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REVOLIUCIJA
REVOLIUCIJA. AIRIJOJE.

Nuo senų laikų Airija 
buvo anglų smaugiama. An
glijos valdovai Elzbieta ir 
Cronnvell nuteriojo airių 
žemę. Devynias dešimtąsias 
dalis tos žemės nuo airių 
atėmė ir išdalijo savo krau
geriams kareiviams, kurie 
labiausia pasižymėjo airių- 
smaugime.( Anglijos valdo
vas tuos kraugerius karei
vius pakėlė į lordus, kurie 
ligšiol čiulpė paskutinę Ai
rijos gyvybę. Tokiuo budu 

' Airija buvo prislėgta per 
kelis šimtus metų. 'Paskuti- 

* fiTuftjif ‘ Vaiku "anglai ' linvo 
bežadu Airijai autonomi
jų, tečiau iki šiol airiai 
jos nesulaukė.

• Dabar, kuomet Anglija 
yra įpainiota į baisią karę 
su Vokietija, suvargusi ai
rių tauta norėjo pasinaudo
ti ta valanda ir nuversti 
sunkų anglų jungų nuo sa
vo pęčių. Dabar Airijoj 
įvyko sukilimas prieš ang
lus. .Anglijos vyriausybė 
pasiuntė kariuomenę airius 
malšinti. Airijos sostinėje 
Dubline buvo smarkus su
sirėmimai anglų kareivių 
su airiais. Yra daug užmuš
tų ir sužeistų.

VOKIEČIAI ATMUŠĖ 
RUSUS.

Iš Berlyno praneša, kad 
rusų užpuolimas ant Gar- 
bunovka ir vėl atmuštas. 
Rusai panešę didelius 
nuostolius. Vokiečių laku-

Žodelis prie 

paskutiniųjų 

svečių iš Lie
tuvos

Pragaištingas Že
maites veikimas

Šitai kaip tų dalykų ap 
rašo “Vienybė Lietuvnin
kų”, No. 43, 1915 m.:

Lietuvoje pradėjo orga
nizuotis “Lietuvių Draugi- 

‘ja-del/karte utskentejuaių
šelpti”, tuojaus tenai iškilo 
varžynės už autoritetą. So
cialistai buvo baisiai neuž-

gelbėjimui.
Dabar ateina dar viena 

kaleina partizantų pradėto
jo darbo. Jie, paruošę savo 
partijoje kelią įvairiomis 
insinuacijomis prieš “Lie
tuvių Draugiją”, atsiunčia 
Amerikon savo atstovus, — 
ar bent vieną iš jų, tą pa
čią p. Žemaitę. Nežinau 
kaip ji čionai parodys sa
vo akis po tų visų šmeižimų 
ant “Lietuvių Draugijos” 
ir ją vadovaujančių musų 
senų ir giliai dėl Lietuvos 
užsitarnavusių veikėjų. Tai 
jos dalykas. Bet mes žino
sime, su kuo turime 
Mės esame amžini priešai 
tų žmonių, kurie dėl savo 
siaurų partiviškų siekių 
pjudo žmones vienus prieš 
kitus ir neša musų visuome-

Nauja pusantro milijoni
ne armija

Iš Petrogrkdo praneša 
kad 1917 mėtų oiaujukai, 
kuriuos ėmė 'į kariuomenę 
praeitų rudenį*. jau prireng
ti, išmiklinti. Kaikurios da
lis jau siunčisųnos į mūšio 
laukus. Visa . ta 1,500,000 
armija susideda iš vyrukų 
19-metų amžiaus.

*

JUROMIS IR ORU UŽ-
IGUJąS

ganėdinti, kad jų vadovams
nepasisekė į komitetą dasi-[n'į7suįutę.'rTdelIrTp. 
gauti. Ir vat, nežiūrint i žemaitės „feų, mes aurė. 
verksmingą Ipetuvos žmo- simei kai , agitacųą už 
nią padėjimą, socialistai at- su3tiprinimą sav0 siauros 
aiškina nuo viršui minėtos partijėlės.
L. Draugijos ir sutveria sa
vo . atskirą komitetą. Kad 
sutveria, tai nieko. Bet štai 
šitas naujas komitetas, už
uot rūpintis vargdienių gel 
bėjimu, užveda kovą su Lie 
tuvių Draugija. Tam tik
slui panaudoja vieną mote
riškę (Žemaitę), kuri su sa
vo žinomais “laiškais į sū
nų” per socialistų spaudą

VISOTINA GYVULIŲ RE* 
KVIZAGIJA RUSIJOJE,

Ūkės ministeris įsakė 
negaišiuojant surašyti visus 
imperijoje gyvulius. Viso-

nai bombardavo rusų gele- VyjęUS Amerikon “Lietu-

ii u uci ouviauouu ouauua -i• i • • ••r ; x. j tina, gyvuliu rekviziciiatiek padare suirutes ir , , . ’’
tiek žmonių suvadžiojo, kad 
lengvai galėjo sumažinti 
amerikiečių aukas, ant de
sėtkų tūkstančių. Ypač Lie
tuvos socialistai (t. y. Že
maitė), “pasidarbavo” at-

Ariamosios dirvos 
tarta surašyti birželio mė
nesyj.

nū

žinkelį ir amunicijos san
delius Molodcčnoj.

VOKIEČIAI UŽPUOLĖ 
DUNKIRKĄ.

Į balandžio 25 dieną nak
čia vokiečių lakiniai už
puolė Prancūzijos miestą 
Dunkirk. Pametė šešias 
bombas. Viena moteriškė 
užmušta ir trįs vyrai su
žeista.

PRIE VERDUNO TIK 
ARTILERIJA VEIKIA.

Prie prancūzų tvirto
vės Verduno sirtaj'kesnlS 
mūšiai apsistojo. Viena ar
tilerija iš abiejų pusių ne-; 
paliauja veikti. Tas visuo
met daroma prieš pėstinin
kų užpuolimus.

vių Draugijos” atstovui, p. 
St. Šimkui. Visokiais ke
liais ir visokiais įmoniais 
buvo jam kenkiama aukos 
rinkti. Daėjo net iki to, 
kad ir musų socialistai vie
šai per susirinkimą (k. a. 
Lowell’iuje, Mass.), padarė 
obstrukciją.

Musu visuomenėje jau ta
po priderančiai apvertinta 
agitacija priešais “Lietu
vių “Dr-giją”. Nieko dau
giau negalima buvo paste
bėti blaivesnėje ir prakil
nesnėje musų visuomenės 
dalyje, kaip tik begalinis 
papeikimas partizantams už 
skaldymą spėkų; už suva- 
džiojimą visuomenės ir ken
kimą neišpasakytai dideliai 
šventam darbui — Lietuvos

Kitoj vietoj pažymima, 
kad anglų ir vokiečių karo 
laivynų Šiaurinėj juroj iš
tiko mušis. Buvo taip: Vo
kiečių karo laivynas ir keli

mieste Buorges buvo ban
dymai šaudymo iš naujų ar- 
inatų. Tos naujos rųšies 
franeuzų armatos neikiek 
nesilpnesnės ir neblogesnės 
už vokiečių.

SKURDAS PABĖGĖLIŲ 
BALTGUDŽIĮĮ,

f abrikose. Ypač ilgą laiką 
traukėsi streikas Clyde. Ne
senai jis pasibaigė darbi
ninkų pralaimėjimu. Darbi
ninkų agitatoriai išvaryti į 
Edinburgą.

VOKIEČIŲ LAKŪNAI UŽ
PUOLĖ TREVIZO.

Didelis musys 
Šiaurinėje juroje

Iš Londono 25 balandžio 
telegrafuoja, kad Šiaurinė
je juroje vokiečių laivynas 
susitikęs su anglų laivynu. 
Įvykusi didelė kova. Ang
lų laivynas nuveikęs vokie
čių laivyną.

Rusų laikraštis “Novyj 
Mir” praneša, buk Tur
kestane iš 84 tūkstančių pa
bėgėlių, likę tik 57 tūkstan
čiai. Visi gi kiti išmirė nuo 
skurdo. Tarp pabėgėlių la- 

‘UaU pt'asipkStlnušibs ' ligos- 
Baltgudžiai labai yra tam
sus, nešvariai užsilaiko, 
Gydyties ir gi nenori. Dau
gumą iš jų, gird, ir pirtin 
reikia varu varyti. Valdžia 
pasamdė tam tyčia žmones,

Iš Rymo praneša, jog 
priešo hydroplanai užpuolė 
miestą Trevizo, numetė 30 
bombų. 19 žmonių užmušta 
ir apie 20 sužeistą.

AMERIKOS PREZIDENTO 
PRASTUMAS.

MEKSIKOJE.

zeppelinai netikėtai užpuo- kurie prižiūri pabėgėlių 
Tė Anglijos pakraščius. Ė- 
įnė bombarduoti miestą Lo- 
\vestoft. Užpuolimą tečiau 
anglai veikiai pajuto. Prieš 
vokiečių karo laivyną stojo 
anglų laivynas, o prieš ze- 
ppelinus — anglo lakūnai.
Įvyko susirėmimai. Vokie
čiai pamlatę neatsilaikysią, 
nudumė savais keliais. Tvir 
tinama, kad pora anglų lai
vų sugadyta.

svarumą, mazgoja juos pir
tyse, gydo.

ITALAI SUSPROGDINO 
AUSTRŲ POZICIJAS,

87,000 BULGARŲ ŽU
VO KARĖJ.

Iš Juarezo ateina žinios, 
kad gyventojai neturi kuo 
apsivilkti ir daugelis jų 
vaikščioja gatvėmis pus
nuogiai. Apie baisias Mek
sikos gyventojų, gyvenimo 
sąlygas kartais net sunku 
ir įtikėti. Carranza su savo 
bedieviais pasekėjais įstū
mė žmones į didžiausį skur
dą. Šimtai žmonių miršta

Italijos kariuomenė di- badu. “The Catholic 
namitu susprogdino viršūnę Cburcb Extension Society” 
kalno Kol Di Lavana. Per dabar Chicagoje ir po visą 
sprogimą žuvo apie 800 Ameriką renka drapanas, 
Austrijos kareivių.

Eksplozija buvo girdėta 
30 mylių, aplinkui. Italijos 
inžinieriai darbavosi dėl 
susprogdinimo to kalno apie

aukas ir siunčia kenčian
tiems skurdą meksiko- 
nams.

Taftas .pranašauja karę 
Suv. Valstijų su Vokie

tija
Buvęs Suvienytųjų Val

stijų prezidentu V. Taftas 
tvirtina, kad karė Ameri
kos su Vokietija vargiai be
gu neištiks.

Anglai vokiečiu kolonijose Af
rikoje paėmė du miestu

Sulyg pačios bulgarų 5 menesius 
vyriausybės apskaitymų 
šioj karėj 87,000 bulgarų 
žuvo. Be to suvirš 50,000 

sužeista.

Iš Londono paneša, kad 
anglai rytinėje dalyj Afri
kos užėmė du vokiečių 
miestų Umbugre ir Salen- 
ga. Ten buvusioji vokiečių 
kariuomenė išmušta ar pa
imta į nelaisvę.

PRANCŪZAI ATMUŠTI 
TIES VERDUNU.

Keliose vietose ties Ver- 
dun vokiečiai prancūzus 
atgal atmušė. Bet aplink 
“Mirusio Žmogaus” kalvą 
vis dar seka kruviniausi 
mūšiai. ' ’

AUSTRIJOJ ŠAUKIAMA 
KARIUOMENĖN 55 MĖTĮ! 

SENELIAI.

VOKIEČIAI PAGAVO GAR 
LAIVI SU VYNU.

VTilsonas neiriegiM di
džių ponų papročių, neuž
laiko savo rūmuose jokių 
didelių ceremonijų.

Kartą prezidentas su
manė pasikviesti prie va- 
karėnies savo artimiausius 
draugus. Prieš vakarienę 
pasirodė, kad prezidento 
rūmuose trūksta stiklų dėl 
alaus., Tuojaus pasiųstą 
pasiskolinti nuo artimiau
sio viešbučio savininko- ’ 
Begeriant alų ir bešneku- 
čiuojan vienas iš svečių ne
tikėtai žvilgterėjo ant dug
no savo tuščios stiklinės. 
Ten buvo parašyta: “Pa
vogta pas G. Gerstenber- , 
gą”. Mat, pas viešbučio sa
vininką Gerstenbergą sve- . 
čiai labai dažnai vogdavo 
stiklines. Užtat, kad trupu
ti sudraudus nesąžiningus 
svečius savininkas ir padė
jo virš nurodytą parašą.

Prezidento Wilsono sve
čiai turėjo nemažai iš to 
juoko.

NAUJOS PRANCŪZŲ 
KANUOLĖS.

Kariškoji austrų val
džia išleido įsakymą, pa
šaukti į kariuomenę išsi
tarnavusius 55 mietų karei
vius. Jie bus skiriami į šta
bų raštines ir šiaip jau į 
lengvesnes vietas.

streikaTamunTgijos
FABRIKOSE ANGLIJOJ.

Iš Kopenhageno prane- 
neša, kad danų garlaivys 
vežęs prancūzų brangųjį 
vyną Bordo (Bordeaux). 
Garlaivys su vynu išplau
kęs iš Bordo mibsto ir plau
kęs į Daniją. Pakeliui At- 
lantiko vandenyne garlai
vį pagavęs vokiečių skrai- 
duolys. Vokiečių džiaug
smas girdi buvęs labai di- 
dolis. Vyną kareiviai išgė
rę- - i

GINKLŲ FABRIKĄ 
| IŠSPROGDINTA. J ;

Vis dažniau ir dažniau Francijos mieste Bordo 
atsikartoja streikas Angli- išsprogdinta granatų fabri- 
jeje amunicijos bei ginklų ka. Užmušta 30 žmonių.

Iš Paryžiaus praneša, 
kad dalyvaujant preziden
tui Fra nei jos respublikos

IŠ ORO BOMBARDAVO 
DVINSKĄ.

Rusų generalis štabas 
praneša, kad vokiečių la
kūnai bomlbardavo Dvins- 
ką. Rusų gi lakūnai bom
bardavo vokiečių pozicijas 
aplink Friedrichstadt.

TRĮS~ZEPPELINAI UŽ
PUOLĖ ANGLIJĄ.

Į balandžio 24 d. nakčia 3 
zeppelinai ir vėl užpuolė An
glijos pakraščius. Daug bom
bų pametė. Nuostoliai kol-kas 
nežinomi.

....



z SAVAITINIS DRAUGAS f
3^

įmos
Lie-

y ' ' -*?u

tuvos

£A

iš

tautų ir tikybų.
(Iš “Gygos Garso”).

MINTAUJOJE VOKIEČIAI 
SUŠAUDĖ 20 ŽMONIŲ 

1

V okiečiai

Rusų laikraštis “Birže- 
vyja Vidomosti” praneša, 
buk vokiečiai Mintaujoje 
šių metų pradžioje sušaudę 
apie 20 žmonių. Visi jie 
intariami šnipinėjime. 
Dag intariamų* šnipinėjime 
tebeilaiikoma, ‘kalėjime. Jie 
bus teisiami kariško tęis- 
mo,

požemiuose. Tik New 
York’as šiame žvilgsnyj la
bai atsilikęs nuo visų di
džiųjų Suv. Valstijų mies
tų. Ten, kaip rodo paskuti 
nes skaitlinės m&žų-mažiau- 
sia 50.000 šeimynų gyvena 
tamsiose rusyse (skiepuo
se)'. . , ’

KOVA PRAHCUZU SU VOKIE
ČIAIS

Kas girdėt 
Rusijoj

M- 11

: ŽVANIŽDELIŲ SKAIČIUS; -
ų. 'Paprastai skaitoma 

_______ Itkįęki batai i jonų, tįek tufcstan-

REKVIZICIJOS RUSIJOJE,

' Vyriausia valdžia atid 
įduota Hiudeį^urgui, slar 
ptam patarėjui Lydendorfui 
ir generolui iš vyriausiojo

Dabartiniai santy
kiai tarp lenkų ir 
lietuvių Vilniuje

Įtempti santykiai tarp 
lenkų ir lietuvių Vilniuje 
ir užėmus vokiečiams ne
pagerėjo. Piliečių Komite-

štabo 'Eizenhardt Rote. Vi- te kaskart nauji įvyksta 
sas užimtasai Lietuvos ir skandalai. Lenkai visoke- 
Kuršo žemių plotas išdalin riopais budais stengiasi iš- 
ta į sekančius apskrieius: naudoti lietuvius. J. Ky 
Lietuva, Kuršas, Vilnius, I mc irtas sako, buk iš komi 
Suvalkai, Gardinas, Bielos-|teto jau išstojęs, 
tokas (Baltstogė). Kiekvie
nas apskritys turi savo vir
šininkę, ir taikos teismą 

, vietos kalba. Miestus val
dą iš Vokietijos atsiųsti 
birgermeisteriai. Kuršo ap- 
skritin ineina kuone visas 
Kuršas, be mažos jo ryti
nės dalelės. Visa adminis
tracinė Valdžia ir įstaigos

Lietuvių mo
kyklos Lie

tuvoje
Andai buvome pranešę 

kad Kaune ir Šiauliuose ati 
(Kurše) kuone iisoT vieti-1 ^lietuviškos 
ni„ vokiečių rankose. K- ?auno g”““”**
pradžių vokiečiai į latvius
žiurėjų skersom, tėčiam | 

dabar susipratę ir suman- 
dagėję

Iš Berlyno- 25 balandžio 
telegrafuoja, kad rytinėje 
Verduno tvirtovės pusėje 
buvo labai smarkus susi
rėmimai vokiečių su pran
cūzais. Prancūzai su didžia 
galybė kelis kartus štur
mavę vokiečių linijas, bet 
smarki vokiečių armatų ug
nis, juos išsklaidžiusi į vi
sas šalis.

DAR APIE SUCHOMLI- 
NOVė.

Andai buvome pranešę, 
:ad buvęs Rusijos karės 
ninisteris generolas Sų- 
homlinovas už įvairias 

suktybes patrauktas teis- 
nan. Kyšių ėmime pri
imant kariuomenei įvairią 
medėgą pasirodo dalyvavo 
inžinierius Gaškevičius. 
To gi inžinieriaus pagelbi- 
ninkai buvę visokie Aus- 
rijos vokiečiai, vokietai

tės, žydelkytės,
J. 

re
daktorius”, Šiaulių gi gim
nazijos, direktorium yra 
prelatas A. Dambrauskis. 

Lietuvos apskritys ap | To2<įos gimnazijos, kaip 
ima kuone visą Kauno gu- paneša laikraąpiai, įreng- 
berniją. Centralinė Lietu- tos Te]&uose ir Vilniuje, 
vos valdyba Tilžėje, nes Telšių gimnazijoj apie 100 
Šiauliai išnaikinta, o Kau- Į moksleivių. Buvusieji aug- 
nas pavesta vien tvirtovės Į ^tioji Vilniaus pedagogijos 
reikalui, kuriame tebesą | kumi ir £ buk paverstį į

gimnaziją. Kas tos gimna 
zijos viršininku dar nete
ko sužinoti. Lig gruodžio 
15 d. praeitų metų Lietu

AŠARŲ PAKALNĖ.
lt

tiktai vokiečių kariuome
nė ir oficieriai. Užėmus vo 
kiečiams Lietuvą, Kauno 
gubernija rasta kuone tušr

Taip vokiečiai praminė 
Berlyno gatvę Doretheen 
Straisse. Čia generališkas 
štabas po biškį garsina var
dus užmuštųjų karėje. 
Nuolat čia pilna r žmonių. 
Girdžiasi vien' aimanavi
mai, raudojimai...

Čia (*?). Daugybė lietuvių l70je atidaryta daugiau 35 
noromg ar ne — išėję su |ya:l(jie8 mokyklų. Jose 
rusų kariuomenė. Jaukus mokinama lietuviš-
nuvalę ir javus sudoroję ^ai
vokiečių kareiviai. Visos 
mokvklos rasta uždarosIt * ,
Taigi vokiečių valdžia jąs 
Atidariusi ir mokytojų par- 
sikvietusi iš Rytų Prūsijos 
pečiau vietiniai lietuviai 
naujų mokytojų (Mitlerų), 
ėmę neapkęsti — patįs bu
riatai katalikais. Delei to 
vokiečių valdžia šituos mo
kytojus p.tūėmė atgal iš 
mokyklų, o jų vieton įsodi
no mokytojauti kareivius
ir žcmuaauusiiu oficicriųs,. Ba]an,|ži0 21 dienų su
tik,™ lietuvius. Vilniaus įjo d„ mėncsiaį kaip v0. 
apskritiu ineina visas Vii- su prancUzais aplink
maus miestas ir didžioji yerduno tvirtovę grumiasi. 
$lis gubernijos. Husų ka- V„kietijns karės ministeri- 
nuomenei atsitraukus, iš- ja tvirtina, kad'daugiau 
aikusį Vilnių dar iki šiol kaj W)oo prancūzų tvir 
negalį vokiečiai pasotinti. L Nu8ikamaVusių
Valgymo produktų Vilniun ka,,civiy vicMh j3 
atvežama daugiausia iš \ o Ljj,w gilumos atgabenama

,, , . . . . uaujos rezervos ir pairi-
: Suvalkų apskritu, mei- (|žia„,a lnušilJ 8ukurin. 

ryi didesnė pusė Suvalkijos
Gardino ir Baltstogės ap- 
»|čričiuosna ineina abu 
miestu su savo apskričiais.
Visuose apskričiuoso vy
lesnė kalba vokiečių, gi Į Daugeliuose Amerikos
aiitrinė — veten gyvento- miestuose, kaip va: Chica- 
jų. Teismai veikia sulyg go, Mihvuukee, Boston, 8t 
1808 m. išleistais įstatais. Į Louis, Philadelphia, San 
Mokyklas, kiek galima, Franciseo ir kituose užgiųta 
stengiamasi steigti sulyg žmonėms gyventi rusyse,

IŠ 1 GRŪDO 1,600 
GRUDŲ.

įvairios K >

Torgele, Pemavos ap.
Liflandijos gubernijoj iš
pasodinto vieno miežio 
grūdo išaugę 84 šiaudai, 
kurių varpos© buvę nuo 18 

- 24 grudų. Taip kad iš to 
vieno grūdo, pasidarę 1,600 
grudų.

Vienam Krokuvos gy
ventojui teko aplankyti 
Kievą ir kitus Rusijos 
miestus. Jis dabar aprašo 
savo įspūdžius, ten patir
tus. Tvirtina, kad visoj 
Rusijoj viešpataująs abel- 
nas nusiminimas ir tik nu
siminimas. Ant kiekvieno 
žingsnio ir visur girdima 
tik nusiskundimai ir aima
navimai. Indomu tas, kad 
rusų oficieriai negali atsi 
gerėti vokiečiais. Dainai 
tenką nugirsti kalbant:

— Čort ich vozmi I No 
kak oni idutl

Visoj. Rusijoj betvarkė, 
ypač ant geležinkelių. An 
tai prieš pat rusų užpuoli 
mą ant Bukovinos du trau 
kiniu su amunicija iš to 
fronto nugabenta net. 
Rostovan. Tai atlikta per. 
klaidą. Visur viešpatauja 
kyšiai. Karės idealizmas, 
kuris pradžioje buvo apsi
reiškęs, išnyko. Valdinin
kai ir oficieriai prie kiek
vienos progos vagiliauja. 
Nuo to neatsilieka ir aug- 
štesnieji valdininkai. Pav. 
buvusio karės ministerio 
Suchomlinovo darbeliai vi
siems nuo lupų nenueina. 
Kalbama, jogei ir vienas 
didkunigaikščių užgrobęs ir 
praleidęs dideles valstybės 
išdo pinigų sumas. -

Žmonių (kariuomenėje 
netrūksta, be^šautuvų nė
ra. Naudojamos net seno
binės “berdankos”. Naujo
kai daugiausia tik tris sa
vaites lavinami. Maištų 
kariuomenėje nėra. Apie 
fevoliucijinį judėjimą nie
ko negirdima.

Gerą vardą turi įgijęs 
dabartinis karės ministeris 
Polivanov. Jis laikomas iš
imtinai teisingu žmogumi. 
Augštyn kįla ir gen. Kuro- 
patkin. Žmonės kalba, jo
gei jis veikiai patiksiąs vi
sų armijų vyriausiuoju va
du.

Gal nekartą meilužiai žiūrė
dami j padabintą deimantinės 
mis žvaigždėmis dangų klausia 
viens kito, ar yra pasaulyje 
;oks, kurs galėtų suskaįtyti 
dangaus žvaigždes... / Turbut 
nėra ir nebus. Gražioje nak
tyje nuogomis akimis galima 
suskąityti tik apię 4,000 jų. Su 
paprastais’ * žiūronais ('opera 
ęlass) galima matyti apie 
100,000. Lieko’ obsenvatorijo- 

randasi teleskopas, kurio 
iklas yra trįs pėdos, kuriuo, 

suskaityta 100,000,000 žvaigž
džių Skaičius žvaigždžių siekia 
bilijonus ir vienas tik Dievas, 
kurs jas sutvėrė, valdo ir puo
šia dangaus skliautą tegal ži
noti jų skaičių.

či
Keturi batalijonai sudaro 
ptdJrę. Pulkų komanduoja pul
kininkas. Taip, kad pulkas 
karės laiku susideda iš 400- 
4800 vyrų.

Du pulkai — brigadą', kurią 
valdo general - majoras. 2 bri
gados arba 4 pulkai sudaro

LENKŲ DIENA NEVY
’f ii I i » •

Balandžio 19 d. 4000 len
kų rinkikų New York’e rin
ko aukas dėl nukentėjusių 
kaTėje tautiečių. Surinkta 
kelėtas tūkstančių dolerių.

PAMIŠIMAS Iš PRIE
ŽASTIES RŪKYMO.
Tūlas Krank Vinters 

Detroite išrūkydavo į dieną 
daugiau šimto papirosų. 
Tas rūkymas taip pakenkė 
jo srriagenims, tad galų
gale jis pamišo.
------ | 4 1 * 1 f 1
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SNIEGAI 

ŠVEICARIJOJ.

AR VOKIEČIUS NUMA
RINS BADU?

706,000 PRANCŪZŲ GI
NA VERDUNį.

ŠONŲ MĖSOS VARTOJI
MAS RANDA VIS DAU

GIAU PRITARĖJŲ.

RUSIŲ GYVENTOJAI,

Andai buvome, pranešę, 
kad ‘ Varšavoje gyventojai 
ėmė vartoti šunieną. Be
rods buvo žinelė, kad ir 
Lietuvoj delei. stokos mais
to pradėję vartoti .’ šunų 
mėsą. Tai nėra naujiena. 
Jau ir prieš karę daug kas 
valgė ta mėsą. Berlyne 1911 
metais buvo paskersta 5000 
šunų, 1912 mietais jau 8000. 
Mėgėjai šunienos tvirtina, 
kad ji esanti gardesnė už 
kitą mėsą. Prūsų Iaikraš 
čiai praneša, kad vienam 
spaustuvininkui Leipcige, 
riet seilė tekėjusi, kuomet 
jis pamatydavo riebų šu
nį. Ypač jis pamėgęs šu
nies taukus, kurie esą nesu
lyginamai skanus.

Pastaruoju laiku daugumas 
persitikrinę, kad vokiečius te
galima bus badu užkariauti. 
Didis anglų laivynas užbloka
vo visas jūres ir tokiuo budu, 
gird, vokiečiai negalės iš nie
kur gabenti sau maisto. Pa
sirodo badas vokiečiams nėra 
taip jau pavojingas. Rimtas 
rusų laikraštis “Utro Rossi- 
ji” pripažįsta, kad Vokietijos 
ekonominis stovis yra gan tvir 
tas. Tą patį. patvirtina dau
gumas ir anglų bei franeuzų 
laikraščiai. Gana, sako jie, 
svajoti apie išinariniiną vokie
čių badu. Kad tik mus pir- 
miaus neaplankytų badas. Di
dis anglų laikraštis “Daily 
Mail“ rašo: Jei Vokietija ne
pradės badauti šitame pusme- 
tyj, tai jai badas visai bu
siąs nepavojingas. Greit pra
sidės gabenimai^ naujų javų iš 
Balkanų pusiausalio ir .visai 
nebereiks ieškoti jų užjuryj. 
Blokada tuomet jiems bus ne
baisi. Dabar kąinos valgo
mųjų daiktų Vokietijoj viduti
niškos ir net pigesnės, negu 
sąjunginėse valstijose.

dimeijff. Diviziją komanduo
ja general - leitenantas, i To- 
lauo budu brigadoje 8000- 
9600 vyrų, o- divisjos 16000- 
19,200.

Be to prie divizijos priskai
toma dalis raitarijos arba ka 
Valerijos, artilerija, kulkasvai- 
džių (pulemiotų) rotos, sapio- 
rai, kurie turi dirbti tiltus ir 
sustiprinimus, telefonus ir te
legrafo skyriai ir tt. Taip, 
kad išviso divizijoj visų rūšių 
kariuomenės bus arti 25,OQO.

Kavalerijos pulkas suside
da iš 16 eskadronų, a kiekvie
nas eskadronas iš 80-100 rai 
telių, taip, kad kavalerijos pul
kas susideda iš 1,200 1,600 
raitelių.

Art’derijos arba armatų ba- 
tarėja susideda iš 6 armatų. 
Prie kiekvienos armatos tar
nauja 10 žmonių sų arkliais. 
Kaikurių valstijų batarėjos 
yra iš 4 greitai šaunamų ar
matų.

Korpusas paprastai suside
da iš d viejų; dįvirijų it karei
vių vidutiniškai tur 50 tūks
tančių. Iš korpusų susidaro 
atskiros armijos.

Iš Berno '(Šveicarijos) 
praneša, kad ten pastaro
mis dienomis labai daug 
prisnigo. Daug sugadinta 
namų, vaisinių medžių, dar
žų. Nuostoliai siekia keletą 
milijonų dolerių.

RUSŲ GROBIAI PRIE 
TREBIZONDO.

Pastarųjų dienų laikraščiai 
praneša, kad rusai tvirtovėje 
Tcebizonde paėmė daugiau 
šimto Kruppo armatų. Be te 
į nelaisvę patekęs nemažas 
skaičius kareivių, tarpe kurių 
yra ir vokiečių.

KAREIVUOS PADALI
NIMAS.

Nuolat dabar prisieina gir
dėti ir šnekėti apie korpusus, 
divizijas, pulkus, batalijomis, 
rotas, eskadromis, batarėjas ir

Rūbu valdžia įsakė imti 
odas (skuras) iš fabi 
krautuvių, kurpių ir iš b 
tų'visų, kurie jas turi, už
laiko. Armijoje yra didelė 
stoka batų.

Ilgai netrukus žada būt 
rekvizuojamM gelžkelių rei
kalams žibaltls.

' t • ’ . •. Ui IĮ - (ii
1

Svarbiausia
tėvų priederme.

.—------
Kiekviena motina myli sa

vo kūdikį. Nerasi tokios, kuri 
netrokštų savo vaikui laimės. 
Bet kame toji laimė? Kaip 
ją atrasti? Beabejonės atras
ti laimę ir pasisekimą gyveni
ne yra nelengva. Daugelis 
ieško jos, bęt retas, kurs at
randa. Tūkstančiai motinų 
per savo Aesuaifrrėfimą tie 
vien nepadaro savo dukterį ar
sųnti laimingais,,betf įr J^ejją 
laimę pražudo. O ta taotimš- 
ka n}rilė,Jkoki ji yra j akla! 

įtini

NAUJI KARĖS ĮRANKIAI
Fraricijos lakuriai, la

kiodami virš vokiškų pozi
cijų, turi dėžes 4 colių il
gumo plieninių vinių, la
bai smailais galais. Lakū
nui paspaudus ypatingą 
dėžės guzikiuką, dėžė atsi
daro ir tos vinys krisda
mos iš 2000 pėdų augščio 
perduria gulinčius tranšė
jose kareivius. Tokių vi
nių lakūnas vežioja po ke
lius tūkstančius.

IŠ LONDONO.

Balandžio 2 dieną įvyko 
bertaininis šv. Kazimiero 
draugijos susirinkimas.
Prasidėjo 4 vai. po pietų. 
Pirmiausia perskaityta 
praėjusio susirinkimo pro
tokolas. Išduota atskaita 
įplaukų ir išlaidų. Šv. Ka
zimiero dr-ja labai gerai 
gyvuoja. Turi apie 354 
svarų sterlingų (1,750 dol.) 
Sąnarių skaičius nuolat di
dėja.

Kalnavertis.

KIEK ŽMONIŲ PASAULYJ.

Daug motinų vietoje rripinties 
ištobulinti kūdikio protą ir 
širdį, stengiasi kuodkugiausia 
pataikauti jo norams ir už
ganėdinti) i visus jo ikaprkus. 
Vieton - dvasios* reikalų, pir- 
inon vieton statoma kūno roi- 
kalai. Motinos be pasigailėji
mo leidžia pinigus valgiams 
bei nesveikiems smaguriams, 
bet jų rankos drebą, kuomet 
mkia pupirįtti' k^igą, įlaikriaš- 
ti’arba pėpferos. ‘ Brangiems, 

kaistais jir pąpiktinpntierns 
parėdams tėVai atranda ir lai
ko ir pinigų, bet kad pasiųsti 
savo kūdikį į bažnyčią ar į 
katalikišką lietuvišką mokyk
lą, parėdyti vaiko sielą dory
bėmis, tai išrandama labai 
keistų, o dažnai ir juokingų 
kliūčių. Namuose, vieton, kad 
pamokyti savo kūdikį gražiu 
pavyzdžiu, vieton* kad įkvėpti 
jo širdin tėvynės meilę, da
žnai pliauškiairia visokie nie
kai ir piktinama jiė. Ir ne
sistebėkite, jei kūdikiai išauk
lėti tokiose aplinkybėse ne
klauso savo tėvų, o senatvėj 
apleidžia juos.--* Klaidingai au
klėjami kūdikiai neras pasau
lyje laimės, o tėvams beliks 
tik ašaros.

PAVOJUS VAIKAMS.

Sulyg naujausių aproka- 
vimų skaičius žmonių,' gy-

------- ------------------ - ------venančių ant žemės, siekia
tt. Daugelis iš skaitytojų gal 1700 milijonų. Vyriškių 5
nežino- kas tai yta per pava 
dinlmai, iš kiek kariuomenės 
susideda. Čia trumpai apie 
tai papasakosime.

PėstUinkų arba iufanterijos 
rota ramiame laike susideda 
iš 150 vyrų, bet karės laiku 
padaugėja iki 250 - 300. Rota 
pasidalina .į 4 daleles (zvo- 
dus). Ją kamanduoja papras
tai kapitonas.

Keturios rotos sudaro berto- 
lijoną, kurį komanduoja pa- 
piilkiniukas. Batalijonas ka*

miįįjonais mažiau negu mo
teriškų. Atskiruose kraStuo 
se tūkstančiui vyriškįų iš
puola: Europoje — 1027
moteriškų, Afrikoje — 
1045, Amerikoje — 964, 
Azijoje 961, Australijoje — 
937, Aliaskoje (Šiaurinėje 
Amerikoje) ant tūkstančio 
vyri) tik 389 moteriškės. 
Tenai mergaitės renkasi 
sau vyrus, bet ne vyrai 
įęųkasi mergaites.

Kievieną metą, prasižengi
mai nepilnamečių tarpe auga 
vis labiau ir labiau. Įstabu,, 
kad daugiausia vagių ir plė
šikų atsiranda mieste. Tyri
nėjimai aiškiai parodė, kad 
tame daugiausia yra kalti 
“muving pietures” (kruta- 
mieji paveikslai). Mieste 
penkcėtttiftių te&trėlių yra tiek 
daug, kad, vaikui pąrėjys iš 
mokyklos, nesunku yra sučiup
ti kur nors “nikelį” ir paėjus 
keliasdešimt žingsnių atsidurti 
nešvariame teatre. Ką jis ten 
paprastai mato? Ugi gyvus 
vaizdus Žmogžudystės, vagys
tės, muštyhių, saužudystės ir 
kitokių sensacijų. Jaunuolio 
siela yra jautri ’jfc labai leng
vai pasiduodanti kiekvieno 
blogo įtetymei. Taigi pigiuose 
teafrėliuose, tematydami be
veik tik pačius bjaurumus tan
kiai ir patįs žmonės tųkiais 
tampa. Penkcentiniai teatrė- 
liai paprastai yra vagystės 
bei žmogžudystės mokyklos. 
Motinos,, jeigu nenorite, kad 
jūsų vaikai taptų valkatomis 
bei plėšikais, tai neleiskite
juos į tuos teatrėiius!
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Rusijos caras 
i sužeistas
Švedijos sostinėje Stock- 

holme iš tikrų versmių, ap
turėta žinia, kad Rusijos 
caras sužeistas į galvą bom 
bos skeveldomis. Caras su- 
generolu Brusilovu ir ki
tais palydovais apžiūrinėjo 
naujai prisiųstus kareivius 
Bukovinos fronte. Staiga 
atskrido austrų lakūnas ir 
paleido bombą. Bombai 
sprogus, kareiviai į visas 
pusės išlakstė, o carui bom
bos skevelda kliuvusi i gal
vą, ir sunkiai jį sužeidusi. 
Petrograde kol-kas toji ži
nia dar nepatvirtinta. Pa
našus atsitikimai Rusijoj 
visuomet užtylimi.

I Per tą laiką, jis net kelis knr- 
’tns “numirė”, bv tik toliau, 
i Meksikos gilumini, Suv. Val
stijų kariuomenę numasinti. 

Taip ir įvyko. Kariuomenė
„ . , atsidūrė Meksikos viduryj,
žymu generolų, korespon- įI)abar visį juokiaKi iS Anie;._ 
dentų. Kaikurie iš jų tapojkog val(lžios> juokiasi šaky. 
sužeisti. Ten pat mirtingai ka(į fokį galinga šalis
sužeistas korespondentas pasileido gaudyti vieno pikta- 
laikraseio “Berner Bund”. dario ir jo nesugauna.

KELETAS ŽODŽIŲ APIE 
TREBIŽUNDĄ.

248,000 DOLERIU 
BELGAMS.

I»f
600,000 vokie

čiu Verduno
' L i

fronte 1

Andai atimtoji nuo tur
ku tvirtovė Trebezondas"l • i
yra rytuose nuo Konstanti 
nopolio.

Trebezondas, senovėje 
Trapezus, įkurtas prieš 
Kristaus užgimimą ir net 
prieš ‘įsteigimą romėnų 
viešpatijos. Iki 1461 metų, 
t. y. iki užkariavimo jo Ma
hometu II., Šis nuėstas bu 
vo sostine neprigulmingos 
šalies.

Savo laiku 'Trebezondas 
buvo vienas ir turtingiausių 
miestų Azijos. Ypač garsus 
buvo brangiais paloviais, di
deliais vienuolynais, na
šiais alvvu daržais.

Prancūzai savo oficia
liam pranešime tvirtina, 
kad Verduno fronte vokie
čiai turintįs 600,000 karei
vių.

LIETUVIŲ BELAISVIŲ PA
DĖJIMAS RUSIJOJE.

viltį pirmininkas Rodžiau-

Plymouth National

BANK
Plymouth, Pa. 

Kapitalas su perviršiu 
$165,000.00.

Šitoji Banka prižiūroma 
Suvienytų Valstijų valdžios. 
Moka 3 nuošimčius nuo sudė-

BaiSUS SUllSyS FU- ko. — Priespaudos daugiau
cn cn vnbi^Jai«iRusi^e-iau nebus ir netu' SU *>U V vilki CV1<USjrj buį.j Turėsime tuomet!
netol nuo Na-

Nesenai Amerikos komite- 
;as pagelbos belgams ir fran- 
euzams surinko 248.000 dole
rių. Tais pinigais per 7 die
nas bus išmaitinta 506,122 žmo 
nės, rokuojant kiekvienam die
nai 7 centus.

į > “Naujoje Lietuvoj” ių 
Kamyšino (Saratovo gub.) 
praneša, kad tame mieste 
yra apie 100 lietuvių belais 
vių, kuriuos rusai išvarė iš 
Mažosios Lietuvos. Nema
žai belaisvių ir aplinkiniuo
se kaimuose. Šios apylin
kės lietuviai belaisviai 

vokiečiai pirmyn nepasiva-! daugiausia iš Smalininkų 
'miestelio. Dauguma iš jų 
moterys bei seneliai. Jau
nesnių vyrų, gird, labai ma
žai. Belaisvių padėjimas 
esantis labai skurdus. Jų 
vienintelė Į paspirtis — A-

Dideli mūšiai 
PadaugUviu

I • •
- Dauguvos pakraščiais, 
pradėjus nuo Rygos ir bai
gus Dvinsku, verda dideli 
mūšiai. Kaip rusai, taip

ro. Smarkiausia veikiama 
Jacobstadto apylinkėse. 
Ties Ikskul vokiečiai sun
kiąja artilerija griauna ru
sų apkasus. Rusai 
dąųg nukentėjo nuo

roc ežero

Rusu armija išlipo 
Francijoje

Iš Paryžiaus 20 balan
džio telegrafuoja, kad pie
tinės Francijos uoste Mer- 
sielles 20 balandžio per pie
tus išlipo iš laivų didelė 
rusų armiją. Tą armiją ru- 
iu caras atsiuntė Franci 
'ai į pagalbą; Ta armija iš
plaukusi iš Rusijos miesto 
Archangelsko, t Ji plaukusi 
per Baltąją jurą, aplenku
si vietas, kurias saugoja 
zokiečių povandeninės lai
dės ir laimingai atplaukusi 
i Franciją.

RUSŲ ARMIJA SUTIKO 
YYRIAUSYSIS FRANCU 

ZĮI ARMIJOS VADAS, 
GENEROLAS JOFFRE-

Sutemo vakarėlis gan ra
miai. Kad ne aibės kareivių, 
kad ne arniatos ir apkasai, 
nemanytumei, jog čia smar
ki karė dūksta.

Bet nuo pusnakties vis
kas persimainė. Staigu su
grumėjo rusų armatų per
kūnai, ir nuo to laiko jie ne- 
besiliovė iki pat ryto. Šim
tai rusų armatų su didžiau
siu įtempimu griovė vokie
čių apkasus.

Rytui bešvintant masko
liai ėmė šaudyti nevien į 
vokiečių apkasus, bet ir per 
jų viršų, kad atkirtus pa
galbą vokiečiams, kurie bu
vo apkasuose. Naktis buvo 
šalta, apkasuose rtemažai 
vandens. Vokiečiai stovėjo 
juose, sustvrę į titnagą.

Neilgai trukus, per miš
kus ėmė plaukti vilnis ru
sų armijos. Vokiečiai palei
do armatų ir kulkasvai- 
džių. Armatos ir kulkasvai- 
džiai šluoja vieną rusų ei
lę po kitos. Per užmuštuo
sius ir sužeistuosius ritasi 
viena rusų eilė po kitos. Iš 
užmuštųjų ir sužeistųjų pa
sidarė tartum koks tiltas 
per vokiečių digliuotasiąs 
vielines tvoras. Vokiečių kul 
kos užpuolančių rusų nuš
luoti nebesuskumba. Rusai 
vis arčiau ir arčiau prie vo
kiečių apkasų. Galop vo
kiečių apkarsite rusai tar
tum plūste užplūdo. Tuo
met prasidėjo kova dar bai
sesnė. Muštasi tuomet su 
durtuvais, su sprogstančio 
mis bombomis, su peiliais, 
kareiviai smaugdavo kits

Atvykusią rusi, armiją I ki>, žodžiu ,sakant’ rodos 
sėjo sutikti pats vyriausy-1 kuv0 įkūnytas pasiūti-

tikrą parlamentą. Aš neno
riu tuomi pasakyt, kad Ru-, 
sijoje kils revoliucija — ne. j 
Tas viskas įvyks gražiu bil
du. Karė uždavė seniems 
konservatistams tokį smū
gį, kad ilgiau laikyties jie 
jau negali. Po karei pas 
mus bus didelės refonnos” 

Taip kalbėjo rusų Dū
mos pirmininkas Rodzian- 
ko. Ar įvyks tie gražus žo
džiai, pamatysime.

va rnas.

Dabar Laikas
PIRKTI FARMAS

Mes turime pardavimui dau 
gybę geriausios žemės dėl uki- 
nikavimo Michigano ir IFts- 
consino valstijose. Žemė —- 
juodžemis su moliu. Vieta

l75wwT "oaLma sosikalbėti gražiausiąją ežerų, la
bai tinkama dėl ™lietuviškai

O. N. Postletkicatte, 
iždininkas.

Mandagus patarnavimas

sumer re- 
sort“, prie geležinkelių, gerų 
kelių ir geriausios vandens 
vandens transportacijos. Kli-

vokiečių užpuolimo pa-1 merikos Imnsulatas (pa
lei Garbunovka, šiau- siuntinyje) Maskvoje. Tie 
rvarkaruose nuo Dvinsko. i belaisviai^ kurie gyvena ne 

--------------------- iKamvšine, bet aplynki-

numnui ra neina g-

pašalpos ir priversti mai- 
tinties tuo, ką susielgė- 
tauja pas vietinius gyven
tojus. Iš pradžių belaisvius 
buvo padalinę tarp vietos 
gyventojų vokiečių, bet 

Prancūzų džiaugsmas greitu laiku jie nuo tit vo- 
neaprašomas, kad 50 tuk- kiečių ūkininkų buvo at- 
stančių rusų atvažiavo į imti įr padalinti tarp ru-< 
talką prieš vokiečius./Mas- Sų valstiečių.
kolių oficierius liaudis nė- Pašaliečių prie belaisvių 
ša ant rankų iškėlę, šauk-į neprileidžia. Kamyšinan 
darni “vivat”. Prancūzų buvo atsilankęs Amerikos 
laivynas, pagerbdamas, ru-, Raudonojo Kryžiaus dak 
sus, padarė didžiausią iliu- taras su keliomis mielašir 
minaciją, griežė rusų tau- dingomis seselėmis. Dakta-

Iš PROTO ROSy PAGEL
BOS SUSILAUKĘ.

tiškąjį himną, kėlė puotas 
ir tt.

' Ta naujai atvykusioji 
rusų armija siunčiama sta
čiai prie Verduno į kovą su 
vokiečiais.

rą prilcidė prie nelaisvių.

VOS NESUSIDĖ VOKIE
ČIŲ KAIZERIO SUNŲ.

---- M---- •
Iš Genevtis (Šveicarija) 

praneša, įnik' prie Verduno 
vos-vos nesužeidę vyresnio
jo sūnaus kaizerio. Franeu
zų šovinys krito keletą žin- 
gnių atstu fino štabo sto
vyklos, kame buvo minėta
sis kaizero įpėdinis, daug

j-obntniatas puikiausias, kokį tik ta
msta gali rasti visoje Ameri
koje — sveikas, malonus.

Būdami didžiausiais žemės 
savininkais MICHIGANE, ir 
AVISCONSINE, mes galime

Svarbi žinia West Sidiečiams.
Kivirčiai tarp An= 
glijos ir olandiečių

Nesenai anglų laivai už
griebė Olandijos pačtą, kuri 
plaukė į Ameriką. Olandic- 
čiai tokiuo Anglijos pasiel
gimu su neutrale šalę labai 
pasipiktinę. Iš visų kraštų 
girdėties protestai, nepasi- 
tenkinimas. Reikale pnsi- w 21 p '
ėjus, sako ta mažutė šalis, j

us prancūzų armijų . . v. .
tas. Jis graudingai prabilo Gab! «ale vokiečiai ap 
į rusus, 'sakydamas: Rusi- kasuosc žu™' Apkasus pa
jos armija garbingai kovo- rusai. Rusai apkasus 
įa su Vokietija, ' Austrija Pa™«’ su3nanė 3nos sau 
r Turkija. Bet Rusija nori I Pallktl ir 3UO8e
oarodyti Franci jai, koki ....................
ii yra Francijos draugė, antrWJ treciąją savo ap 
kaip jai iupi bendras prie- kas'». Pale,do 1 ™sus tokll> 
liniuko nugalėjimas. Ji at- mlrt,nK« savo armatą ug- 
duntė geriausią savo ar- kad da"Wbė3 rusą tuo- 
niią, išrinktuosius garbin- 3e apkasuose galą gavo. Li- 

giis savo afieicrius. Var- kusleJl. vlenl lsbėS° atSal i 
ian prancūzą armijos aš aavu09ins. aPka™s, iš kur 
jumis sveikinu, aš lenkiu ,n' ? _ >ti g1 pateko
galvą prieš rusų vėliavą, vokiečiams į nelaisvę. Vo-

Kas iš West Side’čių užsisakis 
“DRAUGĄ”, užmokėdamas 
$3.00, gaus dovanu
Amerikos lietuvių “Metraštį

didžiausį par(juotį 2emes labai pigiai ir
įsu mažiausiais įmokė ūmais, per mane metams dierastį, _ .....i „ „ . a • ... • , . Perkantieji nno musu žemesarba per metus dvisavaitini lai- J .
nemoka mokesčių Miclnganekraštį ‘Tikyba ir Dora”. 

Užsimokėjęs $3.50, gaus per
ištisius metus dienraštį “Drau
gą” ir mėnesinį juokų laikraštį 
“Žvirblį”.

Nauduokitės gera proga!

Chicago, IU.

per penkis metus. Visos mu
sų neišdirbtos žemės randasi 
arti prie gelęžinkelių, gerų ke
lių, mokyklų, bažnyčių ir mie
stų, tarpe puikių farmų su 
gražiais triobesiais ir sodnais. 
Nors pirksi nuo musų neiš-

............................  . i , dirbtą žemę — vistiek turėsi
mes „epabųosimte ir ginklo! JUS ISAJJgni i kaimynų senai gyvenančiųjų
paimti i rankas. Tik tokiuo __ — ATT T T T 7 O 
budu, gird, galima su ga- j PI A Į I įi j J \ 
lingaisiais tarties be skriau.- B V/ BB Bz w

PASEKMINGAS,
MOKSLIŠKAS 
GYDYMAS DYKAI 
DEL VYRU IR

uit kurios bus surašyįį kiečiai atsiėmė ir savo pra- 
garbingi musą nugalėjimai. |ra8^uoslus aPka8us-

Milicijos
Mobilizacija

LIUOSYBĖ PO KAREI 
RUSIJOJ.

dos.

RUSAI SUVARĖ TURKUS
I

Anądien, kaip praneša ži
nios iš Petrogrado, rusai ne
tikėtai užpuolė turkų pozici
jas ant dešiniojo Ka.adere 
upės kranto ir visus turkus 
suvarė vandenin. Daug iš ją 
prigėrė.

PIRMO KURSO STU3EN- 
TAI RUSIJOJ JAU IM

Kovo 15 dieną caro ma
nifestu pašaukti i kariuo
menę tie pirmo kurso stu
dentai (universitetų ir in
stitutų), kurie gimė 1895 
metais. Medicinos studen- Į 
tai kariuomenėn nešaukia
mi. Gydytojai Rusijoje la- j 
bai reikalingi. Ėmimas tę- ' 
sis iki gegužies 16 d.

farmerių, kurie reikalui esant 
labai mielai pagelbėja naujo
kams.

Mes turime pardavimui ir 
daugelį išdirbtų farmų, su trio 
besiais, gyvuliais ir tt. Tik 
eik ir gyvenk. Del stokos vie
tos paduodame čionai tiktai 
vieną labai puikią farrną:

80 akrų, 15 akrų dirbamos, 
visa aptverta, nauji triobe- 
siai, našus sodnas, šulinys su 
Idos farmos. Nuo miesto 3 
pumpa. Žemė nuolaidi, ge
ri ausis juodžemis su moliu, 
prie gero kelio. Aplinui pui- 
mylios. Kaina tik $2,000; 700

oilos galvosi I*:-j L- ulinkinio plauku j dol! perkant įmokėti, o liku- 
ir žihiiiiai--—u i ik' ti sv< .kati, ir isau- . , . . .
gani plauku..-ir k ,.;, ui i per.kii.s ?ava- įsius lengviausiais išmokė 11-
tls įur.'tl A- '.za plaukus.—z ii plauk imi ; .

i: ir.da.—Ii ili.i.avuiie.a nuo užganėdintu TQaiS.
I. liątu.

GYDYMAS DYKAI.
Męs fral.’mr pcriikrcntl kiekviena, l.ad

1/1/1//);';'-,gina1 mas arba žemes rašykite tie
sius piauku. l'f. 10 centu arba J:: -ca-i • •______ • • n- v-
marki nįs prlslip.; ,: ■ sykiu su Jusi, antrašu. isiai } musų vyriausią ofisą si- 

■ !i-s išsiūtam,' k’tkvb nam dolerine dėžutė , •
Ca./acura—os M. 1 ir knygute ‘'Teisybe taip J 
Apie Plaukur.” I.ir'aul.eto ž. . i-.u alapau- | 
tą kup-a.ą ir fciu.skete šiaurieti.
J. i’on Laboratcry. Bax 537, Union, N. Y.
•NŪN LA3JHATO.-.Y,

Dox 537. Union, N. Y. 
ki lčių i (ledunr.ti 10 centu dėl aprr.o- 
•jiino kušlu persiūtimo, meldžiu išsiųsti 

n i i.lat ti jrsu ii ‘i Tiiv dėžutė Calvacura 
■). 1 ir knygute ‘Teisybe Apie Plaukus.”
,’a.<iu.;ke;e sykiu kuponąau jusu antrašu.)

MOTERIŲ.

Ar slinka jums pluakal?
Ar pražilę jusu plaukai nuo metu? Ar 

užkrėsti kokias r.ois ne sveikumais ir 
limpanti Jie?

Ar rar.d ss nlalskotes. niežą- odoa galvos? 
Ar plinki, bei pradedi plikti?
Ar kenkia krs Iš auk čia u pasakytu liga. 

tai stenkitės apsauguotl j. ?. Cžuakykote 
i ar.strota knygute jusu prigenitą kalba: 

"TEISYCE APIE PLAUKUS,” 
Parašita europi s gar ingo specialisto, 

kurioje rami..s įvairios ; irios:
Gražybe įilatikit,—s įdėjimas p’auko ir 

slinkimo plauku

Del visokių žinių apie far-

GRIMMER LANO CO.
Gooks Mills, Miclipn

Vyriškų Drabužių Išpardavimas

Prie išsinarinimo ir isipjovimui
Tuojau įtrink D*ro Ricfeter'io

PAIN-EimiO
Nuo so metų nesnvadžiojantis ir letuv- 

nikų numylėtas naminis būdas 
Tikras tiktai su pažymėta marke 

“JKARA”
25c. Ir 50c. buteliuk ar vir.cse aptlekcso arba 

stačiai nuo
P. AD. RICHTER & CO. 

Washlngton Street, Ncw York, N. v

Mes gvarantuojame kad sutaupysime jums 50% jūsų pi
nigų ant drabužių. Sanitariškai išvalyti, truputį vartoti nuo 
$25 iki $85 ant orderio daryti siutai $5.C0 ir augščiau. Nau 
ji ir neatimti ant orderio padaryti siutai už pusę kainos $4.

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

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

Atdara kasdieną (ir Nedelioj) dienomis ir vakarais.

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION

ĮKURTA 1887 M
PIETVAKARINIS KAIYFAS LA 8ALLE IR ADAMS ST.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS
Priimam Depozitas pradedant nao VIENO DOLERIO ir daa- 

giaa, až kariaoa niekam 3 naojimčiaji ant metą, karį prida- 
dam kas pašė metą.
Atdaras Subatoc Vakarais nno 6-toa iki 8-t.os vai. vakaro. 

REAL EOTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda properte* ant komisijos; iBkolektaoji 

randas ir prižiūri propertes; pardaoda geros vertės mo»-gr?iu« 
skolina pinigas ant įtaisytų'8sra»žių (properėiu).

PRANEŠAME GERB. 
SHEBOYGA- 

NSCIAMS.
Pas J. Mickeliuną, Liet. Bu- 

černėj, kuri vadinas Chicago 
Market Co. galite gauti kas 
idien Dienraštį “Draugą” ir 
užsirašytiant metų Dienraštį 

Savaitraštį ir knygųSuv. Valstijų karės de-
Daugumas belaisvių ne- j oartamente plačiai kalba-lSOs slegiamos tautos po šiai 

turį reikalingų drabužių, Į na, kad neužilgio visoj ša- pasaulinei karei tikisi kur 
ypač baltinių. Nemažai jųJlyj bus paskelbta valstijų kas daugiau liuosvbės, ne- 
delei sunkių gyvenimo są- milicijos mobilizacija. New iki šiol turėjo. Karė pri-
lygų ir miršta....  | Yorko valstijoj tokia mo- valo išliuosuoti visas paver-

bilizacija jau prasidėjusi. gtąsiąs, kankinamas, cnAMERIKONU EKSPEDICM Lamas tautas iš po
Protestai prieš pre- pun*° vergijos, iš H salingiijų valdžios. Gy-

•«aa ' Įventojams savistovių
valstijų ir gi turi būt suteik- 

Suv. Valstijų senatoriai I ta- daugiau politiškos liuo- 
tš visų šalies pusių apturi Lybės. Rusijoje, toje despo- 

ftiandie visiems yra žinoma. Uaug protestų prieš prezi- tiškiausioje šalyje, taipo gi
kad amerikonams nepavyko! lentą Wilson. Gyventojai tikimasi, didelių reformų,1
Vilią nubausti. Vilią nepaini- protestuoja, kam preziden- palengvinimų. “Po šitai1 ji. yr»

tas nei gyvas, nei negyvas. Į tas ieško nesutikimų su karei Rusijoje bus pilna
Per penkias savaites Vilią Vokietija. Aišku, žmonės

Visos valstijos, ypač vi- ir iš
Draugo” knygyno.

Pearl Queen
Koncertinos

JA Į MEKSIKU NE
PASISEKĖ.

zidentą1

78 — 102 raktų oktavos Ir trlgnb 
liežuvėliai, dabar ji yra vartojama vi 
st, gerinusių muzikantę Suvienyto,

šposus su amerikonais kirto, karei yra priešingi.
žodžio laisvė, — viešai iš' 
Durnos tribūnos išreiškęs

6iorgl & Vitali Music Go.
4663 Grosą avė.,

CHICAGO, ILL j

I
I
i
i

PLATINKITT TARP AMERIKONŲ BROŠIŪRĄ.

A Plea for the Lithuanians
Tai geriausias tarpininkas supažindinti amerikoną 

plačią visuomenę su lietuvių tauta ir dabartiniais Lie
tuvos vargais. Atskiras egzemplioria tik 10 e. Galima 
gauti pas:

KUN. J. J. KAULAKĮ,
324 Wharton st..

1800 W. 46th st.,

arba
‘DRAUGO” KNYGYNE,

PHILADELPHIA, PA.

CHICAGO, ILL.

I
i
i



SAVAITINIS DRAUGAS' ' Balan, (April) 27, 1910. N. 17

ŽINIOS IS LinilVŪS ĮVAIRIOS ŽINIOS
VOKIEČIAI AMERIKOJE 
PASIRĮŽĘ ATSTATYTI 
MAŽOSIOS LIETUVOS 

MIESTELĮ RAGAINĘ 
(NETOLI TILŽĖS).

Vokiečiai pasižadėjo at
statyti, prikelti iš. griuvė
sių Prūsų bei Mažąją Lie
tuvą. Susitvėrė įvairus ko
mitetai, bendrovės, kurie 
pasirinko savo lėšomis at
statyti tą ar kitą miestelį 
bei sodžių.

Pasamdyti geriausi ar- 
cbitektoriai padaryti nau
jų namų planus. Tamę dar
be dalyvauja,J Vokietijos 
valdžia ir net patsai kaize
ris uoliai tuomi dalyku rū
pinas. Po karei Prūsų Lie
tuva privalanti būt dar šva 
resnė, dar gražesnė dar ma 
lonesnė. i, . į

Neseniai vienas profeso
rius Eugen Kuehnemann 
laikraštyj “The Vater- 
land (išeina iš New York’; 
o) pranešė, kad Amerikos 
vokiečiams išpuola garbė 
atstatyti Prūsų Lietuvos 
miestelį Ragainę. Amerikoj 
gyvuoja “East Prussia Re 
lief Foun” (Fondas pagel
bos rytinėj Prūsijai), kuris 
ir rūpinsis atstatydinimu, 
viršminėto miestelio, ir pri 
gulinčio prie jo apskričio. 
Rusai Ragainę nuteriojo, 
išdegino, išplėšė. Sakoma, 
jog arti 4000 raganiečių iš J 
varyta Sibiran. Prie, istoriš 
kų Ragainės miestelio tra
dicijų manoma pridurti 
ką nors atminčiai ir ameri
koniško. Te gyventojai ne
užmiršta, kad Amerikos 
vokiečiai nemažiau myli sa 
vo tėvynę, ir rūpinas ja, 
kaip kad gyvenantieji už 
vandenyno. Daugelis Ra
gainės gatvių bus pavadin
ta vardais New York, Chi
cago, Milvvaukee, Cincinna 
ti ir tt.

Ankstį vokiečiai susku
bo gydyti dar sopančias 
karės žaizdas.

KOLONIZACIJA UETU- 
VOS ŽEMIŲ.

Kaikurie laikraščiai iš 
Rusijos praneša, buk Lie
tuvoje atsiradę spekulian
tai, kurie pradėję supirki
nėti žemės. “Vokiečių že
mės reformatorių sąjunga 
(Bund Deutscher Bodenre- 
former) prašė Vokietijos 
valdžios užkirsti kelią že
mės spekuliantams užka
riautose žemėse. Lapkri
čio, 4 d. 1915 m. vokiečių 
valdžia uždraudė pat davi
nėti žemę be specijalio lei
dimo. Žemės kaina esanti 
pakilusi.

V0KIEČIA1STIPRINASI
LIETUVOJE.

Patiko ir vokiečiams 
graži musų šalelė. Pasvečia 
vę joje nenori jos be išsi
žadėti. “Westminster Ga-

zette” praneša, kad šį pa
vasarį vokiečiai ytin pra
dėjo stiprinties Lietuvos 
užimtose žemėse. Į Kauną, 
Suvalkus, Radviliškį, Liepo 
jų privežė aibes lakstytu- 
vų (aeroplanų). Kas dien 
iš Vokietijos gabena vago
nus su šoviniais, degančio
mis bombomis, kulkasvai-f 19 š. m
džiais. Daugeliuose mieste
liuose, ypač arti fronto, po
zicijų vokiečiai įtaisė daug 
ligoninių. Iš visko matyti, 
kad rusams labai bus sun
ku atimti nuo vokiečių Lie 
tuvą.

Kaizerio auka at- 
budavojjmui Ma

žosios Lietuvos

Balandžio 19 d. iš Berlino 
gavome telegramą, kad Vokie
tijos ciesorius Vilhelmas II 
paaukojo draugijai atbudavo- 
jimo Mažosios bei Prūsų Lie
tuvos 25,000 dolerių.

RUSĮĮ LAIKRAŠČIAI APIE 
LIETUVIUS PABĖGĖLIUS.

Rusų laikraščiai vis 
dažniau ir dažniau prade
da minėti apie lietuvius, 
ypač • apie pabėgėlius. Dau
gelyje vietų pabėgėliai la
bai išnaudojami. Pabėgėliai 
už darbą dažnai gauna 
daug mažesnį mokestį, ne
gu kiti, čiabuviai.

Ligonines
Lietuvoje

Laikraščiai praneša, kad 
vokiečiai Lietuvos ir Kur
šo miestuose įsteigę daug 
ligoninių. Laukiama iš Vo
kietijos sanitarų ir miela- 
šir dingų jų seselių.

Rusu lakūnai 
ant Panevėžio

Neseniai trįs rusų lakū
nai aplankė Panevėžį ir 
mėtė bombas įvairiose 
miesto dalyse.

Žemaičiu vyskupas, dar neiš
važiavo savo vyskupijon
“Rygos Garsas” prane

ša, kad vyskupas Pranciš
kus Karevičius dar neišva
žiavo savo vyskupijon. Te
belaukiama dar atsakymo 
iš Stokholmo (Švedijos). Su 
vyskupu tegalės važiuoti 3 
kunigai: kun. kan. Šaulys, 
kun. Paltarokas ir Tama- 
šauskis.

KANALAI LIETUVOJE.
Laikraščiai praneša 

kad Vokietijos valdžia ren
giasi sujungti kanalais Lie
tuvą su upe Odcrn ir su 
Vokietijos viduriu. Vienas 
kanalas eis nuo Glogau iki 
Vislai. Jis kaštuosiąs 40 
milijonų markių. Antras — 
nuo Tirno į Insrutę per 
Prūsų Lietuvą iki Neinu-' 
no. .

Kį RAŠO APIE BULOTA 
EUROPOS LIETUVIŲ 

LAIKRAŠČIAI.
(( Lietuvos Balsas” No.

Bulota — vis viena,, 
kaip turkų sultonas.

Kodėl musų socialistai 
nenori išvien darbuotis su 
kitais lietuviais, apie tai 
paaiškina Socialistų Sąjun
gos organas “Kova”, ra
šydama apie tai, ar socia
listams priguli Bulota, ku
ris, kaip girdėti, keliaująs 
į Ameriką. Šisai socialistų 
organas įdomiai aiškina, 
kaip socialistai privalą žiū
rėti į lietuvių veikėjus. 
“Sąjunga — rašo “Kova”,
— kaipo socialistų partijos 
dalis, gali turėti tiesiogi
nius ryšius tiktai su žmo
nėmis, kurie atstovautų 
socialistų pripažintoms tar
ptautinėmis organizacijoms. 
Visi kiti žmonės, ar tai iš 
Lietuvos, ar iš kur kitur, 
Socialistų Tarptautinei Są
jungai nėra nė kiek arti
mesni, kaip, sakysime, tur
kų sultonas. Gi Sąjunga 
yra sociąlistų Tarptautinės 
dalis. Todėl Lietuvių So
cialistų Sąjunga negali ves
ti jokių tarybų nei su Bu
lota, nei su “Tautos Tary
bomis”, nei su jokiais fon
dais”.

“Kova” bent nepoliti- 
kuoja, kaip daro kiti lietu
vių socialistų laikraščiai, 
kurie laikas nuo laiko net 
tautiškumo skraiste
prisidengia. Ji rė
žia tiesiog į akis: 
“Socialistams tik socialis
tai rupi, o risi kiti žmonės
— vis viena, ar jie butų lie
tuviai, ar turkų sultonas.

Taigi “Kovai” ' reikia 
duoti kredito, bent už jos 
drąsumą, o už “gerą širdį” 
lai atmoka šie musų dai
niaus žodžiai:
“O tu, kurs lietuvio vardą 

nešioji,
Bet dvasią užpultom jaunos

Lietuvos,
Lai ir tave ateitis tolimoji 
Mini — kaip išgamą musų

tautos”.

Socialistams
Nesiseka

Karei prasidėjus Aus
trijoje iš milijono socialis
tų jų susivienijime beliko 
tik , 200 tūkstančių. Vokie
tijoje socialistams ir gi 
blogai sekasi. Pabaigoje 
1914 metų užsidarė Vokie- 
tijęje 45 socialistų drau
gijos, sąnarių sumažėjo vir- 
šiaus milijono. 1913 metais 
jų buvo 2,648.763. 1914 me
tais teliko tik 1,485.428. So
či jalistų sąjungų turtas su
mažėjo 7 milijonais mar
kių. Tais pačiais metais 
Vokietijoje iš socialistų 
susivienijimo išstojo 20.000 
moterų.

Mat Vokietijoj ir Aus
trijoj daugelis žmonių jau 
aiškiai pradeda suprasti,

kad socializmas yra tik ne
padorus darbininkų apgau
dinėjimas, ir kad socialistų 
vadams visupirmu rupi, 
kaip iš darbininkų prakai
to, savo kišenes aukso pri
pilti. Juk socialistų vyriau- 
sysis vadas August Bebel 
iš darbininkų prakaito di
džiausius turtus susikrovė

Prie to socialistų nepasi
sekimo beabejo dar prisidė 
jo ir karė.

ALBANIJA IR VĖL TUR
KARALIŲ.

Buvęs Albanijos karalius, 
princas William of Wied, vėl 
užėmė ten savo sostą. Kilus 
karei Europoj, jis iki šiam lai
kui tarnavo vokiečių kariuo
menėje. Dabar jis, sugrįžo 
Albanijon. Į albanus AVied 
išleido atsišaukimą, kriezda- 
mas juos ramiai gyventi ir pil
nai atsiduoti austrų ir vokie
čių globon.

Turkai žudo 
grekus

Iš Londono 20 balandžio 
telegrafuoja, kad turkai 
Andrianopolyje ir Demo- 
tikoj ėmė rabavoti grekus. 
Plėšikai išžudę 400 žmonių, 
o sužeidę apie 300.

Netol Smyrnos turkai 
užpuolę kelis grekų so
džius. Tuose sodžiuose už
puolikai užmušę apie 200 
grekų ir daug sužeidę.

Turkai biauriai užpuldi- 
r.ėję grekus ir Konstantino 
polyje.

MEKSIKA BLOGAM 
PADĖJIME.

Buvęs kituomet Meksi
kos laikinis prezidentas, 
aenor de la Barra, vakar iš 
New Yorko iškeliavo Eure 
pon. Iškeliaudamas ' apie 
Meksiką išsitarė: “Ramy
bė Meksikoj negreit įvyks. 
Ten stovis labai bloas.” 
Mat plėšikai ir bedieviai vi 
są krašto valdžią paėmė į 
savo rankas.

SOCIALISTŲ VADAS 
SUSIMUŠĖ.

“Darbininkų Balsas” 
rašo, kad Detroito lietuviš
kai kalbančių socialistų va
das Masys, “Laisvės” re
porteris ir visokių šlamštų 
platintojas, susimušė su tū
lais darbininkais. Fordo 
automobilių kompanija nu
baudė Masį užsimokėti de
šimts dolerių. Vargas mu
sų socialistams! čia “tam
suoliai” nepripažysta ko
munizmo ir neduoda’ socia
listams teršti savo daiktų, 
gi iš kitos pusės dar kapi
talistas uždeda pabaudas.

SKAITYKITE IR PLATINKITE 
, “DRAUGI”.____

šešete***#**-***#

Gali kilti karė
Suvienytų 
Valstijų su
Vokietija

Dabartiniais laikais dau
gelis žmonių, o ypatingai 
valstijų vadovų lyg tartum 
susirgo karės liga. Rodos, 
kad jiems kito nieko nebe
rupi, kaip tik rengti sker
dynes ir į jas stumti milijo 
iius nelaimingų žmonių^ 
Dabar jau antri metai bai
gias, kaip keliolika Euro
pos valstijų viena su kita 
lygu laukiniai žverįs plė
šos.

Amerika stovėjo iki šiol 
nuošaliai. Bet dabar jau ir 
ta veržias kariauti su Vo
kietija.

Kamgi tos naujos sker
dynės reikalingos? O gi jas 
norima surengti vardan 
žmoniškumo. Pagalvok, 
skaitytojau, kaip tai skam
ba: “vardan žmoniškumo 
norima surengti skerdy
nes!!!.....

Šitai, kaip /tas žmoniš
kumas išrodo: Jei du įdu- 
kėliu galabija vienas kitą, 
ir vienam besimušant nu
lūžta peilis. Trečias, iš ša
lies stovėdamas, nesisten
gia nuginkluoti antrojo, ne 
sistengia sustabdyti sker
dynes, bet vardan “žmoniš
kumo” duoda pirmajam 
įdukėliui naują peilį, šauk
damas: še peilį, nepasi
duok, pjauk savo prieši
ninką!...

Tokiu išrodo ir Suvieny
tųjų Valstijų žmonišku
mas. Rusijai, Anglijai, 
Francijai, Italijai Europos 
skerdynėse pritruko gink
lų. Suvienytos Valstijos ne 
sirupina, įdukusius ap- 
jakusius priešininkus su
taikinti, bet vardan “žmo
niškumo” didžiausias gink
lų galybes siunčia į Rusiją, 
Angliją, Franciją, Italiją, 
kad tie skerstu savo prie
šininką.

Vokiečiai stengias ne
delsti į Europą tų Ameri
kos ginklų, su kuriais ang
ai, prancūzai, rusai skers 
jų žmones. Vokiečių po- 
.andinės laivės ėmė ekan- 
iinti ypač tuos laivus, ku
rie veža tuos ginklus.

Laivą su ginklais nus
kandinus, dideli nuostoliai Reiškia tas didis A. J. Kara 
kapitalistams: Morganui, įjs> pagarsėjusios “Šakės” 
Charley, Scbwabui, Cleve- [t>UVę3 redaktorius, socialis- 
and, Dodgei , ir kitiems laikraščių sandarbinin- 

kas ir Benetlo medicinosypač kurie ginklus fabri
kuoja ir siunčia.

Kad apsaugoti savo ve
žamuosius ginklus nuo vo
kiečių povandinių laivių, 
aukso ir biržos tbaronai pa
sirūpina, kad su tais lai
vais, kur vežama amunuci- 
ja, važiuotu bent vienas ar 
keli amerikonai. Mat nus
kandinus garlaivį su gink
lais, nuskęs ir tie ameriko
nai. O tuomet prezidentas 
protestuos prieš tokį bar
barišką skandinimą nekal
tų žmonių amerikonų. Vo
kiečiai, norėdami išvengti 
karės su Suvienytomis 
Valstijomis, bijos beskan- 
dinti tų laivų, kur vežama 
ginklus, kad su jais kartu 
nenuskandinus amerikonų. 
Taip tų milijonierių biznis 
bus apsaugotas.

Bet vokiečiai su tuo ne-

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

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

Visados daryk biznį su banka, 
KURI YRA BANKA

Praplės Stock Yards 
STATE BANK

Prie Ashland Ava. Ir 47 gitfis

štaklius arti $6.000 000 
Po valstijos priežiūra.

Seniausia, didžiausia ir stipriausia banka į
vakarus nuo Stock Yardų.* T ♦

sutinka. Ir, kad apsaugoti 
savę nuo Amerikos ginklų, 
skandina toliau garlaivius, 
ypač kur amunicija veža
ma.

Dėlto dabar žada kilti 
karė tarp Suvienytų Val
stijų ir Vokietijos. Taigi 
tos karės didžiausia prie
žastis butu Amerikos mili
jonierių godumas, kurie ne 
žiuri, kiek bus išlieta krau
jo su jų nusiųstaisiais gink 
lais, kuriems terūpi, kad tik 
į savo kišenes dar labiau au 
kso pripilti. Ir tą kapitalis 
tų godumą apdengiama 
žmoniškumo apsiaustu.

Oi žmoniškume, žmoniš
kume, tavo vardu, kiek jau 
baisybių pasaulyje prida
ryta!....

Laisvamanių ir 
socialistų do-

Šitai vienas lietuvių 
laisvamanių ir socialistų do 
ros pavizdys.

“Illinois Health News”, 
1915 m., No. 10, ant pusią’ 
pio 164 parąšyta: “During 
past ąuarter judgment for 
violation of tbe medical 
practice act was attained 
against: A. J. Karalis.”

kolegijos studentas buvo 
patrauktas teisman už su
laužymą medicinos įstaty
mų, aiškiau tariant už da
rymą aborcijos. Jeigu A. 
J. Karalis dar studentu 
būdamas drįsta daryti to
kias bjaurybės, tai ateityje 
galima iš jo tikėties “tik
rai stebuklingo daktaro”, 
visai panašaus socialistų 
laikraščiuose skelbiamiems 
“daktarams”. Nėra abejo
nės, kad musų socialistai tu 
ri ir daugiaus panašių “va
dų”. Mat, ąualis rex talis 
grex (koks karalius tokie 
ir pavaldiniai).

Lakūnas.

ŠELPKITE LIETUVA. 
AUKOKITE TAUTOS

PONDAN.

JUMS
Kięrienai ypatai, ne

paisant kame ji gyventų, 
raes nusprendėme pasių
sti visiškai dovanai gra
žiausi siutą dėl pasižiū
rėjimo. Nebijokite, kad 
šisai apgarsinimas butų 
neteisingas ir užtat mes(nei

Ve]
tųi
eprašome pinigų. Mes 
ai p darome, kad Tamsta 

ir'Tamstos draugai galė
tų rntayt savo akimis gra
žiausio padarymo siutą ir 
persitikrinti žemumu jo 
prekės, kuri pusiau ma
žesnė, negu kur kitur. 
Pirm pinigą mokėjimą ga 
Ii matyti siutą, kokį mes 
jums atsiųsime.

Kiekviena ypatn, kuri 
tik nori gauti iš musų 
siutą už dyką dėl pažiūrė
jimo, turi prisiųst mums 
tuojaus savo vardą ir an
trašą, ad mea galėtumėm 
pasiųst pirmiau sampe- 
lius geriausiusios musų 
materijos, • kad galėtum 
išsirinkti iš urios mate
rijos nori ga ti siutą.

EuropeanClothingCo.
Broadvvay, cot. 18th str., 

Dcp.; 9.

New York, N. Y.
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New Yorko apskričio xkuopų 
atstovais, jei pastarieji su tuo 
sutiks.

J. Daukšys, 
Sųv. sek r et.

COLL1NSVILLE. ILL.

SUSIV. L. R. K 
A. 31 ŠIE

katalikai. Kiekvienas, kuris 
brangina Susivienijimą ir 
geidžia jam kloties, pats pri
valo darbuoties privalo sten 
gties pirmų pirmiausia pa
dauginti skaičių sąnarių. 
Dabar prie Susivienijimo 
priguli su viršum

Sulig nutarimo Susiv. L.
R. K. A. 31 Seimas įvyks 
Philadelphia, Pa. šv. Kazi
miero parapijos svetainėje,
326 Wharton st.Jis prasi
dės pirma utarnyka birželio 
mėn. 6, 7 ir 8 d., tad visos 
gerb. kuopos malonės pra
dėt rengties prie 31 seimo, lietuvių. Jeigu dar 
Dienotvarkies bus prąnęštą 
vėliau.
.. Su pagarba, *

........... K. J. Krušinskas,
* P^ez.

P RIE BUSIAN
ČIO S. L. fl-K. 

A. SEIMO.
Artinasi.. Susivienijimo 

Lietuvių Rymo Katalikų 
Amerikoje Seimas. Visi no
rėtų, ydant jis turėtų kuo- 
didžiausį pasisekimą, kuo- 

«—«daugiausiai .nuveiktų, kuos- 
kaitlingiausiai dalyvautų ja- 
me visi Amerikos .lietuviai

10,000 
prieš

Seimą kiekvienas iš tų 
10,000 pasistengtų prikal
binti dar vieną tai musų 
būrelis jau turėtų 20.000 
sąnarių. Pašvęskims dau
giau laiko labui organiza
cijos, kurį mums taip daug 
žada, kurioje musų viltis!

Sutraukykime retežius ne
rangumo ir visi uoliai sto
kime prie darbo. Parodyki
me pašaliui jog mumyse 
dar neužgeso būdas dvasia 
musų prosenuolių, jog mu
sų gįslose dar teką lietu
viškas kraujas. Pasišvęski- 
mime dėl idėjos. Gelbėki
me tėvynę. Darbuokimies 
Dievo ir tautos naudai. 
Tvirtinkime didžiausią lie
tuvių organizaciją.
. .. Kazys J. Krušinskas, 
Prezidentas S. L. R. K. A.

Susiv. L. R. K. A. Vii kuo
pa turės savo mėnesinį susi
rinkimą nedėlioj, gegužės 7 d., 
1916 m., šv. Petro ir Povilo 
bažnytinėj svetainėj svetainėj. 
Susirinkimas prasidės 3 po 
pietų.

Visi sąnariai kviečiami pri
būti viršminėtan susirinkiman, 
nes prisieis daug svarbių rei
kalų apsvarstyti. Bus dali
namos sąnariams išleistos Su
siv. kningos. Be to bus ren
kamas naujas kuopai raštinin
kas, nes senasis miestelį ap 
leido.

J. Gudeliauskas,
* kuopos pirm.

239 Hesperia avė.

SVARBI ATIDA PITTS
BURGO APSKRIČIO 

KUOPOMS.

SLRKA.. DOMAI. NEWARK, N. J.

SAVAITINIS DRAUGAS
3»g

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ RYMO-
KATALIKŲ AMERIKOJE, IŽDO

STOVIS UŽ 1-mą BERT AINĮ,1 *
1916 METŲ.

1
1

1NEIGOS. it
Sausio 8 d. 1

21 kuopa So. Boston, Mass. $ 2.50
161 „ Collinsville, III. 28.23

21 „ So. Boston, Mass. ■ 3.87
152 „ Montreal, Canada. 15.89

72 „ N. AVaymouth, Mass. 12.59
156 „ Charlaroi, Pa. 12.28
Pav. „ Racine, AVis. 1.06
176 „ Indiana Harbor, Ind. 45.86
78 „ Du Bois, Pa. 8.28

39 „ Chicago, III. |7.45
Sausio 17 d.

’ Pagal nutarimą Pittsburg’o 
apskričio valdybos, atinantį 
susirinkimą laikysime 30-tą 
dieną balandžio, Užengihio į 
Dangų Jėzaus Kristfftt-lietu
vių bažnyčios skiepe, Alleglie- 
ny, Pa., apie 4-tą valandą po 
pietų. Todėl gerbiamos kuo
pos malonėkite atsiųsti dele- 
tus, kurie galėtų dalvvaųjti su
sirinkime. Kurios išghttfe, ga
lit atsiųsti nors porą ar dau
giau. k.‘

Pittsburgo apskr. rašt. 
Konstantas Vaišnora.

Pav.
U3
148
42
23

125
56
79

131
80 
23

141
149 
149 
143 
166

41
115
149
83

102
162

32
127

13
35
45

104
98

153 
(4

154 
90

NUO DIENRAŠČIO 
“DRAUGO” ADMINIS-

" T RACIJOS.

* Pakeitus savaitraštį 
“Draugą” į dienraštį bu
vusį savaitinį “Draugą” 
S. L. R. K. A. organą pava
dinome “Savaitinis Drau
gas”, kuris eis vietoje sa
vaitraščio “Drąugo” S. L. 
R. K. A. sąnariai užsimokė
ję į Centrą 10c. pridavę sa
vo adresą Centrui, gaus 
“Savaitinį Draugą” dykai, 
t. y. už savo mėnesines 
duokles “Centro Lėšoms”.

Dienraštis “Draugas” 
yra visai atskiras laikraš
tis, sąnariai neimantyje1 
‘Savaitinio Draugo”, kai
po organo, turi mokėti už 
dienraštį $3.00, kaip ir vi
si kiti. Atpiginimas yra 
vien tik tiems, kurie ima 

“Savaitį Drau-

SLRKA. New Jersey 
skričio kuopos kovo 19 d. 
kė savo suvažiavimą mieste 
Bayonne. Dalyvavo sekantis 
atstovai: Antanas Biskis, An
tanas Staknevičius, Elžbieta 
Lapeniutė, Vincas Jurkaitis, 
Jonas Daukšys, Juozapas Ja
kimavičius, Vinc. Brazinckas, 
Leonas Galčius, Vaclovas Sa
snauskas, Pranas Šedvydis, 
Vincentas Kalužas.

Atidarius suvažiavimo posė
dį, pirmiusia priimta atstovai 
su mandatais. Paskui jiirilik
ta suvažiavimo vedėjas — A. 
Biskis. Perskaityta praeito 
suvažiavimo protokolas ir kiek 
pataisius priimtas.

Atstovai 
svarstė:

savo organą

Dėlto S. L. R. K. A. sąna
riai, neužsimokėję už dien
raštį, tegaus savo organą Į 
“Savaitinį Draugą”.

Kurs iš S. L. R. K. M. 
sąnarių gyvenančiųjų Su
vienytos Valstijos, bet ne 
Čikagoj, norėtu turėti dien 
rasti, tam mes atiduodame 
dienraštį pigiau kad gauti 
dienraštį jį beturi primo
kėti tik 2 dol. į metus.

Pinigai už dienraštį yra 
geriausiai siųsti per kps. 
sekretorių, kuris paliudija, 
kad esate SLRKA. narys ir 
visad reiki pažymėti prie 
kokios kuopos priklauso. . 

' “DRAUGO.” ADM.

up
ini-

ve ką toliau nu-

1. Išreikšta pageidavimas, 
kad centro sekretorius garsin
tų smulkineniskiati išlaidų są
skaitas, kad kiekviena, kad ir 
mažiausia, išlaidą butų sky- 

irium garsinama.
2. Nutarta, kad moterims - 

našlėms organas nebūtų pri
verstinas.

S. L. R. K. A. 31>Hudpos 
viršaičių adresai.

V. Jusaitis, pirm.,
509 AV. Mahanoy aVe.,

A. F. Leskauskas, rast., 
311 AV. Malianoy aye^ '

Mahanoy City, Pa.

SUSIV. LIET. R.-K/TT. AM. 
VALDYBOS ANTRAŠAI:

Prezidentas, — K. Krušins
kas, 59 Teneyck gt.y-Brook- 
lyn, N. Y.

Vice - Prezidentas, — A. Pet
rauskaitė, 563 N. River ai., 
Waterbury, Conn.

Sekretorius, — J. S. Vasiliau
skas, 112 N. Greene st., Bal
tinio re, Ma.

Kasierius, — Pranas Burba, 
458 Main st., Edwardsville 
—Kingston, Pa.

Kasos Globėjai-. — J. Stulgai- 
tis, 146 So. Meade St., Wil- 
kes-Barre, Pa.
J. B. Valukonis, 233 Broad- 
way, S. Boston, Mass.

Dvasiškas Vadovas, — kun. J. 
Jakaitis, 41 Providence st., 
AVorcester, Mass.

Knygius, — kun. S. J, Sunie
kus, P. O. Plymouth, Pa.

Gydytojas, — Dr- A. K. Rut
kauskas, 2302 So^L^avitt 
st., Chicago, III.

-------^_)
3. Išrinkta du apskričio or

ganizatorių, Antanas Stakne
vičius iš Newnrk, N. J. ir Juo
zapas Jakimavičius iš Eliza
beth, N. J.

4. Nutarta, kad kuopos kuo- 
1 dažniausiai rengtų prakalbas
į ir balius ir iš to pusė pelno 
Įimtų skiriama apskričio iždui.
; 5. Literatinėn komisijon i8-
rinkta: Pranas šedvydis iš 
Bayonne,. Vincas Jurkaitis iš 
|Ne\vark ir Ignas Balčiūnas iš 
j Elizabeth.

6. Sekantį suvažiavimą nu-

Sausio 24
89
62
48

115
158 
169 
136

39
102
58

165
93

92 ,
52 
88 

112 
51 
37 
63 

145 
87 
35 

118 
129 

75 
152 

39 
25

159 
Pav.
80
51

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

Pirm. A. J. Sutkus, 632t 
So. Fairfield avė., Chicago, 
III.

Rašt. J. J. Palekas, 4629 
S. Paulina, st., Chicago, UI 

Ižd. J. Žakas, 3339 So. 
Emerald avc., Chicago, III

Organizatoriai: _
A. J. Sutkus, 6329 So. 

Fairfield av^;., Chicago, 
III.

P. P. Petrėnas, 422 Is-
'tartu laikyti pirm seimo su laud avc., Rockford, III.

Ncw Canaan, Conn. 12.08
AVilburton Okla. 3.84
E. Arlington, Vt 25.49
Brooklyn, N. Y. 89.26
Hastings, Pa. 3.30
Export, Pa. 13.47
Brooklyn, N. Y. 48.56
Glen Lyon, Pa. 19.02
AVesternport, Md. 10.57
Eynon, Pa. 16.52
Hastings, Pa. 8.15
Brokton, Mass. 99.26
Hammond, Ind. 1.20

1 Hamuiond, Ind. 2.50
N. Abington, Mass. 4.60
Middleboro, Mass. 14.04
AVorcester, Mass. 45.20
Brooklyn, N. Y. 99.87
Hammond, Ind.' 6.05
Scranton, Pa. 22.65
Duąuesne, Pa. . 12.09
Gardner, Mass. 6.88
Ansonia, Conn. 2.64
Cambridge, Mass. 13.02
Baltimore, Md. 221.17
McKees Rocks, Pa. 76.51
Paųuonock, Conn. 101.05
Nortli Adams, Mass. 35.91
AVorcester, Mass. 30.53
Lee Park, Pa. 10.93

, So. Bethlebem, Pa. 4.43
Aurora, III. 40.92
AV. Hazleton, Pa. 30.91
diena.

138’ „ Pittsburgh, Pa.
82 „ St. Ųouis, M
36 „ Newark, N. J.
73 „ Hudson, Pa.

110 „ Athol, Mass.
56 , Brooklyn, N. Y.

Sausio 31 diena.
109 „ New Britain, Conn.

74 „ Sbaft, Pa.
9 „ Bridgeport, Conn

55 „ Bernice, Pa.
66 „ Elizabeth, N. J.
16 „ Chicago, III.

174 „ Brooklyn, N. Y.
171 „ Detroit, Mich.
68 „ Union City, Conn.

135 „ Brooklyn, N. Y.
71 „ AVaterbury, Conn.
15 „ Chicago, III.
26 „ Lewiston, Me, ►,
36 „ Ne\vark, N. J.

132 „ Philadelphia,. Pa.
115 „ Brooklyn, N. Y.
143 „ N. Abington, Mass
98 „ JVorcester, Mass..
51 „ New Philadelphia,

103 „ Rochester, N. Y.
123 „ Dorrisville, III.
119 „ Mancliester, N.
49 „ Reading Pa.

Hartford, Conn. < >36.75 
Shcboyfcaų, AVis. 19.55
Cicero, ifl. ,19.01
BrooklĄ’n, N. Y. _,, 1.99
Pittsbdrgh, Pa. 28.76
Sioux City, Iowa. 42.44

AVatervliet, N. Y. .7'7.02
Chicago, III. ^^43.63
Duųuesne, Pa. 4.15
Curtis Bay, Md. 21.77
Hąrrison, N. J.
Easton, Pa.
Bentleyville, Pa.
Lawrence, Mass. V 
Donorą, Pa.
Treviskyn, Pa.
New Philadelphia, Pa?
Oregon City, Ore.
Youngstown, Ohio.
Monessen, Pa.
N. S. Pittsburgh, Pa.
McKees Rocks, Pa. 
Girardville, Pa.
Gary, Ind.
AVanamie, Pa.
Montreal, Canada.
Chicago, III.
Miners Mills, l’a.
Lopez, Pa.
Ansonia, Conn.
Eynon, Pa. x 
New Philadelphia, Pa.

54 99 Grand Rapids, Mi
155 99 Scranton, Pa.

12 99 Shamokin, Pa.
43 99 Port Chester, N.
91 99 AVaterbury, Conn.

110 99 Athol, Mass.
6 99 Plymoth, Pa.

134 99 Brooklyn, N. Y.
116 99 New Haven, Com

37 99 Oregon City, Ore
88 99 Donorą, Pa.
99 99 Chicago, III.
85 99 Chicago, 111.
10 99 Philadelphia, Pa.

Sausio 28 diena.
65 99 Paterson, N. J.

140 99 Carhondale, Pa
44 y Haverhile, Mass.
21) 99 Philadelphia, Pa.
5!) 99 Gallitzin, Pa.

150 99 AVaterbury, Conn.
60 99 Bayonne, N. J.

. 9 99 Bridgeport, Conn.
157 M AV. Pūliniam M.

33 99 Roseland, III.
106 99 New York City
122 99 Laupęręx Pa.
163 Chicago, III.

99 Pailisdųlc, Mich.

V,

41.30 
57.06 
£4.91 

'38.40 
33.60 
27.09 
' 5.97

7.92
56.97 
10.05 
59.09

4.93 
20.83

6.79
11.97 
4.00

21.03
35.36
31.80
6.00 
1.96 

>6.00 
31.32 
26.59 
68.47 
5.36 

85.56 
89.03 

^411.07' 
29.95 
92.06 

1.20 
1.80

131.88

25.04
28.29
22.53
71.48 
14,24 
44.75
34.48 
16.34
4.65
3.22

14.48

o. f1 <
ik

21.76
7.911

‘1.00
10.001
4.09

28.73

Y.

Pa.

27 99 Minersville, Pa.
146 99 Spring Valley, III.
81 99 Norwood, Mass. »J

150 99 AVaterbury, Conh.
147 99 AVallingford, Conn.
126 99 Coaldale, Pa.
70 99 Alford, Pa.
45 99 Paąuonock, Conn,

Pav. 99 New Britain, Conn.
89 99 Hartford, Conn
46 99 Sugar Noteh, Pa.

105 99 Braddock Pa
98 99 AVorcester, Mass.

Pav. 99 Springfield, III.
128 99 So. Omaha, Nebr.

2 99 Forest City, Pa
28 Luzerne, Pa. ''

175 , 99 Bedford, Ohio
31 99 Mahanoy City, Pa.
47 99 Mt. Carinei, Pa.
84 99 Meriden, Conn. -

130 99 St. Clair, Pa. ;
11 99 AVaterbury, Conn.
96 99 Gilberton, Pa.

170 99 Niagara Falls, N. V.
47 99 Mt. Carinei, Pa.
69 99 Asbley, Pa

127 99 E. Cambridge, Mass.
117 99 Middleport, Pa
57 99 Exeter Boro, Pa.
94 99 AVestville, III.
86 99 Portage, Pa.
50 99 Cleveland, Ohio
15 99 Chicago, III. ‘ v

7 99 Pittston, Pa.
4 99 Shenandoah, Pa.

61 99 Duryea, Pa.
108 99 Maspeth, N. Y.
53 99 Shamokin, Pa
19 99 Northampton, Mass.

114 99 Rhone, Pa.
160 99 Chicago, III.
57 99 Exeter Boro, Pa.
5- 99 Forest City, Pa.

24 99 Minersville, Pa.
14 99 Pittsburgh, Pa.
18 99 Tamaųua, Pa.
B 99 Cleveland, Ohio.

142 99 Cleveland, Ohio
90 99 Hazleton, Pa.
91 99 AVaterbury, Conn.
29 99 Cumbola, Pa.
17 99 • AVilkes-Barre, Pa.
47 99 Swoyers, Pa.
46 99 Sugar Noteh, Pa.

1 99 Edwardsville, Pa.
100 99 Chicago, III.

3 9f Elizabeth, N. J.
138 99 Pittsburgh, Pa.
94 99 AVestville, III. - - • /
70 99 Old Forge, Pa. '
30 99 Scranton, Pa.
40 99 Shenandoah, Pu. .

150 99 AVaterbury, Coun.• 'X f •

Viso
f' i r ,

Sausio mėnesį pribuvo $’
Vasario 10 dieną

38 99 Hoinestead, Pa.
72 99 N. VVayniouth, Mass..-

132 99 Philadelphia, Pa.
52 99 Lawrence, Mass.
33 99 Roseland, III.

163 99 Le Park, Pa. *
178 99 Akron, Ohio
98 99 AVorcester, Mass.

133 99 Vandergrift, Pa.
101 /

99 Chicago, UI.
151 99 AVestville, 111.
94 99 AVestville, 111.
34 99 Cincinnati, Ohio.

4 99 Shanandoah, Pa.
40 99 Shenandonh, Pa.

164 99 So. Maimliester, Conn.
107 99 AVaterbury, Conn.

23 99 llastings, Pa
Vasario 14 diena >

16.80 
25.89 

1.25 
9.62 

27.68 
. 22.30

6.36
7.33
2.47

47.74
41.14
94.38
19.00

100.00
7.16
9.74
I. 42

12.30
105.22 
111.16 
44.02 

: ;84.38
3.36 

1 27.94
31.01 

; 0.33
17.82

5.57
14.55
15.19

3.96
2

.77
54.95
II. 55
11.20
3.35

36.46 
.274.0$ 
127.61

10.36
221.96

2.13
8.35

16.14
112.25

20.2?
21.69

106.16
-20.74
12.56
24.58 

.78
6.90

32.53
132.82

18.38
82.29
82.78

188.74
*57.05

4.85
5.76

10.89
20.51
54.82
33.68
92.81

1 1.30
58.71

185.24
46.03

120.46 
7.15

1 6.37
272.00
70.98 

- 1.46 
159.99

20.68
77.59
4.80

126.22
22.90

107.88
183.83 

1.73

170
90
88
83
76
61
51
16

1691?G
51

131-
23
33

106
143
158
161
148 
113 
175
149 
151 
124

99

99 »

99

99

- - - - -  5
" i.i"- "i!,|i.yi nu 'i * ei-J1

Niagara Falls, N. Y 1
AV, • Hazletoiį Pa i

1.14 
į 9.43 
22.08 

68 
00

3.48
Pa. J ,12.64

«1

’ t i I

Donorą, Pa.
Scranton, Pa.
Comerton, Pa.
Duryea, Pa.
Nėw Plnladelphia, 
Chicago, III.
Sioux City, Iowa. 
Charlaroi, Pa.
New Philadelphia, Pa. 

AVesternport, Mtl, 
Hastings, Pa. ' • • 
Roseland III. ,
Yonkers, N, Y. ;
North Abington, Mass. 
Pittsburgh, Pa. 
Collinsville, < * - ■
E. Arlington, Vt. 
AVilburton, Okla. 
Bedford, Ohio. 
Hammond, Ind. 
AVestville, III. 
AVilmerding, Pa.

lš.( 
S0.( 

3.4 
12.f 

T.00 
t $7-89 

'9.20 
11.43 
11.36 

3.60 
9.89 
3.00 
5.72 

• , 23.94 
22.35 
25.32 

1.84 
9.86 
4.31 

12.84 
22.81

Vasario 18 diena
141 99 Brockton, Mass. 32.64
180 99 Alliance, Ohio 12.19
173 V ; Paulsboro, N. J. 17.06

75 99 AVanamie, Pa. 5.47
165 • Harrison, N. J. . 15.27

78 99 Du Bois, Pa. 7.78
W 1 Chicago, III, T11-.26
94 99 AVestville, III. 1.01

125 99 Export, Pa ■■ 1(158
39 99 Chicago, III. 2.43

163 99 Chicago, III. 4.64
138 99 ' Pittsburgh, Pa. 18.82
164 ' Mancliester, Conn 20.91
137 99 Rockford, III. 23.59
134 99 Brooklyn N. Y. 28.56
126 99 Coaldale, Pa. > 14.81
Vasario'' L 21 diena

79 ; 99 Glenlyon, Pa. 13.22
113
162
115
92

150

121
16

154
118

r,672.15

1.00
5.85

60.99
30.53
21.79

2.89
12.07

8.75
14.16
9.99

AVilburton, Okla. 
Gardner, Mass 
Brooklyn, N. Y. 
Bentleyville, Pa. 
AVaterbury. Conn. 
AVestvillepTll: - . 
Sprįngfield, III, t 
Cni<įcago, III. 
Donorą, Pa. 
Girardville, Pa. 

Vasario 25 diena
49
26

112
155-
135
112
93
87
10
89
19

116
35

180
171
43
59

153
20

106
13
28

99

Reading, Pa. 
Levviston, Me. , 
Treviskyn, Pa. 
Scranton, Pa. 
Brooklyn, N. Y. 
Treviskyn, Pa. 
Easton, Pa.
N. S. Pittsburgh, Pa. 
Philadelphia, Pa. 
Hartford, Conn. . 
Northampton, Mass. 
New Haven, Conn. 

McKees Rocks, Pa. 
Alliance, Ohio, 

Detroit, Mich.
Port Chester, N. Y. 
Gallitzin, Pa.
I^ee Park, Pa. 
Philadelphia, Pa. 
Nėw York, N. Y. 
Baltimore, Md. 
Luzernė, Pa.

Vasario 29 diena.
123-
50

176
61

138
85
84
98
99 
25 
73

129
101
126

3
174
63
91
24
27

Dorrisville, Ill.j - 
Cleveland, Ohio. 
Indiana Harbor, Ind 

Duryea, Pa. 
Pittsburgh, Pa. 
Chicago, III., 
Mariden, Conn. 
AVorcester, Mass. 
Chicago, III.
Miners Mills, Pa. 
Hudson, Pa.
Gary, Ind.
Chicago, III,
Coaldale. Pa. 
Elizabeth, N. J 
Brooklyn, N. A’. 
A’oimgstown, Ohio. 
AVaterbury, Conn. 
Minersville, Pa. 
Minersville, Pa. 
AVilkes - Bar re. Pa. 
AVorcester, Mass. 
AVilmerding, Pa. 
Cicero, III.

Boston, Mass. 
Rhone, Pa. 
AVaterbury, Conu. 
Cincitmati, Ohio, 
Chicago,
Shamokin, Pa. 
Elizabeth, N. .
Ne\v Britain, Conn. 
Alliance, Ohio, 
Duųuesne, Pa. 
Newąrk, N. J, 
AVaterbury, Conn.

r >

3.98
1.33

18.70 
21.67 

8.59 
• 3.71 
39.79
38.59 

107.71
26.33

8.08
22.59 
80.36

5.12
30.44
11.86
4.20
9.28

20.20
10.51

1^9.69
39.83

,46,g7 
5.93 

49.05 
4.00 

14.28
31.58 
5.74

lo.ii
16.59 
12.52

2.18
4.25

61,86
'2.60

38,17
16.13
22.57
41.75



SAVAITINIS DRAUGAS Balan. (April) 27, 1916. N. i7

1 į 106
M ■’ 00 W. Hažleton, Pa. 

Bridgeport, Conn.
' E(l$ardsville, Pa. 
1 Pittston, Pa. 

Exeter Boro, Pa. 
Gųmbpla, Pa. 
PlyinAutli Pa. 
AVaterbury, Conn. 
Shamokin, Pa. 

i Swoyers Pa.

20.23(102, 
44.71 17 

5.33 151 
70.60 27 
75.88 116 

3.69 41 
25.95 138 
93.64 24 
12.68 93 
4.85 36 

46.541100 
66 

178Viso per Vasario mėn. pribuvo $3,562.40 L
r * . 50
diena.

Old Forge, Pa.
So. Omaha, Nebr?
Shamokin, Pa.
Cambridge, Mass.
Vandergrift, Pa.
Sioųx City, Iowa.
Benton, III.
AVestville, III. 49.841
Brooklvn N. Y. 40.051

i Kovo 
70 ’

' 128'
‘ 52'

•’1,72 1 4’ 
25.00 

1.00 
8.33 

27.93 
44.63 
2.251

U

(

Kovo 11 diena,

161 ,
Kovo 15 dieba,

E. St. Louis, UI. 
Scranton, Pa. 
Pittsburgh, Pa: » 
Donorą, Pa. <! : 
N, AVaymoutb, Mass. 
Scranton, Pa. ,
I’liĮįladelphia, Pa. , ;, 
Kridgeppi't, Conn. 
Collinsville, H}. t j

I I

Brėdklyn, N. Y. 
AVaterbury, Conn. 
Hhinmond, Ind. 
VVesternportj Md > 
Eynon, Pa. s į ‘ 1 « 
Hartford, Conn.
E. Arlington, Vt. 
Chicago, III. * ■,

125 „ *Export, Pa. 1
49 „ Reading, Pa.

1 56 „ Brooklyn, N. Y.
“49 Ų, Brooklyn, N. Y. '

23 „ Hašting, Pa.
Kovo 20 diena ..• l * / '■ ‘ ’ *. I I
i 39 , „ Chicago, III. ' 1 ' <
Pav. * į . N: Chicago, III.
175 f; ,, Bedfo.r<į Ohio ’ ■ *

31 „ Mahanoy City, Pa. -
118 „ Girardville, Pa.

70 „ •GlenTyon, Pa
38 •’ „ Kensington,' Hl.

156'' „r; Charleroi, Pa.
109 „ New Britain, Pa.
'78 Du Bois, Pa.
8l „ Norwood, Mass.

165 Harrison, N. J. >
'87 „ N. S. Pittsburgh; Ph .
164 „ So.. Manchester, Conn.
1J.2 , Tręveskyn, Pa
Kovo 21 diena.

73 „ Hudson, Pa. ,
153 „ Lee Park, Pa. „ _

48 „ Cicero, III.
43 Port Chester, N. Y.. ’

113 „ AVilburton, Okla.
155 „ Scranton, Pa. , ., »
143 „ N. Abington, Mass.

13 „ Baltimorę, Md.
65 „ Paterson, N. J.

Pav. „ N. Chicago, III.
141 „ Brockton, Mass. '
Pav. „ 1 Painsdale, Micb,
160 ' Chicago, III. i
Kovo 27 diena,
150 „ AVaterbury, Conn. "

94 „ AVestville, III.
162 „ Gardner, Mass. : '
129 „ Gary, Ind.

, 106 „ New York, City, N. Y.
63 „ Youngstown, Ohio. ,

136 „ AVatervliet. N. Y,
171 „ Detroit, Mich.

25 „ Miners Mills, Pa.
6 „ Plymouth, Pa.

159 „ Lopez, Pa.
Į76 , „ Indiana Harbor, Ind. 
121 „ Springfield, III.

SA t„ Chicago, III. : 1 ’
60 „ , Bayonne, N. J.

Bentleyville, Pa. • 
McKees Rocks, Pa. 
Chicago, III. 
Dorrisville, III. 
AVaterbury, Conn.

99

99

.1

' , i

Kovo 28 diena.
109 „ New Britain, Conn.

S „ Clevelhnd, Ohio,
71 „ AVaterbury, Conn.
20 „ Philadelphia, Pa

137 „ Rockford, III.
^34 „ Brooklyn, N. Y.
154 „ Aurora, III.
99 „ Chicago, III.

» 30 „ Scranton, Pa.
98 „ AVorceater, Mass.
10 „ Philadelphia, Pa.

Kovo 31 diena.
7 „ Pittston, Pa.

19 „ Northampton, Mass.

19.59 
82.49 jgg 
19.37 7.^ 
23.7211.18 į44

, 14,25 
17.251

4-31
51.28

Duųuesne, Pa. 
VVilkes - Barve, Pa. 
.AVestville, 111. 
Minersville, Pa. 
Ne\v Haven, Conn. 
AVoreestcr, Mass. 
Pittsburgh, Pa. 

Minersville, Pa.
Easton, Pa. 

NeAvark, N. J. 
Chicago, III 
Elizabetb, N. J. 
Paulsboro, N. J. 
AVilmerding, Pa. 
Cleveland, Ohio, 
Brooklyn N.. Y. 

Donorą, Pa.
Eynon, Pa 
Akron, Ohio, 
Luzenie, Pa. 
Rhone,f,Pa. • 
Brodericks, Pa. 
Edwar<lsviUę, Pa. 
AVaterbury, Conn. 
AVaterbiiry, Conn. 
Coaldale, Pa.
AV. Hazleton. Pa. 
Sioux City, Iowa. 
AYandergrift, Pa 
Freeland, Pa. 

Montreal, Cahada

i i 1
>< •

i Į

7.69! 
112.26
57.28
23.28 
38.24 
20.99
20.83 
69.75 
50.47 
30.43

4.27
11.97
9.10

20.55
6.12
4.94

39.03
.80

16.65
73.27

7-99
46.30 
80.93
21.30

3.84
15.73
31.90
28.78
38.84 
15.04
21.84

miltinę 1-nio skyriaus 
863 Kazys Grigaliūnas, už a. a.

Agotą, jo moterį, narę 13.3 kp. 
pomirtinę 1-mo skyriaus IftO.Oft

8(»4 Liuvina Bižienė, už a. a. Ta
mošių Biži, narį 28 kp. pomir

IfiO.OO-J 900 Leonardas Tvoska, už 21 d. pa
šalpa ligoj, 2-ro laipsnio, na
rys 42 kp.

901 Adelė Lukoniutė, už 7 dienas' 
pašalpa ligoj, 2-ro laipsnio, na
rys 87 kp.

tinę 1-mo skyriaus 450.00- 902 Salome Kalikienė, už 35 dienas
865 Leonardas Tvoska, už 17 dienų 

pašalpa ligoj, 2-ro laipsnio, na-
. rys 42 kp. ' į7.0į)

866 Franas Burba, už išlaidas Sus. 
reikaluose laike 1915 metų.

867 Jonas K. Stankus, už 53 dienas 
pašalpa ligoj, 4-to laipsnio, na
rys 139 kp.

868 “Darbininkas” už pagarsinimų 
tilpusį knvgelėje “Imk ir Skai
tyk”

869 Draugas Publishing Co., už at- 
spaudimų 3(X) antgalvių laiškams

Susiv. prezidentui

Viso f|

79.71

15.00

1.80

pašalpa ligoj, 2-ro laipsnio , 
narė 87 kuopos 3ų.00

903 Jurgis Gi kis, už 63 dienas pa-^*“—
šalpa Ijgoj, 2h*o laipsnio narys 
148 kp. ' 63.00

904 Vincas Mikalauskas, už 13 die-^*"'*"^
nų pašalpa ligoj 2-ro laipsnio 
narys, 155 kp. 13.00

905 Feliksą Miemkevičius, už 37
dienas pašalpa ligoj, 4-to laip
snio, narys 123 kp. 74.00

906 B. Vaišnora, paskirta auka 30 
Seimo karės nukentėjusiems 
lietuviams visi Tautiški Centai 840.00

$2,212.71
Viso

Viso už kovo mėn. pribuvo $2,987.30

18 E I G O S.

Sausio 8 diena.

183^ .tonas Gutauskas, pašalpa ligoj 2 
• on’o- laipsnio už 32 d. narys ll5kp. $ 132.00 

22 9oI ‘Sau&o 17 d, '
60.861842 Jieva Katkevičienė, ųž a. a.
15.11 Dominiką, jos vyrą, narą 28 kp.

3.72 pomirtinė 1-mo skyriaus 
26.54 843 Ona Mališauskienė, už a. a.
12.48 Adomą, jos vyrą, narį 12 kp.
14.901 pomirtinė 1-mo skyriaus. 'tSdOU

845 Jonas Grebliauskas, už a. a.
Marę Laurinaičiutę, narę 13

’ 9 kP* pomirtinę 1-mo sk'. '150j00
0 846 Feliksą Nieriikevičius, pašalpa’
i nni > laipsnio, už 8 dienas,

15.64 narys 123 kp’
10 31Tadas Žukauskas, už 6 dienas 

7 43 pašalpos ligoj, 2-ro laipsn., na
9 59 r^B 1?P
.50 848 A7iktorija Daškevičienė, už 13 

7.78 dienų pašalpa ligoje (likusioji 
i.4i I dalis) narė 13 kuopos

15.63 849 Aleksandra Notautas, už 10 Sa
24.93 vaičių pašalpa, ligoj, 2-ro laips.
1737 narys 6 kp.

34.60(850 Antanas Genevičius, už 14 d
pašalpa ligoj, 2-ro laipsnio, na

2.831 rys kuopos
7.73 851 Antanina Paulauskaitė, už 11

12.03 ’ dienų pašalpa ligoj, 2-ro laips.,
7.11 ' nar^ 88 kp. H1.00
1.06(852 A. E. Petrauskaitė, už 2 kelio- 

25.34 ni Centro Vald. susirinkimus, į 
5.72 Brooklyn, N, T. .. j 20.60

78.01 853 J. S. Vasiliauskas, alga už 
1.84 ' gruodį $130.00, popiera, kon
2.75 - vertai, expresas, siuntiniai,

21.38 laiškai etc. $27.60. Viso *157.60 
11.80 855 Jonas Abromavičius, už a. a.
10.441 Aleną, jo moterį, narę 51 kp.

pomirtinė 1-mo skyriaus >50:00 
856 Julius Švetkauskas, už 14 die 

nų pašelpa ligoj 2-ro laipsnio, . 
narys 38 kp. {, \B.00

26.44' 
29,891 
4.31 No. Bilos

"^6?83
.92

9.49
6.72

10.96 
31.17

7.69
18.69
13.97
65.73

8.50
16.84
83.66

'28.89
37.65
30.48
77.70
5.47

36.14 
41.50

17.09
1.00
1.00

24.46
13.01
29.14
25.14 
18.30

103.71
12.74 
36.33

108.04
4.94

ro

7

Arasario 14 d.
780 Ona Saveikienė, už a. a. Petrą 

Sąveiką, jos vyrą, narį, 47 kp.
,pomirtinė 2-ro skyriaus $250:00

871 Rožė Vąlvonienė, už a. a. Petrą 
. .VaĮvoių, jos vyrą, narį 6 kuo

pos, pomirtinė ,1-mo skyriaus 150.00
873 V. Ambrozevičia, imigracijos 

reikalaiiis iš paskirtų pibigų 
29-am Seime Naw Yorko prie-

r įplaukoje t ; iiz 50.00
874 Jonas B. Valiukonis, lėšos. Cep- 1 

trp Vald. susirinkimą, 19 d.
, sausio, (1916 m., kelias ir sli- , 
gaišt, laikas . . 36.60

875 Tananevicz Pub. Co., už skelbi
mą Susiv. “Katalike” 5 karius 4.20

876 Agota Butkevičienė, už 10 die
nų pašalpa ligoj •' 2-ro laipsnio
narė 13 kp. i < ^0.00

877 Antanas Bartkus, už 46 dienas 
pašalpos ligpj 2-ro laipsnio, narys

31 kuopos
878 Petras Kazėnas, už 17 ir pusę 

dienų pašalpa ligoj 4-to laips., 
narys 88 kp. ■ •

879 Jonas Supinskas, už 11 dienų 
pašalpa ligoj, 2-ro laipsnio, 
narys 92; kuopos

880 Petras Rašiulis, už 12 dien. pa-
šalpa ligoj, 2-ro laipsnio, na-

Kovo 7 d.

$4,101.50

857 Antanas Peraklis, už 2-vi sa- 
vaiti pašalpa ligoj 2-ro laips
nio, narys 40' kp.

858 Antanas Miliauskas už 13 die
nų pašalpa ligoj, 2-ro laipsnio 
narys 124 kp. ,, ,

859 Jonas Mačis, už 15 dienų pašel
pa ligoj, 2-ro laipsnio, na-

!•••. rys 135 kp.
860 Pranas Ručis, bž 33 dienas pa

šalpa ligoj 2-rn' laipsnio, narys 
135 Kuopos ; f I

861.Tafilė Bartusevičienė, už 14 d. 
pašalpa ligoj 2-ro laipsnio, na
rė 149 )cp.

Sausio 18 d. ,
841 Domicėlė Raudaitė, už a. a.

Oną Janušaitę, narę 135 kp., 
pomirtinę 1-mo skyr.

Sausio 21 d.
791 Marė Kriščiuniene, už a. a. Jie- 

vą Bloziuvienę, narė 69 kp. po
mirtinę 1-mo skyriaus.

Sausio 24 d.
810 Dr. A. K. Rutkauskas, metinė 

mokestis už du atstovus nuo 
Susiv., į Tautos Tarybą. 50.00

854 Kostantas Auče, už a. a. Marę 
Aučienę, jo moterį, narę 40 kp. 
pomirtinę 1-mo skyriaus 150.00

862 Tamošius Vaičys, už a. a. Jo
haną, jo moterį narę 85 kp. po-

^100

150.00

150.00

rys 124 lif)‘.
881 Ignotas .lodickis už 13 dienų

pašalpa ligoj, 2-ro laipsnio, na
rys, 124 kp. i ^13.00

882 Rokas Rudis, už 23 dienas pa- 
šalpa ligoj, 3-čio laipsnio, na
rys 133 kp.

883 Antanas Podžiunas, už 21 d
pašalpa ligoj, 2-ro laipsnio, na
rys 148 kp. , ^21.00

Vasario 21 d. *
884 Tamošius Sąveiką, už 3 dienas 

pašalpa ligoj, 3-čio laipsnio,
1 narys 63 kuopos

Š85 Ona Gudaičiutė, už a. a. Oną 
Gudaitienę, jos motiną, narę 7 
kuopos, pomirtinę 1-mo skyr. 150.00

886 Kun. J. Jakaitis, už Juozą Miš
kinį, narį 41 kp. pomirtinė 1 
skyriaus. 450.00

887 Kristina Mažeikienė, už a. a. 
Motiejų, jos vyrą, narį 11 kp? 
pomirtinę 1-mo skyriaud. 150.00

888 Detronė Biržienė, už a. a. Ma- 
teušą Bižį, narį 28 kp. likusi 
dalis pomir. 1-mo skyriaus 75.00

889 Ona Juknevičienė, už a. a. A-
domą, jos vyrą, narį lkp., po
mirtinė 1-mo skyriaus 150.00

890 Rožė Marcinkevičienė, už a. a.
Jokūbą, jos vyrą, narį 70 kp., 
pomirtinę 1-mo skyr. 150.00

891 Barbora .Greičiūtė, už 18 die
nų pašalpa ligoj, 2-ro laipsnio,
narė 101 kp. \18.00

892 Franas Mačiulis, už 20 d. pa-
šalpa ligoj, 2-ro laipsnio, na
rys įoi kp. eo.oo

893. Kgzys Šeperaitis, už 33 dienas * 
pašalpa ligoj, 2-ro laipsnio, na
rys 17 kp. £3.00

896 K. J. Krušiųskas, alga prezi-
dento už pusę metų $50.00, 
lėšos kelionių, siuntinei,'krasos 
ženkleliai etc. 91.90

897 J. S. Vasiliauskas, alga už sau
sį mėn., 1916 m., $130.00, siun
tiniai, krasos ženki. etc. $11.80
viso 141.80

839 Juozas Krakauskns, už a. a.
Marę Džiliokienę, narę 1 kp., 
pomirt. 1-mo sk. 150.00

840 Juozas Šimkus, už 16 d. pašai-*
pa ligoj 2-ro laipsnio, nar. 87kp{l6.00

898 Draugas Publ. Co. įmokėta už 11
organą ant 1916 metų ant “ac-; 
count” . 1,000.00

899 Ignacas Grindus, už a. a. Oną 
Grineiutę,. jo dukterį, narę 3
kp., pomirt. Vaikų skyriaus 75.00

^34A0

e°

894. Antanas Čivis, už 24 dienas 
pašalpa ligoj 2-ro laipsnio na- 

'i> rys 148 kp.; : i. . *
f / r ; . Kovo 2 d.
805'Antanas Bradelis, už 90 dienų 

•pašalpa ligoj, 4-to laipsniq, na
rys 123’kp. >8(100

907 M.; Bacevičienė, už a. a. Mar-
t\mą, jdš vyrą, narį 4 kp, po- 
miviinė, l-ąio skyriaus. 15Ū.00

908 Alena Vilniauskieriė, už a. a.
Augustiną, jos vyrą, narį 6 kp. 
pomirt. 1-rrio skyriaus , 150.00

909 Draugas Publishing Co., už at
spausdinimą 1000 egz. liglaiki- 
nės Susiv. konstitucijos. 45.20

Kovo 11 d.
910 Juozas Lazaravičius, už prira

šymą prie 24 kp. 13 naujų na
rių 3 ir 4 bert., 1915 m. 3.75

911 A. S. Vaitkus, už prirašymą
prie 94 kp. 4 bert., 1916 m. 6 
naujus narius 1.50

912 S. • Sabaliauskas, už prirašymą
prie 63 kp., 6 naujus narius 1 
bert., 1916 m. 1.75

913 Petras Valiūnas, žu prirašymą
prie 71kp-. 40 naujų narių bė
gyje 1915 m. 10.00

914 J. Marcinkevičius, už prirašy
mą prie 90 kp. 19 naujų narių 
laike 1915 metų 8.50

915. J. A. Lietuvninkas, už prira
šymą prie 75 kp. vieną narį į 
5-tą skyrių. 1.00

916 J. Butkevičius, už prirašymą
prie 134 kp. 6 naujų narių 4 
ber., 1915 m. 1.50

917 P. Mikalauskas, už prirašymą 
prie 21 kp. 16 narių ir prie 72 
kp. 6 narius laiake 1915 m. 
taipgi lėšos kelionės organiza
vime naujos kuopos — viso 7.00

918 Petras Karvojus, už prirašymą
prie 40 kp. 6 naujų narių lai
ke 1915 m. 1.50

919 V. Sasnauskas, už prirašymą
prie 65 kp., 6 naujus narius 
laike 1915 m 1.50

920 Antanas Drabišius už prirašy
mą prie 42 kp. 6 naujų narių 
4 bert. 1915 m. ir 1-mą ber.,
1916 m. 2.50

921 A. P. Širvinskas, už prirašymą
prie 103 kp. 9 naujų narių, 1 
bert., 1916 m. 2.75

922 Adolfas Masis, už prirašymą 
prie 93 kp. 31 naują narį 4 ber.
1915 m. 7.75

923 Kun J. Kasakaitis, už suorga
nizavimą naujos kuopos ir prirašy

mą 17 naujų narių. 6.25
924 Jonas Hodelis, už prirašymą

prie 10 kp. 28 naujų narių, bė
gyje 1915 m. 7.50

925 Vincas Zavorskas, už prirašy
mą prie 116 kp. 27 naujų narių 
tįsyje 1915 m. 7.25

926 Juozas Stulgaitis, už kelionę į 
Centro Vald. susirinkimą, 19 d. 
sausio, 1916 m. ir sugaiš, laiką 20.56

Kovo 14 d.
927 “Darbininkas”, už paskelbimą

Susiv. 22 kartus iki 1 d. vasa
rio, 1916 m. 18.48

928 Tananevicz Pub. Co., už skelbi
mą susiv. 8 kartus “Katalike? 
iki 1 d. kovo 1916 m. 6.72

929 Barb. Radzvilavičienė,už a. a. ' 
/Antaną, jos vyrą, narį 86 kp.

pomirt. 1-mo skyriaus 150.00
931 Uršulė Žukauskienė, už a. a.

Zenoną, jos vyrą, narį, 85 kp. 
pormirt. 1-mo skyriaus 150.00

932 Jieva Blazevičięnė, už a. a.
Vincą, jos vyrą, narį 1 kp. po- 
mirt 1-mo skyriaus 150.00

934 Marė Mockaitienė, už a. a.
Vincą Mockųitį, narį 31 lįp. 
pomirtinė 1-mo skyriausi < - l;”>O.0o

935 Jieva Drobinienė, už a. a.1 Adm 5 
mą, jos vyrą, narį 31 kp., 
pomirtinė 1-mo skyriaus j j 4fr9.QQ

936 Kostantas Cernauskas, už 13 
dienų pašalpa ligoj 1-mo.laipK 
narys 124 kp.

• i Kovą 23 d.
937 Ona Bariąšienėj už 23 dienas

pašalpa ligoj, 2-ro laipsnio, na
rė 51 kp. $23.()o

938 Ona Tumaitienė, už 23 dienaS—-— 
pašlpa ligoj, 2-ro laipsnio, na
rė 102 kuopos ’• -^23.00

939 Emilija Jurkienė, už 6 dienas 
pašalpa ligoj, £-ro laipsųiio, na
rė 93 kuopos

940 Mikolas Tumonife, už 14 dienų
pašalpa ligoj, 3-čio laipsnio, 
narys 141 kp. , , , 2l.oo

941 Aleksandra Usaitė, už 7 dienas -
pašalpa ligoj, 2-ro laipsnio, na
rė 93 kuopos - • 7.oo

942 Marė Tamošiuniutė, už 3 dien.
pašalpa ligoj, 2-ro laipsnio, na
rė 103 kp. v3.oo
Antanas Griešius, nž 15 dienų 
pašalpa ligoj, 2-ro laipsnio, na
rys 101 kp. : . *

944 Juozas Rugelis, ųž 30 dienų
pašalpa ligoj, 2-ro laipsnio, na
rys 90 kuopos ; 1. 30.0o

945 Kazys Šeporaitis, už 8 dienas^—•-—
pašalpa ligoj, 2-ro laipsnio, na
rys 17 kuopos 8,00

946 Adomas Leonavičius, už 14 die-
nų pašalpa ligoj, 2-ro laipsnio, 
narys 128 kp. . >' .14.00

947 Marcelė Salaveičikiutė, už 12 
. dienų pašalpa ligoj, 2ro laips

nio, narė 164 kp.
948 Juozas Matulevičius, už 7,die» 

nas pašalpa ligoj, 3-čio laips
nio, narys 128 kp.

'949 Jonas Mačis, už 10 dienų pa-

943

šalpa ligoj, 2-ro laipsnio, na
rys 125 kp. . ,

950 Alfonsas Vaičiulis, už 2 dienas
pašalpa ligoj, 3-čio laipsnio, 
narys 77 kp. > ' ' '

951 Kazys Markauskas, už 9 dienas 
pašalpa ligoj,, 1-mo laipsnio,

. narys 7 kuąpos .,; ,
952 Pranas Rakauskas, ųž 0 djenąs

pašalpa ligoj, 2-ro laipsnio, na
rys 2 kuopos •6.0n

953 Jonas Rakšauskas, už 8 dienas
pašalpa ligoj, 4-to laipsnio, na
rys 88 kuopos \16.OO

954 Už sutaisymą, parašymą ir iš- — 
vertimą į anglų kalbą Susiv.
L. R. K. A. konstitucijos su 
kopijom 100.00

955 J. S. Vasiliauskas, alga už Va
sario mėn. $130.00, ekspedici
ja, korespondencija, .ekspresai, 
spausdiniai etc. — viso 162.58

956 J. M. Ramanauskas, už išrašy
mą ant rašomos mašinėlės 3 
kopijų Susiv. konstitucijos, 
prie registravimo čarterio

930 Juozas Jurgutis, už a. a. Petro
nę, jo moterį, narę 94 kuopos 
pomirtinė 1-mo skyriaus. «150J)0

Viso ■ r ( .

5.00

$2,203.04

PER VISUS TRIS MENESIUS 
PRIBUVO, IŠĖJO IR LIKO.

Sausio mėnesyj pribuvo 
Vasario mėn. pribuvo 
Kovo mėn. pribuvo

$ 7,672.15 
3,562.40 
2,987.30

Viso
Sausio mėn. išmokėjo $2,212.71 
Vasario mėn. išmok. 4,101.50 
Kovo mėn. išmok. 2,203.04

$14,221,85

Viso 8,517.25

Už 1-mą bert. atliko Susiv. ižde $ 5,704.60 
Sausio 1 d., 1916 m. buvo pas

iždininką ant rankų 12,158.89

Sykiu $17,863.49
Iš tos sumos padėta atsargos

kapitalan 8,000.00
(J Slavonik Deposit Banką 3,000.00)
(Į AVyoming National Banką 5,000.00)

Sulyg Balandžio 1 d., 1916, ran
dasi pas iždininką $ 9,863.49

J. S. Vasilianskas,
SLRKA. Raštininkas.

Pranas Burba,
SLRKA. Tždininkas.

I
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IS KUR MES ŽINOME, KAD 
KRISTUS ATSIKĖLĖ IŠ 

NUMIRUSIU?
Kristaus prisikėlimas 

yra didžiausia stebuklas. 
Jis liudija, jog Kristaus 
skelbtasis mokslas yra tei
singas. Iš Kristaus prisi
kėlimo mes žinome, kad 
Jėzus buvo mirties pergalė
tojas, musų Išganytojas 
ir tikras Dievas. Kristaus 
prisikėlimas yra krikščio
niško tikėjime pamatu ir jo 
teisingumo stipriausiu pri- 
parodymu.

Jei prirodysime, kad 
Kristus prisikėlė, tuo pa
čiu mes prirodysime, kad 
Jis yra tikras Dievas, ir 
kad krikščioniškas tikė
jimas yra paties Dievo įs- 
tatytas.

Norėdami prirodyti, jog 
Kristus prisikėlė, visupir- 
mu mes turime žinoti, kad 
Jis tikrai buvo numiręs.

Apįe Kristaus numirimą 
negali būti jokio abejoji
mo. Istorija, kaip ant del
no parodo, kad Kristus ant 
kryžiaus kybodamas numi
rė. Kristus mirė ne kokia
me paslėptame užkampyje, 
bet akivaizdoje minios žmo
nių, kuriems labai rūpėjo 
Kristaus mirimas.

Rymo kareivių centu- 
rionas (aficieris) pranešė 
šalies valdytojui Pilotui, 
jog nuteistasis Kristus nu
mirė. Tas centurionas ne 
nuo ko kito girdėjo apie 
Kristaus mirimų, bet pats 
savo akimis matė Jį mirš- 
tantį. Jis pats vedė visų 
kryžiavimo darbų. Rymo 
kareiviai mokėjo atlikti sa
vo kruvinų darbų. Jie galė
ję lengvai atskirti mirusį 
nuo gyvo.

Istorija aiškiai sako, jog 
kareiviai, matydami Kristų 
jau mirusį, nebelaužė Jo 
kaulų, bet vienas jų, Lon
ginas, ragotine Kristaus 
šonų perdūrė. . .

Jei Kristus ir butu bu
vęs tada dar kiek gyvas, 
perdurimas ragotine Jo 
šono ir širdies butu pribai
gęs Jo gyvybę. Šv. Jonas 
apaštalas, kurs tada stovė
jo po mirštančio Kristaus 
kryžium, sako, kad iš per
durto ragotine šono išėjo 
kraujas ir vanduo (Joann, 
XIX 34). Pasirodymas iš 
šono plūstančio vandens, 
yra tikriausis ženklas, kad 
Kristus tada buvo jau nu
miręs.

Kristų mirštantį matė 
ir Jo prieteliai ir Jo prie
šai. Kristaus mokiniai ir 
Jo Motina nei kiek neabe
jojo, kad Išganytojas jau 
mirė. Nuėmlę Jį nuo kry
žiaus, jie nei kiek Jo ne- 

* begaivino, bet matydami Jį 
niunirusį, suvyniojo Jo kū
nų į baltų drobulę ir palai
dojo.

Fariziejai ir žydų kuni
gai nemažiau buvo įsitik- 
rinę, jog jų neapkenčiama
sis Jėzus jau mirė. Jie pra
šė Pilote J-Q serS^ti’

kad mokiniai neišvogtų Jo 
kūno, ir nepaskelbtų žmo
nėms, kad Jis prisikėlęs.

Ir žydai ir stabmeldžiai 
žinojo, kad Kristus yra mi
ręs. Kada šv. Petras ėmė 
viešai žydus kaltinti, jog 
jie nužudė Išganytojų, ir 
kad tas Išganytojas prisi
kėlė, nei vienam žydui nei 
stabmeldžiui neįėjo į galvų 
priešinties šv. Petrui ir 
tvirtinti, kad Kristus nebu
vęs numiręs, dėlto ir prisi
kelti negalėjo. Visi tylėjo, 
nes Kristaus numirimas 
buvo visiems žinomas. Žo
džiu sakant, visi Jeruzoli- 
mos gyventojai ir jų elgi
masis vienbalsiai liudija, 
kad Kristus buvo numiręs.

Dabar pažiūrėkime, ar 
Kristus prisikėlė ar ne. Dar 
prieš savo kančių Išgany
tojas pranešė apaštalams, 
kad Jis turi kentėti, nu-, 
mirti, ir trečių dienų prisi
kelti. Tų žinojo ir farizie
jai ir vyriausieji žydų ku
nigai. Dėlto jie pastatė ir 
sargus prie grabo, o pat 
grabų užpečėtijo. Kristaus 
pranešimas išsipildė. Tre
čiai dienai bešvintant Išga
nytojas garbingai prisikė
lė iš numirusių.

Persigandę grabo sargai 
bėgo į miestų ir pasakojo 
visiems, kaip Kristus prisi
kėlė (Math. XXVIII, n). 
Išgirdę tokių naujiena, žy
dų vyriausieji kunigai ir 
fariziejai persigando.
Jiems baugu pasidarė, kad 
žmonės, išgirdę, kad Kris
tus prisikėlė, nepamestu 
žydų tikėjimo ir neįtikėtu 
į Kristų, Jie nutarė per
pirkti grabo sargus. Duo- 
iama sargams pinigus, jie 
uždraudė skelbti, kad Kris
tus prisikėlė, ir įsakė me
luoti. “Sakykite, girdi, 
kad mums bemiegant atėjo 
Jo mokiniai ir išvogė Jo 
kūnų” (Math. XXVIII, 
13). Su tokia melagyste jie 
nieko neįtikino. Kiekvienas 
protingas tuoj galėjo jiems 
atsakyti: Jei miegojote,
kaip galėjote matyti, kad 
apaštalai išvogė. O jei 
pematėte, kaip galite tai 
tvirtinti. O jei matėte, del
ko leidote vogti?

Kristus tikrai prisikėlė. 
Prisikėlusį Kristų matė ne 
vien grabo sargai, bet ir 
daug kitų žmonių.

Kristų palaidojus, ant 
Jo grabo buvo užverstas di
delis akmuo. Trečių dienų, 
anksti rytų eina maldingos 
moterįs patepti Išganytojo 
kūno brangiais aliejais ir 
eidamos dejuoja, kas nu
ritins nuo grabo tų sunkų 
akmenį. Atėjusios prie 
grabo, jos nustebo: akmuo 
nuo grabo nuverstas, Kris
taus kūno grabe nebėra, o 
ant akmenio besėdįs anio- 
las. Nusigandusias moteris 
jis ėmė raminti, sakyda
mas: “Nebijokite, aš žinau, 
kad jus Ieškote

Jis prisikėlė, Jo čia nebėra. 
Skubinai eikite ir praneš
kite tai Jo mokiniams” 
(Math. XXVIII, I).

Kristų prisikėlusį matė 
ne vienų kartų apaštalai ir 
žmonių minios. Apaštalai 
visai nebuvo palinkę tikėti, 
tad Išganytojas prisikėlė. 
Jie teįtikėjo tik tada, ka
da patįs savo akimis Jį pa
matė. Vienas iš jų šv. To
mas net savo pirštus į Kris- 
aus žaizdas įdėjo, kad įsi

tikinti, jog tikrai tas yra 
Kristus nukryžiuotasis.

Prisikėlęs Kristus su savo 
mokiniais kalbėjos, juos 
mokė, su jais kartu val
gė ir tt. Apaštalai ir tos 
žmonių minios, kurios ma
tė Išganytojų prisikėlusį, 
visi vienu balsu liudija, kad 
Kristus prisikėlė.

Iš viso to, kas pasakyta, 
aišku, jog Kristus tikrai 
prisikėlė. Prisikeldamas Jis 
orirodė, jog yra tikras Die
vas, jog Jo įstatytasis ti
kėjimas nuo Dievo yra.

A. M.

dirbtuvėj darbai yra svei
katai pavojingi. Dulkės ir 
dažai plaučiuosna puola. 
Ant į galo sutvėrė Liet. D. 
Sųjungos kuopų.

F. dlak.

W0RCESTER, MASS.
L. VYČIŲ ŽAISMĖS.

Ten bus proga susirinku
siems susipažinti su musų 
dienraščiu “Draugu”.

Gegužio 13 dienų vietos 
L. Vyčių kuopa taip pat tu
rės vakarų Frank ir James 
svetainėje. Bet apie tai kiek 
vėliau bus pranešta.

Laiming. Katalikas.

LADD, ILL.

Iš LietuviiĮ Gyvenimo Amerikoje

DIDELIOS 
TAUTOS 
FONDUI 
RINKLIAVOS

BOSTON, MASS.
Musų katalikiškoji visuo

menė pergyveno dabar di
delio darbo metų. 15 balan
džio Tautos Fondas turėjo 
taip vadinamų “Tag Day”. 
Tai ne pavienio žmiogaus 
darbas; čia reikėjo visos 
darbininkų armijos. Prie 
tos dienos bostoniečiai pra
dėjo ruoštis nuo pat pra
džios šių metų. Buvo išpra- 
džių ketinama daryti “Tag 
Day” 4 d. kovo. Bet pasi
rodė per maža laiko. Rei
kėjo atidėti. Ir vėl sukruto- 
me darban. Bebaigiant 
ruošos darbų atsirado ar
mijos kliutįs. Išėjo valdžios 
uždraudimas panašios die
nos rengti visai. Buvo lai
kas, kuomet buvome visai 
nustoję vilties. Bet po dide- 
liausių rūpinimosi pastan
gų vėl atsirado vilties spin
dulėlis. Išnaujo gauta lei
dimas, bet labai aprybetas. 
Reikėjo kožnai rinkė
jai gauti tam tikras 
“laisnis”, dargi leidimas 
nuo kiekvieno savininko 
stovėti ant gatvės ties jo 
namų. Be to, leidimas nuo 
majoro stovėti viešose vie
tose (public grounds.) Bū
rys pasišventusių žmonių 
per keletu dienų lakstė po 
miestų ir išgavinėjo reika
lingus leidimus. Leidimai 
gauti, viskas gatava, bet 
pėtnyeioje prieš “Tag 
Day” dangus baisiai apsi
niaukė, tai lijo tai snigo. 
Rodėsi viskų pagadys oras. 
Bet ir dangus susimylėjo. 
Subatojc sulaukėme labai 
gražios dienelės. Musų au
kų rinkėjos — merginos lie
tuvaitės ir keletas kitatau
čių, išėjo ant gatvių, bet 
skaičiuje daug mažesniame, 
fe g kad pieną vom. Vienok 
Dievas laimino geram su- 
namymui. Surinkta aukų 
Tautos Fondui su viršum 
keturiolika šimtų. Tokiu 
graži pinigų krūva surink
ta ačiū gerų žmionių pasi
darbavimui, o ypatingai 
vieno lietuvių prietelio a- 
merikono advokato p. II. 
Shiclds.

Bet negalima praleisti 
nepaminėjus patamsio galy

Jėzaus, bės darbų. Bostone atsirado

tamsių lietuvių, kurie taip
>at nesigailėjo darbo, bet 

vien tam, kad sutrukdžius 
ir suardžius katalikų 
darbų. Jie landė pas kita
taučius, rašė protestus ir 
aiškus šmeiždami katalikų 

veikėjus, o ypač T. Fon
dų. Tokiais tamsiais ypa
tingai pasižymėjo: Bago- 
čius, Vitaitis, Gegužis, Šid
lauskas. Net “tėATas” Šliu
pas buvo pakviestas talkon, 
kad pašmeižti katalikus.

“Ateitis” savo numeryje 
išleistame į trečių dienų po 
“Tag Day” apie atliktų 
darbų nei puse žodžio nepa
minėjo. Mat jie stengiasi 
išlaikyti “charakterį”, kad 
pro visų Tautos Fondo dar
bų praeiti jo nepastebėjus.

Ei vyručiai, koki jus 
menki! Patįs, nieko nevei- 
kiat, Tėvynės iiegelbėt, o 
dar kitiems darbų gaišinat, 
Bostono Tautos Fondo sky
rius surinko gelbėjimui Tė
vynės jau keturis tūkstan
čius dol. Dabar renka pen
ktų j į tūkstantį. O kiek su- 
riukot jus, nagi pasigirkit 
savo “Ateityje” arba “Ke
leivyje”. Veltui jus prieš 
Tautos F. agituojant. Ži
nokite, kad Adenas Tautos
Fondo “bakselis” daugiau 
pozityvės naudos atgabeno 
Lietuvai, neg visa jūsų, at
siprašant, Sandara plūs
Socialistų Sų junga.

» ,

Bostonietis.

Balandžio 19 dienų Bos
tono Lietuvių Vyčių (base- 
ballininkai) susirėmė su 
Worcesterio Vyčiais. Iš pat 
ryto vieni ir kiti ruošiasi, 
taisosi, rankas-kojas mikli
na, dvasių stiprina. Rodosi, 
jie ten kokių tvirtovę ren
giasi bombarduoti. Malonu 
žiūrėti į kiltų Vyčių dva
sių.

Trukšmingai * atkeliavo 
bostoniečiai. Linksmi; pil
ni pasitikėjimo. Tokie pat 
Avorcesteriečiai juos sutiko.

Kalbasi, tariasi, ruošiasi, 
rodos čia niekur nieko..

Bet kaip tik atėjo loši
mo laikas, brolyti, tu mano 
Sušvilpė ore bolės, pasi
girdo galingi Vyčių balsai 
ir musų jaunimas parodė, 
kų jis gali. Net svetimtau
čiai stebėjosi, kad lietuvių 
tarpe yra tokių sniarkių 
žaismininkų.

Už poros valandų in- 
tempto darbavimosi worces 
teriečiai išėjo pergalėto
jais. Su dideliu entuziaz
mu apleido kovos laukų.

Girdima, kad neužilgo 
Avorcesteriečiai aplankys 
bostoniečius. Nori su jais 
atsilyginti.

Reikia pagirti Avorceste- 
riečius už jų mandagumų 
ir inteligentiškų apsiėjimų.

Dabartiniu laiku Wor- 
eesterio Vyčiams pirminin
kauja darbštus ir energin
gas veikėjas p. Antanas Ci- 
ginskas.

Vyčiai taip pat pasirįžo 
platinti dienraštį “Drau
gu”.

T. J-s.

EAST ST. LOUIS, ILL.
Plačiai žinomas lietuvis 

Dr. J. J. Vizgirdas gavo 
leidimų gydytojauti ir Mi- 
ssouri valstijoj. Dabar jis 
gali medicinoje praktikuo
ti šiose valstijose: Illinois, 
Tennessce, Arkansas ir Mi- 
ssouri. Dr. Vizgirdas yra 
geras katalikas ir tautietis.

E. St. Louietis.

EAST ARLINGTON, VT.
Balandžio 17 dienų pas 

mumis apsilankė gerb. kun. 
F. Kemjėšis. Susirinkusiems 
lietuviams pasakė pamok
slų, klausė išpažinties. Ant 
rytojaus po šv. Mišių dar 
pasakė pamokslėlį. Aiškino 
lietuvių katalikų organiza
cijų svarbų. Svarbiausia pa
žymėjo H. L. R. K. A. Pas
katino vietos 148-ton kuo- 
pon įstoti, nes kuopa tik 27 
sąnarius teturi, o katalikų 
suskaitoma 70 suviršum. 
Gerb. kun. Kemėšis aplan
kė porų musų namų įr kė
džių dirbtuvę. Pasakė, toj

SUSIKŪLĖ TRAUKINYS.
Balandžio 19 dienų, 4:32 po 

pietų nemažas lietuvių moks
leivių būrelis pasileidome trau 
kiniu važiuoti namo Velykoms. 
Nukeliavus kokį pusmylį mu
sų traukinis susitrenkė su pre
kiniu traukiniu. Visi nuo suo
lų nuvirtome. Toj vietoj du 
keliu susibėga vienan. Vienu 
keliu greta važiavo abudu 
traukiniu. Pasažierinis preki
nį traukinį turėjo pralenkti. 
Bet nesuspėjo. Taigi ir atsi
tiko nelaimė. Tiek dar laimė, 
kad tik garvežiu susitrenkė. 
Praėjo pusketvirtos valandos, 
kol kelių nuvalė. Paskui lei
domės toliau.

Vienas moksleivių.

MELROSE PARK, ILL
Vietos šv. Jono Krik

štytojo dr-ja andai laikė 
savo susirinkimų, Igno Vai
čiulio svetainėje, kampas 
Lake ir 21 gat. Apkalbėjus 
draugijos reikalus, nutar
ta, kad visi sųnariai viso
mis išgalėmis kalbintų sa
vo draugus ir pažįstamus 
rašyties draugijom Butų 
geistina, idant visi susi- 
pratusieji katalikai jon ra- 
šytusi, nes tai vienintelė 
čionai katalikiška draugija. 
Nežinodami to nekurie įsto
ja į laisvamanių draugijas, 
kurių čionai netrūksta. Įs
tojusieji į tokias draugijas 
kiek palaukus esti tik pa
šiepiami, jų tikybiniai jaus
mai pajuokiami.

Kaip nemalonu yra būti 
kartu su tokiais, kurie yra 
atsižadėję savo tėvelių pa
likimo — šv. tikėjimo.

Visa tai draugija ap
kalbėjus ir palinkėjus 
spartaus sąnariais augimo 
tarėsi apie pasilinksmini
mo vakarų (balių), koks 
rengiamas balandžio 29 
d. minėtoje svetainėje. Va
karui išrinkta darbininkai.

Butų geistina, kad^ir iš 
tolimesnių apylinkių lietu
viai vakaran atsilankytų.

Y0UNGST0WN, ORIO.
DARBININKAMS ALGOS 

PADIDINTA.

Sheet and Tube Co. valdy
ba balandžio 15 dienų paskel
bė, jogei jinai visiems savo 
darbininkams padidina algas 
10 Nuošimčiais. Taigi papras
ti darbininkai už 10 valandų 
darbo gaus aplink pustrečio 
dolerio. Geras uždarbis, ko
kio nekuomet čia dar nebuvo. 
O darbų Adsur pilna. Kas tik 
iš kitur atvažiuoja, tuojaus 
darbų gauna. Atvažiavusieji 
gali kreipties po numeriu 262 
—266 East Federal st.

Lietuviai pas mus susipra
tę. Daugiausiai skaito laik
raštį “Draugų”, — kuriuo ne
gali atsidžiaugti. Jo tatai čio
nai daugiausia ir pareina.

Katalikas.

ROCKFORD, ILL.
DIDELĖS PRAKALBOS. 
Balandžio 16 d., vietinės ka

talikiškos draugijos surengė 
prakalbas. Kalbėjo Kazys 
Pakštas, “Vyčio” redakcijos 
narys ir stud. Al. M. Račkus. 
Pirmasis kalbėjo dvejose te
mose, būtent “Sopijale Refor
ma” ir “Atgaivinimas Lietu
vos”, o antrasis kalbėjo te
mose: “Soči jalistai Mokslo 
bei Civilizacijos Ardytojai” ir 
“Kovokime su Pornografija”. 
“Aido” choras padainavo ke
letu dainelių. Ant galo socija- 
listai davė daugybę klausimų, 
į kuriuos p. Račkus taip su
maniai ir logiškai atsakinėjo, 
kad soči jalistai nežinojo kur 
dėtis. Tūli iš karščio negalė
jo pasėdėti ir spruko lauk. 
Gaila tik, kad kalbėtojai netu
rėjo daugiau laiko. Prakalbos 
tęsėsi apie pusketvirtos va
landos ir žmonės visų laikų 
užsilaikė labai ramiai. Išviso 
publikos buvo apie 400 ypatų.

Teisingai p. Račkus sakė, 
kad socijalistų laikraščiai pilni 
šmeižtų ir melagysčių. Štai 
“Naujienų” N. 95 tilpo apie 
šias prakalbas korespondenci
ja, kuri ištisai yra melaginga. 
Joje rašo, kad tų dienų kalbėję 
“Vyčio” redaktorius ir kun. 
Dr. Maliauskas. Turbut mu
sų socljalistai jau yra apjakę, 
jei neatskiria jauno studento 
nuo kun. Dr. Maliausko, kurio 
ten nei bute nebuvo.

Beždšionoloyas.

ATSIŠAUKIMAS 
| L. R. K. MOTERŲ SĄ

JUNGOS KUOPAS.
Artinanties Moterų Sųjun- 

goB antram seimui, kurs įvyks 
liepos pradžioje, norima vie
nu mėnesiu pirmiau seimo iš
duoti pilną atskaitą iš Mote
rų Sųjungos stovio. Taigi 
melsčiau, kad sųnarės sųjun- 
gietės, kurios neužsimokėju
sios, užsimokėtų, nes atskaito
je bus pažymėta vardai, pa
vardės suspenduotų ir išbrau
ktų sųnarių. Beabejonės, nei 
viena sųjungietė nenorės pa
pulti tarpan suspenduotų ar 
išbrauktų — turite dar vieną 
mėnesį laiko, atsiteisti ir likti 
pilnomis sųnarėmis Moterų 
Sąjungos,

Nekurios kuopos nesilaiko 
seimo nutarimų: 1) dar ligšiol 
neprisiuntė pinigų į Lėšų Fon
dą? 2) siunčia mokesčius į pa- 
šelpinį skyrių pirmiaus negu 
aplikacijos būna peržiūrėtos, 
arba visai neprisiunčia apli
kacijų. Atminkite, kad jei to
kia narė susirgtų, o aplikaci
ja butų neprisiųsta į Centrų, 
pašalpa bus sulaikyta, 3) Nie
kados Nesiųskite vieno če
kio” iždininkei, o mokesčių 
lapelį raštininkei, nes tada ne
žinia nei kų daryti. Nes vie
na aplaiko “čekį” be jokio 
paaiškinimo, o antra mokes
čių lapelį. Visados išrašykite 
“čekį” iždininkės vardu ir 
siųskite raštininkei kartu su 
mokesčių lapeliu. 4) Sųnarei 
persikėlus iš pašalpos ar bent 
kokio skyriaus, tai pažymėki
te, nes kitaip pasidaro keblu
mas ir negalima žinoti, kokiam 
skyriuje jos priguli.

5) Siunčiant pinigus į pa
šalpos skyrių, visados siunčia
si 30c. į pašalpos skyr., o 5c. 
į apšvietos — išviso 35c.

Moterįs ir merginos, sukru
skite ir tverkite naujas kuo
pas tuose miestuose, kur jų 
nėra, pasinaudokite ta proga, 
kol dar pusė įstojimo į pašal
pos skyrių.

Prikalbinkime savo drauges 
ir pažįstamas, kad surinkti
I, 000 sųnarių prieš II seimų. 
Jeigu mes turėsime 1,000 sų
narių savo organizacijoj, ta
da ir mes galėsime rinkti vie
nų atstovę į Tautos Tarybų.

KiekAdena Sųjungos kuopa 
tegul pasirūpina mėnesiniuose 
susirinkimuose kuoplačiausia 
apkalbėti Moterų Sųjungos rei 
kalus ir visus Sųjungos nau
dai padarytus įnešimus induo- 
ti kuopų įgaliotinioms, kad jos 
perstatytų juos II seimui ap
svarstyti.

Sulyg konstitucijos skyriaus
II, paragrafo 3-čio: kuopa, 
turinti nemažiau, kaip 10 na
rių, gali siųsti į seimų vienų 
delegatę. Kuopos gi, turin
čios daugiaus sųnarių, galės 
siųsti nuo kiekvienų 20 sųna
rių po vienų delegatę.

Gal nekurios kuopos neiš
galės siųsti delegatę, tai gal 
dvi ar trįs kuopos susidėjusios 
galėtų pasiųsti.

Kuopos, kurios dar nepri- 
siuntė savo sųnarių adresų 
malonėsite tai padaryti trum
pu laiku.

Malonėkite neužsivilkti su 
mokesčiais, o ypačiai tos sų
narės kurios nėra užsimokė
jusios daugiau kaip UŽ du me
no siu.

M. L. Ourinskaitė,
Centro rašt.
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prų* Vyčių, teiksitės atsilanky
ti i susirinkimą, nes yra labai 
daug svarbių reikalų.

7v no po s rašt i n i nkas.

MAY 1016
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I
REDAKCIJOS ATSAKAS.

Devynių metų amžiaus Stel
ių Kuklinska draug su savu 
mažutėmis draugėmis vakar 
išsirengė pasivaikščioti. |\>. 
reidania bėgius geležinkeliu 
Santa Ee .ji staiga šalip savęs 
išgirdo traukinio ūžėsi. Pasu
kusi savu galvutę ton pusėn, 
iš kur laivu girdėti užėsis ko

Andriui Bulotai. Labai 
nuims malonu, kad Tamstai 
patinka .jog mes Tamstą 
rėk Kamuojame. Keli 1 laimin
sime ir toliau.

2 3 4 5

9 10 11 12
|l6 17 18 19

23 24 25 26

30 31

REIKALINGI VAŽINĖJANTĮ AGENTAI
kiekviename mieste važi
nėtis ir rodyti naują 1916 
“RANGER” modelj. Ra
šykit susipažinimui su 
mūsą specijallą pasiūly
mu.

PRISTATOMAS DY
KAI dėl 30 dieną išmė
ginimo. Klausk dėl dide
lio katalogo ir paaiški- 
nimą stebuklingiauslo pa
siūlymo, kuomet uors .ta
ryto ant dviraėią. Jūs

1 busite nustebinti mūsą mažomis kai- 
, aoun-s ir pažymėtinomis išlygomis.

94- RŪSYS, sulyg didumo ir spal
vos Rauger dviraėią. Pilniausios vi- 

i soj Amerikoj. Kiti garantuoti mo- 
i dėl ai $11.93, $14.75 ir $17.60. Keletts

t

DEŠIMT m I LUINŲ AKRO [Ma
* ai 1 ffn EEtį U*4J metodą ibnclrin-une ,i;< a1*-

ncjudintos žemes Arkansas ir! flB la-,ai trttmpai:.e nu..
Louisianoj laukia kolonistų. Ga-

I nykios per dešimt mėnesiu, Vilu- jHlfcU,-™ .- , .. , . i w A menei
sus lietus, derlius nuo penkių I Į'fl Li fp3l W.
iki penkiolikos tonų per akeri, 
nereikalinga uždangos dėl ūkės 
gyvuliu, ir didelis mėsos parei
kalavimai,
žemė nuo

J nanic arba khasosc d enem.s 
bei vakarais Raijll pailiH.nimį. B-»anai 

rr.erican Sckcol J Langu3ges 
f,u 04731W. 12th St. 174, 471h SI.
11A J tU CtlICAGO. lt-. ,

t . . &
lėtą žingsnių atstu nūn savęs j $ “DRAUGO” Adminis- « 
ji pamatė didžiuli garvežį (lo- f t raciją, atdara nuo 8 vai. 
koniotyvą). Mažutė mergytė
neišsiteriojo. Viliai ji nustū
mė nuo geležinkeliu savu jau
nutes drauges. Pati ji nespė
jo pabėgti. Nors garvežys 
tuojaus tapo sustabdytas, bet 
pagelba .jau buvo pervėli. Ke
linius minutėms praslinkus ji 
mirė.

.Josios tėvas ir gi sutrenk-

ryto iki 6 vai. vak. Utar- | 

ninkais, Ketvergais ir Su- * 
* batoms iki 8 vai. vakare, e
0 0

N EI JAM A1T1N AM T VA T KAI
Kiakurie vaikai tartum pu1

ievų pačių akių nyksta, nors
iems duodama kungeriausi 

tas traukinio, dabar gydosi lį-įgalimi daiktai. Joks maistas, 
gonbutyj. [jokie gardumynai nesužadina

Ar ne laikas tokiame dide- pas juos noro valgyti. Tąsyk 
liame mieste kaip Cbieago, ka- yra reikalinga greita pagelba. 
me taip dažnai atsikartoja ne-1 Visų pirmiausiai reikia apžiu- 
laimės ant geležinkelių, įtaisv-'rėti ir išvalyti jų dantys ir ne- 
ti požeminius tunelius.

Gegužio 1-ma Diena Kraustymos
Dabar laikas perkelti jūsų telefoną i naują 
apsigyvenimo vietą. Usisakykite prieš

Trisdešimts Dienų
tarpi' balandžio 15 d. ir birželio 15 d. Pašau
kite Official: 100. Patarnavimas dovanai.

Įrašymas telefonų knygon užsibaigs 
Gegužio 15 dieną

Pasistengkite pranešti jusu seną antrašą, nu
meri telefono ir naują antrašą kuogreičiausiai, 
ydant vardas ir adresas .jūsų galėtų tilpti tele

fonų knygon, kuri bus Įduota spauzdinti Geg. 15 d.

yra viršenybės. Gira 
$5 iki $lb už akeri 

prie Roek Island gelžkeliu. Mesi 
galime suteikti jums vispuses, 
pasistikėtinas žinias — informa
cijas apie ūkininkavimo progas į

Suvalkų
uci ui ipii.au, ir 4x4.uu. nvieua . . . . . zacoi y vartotų dviračiu, paimtų išpar-• tciTltOI‘ljoj, kurių mes pasiUU)-i 3 f

fctoosj lemputėj ratai Svitos rei-l"10’ Ril^k j1^ PaČhj RaIba P.dS9 ĮI 7 Q !T1 I □ 11 I 0
kaimuos dalys už pusę paprastos kai-Į Tj. M. Allen, Passeilger T ra t'ne j g Įi R||||Q Į Į B O
n/W. Npnirk dvimpin Vnl nemunai m ii » «- -r i -i r . .'2 ■ ■■ ■ “

imuos dalys už pusę 
uos. Nepirk dviračio, kol negausi mii 

, su katalogo. Rašyk dabar.
,MEAD CYCLE CO., Dept. A—334 

CHICAGO, ILL.

1

Vhicago Telephone Company 
Bell Telephone Buildrng 

Official 100

Manager Roek Island Liųes, į|Į 
finom 718 La Šalie Station, Chi 13 
rago, llb (3) |

misti jų viduriams užkietėti. 
Duok jiems Trinerio Anieri- 
koninio Karčiojo Vyno EJlk- 
siro nuolatai tani tikrais y- 
minis, o pamatysi, kaip grei
tai jų sveikata pradės gerė
ti. Tas pats yra su suaugu
siais. Noroint duoti jiems

ną, 7.30 \akaie, šv. Jurgio pa-'priderama peną, reikia, kad 
.-anuos svetainėje (ant ,llaistas |>utų gerai suti,.?ki.

namas ir viduriai neužkietėtų. 
Trinerio Amerikoninis Kal
iojo Vyno Eliksiras užlaiko

LABDARYBĖS DRAUGI
JOS SUSIRINKIMAS.

Ketverge, balandžio 27 die-

SKAITYKIT IR PLATINKIT , 
“DRAUGĄ” Į

Phone Canal 2118

DR. A. YUSKA
LIETUVIS GYDYTOJAS

1749 So. Halsted CHICAGO, ILL.

Naudingos Knygos:
GYVENIMAI ŠVENTŲJŲ, dėl kiekvienos dienos per vi

sus metus, vienoje knygoje, tvirtais audimo ap
darais. Kaina ................................................................ $3.69

RANKVEDIS ANGLIŠKOS KALBOS. Lengvas būdas 
greitai pramokti angliškai pačiam per savą, tvir
tais apdarais .................................................................. $ 1.50

KIŠENINIS ŽODYNĖLIS lietuviškos ir angliškos kalbos .60
DAINOS parašytos kun. Vienožinskio, ..........................................15
MOKINTIS RAŠYTI VADOVĖLIS..................................................10

Viso vertės $5.75. Kas prisiąs $5.00 tas alpaikys visas įas 
knygas ir puiku Šv. Tėvo Popežiaus XV paveikslą dovanai.

(Norinti gali pirkti ir atskirai kiekviena knygoj 
Adresas:

NEW BRA SALE* O O.,
«329 Bo. Fairfield Ava.. CHICAGO ILL

Gaunamas

“ŪRAUSO” KNYGYNE 
Kaina su prisiunlimu 

$1.00

Telephone Yards 5834

DR. P. G. WIEGNER
25 So. Halsted strcet

CHICAGO, ILL.
(as)

geporto) Chicagos Labdary
bės Draugijos Centro komite
tas laikys savo susirinkimą.
Susiriiikiman meldžiami pri
būti visi Iniopų delegatai. Ir 
visos draugijos, prigulinčios Į 
Labdarybės Draugiją turi at
siusti savo atstovus. i . , , , ■ ,,,lAchland avė., Chicago, III.

P. Mažeika, m • • t • • .~ . ( i rmerio Lminientas vra įs-Centro pirm. • • , , •1 tikimas vaistas nuo ramati- 
įių skausmų raumenyse ir są
nariuose. Nelaiku kol skaus
mas bus nepakenčiamas, bet 
laikyk šit ąp nikų vaistą vi- 
uoinet po ranka ir vartok jį 

kaip tik pirmutiniai simpto-

virškinamuosius organus ge
rame veikimo stovyje. Gauna
mas aptiekose Kaina $1.00 

I Juozas Trinaris, 1333 - 1330 S.

REIKALAUJAME agentų 
vyrų ir moterų pardavinėti ge
rai kilančios firmos Šerus. Tu
ri Imt atsakanti ir pažinti sa
vo apylinkės lietuvių gyveni
mą-

Atsišaukite laiškais adresu: 
A. M. M.

% “Draugas” 1800 W. 4G st., 
Cbieago, III.

ŽIŪRĖK, KAS ČIA!
35 DOVANUS AUKSINIS Plated

LAIKRODĖLIS TIKTAI S5.25

DVI SAVAITI VALYS 
GHICAGĄ.

Nuo 24 balandžio iki 6l;',ai al,si,t‘ifkia- Kaina 2ūc. 
v • . . |ir o0c. Per krasą 3,>e. ir 60c.gegužio visoje Chieagoje i___________________ ‘_____________

bus valymas miesto nuo j -_M , .................................

įvairių nešvarumų. !ELIETUVIŠKA BANKA

’TOWN OF LAKE SAVINOS BANK i
Joseph J. Elias, Savininkas 

į 4600 -4602 S, Wood St. Chicago, III.
Priimame pinigus Į Banką užččdyjimtii nuo 
vieno dolerio ir daugiaus Ir mokame trečią 
procentą ratomis ant metų. Siuučiame pinigus 
į visas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai,

, svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir
~ e i N parduodame. Parduodame Aifkortes ant visų
Šiandie S vai vakare ¥einiitl f krajų IriS kraiaus. talpai tikietus antO O uu. \Ut\Utl F -jeleieukelių po vi^l Ameriką .r Europą

QVP- H Musų Banka išdirba visokius raštus ir dc- 
► ► i f; kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie-

- '• tuviams visokiuose atsitikimuose ir rcikaluo- 
Tik kreipkitės

LIETUVOS VYČIU CHOFlO 
' REPETICIJA.

Mark White
tailiejo ( llic&gOS apskričio įjie ypatilkallr per laiškus 
Ar , ... C glršminčtu antrašu.
Vyriu choro bus r(U)etieiją.;

Pasiklausyti dainų gali' 
atsilankyti ir pašaliniai j 
asmenys, neprigulintieji 1
prie viršminėto choro.

IŠKILMINGAS BALIUS,
Saldžiausios Širdies V. Jė

zaus draugija balandžio 29 d. i 
rengia pasilinksminimo vaka- j
ra, Petro Vengeliauskio sve-!4. .tainėje, kampas 45 gat. ir Tai-j 
man avė. Dovanoms skiria
mas auksinis laikrodėlis. Va- i 
karo pelnas skiriamas nukeli-j 
tėjusiems dėl karės lietuviams.. 
Visi lietuviai nuoširdžiai kvie-i 
čiami rengiamai! vakaran.

Pcl, Pieza,
d r. r a štili.’

L. VYČiy V-TOS KUOPOS 
SUSIRINKIMAS.

26 d. balandžio bus T,. Vy
čiu V-tos kuopos susirinkimas 
šv. Mikolo Ark. parapijos sve-1
tainėje. Todėl vyčiai ir vvtėsj
ir kurie norėtumėte prisidėti]

|gera, proga!

>5 Gramatika angliškos kalboi 
mokytis be mokytojo (apda-

& ryta)- ................................. |1.00 |
M Valkų Draugas arba kaip 
iįS mokytis skaityti ir rašyti J
S be mokytojo.............................16c jį

Naujai Budas mokytis ra- 
8 «yti be mokytojo .................10c ?•,

Aritmetika mokinimuisi M
rokundą, su paveikslais (ap- M 

# daryta) .................................. S6« g

-------- V
Viso —$1.60 g

Kas atsiąs iškirpęs šitą ap- S 
garsinimą iš "Draugo” ir K 
$1.00 per money orderį, tas 
gaus visas 4 knygas 60e. pl-

U ginu.
P. Mikolainis

ji R. P. D. Route 2,
HUDSON, N. T. |

Jeigu tavo britva neskilta 
gerai, tai tavo pustas netikęs. 
Rašysk pas mus, mes tau duo
sime gerą rodą kaslink pusty
mo britvos. Nusistebėsi daži- 
nojęs kaip lengvai yra išpus- 
toma britva, taip, kad skuti
mas barzdoj pavirsta į sma- 

iausią darbą. Rašyk tuojaus 
ietuviškai apt žemiau nurody
to adreso ir įdėk markę atsa
kymui.
Security Padlock Company,

Dept. ,
648 W. 31 st St., Chicago, III.

SHEBŪYGAN, WIS.
Iškilmingas vakaras su pra

kalbomis atsibus nedėlioj, ba
landžio 30. Parapijinėj salė
je. Pradžia 3 vai. po pietų. 
Kalbės dr- A. K. Rutkauskas 
iš Cbieago ir kiti kalbėtojai. 
Bus lošta komedija “Paskubė
jo”, dainos, deklamacijos ir 
t.t. Pelnas eis parapijos nau- 

Rengia Liet. Vyčių 51 
Susirinkimas; balius. 
Vietos šv. Jono Krik

dai.

Mokykloms Vadovėliai.
No. 735 LIETUVOS ISTORIJA. Sutaisė Pranas, 112 pusi.

1099 KRIKŠČIONIŠKO MOKSLO KATEKTZMAS Su
rengta ir užgirta trečiojo Baltimorės Koneilijaus. Pa
gal anglišką sutaisė Kun. E. B. Serafinas. Dalis I

1190 KRIKŠČIONIŠKO MOKSLO KATEKTZMAS 
Dalis II

1105 TRUMPA IJETUVIi; KALBOS GRAMATIKA. Su
taisyta mokytojaus .Juozo Damijonaičio, perspausta 
iš Trečiosios Laidos

1133 A B C liaiymo ir Skaitymo Pradžiamokslis. Su
taisė mokytojas Juoz. Damijonaitis. Dalis 1. Kie
tais drobės apdftrais ą

1134 SKAITYMO PRADŽIAMOKSLIS. Dalis II.. Su
taisyta J. Damijonaičio. (Vartojama vietoje “ 15,/- 
ka Žraiyzdntrs"), kietais drobės apdarais.

1138 GEOGRAFIJOS VADOVĖLIS. Su paveikslais ir 
spalvotais žemlapiais. Sutaisė Juoz. Gabrys. 77 pusi. 
NAUJAS ELEMENTORIUS. Parašė A. iš B. 

Užsakymus siunčiant adresuokite:

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

OC.

15e.

35c.

,’.»c.

35e.

(.ic.
Kk-.

mumt i 
20VtARS

S.
;A55>^

American jevvflry co :

Amerikos Lietuvių Mokykla
Mokinama: angliško! ir lietnvii- 

kos kalbą, aritmetikos, knygvedystėa, 
stenografijos, typewriting, pirklybos 
teisią, Suv. Valst. istorijos, abelnos 
istorijos, geografijos, politikinės eko
nomijos, pilietystės, dailarašystėa.

Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto 
iki 5 po pietą; vak. nno 7:30 iki 9:30. 
3360 Emerald ave„ Cnlcago, m.

į Šokių MokyklaX Viena iš geriausią mokyklą 
ant Tovvn of Lake, Skinderio 
svetainėje, 4523 So. Wood st., 
utarninko, eeredos ir pėtnyčioa 
vakaraus, nuo 7 iki 10 vai.

Mokantis šokti žmogus yra 
visados linksmas ir susirinki-

________ |oa
KARĖ SU KONKURENCIJA! MUMS NUOSTOLIS—JUS NAUDOKITĖS!
Už $5.25 pas mus pirksi labai grąžą GOLD Plated Laikrodėlį. Viršeliai dailiai 
išdabinti, mechanizmas tvirtas, eisena teisinga. Gvarancija 20 metą—pažymėta 
ii' ant viršelio. Beto gausite DOVANAI dar 35 įvairus reikalingus dalykėlius 
kaip antai: puikiausi retežėlį (lenciūgėlį) prie laikrolžio, žiedu, knyželį. Amū
ro brošku, širdelę su špilkute, špilkutę prie kaklaraišio, sagutės (kolonikai), 
mankietaras, kalnereliui ir marškiniams, peiliuku, 2 branzaletu, įvairi papuoša
lai (brelokai) prie retežėlio, armonikėlę, mažu žiurorėlę, pvpku, štvlėtu, Seout 
automatiška pistoletą, plunksnakotį, skustuvą (britvn), dirželį draug su puodu
ku dėl muilo prie barzdos skutymo ir daug kitą. NE LAUK, bet tuojaus per
skaitęs iškirpk tą apskelbimą ir atsiusk mums draug su 20 centu (markėmis 
arba pinigais), kurie bus zadotku, ydant mes būtumėm persitikrinę, kad jus 
tikrai norite pirkti. Gavę nuo jusu užsakymą mes kuogreičiausiai pasiusime
jums laikrodėlį su 35 dovanomis. Jei norite moteriška laikrodėlio gauti—pa- i * nnusmai. praieisn raiKą. aiusą 
žymėkite. Pirkdami pas mus neĮuiomi nerizikuojate. Jei laikrodėlis negeras I Ją mokykloje j trumpą laiką gali- Ą
pataisome arba naują prisiunčiąme. Jeigu busite neužsiganėdiue—grąžiname pi
nigus atgal. (Iš Kanados draug su užsakymu pasiųskite visus pinigus), l’irm 
negu pirksi kame kitur—pamėgink pas mus. Užsakymą pasiusk šiandie.

AMERICAN JEWELRY COMPANY Dep. D- 133. St. Louis, Mo.

SARAPAS& TAMOSIUNAS
23 Sheldon Street 

Hartfod, Conn.

iu visados linksmas ir susirinki- įį,"i muose linksmai iaiką pralei- į
ijj džia, ir visą yra gerbiamas, o Jw nemokantis šokti jaučiasi nuoJ visų atstumtas ir neturi kur j
4) linksmai praleisti laiką. Musą -

ma išmokti puikiausius šokius 5 
* už visai menką atlyginimą.X Su godone, į

Mokytojas S. T. Auškalnl*. >

ŠI
<■..

Tel. Randolph 52 46

A. A. Šlakis
ADVOKATAS

19 SO. LaSALLE St.
IRoom 815) Cbieago, Iii.

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

y j šaš

!>•

ykus, ą- %• t
-T . . . . . . -v £*•J dų ir tt., Taip-gi užlaikome marškinius, knklarišius, p 
*’* kalnerius, kepures, skrybėlės, kelines, gorsetus, žodžiu 

sakant, viską, kas tik yra reikalinga jaunimo apsirė-

88 Alės užlaikome dideliame pasirinkime Čovery 
moterims ir vaikams visokios spalvos, baltų, rudų, juo Geriausios Farmos

Pirkite pas saus farmas didžiau
sioje Lietuvią Parmeną Kolonijoj 
Amerikoje. Ta kolonija yra musą 
uždėta 1905 metais, ir jau apgyven-. . v . ... .. . . <* . f - w__—ro^ ____dimui. Užlaikom įvairius auksinius laikrodėlius, len- A i jiiiome su 360 lietuviais. Mes esame 

.. v. T , rn • 1 1 1 i B P«ni®usi ir didžiausi farmą pardavė-ClUgellUS, Žiedus gryno aukso. 1 unme gero darbo brit- g jai lietuviai Amerikoje. Mes par-
vų, peilių, puikiausių atviručių, fontaninių plunksnų ir | lame^JirkSnms^'^ranuius X“’- 

rius, Deeds ir čystus Abstraktus be 
jokią ekstra mokeščią. Mos turime 
šimtus visokio didumo fermą par
duoti: išdirbtą, su užsėtais javais 

.. su tonais ir budinkais. 2emė der
Lietuviai pas lietuvius. 3 n”gitusi^i ’yg.1 ™ juodže7iiu ? n°1 V bu, ir molis su gera smelžemė. Ge

J riausia ietnė dėl visokią javą, dar

t. t. Siuvame gražius garniturus, taisome senus, skal- V 
biame (laundry) marškinius, kalnerius ir tt. Didžiausia B 
agentūra laikraščių ir knygų. Galite pas mus užsira- g 

jį šyti. Gausite už tai dovanų

Vyrai!
Bita įstaiga yra tik vyrą gydymui. Joigu ielkote patar

navimą sąžiningo ir teisingo gydytojo, atsikreipkite J ofisą dėl 
Uekzaminavojuno. Tas jums nieko nekainuos ir jūs sėsit pri
versti čia gydyties, jei nenorite.

Geriausios Europos ir Amerikos metodos. Si įstaiga yra 
ntaisyta su visais naujaisiais instrumentais ir elektros intaisais, 
kurie yra reikalingi, kad nuodugniai ištyrus Jū">ą ligą. Ypatinga 
atida yra atkreipiama prie inkstą, pūslės, nervotumo, kraujo li
gą' ir abelno nusilpnėjimo.

Jei reikalingi gydymo, atsišaukit Į ofisą dei patašinio. Dvi- 
dsiimt triją metą gyvavimas iios įstaigos yra garantija tam, kad 
būsite gydomi pasekmingai.

PA8ITAKIMAI UŽLAIKOMI ■MUMTfa.

Dr. B. M. Ross,
35 So. Dearbon St. - - Chicago.

Kampas Monroe, penktas ssgitsa.

VALANDOS: Kasdien nuo 9 iki 4. Nedėllomli ano 1# iki 1 
Taipgi Paned., Seredoj, Pėtnyč. Subat. vakarais šuo 7 iki I vkl. 

(Imk slevatorią | C augštą).

žovią, sodą, pievą ir dėl ganyklą 
Turime daug žemės neišdirbtos, ge 
ros, kuri parduodama visokio didu 
mo plotais, pigiai, po $6,00 skeris 
ir brangiau, ant lengvą išmokėjimą. 
Kiekvienas gali tokios žemės pa- 
<dmti, ir dirbdamas mieste išmokėti, 
įgydamas tokiu budu geriausią far- 
■ną. PaslsiuiDinklPo nnsipirkti žemės, 
nes ji greit eina brangyn. Atvažiuo
kite pp.s raus, mos užtikrt r1-no jus, 
kad surasit farmų pagal sa< » norą, 
ir už ką busite dėkingi. Kviečiame 
visus miestų darbininkus ir biznie
rius apsigyventi grasiame ir svei
kame krašte, kur yra aplink vai 
kams mokyklą, bažnyčią, geležinke
lių ir gerą žvyruotą kelių, aplinkoje 
pirklybinio miesto Seottville's ir 
pačtavo miesto Ludington, Mieh. 

i Nusipirkite musų kolonijoje farmas, 
I jnms taip patiks ant musą farmą, 
I kad apie miestą uei pam išlyti ne 
I norėsite. Turėsite ant fnrmos sau 
! užtikrintą gerą gyvenimą; trumpu 
laikų farnia pati išsimokės visokias 
skolas, ir jus liksite į kelius metus 
tortingais farmieriais. Rašykite tuoj 
gausite Lietuvią Kolonijos mapą ir 
farmą katalogą dovanai. Tik įdėkite 
už 4 e.., štampą dėl pačtos kaštą. 

Tikras adresas:
A. KIEDI8 and OO.

REAL EPTATE 
Psoples Stata Bank Building 

BCOTTVIbLE, MICIl

ipii.au



