $2.00
Korespondencijas ir pinigus siųskite šiuo adresu:

“ŽVAIGŽDE”

Adresuokite:

draugas

3249 S. MORGAN ST. CHICAGO
be
>SK<,»a»; aae< >a»c..>a»

-w

yra seniausias lietuvių katalikų laikraštis

“ŽVAIGŽDE,,

Kaina 20 c.

6018 Vyrų, Matarų Ir Vaikį Ligas

LAIKRAŠTĮ

“ŽVAIGŽDĘ”

wr
M

Tėvynės meile.
3-ras A. K. R.
Giesme į Šv. Kazimiera]
Pranas

n

SAVAITINĮ

LIETUVIŲ

l

Sv. Kazimiere gyvenimas ir jo reikšme mūsų
tautai. Kun. P. L.
Šv. Kazimieras jaun-jomenes idealas. K. U.

5
5e

IR PLATINKITE

SKAITYKITE

turinys

Gydytojas, Chirurgas
ir Akušeraa

EXCELSIOR VVATCH CO.

Kazimieras

Sv.

S

- - - -;--",

Dr. G. Z. Vežei (Vezelis)

DEPT. 991,

l

3*

rrr
-r'T-ą-r->>ffait ituat.nS«oi
į o.iMOioi
la.iaauaaMia'a.

•—

Nauja Knyga

*o

PUB.

CO.
Chicago, 111.

1800 W. 46th St.

3654 Richmond St.,

Philadelphia, Pa.

Tel. Drover 5052

DR. K. DRANGELIS

AMERIKOS

SAUGOSIES pa

LIETUVIS DENTISTAS

LIETUViU D:ttW

VALANDOS: nuo 8 iki 11 rytą, nuo 1
iki 4 po piet, nuo 7 iki 9 vakare.
Nedėlioms ir Seredorns pasai sutartį.

VISUOMENES,

Telephone Drover S326

mėgdžiojimų,

Dr. S. A. Rutkauskaitė-Šlakienė

3261 SO. HALSTED ST., CHICAGO

Gydo visokias ligas
Specijalistė moterų Ir valkų ligose

Literatūros ir Politikos iliustruotas Laikraštis
Amerikos Lietuvių Dienraštis ‘‘KATALI
KAS” paduoda vėliausias žinias-apie karą ir
visokius atsitikimus pasaulyje. Visuomet pil
nas indomių straipsnių.
Dienraštis “KATALIKAS” eina
kai * krikščioniškoje dvasioje.

VALANDOS:

Tel. Randolph 5246

DIENRAŠČIO KAINA:
Metams ...........................
$5.00.
Pusei metų .......................... 3.00.
Trims mėnesiams .............. 1.75.
Dviem mėnesiam .............. 1.25.
Europoje metams .... 7.00.
Praneškite savo adresą, o gausite
pasižiurėjimui viena numeri veltui.

A. A. Šlakis

TAIPPAT UŽLAIKOMA

Re*. 3255 So. Halsted St.
Tel. Drover 5326

naujos knygos:
Chicago.

Katalikiškos Bažnyčios mano speciališkumas. Aš stačiau Šv. Kryžiaus
Bažnyčią Chicagoje.

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION
LIETUVIŠKA BANKA
TOWN OF LAKE SAVINGS BANK
Joeeph J. Eliae, Savininkas.
4600-4602 S. Wood St. Chicago, UI.

Priimam Depozitas pradedant nuo VIENO DOLERIO ir d&nfiau, už kuriuos mękam 3 nuoiimSiug antmetų, kurį prids
dam kas pusė metų.
,’
Atdaras Subatos Vakarais nno 6-tos iki 8-tos vai. vakaro.
REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propertes ant komisijos: iškolektaojt
randas ir prižiūri propertes; parduoda geros vertės mergičins;
skolina pinigus ant įtaisytų savasčių (properčių).

1820 46th St.

Chicago.

Išpardavimas avalų atsibuna svredomis
ir petnyčiomis nuo

6

iki 8 vai, vakare

Priimame pinigus 1 Bank* uždSdyjiorai nuo
vieno doleriu ir daugiaus ir molnkme trečia
procentą ratomis ant metų. Siuučiąme pinigus
į Visas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai,
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir
parduodame. Parduodame šifkortes ant visų
linijų | krajų ir iš krajaus. taipgi tikietus ant
geležiukelių po visą Amerika ir Europą.
Musų Banka išdirba visokius raštus Ir do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluo
se ypatiikai ir per laiškus. Tik kreipkitės
viršminėtų antrašu.

Ar Skaitei Kada Laikraštį ‘ LIETUVA?”

Street,
NEW YORK.

1. BRAIŽYNĖL1AI. Parašė Skruzdė.
piešinių, apysakų ir monologų rinkinys.
dės raštus, tas žino, kaip autorius moka
los padėjimų.
Gražiai išleista knygelė. Kaina 45

Tol. Varde 1138

Yra tai originalią j
Kas skaitė Skruz
piešti žmogaus šie

ffci

r

MAŽEIKA

3315 Auburn Avė.

2. “KAS BAILYS?” Komedija dviejose veikmėse.
Iš
anglų kalbos vertė J. Miliauskas.
Yra tai labai gyvas dramatiškas veikalas ir tinka vai
dinimui. JKaina 15 centų.

Reikalaudami

Lietuviškas Graborius
Seniausias, pigiausias graborius
ir tirinetojas dėl pavargėlių-našlaičių.

P. A

centai.

adresuokite:

J

DRAUGAS PUB. CO.
1800 W. 46th Street
CHICAGO, ILL.

Gal nežinai kur jų gauti?

“LIETUVA”

Šiomis dienomis atspausdintos dvi

Rooms 1003-1004

TAUPYMO DEPARTAMENTAS

Didelis Avalinių Sandelis

subatomis nuo 3 po pietų iki 9 v. vak.

Dvi Naujos Knygos

AR K ĮTEKTAS

PIETVAKARINIS KAMPAS LA SALLE IR ADAMS ST.

Jono StaskieviCiaus

74-80 VVasbington

JOSEPH MOLITOR

ĮKURTA 1667 M

Laikė 30 dienų turi būti išparduot

F. Ad. Richter &Co

Telephone Main 536

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

Temykit

25 ir 50 centų
Gera proga nusipirkti pigiai viso
aptiekose ir tie
kios rūšies avalų.
siai iš
Administratorius J. Krus

anisiai

167 W. Washingtoii St.

žonk

inkaro

3255 So. Halsted SL,

REIKALAUKITE KATALOGO

3249-53 South Morgan Street
CHICAGO, ILL., U. & A

Eipeller

veikslo.

(Room 815) Chicago, III.

TANANEVICZ PUBUSBING COMPANY

Bichterio

ili, kaip ant pa

19 SO. LaSALLE St.

Rašydami laiškus ir siųsdami pinigus vi
sados adresuokite šitaip:

tikro
su

ADVOKATAS

Didžiausia Kningų ir Muzikos Krautuvė

reikalauk

Pain —

9—12 prieš piet; 4:30—7:30 vakare
Nedeliomis 9—12 prieš piet.

ir

visada

CHIGA60,

ilI

Eina jau 21 metus Chicago, Illinois kas
Petnyčia ir paduoda*daugiausiai gerų ir
svarbių žinių iš Amerikos, Europos ir
viso sviete, o prenumerata kaštuota me
tui tik $2.00, pusei metų $1-00.

Rašyk adresu:

A. OLSZEWSKI,
3252 So Halsted St., CHICAGO, ILL.

Vyriškų Drabužių Išpardavimas
Mes gvarantuojame kad sutaupysime.jums 50% jūsų pi
nigų ant drabužių. Sanitariškai išvalyti, truputį vartoti nuo
$25 iki $85 ant orderio daryti siutai $5.00 ir augščiau. Nau
ji ir neatimti ant orderio padaryti siutai už pusę kainos $4.$5 ir $6.00. Ant orderio siūtos kelines už $2.50.
’
KUPARAI ir VALYZAI

S. Gordon
1415 So. Halsted St.
Chicago, III.
Atvira kasdieną (ir Nedėlioj) dienomis ir vakarais.

Lietuvis Daktaras Ignotas Stankus
Nuo 9 iki 11 rito.
,. 2
4 po pietų.
_
7 .. 8 Vakare,
Nedeliomis Nuo 9 iki 11 rita ir nuo 1 iki 4 po pietų.

Valandos Priėmimo:
ADRISAS:

VIENYBE LIETUVNINKU i

Dr. Stankn«, 1210 S, Broad St., Philadelphia, Pa.

Einą jail 30-tus metus.
Prenumerata $2.00 metams; $1.00
puse* metų. Kanadoje $2.50 metams;
$1.25 pusei metų. Anglijoj, Lietuvoj ir
kitur $3.00 metams; $1.50 pusei m.
Pamatiniui vienų num. siunčiam dovanai
Knygų katalogų siunčiame ant pareika
lavimo dovanai.

JAU EINA NAUJAS LAIKRAŠTIS
Seniai amerikiečių lietuvių laukiamas

Vietoje pinigų galima j-

kaina 10 c.

Imant nemažiau šimto — didele nuolaida.
Adresas:

kėjimo

“TIKYBA ir DORA”
:

$1.00 kas mėnuo

Chicago, III.

:

gali girdėti savo namuose pui
kiausią

flfe

Kas atsiųs savo adresą, gaus vienų numarį dykai
Redakcijos adresas:

Chicago, III.
' ‘••'AUeJVSTE
ML'J.V.ijT
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Lietuviškųjų Švento Kazimiero
Seserų Seminarija

visokiu ženklu
draugystėm, o y
patingai: kokardų
guzikučiu meta
liavu, anameliotu
ir padengtu celiųloid’u, šarpu, vė
liavų ir Karunu.
Man pavestu* dar.
bua atlieku artiatiilcaL

M. A. Norkūnas
IH MtLROSE, ST., MONTELLO, MASS.

CHICAGOJE.

Plymouth National

Vianaolyne yra: prirnngiaoioji mokykla, aitaonių sky
rių pradinė mokykla ir augštoji mokykla (High Scho<)>
LietaTižkoeioe Seeem priima paa save mergaites moki
nimai ir iiaaklėjimai. Seminarijoje prie regaleriikojo
mokslo, arba ir atikyriazn, yra mokinama: mimika, paišy
mas, siavinėjimaa ir taip toliam.

BANK.
Kapitalai su pervirsiu
I16S.OQO.OO.
Šitoji

PIGUS UŽLAIKYMAS.
Perdėtinėa

Batika

Suvienytųjų

Atias.

prižiurome

Valstijų

vai

Moka 3 nuošimčiu*

■vo

Mother Superior,
St. Casimir’s Seminary,
6700 S. Rockwell St Chicago, III.

sudėtų pinigų. Galino
susišnekėti lietuviškai.

G.

L

r

M.

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems Lie
tuvoj bei Amerikoj

dainininkus

Kurs

1915 metais eis kas savaitę

ir padailintas,

padidintas

talpins:

Vėliausias žinias iš karės.
2. ‘‘Seno darbininko atminimus” užvadintus ‘‘Svieto
perėjūnas” (trankimasis po Vokietiją, Luxemburgą
ir Daniją).
3. Kun. Norbuto kelionę j Lietuvą, užvardintą ‘‘Iš Ško
tijos į Lietuvą ant motocikletkos”.
4. ‘‘Škotijos Lietuviai” II Lanarkshire, III Linlithgowshire, IV Midlothian, V Dundee ir tt.
5. ‘‘Lietuviai Anglijoj”.
6. Korespondencijas.
7. Peržvalgos ir margumynai ras sau vietą.
8. Dainas, pavekslėlius, straipsnius.
Tariant trumpiaus, pasistengs tapti vienu ii įvai
riausių ir skaitymui verčiausių laikraščių.
Kaina laikraščio Britanijoj, Lietuvoj, Amerikoj:
metams 8*šilingai (2 dol?), pusmečiui 4 šilingai (1 dol.),
trims mėnesiams 2 šiling. (50 cėntą).
1.

Adresas:

Lanarkshire,

NEW YORK, N. Y.

Mi

i/'Yf

Sieniniai Paveikslai!
Kiekvieno lietuvio - kataliko namuose privalo rasties
nors pora gurą katalikišką paveikslų. Mes tik ką ga
vome siuntinį įvairių paveikslą Jtai p tai Sv. Kazimiero,
Sv. Antano, Sv. Petro, Sv. Jono, Sv. Juozapo, Sv. Onos.
ir beveik visą esančią Šventąją; Sald. Širdies V. Jė
zaus, Nukryžiuoto, Penkių Ronų V. Jėzaus, Sald. Sir.
diss Sv. Marijos Panos, Nekalto Prasidėjimo Sv. M. P.
ir tt. ir tt. Taip-pat turime pav. Sv. Tėvo Popiežiaus
Benedikto XV.
Norėdami paveikslą gauti, paminėkite vardą, kokio
norite, prisiųsldte pinigus su pareikalavimu, o paveik
slus veikiai gausite. Kaina su prisiuntimu kiekvieno
25 centai.
Prastesnės rąšies turime po 20c., bet visados pa
tartume pirkti brangesnį, nes tai daug yra dailesnis ir
nebus gėda laikyti namie.
Adresuokite:

1800 W. 46th Street,

Scotland.

lėni iejj Įj^TnTOTM?rtt i r-rTa--r-TTT-T-i-r-m

91 East 4th St., Dep. 100

Draugas Publishing Co.

Rev. Jos. Norbut
Mossend,

veltui.

ROYAL PHONOGRAPH CO.

“Išeivių Draugą”

Postlethwaitfc.

išdininksa
Mandagus patarnavim**

ir

24 ir 50 dainų ir muzikos veltui.
Rašyk mums dėl gražaus su
paveikslais katalogo;
duodame

Vienatinū Lietaria Iidirbėjsa

Kaina 75 c. metams

muziką

3 MENESIAI IŠBANDYMO VELTUI

UI. A. Norkūnas,

Laikraštis eina du kartu j mėnesį

Reikale Meldžiama kieiptiea prie Motinos
iiar antrais:

32 puslapių didumo,
siųsti krasos ženklelių.

1644 Wabansia Avė.

rūpinasi žmogaus dvasios lavinimu.

GEROS MOKINTOJOS.

firmą kurios nepatenkina jūsą
už jūsą pinigus. Mes tik esame
vienintelė kompanija, kuri tu
rime tikrai patenkinę daug žmo
nių savo
patarnavimais ,ir
GRAMOFONAIS, kuriuos mes
gvarantuojame ant 15 metą.
Iš mūsą atsižymėjusių gramo
fonų kuriuos mes parduodame
tuojau įmokant’ arba ant išmo

“KATALIKU BAŽNYČIA ir JOS VALDŽIA”

J. J. Pauksztis & Co.

Jis rašo apie naujus amerikiečiains-datykus, aiškina
tikėjimo klausimus, atsako į visokius užsipuldinėjimus ant
Katalikų Bažnyčios
Paduoda gražių doros apysakų- trumpai sakant

Saugokitės

Jau išėjo iš spaudos knygutė
Ii

120-124 Grand Str.,
Brooklyn, N. I

“TIKYBA IR DORA”

1644 Wabansia Ava.

: 1x1 trr

Užsirašyk sau ar savo pažįstamiems
Lietuvoj bei Amerikoj

I—r.lliaMį

Chicago, III.
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