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Svarbi diena
Amerikos lietu
viams ypač
lietuvaitėms
Šiandien prasideda A. L.
R.- K.
Moterų Sąjungos
Paroda. Švento Jurgio sve
tainėje; (32 PI. ir Auburn
avė.) Chicagoje.
Visos pasaulio kulturingUsios tautos, visos galingosios vąlstijos steigia pa
rodas su įvairiausiais tik
slais. Musų-gi sesutės, vykindamos šią parodą, turi
tiktai vienų-vieną
tikslą
—parodyti,
kad sumanu
mas ir dailės skonis yra lie
tuvaičiu ingimta dovana.
Tikimės, kad musą tau
toje neatsiras tokių, kurie
neatjaustų
pasigerėjimo,
žiūrėdami į dailininkių pa
darytus daigtus. Lai visų
širdyse būna tikras noras
susipažinti su dailės apsi
reiškimais....
Dabar yra proga visiems
lietuviams, o ypatingai lie
tuvaitėms,
pasinaudoti ir
pamatyti šioje parodoje išstatytusius
daigtus. Ten
yra įvairiausiųjų gyvena
mųjų namų
papuošimui
daigtų ir šimtai skirtingų
dailės darbelių.
Dailės žinovai pažymės
atsižymėjusius dailės dar
bus, Už juos
bus duoda
ma dovanos pagyrimo laiš
kai. Gegužės mėti. 7 dieną
vakare bus parodos užda
rymo vakaras su programų
ir šokiais.
J parodą įžanga tiktai,
10 e. gi į pasilinksminimo
vakarą parodai pasibaigus,
Įžanga 25, 35 ir 50c.

ILL.,

4 DIENA GEGUŽĖS (MAY),

KETVIRTADIENIS,

1916 M.
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Meksikoje Suvie
nytoms Valstijoms’
nesiseka

SUSIMAINYS BE
LAISVIAIS,

Amerikos armija
ėjo į
Meksiką, tiesą pasakius, be
jokios tvarkos. Einančiajai
į Meksiką armijai nei kiek
nerūpėjo, kad ji gali būti
meksikonų apsupta. Išrodė
lyg tartum vienas ameriko
nų pulkas eina linktinį su
kitu amerikonų pulkų, kurs
toliau nueis, į Meksikos vi
durį. O Vilią kaip nepagau
tas, taip nepagautas. Jis tik
nuvedė Amerikos armiją į
Meksikos vidurį. Dabar ta
armija yra apsupta įširdu
sių meksikonų, kurie yra
pasiryžę kiekvienoj valanoj užpulti apsuptuosius.
Be to jau grąsia apsuptie
siems ir Meksikos armija.
Tokiu budu nusiųstajai į
Meksiką amerikonų armi
jai graso didelis pražuvimo
pavojus.

Kut-el-Amara turkai at
rado daugybę anglų karei
vių sergančių.
Sumanyta
tuos sergančius kareivius
sumainyti su anglų paim
tais turkų belaisviais ka
reiviais. Anglija ir Turki
ja taigi sutiko sergančiais
belaisviais susimainyti.

J. Rutkauskienė,
A. L. K. K. Moterų Są

jungos I apskr. pirm.

IŠKELIAUJA BERLYNAN.
Graikijos princas George
tomis dienomis išvažiuojąs iš
Atėnų ir keliausiąs j Berlyną
kokiais tai svarbiais reikalais.

SUV, VALSTIJŲ NESMAGUMAI SU MEKSIKA.
Mjeksikos konstitucionaistų partija su Carranza
priešakyj reikalauja, kad
Suv. Valstijų kariuomenė
tuojaus butų atšaukta iš
Meksikos. Suv.
Valstijų
vyriausybė atsisakė tą rei
kalavimą pildyti.
Tuščia
ambicija neleidžia taip da
ryti. Kurgi,
nesugavus
Vilios prisiimsi kokius ten
meksikonų reikalavimus.
Dabar pareina
žinios,
kad Carranzos kariuomenė
jau siunčiama į Chihualiua.
Toks pasielgimas — tai

su ugnimi

žaidimas. Iš

menkos kibirkštėlės

gali

kilti baisiausias gaisras —
gali kilti karas.

RYGOS FRONTE VOKIE
ČIAI LAKŪNAI VEIKIA.
Tš Berlyno pranešama,
kad aplink
Rygą pasek
mingai veikia vokiečių la
kūnai. Jie bombarduoja ru
sų karinius sandelius ir lai
vus Rygos užlajoj. Vokie
čių hydroplanai ant Oesel
salos bombomis sugadino
rusų aeroplanų pašiurę. Ru
sų lakūnai
buvo mėginę
bombarduoti Vindavos uos
tą. Bet vokiečių artilerija
juos nuvijo.

FRANCOZAI SULAIKĖ
S. V. GARLAIVĮ.

Iš streiko McCormicko įstai
gose

PARODA
RUMUNIJA RENGIAS Į
KARĘ SU RUSIJA.

Rumunijos buvusysis ministerių prezidentas Carp
į laikraštį “Moldavą” para
š didelį straipsnį. Jis šau
McCormicko įstaigose strei
kia savo tautiečius
stoti
kui dar nesimato galo. Vakar
į karę su Rusija. Jis sako:
rytą sustreikavo likusieji dar
“Mes norime kariauti su
bininkai.
norime
Vakar diena praėjo ramiai/ Rusija, nes mes
nes kompanija kol kas nesi nugalėti tų amžinąjį musų
Mes turime
naudoja streiklaužiais, kas tie priešininką.
atimti nuo Rusijos Besara
sa, jų ir negauna.
nuo
Industrialistai
prašalinta biją nuo Chotimo,
nuo streiko vedimo. Ją vieton Dniestro ir Pruto iki ju
pakviesta A. F. of Labor agen ros. Mes nenorime svetimų
tai.
Kompanija neatsisako šalių užgrobti. Besarabija
vesti su darbininkais derybų. yra musų. Mums reikalin
Vokiečių laikraščiai rašo, ga Dobrudza nuo Bugo iki
kad kompanija žadanti kiek Ingei. Rusai patįs pripa
galima darbininkams nusileis žįsta, kad ten gyvena ru
ti. Tatai yra didelė viltis lai munai.
mėti.
Mums reikalinga ateity
P. C.
je ir Odesa. Jei nlaskoliai
kada grūmotu Europos ci
ITALAI DVIEJU DIENO vilizacijai, mes turime susistiprinti
ant Juodosios
juros kraštų. Per tuos lai
MŪŠĮ LAIMĖJO.
mėjimus
mes sustiprėsiItalai po dviejų dienų atkak- rne. Dėlto į karę su Rusi
kliam mušiui Alpų kalnynuo ja!
se iš austrų atėmė jų pozici
jas: Crozzon, Crozzon di Sa VOKIEČIAI SKANDINA
ręs, Lares ir Covento perėji
LAIVUS.
mus. Tos pozicijos stovi ant
kelių tūkstančių metrų augštu
Iš Berlyno 1 gegužės pra
mos. Tos augštumos amžinai
neša,
kad vokiečių povan
sniegu ir ledais apklotos.
deninė laivė nuskandinusi
netol Salonikų didelį anglų
garlaivį.
Taippat didoką
anglų garlaivį vokiečiai nu
Anglijos garlaivis Tlendomball sutorpeduotas. Juo iš A- skandinę prie pat Anglijos.

kurių daroma saldykla. Rei
kalingos ir mielės ir kitkas.
Kadangi alaus gėlimas nema
žėja, vyriausybė sumanė, kad
alus butų pardavinėjamas su
kortelėmis. Iki šiol kortelės įvesta duonai, sviestui, pienui
ir muilui. Dabar bus ir alui.
Tolesniai be "kortelių nebusią
galima gauti nei kavos, nei ar
batžolių. Tuo budu norima
sutaupyti valgiai, gėrimai.
Toks būdas šaliai ir gyvento
jams naudingas. Turčiai varg
dienių negali išnaudoti. Mai
sto gavimo žvilgsniu visi yra
lygus valstybės akyse. Ir Ru
sija ir kitos kariaujančios ša
lis iš Vokietijos mokosi. Ir
kitur jau imama kalbėti apie
kortelių sistemą.

DU ANGLĮ) LAIVU
NUSKENDO.
Tarpžemės juroj du ang
lų karės laivu — Aegusa ir
Nasturtium nuskendo. Pasa
kojama, abudu užplaukusiu
ant minų. Nuskendo ir 13
jurininkų.

Franeuzų skraiduolis pa
leido vieną šūvį jš anuotos
ir sulaikė ant Atlantiko S.
Valstijų garlaivį Isthmian.
Persitikrinę
kieno laivas
Pasitraukė iš Anglijos leido jam toliaus plaukti.
Anglų kariuomenės generaBaltimorės
kabinėto Airijos ministe- Isthmian iš
lis štabas praneša, kad Brita
ris Augustine Birrell. Jis plaukia į Rio Janeiro.
nijos armijoj tarnauja 7 tūk
kaltinamas, kad laiku ne
stančiai dailininkų.
užbėgęs airių sukilimui. Už
tai gal dar bus patrauktas
Su gegužės pradžia visoj
atsakomybėn. Nes airiu suAmerikoj Įvyko daug darbi
kilimas Anglijai
padarė ninkų streikų. Vienur-kitur merikos į Belgiją gabenta
.
.
daug nesmagumų
ir bai pasitaiko kruvinų susirėmimų. 231.000 bušelių kviečių. Plau- SvCaiJOS SOCiallStai
mės.
Į
SUSkilo
Edgar Thompson Steel Co. kė į Rotterdamą.

AIRIJOS MINISTERIS RE
ZIGNAVO.

DAILININKAI ANGLŲ
ARMIJOJ.

DARBININKŲ STREIKAI. NUSKENDO SU KVIEČIAIS

Keturi prancūzų
vaikai popiežiui
gromatą paraše

Keturi franeuzų vaikai
nusiuntė, šv. Tėvui
jaus
mingą grometą, už tai, kad
popiežius išgelbėjo jų tė
Prūsų Lietuvoje laikraščiai vą. ,
Šitai ta grometa:
praneša, jog svaras juodos
Šventasis
Tėve!
duonos Kaune kaštuoja S kap.
baltos gi duonos svnras — 15 Mes keturi franeuzų vai
kap. Mėsa neperbrangi. Vai- kai siunčiame Jūsų Švente
gomieji daiktai Vilniuje biskį nybei širdingą padekuoji
brangesni. Tik yra didelė sto- mą, „ž Jūsų tėvišką maloka drabužių.
t..„-----:—±r_
nę, su kuria Jus
rūpinatės

BRANGUMAS LIETUVOJE.

karės nelaisviais.
Musų tėvas, franeuzų oficieris, paimtas
į nelaisvę,
sunkiai išsirgo
septynius
mėnesius. Per Jūsų Šven
tenybės rūpestį jis buvo
paliuosuotas iš nelaisvės ir
į Šveicarijos sveikiausią li
goninę nusiųstas.
Mes tariame Jūsų Šven
tenybei širdingą ačiū už iš
gelbėjimą iš nelaisvės
ir
munirties musų tėvą.
Prašydami Jūsų Švente
nybės palabinamo mums,
musų familijai
ir
visai
Franeijai, mes išreiškiame
Jums savo didžiausią pa
garbą ir ištikimybę.
Paryžius 8 vas. 1916 m.
Bulvaras Vlietor liūgo N.
137. Jokūbas Ilollande, 14
metų, amžiaus; Jonas Hollande'13 metų amžiaus; Ma
ria Hollande
10 ir pusės
metų amžiaus; Aliee Hol
lande 2 m. amžiaus.

No. 18

įstaigose, Braddock, Pa. su
streikavo arti 7,(XX) darbinin
kų. Vakar streikininkai su
sirėmė su policija. Praneša
ma, kad apie 20 streikininkų
liko nužudyta. Dar daugiau jų
sužeista.
New Yorke išeina streiknn 90,000 rubsiuvių. Tenai
rūbų dirbimo įstaigų savinin
kai pirm kelių dienų buvo pa
skelbę darbininkams lokautą.
Pittsburge, Pa., gatvekarių
konduktoriai ir motornianai
po kelių dienų streiko nubal
savo darban grįžti.
Clevelande, O., gatvekarių
konduktoriai su motormanais
pasirengę streikuoti.

SUMAŽINS MĖSOS
VARTOJIMĄ.

Laikraščiai praneša, kad
Švedijos socialistai,
kurie
ilgą laiką vis tarp savęs
pešėsi, pagaliaus suskilo į
dvi dali. Dabar vieni kitus
Londone nesenai sutverta išduoda valdžiai, prasidė
komitetas iš 26 žmonių. Ko jo areštai.

NUO REDAKCIJOS

Redakcija neužlaiko jo
kių atsiųstųjų
korespon
dencijų, ir jų atgal negrą
žino, nebent tik tiems, ku
rie atsiunčia pačtos markes
ir tai ne vėliau 2 savaičių
nuo gavimo korespondenci
jos.

mitetas dabar Anglijos vy
riausybei pataria sumažinti
mėsos vartojimą visoj šalyj.
Tegu nors vieną dieną sa
vaitėje gyventojai apsieitų
Chicago ir apylinkės
be mėsos. Ekonominiu žvil
Šiandie lietus ir šalta; rygsniu, tas butų labai naudin Vokietijoj ir karės metu a- toj gražus
oras ir <iek
ga. Be to, komitetas pataria laus perdaug suvartojama. šilčiau.
sumažinti svaiginamų gėra Tns pabrangina valgį. Juk
Saulė teka 4:43, leidžia
lų vartojimą.
alaus dirbimui reikia javų, iš si 6:51.

SUMAŽINS ALAUS
YARTOJIMA.

ORAS.
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katalikas, už tų šmeižimų pa- PlįyiUVRJlA IINIDTI IIC
duodu teisman “Šaltinio” re pVfflAIl I WlJį {KUKU Llt“
p’į'"
\; i 11 o s ii' n'
daktorių ir visus tuos, kas, ži-i
;
.
---------ryti {Uiti u
įlodamas apie tų šmeižimų, tą
numeri platina, arba tų šmei-l
Batų valytojai tLieagojej' j1'”'; ’
žinių žodžiu atkartoja. Prašau)
yra bloginusiame p:m 'jone. Į j0
gerbiamųjų skaitytojų praneš-1
Posėdyje kovo 15 dieną
Daugumas iš jų graikai. .Jiej! ' rA’- o-.1
ti man apie tokius šmeižimo šių metų Durna priėmė se gailiui nuo 10 iki 2 ! <;<de 'in jKa.iaio-.aplatintojus stačiai, arba laišku kančią fonnulą
(rezoiiu- mėnesiui ir “užlaikymą”.!.:1- Bazine;
per “Liet. V-ko redakcijų”. ei.j. ). Pripažįstame buValgi verda patys sau, guli!Aš tikiu Į
“Kur tik pasisuki, visi juo tin i, kad apšvietus minisviename kambaryj 10 — i:?'to Rymo
kiasi is tos Bulotos telegra-i įpt j.,, pasįBaigus karei, iš- žmonių.
T nūn piausia jb ne į g v \ eini K
mos b-ištikm. C,a'‘pi,-n,,.|-! ti]-)t|, h. įn(1-t|1 , Va|stii„a
darbo dieną 13 valandą. I\ą! likrnsai. į;
viu “didvvns” padare tik- ,
...
' . ,
. Dūma projektų atidarymo gauna mm publikos dov.ii • ; o. .\ Į i ' . a ,
rus .juokus. Tsikarsciavo ligi!-..
'. . .
, ‘
šeiinvninkai varu atenia.
.to, /i*
,
•
4. •
įSuur-vakariniame
krašte
, Kristaus \
kad traukia teisman visų;
Netekę
kantrybės
v;d
;
t
•..
į
i
; ne i i Atu i a
Suvalkų gubernijų, nes visi t;, I n,,,' els,feto.
“Šaltinį” skaitė ir “tų šnieiži-į
Lichacevas. mano, jog pastaromis dienomis imt ai t; Jį;..<2 i,
y. .
...
mą žodžiu atkartojo”. Mat, Pa‘°£iausia vieta uniiersi- susiorganizuoti.
jau kokiu bildu grasina atkerii butų Vilnius. Atidašyti suvalkiečiams, kad sutarė rai t universitetą,s sako Čiz' daugiau .jo neberinkti atstovu.,eli; čevas, nesunku Kutų is- KATALIKŲ PRIEŠININ
KAS ANT MIRTIES
Dabar visi sako, kad ir naba teigti 'isų eilę katedrų, ku
gams “pirmeiviams” teks til rių {įžymiausiu tikslu bus
PATALO.
pti draugi“ su katalikais, nes ir ap;upinimas kultūrinių rei
jie skaitė tų “šaltinio” nume ka ų lietuvių
tautos. Pa
ri ir atkartojo tų “šmeižimų”. vyzdžiui reikėtų
Pateko Į Kataliku
įsteigti
Na, ar ne juokai?...
Ligonbutį.
katedrą lietuvių literatūros,
“raibai bus indoimi Bulotos
lietuviu kalbos, Lietuvos
byla su visa Suvalkija. Tiktai
ist »rijos (kairieji šaukia:
Pradžioje ko\o niė.n sįi
kas-žiu ar neišeis, prasčiau,
“
Teisybė!
Bravo
naeijonaPaul Miiaglia, didziaimi,
kai,) sudaižybomis. ,<> kad čia
list
ai!
”
)
kat;dikų priešininkas, lm- ,)•
ims “Šaltinis“ ir laimės bylų.
Lietuva
sulošė
svarbiau

laukdamas elevatoriaus pi<
Tuomet jau bus ir teismo prisią
rolę
rusų
istiyijoje,
to

tii ė ję dalyje < 'bie.ugos, la e
Įiąžinta, kad Bulota yra ištik
rują katalikų tikėjimo neprie lia is kalba čiehačevas. Iš po ištiktas stabu. Ktiogrei- i 'e
Rusijos činusia nu\ežė ji i katalikų! !
tebus ir kataliku Bažnyčių, jo; ir prasidėjo
griovikas...x (ierai. lauksimi' tauta. Tukino bildu Lietu ligonbutį t.' len-y 1 lospital i. j
bylos, tai turėsime bent viena vi! ir l’usija nuo amžių yra Kuomi t .jis atkpeikei
»a- '-į
patentuota katalikų tikėjimo j
įp vokiečiu broiii- matė apie sa\ e viemiob s,! ' įn<!|>rietelii.i, nes ligi tiol inu- | ru »tas kumštis nekados .jų kurių .jis baisiisi neapk z- y
sų “|>i rineiviai” nori pasislėpt jų neperskirs
(Dešinieji davo. Jis kibai snsigraudi į
t i esą bedieviai ir kataliku sinkia: “Bravo!”... Kun.
no regėdamas, kaip .jos rū
Bažnyčios liepi li teliai”.
Miieii jauskas
iš vietos: pestingai prižiūri ji. ’Matv-K
“Koketuoja”.
i darnias, kad reikės jam mi'- !y
Nauji geležinkeliai
ti, jis iiukėsi katalikų kuui-y ,;|
go. Be to etai dar koki do-i- .'-.į iiiįhu',-’'
Lietuvoje
j km rentą jis padiktavo i1' 'ne Į v: ąjui s Baž.
AUKOKITE TAUTOS
laikraščiai praneša, kad
vokiečiai daro naują gels-

kareisavo

. : ' S\ eienri g.

ipvatęs, K

mane
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Dabartiniais laikais Ameri-1
koje A. Bulota laiko prakalDusu valdžios laikius
iais ir renka socialistu šelpi- ‘ tis “Novoje A remia” No.
mo fondui aukas.
! 14371 telegramoje iš LoiiIr štai kas tenka L šaltiny j” dūlio praneša, kad Angli(No. 39, 1912 m.) skaityti a- jos spauda, ir politikos veipie Bulotą:
kojai reikalauja, kad turi
“Visokiais budais šoko Bu- j,ut atiduota
sąjungiiiinlota su “šaltiniu” kovoti.ijianis dvidešimčiai
metu
Priėjo net prie laižybu. Ir Į(h,lis prusįjos
į rytus
nelaimė... visur Bulotai n-ikė-1 „„„
Elb„s. Prllsll ag.
jų pasitraukti, kaip nors išsi ra riju valdžią permainius
>
J
sukti.
Zg J'
Į savivaldą, sąjungininkai
“Mes jau rašėme “Šal.” N.
duotu Vendams ir Lietu37, jog vien dėlto nepriėmėme
.
i -v ,
, , .
viams Prusnose teisę varBulotos laizvbu, kau .jos su
.
spragomis, kad advokatas nc-';toU savo kalbi-\ Puidose
tVp’-’-'i ■
L«
mokėjo net tokio menko daik-]jr mokyklose. lų pio\ mol
to, kaip laižybos, tinkamai pa-!K1 likimas galėtij būti im
si ulyti. Mes negalėjome ir no ta'tas vėliaus. Vokiečiams
ra «
«? ! O Z
už
atėmimą
šių
žemių
gali

galime žinoti, ar p. Bulota tik
nepasiliko sau spragos pralai ma butu atlyginti prijun
vokišku
mėjus lažybas neužmokėti pi gimu Austrijos
nigu.
provincijų.
“Atstovas gi Bulota nepri--------------ėmė musų laižvbų vien deltoj it
ikad prispirtas prie sienos jau
dllUIldlO
nebegalėjo išsisukti, o poros
Radviliškis
tūkstančių rublių mokėti ne- Į
norėjo. .
j Centralinio Komiteto Lie
“Ką Dievas nori klupdyti ,|
Draugijos įgaliotinis Airijos sostinės Dublino .zvzibn : •?
tam ir protų pamaišo. Lygiai!Stokholme (Švedijoj)
J. savo amžinus
smaugė,ų.s .žygi?-.
atsitiko su p. Bulota. Išėjus . - ,. '
J
■
...
. ,, Ar.gstuolis sužinojo
ten
Tris žymus veikėjui, 'oi u n
38 nepaprastam “Šaltinio
Šaltinio”
•
..
1 1
pa ; is ispanų pasiuntiny- tenatas AVimborn; (2) Ai
z. m
numeriui p. Bulota tiesiog ne
žinojo kur dingti. Turbūt, no bėig kad Nemunėlio Rad niond; (3) Airijos reikalu v
rėdamas kų pagųzdinti mušė viliškyje katalikų bažnyčia rell.
savo prieteliams, “Liet. Ūki-1sudegusi.
Reformatų gi
ninkui” SU “Liet. žiniomis”,!smarkiai nukentėjusi per
ĮVAIRIOS
šiokią juokų telegrama.
Į mūšį. Nuardytas visas sto“šaltinio” 38 extra mime-įga£, nugriauta bokšto dalis
ryje parašyta taip: “Bulota j ir išdaužyti visi langai,
vra tikras kataliku
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SAVAITINIS DRAUGAS
'jos pakrančių vokiečių ka-iauK*tni padangėse
atliko
irų laivyną. Bet pirm to vo- dvikovų vokiečių zeppelikiečiai subombardavo Ang- nas Ru prancūzų
lakunu
pabudo
9
Jijos miestu — Great Yar- ir į pinnųjĮ
niouth ir Loįvestof. Paskui bombas. Ar zeppelinas kiek
ji dauguma anglų armijos vienų anglų karo laivų ge nuo to nukentėjo, nežinia.
vyresniųjų generolų
yra rokai apdaužė
ir du nus Tik žinoma, kad jis pas
prūdo.
airiai. Na o šie, žinodami, kandino.

IS KARES LAUKO

Respublikos
apšaukimas kaip anglai žudo jų geriau
sius
tėvynainius, ar be
DIDELĖS RIAUŠĖS RUSŲ
Airijoje
norės taip smarkiai mušties su vokiečiais už ang
MIESTE BAKU.
Dublinas, balandžio 30 d. lus, tai didelis klausimas.

— Airijos respublikos proklemacija tapo paskelbta,
Pasirodo, ant Kaukazo,
panedėlyje,
balandžio 24
mieste Baku neseniai buvo
dienoje, kuri skamba šiaip:
didžiausios riaušios.
“Laikinė Irlandijos val
Vieno sekmadienio rytų,
džia i Irlandijos liaudį:
žaliojoj turgavietėj
(rin
“Vardan Dievo ir miru
koj), moterų būrys pradė
sių protėvių, Airija šaukia
Iš Londono 28 balandžio jo daužyti krautuvės. Ne
savo vaikus spiestis po vė praneša, kad vokiečių po pasitenkinimų, gird, sukėlė
liava ir stoja
kovon už vandeninės laivės atvežu- didelis pabrangimas maisto,
laisvę. Kareivišką
Airija sios airiams didelės galy ypač bulvių. Nerimo vilnis
dabar prisirengusi
pade bės amunicijos:
šautuvų^ užliejo kuone visų miestų.
dant jos ištremtiems vai kulkasvaidžių, kulkų ir tt. Prasidėjo plėšimas netiktai
kams
Amerikoje bei jos Su tais ginklais airiai da valgomųjų
prekių, bet ir
narsiems talkininkams, pa bar kovoja prieš atsiustąją galanterijos
dalykų, dra
sitikėdami savomis spėko anglų armiją.
bužių ir net, aukso magazi
mis, Airija stoja kovon su
nų. Trečių dienų jau pra
pergalės vilčia.
dėjo
daužyti malūnus,
“Mes apskelbiame, kad
miltų sandėlius, cukraus ir
arbatos magazinus. Ketvir
Airijos žmonės turi teisę
valdyti Airijos šalį, kad Ai
tų dienų policija
pamatė,
rija pasiliuosuoja iš pančių,
kad riaušės perdaug ple
čiasi ir nutarė jas sustab
idant tapti savystovė. Ne
dyti. Prieš tų dar miesto
tiesėta per ilgą laiką sveti
tovėje
Kut
ei
Amara,
Meso

gatvėse buvo išlipinta laiki
mos šalies priespauda neiš
potamijoj.
Turkai
anglus
ten
nojo generolo — guberna
dildė ir neišdildys tų tiesų,
buvo
apgulę
per
143
dienas.
toriaus pranešimas, draujei bent
Airijos
liaudis
Anglija visų laika mėgino ap džiąs rodyties gatvėse vė
taptų išnaikinta.
gultiesiems pagelbėti. Siun
liau 7 vai. vakaro ir rinktis
Pasiremdami ant to tei
tinėjo kariuomenę turkus at
sybės pamato, šiuomi mes mušti. liet turkai paliko ne kuopomis. Visi gyventojai
šaukiami prie tvarkos, ra
apskelbiame Airijos respu įveikiami.
bliką, kaipo savystovę
ir
Anglijos generolas majoras mumo.
Neklausydami generoloneprigulmingą
valstiją ir Charles Townshed su 10,000
prisiekiame padėti savo gy armija pasidavė turkams tvir gubernatoriaus atsišaukimo
tiem Toįvnslied, norėdamas žmonės ir toliau nerimastavastį
ir gyvastis
musų
draugų vardan tos laisvės, užpulti Bagdadą, turėjo su sa vo, rinkosi būriai riaušinin
jos gerovės ir jos išaugšti- vimi 50,000 kariuomenės. Iš kų, grasindami sugriausią
tos visos armijos paliko tik krautuves, sandėlius, pre
nimo kitų tautų tarpe.
Airijos respublika reika-Įap\mk
Kut-el-Ama- kybos įstaigas. Policija ne

Vokiečiai palai
ko airių sukili
mą.

Anglijos armija
Mesopotamijoje
turkams_pasidave

JUODIEJI KAREIVIAI.
Plymouth National

Dabar Laikas

BANK

PIRKTI FARMAS

Daug juodukų kareivių Į
dabar mušasi su vokiečiais į
Plymouth, Pa.
franeuzų ir anglų armijose. į
Kapitalas su pervirSiu
Iš Indijos atgabenta
70 Į
$165,000.00.
tūkstančių juodųjų karei
Šitoji Banka prižiūroma
vių anglams į talka. Nema Suvienytų Valstijų valdžios.
žai per Marselio uostų jųjų Moka 3 nuošimčius nao sudė
Apie Verduną atvyko ir Francijon. Euro tų pinigų. Galima susikalbėti
taip aprūpina Indi lietuviškai.
renkas toki au piečiai
G. N. Posf/eJ/ttcaiAe,
jos gyventojus, kad jiems
iždininkas.
dra, kokios dar nieko netrūksta. Atvažia Mandagus patarnavimas.
vus jiems į Marselį, franeu
nebuvo buvę. zai Azijos juodukus patal
pino zoologiškame sodne,
kame yra klėtkos
su ti
Kas iš West Side’čių užsisakis
Iš Amsterdamo 28 balan grais, levais ir beždžionė
užmokėdamas
džio telegrafuoja, kad vo mis, kad jie tokiuo budu “DRAUGĄ”,
$3.00, gaus dovanu
didžiausį
kiečiai surinkę netol Ver- jaustus kaip namie.
Amerikos
lietuvių “Metraštį”

Mes turime pardavimui dau
gybę geriausios žemės dėl ukinikavimo Micliigano ir IFisconsino valstijose. Žemė —
juodžemis su moliu. Vieta
tarpe gražiausiųjų ežerų, la
bai tinkama dėl “sumer resort“, pne geležinkelių, gerų
kelių ir geriausios vandens
vandens transportacijos. Kli
matas puikiausias, kokį tik ta
msta gali rasti visoje Ameri
koje — sveikas, malonus.
Būdami didžiausiais žemės
savininkais MICHIGANE ir
WISCONSINE, mes galime
parduoti žemes labai pigiai ir
su mažiausiais įraokėjimais.
dieraštį .

Svarbi žinia West Sidinčiams.

duno 1 milijoną ir 300 tūk
stančių kareivių.
Aštuoni
šimtai
tūkstančių
stoją
prieš
anglus, o 500 tūk
stančių geriausių kareivių
atsiųsta prie Verduno.

Franeuzų juodieji talki
ninkai iš Senegalijoš buk
labai narsus, tik vaikiški.
Atvykę karės laukan jie vi
sųpirma klausia, kame prie
šininkas ir tuojaus lipa į
Vokiečiai matyti yra pa
medžius,
kad
pamatyti
siryžę būtinai paimti tą ga
kaip bombos sprogsta, mo
lingiausią franeuzų tvirto
juoja su rankomis lyg tar
vę.
tum norėdami
nutverti
bombas.

Kodėl rusu ka
riuomene atvyko
Francijom
Franci j a turi labai daug
amunicijos: kaip tai ginklų,
šovinių, kariškų automobi
lių, drabužių
ir tt. Prie
Verduno franeuzai kasdien
išaikvoja apie 300.000 šo
vinių ir nekuomet nepris
tinga jųjų. Rusija gi prie
šingai. Ji turi daugiau už
Francijų kareivių, bet už
tat jai stoka
amunicijos,
ypač šautuvų.
Kaikurie
kareiviai pasakoja, jog bu
vę atsitikimų, kad su pa
prastomis lazdomis kartais
prisieidavo
stoti mušiu
prieš vokiečius. Arba vėl:
pirma eilė kareivių eina su
šautuvais, antroji gi eilė,. su
tuščiomis rankomis. Kuo
met kų nors iš prišakinės
eilės užmuša ar smarkiai
sužeidžia, tuomet užpaka->
lyj stovįs draugas paima
šautuvą. Prie
dabartinių
išlygų lengviaus yra Rusi
jai
išsiųsti į
Francijų
vyrus irfušti tų patį vokietį,
negu parsigabenti iš ten už
tektinai amunicijos. Be to
neperdaugįausia ir maisto
jų plačioj tėvynėj.

NAUJA REVOLIUCIJA
MEKSIKOJ.
Gen. Juan Carraseo, kituo
met buvęs
karštas
Carranzos šalininkas, sukėlė nau
jų revoliucijų Sinaloa provin
cijoj. Jis stoja priešais patį
Carranzų. Spėjama, Carras
eo susijungsiąs su Vilią ir bendrai veiksiąs ne tik prieš lai
kinų Meksikos prezidentų, bet
ir prieš aiųerikonus.

per mane
metama
arba per metus dvisavaitinį ki. | Perknnt.cj., nuo musų žemes

nemokti mokesčių Michigąne
per penkis metus. Visos mu
sų neišdirbtos žemės randasi
arti prie geležinkelių, gerų ke
lių, mokyklų, bažnyčių ir mie
stų, tarpe puikių farmų su
P. CIBULSKIS,
gražiais triobesiais ir sodnais.
2112 W. 21 PI.
Chicago, HL Nors pirksi nuo musų neišdirbta žemę — vistiek turėsi
JUS GALITE IŠAUGITI j kaimynų senai gyvenančiųjų
farmerių, kurie reikalui esant
labai mielai pagelbėja naujo
kams.
PASEKMINGAS,
MOKSLIŠKAS
Mes turime pardavimui ir
GYDYMAS DYKAI
DEL VYRU IR
daugelį
išdirbtų farmų, su trio
MOTERIŲ.
Lesiais, gyvuliais ir tt. Tik
eik ir gyvenk. Del stokos vie
tos paduodame čionai tiktai
vieną labai puikių farmų:
80 akrų, 15 akrų dirbamos,
visa aptverta, nauji triobesiai, našus sodnas, šulinys su
Ar slinka jums pluakal?
Ar pražilę jusu plaukai nuo metu? Ar
užkrėsti kokias nors ne sveikumais ir kios farmos.
Nuo miesto 3
limpanti jie?
Ar randas plaiskotes, niežas odos galvos? pumpa.
Žemė nuolaidi, geAr plinkl, bei pradedi plikti?
Ar kenkia kas iš aukščiau pasakytu liga,
riausis
juodžemis
ęu moliu,
Vžsakykete
feemu
iuubar prie gero kelio. Aplinui pui‘•TEISYBE APIE rUAUEUS,”
Parašlta carapi s ({.trs'aso rpccl.iHšto.
mylios. Kaina tik $2,000; 700
kurioje randas ivuir. s žinios:
Gražybe plauku.—su.lojimas plauko ir
dol. perkant įmokėti, o liku
odos galvos.
Prie' a lis
Ir žilumas—Kaip užlaikyti sveikatą ir išau
sius lengviausiais išmokėji
ginti plaukus.—Ir kata tai i penktus sav;:turėti gražius plaukus.—žili plaukuul.
— Bnrzda.—ir dekavones nuo užganėdintu mais.
l.’.lętu.
GYDYMAS DYKAI.
Del visokių žinių apie farMęs galome pertikrenti kiekviena, kad I
!mas arba žemes rašykite tie-.
.lokėms rosiu* iV’ykiu su
i «« į mil SU Vyriausių oflSU Ši’b.s ifisiučeme kiekvienam dolerine dėžulė
Galvacura—os M. 1 ir knygute “Teisybe taip:

kraštį ‘Tikyba ir Dora”.
Užsimokėjęs $3.50, gaus per
ištisius metus dienraštį “Drau
gą” ir mėnesinį juokų laikraštį
“Žvirblį”.
Nauduokitės gera proga!

PLAUKUS

slinkimo

plaukti

lit

JUODOJI ANGLIJOS HISSTORIJOJ SAVAITĖ.

re kareiviai išmirė nuo ligų ir galėdama geruoju sustab
bado arba žuvo susirėmimuo dyti riaušininkų, ėmėsi šau
se.
tuvų. Kariškoji miesto val
Apie Plaukus.” Kniaukėte žemiau atspauitiy kuponą. Ir slusketc šianden.
Anglai pirm pasidavimo su džia įsakė į niekų neatsi
Union Laboratory, Bok 637, Union, N. Y.
UNION LACORATOP.Y,
naikino savo anuotas, amuni žvelgiant šaudyti į sukilu
E3qx 537, Union, N. Y.
rinčių i dedamas 10 centu dėl apmocija ir visokių karėsmedega.
Tokia
yra
praeitoji
savaitė.
' ėjimo kaštu perslutimn. meldžiu išsiųsti
sių minių. Nikolajevo gat
:;i tojaus jusu dolerine dėžutė Calvacura
Anglijai tas pasidavimas vėje sustatė
Tomis keliomis dienomis Ang N.i 'asiaskete
1 ir knygine
'Teisybe Apie Plaukus.”
kulkasvaisykiu kuponą su jusu antrašu.)
nemažas smūgis. Bet turkai džius, diktoki būriai kaliją patiko didžiausios nelai
neatsidžiaugia tokiuo stoviu.
mės. Štai nekurios jų: Airi
rioumenės
apspito aplink
Vyriškų Drabužių Išpardavimas
joj kilo revoliucija; Tarpžemiestų, atkirto kelių nuo’
mės juroj nuskendo vienas di
Mes gvarantuojame kad sutaupysime jums 50% jūsų pi
Balaehanavo, iš kur bijojo
džiųjų karės laivų; nepasise
nigų
ant drabužių. Sanitariškai išvalyti1, truputį vartoti nuo
si užpuolimo tenykščių dar
kimai kariauti su turkais Mė$25 iki $85 ant orderio daryti siutai $5.C0 ir augščiau. Nau
bininkų. Šaudant i minių 4
sopotamijoj.
ji ir neatimti ant orderio padaryti siutai už pusę kainos $4.
tapo užmušta, 2 mirtinai
$5 ir $6.00. Ant orderio siūtos kelinės už $2.50.
sužeista ir keliolika leng
KUPARAJ ir VALYZAI
viau sužeista. Laike riaušių
S. Gordon
akmenimis ir lazdomis su
1415 So. Halsted St.
Chicago, III.
Iš Berlyno 27 balandžio mušta keliolika kazoku ir
Atdara kasdieną (ir Nedelioj) dienomis ir vakarais.
praneša, kad jurose įvy policistų; jų skaitliuje la
kusi kova. Vokiečiai kova bai sumuštas vienas pristaKova priespau- laimėję,
jie
nuskandinę vas. Apie 2 vai. po piet iš
žinovai
spėja,
dėjų su laisves naują Anglijos pa vandeni peties darbuodamosi vos- kad Karės
SENIAUSIA TAUPYMO E ANKA CHICAGOJE
Rusija dabar dažnai
vos
tenumalšino
riaušinin

nę laivę ir prakiurinę dide
šalininkais
siųs savo kariuomenę į pa Prie išsinarinimo ir jsipjovtmiii
THE HltiERNIAN
kus.
lį anglų karės laivą.
gelbų
franeuzams.
Gird,
ga

BANKING ASSOCIATION
Tuojau įtrink D-ro Richter'ln
Ant rytojaus viskas nu
ĮKURTA 1867 M
Airių sostinėje Dubline
lima
tikėties,
kad
ir
pusės
siramino. Valstijos Durna
PIETVAKARINIS
KAMPAS
LA SALLE IR ADAMS ST.
kova virte verda. Sukilu
pareikalavo
iš Kaukazo milijono kareivių nepagai Nuo po metų nesuvadžiojantis ir ’ctuvTAUPYMO DEPARTAMENTAS
nikų numylėtas naminis būdas
sieji airiai drąsiai stoja už
valdžia apgivietininko ir vidaus reikalų lės Rusijos
Priimam Depozitas pradedu it nao VIENO DOLERIO ir dam
Tikras tiktai su pažymėta marke
savo liuosybę, kovoja su sa
fia«, až kariaoa niekt m 3 na j«imčiau ant metų, kuri pride
“ĮKĄRĄ”
ministerio paaiškinimo dėl nimui Franeijos rubežių.
2Se. Ii 50c. buteliukai) vlaoae aptlekoae arba
dam kas pašė metų.
vo amžinais spaudojais an
atnčiai nuo
kilusių riaušių.
Atdara* labatoc Vakarais nūn tf-tos iki 8-t.oa vai. vakaro.
F.
AD.
RICHTER
A
CO.
glais. Sukilėliai esą gerai
Waahlngten Street,
N«w York. N. v
Viduržemėje jurojo mi
REAL ECTATE DEPARTAMENTAS
apsiginklavę.
Jie paėmė
Perka
ir
parduoda
properte* ant komisijos; iėkoloktooji
nos nuskandintas anglų di
randaa ir prižiūri properte»; pvrdaoda geros vertė* morgičiur
pačtos
namus,
senovėis
5.600
rusu
pa

delis karės laivas Russell.
Pearl Queen
ekolina pinigas ant įtaisytų airasČių (properčių).
tvirtovę ir kaikuriuos val
teko
nelaisvėn"
Tas garlaivys buvo apšartraansManoB
Koncertinos
diškuosius namus.
votas. Turėjo 4 labai dide
Atsiųstoji anglų kariuo
les 12 eolines armatas ir 750 Vokiečiai po smarkiam mu
menė paleido į sukilėlius iš
Laikraščiai
praneša,
PLATINKITT TARP AMERIKONŲ BROŠIŪRĄ.
kareivių. Garlaivys
buvo šiu' užėmė rusų pozicijas į pie
kulkasvaidžių.
tu s nuo Naroe ežero, tarpe kad vokiečiai
pastaruose
ilgiumo 405 pėdų, o pla
Anglų valdžia tyli kiek
Stannroče ir Stacbovce. 5,600 mūšiuose ėmė šaudyti bom
A Plea for the Lithuanians
tumo
75
pėdų.
rusų pateko ■* vokiečių indais bomis mažus, dolerio didu
krito iš vienos ir kitos pu
Tai geriausias tarpininkas supažindinti amerikonų
včn. Tarpe nelaisvių yra 54 mo, degančius gabalėlius.
sės. Londone sprendžiama,
£•227
plačią
visuomenę su lietuvių tauta ir dabartiniais Lie
oficierini. Be to vokiečiai už Kur jie nukrinta
kad toje kovoje sukilusiųjų
ten pri
tuvos
vargais.
Atskiras egzemplioris tik 10 c. Galima
imtose pozicijose atrado 28 limpa ir dega. Jei panaši 70 — 102 rakti) oktavos ir trlgub
airių su anglų kariuomene
gauti pas:
liežuvėliai, dabar ji yra vartojama vi
kulkasvadžius.
yra šimtai užmuštų ir su
bomba sprogsta ant namų, ui) geriausių muzikantą Suvienyto*
KUN. J. J. KAULAKĮ,
žeistų.
paprastai visuomet namai
324 Wharton st.,
PHILADELPHIA, PA.
Jei anglai ir numalšintų1
užsidega. Tie gabalėliai 1a-1 Praėyk mflmj katalogo, jie yra veltui
Berlyne
paskelbta vo
arba
bai smarkiai dega. Dažnai Georgl & Vitak Music Co.
sukilėlius, tas Airijoj suki kiečių pergalė juros inušyj
“DRAUGO” KNYGYNE,
limas anglams
yra labai su anglais. Tiesa, anglų ka
Vakariniam karo fronte [net su vandeniu negalima
4663 Gross avė.,
1800 W. 46th st.,
CHICAGO, ILL.
neparankus. Mat didesnio- ro laivai nuvijo nuo Angli- arti Zcebrugge dvi
CHICAGO, ILL
myli jų užgesinti.

lauj a nuo kiekvieno airio
vyro ir kiekvienos
airės
moters ištikimybės. Respu
blika užtikrina tikybinę ir
civilę laisvę, lygias teises
ir progą kiekvienam pilie
čiui respublikos dalykuose.
Mes atsiduodame globon
Augščiausiojo Dievo ir mel
džiame jo palaimos musų
kovoje.
Savo narsumu nuosekliu
veikimu ir jos vaikų mo
kėjimu pasiaukoti
visuo
menės labui, airių tauta tu
ri pasirodyti, esanti verta
garbingos ateities, prie ku
rios ji žengia”.

KOVA ANGLŲ LAIVYNO
SU VOKIETIJOS
LAIVYNU.

C
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DIDELIS ANGLŲ ŠAKO
ČIUS NUSKANDINTAS.

SMARKIAI DEGANTIEJI
BOMBŲ GABALĖLIAI,

JOROS MUŠYJ ANGLAI
NUKENTĖJO,

DVIKOVA PADANGĖSE.

GRIMMER LANO 00.
Cooks Mills, Michgan

->
ŠELPKITE LIETUVĄ AU
KAUDAMI Į TAUTOS
FONDĄ.V

I
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TT“
Sąmoninga gaspadine
tiški prasikaltėliai, kurių nieks tou norėta nužiulytį garsingų- čių Komitetas. Jin meilia 13
2cmė Paduoda nuo $5 .u.
visada
turi savo namuose buteliukų
lenkų,
5
lietuviai,
3
baltru*
10
už
ttker
iMūs
>*
Immigraciir nesaugoja. Žiaurus ledinis jį Grigorijų Rasputinų.
D-ro Rlchler k>
■
o
v
j
•
r
r.,
,
i
os
Biuras
gali
suteikti
vispuses.
vojas geriausia sargas, netol
lasai komi,i.1 ...
...
Grigorij Rasputin yra pa šiai ir 3v.žydai,
v . .
.
... pasitikėtum nitormacijas apie •' PAIN-EimLER
tenubėgsi nuo jo. Nemažai prastas rusų “mužik” nuo lėtas tečiau šelpia
vien tik ūkininkavimo progas territori- Neabejojantis Budas jtrinimui nuo
ir lietuvių spaudos persekio Volgos. Jis turi didelius ga nukentėjusius lenkusi Ve- įoj, kurią mes pasiūlome. Rašyk skaudėjimo Reumatizmo, pcrsišaldimo, išsinarinimo ir tt.
jimo laikais ištremta į tųjų bumus liypnotizuoti.
Užvis vey, Šveicarijoj, gyvuoja jūsų pačių kalba pus L. M.
Tikras tiktai su pažymėta marke
Tatai kaip bedieviai erzi
”
vietų . Laike trijų mėnesių jam vyksta padaryti įtekinę centraliuis lenkų komite Allen, Passenger Traflic Mana- 2bc. Ir 50c. buteli“ĮKĄRĄ
akus viaoio uptiekoau arba
na žmones
ir veda juos
stačiai
nuo
žiemos šaltis siekia 65 laips į suirusiųjų nervų moteris.
ger Roek Island Lincas, Room
p. ad. Ritintu a co.
prie visokių nekulturiškunių. Šių temperatūrų vargais Revoliucijos laiku t. y. 1905 tas. v Šis vilniškiu! Piliečių 718 La Šalie Station, Chicago 74-80 Wasblngton Street, New York, N. K
mų.
(4).
negalais galima iškęsti, jeigu m. Rusijos carui ir carienei Komitetui kas mėnesis pi i 111.
siunčia 50,000 markių. Iš
oras ramus,tylus.
Vėjuotoje kasdien grėsė mirtis.
Tas
vieną trečdalį GERIAU NEGU TIKINTAS.
dienoje prie 65 laipsnių joks nuolatinis mirties pavojus tos sumos
GERA, PROGA
įsako
skirti
lietuviams,
ar
žmogus neištvers ore, nepasi suardė carienei nervus.
P-as John Firment iš BoGramatika angliškos
kalbot
ba tuos pinigus induoti Lie wersville, l’a., sąnarys draugi
slėpęs j)o stogu, namuose. Lai
Carienės nuodieniklausiu
mokytis be mokytojo (apda
ke didelių šalčių geležinis kir (spaviedniku) tuomet buvo tuvių Komitetui Vilniuje. jos No. 181 P. S. K. J., rašo
ryta) ....................................... 11.00 S
Valkų
Draugas arba kaip
S
vis nupuolęs ant žemės su Peterburgo
Tečiau
Piliečių
Komitetas
Meksikos bedieviai ir fana
sekančiai:
“
Brangus
Triner:
pravoslavnosios
mokytis
skaityti ir rąžyti
g
dužta į šipuliukus, y t stiklas. akademijos rektorius,
tikai labiausia neapkenčia pa
Tas nekuomet lenkų centrali- Ačiuodanias jums noriu pasa be mokytojo..................................16l
Minkštas medis
sukietėja. pažino Rasputinų, kaipo gabu nio komiteto įsakymo ne kyti, kad aš visiškai nesitikė
saulyje dviejų dalykų, būtent,
NaujoBudas mokytis ra£}
...... f,
Pypkoriams
užšalsta
pypkėse hypnotizierių. Rektorius pata pildė. Lietuvių nekuomet jau taip greit pagyti nuo Jūsų >,; Syti be mokytojo
katalikų kunigų ir amerikonų.
Tik vakar New-York’iečiai nikotinas, o oras, kurį dū
Aritmetika mokininiuisi
Jie žudo ir kankina katalikų
Triner’s Linimento (tepalo).
nešelpė.
Ir
apie
tai
p.
Sme
rė
carienei
pasikviesti
Raspu

rokundų,.
su paveikslais (apk
kunigus dar baisiau ne kad a- sužinojo, kad jų lėgislatura, suodami išleidžiama iš plau tinų, kad šis su hypnotizmo tona su kun. Dogeliu pra Aš nukentėjau daug nuo skau
daryta) ............................... Ste $
priėmė sumanymų, jog išimti čių, gula ant žemės pavydale
merikonus.
pagalba jai nervus nuramintu. nešė lenkų centraliniam dėjimo pečių ir, kuomet plėnu >se atsitikimuose piliečiai sniego.
Viso —81.60
Meksikoje apie religijos lai
Carienė to patarimo pak komitetui į Vevcy. Sis nu stros nepagydė, užsisakiau
Kas atsiųs ižkirpęs šitų sp
bus verčiami stoti milicijom
svę nėra kų ir kalbėti.
garsinimų
iš
“Draugo” ir
lausė, Rasputina? buvo pak sprendė skiriamos lietu Triner’s Linimento (tepalo)
Gubernatorius AVitmanas pa
61.00 per money orderį,
tas
ir
daviau
savo
pačiai
t
iii
it
i
Žmonės meldžia, kad nusto sižadėjo pasirašyti po suma
viestas. Ilgainiui jis padarė viams dalies daugiau nebe
Popiežiaus
pa

gaus visas 4 knygas 60e. pi
man
pečius.
Po
to
tuojaus
tų bedieviai persekioję katali nymu.
earienę tokių galingų įtek siųsti i Vilnių Piliečiu Kogiau.
t
i
jaučiausi daug geriau ir vėl
kus, bet jų niekas negirdi. Šio Pasiremiant tuo įstatymu
inę,
kad
carienė
be
jo
rodos
P.M I olainis
siuntinys Ja
mitętui. Toji pinigų dalis galiu dirbti, kaip ir visada.
mis dienomis Puebloje Car- busiu galima žymiai sumažin
ir gyventi nebegalėjo.
R.
F. D. Route 2,
kas mėnesis bus inteikia- Aš patariu ki(4<vienam užsisa
ranzistai suareštavo visiškai ti darbininkų judėjimus, maiš
HUDSON, N. (T. |
Carienės nuodiemklausis re ma lietuvių komitetui Švei
ponijoje
kyti jį irturėti, kuomet prirei
be jokios kaltės aštuonius ku tus.
ktorius, sužinojęs, kad Raspu
carijoj, kurs pernai įkur kia. Triner’s Liniment nepa
nigus iš kurių reikalavo po
-u
tinas nekokios ten augštos
.1,500 pesų. Galutinai išlaikę
Imperatorius iškilmingai doros žmogus, uorėj"' Raspu tas vardu “Generalis Šel prastai geras dėl trynimo ku
lio, turint reumatizmų, strėnjuos 10 dienų kalėjime, palei
tinų prašalint.
Bet carienė pimo nuo karės nukentė
ji priėmė
pūslės,
do, kuomet užmokėjo po 1,000
Komitetas Lietu dieglį, skaudėjimų
prašalino patį rektorių, o jusiems
raumenų diegimo, styrumo są
pesų. Tuos pinigus sudėjo
vai M
Rasputinų paliko.
geros širdies Pueblos gyven
Šiomis dienomis atėjo iš
Vilniuje, be paminėto narių ir tt. Kaina 25c. ir 50c.
Nuo to -laiko Rasputinas
tojai.
Dabartiniame laike
Japonijos platus
aprašy tapo dešiniųjų carienės ran Piliečių Komiteto, gyvuoja aptiekose; Per krasų 35c. ir
8000 pesų Meksikoje, tai yra
mai, kaip Japonija priėmė ka. Ilgainiui jo pradėjo klau ir 'skyrium veikia. Lietu 60c.
labai didelė suma. Begėdžiai
syti ir patsai caras. Tuomet vių Komitetas. Jo pirmi
Carranzistai, kuomet pritrūk Amerikos rusų laikraščiai jopiežiaus pasiuntinį.
t.
prie
Rasputino ėmė važinė ninku yra p. Smetona, o Jeigu turite vidurių suki
sta jiems pinigų lėbavimui ir praneša, kad Šventasis Tė
Pradžioje vasario popie
tis generolai, ministeriai, el- sekretorium kun. Dogelis. mų: nevirškinimų, konstipacipaleistuviavimui, tai smaugia vas laike Velykų švenčių žius išsiuntė
arcivyskupų
jų, neturėjimų apetito, galvos
getuodami jo milestos. Ras Sis Komitetas
vokiečių
kunigus, ydant anie jiems pri gavo 3000
telegramų su Petrellį Japonijon,
pas
pagalbos atsiklaupę valdžios legalizuotas. To sukimų ir skaudėjimų, sloginistatytų reikalaujamų sumų. pasveikinimais. Daug dau veikinti naujų Imperatorių. putino
mų, imkit Triner’s American
maldavo ir Vilniaus lenkai dėl amerikiečiams ir pra
Jei kunigas neturi iš ko duoti, giau gavo panašaus turi
Elixir of Bitter Wine. Aptie
Visa Japonija
laukė jo, endekai, lietuvių smaugimo
tai jį pakaria arba žvėriškai
vartu
butų
jam
siųsti
au

kose. Kaina $1.00. Jos Trinio laiškų, adresų. Daugu taipo kokio valdono. Laik klausime.
nukankina svilindami arba
mas telegramų nuo asmenų raščiuos kiekvienų
dienų Pasakojama, kad Rasputinas kas*- Nes tik jis tegali lie ner, Manufacturer, 1333—1339
mušdami lazdomis.
augštos kilmės,
valdovų, lipdavo jo paveikslai.
su cariene įkalbėjo carui pra tuvius, atsirandančius po So. Ashland avė., Chicago, III.
Ne tik kunigai kenčia paže
Adv.
diplomatų,
mokslinčių ir
šalinti
Rusijos
karžygį, didįjį vokiečių, sušelpti. Per kiu
Kaip
tik
išlipo
iš
laivo
minimus, bet taipgi ir mote
kunigaikštį Mikalojų,
kurs kitur į Lietuvą dabarti
rys. Koki dora randasi be šiaip jau pasaulio garseny mieste Kobe, tuoj pasitiko
niais laikais aukų negali
Rasputinų niekinęs.
dievių Carranzistų širdyse bių. Juose popiežius vadina jį augštieji valdininkai su
Geriausios Farmo
Rasputinas ilgainiui susi ma pasiųsti.
skaitytojai lai sprendžia iš šito mas šventosios taikos apa didžiausia iškilme ir spePirkite
pas mus farmas didžiau
P-no
Smetonos
adresas:
atsitikimo. Meksikos mieste štalu, šviesiausiu valdovu. ciališku trukiu tapo nuly laukė daug galingų priešinin
•ūoje
Lietuvių i’armorių
Kolonijoj
Buvusysis ministeris Makarjevskaja 15, Vilnius. Amerikoje. Ta kolonija yra musų
Carranza uždarė visas moky- į Benedikto
XV
vardas, dėtas į Tokyo, Japonijos kų.
1905 metais, ir jau apgyven
Chivostovas ėmė rupinties, Aukas galima siųsti pono iždėta
klas, kuriose mokytojavo do-jgird, nekuomet neišnyks sostapilį.
dinome su 360 lietuviais. Mes aname
eniausi ir didžiausi farmų pardavėkaip Rasputinų nužudžius.
Smetonos vardu per “Koe- ai
ros mokytojos. Jos paliko be iš lapų pasaulio istorijos, ir
lietuviai Amerikoje.
Mas par
Sausio 2 d. Japonijos cie Rasputinui nužudyti buvęs nigsberg
Ost Preussische iuodame teisingiausiu budu, išduo
duonos kąsnio ir, kuomet jos istorijos europines karės.
lame pirkėjams warantuotus popwsorius iškėlė savo rūmuose nusamdytas kažkoks Rzezovski Bank”.
su ašaromis skundėsi apšvies
ius, Doeda ir čvstus Abstraktus be
škilmingų
pokylį,
kuriame
okių ekstra mokeščių.
Mes turime
Šis
nuvažiavęs
i
Christianija.
tos ministeriui, jis su pasity
Pasirodo, kad musų imtus visokio didumo farmų
par
dalyvavo jis su savo impe Norvegijos sostinę, ir čia su “broliai” lenkai su nuken luoti: išdirbtų, su užsėtais javais
čiojimu pasakė:
u sonais ir budinkais. Žemė der
ratoriška šeimyna, ministe siejęs su arebierėju Iliodoru, tėjusiais lietuviais
visai ingiausia: lygi su juodžemiu ir mo
“Jus esate tokios jaunos
ir molis su gera smelžemė. Ge
riai ir katalikių vyskupai iš rusų juodašimčių vadu. Ilio- nebroliškai pasielgia. Lie iu,
ir gražios merginos ir bijo
iausia žemė dėl visokių javų, dar
Tokyo, Osaka, Nagasaki ir doras seniau turėjo beveik tuviams skiriamas aukas ji< ovių, sodų, pievų ir dėl ganyklų
tės bado! Meksikos mieste y'uTime dsug žemės neišdirbtos, ge
tokių pat įtekmę į carų, kaip
Hakodate.
os, kuri parduodama visokio didn
ra tiek daug paleistuvystės na
panaudoja
savo
tautiš

dabar
Rasputinas,
dabargi
no plotais, pigiai, po 16,00 akeris
Laike pokylio, Japonijos
mų, kur galite turėti puikiau
brangiau, ant lengvų išmokėjimų.
Lietuvių
jis esųs didelis Rasputino kiems tikslams.
Kievienai ypatai, ne
Ciekvienas gali tokios žemės pa
si pragyvenimų!” Meksikos
Tmperatorius
labai malo
šelpimas
jiems
neberupi.
imti,
ir
dirbdamas
mieste
išmokėti,
priešininkas.
paisant kame ji .gyventą,
gydamas tokiu budn geriausių far
bedieviai uždaro apšvietos įniai kalbėjo su popiežiaus
To delei mes patįs savai o-ų.
PasiskUDlnktos nusipirkti žemės,
Eliodoras
nurodęs
Rzezomes nusprendėme pasių
staigas, mokyklas, o steigia ir
pasiuntiniu ir davė daug
ji greit eina brangyn. Atvažiuo
siais turėtumėm rupinties. įes
vskiui
penkis
anarchistus,
ku

;ite
pas
mus,
mes
užtikrl
e-ne
jus
platina palei stuviavimo na Atstovai Amerikos Darbo klausimų. Antgalo jis susti Visiškai dovanai gra
iad surasit farmų pagal sa\ > norų,
rie gyvena Petrograde. Tie
mus.
r
už
ką
busite
dėkingi.
Kviečiame
žiausi siutų dėl pasižiū
federacijos
rengiasi
fa ieikė svečiui pirmos rūšies turėjo nužudyti Rasputinų.
-irus miestų darbininkus ir biznie
Tokios tatai laimės susilau nikų savininkų valstijose Saulėtekio Ordenų.
ius apsigyventi gražiame ir svel
rėjimo. Nebijokite, kad
Rzezovski s sugrįžęs iš ‘Nor
<ame krašte,
kur yra aplink vai ■
kia žmonės ten, kur krašto val Pittsburg, Ohio ir AVest Vir
šisai apgarsinimas butą
Japonijos spauda labai vegijos į Petrogradą, susikal
;ams mokyklų, bažnyčių, geležinke j
dymų bedieviai paima į savo ginia griežtai pareikalauti vi
ių ir gerų žvyruotų kelių, aplinkėji
prielankiai rašo apie kata bėjo su penkiais anarchistais
neteisingas ir užtat mes
drklybinio
miesto Scottville’s
ir
rankas.
siems darbininkas sumažinti likų bažnyčių.
■ačtavo
miesto
Lndington,
Mich
Japonijos žmogžudžiais, o buvusys mineprašome pinigą. Mes
Tame Į-i.lusįmc neseniai -lusipirkite musų kolonijoje farmas
da'bo laikų iki 8 valandų.
urna
taip
patiks
ant
musų
farmų
laikraštis “Nichinichi’ štai nisteris Clnvostovas parašė petrOgradė skaitė lekcijų
taip darome, kad Tamsta
ad apie miestų nei pam išlyti ne
kai išsitarė: “Lai katalikų jiems čeki 80 tukatniii'iij rub-, profcsoriu8 isaj,.Vas. Lėkei loresite. Turėsite ant far tos sao
ir Tamstos draugai galė
itikrintų gorų gyvenimą;
trumpu
Lenkai susizgribo Bažnyčia, kuri yra uždėto- lių už nužudymą.
k tayo skirialuoa Lictu. ■ūku farma pati išsimokės visokia*
tą mtayt savo akimis gra
kolas, ir jus liksite į keline metus
ja civilizacijos vakardose,
Bet Rzezovskis liko sugini-į vju Draugijai nukentėju- urtingais farmieriais. Rašykite tuoj žiausio padarymo siutų ir
jausite Lietuvių Kolonijos mapų ir
Čia
karės gelpti
Beskaitydama
blogas turi didžiausį pasisekimų tas slaptosios policijos.
persitikrinti žemuma jo
armų katalogų dovanai. Tik Įdėkite
jis ir išpasakojo visų istoriją,
iž 4 e., štampų dėl paitos kaštų.
kningas ir blogus laikraš Japonijoje”.
Sulyg profesoriaus nuo
prekės, kuri pusiau ma
Tikras adresas:
kaip veikta kad nužudyti Ras
čius, lenkų visuomenė Len
A.
KIBDI8
and
OO.
monės iš Lietuvos ir Lenki
žesnė, negu kur kitur.
putinų.
Valdžia jau turinti
KCAL E8TATB
kijoj doros žvilgsniu
ėmė
jos išbėgo arti
pusantro
Pirm pinigą mokėjimų ga
Paupį as Stata Bank BuUdla*
savo rankose ir tą čekį 60
Z
v
V8COTTVILLE, MICH
labai gesti. Matydami tokį
milijono
gyventojų.
Nuo

Ii matyti siutų, kokį mes
tūkstančių rublių, kurį niiniištvirkimų, lenkų
“Dayton Daily
News” žmonių
stoliai
abejuose
kraštuose
steris žmogžudžiams parašė.
jums atsiųsime.
maždaug
siekia
5
milijar

balandžio 17 d. praneša, veikėjai nusigando. Dabar
Manoma, kad į tą skandalą
Tel. Randolph 8246
Kiekviena ypata, kuri
dų
rublių.
«
Viename
Volkad tūlas bedievis fanati jie pradeda raginti visus,
bus įpainiota ir daugiau augtik nori gauti iš musų
Iš valdiškų statistikų su štesniųjų Rusijos valdininku. kovskio paviete (Lenkijoj)
A. A. Šlakis
kas V. B. Ambrozas, atva kad kaip nors suturėjus blo
siutų už dykų dėl pažiūrė
žinota, kad anglų kariuo
žiavęs iš Detroit, Mich. sa gųjų raštų potvinį.
ADVOKATAS
sudeginta 18 nuošimčių vi
jimo, turi prisiųst mums
19 SO. LaSALLB St.
Jr mums lietuviams jau menėje tarnauja tik 89,723
kė prakalbas
Daytone,
sų triobų, sugriauta 78 nuo
f
Room
SIS)
Chicago,
lll.
tuojaus savo vardų ir an
šimčiai ir tik 4 nuošimčiai
Ohio. Savo kalboje jis šmei butų laikas pratrinti akis ir airiai. Karo pradžioje Airi ŽINIOS IŠ
Re. 3255 S». HalsUd St. ~
trašų, ad mes galėtumėm7
žė katalikų
tikėjimą ir pažiūrėti, kokias suirutes joje buvo 450,000 nevedu
išliko sveiki.
Tol. Drover S326
pasiųst pirmiau samte
Savo paskaitų profeso
LIETUVOS
biauriai plūdo. Publikai tas ypač jaunimo x tarpe daro sių ir galinčių kareiviauti
vyrų. Jie visi dabar prieš
lius geriausiusios musą
rius Isajevas mano
iš
nepatiko ir p. Ambrozas ir blogieji laikraščiai.
LIETUVIŠKA
BANKA
anglus
sukilo.
materijos, l:nd galėtum
spausdinti atskiloje kny
juste nepasijuto, kaip apie
TOWN
OF
LAKE
SAV
IN
OS
BANK
išsirinkti iš kurios mate
30 supuvusių kiaušinių ta
gutėje.
Joseph
J.
Eliat,
Savininkas.
po paleista i ji. Salėje kilo
rijos nori gauti siutų.

SAVAITINIS DRAUGAS

ĮVAIRIOS

žinios

T amsųs
bedieviu
PRIVERSTINAS KAREI
darbai VIAVIMAS NEW YORKO
VALSTIJOJE.

c

C

Pasveikinan
čios telegra
mos popiežiui

TRIJŲ VALSTIJĄ DARBI
NINKAI RENGIASI IŠKO
VOTI 8 ViLANDy
' DARBO.

SUNAIKINIMAS LENKI
JOS IR LIETUVOS.

Vėl bedievių
Kankinys

Aptėkštas supu
vusiais kiaušiniais

89,723 AIRIU ANGLU KARIUŪMENĖJE:

KAIP REIK ŠELPTI NU
DIDELIS CARO RUMUO- KENTĖJUSIUS DEL KA
SE SKANDALAS.
Mokslininkai spėja, kad už
RĖS LIETUVIUS.
vis šaipiausioji vieta pasaulyj
ŠALČIAUSIA VIETA
PASAULYJ.

INDĖ# Jtsij SUTAUPYMUS
baisi betvarkė.
DeVynios
ir užtikrink jūsų ateitį ste
lietuvės tapo suareštuotos.
buklingose derliose žemėse Ar
Ant rytojaus buvo teismas.
kansas ir Louisianoj. Daug ko
Teismas moterų neapkalti
loniją jūsų tgutos žmonių jar
Jau nebepirmą kartų Rusi
laisvama-1— sodžius A’ercbojanskas, ryno, bet atėmė
.
.
įsisteigė prą; Roek Island galž
Kaip jau žinoma, A ilniu- į-pp,,, jr jjG tnrj gerą pasiseki
niams lai3nes toliaus saky-tinėj Siberijos dalyj. Ten duž jos caro rūmuose pasitaiko
ti tokias prakalbas,
niausią siunčiami įvairus poli-' visokių skandalų. Kitai dabar JO gyvuoja ir veikia. Pilie- mų. Jūs tą pat galite pndaryti, ir

I600--4602 S. Wood St. Chicago. III.

Priimame pinigui | Kinka užiMyjimuI nuo
vieno dolerio Ir dau«luu.i ir mokami trečių
nrbcentli ratofnia imt melų Siuu.'ianie pinlstui
i vilai dnlli ivietn piru1, ziottal ir tiiiinirai,
•vetlmų žemių plnleuft mainomo, perkamo Ir
.mrduodsnie, Parduidanie Mfkortei r n tylių
einljų ) krajų ir lt krųjanr, tilpiri tikietus ant
KLleiei.kelių po vilų Am.-ltkn ir Europi
Milių Banke išdirba vlinkin* ralttn Ir do
kumentui virote kalboir ir duoda rodą lietuvlanu vlmkiuoee atiitikimnore Ir reikaluoie ypatiikel Ir per lalikur.
Ureipkitėil
RirAminčtu antrašu

EuropeanClothingCo.
Broadway, cor. 18tb str.,
Dep. 9.
New York, N. Y.

/

Oegng. (May) 4, 1916,
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Venckus, M. Steponavičiūtė.
Svetainėje buvo surinkta
l 458 Main st., Edwardsville
$107.72. Aukos Vyčių 62.50.
—Kingston, Pa.
Viso $170.22.
Kaso# Glebėjai: — J. StulgaiSekr. J. V. Daukšys.
tjs, 140 So. Meait St., Wilkes-Barre, Pa.
J. B. Valukonis, 233 Broad- Povandenynes
way, S. Boston, Mass.
laives
Apskričio
suvažiavimas Dvasiškas Vadovas, — kun. J.
įvyks nedėlioj, gegužės 7 ^Jakaitis, 41 Providence st.,
Worcester, Mass.
Šioje karėje labai svarbią
i d., 1916 m. šy. Jurgio para
Knygius,
—
kun.
S.
J.
Struevietą, užimta povandeninės
pijos sveitainėj (ant Bridkus, P. O. Plymoutli, Pa.
laivės. Kiek jau didžiulių
geport, 32 Place ir Auburn
Gydytojas, — Dr- A. K. Rut
laivų jos šioje karėje nus
į avė.).
kauskas, 2302 So. Leavitt
kandino. Kasdien laikraš
st., Chicago, UI.
PRASIDĖS 2 vai. po pie
čiuose skaitome
apie tai
tų.
pranešimus.
Visos kuopos iš valstijų CEICAGOS I APSKRIČIO
Pinniaus nardomosios lai
Illinois, Indiana,
Wiscon- S. L. R. K. A. ADRESAI:
vės buvo nedidelės, tilpda
sin
ir
Michigan
malonėki

Sulig nutarimo Susiv. L. i katalikai. Kiekvienas, kuris
Pirm. A. J. Sutkus, 6321 vo jose 4—5 žmonės, dabar
te atsiųsti savo delegatus.
So. Fairfield avė.. Chicago. gi tos laivės esti dirbamos
R. K. A. 31 Seimas įvyks brangina Susivienijimą ir
Negalinčios atsiųsti
degeidžia
jam
kloties,
pats
pri

m.
iki tūkstančio tonų ir dauPbiladelphia, Pa. šv. Kazi
letų,
turi
.. prisiųsti
valo
darbuoties
privalo
sten
Rast.
J.
J.
Palekas,
4629
giaus didumų ir gali įtal
miero parapijos svetainėje,
! laiškais
savo
nutari
S
Paulina,
st.,
Chicago,
III
gties
pirmų
pirmiausia
pa

pinti iki 10—12 žmonių,
328 Wharton st. Jis prasi
mus ir sumanymus. Ir tos , Ižd. J. Žakas, 3339 So
sąnarių.
.
nemažai anglių ir elektros
dės pirma utarninką, birž. dauginti skaičių
katros _iki Emerald avė., Chicago, III
Dabar prie
Susivienijimo V1SOS ku°P°s
mašinų. Povandeniu laivė
mėn. 6, 7 ir 8 d., tad visos
priguli su viršum
10,000 s!o1 ne dalyvavo apskričio
Organizatoriai:
gali pilnai eidama praplau
gerb. kuopos malonės pra
prieš litavimuose, privaro atA. J. Sutkus, .6329 So. kti iki 70 — 80 verstų, bet
dėt rengties prie 31 seimo, lietuvių. Jeigu dar
Dienotvarkis bus pranešta j Seimą
kiekvienas iš tų siųsti savo delegatus arba Fairfield avė.,
Chicago, netaip greit eidama ir laiks
nutarimus. Butų gerai kad 111.
nuo laiko iškildama gali
vėliau. *
10,000 pasistengtų prikalšin suvažiaviman atvyktų
P.
P.
Petrėnas,
422
Ispraplaukti iki 50 verstų.
Su pagarba,
binti dar vieną tai musų
daug delegatų, nes tai pas land avė., Rockford, III.
Atakuodama
laivą nardo
E. J. Krušinskas, būrelis jau turėtų
20.000
kutinis prieš seimą suva
moji laivė iškiša ant trum
SEKANČIOS KNYGOS
Prez. sąnarių. Pašvęskime dau
žiavimas. Susiv. Liet. Ry
giau laiko , labui organiza
GALIMA GAUTI S. L pos valandėlės savo peris
mo
Katalikų Amerikoje,
į priešą ir
cijos, kurį mums taip daug
R. K. A. KNYGYNE:— kopą, apžiūri
kas kartas kįla augštyn, o
žada, kurioje musu viltis!
1. “Būdas senovės Lie plaukia prie jo po vande
todėl ir reikalų vis dau
niu. Nardomosios laivės tu
Sutraukykime retežius ne
tuvių” — Daukanto.
giau atsiranda.
ri po 8—12 minų, iš kurių
rangumo ir visi uoliai sto
2, Chrestomatija
A. J. Sutkus,
*
gali vienkart paleisti po 4.
kime prie darbo. Parodyki
kun. Miluko;
Apakr. pirm.
Minos yra pailgos, prieša
me
pašaliui jog mumyse
3. “Europos istorija. M
J.
J.
Palok?,s,
rast.
kinis galas smailas, užpa
dar neužgeso būdas, dvasia
Frecman;
4629
So.
Paulina
st.,
musų prosenuolių, jog mu
4. “Lietuviai Amerikoj’ kalį randas sriubas, kurs
Chicago,
III.
sukdamasis varo miną prie
sų gįslose dar teką lietu
— Jono;
Artinasi Susivienijimo viškas kraujas. Pasišvęskij*,
x ' j - =~ j»
5. “Kuomi žmonės gyVe- šakyn; smailasis jos galas
Lietuvių Rymo
Katalikų ine dėl idėjos.
atsimuša į laivo dugną, nuo
— - •— - »Gelbėki
. . .. .... ... —...— na” — Jociaus;
Amerikoje Seimas. Visi no me tėvynę.
iii,
■
~dj£
Darbuokimės
6. “Petras Žemaitis” — ko plyšta pistonas ir mina
rėtų, ydant jis turėtų kuo- Dievo ir
sprogdama pradaužia sky
tautos naudai.
Astrauskis;
didžiausį pasisekimą, kųo- Tvirtinkime didžiausią lie
7. “ Kražių skfėrdynė” —- lę laivo apačioje. Paprastai
daugiausiai nuveiktų, kuos- tuvių organizaciją.
stengiamasi pataikint į tą
kun. Žilinskis;
Susiv.
L.
II.
K.
A.
161
kuo

kaitlingiausiai dalyvautų ja . .. Kasys J. Krušinskas,
8. “Diedai ir Gražina” ’aivo vietą, kur randas su
me visi Amerikos .lietuviai Prezidentas S. L. It. K. A. pa turės savo mėnesinį susi
krautas parakas ir grana
rinkimų nedėlioj, gegužės 7 d., — Mackaus;
1916 m., šv. Petro ir Povilo Ant aplikacijos turi būti tos; nuo minos sprogsta ir
bažnytinėj svetainėj svetainėj. kuopos antspauda, ir para didžiausis laivas ir per porą
minučių gali nuskęsti. ŽmoSusirinkimas prasidės 3:30 po dui
viršaičių ir krasoe
įės, kurie randas;. povanpietų.
ženkleliu už 10c.
lenėje
laivėje,
kvėpuoja
NUO DIENRAŠČIO
Visi sąnariai kviečiami pri
Kun. o.
« J. Struckus
mspaustu oru, kurį po tru
Imti viršminėtan susirinkiman,
‘ DRAUGO” ADMINIS
nes prisieis daug svarbių rei
putį įsileidžia iš tam tikro
TRACIJOS.
SURINKTOS
Artinasi S. L. Rl K. A, kalų apsvarstyti. Bus dali AUKG8
geležinio kubilo. Smarkus
Pakeitus
savaitraštį
seimas, Vienas dalykas man narnos sąnariams išleistos Su LIETUVIŲ DIENOJE — ventiliatoriai varo laukan
“Draugą” į dienraštį bu
atėjo galvon.
Būtent, kaip siv. kili ngos. Be to bus ren j NEWARK, N. J.
sukvėpuotą orą. Plaukyti
vusį savaitinį ‘ ‘ Draugą ’ ’
kamas
naujas
kuopai
raštinin

S. L. E. K. A. organą pava mes seime turėtumėm rinkti kas, nes senasis miestelį ap
Po $5.00 K. Vaškevičius, povandeninė laivė labai pa
dinome “Savaitinis Drau centro valdybų. Ikišiol mes leido.
$3.00 A. Verba, po $2.00 M. vojinga, nes mažiausi sky
negerai
ja
rinkome.
Delegatai
gas”, kuris eis vietoje sa
K lapatauekas, A. Strungis, lutė gali visą laivę nuskan
J. Gudelianskas,
pasiskirstydavo
Į
sroves
ir
Budrevičiutė, 'S. Venckus, S. dinti. Žmonėms gelbėti, yra
vaitraščio “Draugo”. S. L.
kuopos' pirm.
kitus traukdavo savo pusėn.
R. K. A. sąnariai užsimokė
239 Ilesperia avė. 2.1. Juškevičius, J. Leliašius, Įtaisyta tam tyčia kepurės,
Prisiėjus rinkti prezidentų ar
S. Vitauta., Po $150 J. Bar kurias užsidėjus, jei sus
ję į Centrą 10c. pridavę sa
EYNON. PA.
sekretorių, už kandilalus bal
galinta išplaukt
S. L. R, K, A, 80 kuopos neika, J. Stambunas,. po $1,00 kumba,
vo adresą
Centrui, gaus
suodavo
pakeldami rankas susirinkimas' atsibus 7 diena J Pempe,
P. Radzevičienė, viršun. Povandeninė laivė
“Savaitinį Draugą” dykai,
arba slaptai per korteles.
gegužio, nedėlioj, 1 valanti;’ (). Aževinskiutė, I\ Butkus, gali išbūti neiškildama vir
t. y. už savo
mėnesines
oksai rinkimo Imdas blėL. šun iki 3 parų, jei tik pa
po pietų, lietuvių bažnytinėj M. (Jurėnas, M. Truska,
duokles “Centrp Lėšoms”. dingas
musų organizacijai. salėje.
Križauskas, J. Žemaitis, P. siima su savim užtektinai
Dienraštis
‘ ‘ Draugas ’ ’ Ir tai todėl, kad tokiuo bal
Sutkus, J. Kiemelis, J. Lam oro ir kuro. Povandeninių
Su pagarba
yra visai atskiras laikraš savimu centro valdybon da
ais,
S. Arlauskas, A. Vaičiu laivių išradėjas, amerikie
,fonas Misteris.
tis.
Sąnariai
neimanti žnai patenka žmogus, nepa-.
lį.m, M. Bazunienė, P. Šilkus.
tis Ilollondas. Jo išrasta
‘Savaitinio Draugo”, kai žįstus savo pareigų.
P. Lukšas, J. Jtftukas, A. JaS.
L.
R.
K.
A,
101
kuopų
nardomoji laivė yra baisių
po organo, turi mokėti už
Ateinančiam seimui aš pa laikys mėnesini susirinkimų saįfukė, M. Jakalavičius, J.
Įrankiu juros kovoje ir gali
dienraštį $3.00, kaip ir vi
tarčiau ve kaip rinkti prezi- geg 7 d., 1916 m. Dievo Ap- Rudaitis, J. Bukaitis, A. Ker
su laiku sustabdyti statymą
si kiti.
Atpiginimas yra delitą arba sekretorių.
Pa veizdos pa r. mokyklos bute, nius, O. Kasaitinė, A. S. Ker
plaukiančių tvirtovių, va
vien tik tiems, kurie ima rinkti kiekvienam urėdui 3—4
mun. 4.
Pi;ndžia 1 vai po šis, P. Jocius, B. Katinas.
savo
organą
“Savaitinį kandidatus. Skirti reikia tik
Vyčių susirinkime sumesti' dinamų drednautais, kaš
pietų
Dabai pageidaujama,
Draugą”.
tokius vyrus, kurie tikrai su kad visi nariai atsilankytų į o priduoti Kovo 4 d. kaipo tuojančių po kelioliką de
šimties milijonų rub.; per
Dėlto S. L. R. K. A. sąna pranta savo pareigas ir ap šį susirinkimų, nes reikia ap dienos uždarbis šių:
riai, neužsimokėję už dien siima su atsidėjimu Šuniui tarti nepabaigtus reikalus, o
$4.00 A Staknevičius,. $3.00 porą minučių juos gali nusraštį, tegaus savo organą tarnauti.
Nesuprantanti Sii-Iypatingai artinanties S/L. R. •I. I lauksi s, A. Masandukas, kandint maža povandeninė
“Savaitinį Draugą”.
nio stovio arba reikalų lygiai į K. A, seimui reikia prisifeti- S. Vangus, $2.50 S. Pranis, laivelė, kaip mažutytis Ii
po $2.00 J. Sereika, 1). Rų- gos mikrobas gali nužudy
Kurs iš S. L. R. K. A. i teturėtų apsiimti kandidatais1 gti.
S. Agen ti stipriausi milžiną žmosąnarių gyvenančiųjų Sutokie valdybos su Nepamirškite ir naujų atsi painis, A. Čialkis,
tas,
J.
Pučinskas,
J.
Kura gunariai
trukdo
S-mo
hujojnnn
vesti prisirašyti
vienytose Valstijose, bet ne
Ir už tuos taip parinktus
D. S. Sulckaitė, rast. pka, L. Lapieniutė, 1\. Šalis,
Čikagoj, norėtu turėti dien
ir apsiėmusius
S. Misiūnas, J. (J. Daukšis, 685 NELAIMINGI ATSIkandidatus
rasti, tam mes atiduodame
balsuoti
ar
rankų
pakėlimu,
J
Liudvinaitis, A. Puodžiū
SUSIV. LIE1 R.-KAT. AM.
TIKIMĄI Į DIENĄ.
dienraštį pigiau. Kad gauti
ar kitaip kaip.
Tas tai jau
nas, P. Nemanus, J. Agentas,
VALDYBĖ ANTRAŠAI:
dienraštį jį beturi primo
* Sulyg valdžios praneši
seimo valiai Kuomet panašiu Prezidentas, — K. Krušins- po $1.50 P. Vilkiškas, L. Dobkėti tik 2 dol. į metus.
Ncw
po $100 A. mų pasirodo, kad
bildu atsakanti kandidatui bus kns, 59 Teneyck st., Brook- ravnnlskiutė,
Pinigai už dienraštį yra
kasdien
*
£
Nevarauskiutė,, 1). Sudžiutė, York’o valstijoj
skiriami, tuomet seimuose iš lyn, N. Y.
geriausiai
siųsti per kps.
685 nelaimingi
nyks ir frakcijos ir nesutiki Vice - Prezidentas, — A. Pet 1\ Matulis,
M. (Jinevičiutė, atsitinka
sekretorių, kuris paliudija, mai Bus mums patiems gra
rauskaitė, 563 N. River lt., P. Lapieniutė, A. Romelis, atsitikimai. Laike 18 mėne
kad esate SLRKA. narys ir žiau ir nųuų orgnnbmeija
B. ftedienė, A. Pempe,
M. sių toje pat valstijoje su
V/aterbnry, Conn.
visad reikia pažymėti prie daug laimės.
Sekretorius, — J. S. Vasiliau Kukiutė, A. Mikalauskiutė, P. žeista 337,500 darbininkų.
jokios kuopos priklauso. .
J. Gudonis,
Pašalpų
skas, 112 N. Greene st., Bal-UĮaužvardis, F, Arlauskiutė, Iš jų mirė 2,214.
M. Mildutė, A. Cipuras, Y. sužeistiems bei šeimynoms
“DRAUGO.” ADM.
K) /ja sąnarys,
timore, Md.

SLRKA. GHIGAGOS I APSKRičlC KUOFĮĮ DELE
GATAMS PRANEŠIMAS.

SHSIV. L.

Buk tikras, kad Just} sunkiai uždirbti pini
gai yra padėti bankoj, kuri duoda Jum pilną už
tikrinimą.

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

Visados daryk biznį su banka,

KURI YRA BANKA

Peoples Stock Yards

A. 31 SEI

CIO S. L R-X.
A. SEIMO.

COLLINSVILLE, ILL.

SLRKA., DOMAI.

CENTRO VALDYBOS RIN-

STATE

BANK

Trii Ashland Avė. ir 47 gatris

šteklius arti $6.000 000

Po valstijos priežiūra.
Seniausia, didžiausia ir
vakarus nuo Stock Yardų.

Tai. Yards 1531 £

Dr. J. Kulis
Chicago.

Gydo visokias lieaa moterų, vaikų ir
vyrų. SpeciališRai gydo limpanfies, užsiaenSjusia* ir paslaptingas vyrų liras

|

Teleplione Yards 5834

DR. P. 6. WIEGRER

Lietelis. 6jtiyt0jU Ir Chirurgas
3259 S. Halstcd St.

stipriausia banka

3325 So. llalsted street
-

CHICAGO, ILL.

(ss)

Draugijų Reikalai
Iždininkas B. Vaišnora, 1514
■ŠVENTO ANTANO DRAUGIJOS, WAUKEGAN, ILL., VAL Oarson st., S. S., Pittsburgh, Pa.
DYBOS ADRESAI:

Iždo Globėjai:
A. Nausiedienė, 917 W. 33 st.,
Chicago, III.
Jonas Jaroševičius, 1048 Washington st., Norwood, Mass.
Iždo globėjai: V. Radzevičius
ir F. Patašius.
Maršalka: J. Makauskas.

Pirmininkas, Steponas Kelioeis, 1344 So. Jackson st.
Pagelbininkas, Kazimieras Bur
ba, 1416 So. Park avė.
Y
Protokolą raštininkas, Anta
nas Samoška, 1230 So. Victoria
St.
Finansų raštininkas,
Jonas
Bakšys, 1327 So. Victoria st.,
Apaštalystės Maldos S. S. V.
Kasininkas, Antanas Bakšys
Dr-stės, Dievo Apveizdog para
1327 So. Victoria su
pijos valdybos adresai:
Kasos globėjai:
Pirm.
A. Stulginskas, 715
Leonas Krikštinavieia,
1326
W. 19 PI.
So. Victoria St.,
Pag. — M. Ramanavičia, 547
Adomas Jonaitis,
1326 So.
W. 20 st.
Lincoln St.
Rast. — Liud. Sfibaiiauskaitė,
1. Maršalka, Pranas Dapkus.
1714 S. Union avė.,
1407 So. Park avė.
Fin. Rast. — K. Vasiliauskas,
2. Maršalka, Antanas Didjur- r,
j 558 W. 14 st.,
gis, 1327 oo. Park avė.
Ižd. — A. Grisius, 732 W.
Knygius Pranciškus
Kaptu19th st.,
•auskas, 1321 So. Victoria, St.
Kasos glob.: Zof. BartkeviSusirinkimai po aštuntai kiek-!. ,x.
_
caite, 1828 S. Peona st.,
neno menesio, apie pirmą vai
_rQ
’
t J
• X
T• X ■
X • ! Al. Klimas, 558 W. 14 st..
landą po pietų. Lietuvių svetai,
Maršalką, — Mikolas Jatu
aėj, 9 ir So. Lincoln gatr.
zis, 622 W. 15 st.,
AM. L. R. K. MOTERŲ SĄJUN
Susirinkimas kas pirmą neGOS CENTRO VALDYBA.
dėdienj mėnesio, Apveizd. DiePirm. —Marijona Juškienė,
’J vo parap. salėje, 3 vai po pietų
129 Melrose st., Montello, Mass
Vice-pirm. — Pranciška NaSV. JURGIO KAREIVIO
tautaitė, 2006 String st., ChicnDRAUGYSTĖS, N0RW00D
go, m.
MASS., VALDYBOS
Rašt. — M. L.
Gurinskaitė,
ANTRASAI:
3347 Auburn avė., Chicago, III.
Ižd. — Antanina Nausiedienė,
Pirmininkas, Stasys Kadaras
917. W. 33rd st., Chicago, III.
1038 Washington st..
Iždo globėjos: Pranciška MaPirm. pagelb., Pranas Rudu
djauskaitė, 4358
S. Fairfield
ką, 31 Franklin st.,
įve., Chicago, III.
Protokolų raštininkas,
Jonas
Ona Nausiedaitė,
1447 S. Kuškis, 18 Trernont st.,
>Otb avė., Cicero, III.
Fin.
raštininkas, J. Versec
Daktarė-Kvotėja:
Dr. A. S.
kas, 1184 Washington st.,
Makienė, 3352 S. llalsted st., ChiKasiems, Viktoras Kavaliaus
eago, III.
kas, 22 Sturvant avė.,
Dvas. Vadovas: kun. F. Ke
Iždo globėjai:
mėšis, 50 W. 6th st., So. Boston,
Jokūbas Puziuas, 20 Pond st.,
Mass.
Barnasius Jankauskas Willow
st.,
ŠVENTO MYKOL^DRAUOIMartinas Bulkšas,
39 TreJOB, ROCKFORD, ILL., VAL
~ mont st.,
DYBOS ADRESAI:
Maršalka, Stasys Kamila, 39
Pirmininkas. Kazimieras Mik- Trernont st.
las, 1020 — 1022 S. Main st.

Pirm. pagelbininkas ir Iždi
NEKALTO PRA3ID. PAN. SV.
ninkas: P. P. Petrėnas,
422
DRAUGIJA, WAv~zoAN ILL
Island av.e,
ADMINISTRACIJA:
l’rotokų raštininkas: J. J. Mer
čaitis, 1530 Wcst st.,'
Pirmininkė — Ona Vasiliūne,
Finansų
raštin.: J. Zobinas 1S49 So. Linclon st.
1129 So. Chureb st.,
Vice-pirmininkė — Anastazi
TAUTOS FONDO VALDYBA ja Pavnlkykė, 1340 So. Park avė
Pirmininkas Dr. A. K. Rut Prot. rašt. — Antanina Kasikauskas, 2302 So. Leavitt st, Iiauskiutė, 1345 So. Park avė.
Finansų rašt. — Elžbieta NeChicago, I1L
vardaiiskaftė,
1221 Victoria st.
Raštinikas Adr. A. A. Sin
kia, 3255 So. llalsted st., Chi Kasininkė — Marijona Zeleniakiutė, 1320 So. Lincoln st.
cago, III.
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NAUJI NARIAI
SUSIV. LIET. R.-KAT. AMERIKOJE
PRISIRAŠĖ I-ame BERTAINYJ,, 1916 M.

1 kp. Edvvardsville, Pa.

Jonas Rukštelis
2 kp. Elizabeth, N. J.
Jonas Petruškevičius
Gasparas Augustis
Marė Grinčienė
5 kp. Forest City, Pa.
Antanina Tamulienė
Ignacas Alekna
Juozas Mačiulaitis
Marijona Mačiulaitienė
6 kp. Plymouth, Pa.
Ona Jadaugiutė
Jonas Urbonavičius
Stasys Zataveckas
Petras Višniauskas
Stasys Maslauskas
Uršė Murankienė
7 kp. Pittston, Pa.
Agota Kemežienė
Jonas Pocevičius
Pranas Matonis
Vladas Palūpis
Antanas Yalinčius
Monika Vaitkevičiūtė
Juozas Jakubavičius
Viktė VitkevįČienė
Teresa Varanavičienė
Agota Šlikienė
Jonas Šlikas
8 kp. Cleveland, Ohio.
Mikalina Rakauskiutė
9 kuopa Bridgeport, Conn.
Antanas Strielčiunas
10 kp. Philadelphia, Pa.
Veronika Graževičienė
Jonas Bačiulis
Antanas Beniulis
Domic. Matuzevičiutė
Agota Varnienė
Izidorius Gudžiūnas
11 kp. Waterbury, Conn.
Juozas Abraitis
Meilučiutė Marė
12 kp. Shamokin, Pa.
Juozas Pauliukinas
Jieva Ulevičiutė
• 13 kp. Baltimore, Md.
Juozas Varnelis
Juozas Gencevičius
Ona Sakevičiutė
Ona Baratinskiutė
Marė Pastarnokienė
Jonas Malinauskas
Ona Jenulevičienė
15 kp. Chicago, III.
Ignotas Čepulis
Rokas Krišauskis
Mikolas Margevičius
Kazys Būras
Viktoras Balanda
Barbora Margevičienė
16 kp. Chicago, III.
Bronislava Jusevičiutė
17 kp. Wilke8 - Barre, Pa.
Juozas Jurgelaitis
Zofija Jesiulevičienė
Vincas Naujokas
Antanina Jurgelaičiutė
Martynas Zubrus
Marijona Daukšienė
Ona Buragiutė
Veronika Tabariutė
Magdė Naujokienė
Marcelė Remeikienė
Kazys Matukonis
Matas ZemantaVičius
Jokūbas Juknevičius
Morta Černiauskienė
Mikolas Bielskis
Marijona Zaledonienė
Rožė Kruželienė
Antanas Černiauskas
18 kp. Tamaqua, Pa.
Paulina Dočkienė
20 kuopa Philadelphia, Pa.
Karolina Maslauskienė
21 kp., So. Boston, Mass.

14.00 1000.00
7.00 500.00
7.00
500.00

150.00
150.00
250.00
250.00

Magdė Bakuniutė
7.00 150.00
Aleks. Kučinskas
7.00 150.00
99
23 kuopa, Hastings, Pa.
Juozas Padsukonis
150.00
99
Juozas šimulevičius
10.50 1000.00
99
Kazys Kruklevičius
10.50 150.00
99
24 kuopa, Minersville, Pa.
150.00
Jieva Vinikaičiutė
99
150.00
Magdė Razinskiutė
99
150.00
Magdė Kvainauskienė
99
500.00
Ona Kaktienė
99
250.00
Vincas Staknevičius
99
150.00
Marė Butučiutė
99
250.00
Ona Butkevičienė
99
500.00
Agnė Jemelaitienė
99
250.00
Ona Mavickienė
99
«<■
(Kita dalis tilps sekančiam Dr.” No.)

TAUTOS FONDO KASIERIAUS ATSKAITA.
Kovo 11, 1916 Balansas .......................................... $35,415.05

ville, III....................................................................... 25.53
A. Sodeikų aukų Lietuvos Vyčiu kuopos, Scranton, Pa. 17.80
P. Kvietkaus aukas surinktas Vyčiu 3(5 kuopos, Chica
go, III. ........................................... ........................... 24.80
C. Matulaičio aukas surinktas “Tag Day” London,
Engi and .................................................................
41.48
V. J. Stankevičiaus aukas surinktas prie dirbtuvės,
AVaterbury, Conn....................................................... 3.00
K. Ivinskio aukas surinktas kovo 1!)—15, Cicero, III.
Kun. S. J. Čepanonio aukas Tautos Fondo Skyriaus,
~
.Homestead, I’a........................................................ .)(I..).)
Kun. J. Kasakaičio aukas Tautos Fondo Skyriaus,
Rochester, N. Y. .. ..................................................... 700.00
Kun. J. Kuro aukas iš Scranton, Pa............................... 10.00

X. 18

AFRIKA.

Nei vienas
kraštas, nei
viena šalis pasaulyje tur
būt nėra taip išnaudojama
kaip Afrika. Galinga ranka
ypač ten žymi. Jau nuo senų
senovės atėjūnai svetimtau
čiai valdo tenykščius gyven
tojus. Tik Abisinija ir Li
berija valdosi savystoviai,
niekam nepriklauso. Didžiau
siu šeimininku Afrikoj yra
Anglija. Jos žemių ten 35
Kovo 31, 1916 gauta iš
J. Abraičio aukas lietuvių iš Manchester, Conn............. 24.95 kartus daugiau negu plotai
Anglijos, Škotijos ir Airijos
Balandžio 3, 1916 gauta iš:
draug; Francijos kolonijos
Tautos Fondo Skyriaus prie šv. Kazimiero parapijos,
Afrikoje o0 kartų didesnes
Philadelphia, Pa........................................................ 30.00 negu pati Francija; Belgijos
M. Žaldoko aukas surinktas pamaldose šv. Jurgio Baž
gi kolonijos 82 kartų dides
nyčioje, Chicago, III............................
147.04
“Draugo” aukų kun. Skrypkos iš Detroit, Mich........... 24.00 nės už Belgiją. Portugalijos
Juozo Mozerio iš Cicero, 111............................................. 3.5(7 teritorija Afrikoj lygi Mek
M. P. Sangailo dienos pelnų, Sheboygan, Wis......... . ...
2.00 sikai.
S. Kelioto aukas surinktas Lietuvių dienoje AVaukeAfrika turi 11,250.000 ket
gan, III. .. .............................. . ....................... . ......... 123.00 virtainių mylių. Ji beveik 5
J. Austravičiaus aukas surinktas Lietuvių dienoje, She
kartus didesnė už Suv. Val
boygan, AVis......................... -..................................... 62.80,
stijas. Gyventojų e Afrikoj
J. S. Vasiliauskas aukas Tautos Fondo Skyriaus, Balti
more, Md. .. . ............................................................. 100.00 arti 130 milijonų.
Kun. J. S. Martišiunas aukas Tautos Fondo Skyriaus,
Indiana Harbor, Ind.................................................. 33.00
S. V. Kulikauskas aukas surinktas Lietuvių dienoje,
AVaterbury, Conn......................................................... 700.00
V. Abramavičiaus aukas surinktas 44 kuopos Lietu
vos Vyčių, Brooklyn, N. Y......... /........................... 6.60 BEDIEVIŲ GIRTUOKLIŲ
P. Zatavecko aukas surinktas Lietuvių dienoje, AVor
DARBELIAI.
cester, Mass................................................................. 547.12
Kun. Vasiliausko aukas surinktas Lietuvių dienoje,
AVestfield, Mass.............................................. ........... 72.95 Velykų naktį vienas girtuo
M. Abračinsko aukas Tautos Fondo Skyriaus, Mon
tello, Mass................................................................... 80.45 klis ir ištvirkėlis lietuviškoj
bažnyčioj darė juokus, tyčio
josi iš nukryžiuotojo Išgar.yBalandžio 6, 1916, gauta iš:
Auka nuo Kazimierų iš Gary, Ind................................... 83.05 tojaus paveikslo. Ant ryto
J. Kareivio aukas iš Detroit, Mich.
3.75 jaus, Velykų dienų, jis atras
Scenos Mylėtojų Ratelio Mt. Carmel, Pa........................ 15.91 tas žydų ligoninėje jau be ža
do. Nelaimingasis mirė pa
Kun. J. Dumčiaus aukas Tautos Fondo Skyriaus,
Minersville, Pa........ ................................................... 678.61 mišęs ir piktžodžiaudamas.
Vinco Magelio iš Rockford, III................................ ..
3.00
Žvirblis.
Vyčių aukas surinktas Melrose Park, III. prakalbose... 11.45
Kun. J. V. Kudirkos aukas Tautos Fondo Skyriaus,
Kingston, Pa....................................... ...................... 354.00

250.00
Kovo 20-tų, 1916 gauta iš:
150.00
7.00 500,00 [. Šiaučiuveno aukas surinktas šv. Kryžiaus parap.
500.00
Chicago, III. ............................................................. 84.10
7.00 500.00 Jurgio Nekrašo iš Beloit, Wis....................................... 8.00
150.00 Kun. I. Zimblio aukas surinktas pas J. Janulį, Burling
ton, N. J......... . .......... ........................... . ............... 10.65
A. Zalieckio aukas surinktas pp. Versiackų vestuvėse, 17.00
150.00
T. Staskevičiaus aukas surinktas laike “Tag Day”
750.00
New Britain, Conn................................................... 640.00
7.00 500.00 J. S. Vasiliausko aukas Tautos Fondo 6 Skyriaus,
Baltimore, Md.
............................................... 100.00
14.00 150.00
J.
A.
Chingo
aukas
šv.
Izidoriaus
dr-stės New York,
14.00 500.00
N. Y.............. . .......................................................... 63.00
500.00
A. JonČio atikas surinktas vestuvėse nario 22-ros Vyčių
1000.00
kuopos, Melrose Park, III......................................... 19.20
500.00 Kun. J. Kuro aukas surinktas Scranton, Pa................
9.00
500.00 Klikno ir Kvietkaus aukas surinktas šv. Juozapo par.
rinkėjų Scranton, Pa............................................. '.. 90.70
1000.00
17-to
Skyriaus Tautos Fondo, Chester, Pa.................... 49.40
7.00 250.00
Precmausko aukas šv. Cecilijos Choro šv. Kryžiaus pa
rap. Chicago, III........................................................ 30.75
150.00 Kun. A. Januso aukas surinktas “Tag Day” Forest
City, Pa........................... . .............. . ......................... 424.63
150.00 Prano Burbo aukų SLRKA..................... ....................... 840.00
Kun. J. S. Martišiuno aukas surinktas 4-to Skyriaus
Tautos Fondo, Indiana Harbor, Ind................... . . 95.20
3.50 150.00
K. Drižo aukas Tautos Fondo Skyriaus iš šv. Kazimie
7.00 150.00
ro Par. Philadelphia, Pa......................... :.............. 150.00
7.00 150.00 P. P. Petrėno aukas šv. Mikolo dr-stės, Rockford, III. 25,00
7.00 150.00 P. Cibulskio aukas 7-to Skyriaus Tautos Fondo, Chi
cago, III...................................................................... 63.0(
150.00
Labu inplaukė į Tautos Fondų aukomis $9,364.60
Visų
Šventų parapija, Šv. Kazimiero dienų, Chicago, III. 16.57
150.00
Kun. K. Skrypko aukas surinktas bažnyčioje Lietuvių
* dienų, Detroit, Mich.................................................
Neseniai tūlas archeologas
7.00 250.00 “Draugo” aukas moksleivių iš St. Bonaventūre, N. Y. 4.50 Kovo 24-tų 1916 aukojo: Kun. Dek. M. Kriaučiūnas.... $30.00
99
99
99
99 Kun. Ig. Albavičius .............. 10.00 rado Egipte piramidėje La1000.00 J. Gikio aukas iš East Arlington, Vt..............................
99
99
99
99 Kun. H. J. Vaičiūnas............. 10.00 hum faraonų karstus (gra
T. Staskevičiaus aukas 5-to Tautos Fondo Skyriaus, ■
99
99
99 Izidorius Nausėda ................. 10.00 bus). Tų karstų tarpe buvo
99
New Britain, Conn...............................................
60.22
150.00
99
99
99
99 Dr. A. Rutkauskas ................. 10.00 karstas tūlos kunigaikštytės.
3.50 150.00 Kun. M. Pankausko aukas 10-to Tautos Fondo Sky
99
99
99
99 Liet. Vyčių 4-ta kuopa .... 50.00 Šoninėje to karsto sienoje,
riaus, Bridgeport, Conn.....................................
50.00
/
99
99
99
99 Julius B. Kaupas ................. 10.00 kirviu stuktelėjus, pasipylė
A. Vaisensko aukas surinktas vestuvėse Cambride, M i. 10.00
99
99
99 Jonas E. Karosas ................. 10.00 karti\ su dulkėmis daugybė
99
7.00 25000 K. Repšio aukas surinktas Lietuvių dienoje, Chica99
99
99 A.A. šlakis ............................ 10.00 perlų. Be perlų prie jos ka
>,
10.50 150.00
235.36
. 99
99
99
99 Kun. Al. Skrvpka ................. 10.00 rsto atrasta didelis aukso pa
7.Q0 150.00 “Kataliko” aukas prisiųsta p. A. Benevičiaus, Chica
99
99
99
99 Kun. F. B. Serafinas .......... 10.00 puošalas galvai ir juosta vi
go, III.....................................................................
62.00
150.00
99
99
99
99 Kun. M. Krušas ..................... 10.00 sa brilijantais iškaišyta. Dia
150.00 “Kataliko” aukos prisiųstos Petrulioni, Harrison,
99
99 Kun. A. Ežerskis..................... 10.00 dema (lyg ir karūna) turinti
99
99
N. J. ..................................................................... .
5.00
7.00 250.00 “Kataliko” aukas prisiųstas J. J. Paleko, Chicago, III. 16.50
99
99
99
99 Lietuvos Vyčių 16-ta kuopa.. 10.00
suviršum pėdų augščio, kaklo
99
9
9
99
99
150.00 Kun. V. Taškuno aukas surinktas Lietuvių dienoje,
P. Mulevičius ........................ 10.00 grandinėlis,
auskarai, visa
99
99
99
99 A. J. Sutkus ........................ 10.00
Rockford, III........................................................
134.00
tai
iš
aukso
ir
labai gražio
99
99
99 Kun. A. Balinskas ............. 10.00
99
7.00 150.00
99
99
99
99 Juozas J. Elias ..................... 10.00 darbo; taipogi sidabro vei
Kovo 24-ta, 1916 gauta iš:
7.00 150.00
99
99 Kun. A. Degsnis..................... 10.00 drodis aukso rėmuose, iškaišy
99
99
•
500.00 L. Gotauto aukas surinktas Lietuvių dienoje, Chicago,
99
99
99
99 Kun. A. Bystrais ................. 10.00 tas deimantais ir kitais bran
III......................................... ....................................... 114.50
10.50 500.00
99
99
99
99 Kun. M. Cybulskis ................. 10.00 giais akmenais. Visų tų pa
F. Balčiūno aukas surinktas krikštynose, Chicago, III. 12.00
7.00
Kun. J. Krasnicko aukas surinktas T. F. Skyriaus,
99
99
9999
9999 Kun. J. S. Martišiunas .......... 10.00 puošalų daugybė. Vienų tik
99
99
perlų kaklo grandinėlyj ir
350.00
Kun. A. Skrypkos jubilejus
141.22
Cambridge, Mass. .......................... '..............
25 m. kunigystes pamin. 20.00 apipetėse virš 10,000.
A. Čeponio aukas surinktas Lietuvių dienoje, Arange,
99
99
99
99 Kun. P. Lapelis ..................... 10.00 Piramida, kurioje buvo pa
551.40
150.00
99
99
9 9.
99 Kun. J. Kuras........................ 10.00 laidota kunigaikštytė, esanti
9.00
99
99
99
99 41-ma kuopap Lietuvos Vyčių 20.00
pastatyta 3400 metais prieš
150.00 Kun. P. Meškauskio aukas Tautos Fondo Skyriaus,
n
99
99
99
V. J. Stankevičius—sumestus
Athol, Mass................................................................ 103.21
Kristaus gimimų. Tokiuo bu
150.00 K. Drižo aukas Tautos Fondo Skyriaus, Philadelphia,
>
pinigus dirbtuvėje, Waf
du pasirodo, kad tolimos seno
7.00 500.00
terbury, Conn. ...............
Pa............................................ 80.00
»»
»> 99
99 Simas Vakauskas ....................... 10.00 vės kunigaikštytės rėdėsi dar
150.00 P. Montvilo aukas surinktas Lietuvių dienoje, Brook
brangiau, negu šių dienų val
lyn, N. Y............................. ..................................... 375.20 Balan. 3, 1916 aukojo 14-ta Kuopa Lietuvos Vyčių... 10.00
10.50 150.00
99
99
99 Dr-tė Nek. Prad. Šv. Marijos 10.00 dovės.
150.00 P. Kudirko aukas surinktas Tautos Fondo Skyriaus,
Norvvood, Mass.......................................................... 69.95
150.00
Labu $10,000.00 Fondan inplaukė ............. $430.00
M. B. Juškevičiaus aukų Vyčių 32-ros kuopos, Paquo150.00
nock, Conn. :......... .................................................... 10.00 Labu išvisų fondų inplaukė į Tautos Fondų
7.00 250.00 B. Stumbrio aukas Tautos Fondo Skyriaus, Collins
ligi 29 Bal. 1916....... f........................................ $45,209.65
I
250.00
ville, III......... . ............................................................ 20.00
Ismokesniai Tautos Fondo, Lietuvos Informacijos Biuro,
7.00 150.00 Kun. J. Kuro aukas Tautos Fondo Skyriaus, Scran
Ir Tautos Tarybos Reikalais.
ton,
Pa
........................................................................
59.25
150.00
Generalinis Pagelbos komi
Išmokesniaipranešti
ligi Kovo 11-tai, 1916 į7.50
10.50 150.00 Kun. J. Amboto aukų liėtuvių iš Buckland, Conn........
skaitant pasiųstuosius pinigus nukentėjusiems dėl
tetas Lenkams (Šveicarijoje,
Kun. J. Amboto aukas Tautos Fondo Skyriaus, Hart
7.00 15000
ford, Conn. ............................................................ 186.50 karės šelpti ............................................... ..................... $19,343.59 Vevery) iki šiol surinko nu
10.50 150.00 Kun. J. Valaičio pelnas iš judomųjų paveikslų, Mt.
Kovo 18, 1916 Premija už kasininko kaucija $25.00
kentėjusiems karėje tautie
3.50 150.00
Carmel, Pa....................................................................... 51.50 Bal. 3 Komitetui belaisviams šelpti Vokieti
čiams 9,217,823 frankus.
500.00 Kun. J. Kuro aukas šv. Juozapo parap., Scranton, Pa. 41.50 joje, per kun. A. Steponavičių .. .............. $1,000.00 $1,025.00
Amerikos lenkai ir - gi nuo
10.50 150.00 P. Cibulskio aukas Tautos Fondo Skyriaus No. 7, Chi
lat siunčia tan komitetan sa
cago, III. .................................................................... 52.55 Labu išmokesnių ligi Balandžio 29, 1916................ $20,368.59 vo aukas.
Kun. M. J. Urbono aukas lietuvių iš Dubois, Pa............ 19.48 Balansas Tautos Fonde ............................................ 24,841.06
7.00 150.00
Nesenai Amerikos Raudona
B. Kaupo aukas “Draugo” darbininkų, Chicago, III, 4.10
sis
Kryžius ir-gi į to pačio
Labu........................................................................ ,.$45,209.65i
S. Simonavičiaus aukas scenos mylėtojų ratelio, Mt.
komiteto rankas jteUA 25.000
250.00
R. Vaišnoras,
Carmel, Pa....................................................................... 13.00
Tautos Fondo ^Kasininkas, dolerių.
A. S. Vaitkaus aukas surinktas lietuvių dienoje, West-

PHILADELPHIA, PA.

99

99

TURTAI PIRAMIDOJE.
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9,217823 FRANKŲ
LENKIJAI.
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iŠ LIETUVIU GYVENIMO
AMERIKOJE

jsa su dovanomis. Pirma <1<»valių laimėjo
p-lė P. Budrcskaitė.
Lakštingėlė.

KEHSINGTON, ILL.

BINGHAMTON, N. Y.

KNYGOS

Kipšų Kupčiaus Kalba.

Daug reiškia žmonių vie
nybė ir’meilė. O Visų šventų
Pas mus socialistai tiek
lietuvių
parapijoj vienybė pradėjo slūgti, kad tūli va
mi meile tikrai žydi. Iš to ir dai nežinojo nei kų daryti.
parapija augštyn pakilo. Ačiū Antgalo, kad sustiprinus saklebono veiklumui, lietuvių sa
, , v,
n - iVo socialistiška dvasių, parvirtapnns darbštumas didėja. I .....
. .
v.
Parapijos naudai išvien dar- s‘kvlet«
'aVC
(mojusi kaip draugijos, taip i
Kips„ Kupcn, Mocky.
!
vieniai.
Vargonininkas
!
Tas
nepraustburms,
pasi
lipa
gražiai veda bažnytinį chorų. samidęs G poliemonus ir
Nedėldieniais net miela pa pliauškė visokias nesąmo
nes. Bet kam buvo reika
klausyti flioro giedojimas.
Tokiuo apsireiškimu reikia lingi tie policmoliai? Išro
tik džiaugties.
do jog tam, kad suvaldyti
V. Graževski.
raudonuosius kuopininkus,
mat jie visuomet mėgsta kel
ti trukšinų ir nieko nesibi
jo, išskiriant “dėdės mink
štos žvakės.”
“Ateities” No. 47 p. De Musų socialistai nuo kutektyvas parašė apie vietos nigužio Mockaus štai ko
lietuvių susipratimų ir apšvie sužinojo:
tų. Jis labinus išgyrė T. M. Į 1. Moters dūšia einanti į
D.,
kurios sąnariai šmeižiaI šunies kūnų, o vyro į ka
katalikus. Matyt, ir pats p.; tės. Gaila tik kad nepasa
D. nekoks apsišvietėlis, jei pa
kė kur Mockaus dūšia turės
našias nesąmones rašo,, Jei
lietuviai katalikai nepriguli cit katei pastipus.
2. Kad socialistų protė
Į T. M. D., tai dar nereiškia
kad jie turėtų būti tamsuo viais buvusios “monkės”.
liai. Katalikai neieško sveti Dabar kaikurie musų socia
mų dievų. Jie turi savas ka- listai save ir vadina “mon-l
šios kur-kas augščiau stovi kėmis”. Tai tokis mokslas’
o musų socialistų kunigužio
talikiškas organizacijas,
už bedieviškas.
Mockaus.

CIGARETTES

CORK TIP
Tūkstančiai
Ruko

NEBO

Kodėl?

Coffee Mill.
140 whule eoupona.

Tabakas — Geriausias
Sujaukimas — Puikus
, Skonis — Nepaprastas
Rūkymas — Vėsus
Kvepėjimas — šiaunus
Padarymas — Tobulas

Sekt

PARSIDUODA VISUR
Kuponai kiekviename

VVESTFIELD, MASS.

Švilpukas.
LABDARINGOSIOS
DRAUGIJOS SUSI
RINKIMAS.

fiGAnETTES

L. Sa-gos pirma kuopa
nuo Town of Lake turėjo
savo mėnesinį susirinkimų.
Susirinkiman atsilankė ccntro kapelionas kun. F. B.
Serafinas, kurio kleb. kun.
A. Skrypka paprašė pratar
ti keletą žodelių.
Kulbėtujas nors trumpai, bet

Ėst. 1760

P. Lcrilkrd Co. Ine..

Ace Eight-day Alarm
Clock. 275 wholocoupona

aOO

o

KENOSHOJE BUS
PRAKALBOS.

©raugas

M

Vienintelis pigiausis Lietuvių Katalikų

DIENRAŠTIS
Kenosha, Wis.,

katalikai

ren^a Prakalbas tikslu sut
verti nauja
SusivienijimoĮ
Lietuvių Rymo— Katalikų
Amerikoje kuopą. Nedėlio-

“DRAUGAS” duoda daug žinių iš karės
lauko, pasakoja, kas dedas nelaimingoje mūsų
tėvynėje Lietuvoj, skelbia įdomiausius atsiti
kimus iš viso pasaulio.
Žinios paduodamos

2e’ 7 d- geguži°. 2 val- P°

kuogreičiausiai.

“DRAUGAS” remia, stiprina lietuvių ka
talikų draugijas, rūpinasi jų reikalais.

“DRAUGAS” kelia tautišką susipratimą,
platina katalikiškai lietuvišką kultūrą.

Teipgi daug kalbėta kilikams labai naudingos.
Gerbiamieji Kenošiečiai!
apie centro rengiamus fo
Jei rupi jums jūsų sveikata
rus.
»
gyvastis
aprūpinti,
Žymus dalykas, jog į ši ir
susirinkimų atėjo 8 metų jei norite susipažinti su vie
mergaitė Helena Bandvieai- na iš didžiausiųjų organi
tė ir prisirašė į Labdarybės zacijų Amerikoje, tai visi
moteris,
draugiją. Tas reginis daro aip vyrai, taip
įspūdį į kiekvieno širdį, jog merginos ir vaikai busite
kūdikis stoja į eilę labdar visi priimami į šią organi«-»•

“DRAUGAS” rašomas aiškia ir visiems
suprantama kalba.
“ DRAUGAS” PIGIAUSIS.

ine dinos užmanymas mokint
graudinties.
kvieNuoširdžiai visus
kūdikį prie labdarybės dar
čiame
atsilankyti.
bo.
KOMITETAS.
Reikalinga butų, kad to
kie labdariai butų nuvesti į
vienuolynų aplankyti jų šel
piamų našlaičių, ir lai naš
laičiai matytų, kokie juos
užjaučia.
Pirm dviejų metų čionai
sutverta
draugija vardu Gvar
Mes suaugusieji, matę tų
ar girdėję turime be atidė dija Pirmos Divizijos šv. Ka
liojimo rašyties į Labdarin zimiero Karalaičio. Draugija
sparčiai auga. Turi jau 70
gų Sąjungų.
—
sąnarių ir 2(X) dolerių išde.
L. Sa gos 1-ma kuopa.
Dešimtis sąnarių neseniai su
sitaisė uniformas iš pilkoKĮ
gelumbės. Dailiai atrodo. Ve
lykų dieną Nekalto Prasidė
jimo Šv. M. P: bažnyčioje
Gvardijos kareiviai dailini
Balandžio 29 dienų čio patarnavo.
nykštė Lietuvos Vyčių kuo Gegužės 6 d. šita draugija
pa surengė smagų,
įvairų rengia balių.
Balius įvyks
vakarėlį. Atsilankė nemažai Tarno Mrfzone svetainėj,
38
svečią iš
aukegano, Mel-; Plnee ir KeJ>ie avė., Pelnas
vos Parko ir Cliicagos. Ne- įskirinmas draugijos naudai,
J. Tamašauskis.
u žiniršta ir skrajojanti kra- J

Kasdien ei

nantis.
“DRAUGAS” metams
tekaštuos tiktai
TRIS DOLERIUS, pusei metų $1.75. Čikago
je, siunčiant pačta, metams puspenkto dolerio.
Nuo vaikų ir nuo agentų perkant atskirais nu
meriais tereikės mokėti tik PO VIENĄ CEN

rvbės ir šelps kūdikius naš-|zackte- Nepraleiskite
prolaičius.
Taipgi prakilnusis03’ kad po taiko nereikė-

TĄ UŽ NUMERĮ.

Užrubežyje
tams $6.

“Draugas”

KURS DABAR

dienraštis me

UŽSISAKYS “Drau

gų” dienraštį m prisius už jį

TRIS DOLE
RIUS, GAUS DOVANŲ: LIETUVIŲ KATA
LIKŲ METRAŠTĮ.

IŠ BRIGHTON PARKO.

i

Nebo Department
95 First St., Jersey City, N. J.

bažnytinėje svetainėbai gražiai ir jausmingai iš-į ie* TCalbės Sus-mo organiaiškino naudą prigulėti prie storius A. J.
Sutkus ir
Labdaringosios Sąjungos.
;etud. Al. M. Bankus. PraKuopa turi išrinkus auka kalhos bus nepaprastai idorinkėjus kapų dienai 30-tai Iraios pamokinančios ir ka-

*

IIahway Automatic
Ligbter.75wholecoupona

Kabykite prašydami dovanų kataliogo

CC7K TIP

Eis ir “SAVAITINIS DRAUGAS”, Me
tams jis kaštuoja tik $1.50.
Atskiras numeris po le.

z

Visais reikalais kreipiantis adresuokite;

Draugas Publishing Go.

CICERO. ILL.

1800 W. 46th Street
*

38 Braižinėliai, talpinanti labai indomias apy
sakaites ................................................................
4«j
intalpa interesuojanti, .... ■ .............. db
62 Fabiolo. Arba Bažnyčia k ikombuose, .... L00
68 Gyvenimas Ge. vaitės .. ........................................ 60(
69 Gyvenimo Pamatai ................................................. 10
82 Huckleberry Firmas ................................................75
85 Šatrijos Raganos apysakėlės ................................ 26
128 Klaida. Originališka apysaka iš lietuvią gy
venimo, ................................................................. $1.00
147 Lietuvaitė. Parašė J. Kvietkovskis..........................50
159 Maldos
Galybė........................................................ 25
163 MatulėPaviliojo.
........................................... 40
Dainoskun. Vienožinskio ......................................... 15
Ponas Tvardauskas. ........................ .*7.................40
Oliveris Twistas................................................... $1.00
Pajauta, Lizdeikos duktė; arba Lieti va XIV
amzyjo. • ••••• ••••■•
..... $1.00
Ta pati audimo apdaruose ............................ $1.25
201 Pasaka apie kantrų ^.leną, ............................... 20
238 Pūščios Dvasia........................................................... 50
355 Degtinė. Vienaveiksmis scenos veizdJis ... 10
356 Deklematorius. Deklamavimui eilią ir mono
logą rinkinys.............................................................. 60
358 Draugas. Vieno veiksmo drama............................ 10
369 Geriaus vėliaus negu niekad. Komedija vie
name akte . . .............................................................. 15
394 Kas Bailys! Labai juokingas
ir tinkantis
scenai vaizdelis....................................................... 15
398 Katriutė. Trireiksmis dramos
paveikslėlis .15
401 Karės Metu. Vaizdelis 3-juose aktuose,............15
414 Linksmos dienos. Dvieją veiksmą vaizdelis .10
502 Valkata. 4 veiksmą drama..................................... 35
509 Vienuolio disputą su rabiną. Vieno veiksmo
komedija ...... ...... .......... ...... .10
522 Aureolė. .................................................................... 10
544Eilės Pranciškaus Vaičaičio .............................
75
566 Meilė, Poema...............................................................15
635 Dangus................................................................. bO
641 Gamtos istorija Pagal P. Bert. Vertė Dr. A.
Bacevičia...................................................................... 50
703 Ethnologija, arba istorija apie žemėstautas. 2.00
708 Istorija abelna........................................................ 1.09
710 Istorija Suvienytą Valstiją................................... 1.09
735 Lietuvos Istorija........................................................ 25
759 Rašto Istorija............. ...................... A. . .... 1.00
790 Ar T” istus turėjo brolią ir seserą!................
G
809 Evoliucija ne Revoliucija...................................
49
819 Kokia Autonomija Lietuvai Reikalinga!............ 10
822 Lietuvią Tautos Memorijalas................................... lt)
827 Patrimpo laiškai.................................................
.45
843 Tiesos Žodis Socijalistams....................................... 10
915 Sveikata, arba trumpas kelias į sveikatą .. 2 00
917 Užkrečiamąją Ligą Išsiplctojimo Budai ir
Kova Su Jais....................................
15
930 Katekizmas apie Alkolį........................................
N
932 Pilnosios Blaivybės Katekizmas............................... 40
935 Saliūnas.
...............» ..............................................6
947 Mandagus Vaikelis. Gražaus apsiėjimo pamoka, .5
950 Apaštalystės Maldos S ta tūtos. .. .’................... 25
959 Apsvarstyk! ............................................................... 5
987 Gyvenimas Šventąją, Visą metą .............. 3.50
988 Gyvenimas Šventąją, Skuros apdaruose
$5.00
1016 Lourdes’o Švenčiausios Pan. Marijos mėnuo 30
1050 Reikalingiausios giesmės, bažnyčioje jiedamos 2
1095 Vienuolinė Luomą.............................................
<6
1099 Krikščioniško Mokslo Katekizmas.......... *,..............16
1100 Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis IL 25
1103 Angliškos kalbos vadovėlis, tiems kurie nori
laiku pramokti angliškai..........................................25
1108 Kaip rašyti laiškus, lietuvią ir anglą kalbose .71
1123 Rankvedis angliškos kalbos. Praktiškas bū
das išsimokinimui angliškos kalbos pačiam
per save be pagelbos mokytojaus.................... 1.25
Su audimo apdarais
.................................... 1.50
1131 Žodynas lietuviškai angliškos ir angliškai-lie
tuviškos kalbos. Sutaisė A, Lalis........................ 6.00
1132 Žodynėlis lietuviškai angliškai ir angliškai lieį
tuviškos kalbos.........................
60
Tas pats gražiais skuriniais apdarais............... 76
1133 A. — B. •—C. Rašymo ir skaitymo Pradžiamoklis...................................... .. .............................. -5
1134 Skaitymo Pradžiamokslis
........
35.
1138 Geografijos vadovėlis, ............................................. 75
1187 Blogi Kūdikią Papročiai, supaveikslais.............. 20
1214 Lietuvos Vyčią Dovanėlė. Parašė kun. Dr. M.
Gustaitis ............................
lt
1215 Lietuvią Kataliką Metraštis, 448 pusi................ 71
No. K17 Visuomet Su Dievu. Maldaknygė lietu
viams katalikams visokio
amžiaus. 256
puslapių, mažo formato, juočais viršeliais
su auksuotu kryželiu ant viršaus, labai dai
li knygelė. Kalba gryna. Kaina tiktai .... <0
No. K396. Mažas Naujas Aukso Altorius. Dailiaisviršdiaiu, 382 posl. Kaina tiktai .............. 69
No. K416. Balsas Balandėlės arba Mažas Šalt
inėlis. Be “Officium”, su dadėjimu litani
ją, maldą ir giesmių prie Panelės šv. Juo
dais dailiais apdarais. 576 pusi. Kaina tiktai $1.00

525
174
197
201

Geri dėl pinigų arba
paikių dovanų.

Binghamtonietis.

.

pakelyje.

i

14 Antanukas. Viena dairiausiąją Boleslavo
Prūso apysaką.......................................................... 15

CHICAGO, ILL.

Tisus lietuvius, ypatingai lietuvių katalikų prakilnius
veikėjus kviečiame kogreičiausia užsisakyti dienraštį ir pa
skleisti jį koplačiausiai visoje savo apielinkėje.

Aapart tą “Draugo” Knygyne randasi daugelis ki
tokią knygą. Batai
snane*v«[
eersnrafvtaio,

Adr nokite:
DRAUGAS PUB. 00., 1800 W. M . t, CHICAOO. ILL

OO

» » • < »h*||

f
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Gegug. (May) 4, 191(5,

SAVAITINIS DRAUGAS

Chicagoje
Iš BRIGHTOMPARKO.

PRAŠOSI KALĖJIMAN.

Amerikos Llehivly Mokykla

A. M. Norkūnas

Ona Nell, 49 metų
am Vienatinis Lietuvis Išdirbėjo*
žiaus, vakar atėjo i polici
visokią ženklelų
jos stoti ant Chicago avė.,
draugystėms, o
prašydama, idant ją patup
ypatingai: k odytų kalėjiman. Gird, nieku
kardų, g u z ikučią,
metalinių
budu darbo negalinti gaut,
snameliuotų i i
pinigą ir giminių neturi —
padengtą
celių
lieka vienaitis draugas ba
A
loid’u, šarpą.
£
das ar kalėjimas. Išsirinko
CZStiM’otu ląftgjt
&
m
vėliavą ir karu
paskutinį.
ną.

/ yV/

1
Balandžio 29 dieni} Saldž.
-i
Širdies V. J. draugija No. 1
turėjo balių. Baliaus pelnas
skiriamas Tautos Fondui. Pel
no pasirodė $77.(50. Bet dar
ne viskas. Kai-kurie draugi
jos sąnariai neatsinešė serijų.
Man pavestas
Už jas nesugrąžinta keli do
darbus atlieku
NAUJA A. L. KAT.
leriai. Todėl ir pelno bus dau
artistiškai.
SPAUDOS
DR.
KUOPA.
ginu. Pinigai per “Draugo”
M. A. Norkūnas
Nedėlios
vakare, 30-tą
redakciją bus pasiųsti Tautos
balau., ant Ttnvn of Lake, 1G6 Molrose Street, Mpntel
Fondui
lo, Mass.
Gegužės 7 d. S. Širdies V. J. paraginus gerb. kleb. kun.
u private Branch Exchangc systenia jūsų
užsiėmimo
dr-ja laikys savo susirinkimą. A. Skrypkai, susitvėrė nauS
vietoje,
kiekvienoje
valandoje
jus
galite
kalbėties
su
Phone Ganai 21IR
Kviečiami visi,, turinti serijas ja A. L. K. S. Draugijos
ištikimais užvaizdomis jūsų organizacijos,
lygei jie
sugrąžinti draugijai pinigus. kuopa. Išrinkta valdyba ir
DR. A. YUSKA
kad butų jūsų akyvazdoje. Tai yra didelis sutaupymas laiko,
kurį reiktų išeikvoti kelionei idant pasikalbėti su jais ten.
Keikia pažymėti, kad ba prirašyta keliolika naujų
LIETUVIS GYDYTOJAS
Privatiška biznes šaka neiktai užmezga artimesnius ryšius or
liaus surengime daugiausia pa sąnarių.
1749 So. Halsted CHICAGO, ILL.
ganizacijoje, bet kiekvienam skyriui duoda
ypatingą są
sidarbavo sąnariai — Stanis
Kuopa nutarė laikyti kuo
jungą su liaudies Bell System.
• CORNER 18th STREET
lovas Annčauskis, Fel. Pieža greičiausiai susirinkimą dėl
Kiekvienas Bell Telefonas yrallgos Linijos Telefonas.
ir Jonas Žiedas.
galutino susitvarkymo.
Baliaus rengimo komitetas
Kuopa.
Chicago Tclcpbone Company
SKAITYKITE IR PLATINKITE
ir draugijos administracija iš
Bell Telephone Buildmg
taria savo širdingą ačių vi- PIRMAS DIDELIS BA
“DRAUGĄ”.
Official 100
siems baliuje dalyvavusiems LIŪS, BRIGHTON PARK.
ir jį kokiuo nors budu rėmu,- Naudai parapijos Nekalto
siems.
? Prasidėjimo rengiamas <lideKomitctas.
lis, įvairus balius. Bus išlainiėjimas pastatomas laikrodis
LENKŲ DARBININKŲ ir pusė tuzino fotogVafiškų pa
No. 735 LIETUVOS ISTORIJA. Sutaisė Pranas, 112 pusi.
25c.
veikslų, kuriuos nuims P.
SEIMAS.
Stulpinas.
Balius bus Ge
1099 KRIKŠČIONIŠKO MOKSLO KATEKIZMAS Su
rengta ir užgirta trečiojo Baltimores Koncilijaus. Pa
Pirmasis lenkų darbinin gužės 6 d., 1916 m. S. Eidinto
gal anglišką sutaisė Kun. F. B. Serafinas. Dalis I
15c.
svetainėje (3834 S. Kedzie
kų visuotinas seimas, bus
avė.). Pradžia 4 vai. po piet.
1100 KRIKŠČIONIŠKO MOKSLO KATEKIZMAS
Indianopolvj, Ind. 10 ir 11
25c.
Kviečiame visus be skirtu
Dalis II
gegužio šių metų. Darbi mo kuoskaitlingiausiai atsilan
1105 TRUMPA LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Su
ninkų organizacijų eentrali- kyti. Atsilankę — nesigailė
taisyta mokytojaus Juozo Damijonaičio, perspausta
nė valdyba yra Chicagoje. site. Balius bus linksmas, ma
35c.
iš Trečiosios Laidos „
Kis lenkų Susivienijimas gan lonus, įvairu. Nesigailėjome
1133 ABC Rašymo ir Skaitymo Pradžiamokslis. Su
tvirtas, ant gerų pamatų nieko, kad tik suteikti publikai
taisė mokytojas Juoz. Damijonaitis. Dalis I. Kie
pradėtas. Lenkai inteligen valandėlę smagaus laiko.
25c.
tais drobės apdarais
ą
Komitetas.
tai taip gi nesišalina nuo to
1134 SKAITYMO PRADŽIAMOKSLIS. Dalis IL. Su
sios organizacijos, veikliai
taisyta J. Damijonaičio. (Vartojama vietoje “Vai
35c.
ky Žvaigždutės”), kietais drobės apdarais.
joje dalyvauja.
1138 GEOGRAFIJOS VADOVĖLIS. Su paveikslais ir
75c.
spalvotais žemlapiais. Sutaisė Juoz. Gabrys. 77 pusi.
(Aš the Daily Maininy and Fi
nancial Cecord).
10c.
NAUJAS ELEMENTORIUS. Parašė A. iš B.
Užsakymus
siunčiant
adresuokite:
IIONGHTON, MICH.
Štai indomi istorija apie
Draugas Pub. Co.
“United Verde Extension”.
Andai teatre
“Audito’ Onotagono county, žmogus po
1800 W. 46th Street,
Chicago, 111.
vardu
George
Riebelson
ga

rimu” kalbėjo Chicagos ar
ei vyskupas Mlmdelein. Dide vo nuo tūlo obyvatelio $400.
Kuomet jis nešė savo pinigus
lė, teatro salė buvo pilnutėlė.
,Į banką, jis.pasitiko savo dran
Gerbiamas ^kalbėtojas aiškiga, kuris pasakė, kad mieste
no apie pnžiurĄmn, ir a::-'i vra atvaHavęs W stanna.
,

Mokinama: angliškos u lietnviė
koa kalbų, aritmetikoa, knygvedyatėą
stenografijos, typevrriting, pirklybos
teisių, Suv. Valst. istorijos, sbelnos
istorijos, geografijos, politikinės ako
inomijoa, pilietystės, dailaraiystės.
Mokinimo valandos: nuo 8 ii ryto
iki 5 po pietų; vak. ano 7:30 iki 0:30

DRAUGYSTE

va do

5HtNAJ|00«M PA.

Mokykloms Vadovėliai.

A

mergaičių dideliuose mies jos legislaturoje, dabartinis
tuose. Chicagos vidurmies \Vebbero ir Ko. manadžierius
tyj darbuojas apie 80 tuk- jv parduoda šėrus po $4. Jis
stančių mergaičių 18 metų nieko nelaukęs nupirko 100
amžiaus. Reikia joms page- šėrų, bet tą . patį vakarą jis
rinti darbo sąlygas, būvį,!taip susirūpino, kad labai su
peikia joms suteikti
dau-pirgo. Per du mėnesiu jis bugiaus naudingų smagumų j vo karštyje ir klejojo. Kuoatilsio laike, pagalinus rci- i
Ps Pflklausė apie, stovį
avo
įdėtų pinigų į United
kia gelbėti nuo ištvirkimo,
Verde Extension, jam pranešė
didelio miesto vylių.
kad už jo šėrus duoda jau po
Tam tikslui
po kal
$25.00. Tuomet jis vėl susirgo
bos išrinkta tam tikra ko ir nustojo net žado. Kuomet
misija.
jis truputį pagys, jam žadama
tiek pasiūlyti, kiek jis yra įmo
kėjęs.
Toki pat proga yra perkant
šėrus Kingman Zinc Mine Co.
i Keturi mėnesiai tam atgal
šėrai buvo po 10 c., Šiandien
Užvakar, prieš piet, atva jau po 50 c., Nėra abejonės,
žiavo į Chicagą buvusia Su kad greitu laiku kainuos po
vienytą Valst. prezidentas ; Mintą dolerių.
Norėdami gauti informa
Theodore Roosevclt. Svar
cijų
apie pirkimą šėrų, gali
biausiu tikslu jo kelionės—
ma kreipties prie
agitacija už save busian
ti. J/. MATIJFAVS,
čiuose rudenyj naujo pre- (|Koalpani
š
Kompanijf;os ’ R<lp.
zidento rinkimuose. Nors
rezentantas)

Dept.

8
I

ROOSEVELTAS JAU
CHICAGOJE,

triukšmingai nesidarbuojas,
kaip lfooseveltas, bet nežiū
rint į tai labai mažai yra vil
ties, kad jis antrą kartą pa
tektų į prezidentus. Dau
giau šalininkų už Roose-

sąnąrvs augsciausio
Valstijų tribunolo.

Suv.

Musu kainos via žemiausios

y

Tel.

Yardi

001«

St. Anuczauskis

Abelnaa Kontraktorlna, Dal$ lydė Ir Bndavotojaa.
į?Apskaltllavlmal
noriai rataiK
kiamh
S 2447—49 W. 46th Place,
CHICAGO, ILL.
K

Gaunamas

“DRAUGO” KNYGYNE
Kaina su prisluntimi

$1.00

j

,

Chicago, UI.

HM &S4tt3Seffl3S3&3iS32BSS2SS':SiHi
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SARAPAS&TAMOSIUNAS

Artinanties gegužės mėnesiu' kiekvie
nas geras katalikas pašvenčia laika garbi
nimui MARIJOS DIEVO MOTINOS.
“Marijos mėnuo” yra kningutė, kuri
yra tam tikslui parašyta. Šioje kningutėje rasite paskaitymėlių ir maldų kiek
vienai dienai. Kiekvienas katalikas turė
tų stengties įgyti šią kningutę. Ji yra ga
na didelė, turi 163 puslapius, kaina la
bai pigi; tik 30c.
Visus užsakymus siųskite:

7 valandą vakare

DRAUGAS PUB. CO.

PAR SVETAINĖJ

, Gerbiamoji Visuomenė,
malonėkyte atsilankyti
į šią PARODĄ o tikrai nesigailėsite. Inžanga tiktai
10 c.
Pamatysite sąjungiečių gabumus ir prirodymą,
kad senosios Lietuvos kultūrą musų moterų sielose am
žinai gyvena.
Paroda tęsis ligi gegužio 7 d., ir tą pat vakarą
(gegužio 7 d.)
PARODA užsibaigs su tam pritai
kinti} programų.
Bus atvaidintas gana juokingas vei
kalas “Tarnas Inpainiojo”. Dainuos žymiausioji Cbicagoje lietuvė dainininkė. Smuikuos Šv. Kazimiero Se
serį} Vienuolyno auklėtinė. Deklemuos gabiausioji Chi
cagos lietuvaitė deklematorė. Piano skambins Šv Kaz.
Seserų Vienuolyno auklėtinė. Visam programo išpildy
mui yra pakviesti žymiausi musų artistai ir artistės.
Programui pasibaigus, prasidės ŠOKIAI.
In
žanga-. 25, 35 ir 50 c.,
Taigi Gerbiamieji ir Gerbiamosios, nepraleiskite
progos, neatsilankę, nes kaip kiti musų PARODĄ girs
gailėsitės, kad ir Jus nematėt ir nepasimokinote.
A. L. R. K MOTERŲ SĄJUNGOS
Pirmasis Apskritis,
Chicago.

«

Žemia p i s

“MARIJOS MENUO”

------- -

Chicago.

$
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§

buvai kų

Mes užlaikome dideliame pasirinkime Čeverykus,
moterims ir vaikams visokios spalvos, baltų, rudų, juodų ir tt., Taip-gi užlaikome marškinius, kaklarišius,
kalnėnus, kepures, skrybėlės, kelines, gorsetus, žodžiu
sakant, viską, kas tik yra reikalinga jaunimo apsirėdimni. Užlaikom įvairius auksinius laikrodėlius, lenciugelius, žiedus gryno aukso. Turime gero darbo britvi], peilių, puikiausių atviručių, fontaninią plunksnų ir
t. t. Siuvame gražius garniturus, taisome senus, skalbiame (laundry) marškinius, kalnerius ir tt. Didžiausia
agentūra laikraščių ir knygų.' Galite pas mus užsirašyti. Gausite už tai dovanų. Lietuviai pas lietuvius.

CHICAGO, ILL.

32 Place ir Auburn avė.,

|

i

Hartfod, Conn.

- A. L. R. K. Motery Sąjungos I Apskritys

4-

1646 W. 47th St.

23 Sheldon Street

Rankų Darbo Parodą

ŠV. JURGIO

CHICAGC.IU,.

648 W. 31st St.,

Didžiausią

Gegužio 3 d., 1916 m.

Odiniai dalykai ir avlinės
krautuvėms daiktai.

Jeigu tavo britva neskilta
gerai, tai tavo pustas netikęs.
Rašysk pas mus, mes tau duo
sime gerą rodą kaslink pusty
mo britvos. Nusistebėsi dažinojęs kaip lengvai yra išpustoma britva, taip, kad skuti
mas barzdos pavirsta į smaiausią darbą. Rašyk tuojaus
ietuviškai ant žemiau nurody
to adreso ir įdėk markę atsa
kymui.
Security Padlock Company,

rt
MOTERįl PARODA
—.—•------ k Surengė Z

K. KAPLAN & SONS
Wholeseller

ŽIŪRĖK, KAS ČIA!

ARCIYYSKUPO MUNDELEINO KALBA.

moterį} ir janutj.Įj^ bnvagis atstoTas vatsti.

merican School d Language*
731W. 181h SI. 04, *. 4711) St

Vargonininkas suprantantis
gerai savo amatą ir mokantis
vesti chorą pa j ieško vietos
prie lietuviškos parapijos. At
sišaukite Į “Draugo” Admini
straciją.
Sv. 16 - 1S

VERDO ISTORIJA.

Įdėjimą

I’irk sau odos ir batų taisymo
dalykus nuo

UI

ŪSŲ metodą išmokinsime jtįs an
glų kalbą labai trumpame UiV
juuį name arba kliasosc dienomis
bei vakarcis.laiyk paaiškinimų. Savanai

i

jbici hw hk i

Galima Kabeties Ypatiškai

Chicago,

3S60 Emerald ava.

N. 18

i
t

1800 W. Wood St.,

Chicago, III.

Vyrai!
Bita Įstaiga yra tik vyrų gydymui Joign leikota patar
navimų sąžiningo ir teisingo gydytojo, atsikreipkite i ofisą dėl
iiekraminavojimo. Taa joms nieko nekalnnoe ir jfla aėaat pri
vemti čia gydytiea, jei nenorite.
Ooriausioa Enropoa ir Amerikoe metodo*.
Įstaiga yra
ntaiayta sn visais nanjaisiais instrumentais ir elektros intaiaain,
knrie yra reikalingi, kad nuodugniai lityrna JO'U ligą. Ypatinga
atida yra atkreipiama prie Inkstų, pūslės, nervctnmo, kraujo Il
gų' ir abelno nusilpnėjime.
Jei reikalingi gydymo, atsllankit J ofisą dėl patarimo. Dvldsiimt trijų metų gyvavimas Uos įstaigos yra garantija tam, kad

M

bOsite gydomi pasekmingai.

PASITABIMAI ŪKLAIKOMI ■KKMT B.

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

Chicago.

Kampas Monro*, penktas aagMas.
VALANDOS: Kasdien nno 9 iki A Nedėliomts ano lt Iki I
Taipgi Paned., Heredoj, Pėtnyč. flnhat. vakarai, ano 7 iki R
(Iask elevatorių | I angttą).
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