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SNIEGUOSE

Meksikoj regnlerės kariuo
AUSTRU ARMIJOS DA menės
11,000.
Regulerės Meksikos pasie
LĮ UŽGRIUVO SNIEGAI. nyj 20,000.

Milicijos 4,629.
Kiek vėliau pranešta, kad į
Ten, kur mušasi austrai
Meksiko pasienį iš Atlantiko
su italais, yra augšti kal pakraščiu siunčia)'1 a 11 kom
nai Alpais
vadinami. Tie paniją artilerijos. Rasi bus
kalnai siekia debesis ir pa- Jpašaukta milicija ir iš kitą
galiaus prasikiša pro juos/ valstiją.
*
Tiek kalnai tebėra apkloti
Tos visos kariuomenės vy
sniegu. O ant kaikurių kal riausiu vadu yra gen. Funsną sniegas nenutirpsta nei ton.
žiemą nei vasarą.
Pasirodo, Suv. Valstiją ne
Ant vieno tokio
kalno, sutikimai su Meksika blogėja.
prie kurio stovėjo austru Seniau buvo manoma trumpu
armijos dalis, vėsulai sune laiku atšaukti iš ten kariuo
menę. Bet kuomet Meksikos
šė daugybės sniego.
h-.ndit.-'*’ tuviai. ViMcajo Statot
Tik staiga pakilo baišus
se užpuolė Glenn Springs mie
užimąs, nusigandę
karei
steli, stovis pablogėjo.
viai, pažvelgė i kalną. Nuo
Abelnai spėjama, kad karė
to stataus kalno viršūnės, ,su Meksika neišvengtina, nes Būrys Vilios pasekėją Meksikos plėšiką, kurie išskerdė daut
Amerikos gyvenkaip nepasileis žemyn ai-! pasiskirstę į partijas meksikot o ją. 1 uos plėšikus sugavo amerikoną nusiųstoji armija, parvarė juos į
džiausios sniego
galybės, nai vienijasi. Ir bendrai tai
Suvienytas Valstijas ir sukišo Į kalėjimą.
keliolikos sieksniu storumo. sosi prieš amerikonus.
Ką. tik patiko ant kelio
rietėdamas sniegas, viskas
liko sunaikinta ir snieguose
palaidota. Tas sniegas iš
vertė ir nulaužė medžius,
nugriovė prie kalno stovin
čius namus, užpylė sniegu
mišką pakalnėje.
Tame
miške stovėjo apie penkius
šimtus austru kareiviu. Be
veik visi gavo
galą ir Ii.
.
.x,
.
. ., ®..
Visiems dabar jau aišku,
ko palaidoti tuose smeguo- , . .
...
• .
F
&
kad Anglija
mėgsta zarsc‘
styti žarijas
tik svetimo

ANGLAIS NEREPATENKINTI NEI RUSAI NEI
FRANGUŽAI NEI
ITALAI.

FRANGUŽAI PERANKSTI SOCIALISTAI - ANARGHINUDŽIUGO.
ŠTAI TAIKĖSI NUŽUDYTI
KARALIįĮ.
Kelias dienas prie Verduno

kova buvo aprimusi. Per tą
laiką vokiečiai traukė arčiau
prie Verduno savo anuotas.
Tuo pasinaudodami franeu
zų ir anglų laikraščiai ėmė
skelbti, kad vokiečiai jau me
tė Verduną, kad bėga pagaliaus iš savo tvirtovės Metz,
kad greitai franeuzų armija įsigriaus į Vokietiją ir paga
linus pasileis eiti net ant Ber
lyno.
Tas franeuzų džiaugsmas
]Shv.° jieranksti.
Dabar vo
kiečiai sutraukė prie Verduno
dar daugiau kariuomenės ir
toliaus su didesniu įnirtimu
laužias Į franeuzų galingiausią
tvirtove Verdun.

Švedijos sostinės Stockholmo laikraščiai praneša, kad
ten policija susekusi socialis
tą - anarchistų suokalbį. Suo
kalbininkai norėjo nužudyti
Švedijos karalių Gustavą. Bet
slaptoji policija suokalbį suse
kė. Suokalbin įmaišyti ir trįs
žymiausieji socialistų vadai.
Jie jau pirmiau teismo nubau
sti kalėjimu už antimilitarinius gyventojų kurstymus. Jų
i-’ieuąs, R'.ęglund, yrą parlą-1
mento atstovas.

TURKAI TURĖS TAIKOS
SUSIRINKIMU.

VOKIEČIAI SU RUSAIS
Turkijos sultanas j savo rū
VIS DAR TEBEVARGSTA. mus Dolma Bagtche sušaukia
augščiausią turkų valdininkų
Bus apkalbami taikos
PRIE TO DVINSKO. tarybą.
reikalai ir sustatytos išlygos,
kuriomis butą galima susitai
Iš Petrogrado 9 gegužės a- kyti su savo priešininkais.
'teina žinia, kad maskoliai už
puolę vokiečius netol Dvinsko.
Rusai girias labai smarkiai
apšaudę vokiečių apkasus, bet
visgi ją paimti neįstengę.

GARLAIVIS “CYMR1C”
NUSKENDO.

25,000
RUSUL FRAKCIJOJ
'

mis rankomis. Ji nori ka
riauti su Vokietija,
bet
tai tegu daro rusai ar franeuzai. Savają gi armiją an
glai laiko. Kam? Mat po
. .
karei, kuomet visi bus nu..
.
. ' , ,
, • sdpneję, Anglija turės gak,,,,,, banditu užpuldinėjimų
armW Ir laivYna >r
tolimai negalima pakarti. iSal«. santalką darant, paI’ati vyriausybė su p»rezidentuiremti savo reikalavimus
priešakyje gal dar ir nusileis ir daugiausiai pasinaudoti. 1
tu Meksikos banditams. Bet Dėlto dabar ir prasideda

MILICIJA PAŠAUKTA
į MEKSIKOS PASIENĮ.

Į Franciją ikišiol pasiųsta
25,000 rusų kareivių. Rusai į
Franciją siunčiami per Mnndžurijos uostą Dainy, Tš čia
jlgarlaiviais gabenami j Marilseilles.

Didžiulis Anglijos garlaivis
“Cvmric”, kuriuo gabenta iš
Amerikos amunicija, visgi nu
skendo. Kuone visa įgula, apart kelių žmonių, išgelbėta.
JĮ nuskandino vokiečių nardo
moji laivė.

TURKAI TIESIA 6ELEKUO ANGLAI MAITINOSI.
ŽINKELĮ.

Šiems nenori nusileisti šios ša- rugojimai
ant
Anglijos.
Prieš Kut - ei-Amara, Me
lies piliečiai.
O pastarąją Anglai stengias save nutei
sopotamijoje, puolimą, ten už- Turkai su vokiečiais vis dar
balso vyriausybė turi klausy sinti, išrodinėja, kiek nu
!rdarvtu anglu padėjimas buvo mano užpulti anglus Egipte.
'l
• «
,— . . • • •
veikęs ir kiek galįs nuveik
ti.
;|labai blogas. Kareiviai tiesiog Tam tikslui sumanyta pratie
Meksikonu banditizmas ir ti j u galingas laivynas. Ją
bndmariavo. Maitinosi užsiliko sti per tvrynus geležinkelis ir
pasai i ilgas amerikonu žudy- į laivynas galįs sumušti vo
siais miltais ir arkliena. Bet jau imtasi už to darbo.
nias. privertė prezidentą im-jkiečil> laivyną, ją laivynas
pagaliau ir šito maisto pritru
ties kuoaštriausių priemonių. galįs užtvenkti juras
ir
ko. Paskui nenoromis turėjo
Tš Meksikos kariuomenė netik vandenynus, kad nieks vo
pasiduoti turkams.
nebus atšaukta, bet dar jos
kiečiams maisto nebeatvežten daugiau bus pasiųsta.
tą, ją laivynas galįs pagelVakar, gegužės 9 d., Suv.
Photo by' A mertean Press Assoclatlon.
_ ,
Valstijų karės sekretorius pa bėti pergabenti iš Ameri
Berlyne oficialiai paskelbta,
šaukė j Meksikos pasienį tri kos amuniciją ir tt. Nepa Labai didelis Anglijos garlaivys “Lusitania”. Tą garlaivį nuskandino vokiečių povantenkinti
kaikurie
laikraš

dinė
laivė.
Kartu
su
garlaiviu
nuskendo
1150
žmonių.
Vokiečių
am

kad
vokiečiai prie Verduno,
jų valstijų — Texas, Arizona
pietuose nuo Hancourt, paėmę
ir New Mexico — miliciją ir čiai prideda, kad anglai už
basadorius pranešė keleiviams, kad tie neplauktų su tuo
a
miršę
dar
vieną
savo
laivy

dalį
franeuzų apkasų.
daugiau nuolatinės kariuome
Franeuzų generalis štabas
anglų garlaiviu, nes jis gnli Imti nuskandintas.
nės.
Dabar Suv. Valstijų no nuopelną išruokuoti: an
praneša, kad naujam ant Ver
Bet keleiviai to perspėjimo nepaklau
kariuomenės stovis bus sekan glą laivynas dar galįs ir sil
duno užpuolime vokiečiai pra SKAITYKITE IR PLATINKITE
sė,
ir
beveik
visi
nuskendo.
kes gaudyti.
“DRAUGĄ”.
tis.
radę 10,000 kareivių.
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10,000 VOKIEČIU
ŽUVO.

VOKIEČIAI UŽĖMĖ
APKASUS.
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stengiasi sukelti suirutę. Šau piktumu, neapykanta ar mas grįžti prie darbo ne- f
kia atsitraukti bei pirmyn pul ba pasigailėjimu. Jus ma jelbėjo. “Čia
velnio špoti.
žiau teieško garbės ir savo uri” — tvirtina juodukai.
naudos. Jos didesnės lengvatikės, bet jos mažiau už
NAUJAS LIETUVIŲ
vyrus teturinčios suprati
LAIKRAŠTIS EUROPOJ.
mo. Užtat jos mažiau tetu
ri gabumų prie matemati
Petrograde jau pradėjo eiti
kos (skaitliavimų) ir prie
kas savaitę lietuvių laikraštis
Garsusis Franeijos impera išradimų.
Lietuviu socialistut- ar
Iš Waslringtono prane vardu “Vadas“. Jis ypatin
torius Napoleonas, pradžioje
laisvamanių raštus beskai
ša, kad Suv. Valstijos vė gai rūpinas tikėjimo dalykais,
XIX šimtmečio užkariavęs be
tant, tenka nekartą atrasti
la derybas su Danija delei palengvinimu būvio pabėgėlių.
veik visą Europą, sykį atsilan
visokias nesąmones.
Tie
(alų vakarinėj Indijoj. De Laikraštyje daug gražių straip
kė lydimas savo ištikimo tar
tamsuoliai, atviejų atvejais
rybos beveik pabaigtos. Už mėlių, žinelių. Nestinga ir
no viename teatre. Teatras bu
tvirtina, buk katalikų Baž
;rįs salas Suv. Valstijos už- dailių paveikslėlių. Tai antras
vo
parengtas
pagerbimui
gar

nyčia nekenčia ir bijo mok
“Šaltinis“. Prie “Vado“ (lar
noka 5 milijonus dolerių.
singų Napoleono žygių. Į vai
i ridėdama priedas vaikams
slo/ Tuo jie ir parodo ste
dinimą suvažiavo daug svečių,
Brooklyne, N. Y. kaiku- Telieka abiejų šalių parla “Žvaigždutė” su įvairiais įbėtiną savo tamsumą, ar io kaip ir palaidotas.
čia lygu motina ant savo kunigaikščių, niinisterių ir tt. riuose policijos apskričiuo- mentams sutartį patvirtin (’omiais skaitymėliais. Kaina
ba savo budo žemumą, jei
Tuomet Bažnyčia ėmė aukų užaugino
Imperatorius domiai sekė sc įvesti
kui kas valdžiai. ti.
Europoj
t letams — 6 rubliai, G mėne
jie tyčiomis
apgaudinėja šviesti,
veikalą. Netikėtai pažvelgęs Dabar mokinami poliemecivilizuoti -lauki labar paplitusį j į mokslą.
siams — 3 rub., 4 mėn. — 2
savo skaitytojus.
į
šalį,
jis
pamatė
savo
tarną,
nes slavų, germanų, vergrų
uai,
kaip
reikia
jais
naudo1X
mėn. =— 50 kap. AdreO jei koka tamsuolis muPažiūrėkime,
ką apie rautas, ėmė kelti iš griu
kuris buvo labai susimąstęs ir ties. Kulkas valdžia i francu- Nelaiminga Sonora i
Russia, Petroų socialistas ar laisvama
mokslą
sako augščiausi vėsių
visai
nesirūpino
tuomi,
kas
de

lesią ir kultūrą, ku nis ims kalbėti, kad Bažny
zų rųšies. Jais šaunama 600
b t ad, Lermojitovski j prosp. N.
dasi scenoje, visą laiką jis lai kartų į vieną minutę.
Bažnyčios mokintojai, ku •ią laukiniai užplūdę sunaiKatalikų tikėjimas visiš- i 10„ kv. 9. Redakcija savaitčia neapkenčia ar spaudžia kė po skvernu pakišęs ranką
rie yra tikriausi Bažnyčios 4110.’ Vvll.r^ ū savo
kai
nuslopintas Sonoroje, Iraščio “Vadas“.
Į inokslą, tokio paklauskite:
Napoleonas paėmė tarną už
atstovai ir jos nuomonės iš užlaiko <‘augybes moi.jklų. jeį tikrai taip yra, kaip
Meksikoje.
Šeši likusieji
------------------rankos,
kurioje
pamatė...
rą

kunigai
neperseniai
tapo
VOKIEČIŲ
MEDŽIOKreiškėjai.
1 ii;;*mu tas nu .pilies tau J a|ęa^ faį paaiškink, delko
žančių.
bedievių išvyti.
Bedieviai LĖS LIETUVOJE,
Jei mes perbėgsime vi tas Bažnyčia išinikiuo pra-1 jjažnyčia išgelbėjo nuo šū
Tarnas
nusigando,
bijoda

sus amžius nuo pat
krik dinio ir vidutinio inokslo,Iiiaįkinimo senovės stabmelpolitikieriai seka Sonoros “Rygos Garsas“ praneša,
mas
savo
galingo
pono
rūsty
ščionijos pradžios iki šiol. o tuomet, t. y. dvyliktame |
pavyzdį ir kitose rėdybose. '
vokiečiai Lietuvoje pragrekų, ar rymionų ap
bės. Užtat Napoleonas netik
Carranzistai
neturi
nei
pai(
t
‘
-ię
rengti didžiausias memes pamatysime, kad kata amžiuje, Bažnyčia ėmė stei- Lvietos k kulturo8
palai.
Čionykščiai laikraščiai
nesupyko ant jo, bet dargi pa
garbos nei žmoniškų jaus-i <žioklcs- Medžioklėse dažnina
liku Bažnyčią pramynė ta jti augščiausias mokyklas,
kus, delko Bažnyčia apsėjo gyrė tardamas:
j praneša, kad beveik nuo mų. Jie vagia, plėšia, šven-^a da;<vauJa a"stl? ir
ką dabartiniam žmonių ap
pat karės pradžios Rusija
vadinasi universi- mokyklomis Eorupos šalis,
Tu, mano tarne, padarei
.
.
J
v ,v. . cių oficieriai. Be to Vilhelšvietimui Europoje. Kata tais. Tokių mokyklų, t. y
amogaudziauja ]Jas iSlei(1()
. Lietuęę
delko įsteigė ir taip uoliai man daug malonumo. Mato naudojasi Amerikos žibalu. tvagiauja,
likų Bažnyčia pastatė ant universitų, pasaulėje
dar Šelpė
Stoka
darbininkų
neleidžia
ir paleistuvauja.
gaudyti dėl Berlyno zoologijos
tokias
universitų mai esi augštesnis už tas viaas
kojų dabartines vidutines nebuvo buvę.
Universitai daugybės ?
Rusijai
naudoties
savo
ži

Vargas Meksikai! Vargas sodno ir ciesoriaus dvaro kaikvalybes, kurios dedasi šit
ir augštąsias mokyklas.
balo
kasyklomis,
kuriomis
yra Bažnyčios sutverti ir
žmonėms, kurie per savo ne-, kuriuos žvėris ir paukščius,
scenoje. Turi drąsos — išau
Jau ir pačioje krikščioni
turtingas
Kaukazas.
susipratimą parsiduoda be-( Vokiečių žurnaluose
esą
gęs galėsi tapti garsingu žmo
jos pradžioje mes randame iŠ ToS universitų Bažny ]
gum.
dievių vergijon!
[daug strapsnių, paveikslėliu apie medžiokles Lietuvoje.
Bažnyčioje
mokinčiausn čia pristeigė Francijo j, lta
Taręs tą Napoleonas atida
vyrų.
vė tarnui rąžančių, atsiprašy
ijoj, Ispanijoj,
Anglijoj
Gerb. “Draugo“ Redaktoriau! damas už sutrukdymą maldo
Vokietijoj,
Kiekvienas apšviestes- Portugalijoj,
Nuoširdžiai meldžiam Gerb.
nis žino tokius mokslo mil Austrijoj, Vengrijoj ir tt. ’Jamstos pagarsinti gerb. laik je.
žinus, kaip šv.
Klemens Nuo dvylikto iki keturioli raštyj “Drauge“ paieškojimą — Kalbėk jį toliau. Dau
Aleksandrinietis, Origines, <tu šimtmečio Bažnyčia įs-|inuSų giminių, pažįstamų ir giau netrukdysiu, pridūrė im Alesian Brother’s (Bro
peratorius.
šv. Bazilijus, šv. Grigalius, teige 46 universitus.
lių Alexionų)
ligoninei, Suv. Valstijos šiomis die
['('raugų, Amerikoj gyvenančių.
Tasai
maldingas
Napoleono
šv. Augustinas, šv. Tomassuėjo 50 metų nuo jos įs nomis gavo nuo turkų val
Garbingiausiu anais lai-J Mes esame du moksleiviai,
tarnas
po
kaikurio
laiko
tik

uni-| 1) Antanas Andrikis iš Kau
Akvinietis, palaimintas Al- kais buvo Paryžiaus
teigimo. Šis sukaktuvių pa1 džios pranešimą, kad at
rai
tapo
garsmJNfrkogum.
Jis
'bertas Didysis ir tt. '
versi tas.
Tas universitasjro gub. j Raseinių apskričio,
minėjimas prasidėjo 9 die skiriems žmonėms pinigų
mirė kaipo kardinolas, BesanTie visi buvo
mokslo išaugo iš bažnytinės
Šv.[Girkalnio miestelio.
ir tęsis tris siųsti nevalia. Tegalima tik
con’o arcivyskupas, palikda ną gegužės,
žvaigždės ir beveik visi jie Marijos (Notre Daine) mo-l 2) Jurgis Armonaitis, Rau
mas neužmirštiną gailestingą dienas. Šventėn suvažiavo, siųsti per valdžios rankas,
yra šventi ir vadinas Baž gyklos. Popiežiai suteikė Ino gub., Raseinių apskričio, atmintį.
daug iš visų Suv. Valstijų arba vardu draugijų, įstai Generalinis Lietuvių Komi
nyčios Daktarais.* Jei Baž cam universitui
įvairias Šimkaičių valsčiaus, Rupeikių
vyskupų ir pralotų. Gegužės gojtetas Šveicarijoje išleido ženk
nyčia butų mokslui
prie privilegijas. Popiežius Ino-pa^rao
10 d. iškilmingąsias
mi
lelius vertės 25 sentimų. Ant
šinga, kokiu budu ji butų centas III. 13-me amžiuje! Pastarasis paieško Andriaus
šias atlaikė J. Mal.
Chi
ženklelio nupieštas įspūdingas
galėjusi tuos mokslavyriu? lavė studentams teisę rin-Pr Augusto Armonaičių ir kicagos arkivyskupas Geor
Lietuvos sunaikinimo paveik
xti sau kauburiuos vyrės-draugų ir pažįstamų. Mel
slėlis: sudeginti sodžiai, apsvi
šventais pripažinti?
ge Mmidelein. Pamaldų me
iriuosius,
steigti
studentų
I
d
^
ande
^
v
*
s
*
įsišaukite
tolę kaminai, verkiančios našlės
Tie Bažnyčios Daktara
tu buvo arkivyskupas Leo
,r
profesorių
draugijas.
Po
kiu0
adrcsu:
Petrogradas,
Za—
viskas, kas liko musų ša
nevien nepeikė
mokslo ii
poldo Ruiz
iš Meksikos,
Padėjimas
musų
yra
bai

lelėj. Po paveikslėliu padė
nuo jo nesišalino, bet buv< piežius Honorius III davė <ha. jevskaja, namas 3, būt. 3ft
vyskupas Schrcmbs iš To
sus.
Gyvename
urvuose,
tas
sekantis franeuziškas pa
universitui savy valdi,.
Lk“
abie« J1'''/"'
didžiais jo šalininkais.
ledo, O., vyskupas Althoff
kaip
kokie
kuriniai
sulin

m
.
. .
lskalno tariame Gerb. Re
Tokios pat
nuomonei
vietos Nesenai viena laivų bendro rašas: Vendu 25 centimes au
Tas padėjo universitui daktoriui ačių už gito paieš. dę. O čia šaltis, čia purvy š Belleville, Ilk,
profit du Comite general de
Bažnyčia laikos ir dabar.
plctoties ir augti,
Pary-Jkojimo paskelbimą. Mudu e- nai, nėra žmogui nei kur vyskupas A. J. McGavick, vė San Francisco surado ir iš sėcours pour les vietimes de la
Paskutinis visuotinas ka žiaus uuiversitas
buvolgame pabėgėliai iš karo laukų. dėties. Kaip mes trokšta vyskupas M. J. Gallagher kėlė iš jūrių vokiečių laivą guerre en Lithuanie — Fritaliku*■ Bažnyčios
susirinki pavyzdžiui kitiems Euro- Neturim nei tėvų, nei giminių
•/
me grįžti į savo namelius, iš Grand Rapids ir keli kiti “AValkuv“. Paskandintąjį lai bourg. (Parduodamas už 25
mas buvo Ryme Vatikane pos universitams. Tie ru-lir iš niekur jokios pašelpos ne
prie savo paliktojo darbo!.. pralotai. Sekančiomis die va pardavė už milijoną dole sentiinus nudai generalio ko
1869 ir 1870 metais. Tame pinos taip
susitvarkyti, I gaunam. Esame labai bloga- Kaip iriuins
atsibodo tos nomis seks pasaulinės iškil- rių. Geras uždarbis, tik rei miteto pagelbos karės aukoms
kia mokėti ieškot. Karės pra- Lietuvoje — Friburgas).
susirinkime katalikų Baž kaip yra sutvarkytas Pa-Jme padėjime. Sunkus Rusi skerdynes, tos nekaltų ka mybės.
nyčia
nutarė
šitai ką vyžiaus uuiversitas.
|joj gyvenimas.
Minėtą ligoninę įsteigė džiojo tą laivą franeuzai atė
rcivių kraujo liejimas!...
mė nuo vokiečių ir juomi nau
Su augšta pagarba,
“Bažnyčia ne vien nesiprie
Kitas . garsingas senovė
susitverė
Vienas musų suramini Brolis Bonaventūras 1866 dojos. Bet vokiečiai vėl jį su Vilniuje
Ant. Andrikis ir
šina žmonių meno ar mok je universitas buvo Bono
metais.
1871
metais
didžiu

mas, jei gauni kokią žinelę
čiupę paskandino. Laivų ben
lenkų apšvietos
Jurgis
Armonaitis.
slo plėtojimuisi, bet ir vi irrijoj.
Bononijos miesto
nuo savųjų. Tuomet bent lio gaisro metu ligoninės drovė už pavelijimą ieškoti
draugija
saip tani (plėtojimuisi) P^-valdyba išleido įstatymus,
vienai valandėlei užmiršti butas žuvo, bet veikiai bu nuskandinto laivo užmokėjo
deda ir pirmyn stumia. ^e‘\kurie laai varžė studentus.
Amerikos
lenkiški lai
žmogus tą kruvinąją šmėk vo naujas pastatytas. Ligo franeuzanis 29,000 dolerių.
Bažnyčia žino ir neniekino Studentai pasiskundė po
kraščiai praneša, kad Vil
lą, tuomet vėl sužiba viltis ninė stovi ant kampo Bclnaudos, kurią iš mokslo tu pi( žiui, ir šis pareikalavo,
niuje yra susitveręs lenkų
sugrįžti į savo šalelę. Ra den ir Racine avė.
ri žmonių gyvenimas V
Mokslo Komisija, kurios ar
kad studentus varžantieji
šykite dažniau, nes be jokio
Toki nuomonė apie mo įstatymai butų panaikinti.
timiausia tikslas
platini
suraminimo nuo tų baisy
kslą, yra ne vieno kokio Popiežiui reikalaujant tie
mas apšvietimo Lietuvoj. Į
bių žmogus gali ir iš proto
kunigo ar vyskupo, bet vi varžantieji įstatymai buvo
tą mokslo komisiją tepriguišeiti.
sos katalikų Bažnyčios. Vi panaikinti tais pačiais me
M. K.
Vienas Amterikos biti Pagal švietimo ministerijos li tik lenkai, būtent, Vil
suotinio Bažnyčios susirin tais.
ninkas sako, buk bemaišy- apskaitymo Francijoje yra 70- niaus miesto prezidentas
kimo nutarimas yra neat
p-ni Zofija
damos Italijos bitės
su 658 pradinės ir vidutinės val Weslawski’s,
Neilgai trukus miestas Karėje netik mušasi ginkmainoma taisyklė, kurios vėl sukilo prieš studentus, I bris, bet dažnai ir apgaudinėKipro salos ypatingais va stijos užlaikomos mokyklos. Paszkowska, dvarininkai:
privalo lai kvties visos pa išvaikė jų rektorius ir nu- Ja viens kitą, įvairiais apsuk
balėliais, sudarę atskirą bi Jose mokinasi 4,974,289 moki Cywinski’s, Košcialkowski’
saulės visi vyskupai, visi' tais, kad studentų susivie- rūmais stengiasi suvedžioti
niai. Katalikai gi savo pini s ir Turski’s.
čių rūšį — be geluonies.
gais užlaiko 14,380 mokyklų. Rūpesčiu tosios komisijos
kunigai ir tikintieji.
j nurimai
turi priklausyti Į Prieaė« Tame dalyke gan gaJose
mokinasi 1,150,706 mo ir atidengtas Vilniuje liau
Tų mokslui
prielHDki.-,lli;;7 “įc8toykaipyr”įiŲ’įo;|b.is fr»ncu»i. Neseną! du K
Anglų mokslavyris Wast
kiniai. Jei uždaryti visas tas dies universitetas,
kilM pirklybos
„hklvl,,^ draugijos.
,ira,»P«'v.lko
vardu
mą Bažnyčia pairodė uo vien kios
užsimanė
ištirti,, -kurie
ga. , . v. . . vok.con,
. .
.kareivių
.
-------------- ------------ o
katalikų
piokyklas
valdžiai
rei
Studentai
vėl
pasiskundę™
“
’
"
pat
;
k
°.!
P/"*!
’
besni:
vyrai
ar
moterys.
Iš
poeto Adomo Mickevičiaus.
žodžiais, bet ir darbais, Tai
kėtų kasmet apšvietimui išleis
istori(lč
.
popi(
.
žiui
ir
t
*
e
varžy1U
"
k
°
Cla
kare
'
’
ištyrė
dvejet,,
tūkstančių
Senasis pavadinimas gat
matome Bažnyčios
ti 470 milijonų frankų viršaus.
303. Antrame amz.uje
po „„.j buvo „tnil(inyt..
I |n(11 Tic, Jcko riemaaydand,
ab,,'-'"s
Nors bedievių vyresnybė viso vės, kame randasi universi
visoj Įiasaulėj'*
Krist aus
Boburne 6 nigeriai metė kiais budais stengiasi varžyti tetas, “Dvorcovaja“ perkei
Tokį Bažnyčios prielanSuradę vadų francu-fll tmnejm pasirodė, kad
gai binga buvo Aleksandri kūmą randame ir kitų uni- zaj jį nušovė,
moterys turi geriau išlavin darbą vietinėje amunicijos katalikų mokyklas, tečiaus jos sta į “Universito” gatvę.
jos mokykla. Ta inok’.kl ve -šitų istorijose.
Reikia tikėties, kaip tie
nes jų oda iš tvirtai laikosi ir net daugina
Be to persirėdę drabužiais tus jausmus: jos greičiau fabrikoje,
buvo Bažnyčiosįsteigta
i
arbą priežasties kokių tai che si. Morbibano departamente endekai “šviečia” musų ne
Bažnyčia globė ne vien dažnai dalyvauja priešininkų atjaučia linksmybę
Bažnyčios palaikoma.
universitus, b(*t ir pačius tarpe net mūšiuose prie saviš- skausmą. Taip pat moterys miškų sąstatų pradėjo gel- katalikų mokyklos daugiau tu- susipratusius lietuvius, ver
Tos moks klos mokinto- studentus
ypač biednes- kius. Čia jie ištikus progai greičiuu už vyrus užsidega tonuoti. Jokia prikalbinęj i-ri mokinių, negu valstybinės. sdami juos į lenkus!

u uosius.
Prie kiekvieno
universito Bažnyčios
rū
pesčiu buvo įsteigtos taip
vadinamos kolegijos. Teise
kolegijose universito
stu
dentai ypač
biednesnieji
jaudavo veltui užlaikymą
ir pragyvenimą.
Popiežius Urbonas
V.
ų vardus istorija mini po j
savo kaštu leido į mokslus
šiai dienai.
ir užlaikė tūkstantį biednes
Tokių augštų mokyklų, niųjų studentų.
ilgainiui pristeigta: Palesti
Taigi kataliką Bažnyčia
noj, Mažojoj Azijoj ir tt.
dsuomet galės teisingai pa
Dingus Rymo eiesorys- sididžiuoti, kad yra
daug
-ei ir užplūdus iš rytų bar-1 pasidarbavusi mokslui išbarams, mokslas Europoj Ii-1 i)]atinti Katalikll Bažlly.

BAŽNYČIA IR
MOKSLAS

LIETUVOS

NAPOLEONAS IR JO
MALDINGAS TARNAS.

SUV. VALSTIJOS PERKA
DANIJOS SALAS.

KULKASVAIDŽIAI DEL
POLICIJOS.

J

AMERIKOS ŽIBALAS
RUSIJOJE.

LAIŠKAS Į REDAKCIJĄ.

ALEKIAN BROTHERS' LI
UŽGINTA SIŲSTI PINIGAI
GONINĖS JUBILIEJUS.
ŠVEICARIJOS LIETUVIŲ
į TURKIJĄ.
KOMITETO ŽENKLELIAI
(MARKĖS) NAUDAI ,
NUKENTĖJUSIOS KA
RĖJE LIETUVOS.

LAIŠKAS KAREIVIO Iš
KARĖS LAUKO.

įvairios
Žinios

AMERIKIEČIAI JŪRIŲ DU
GNE IEŠKO PASKANDIN
TU LAIVU.

BITĖS BE GELUONIES,

KARĖSlŪDRUMAI.

MOTERŲ IR VYRŲ
GABUMAI.

IŠ JUODŲ PASIDARĖ
GELTONAIS.

KATALiKpOKYKLOS
FRANGUOJE.

/r
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SAVAITINIS DRAUGAS

rėš fronte mėgino tuomi pasi-'nuo karės pradžios sąjun-

armija, to visai nesimato.
Inaudoti. Belgijos fronte vo-:gudukai užgrobę 459 įvai• Rusija esanti labai nepa
kiečiai, kovojanti su airių plil- nų savo priešininku gar- Plymouth National
tenkinta ir dėlto, kaip sa-'į'.'
us, iš savo apkasų iškėlė di aiviu.
ko Miliukovas, jog buvu delėmis raidėmis pranešimus.
sioje kariaujančiąją prieš Airiai kareiviai štai luį galėjo
Plymouth, Pa.
j ketvirtas sulyg savo galybės. Vokietiją tautu konferen- i perskaityti:
Kapitalas su perviršiu
Antrą virtą užėmęs Vokieti vijoj Paryžiui daugiau tar “Airiai savo tėvynėje sukė
$165,000.00.
Šitoji Banka prižiūroma
jos laivynas. Dabar gi, kuo iasi prieš Rusiją negu prieš lė revoliuciją. Anglai armoSuvienytų Valstijų valdžios.
met kariaujančiosios valsti Vokietiją.
omis žudo jūsų žmones ir vai

IS KARES LAU
POPIEŽIUS RAŠO
CARUI,

JUODKALNIJOS GYVE
NIMAS.

jos taip snuirkiai didina sa
Iš Rymo gauta dabar ži vo laivelius, Suvienytu Val
nia, kad popiežius Benedik stiją laivynas besąs tik šeš
tas
XV parašė
tusų toje vietoje.
carui gromatą, prašydamas,
paliuosuoti Lvovo antvysku
pi Andrejų Šepticki. Rusai,

užėmę Galiciją, suareštavo
antvyskupi Šepticki ir išve

BANK

ANGLUA PRAVEDA VI
SUOTINĄ PRIVERSTI
NĄ KAREIVIAVIMĄ,

žė i Rusiją. Antvyskupi ru
sai suareštavo dėlto, kai jis
buvo didžiausiu rusiną tau
Šiandie Anglijos premieras
tos atgaivintoju. Rusai ant
vyskupi ir po šiai dienai te Asąuith parlamentan Įneša vy
resnybės sumanymą apie vi
belaiko kalėjime.

suotiną kareiviavimą Anglijo
je. Iki šiol visokios konskrip
cijos su privilegijomis neatne
šė pageidaujamų pasekmių
dabar norima surinkti kelių
milijonu kariuomenę. Parla
mente yra priverstino karei
Tarpžcmės juroj nusken viavimo priešininkų.
do didelis sąjungininką gar
laivis užplaukęs ant minos.
Juo buvo gabenama į Pran
cūziją 699 rusą kareivių ir
beveik jie visi nuskendo.
Tai atsitiko balandžio pa
baigoje.

600 RUSU KAREIVIU
NUSKENDO,

DARBININKU SUKILIMAI
MASKVOJE.
Surevoliucionėję
rusai
darbininkai Maskvoje sukė
lė prieš valdžią clideliausias
riaušes. Tą riaušių
metu
susprogdino valdžiai prigu
linčius rezervoarus su 5,000
toną kerosino ir benzino.
Sprogimas buvo
girdimas
per keliolika my?ių aplin
kui. Į kelias minutas visas
minėtas
žibalas
išnyko.
Nuo degančio žibalo aplin
kiniai namai užsidegė. Ki
lo baisus gaisras. Kaip riau
šių, taip ir gaisro pasek
mės tečiau nežinomos.

KOVA ITALŲ IR AUSTRy Anglai išplė
šė paštą.
ALPUOSE.

VOKIEČIAI GRUMIASI SU
ANGLAIS,
Iš Berlyno 3 gegužės tele
grafuoja, kad Belgijoj prie
Ypro perkaso antrą dieną
dūksta smarki kova. Vokie
čių didžiausios armatos ar
do anglų apkasus.
Kada
sprogsta
tos didžiųjų armatų kulkos, tuomet yra
toks trenksmus, jog neto
lios stovintiems kareiviams
trumpu laiku nervus visai
išardo.
Dėlto anglų
divizijos
mainos viena po kitos, nes
tie patįs žmonės, ilgiau ap
kasuose bestovėdami, nuo
paties, trenksmo iš proto
išeitu.
Po tokio šaudymo prasi
dėjo smarkus vokiečių pės
tininkų šturmas.
Anglai
tais baisiais
šaudymais
apsvaiginti, vokiečių puoli
mo neišturėjo.
Vokiečiai
paėmė anglų apkasų dalį ir
nemažai nelaisvių. belais
viai buvo taip baisiai karės
nukamuoti, jog
kareiviai
vyrai verkė lyg maži vai
kai.
O tų karės baisybių galo
visgi dar nesimato.

SUV, VALSTIJŲ LAIVYNO GALYBĖ.
AVashingtono parlamente
atstovas Buttlcr

paklausė

Iš New Yorko į Christijaniją
(Norvegijos sosti
nę) plaukė danų garlaivys.
F’rederick VIII.
Jis vežė
?u savim labai daug pačtos
jiuntinių Amerikos i Eu
ropą.
Vandenyno viduryje gar
laivį Frederick VIII sutiko
ingių karės laivas. Šis iš

Iš Vienos ateina
žinia
kad kova austru su italais
netol nuo Isonzo jau kelin
ta diena nesiliauja. Austrą'
stovi ant labai augštą kai
ną. Ją apkasai
padaryt?
taip, kaip nurodo paskuti
nieji technikos mokslo išra
dimai. Italai su didžiomis
jiegomis griaujas
ant tr
atėmė
kalną, bet jų nekaip paimt: krėtė garlaivį, ir
neįstengia. Visa apylinke 2000 pačtos siuntinių.
išrodo lygu didžiausi kapi
niai, nukloti kritusiųjų ka
rėje italą.
Austrai tikisi, kad Alpr
kalnai italus taip pat su
žudys, kaip Karpatų kalnai
kad sužudė rusus.

GRAIKIJA UŽĖMĖ PIETĮ
N| ALBANIJOS DALĮ.
Nuo senų laikų italai ru
pinos kaip nor užimti sai
pietinę Albanijos dalį. Da
bar telegramos
praneša
kad tą jau padarę grekai
Sąjungininkai, o ypatingai
Italija, labai susirupinusi
b,kiu grekų pasielgimu.

Rusai labai
nepatenkinti
Anglija.
Iš Stockholmo telegrafuo
ja, kad Anglijos valdžia
pakvietusi rusų dumo3 va
dus aplankyti . Angliją ii
Anglijos kariuomenę Bel
gijoj. Tie durnos lyderiai iš
Rusijos jau išvažiavę. Jie
apsistoję Švedijos sostinėj

kus. Si r Roger Cosement tei
Juodkalnija vra dabar
siamas. Meskite šalin savo
ginkim Mes jus širdingai sa- į paimta austrų ir vokiečių
Kareiviai juodkalnh čiai ar
vo tarimu priimsime”.
Kitas pranešimas skambė ba žuvo karėje arba liko iš
blaškyti. Dabar gyventojai
jo:
“Mes esame saksonai. Ir grįžta į savo vietas. Bet na
jei jus nešaudysite ir mes ne”. muose beveik viskas sunai
Ką airiai mąstė matydami kinta.
tokius vi Ii ugi ilgus pranešimus,
nežinia.

KIEK SUV. VALSTIJOS
NAUJA SUTARTIS TARP PARDUODA AMUNICIJOS.
RUSIJOS IR JAPONIJOS. Iš "VVashingtono praneša,

Telegramos iš Pekino (Ki
nų sostinės) praneša, buk Ru
sija ir Japonija padariusios
naują sutartį. Svarbiausiu ti
kslu tos naujos sutarties —
išnaudojimas Kinų. Kitos val
stijos neprivalo turėti jokios įtekmės politikoje
Kinijos.
Svarbiausi punktai sutarties
sekanti: 1) Rusija atiduoda
Japonijai
geležinkelį
nuo
Charbino iki Čau-Čunio; Ja
ponija už tai šelps Rusiją šo
viniais, amunicija per visą
šios karės laiką. 3) Japonija
taip gi gauna kaikurias privi
legijas rytinėj Sibirijoj, šiau
riniam Sachaline, Mendžurijo.

TAUTOS AUSTRO - VENGRIJOS KARIL’OMENĖJE,

Moka 3 nuošimčius nno sudė
tų pinigų. Galima susikalbėti
lietuviškai.
O. N. Postlethwaite,
iždininkas.
Maudagns patarnavimas.

Svarbi žinia West Sidiačiams.

Kas iš West Side’čių užsisakis
“DRAUGĄ”,
užmokėdamas
$3.00, gaus dovanu
didžiausi Ė.TS““ kS3’1“.’
Amerikos
lietuvių “Metraštį” ; karas mokyklų, bažnyčių, geležinkener mane
motoms
dierašti lil* ir B01’’* žvyruot1 keliV, aplinkėjo
per mane
metams
pįrklybinio
miesto
Scottville’s
ir
arba per metus dvisavaitinį lai- | pačtavo
miesto
Ludington, Mich.
Nusipirkite musų kolonijoje farmas,
kraštį ‘Tikyba ir Dora”.
jums taip patiks ant musų farmų,
Užsimokėjęs $3.50, gaus per kad apie miestą nei pamišlyti ne
Turėsite ant far mos sau
ištisius metus dienraštį “Drau norėsite.
užtikrintą
gerą gyvenimą;
trumpa
gą” ir mėnesinį juokų laikraštį laiku farma pati išsimokės visokias
skolas, ir jus liksite į kelius metus
“Žvirblį”.
turtingais farmieriais. Rašykite tuoj
gausite Lietuvių Kolonijos etapą ir
Nauduokitės gera proga!

PLAUKUS

GRAŽUS PAVASARINIS
BALIUS.

Parengtas Dr-stės šv. Panos
Marijos Ražancavos, Penų ir
Moterų. Atsibus ned., geguž.
14 d., 1916 m. Dievo Anveizdos parapijos svetainėje ant
Union ir 18 gatvės. Pradžia 4
vai. po pietų.
Inžanga 15c.
ypatai.
Širdingai užprašo,
Komitetas.

Prie išsinariniriio ir įsipjevintui

PASEKMINGAS,
MOKSLIŠKAS
GYDYMAS DYKAI
DEL VYRU IR
MOTERIŲ.

Ar slinka jums pluakni?
Ar pražilę jusu plaukai nuo metu? Ar
užkrėsti kokias r.ors ne sveikumais Ir
limpanti jie?
Ar ranrlas plaiskotes, niežas odos galvos?
Ar plinkl. bei pradedi plikti?
Ar l enki i kas iš aukščiau pasakytu iifpi.
tai stenkitės upsauguoti jos
i /.sakykite

iiuostrota knygute jusu prisemta kalba:
“TEISYBE .'.LT U PLAUKUS,”
Paražita fur pis
i.-'. . specialistą,
kurioj.- randas ..aires tiuie.s.
Gražybe plauku..'.dejima < nlruko Ir
ddos Į,aivo; .
i : ’
si.akinio plauk

yg buvo aprimę.
Dabar
166 Molrose Street, Montelrova vėl užsidegė. 78 d. jau
lo,
Mass.
grumias vieni ir kiti. To
rio mūšio nuo pat pasaulio
ia«H.rr
pradžios dar nekuomet ne
Tel. Randolph 53 46
buvo buvę.
Po baisiausių šaudymos
Nei viena kariaujančiu ša
ADVOKATAS
įaujos vokiečių galybės pa
lių
tiek
daug
nesirujiiiu
’
.
ka

i»
SO. LaSALLE St.
sileido ant franeuzų tvirtu
(Room
SIS) Chicago, Iii.
reivių sveikatingumu, kai;:
mų. Kovoje
privirto di
K
m
.
3256
Se. Halsted Si.
Vokietija. Nes tai svarbiau
džiausios lavonų
krūvos.
Tel. Drover 5326
’
sias daiktas. Vokietiją da
Francuzai galų gale buvo
bartinės karės metu veikian
nuveikti, savo apkasus pa čiose armijose turi 215,000 gy
liko vokiečiams. 8 gegužės dytoji! ir jų pagelbininkų. ToKoncertinos
po pietų pareina žinia, kad milžiniškos gydytojų arinijos
vokiečiai
nesiliauja, kim pareiga — prižiūrėti, kad ka
ba išnaujo į
franeuzus, reiviai butų sveiki, kad ser
kuriems
padėda ir rusai. ganti tuojaus butų atskirti
Nugalėję vokiečiai paėmę nno sveikųjų ir su ntsidė.iirnu
daug franeuzų apkasų
ir gydomi. Todėl vokiečių armi
joj ir ligos yra retenybė. '
1320 franeuzų į nelaisvę.
Tokiu budu vokiečiai pa
75 — 102 raktų oktavos ir trignb
lengva slenka prie
paties
lloinvėliai, dabar ji yra vartojama rl
Verduno.
I sų geriausių muzikantų Suvienytos

farmų katalogą dovanai. Tik Įdėkite
už 4 e., štampą dėl pačtos kaštų.
Tikras adresas:
A. KIEDIS and OO.
BEAL ESTATE
Feoples State Bank Buildlng
8COTTVILLE. MICH

DEL ŪKIŲ LIETUVIŲ KOLOnijose Arkansas ir Louisianoje, kreipkis prie “Immigration
Bureau of Rock Island Lines’".
Daug progą ingyti gerą, už že
mą kainą žemę. Mes galime su
teikti jums vispuses, pasitikėtinas žiniais —informacijas ap’e
ūkininkavimo progas territorijoj, kurią mes pasiūlome. Rašyk
jūsų pačią
kalba pas L. M.
Allen, Passenger Traffic Manager, Rock Island Lines, Room
718 La Šalie Station, Chicago,
] 111.
(1).

Slietuviška banka'

Y

PAIN OPELIO

Kiek nuošimčių yra kiekvie Nuo so metų nesuvadzioįantis ir letuvnikų numylėtas naminis būdas
Vokiečių ciecorius nos tautos žmonių margoje Tikras
tiktai su oažymėta marke
Austro - Vengrijos kariuome
ĮKĄRĄ”
prašo popiežiaus, nėje, aiškiai parodo sekanti 25c. ir 50c. bute“’.itikni
visrue cptiekosj trrbft
stačiai uuo
P, AD. RICHTEk & CO.
kad sutaikintų lentelė:
Vokiečių................... 24,5 nuoš. Waahlnjton Street, Ncv/ York, N. *
kariaujančius
Vengrų ................. 18,6 „
Čekų ............
14,2 „
Iš Rotterdamo 8 gegužės Lenkų ................... 9,4 „
A. M. Norkūnas
praneša, kad vokiečių cie- Rusų...................... 8,6 „
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjai
;orius Vilhelmas rašęs po Serbų - Kroatų ... 8,3 „
visokių ženklelų
piežiui gromatą, prašyda- Rumunų ...............
7,3 „
draugystėms, o
nas, kad sutaikintų
ka Slovakų ................ 4,6 „
ypatingai: k o
Slovėnų ................ 2,7
riaujančias valstijas.
kardų, g u z iku
Italų (iš Tiroliaus) 2.0
čių, metalinių
Tokiuo budu slavių armijo
anameliuotų i r
Vei grumiasi prie je beveik 59 nuošimčių, t. y.
padengtų celių
pusė.
loid’n, šarpų,
Verduno
vėliavų ir karūKomandi ruojania vokiečių
kalba. Bet kaikuriuose puk
EŲ.
Man pavedus
kuose
turima
“
sava
”
kalba.
darbus atliekų
Kokį laiką vokiečiai su
artistiškai.
Duodami
įsakymai
net
2
-'
'raneuzais prie
Verduno
kalbomis.
M. A. Norkūnas

. turėti gražius i-l.-ukus.—žili Vlaulyiai.
irzila.—ir dekavones nuo užganėdintu
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GYDYMAS DYKAI.

.s

Joscph J. E'ia», Savininke*.

Hę3 gale:n.; pcrtlki ei.ti kiekviena, kad
gyduoles CAI.VAL'UUA lulaiku ..inkimų
! 4600-4602 S. VVood St* Chicago, Ilk
piuuku prašalina į l .i.-k.
ir r įgirta gr;.Priimame pinigus | Banką užčėdyjimui nuo
; iiiK plaukiu
10 ta utu arba kraštu
vieno dolerio ir dausriaus ir mokame trečia
marl:<aus prisiudr; ryki'i su .Tusu antrašu,
procentą
ra tomis ant metų. Siuučiame pinijrup
r I.. . iKsiučctne kiekvi naro dolerine dėžutė
į visas dalis svieto pigiai, rreitai ir teisingai,
Calvacura—e :.N. t ir k.iy-’jie “Teisyba
svetimų
žemių
pinigus mainome, perkame ir
Apie Plaukui. ’ išplaukt ;e žemiau atspau
parduodame. Pardu<xlame &ifkorte* ant visų
stų kuponą ir riusketv šlanden.
i einijų į krajų ir iš k rajau s, taipgi tikietus ant
Union Laboratory, Bax 537, Union, N. Y.
Į geležeukelių po visą Ameriką ir Europą
UNION LABORATORY,
Musų Banka išdirba visokius raštus ir do
Box 537, Union, N. Y.
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
rinčių i dedamas 10 centu dėl apmo
kėjimo kuštu pcrslutlmo, .meldžiu Išsiųsti || tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikAluole ypatMkai ir per laiškus. Tik kreipkitės
•i lo.laus Justi dolerine dėžutė Calvacura
ąriršminėtu antrašuN. 1 ir I nygiib
'Teisybe Aoie Plaukus.”
t i’asiuskela sykiu kuponą su jusu antrašu.)

RŪPINASI KAREIVIU
SVEIKATA.

A. A. šlakis

Pearl Queen

valdžios, kokią vietą sulyg
savo galybės užima Suvie
Stockholme. Čia kadetų ly
nytųjų Valstijų laivynas.
Laivyno sekretorius Da deris profesorius Povilas
niels atsakė, kad žinių su vi Miliukovas viešai kalbėjo
somis smulkmenomis duoti apie tai, kad Rusijos 3antinegalįs. Jis žinąs gerai, ko kiai su Anglija labai pa
kie dabar yra laivynai ka blogėję. Rusijos gyvento
riaujančiųjų valstijų. Visgi jai esą taip nepatenkinti
jis galįs pranešti, kad 1997 Anglijos pasielgimu, kad
Valstijose.
metais Suvienytų Valstijų ralį Įvykti tarp tų valstijų
Pračyk mflsų katalogo, jis yTa veltui
laivynas buvęs antras visoje dideli nesusipratimai. Ru
' Georgi & Vitak Music Co.
paša ulėje, tai yra pirmas po sija, sako Miliukovas, iš
Kuomet Airijoje gimė sukiLordas Curzon Anglijos
Anglijos. 1911 metais Ame- siuntė į karę visą savo ar
4663 Grosą avė.,
CHICAGO, ILL j
rikos laivynas bebuvęs tik miją, o kur kariautu anglųbmas, vokiečiai kareiviai ka- parlamentui pranešė, kad

VOKIEČIŲ SUMANUMAS.

Pirkite pas »us farmu didžiau
sioje
Lietuvių Partnerių
Kolonijoj
Amerikoje.
Ta kolonija yra musų
uždėta 1905 metais, ir jau apgyvondinomo su 360 lietuviais. Mes esame
seniausi ir didžiausi farmų pardavė
jai lietuviai Amerikoje.
Mes par
duodame teisingiausiu budu,
įiduodauie pirkėjams warantuotus popie
rius, Deeds ir čystus Abstraktus be
jokių ekstrų mokeėčių. Mes turime
iimtus visokio didumo farmų
par
duoti: išdirbtų, sn užsėtais javais
su soaais ir budinkais. 2enaė der
tingiausia: lygi su juodžemiu ir mo
liu, ir molis su gera smelžemė. Ge
riausia žemė dėl visokių javų, dar
žovių, sodų, pievų ir dėl ganyklų
Turime daug žemės neišdirbtos, ge
ros, kuri parduodama visokio didu
mo plotais, pigiai, po $6,00 akelis
ir brangiau, ant lengvų išmokėjimų.
Kiekvienas
gali tokios žemės pasimti, ir dirbdamas mieste išmokėti,
įgydamas tokiu budu geriausių faroių. PasiskuDinkiie nusipirkti žemės,
nes ji greit eina brangyn. Atvažiuokito pas mus, mes užtikrf ivne jus,
kad surasit farmų pagal sat > norą,
ir už ką busite dėkingi. Kviečiame
visus miestų darbininkus ir biznio-

buk per pirmus 29 karės
mėnesius
Suv. Valstijos
pardavė į Europą amunici
jos už virš 499,900,999 do
P. CIBULSKIS,
lerių.
Chicago, M.
Bet gi daugiausia par 2112 W. 21 PI.
duota kovo mėnesyj
šių
GALETE ISAUGITI
metų — už 50,000,000 do JUS
lerių.

Tuojau įtrink D-ro Ricbter'ij

450 GARLAIVIŲ
UŽGROBTA.

Geriausios Farmo

Vyriškų Drabužiu Išpardavimas
Mes gvarantuojauie kad sutaupysime jums ro% jūsų pi
nigų ant drabužių. Sanitariškai išvalyti, truputį vartoti nuo
$25 iki $85 ant orderio daryti siutai 55.C0 ir augščiau. Nau
ji ir neatimti ant orderio padaryti siutai už pusę kainos $4.
$5 ir $6.00. Ant orderio siūtos kelines už $2.50.
KUPARAI ir VALYZAI
S.

Gordon

1415 So. Halsted St.
Chicago, III.
Atdara kasdieną (ir Nedėlioj) dienomis ir vakarais.

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN
BANKING AS50CIATI0N
ĮKURTA 14167 M

PIETVAKARINIS KAMPAS LA SALLE IR ADAMS 8T,
TAUPYMO DEPARTAMENTAS

Priimam Depozitas pradeda -r nao VIENO DOLERIO ir daa
giaa, až karinos aicksm 8 na^iničias ant metą, karį pridadam kas pašė metų.
Atdaras Snbatoc Vakarais nnn K-tos iki 8-tos vai. vakare.
REAL ESTATE DEPARTAMENTAS
Perka ir parduoda propprte* ant komisijos; ifkolektaoj*
randas ir prižiūri propertesj p:irdaoda geros vertės morgfžia*
skolina pinigas ant įtaisytų snvasčių (properžiuL

ea
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PLATINKITT TARP AMERIKONŲ BROŠIŪRĄ.

A Plea for the Lithuanians
Tai geriausias tarpininkes supažindinti amerikonų
plačią visuomenę su lietuvių tauta ir dabartiniais Lie
tuvos vargais. Atskiras eg."< mplioris tik 10 c. Galima
gauti pas:
KUN. J. J.
324 Wharton ąt.,

KAULAKĮ,
PHILADELPHIA, PA.
arba

“DRAUGO” KNYGYNE,
1800 W. 48th st.,
CHICAGO, ILL.

SAVAITINIS DRAUGAS

čiams pirmlutinę inicijatyvą
davė Katalikų
Bažnyčia.
Meilė, brolybė ir mielaširdystė, yra tai katalikų idea
lu; mokslas ir tikroj- tiesa,
yra tai Katalikų Bažnyčios
įrankiu.
Per
amžius Katalikų
Bažnyčia turėjo, turi ir
turės p’ ’ešininkų. Daugelis
menkai protaujančių lietu
vių socialistų ir laisvamanių
taip pat kovoja ir šmeižia,
ją. Bet aš myliu ir mylėsiu
katalikų tikėjimą, nes jis
suteikia mano širdžiai ra
mybę, varguose viltį,
o
mano sielai tikrąją laimę.
N. N.

kad mieste Cotija, Micboacano rėdyboje
bedieviai
ofieiališkai suspendavo vi
sus kunigus, išskyrus tris.
Jie išrinko kun.
Torres,
kaipo vyriausįjį
ir davė
jam tik du pagelbininkų,
kun. Sanchezą
ir kun.
Morfiną. Visiems kitiems
kunigams nevalia pildyti
kunigystės priedermių. Tie.
kui te nori kunigauti, tai
turi mokėti taksų nuo $100
iki $500 dolerių į mėnesį.
Po šiuo įsakymu pasirašo
Vincente Valencia. Dauge
lis Suvienytų Valstijų ka
talikų protestuoja prieš to
kį Meksikos bedievių pasi
elgimą.

Geguž. (May) 11, 1916, N. 19.

NYKIMAS KINEMATO
GRAFŲ (MOVING
PICTURE) EUROPOJ.

neatidaryta nei vienas. Tą
patį jau galimu pasergėti ir
Rusijoje. Tik amerikonai dar
nežada greit nuo jų pasiliuosuoti'ir uoliai juosius lanko.

apdirbti, yra sutvarkymas ir
nustatymas Susivienijimo agi
tacijos.
Kaipo įrankius prie to klau
simo išrišimo aš iš savo pusės
pasiūlyčiau Seimui štai ką: a)
dininkai pasielgė su vienuo
Susinešti ir užmegsti ryšius
lėmis pasibjaurėtinai. Parė
su Lietuvių Rymo Katalikų
Kinematografai
Europoje
dai, kokius jos turėjo, bu
moksleiviais, nes jie kaip
jau
pergyveno
savo
žiedų
lai

tik tam darbui yra tinkami li
vo atimti. Vyrai begėdiš
kus
ir
pradeda
nykti,
ypač
tai iš dalies pasekmingai galė
kai Įžeisdavo jas ant kiek
didesniuose miestuose. Ber-'
tų atlikti, b) Prirengti ir iš
Praeitą subatą Baltuosius vieno žingsnio.
kinematografų
skaičius
lyne
leisti rekliaminių brošiūrėlių
Tatai bedievių
kultūra
Bumus AVasbingtone aplankė
paskutiniais
metais
sumažėjęs
ir jas platinti prie progos vi
fiv. Tėvo pasiuntinys, arkivys ir laisvė.
50, Hamburge 20. Naujų gi
sur, ypač. tani tikrai rengia
kupas Bonzuno. Daug kraujo
mose
prakalbose, c) Nurody
išlieta, o karės galo vis dar
ti kelius prie vedimo pasekpesųnato. Tatai šv. Tėvas ir
mi ilgos agitacijos Susivien.
pataria prezidentui AVilsonui
apskričiams. Nes dabar nekuStoti tarpininku kariaujan
rie iš apskričių, kaip matoma
Aš
tikiu į Katalikų
čioms valstijoms. Ar tasai
iš jų nutarimų, ne tik ką nekad
ivarbus dokumentas viešai bus Bažnyčią ne dėlto,
prigelbsti Susiv. vežimo pir
įaskelbtas, nežinia. Taip-pat mano tikėjimas yra aklas
myn
traukti,
liet
net
el-kas nežinia, ar prezidentas ir kad aš jos mokslo nesu
ŽINIOS
IŠ
bando
uskti
ratus
at
sutiks kariaujančioms šalims prantu. Tikėjimas yra švie
bukai
pusėn
;
to
a
iš
iš
pasiūlyti taiki}. Be abejonės, sa, ir mano protas juomi
kiai pasirodo, kad apskričių
LIETUVOS
Anglai keršija airiams
visos kariaujančios šalįs nori yra apšviestas. Aš esu išti
užduoties daugelis nesupran
taikos. Bet nei viena jų netu kimas Katalikų Bažnyčiai už jų sukilimą. Tarpe su
ta ir panaudoja savo veikimą
ri tiek drąsos prisiminti apie ne dėlto, kad aš nematau, šaudytų airių vadų yra ir
ne organizacijos gerovei, bet
jos išlygas. Jei atsirastų arba dėlto, kad neturiu aiš Joseph Plunkett. Šis paėjo!
blogumui,
d) Pagalios gal pa
■koks tarpininkas, gal ir sutik
kaus supratimo, bet dėlto* iš labai žymios airių šeimy
sirodytų naudingu praktikoje
tų jos taikinties. Gi tokiuo
nos. Per pastaruoju du šimkad
matau
tikrąją
ti
są,
ir
tas sumanymas, kaip neku
tarpininku galėtų būti ne kas
tmiečiu
Anglijos
vyriausybė
ltos kuopos įneša jau per ke
kitas, kaip tik didžiosios Suv. kurią apreiškė patsai Pie nužudė net aštuonis tos šei
letą seimų — užlaikyti apmo
žinių,
Valstijų respublikos preziden vas. Taigi nestoka
mynos
sąnarius.
Aštuonio

kamo
organizatoriaus. Juk tai
tas. Europai taika yra būti bet tikras susipratimas yra
Sulig nutarimo Susiv. L. katalikai. Kiekvienas, kuris ne amžinas, kodėl nebūt gali
nai reikalinga. Nes kiek pa priežastimi mano katali kys- liktam šimtnuetyj nužudytas
arkivyskupas
Plunkett
ir
ma pabandyti? Susivieniji
laukus karės vedimui pritruks
Į užkariautasias vietas, X. K. A. 31 Seimas įvyks brangina Susivienijimą ir
mas
pertai daug ko nenustotų,
lordas
Oliver
Plunkett.
Jie

pinigų ir pačių žmonių. Jau
Kas mane priverčia bukame seniau jau praūžė ka Philadelphia, Pa. šv. Kazi geidžia jam kloties, pats pri nes toks organizatorius, kaip
ir dabartiniais laikais Euro t«. katalikų? Visupirma ma du buvo Josepho Plunkett lės vėsula, kame
gyveni miero parapijos svetainėje, valo darbuoties privalo sten vienam “praugo” numeryje
garsingi
prosenuoliai.
Plun

poje jaunimo mažai beliko.
no protas ir mokslas paro
mas maždaug pradeda grį 326 Wharton st. Jis prasi gties pirmų pirmiausia pa nurodinėjo p. Jusevičius, ga
kett
’
ų
pavardė
užima
svar

žti į sena^ vėžes, kartais nu dės pirma utaminką, birž. dauginti skaičių sąnarių. lėtų būti podraug ir katalikiš
do Katalikų Bažnyčios pra
iną
vietą
Katalikų
Bažny

kilnumą ir tobulybę. Kata
eina laiškai sekančiu budu: nėn. 6, 7 ir 8 d., tad visos Dabar prie Susivienijimo kų laikraščių platintoju; taip
čios
istorijoje.
10,000
likų Bažnyčia buvo pradžia
į vokiečių
užimtąsias vie įerb. kuopos malonės pra- priguli su viršum
užpelnytų koki centą iš šalies
lietuvių.
Jeigu
dar
prieš
iėt
rengties
prie
31
seimo.
ir yra šaltinių šiandi minės
tas galima rašyti tik vo
ir Susiv. perdaug neatsieitų jo
kiekvienas iš tų užlaikymas. Pabandžius papasaulio civilizacijos. Ka
kiškai per Šveicarijos In Dienotvarkis bus pranešta Seimą
10,000 pasistengtų prikal matytumėm, jeigu Susiv. ne
ternational Pcace Bureau, kėliau.
Kiekvieną dieną gyveni talikų Bažnyčia per amžius
binti dar vieną tai musų atneštų nei tiek naudos, kiek
Su pagarba,
Bern, Switzerland; į konver
mo sąlygos Meksikoje eina buvo mokslo palaikytoja ir
20.000 atsieitų tokio organizatoriaus
K. J. Krušinskas, būrelis jau turėtų
Jei mes su
Suvienytose Valstijose tą reikia įdėti dvi tarptau
vis blogyn ir blogyn. Gy jos skleidėja.
Prez. sąnarių. Pašvęskime dau užlaikymas, galima butų ji paventojai kenčia dideli skur aty la perkratysime pasau yra suorganizuotas Fondas tines markes, kurias gali
giau laiko labui organiza liuosuoti. Žinoma, nemažiau
pamatysime, šelpti Francuzijos vaikus. ma gauti bilc kokioj kra
dą ir badą. Meksikos popie lio istoriją,
cijos, kurį mums taip daug kaip metams laiko organiza
J
rinis dolerįs teturi tik tris kad Katalikų Bažnyčia stei Daug katalikų, nesuprasda toj.
torių reiktų paskirti, ant tiek
žada, kurioje musu viltis!
tikslo, tapo
ketvirčius cento vertės. O- gdavo didžiausius kningy- mi šio fondo
Pinigai galima siųsti per
Sutraukykime retežius ne laiko, bent ka sapsiimtų. Toks
tumboje mėsos svaras kaš nus, muziejus, universite suklaidintais. Šio fondo tik American Expres» Compaorganizatorius turėtų būti
rangumo ir visi uoliai sto
tuoja pcnkioliką
dolerių! tus, ir augštąsias mokyk slas yra ne vaikus šelpti, nv arba su pagelba kaikužmogus ne tik inteligentiškas,
kime prie darbo. Parodykipasaulio tik juos auklėti Francuzijos
Kukuruzų vienas litras kai las. Garsiausieji
.iškalbus, susipažinęs gerai su
rių bankų.
me
pašaliui jog mumyse
nuoja trįs doleriai. Carran profesoriai buvo katalikai, vaikus bedievystės dvasio
Susiv. reikalais, bet ir turin
Jeigu kas nežino tikro
!dar neužgeso būdas, dvasia
za nieko nesirūpina kaip luiie pragarsėjo savo išra je. Už tuos pinigus vaikai
tis šiokius - tokius agentiškus
giminių bei
musų prosenuolių, jog mu gabumus.
į mokyklą adreso savo
talengvinus Meksikos pi- dimais, kurie išauklėjo ne bus siunčiami
draugų
likusių
tėvynėje,
sų gįslose dar teką lietu
“ėcole laibue”, kuri, kaip
Toliaus šalę agitacijos klau
iečiams gyvenimo
sąly vieną genijų.
tesikreipia
prie
vietinio
Vo
Artinasi
Susivienijimo
viškas kraujas. Pasišvęski- simo šių metų Seimui būtinai
gas. Jam terūpi tik katali
Kaip man nemylėti Ka žinoma, veda prie bedievy
kietijos
konsulo
(valdžios
Lietuvių
Rymo
Katalikų
me dėl idėjos.
Gelbėki reikės išrišti dar daugelį ki
kus persekioti. Jis tik areš talikų Bažnyčios, jei pasau bės. Taigi susipratę katali
pasiuntinio).
Jie
privalo
Amerikoje
Seimas.
Visi
no

tų, nemažiau apeinančių Sus.
me
tėvynę.
Darbuokimės
tuoja nekaltus vyskupus, lio didžiausi skulptoriai ir kai neprivalo aukoti tam
be jokio užmokesnio
su rėtų, ydant jis turėtų kuo- Dievo ir
Suprantama, visų
tautos naudai. gerovę.
igus vienuoles ir žiau dailininkai, kaip Bramante, fondui, nes tuomi tik padės
rinkti
žinias
apie
jūsų
gi

didžiausį pasisekimą, kuo- Tvirtinkime didžiausią lie eta neišdėstysi, nes perdaug
riai juos baudžia.
Michcl Angelo; Raphaelis ir išplatinti bedievybę.
mines, kurie pasiliko po daugiausiai nuveiktų, kuos- tuvių organizaciją.
užimtų laiko ir vietos. Dau
Žmonės iš desperacijos kiti karštai mylėjo katali
Šis franeuzų fondas po
vokiečių valdžia. Kartais kaitlingiausiai dalyvautų ja . .. Kazys J. Krušinskas, gelis jų iškils aikštėn Seime.
’ankas laužo. Prieš paim- kų tikėjimą? Kaip man np- priedanga labdarybės su
gali pareikalauti nedaugiau me visi Amerikos .lietuviai Prezidentas S. L. R. K. A. Bet apie nekurtuos iš jų, aiš
mi valdžią į savo rankas, lidžiuotis, kad esu katali rinko milijonus frankų ir
kiai permatomus, bandysiu pa
10—25 centų krasos išlai
isvamaniai bedieviai tru- kų, jei visas pasaulis lenkia dabar veidmainingai panau
kalbėti.
doms.
ijo visose gatvėse ir šau- galvas prieš juos?
doja tuos pinigus kovai su
taip ir yra. Tais, anot to są 2) Apie pertaisymą arba
ė, kokią jie laisvę
žmo
nario “stepsais’ arba laiptais sutvarkymą Lėšų Fondo. Šitą
Pasaulio garsiausi poe katalikais. To fondo globė
yra
tai nauja, nepriprasta fondą reikia taisyti delei šių
ju
yra
Francuzijos
prezi

nėms suteiksią, jei
§?• tai Dante, Šekšpiras ir ki
Pastarieji
dveji
metai,
tai
tvarka, nauja konstitucija, nau dviejų svarbių priežasčių: n)
ics valdžią paimsią Į savo ti buvo katalikais; kas gali dentas Poineare, aršus be
buvo
atsinaujinimo
metai
Su

jos teisės Susivienijimo. Dau kadangi dabar sąnariai moka
■ankas.
prilygti St. Tarnui Aąuitiie- dievis.
sivienijime.
Tos
reformos,
ku

geliui jos yra nežinomos, nesu minėtan fondan nelygias mo
Dabar jie tą valdžią pa- čiui? Net šią Amerikos ša
rios likosi įvestos, pakreipė prantamos, neparmatomos, už kestis, vieni po 10c. o kiti tik
$mė. Ir šitai kokią jie lai- lį, kurioje gyvena, atrado
organizaciją į kitą vagą, negu tai neprieinamos. Reikia pa po 5c. mėnesiui; pertai jokiuo
ę gyventojams suteikė.
ne kas kitas, tik katalikas
kad buvo iki šiol. Dabar or sirūpinti, kad tą tvarką visi budu negalinta sukontroliuoti
Kolumbus.
Žydų draugijos “Hebrew ganizacija pasiliko pastovi, suprastų, kad susipažintų su įplaukiančius to fondo pini
Dar labiau myliu
Ka
kai p kuri kuopa sumano,
Sheltering and Immingrant nuolatinė, nesugriaunama,, pil Susiv. teisėmis ir konstitucija;
nai
užtikrinanti
sąnariams
me

talikų Bažnyčią, kad jinai
kad
visuomenė,
organizacija
taip
siunčia; nes centras neVienas garsus Amerikos Aid Society” atstovas kreipės džiaginį likimą — pašelpą li
užsiinteresuotų ir ją pamylėtų. gal visų žinot į kurią šeimy
skleidžia brolybės idėją Ji
daktaras A. D. Dusko ištyrė, prie centralių valstijų, prašy goje ir pomirtinę. Tnip sa Todėl reikia pradėti vesti kuoną kuris sąnarys priklauso.
suminkštino
pa<<nų ir
kad rūkymas tabakos susilp damas leidimo šelpti žydus ii kant, likosi perbųdavoti seni plačiausią rimtą agitaciją; aiš
Pertai sąnariai patįs kelia
barbarų
širdis,
mi ninąs žmogaus protą 10 nuoš. kitus užimtose vokiečių vietonamai,
namai
ant
patiestų
nau
kinti žodžiu ir spauda Susiv. trukšinus kuopose, nesupras
Meksikos finansų minis- lijonai
vergi;
kentė Pridėjus rūkymo išlaidas ir se Minėtasis atstovas šio’
jų,
tvirtų
pamatų.
Vienok
da
tikslą ir naudą, kokią organi- dami tų nelygių lėšų fondo
įteris Louis Carebra, geriau- skurdą ir pažeminimą, jie aibes padegimų, kurie taip dienomis atkeliavo iš Berlyno
Įfijs draugas bedievio Car buvo pardavinėjami, kaip dažnai pasikartoja iš tos prie į Haagą. Iš ten jis praneša, neviskas pilnai užbaigta, da nėįzaeijn teikia nariams, reinian- mokesčių ir daugelis mano,
ra pilnai įstojus į normales ties faktiškais nurodymais. kad jie yra apgaudinėjami, b)
ranzos, kurs yra didžiausias gyvuliai, kankinami ir mu žasties, laikas butų, kad tas kad tą leidimą jis gavęs. Da
gyvenimo vėžes; dar reikia
persekiotojas katalikų, šio- šami — gi Katalikų Bažny paprotis sukeltų civilizuotame bar, rašo jis, galima bus šelp daug-ką pataisyti, tobulinti. Tokiu tai budu pribudavosime Išduodant metinius raportus
tuos laiptus, vienijančius vi valstijoms, reikia nurodyti,
lis dienomis, inešė kabine čia savo galinga įtekmė pa- pasaulyj tokią pat karę, kaip ti visus žydus ir kitus gyven Nepersenai man rašė tūlas Su
suomenę su organizacija. A- ant kokių pamatų, kokiam tiks
tojus, kurie yra po valdžia
tan sekantį Įstatą. Visas ju- liuosavo juos, suteikė jiems ir su girtybe.
siv.
sąnarys
pasiskundimą
to

pie tai turės rinitai pagalvo lui kiekvienas fondas uždėtas
fieldmaršalo von Hindenburlinamas ir nejudinamas laisvę. Šiandie jei vergija
go, būtent Balstogės apygar kį: “Įvesdami organizacijoj ti ateinantis Seimas: kaip prie ir po kiek sąnariai į kiekvieną
turtas visokios rųšies turi egzistuoja, tai tik pagonų
dą, Gardino, Kuršo, Kauno, reformas, pastatėme puikius, to klausimo išrišimo pasek fondą moka. Mokestis turi
ft>uti atimtas nuo kunigų, viešpatijose.
Vilniaus, Suvalkų ir Liepo- gražius namus, bet ant tokių mingai priėjus ir tą darbą ge būti nustatyta tani tikra nor
Įidant pagerinti valstijos ižaugštų pamatų, kad į juos rai nuveikus. Nes tai yra vie ma, užtikrinanti įplaukas pa
Katalikų mokslas visuo
jaus.
lo stovį. Bažnyčios paver met užtaria už nuskriaus
daugumui negalima įlipti, nes nas ifi svarbiausiųjų užduočių gal skaitlių narių, idant išknlTenykščiai žmonės turi tei “stepsni” dar nėra pribuda- io Seimo, ir jokiu bildu ne- no butų galima apskaitliuoti,
giama į kazarmes.
tuosius ir pasmerkia bešir
Meksikos piliečiai nėra džius skriaudikus. Joki ki BEDIEVIAI PERSEKIO sę susirašyti su giminėmis A- voti” Paviršutinini žiūrint į j galimas atidėti ant toliaus. kiek pinigų j kurį fondą įįkaitomi ištikimais Meksi ta pasaulyje ištaiga nesutei JA KATALIKUS MEK n.erikoje ir prašyti nuo jų pa šitą sąnario privestą sakini, Delei šio klausimo kuopos pri plauks. Dabar to padaryti
šalpos. Susirašinėjimui reikia išrodo, lyg nežinia kų jis no
valo gerai pasvarstyti ir kuo- negalima, nes nežinia kiek ykai, jei jie yra katalikai.
kia žmonijai tiek palaimos,
SIKOJE.
vartoti tam tikrus atvirutes, rėjo pasakyti; arba, tartum jsunianingiausius įnešimus pri ra šeimynų, nei kiek pribus tų
Bedieviai
apiplėšė vic-lkiek Katalikų
Bažnyčia,
kurias isspauzdino nugščiau sakinys neturi jokios pras- duoti Seimui.
dešimtukų, o to būtinai reikanuoles ir jas išvarė iv tėvy- Tagonbnčinms,
prieglauŠiomis dienomis atėjo
paminėta žydų draugija, ku- mės.. Bet pasvarsčius miodiig- Taigi pirmutinis ir svarbiau, lauja žinoti valstijų insurain
[nės. Vera Cruzo porte vai- donis seneliams ir našiai- liūdnos žinios iš Meksikos, J rios centras yra New Yorke. nitui pasirodo, kad ištiktųjų
sios klausimas šių metų Seime dapartamentai. Nes negana
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POPIEŽIUS RŪPINASI
TAIKA.

Ml *š ESU KATALIKU

ŠELPKITE LIETUVĄ AU
KAUDAMI Į TAUTOS
FONDĄ.

ANGLŲ ŽVĖRIŠKUMAS.

KAIP SIŲSTI LAIŠKAI IR
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kad viski} aiškiai reikia išro- menės užlaikomos ir nekados phijoje šv. Kazimiero pū įnė, prarastų vienų rankų ur^elpų, ištikus nelaimei.
3. Geistina
butų geras
dyti metiniam raporte (annual baukrutyti nugai. Taigi šitą rap svetainėje, 326 Whar- kojų, turėtų gauti atlygini
report), bet paskui pagal ti} klausim.} Seimus irgi turis įoh sį birželio 6, 7 ir 8 mų iš pomirtinės nors 50.00 kalbėtojos 8. L. R. K. A.
Buk tikras, kad Jūsų sunkiai uždirbti pini
ap
raportą Susiv. yra priverstas aptarti. Bėgantiems reikalams kaip visuomet buvo, taip ir dol. o likusius jam minis. Dabar yra susitvėrę
išduoti pranešimi} apvertinimo tik tiek pinigų gali bud lai šįmet Seimas prasidės iš O jeigu prarastų abi ran skričiai, kurie galėtų pa gai yra padėti bankoj, kuri duoda Jum pilną už
“mar tikrinimą.
organizaęijos. Ti} pranešimą koma, kiek būtinai reikaiiuga klibsimu šv. Mišių, kurios kas, ar abi kojas, turėtų rengti kalbėtojui
išmokėjimams.
O
šiaip
visi
ki

šrutus”. Tas kuopoms ne
turi sutaisyti tam tikras spe
Pradėk taupyti šiandie; reikalinga tik vie
bus laikomos 9 vai. šv. Ka gauti visų jani prigulinčių
cialistas, vadinamas “actua- ti pinigai turi būti sudėti aut
brangiai atsieitų. O nauda
pomirtinę
ir
nustoti
būti
S.
zimiero parap. bažnyčioje,
nas doleris, kad pradėti taupymo darbą.
ry”, kuriam valdžia užsitiki, nuošimčių.
L. R. K. A. sąnariu. O jei butų didelė.
326
IVliarton
st.
toks pranešimas vadinasi ‘Va- 5) Apie nustatymą algų
gu sųnarys norėtų pasilikti Gyvas žodis daug padary
Visados daryk bizni su banka,
luation Report”. Taipgi kaip Susiv. darbininkams sulyg jų
Delegatams apsigyventi ligi mirties prie S. L. R. K. tų gero Susiv. L. R. K. A.
sykis musų Susiv. lėšų fondo darbo. Iki šiol, kaip žinoma, galima nurodyti: Green’s
J. Jusevičius, KURI YRA BANKA
A., tai toks turėtų
gauti
mokestis, tokių, kaip dabar y- buvo apmokamas tik vienas
123 kp. rašt
į Imte], 8th and Chestnut st., gyvas būdamas dvi dalis iš
ra nustatyta, padaro didžiau sekretorius. Tiesa, pastarai, •
•
•, .
uindsor, 1217
Filert st. pomirtinių pinigų, o trečia
’
.
sių keblumų sutaisyme minė siąis metais ir prezidentas Į
visai arti dalis butų išmokėta
jam
to valuacijos raporto. Todėl gauna šiek-tiek algos, na ol”IS paskutinis
pataisymas turi būti padary iždininkas dirba uždyką. Ir nuo Reading terminai. Iš mirus.
STATE
BANK
tas toks: kad kiekvienas są stebėtina, kandidatų į tų ne ten važiuojant į Seimo sve
II. skyr. sųnarys, pra
Iš S. L. Ii. K. A. ..Neu
narys mokėtų Į tų fondų ly apmokamą urėdą atsirasdavo tainę reikia imti karų ant radęs vienų raukų ar vienų
Prii Asblaid Au. ir 47 gah&s
giai, taip kaip Susiv. išmoka daugiausiai, kas Seimas po 12-tos gatvės “Navv Yard kojų turėtų gauti
100.00 Yorko Apskričio Suvažiavi
lygiai pomirtines ir pašelpas kelis! Gal iie ka užuosdavo? ear”, važiuoti iki- AVharton dol. O jei prarastų abi ran mo, laikyto 1 d. gegužės:
pagal laipsnį, nežiūrint pavie Na ir kaipgi ne, kur čia tau st., paskui per AYharton kas ir abi kojas, arba abi 1916 m., Brooklyn, N. T.
šteklius arti $6.000 000
Suvažiavimo
posėdį
ati

nis ar šeimynos sąnarys. Po neatsiras! Juk čia gali būti st., link 4th
st. Iš 12-tos akis,
turėtų būti
jis darė 1*. Montvila, paaiškinda
Po valstijos priežiūra.
kiek turėtų kiekvienas sųna geru Susiv. darbininku, nes ant Wharton duoda pass..
šelpiamas
tokiu
budu, mas tikslų Suvažiavimo. To
rys mokėt, tai tų turės nusta mat, dirbti
uždyką, taipgi Wkartp»n st., eina tik vie
Seniausia, didžiausia ir stipriausia banka į
tyti Seimas. Už organų jo pats gali gerai pasipelnyti. nodi karai, taigi nereikia kaip, pirmojo skyriaus są lesniai ėjo registracija delenariai.
gatij.
vakarus nuo Stock Vardų.
kios skirtingos mokesties ne Supraskim, $10,000 vartojant rinktis.. Nuo Reading ter
Delegatai
šie
atvyko:
42
kp.
Iii.
sk.
sąnarys
jei
pra

gali būti. Organas turi būti biznyje, mažiausia neša nuo
minai iki Green’s liotel yra
rastų vienų ranka ar vieną K. Krušinskas, Y. Daubaras,
siuntinėjamas visiems uždyką. $600,00 iki $1,500,00 per me
penki blokai, į svetainę va
3) Apie užbaigimų regist tus pelno. Delegatų užduotis žiuojant reikią imti Ritner kojų, turėtų gauti iš pomir ir J. Lukoševičius
tinės 15O.jl)O dol. Gi jei pra- 115 kp. K. Štrumskis, J.
ravimo Susiv. čarterio.
Tas apie t.ai pamąstyti ir šitų
R.-KAT. AM.
ear
ant
6-tos
arba
4-tos
gat

raštu abi rankas, abi kojas, Anumavičius, ir J. Stačiokas renkamas delegatas. Atsi- SUSIV. LIET.
darbas nors stumiamas be at klaidų būtinai pataisyti. Pri
VALDYBOS ANTRAŠAI:
vės ir važiuoti iki Wharton.
134 kp. . P. Montvila, A minkite kad yra tai svarleidimo, bet visgi neina taip valo būt nustatytos algos vi
ar abi akis, turėtų būti suDrabišius, M. Pavilionis,
1 Jausis susirinkimas.
pagal
lengvai, kaip nekurie iš sąna siems darbininkams
Alinėtuose viešbučiuose šelpiamasį kaip pirmo sky
Dimta
ir
J.
Butkevičius.
Visus nuoširdžiai kviečia Prezidentas, — K. Krušinsrių gali sau Įsivaizdinti. Tie darbo vertę, taipgi ir iždinin kainos nuo $1.00 iki trijų, riaus sąnariai.
kas, 59 Teneyck st., Brook
135 kp. P. Binkauskas, r atsilankyti.
sa, nors daug jau .neveikta ir kui. Tąsyk Ims viskas aiškiai keturių dolerių. Galima ir
IV sk. sąnarys jei pra Lukoševičius, K. Dumblys ir
lyn, N. Y.
■
*
39 kuopos valdyba.
tikiniask kad iki Seimui bus matoma ir žinoma kiek Su pietus gauti.
rastų vieĮną rankų ar vienų J. Leknickas.
Vice - Prezidentas, — A. Pet
įregistruotas net 6-se valsti siv. turės iškaščių ir kiek pel
kojų,
turėtų
gauti
200.00
rauskaitė, 563 N. River si.,
Nutarta pareikalauti sug
Nuo PcnnsylvAiiia Sta
jose,
bet nekuriose, kaipo no, bet ne taip kaip dabar:
S. L. R. K. A. New Jersey V/aterbury,- Conn.
dol.
iš
pomirtinės.
Jeigu
rąžinimo
protokolų knygos*
Mass. valstijoj, registravimas tarytum dirbam uždyką, o tion arti yra Keystone hoir New Yorko abiejų apskri Sekretorius, — J. S. Vasiliau
prarastų
hbi
rankas,
abi
nuo
senojo
sekretoriaus
Tutuo
tarpu
pasipelnome
dusyk
tel,
kainos
nuo
75c.
iki
užkliuvo.. Mat, toji valstija
čių kuopų atstovų suvažia
skas, 112 N. Greene st., Balgreižtai pasakė:, kad visi se tiek, kiek reiktų mokėti al $1.50 per dienų. Iš ten pa kojas ar į abi akis, turėtų labos. Tuom pasirūpinti pa vimas ir konferencijų
Įvyks timore, M<s.
ni sąnariai turi mokėti mo gos. Ir dar kas blogiausiai, ranku važiuoti svetainėn, būt atlydinta kaip pirmo vesta P. Montvilai.
Newark, N. J. gegužės 14 d.
Tolesniai
buvo
skaitomas
sk.
sąnariams.
kad
tj^jndgai
(liįikmįĮj^jmt
kestis nuo dabartinio amžiaus,
kur bus Seimas. Areh st.,
nedėldienvj, 1-mų vai. po pie Kasierius, — Pranas Burba,
raportas
A.
Drabišiaus,
ku

V. skl sąnarys praradęs
arba sumokėti nedamokėtas ranku) vabdj^ojrd^jirįįk^- karas No. 9 atvež be persė
tų, lietuviškoj svetainėj, 180 458 Main st., Edwardsville
pagal metus prisirašymo iki tonii prie Susiv. turto? bet dimo. Abelnai, apie Penn- vienų rankų ar vienų kojų, riam buvo pavesta sutvarkyti New York avė., Visų kuopų —Kingston, Pa.
116 kuopų New Yorko mieste.
t\šiol. Taigi ką mes su ta valsti kaip izAininko nuosnvvbė.
svlvania ir Reading stotis turėtų gauti 250.00 dol, pra A. Drabišius pranešė, kad to atstovai kviečiami pribūti mi Kasos Globėjai: — J. Stulgaija darysime ir kaip tą klau - 6) Apie įgijimą nuosavų viešbučių daug yra.
tis, 140 So. Mead* St., įvil
radęs abi rankas, ar abi ko
nėtam suvažiavimam Artiji
kuopa
susitvarkė
ir
veda
namų,
įsteigimą
nuosavaus
simą užbaigsime, priseis pa
jas, ar abi akis, turėtų būti
nanties Seimui reikia aptarti kės-Barre, Pa.
Jei
kas norėtų
dar atlyginta taip pat kaip pir reikalus pagal konstitucijų ir daug svarbių reikalų. Gerb. J. B. Valukonis, 233 Broadgalvoti irgi šių metu Seimui. e’gano ir centro raštinės prie
Seimo nutarimo.
reika mo sk. sąnariams.
4) Apie sutvarkymą Su-mo vietos. Kad Susiv. yra rei kokių žinių Seimo
kuopų viršaičiai tegu pasirū way, S. Boston, Mass.
Pagaliau
nutarta
ateinan

kalas
turėti
savo
namus,
kur
iždo. Al ūsų Susiv. iždas nėra
lais, tai meldžiame .kreip
pina nuskirti suvažiavimaii Dvasiškas Vadovas, — kun. J.
Taigi,, įvedus- šiuos pa
taip tvarkomas, kaip reika butų galima Įtaisyti organo tis šiuo adresu: 324 AVhar- gerinimus į musų organiza čiam Seimui duoti šiuos įne atstovus. Suvažiavimas svar Jakaitis, 41 Providence st.,
šimus :
lauja valstijos. Apie tai per spaustuvę ir centro raštinę,
bus dar tuo, kad dviejų ap IVorcester, Mass.
ton st., Philadelphia, Pa. cijų, pilniu galėtumėm pa
1, Kad Seimas Imtinai tu
sitikrins delegatai Seime iš apie tai nėra abejonės; bet
skričių kuopų atstovai ben- Knygius, — kun. S. J. StrncSeimo Komitetas. sigirti, kad jau mes viską
ri įsteigti Centrui pastovių
raporto egzaminavojimo Su kad tąsyk Susivienijimas tu
Irai svarstys Susivienijimo kus, P. O. Plymouth, Pa.
gerai turime ir nieko tokio raštinę, kur butų saugiai už
siv. knygų per Penna. valsti rės panešti didesnius iška
reikalus.
Gydytojas, — Dr- A. K. Rut
ypatingo nesftokuoja.
Jei laikomi visi. Susiv. dokumen
jos insurance departmentą, ščius, tai taipgi nėra abejo
J. Daukšys,
kauskas, 2302 So. Leavitt
sąnariai bus pilnai aprūpin tai.
1915 metais. Vien čia galima nės. Na, bet ne-kų darysi, be
New Jersey apsk. sekr. st., Chicago, III.
ti, tai jie bus ir užganėdin 2. Kad Seimas išpildytų
paminėti tik tiek, kad tuosjjį to apseiti nebus galima; bus
ti iš 8. L. R. K. A. Dabar IVaterburio Seimo nutarimų,
nigns, kurie vra laikomi ant daugiau išlaidų, tai turės Im
S. L. R. K. A. 3 kuopa,
iždininko rankų, nepripažiną ti surastas ir šaltinis jas pa
nevienas pasako: “O kam t. y. pirkti Susiv. namų Broo- Elizabeth, N. J. turės savo CHICAGOS I APSKRIČIO
Tokiuo vardu mano strai
S. L. R. K. A. ADRESAI:
Susivienijimo turtu,
dėlto, dengti. Nes visą, laikų negali
man reikia to Susivieniji klyne.
mėnesinį susirinkimų gegupsnelis
tilpo
“
Draugo
”
N.
Kad
Seimas
nutartų
įs

kad kaip parodė centro kny būti kaip dabar. Nes jau ir
mo; man mirus pinigų ne
14 .1 tuojau*, p. bažnytiA j
gos, ant rankų pinigų turėjo dabar centro raštinei reika 15-tani. Ten iš dalies pa reikia; bet kas kita butų, teigti spaustuvę savo name ir niu pamaldų.
Siųsi rinkimas
t-, • j?- 11
. \
\
■■
, ■ • ’So. Fairlield avė., Chicago
būti suvirs $!),000.00; o tų linga daug vietos. Susivieni minėjau šiokius — tokius jei pasitaikius kokiai ne nuosavų organų.
o
4. Kad Seimas nustatytų įvyks bažnytinėj svetainėj.
bankoje surasta. tik jimas negali net norėti, kad trukumus musų organizaci
laimei kiek gaučiau! Gera sekretoriui algų ir jo pagel- Visi sąnariai kviečiami atei IU.
$75.00Iki šiol musų Susiv. kas duotų kambarius uždyką, joj S. L. R. K. A. Dabar
Rašt. J. J. Palekas, 4629
ti ir užsimokėti duokles. Tobutų tuomet ir prigulėti!
bininkams atskiriai.
pinigai laikomi ant rankų be arba centro raštininkas turė mėginsiu dar plačiau apkal
S. Paulina, st., Chicago, III
Tas via šventa teisybė, 5,, Kad sekretorius butų lranitti 5it"8 knolws
jokio aprubežiavimo, kartais tu samdyti iš savo algos dar bėti, apie musų organizaciIžd. J. Žakas, 3339 So.
kimal ,IUS lulli”"" kas antras
brangus draugai! žmogus, renkaiuas 3 metalus.
pereina net per dešimtį tūk bininkus ir randavoti kamba jos
] lagerini mįų. Berods
Emerald
avė., Chicago, III.
nedėldienis ten pat tuojaus
stančių ir neatneša Susiv. rius raštinei, nes tam. ekstra nieks iš musų neužginčvs, nustojęs kojos ar rankos, 6, Kad kasierius neturėtų po pamaldų.
Yclytina atsi Organizatoriai:
laikyti savo šėpoj
naudos nei 1 cento. Reikia ži mokestis nėra skiriama. To kad musų organizacijoj jau dirbti negali; pašelpą išsi tiesos
A. J. Sutkus, 6329 So.
užsimokėti į Su 9,000 dol., bet kad visi butų vesti naujus sąnarius prira
noti, kad tie 10 tūkstančių ir ki Susiv. namai, jeigu tai bu nieko nebetrūksta, viską baigia,
šyti prie Sus-mo.
Fairfield avc.,
Chicago,
daugiau, jei butų sudėti ant tų galima pirkti Brooklyn’e, turime atlikę gerai, ir musų sivienijimų pini gi; neturi ir padėti į bankų S"siv. vardu.
J. Balčiūnas,
III.
nuošimčių Į tam tikrą vietą, patarnautų ir immigracijos visi sąnariai yra pilnai už tuomet nustojo visko, kas 7, Kad pašelpos butų ligo
kuopos
sekr.
P. P. Petrėnas, 422 Isniams išmokamos be kasos
neštų gerą pelną, \lnsu Sp- reikalams. Vienok, mano nuo
ganėdinti. Teisybė,
daug jam priklauso iš S. L. R. globėjų parašų, nes sutrukdo
land avė., Rockford, III.
siy, iždas nėra Derdidelis.bet monė, perkant namus New
S. L. R. K. A. 154 kuopa,
naudingo darbo atlikome K. A. Todėl per 31 Seimų pašelpų gavimų.
lunkas perniažas.
Vastijos York’e ar Brooklyn’e, reikėreikia šiuos mano sumany
Galų-gale nutarta laikyti Aurora, 111., turės savo mė SEKANČIOS KNYGOS
spiria, ka<l~kaip nors iždą pa to pasirūpinti niima to ire- dėl Susivienijimo gerovės, mus į konstitucijų įvesti,
skyrius
apskričio suvažiavimų Ne\v nesinį susirinkimą gegužės
GALIMA GAUTI S. L.
didintume, pertai ir su raite gistruoti toj valstijoj Snšri. įvesdami penkis
kad lininis, sąnariams, iš
14 d., po num. 10 No. BroadČĮuleihjęr^JJtaj^^
Į
pomirtines
ir
keturis
sky
arke
drauge
su
Newarko
ap

R. K. A. KNYGYNE:—
lio registravimu eina sunkiai.
šios musų garbingos orga
way. Prasidės 1-mą vai. po
skričiu, 14 d. gegužės.
lvait> rius pašaipiuos ligoje. Bet
Sąnariai ekstra assesmentų luino su pardavimu.
Nelaukit kol uždarys svetaiK. Štrumskis,
pilnai
užganėdinti nizacijos neimtų pavojaus.
mokėti nenori,
taigi nors ten nemik, ištiesi} net sarma kad
1. “Būdas senovės Lie
Visi sąnariai ateikit,
Apskričio sekret. pietų.
sąna Pasitaikius kokiai nors De
tuos pinigus, kuriuos turime ta tokiai organizacijai basty musų organizacijos
tuvių” — Daukanto.
nę.
surinkę, privalome mokėti Už tis po kampus, neturint savo rius, dar turime įvesti šiuos lninei, kad būtumėm tik
2, Chrestomatija” —
B’/n. Šoris, rašt.
laikyti. Galima surasti labai namų (“Home office”). Tai naujus pataisymus į kon rai apsaugoti.
kun. Miluko;
Lai būna mums geru pasaugių vietų sudėti netik ant gi reikia ištikrųjų rengtis stitucijų, kol dar ana nėra
3. “Europos istorija” —
EAST ST. LOUIS, ILL.
vvzdžių lenkų ir slavokų
4'J , bet net ant 5% ir dides prie namų pirkimo, bet nepa pilnai užbaigta.
Nesenai čia sutverta S. L. Ereemau;
“Ziviązkai” ir “Jedotos n
nio nuošimčio. Reikia tik tuo miršti ir kitus čion paliestus
R. K. A. 179 kuopa. Kuopos 4. “Lietuviai Amerikoj”
L Ligonių pašei pa turi jie turį šiuos pagerinimus
ypatingai gerai
pasirūpinti.
Nemanau čia klausimus,
viršaičiais
išrinkta šie sąna — Jono;
būti gerinus
sutvarkyta. savo sąnariams. Ir kaip jų
apie kokį privatinį bnnkutį, sutvarkyti lėšų fondų.
riai: pirmininku Petras Kul- 5. “Kuomi žmonės gyve
Sąnarys už vienos savaitės organizacijos puikiai
J. S. Vasiliauskas,
CHICAGO, ILL.
žadantį didelį nuošimtį, bei
gy
pinskns, sekret. Jurgis Bendi- na” — Jociaus;
Centro sekret.. sirgimų negauna jokios pa vuoja! Tai kodėl mes to ne
tiesiog mes galime įvestyti i
Susiv. L. R. K. A 39
kas,
kasierium Ignacas Mar
šei pus; jeigu sirgtų dvi sa- galime turėti!
vietas, kaip sakiau, saugumą
kuopa laikys savo mėnesinį tišius. Kasos globėjui — Jo 6. “Petras Žemaitis” —
vniti, turi už abi gauti ir
pinigų užtikrinančias. Tokios
Jeigu Seimas
priimta susirinkimą, nedėlioj 14 <1. nus Kranauskis. šitos naujos Astrauskis;
pašalpą., Ne taip, kaip lig šiuos naujus sumanymus, gegužės, 3 vai. po pietų,
vietos įvedimui pinigų yra
7. “ Km žiu skerdynė” —
kuopos niėm'siiiis susirinki
geriausios, tai pirkimas val
šiol yra, kad ligonis, išsir tai tikiu, kad musų S. L. Garfield Hali, 5444 So.
kun. Žilinskis;
mas įvyks gegužės 14 dieną
diškų jLiįliliLLU
poniom—J(bond’ti), kaigęs dvi savaiti, gauna tik R. K. A. dvigubai paaugs IVentivortl) avė.
ir Gražina”
Šv. P. Marijos Nok. Prasidė 8. “Diedai
viešpatystės,
nninici
pulki
už vienų pašelpą.
L2
Visi sąnariai vra kvie- jimo parapijos svetainėj, tuo- — Mackaus;
skaičium sąnarių
vienais
(govcrnnmt.
i r .hiokslai ui u
Ant aplikacijos turi būti
susirinki- jaus po sumos. Visi sąnariai
2. Pomirtinės
skyrius metais. To niekas negali už čiami minėtrtii
muiiicipal and scbools bonds)
daug prašomi susirinkti ir atsivesti kuopos antspauda, ir para
taipgi turėtų būti geriaus ginčyti, nes dažnai girdisi man, lies yra labai
Toks įvedimas pinigų nuo-į
viršaičių ir krasos
reikalų aptarti, j naujus, norinčius Įstoti Sus- šai
tarp žmonių noras prigulė svarbių
Kaip jau buvo paskelb sutvarkytas, būtent taip:
Kimtį neša nuo 4fiki 6%
ženkleliu už 10c,.
bus tariami 'man.
Kiekvienas sąnarys L ti prie tokių draugijų, ku- Apart kitko
ir saugumas užtikrintas, nes ta organe, S. L. L’. K. A. 31
Kun. S. J. Struckus.
G. Prndikas, kuop. sekr.
valdiškos ištaigos yra visuo- Seimas atsibus
Philadel- sk., jeigu jį patiktų neini- i'ios teikia šios rųšies pu 31 Seimui sumanymai, iri

PROTOKOLAS.

N

RUOŠKIMĖS PRIE SEIMO.

s. L r?k. uuopy
SUSIRINKIMAI.

4

NUO S. L. R. K. A. 31-MO
SEIMO RENGĖJU
KOMITETO.

- Pfloples Stock Yards
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SAVAITINIS DRAUGAS

NAUJI NARIAI
SUSIV. LIET. R.-KAT. AMERIKOJE

Juozas Kavaliauskas

Magdė Laukaitienė

*

*

Petras Ulbotas
50 kuopa, Brooklyn, N. Y.
Jonas Kazakevičius
PRISIRAŠĖ I-ame BERTAINYJ,, 1916 M.
Mikolas M. Kuliavas
„
Povilas Kubilius
„
as
*
•/.<
Simonas Pociūnas
„
as
£
as
gj
f
t-j.
s
Petras Mačėnas
„
■
as
no
ec
Antanas Venckus
„
(Tęsa)
Stepas Karvelis
„
25 kuopa, Miners Mills, Pa.
Juozas Abramavičius
„
Julijona Poškevičiutė
250.00 Petras Montvilas
„
Zigmas Dirže
„
27 kuopa, Minersville, Pp.
,.
Jonas Gibavičius
99 7.00 150.00 Jonas Bičiūnas
Pranė Ališauskienė
99 7.00 150.00 Alizas Bugailiškis
„
Marė Klimavičiūtė
150.00 Jonas Bagdanavičius
99
Juozas Laukaitis
„
28 kuopa, Luzerne, Pa.
Juozas
Vepštas
„
Antanas Petrauskas
99 7.00 500.00
„
Rožė Karaliūnienė
500.00 Antanas Valašinskas
99
„
Matas Motiejūnas
14.00 500.00 Ant. Drobišiuą
99
„
Ona Varnelienė
500.00 Rapolas VieZevičius
99
„
Agota Utarienė
3.50 500.00 įvažas Brusokas
99
Petronė Vaitulionienė 1000.00 57 kuopa, Exeter Boro, Pa.
99
Elzė Petrauskienė
500.00 Antanas Simonaitis
99
60 kuopa, Bayonne, N. J.
Jieva Urbanavičienė
500.00
99
Petras Balčius
10.50 500.00 Kun. Ed. Budrevičius
99
Juozas Aidukinas
99 7.00 500.00 Petronėlė Kalinauskienė
Jonas Grauželis
99 14.00 500.00 63 kuopa, Youngstown, Ohio.
Jonas Vabuolas
99 14.000 500.00 Antanas Svidenis
Petronė Kasparavičienė
30 kuopa Scranton, Pa.
Stanislovas Bunčas
Juozas Jankauskas,
99 10.50
Ona Kuprusevičienė
Petras Cepukevičius
500.00
99
Ona Navardauskiutė
Vladas Nečiuskas
99 7.00 500.00 Košt. Kostantinavičienė
Antanas Makštutis
99 7.00 250.00 Simas Gribauskas
Boleslovas Šelkauskas
99 7.00 1000.00 Pranė Žilinskiutė
Baltram. Liepas
99 7.00 500.00 Pilicija Petkuniutė
Antanas Plutinskas
250.00
99
65 kuopa,, Paterson, N. J.
Marijona Driznienė
500.00
99
Jonas Spranaitis
Vincas Plutinskas
250.00
99
Kun. J. Švagždys
Jeronimas Klumpikis
99 10.50 500.00 Marcelė Baubliutė
Juozas Anauka
99 7.00 500.00 Juozas Švagždys
31 kuopa, Mahanoy City, Pa.
66 kuopa, Elizabeth, N. J.
Paulina Stočkuvienė
150.00 Ignas Grincius
99
„
Petras Kubertavičius
99 14.00
Aleks. Krušas
„
33 kuopa, Roseland, III.
72 kuopa, N. AVaymontli, Mass.
Jieva Valtienė
7.00
150.00
Feliksas Gikis
99
Juozas Subata
150.00
7.00
Jonas Jakštis
99
Mikolas Šlikas
7.00
250.00
Andrius Krasnauskas
99
Klemensas Bujokas
150.00
3.50
Kazys Arlauskas
99
Jonas Mikulskis
. 34 kuopa, Cincinnati, Ohio.
Povilas Zlubas
150.00 Rokas Gelžinis
99
77 kuopa, Swoyers, Pa.
35 kuopa, McKees Rocks, Pa.
Klemensas Bujokas
99 3.50 150.00 Marijona Rigeliutė
Antanas Tunaitis
99 3.50 1000.00 Jurgis Mazieliauskis
Juozas Jakutis
500.00 Petras Vaičiūnas
99 10.50
*
Monika Bačkulienė
250.00 Vincas Karpaitis
99
Stasys Dragūnas
99 7.00 250.00 Tarnas Maižiešis
Alena Stankauskienė
Jurgis Matuzinskas
99 7.00
Ona Joraičiutė
36 kuopa, Newark, N. J.
Juzė Stulpinienė
150.00 Jonas Šnaideris
99
Boleslovas Staniulis
150.00 80 kuopa ( Eynon, Pa.
99
Juozas Smalskis
38 kuopa, Homestead, Pa.
»
83 kuopa, Scranton, Pa
1000.00
Magdė Vėbeliunienė
99
Ona Navickienė
,,
Izidorius Bladikas
150.00
99
Izid. Žukauskas
,,
39 kuopa, Chicago, III.
Pranas Šatas
10.50 500.00 Jonas Gudaitis
A. J. Sutkus
99
Zofija Leščauskaitė
3.50
99
85 kuopa, Chicago, III.
Mikolas Skerstenis
10.50
150.00
99
Stanislovas Marcinkevičius
„
Pranas Cekanauskis
14.00
150.00
99
Aleks Lukoševičienė
Kazys Žvirgždas
14.00
150.00
99
Ant Bondzinskis
„
Adomas Dapkus
14.00
150.00
99
Salomija Kavaliauskienė
14.00
150.00
Juozas Kiauda
99
Kun. J. Statkus
Jonas Karvelis
„
14.00
Joana Šukienė
Vincas Dijokas
10.50
150.00
99
Vaclovas Bartasis
14.00
Jonas Leščiauskas
150.00
99
Aleks. Kavaliauskas
41 kuopa, Worce8ter, Mass.
Domic. Gotautienė
150.00 Bronislava Šokaitė.
Rožė Žilinskienė
99
150.00 86 kuopa, Portage, Pa.
Matilda Čivinskienė
99
Feliksas Zęimis
99 7.00 150.00 Vladas Dabulis
42 kuopa, Brooklyn, N. Y.
87 kuopa, N. S. Pittsbujgh, Pa.
500.00
Petras Šarka
10.50
Antanas Bernotas
99
150.00
Ona Norkevičiutė
7.00
Julijona Šaltienė
99
500.00
Magdė Kazlauskiutė
Stasė Paukštienė
99
500.00
Simonas Straigis
Katrė
Mikalauskiutė
»»
45 kuopa ,Paquonock, Pa.
Marė Stankiutė
250.00
Ona Pikauskiutė
88 kuopa, Donorą, Pa.
n
48 kuopa, Cicero, III.
Antanas Paulauckas
Jonas Zalagėnas
„ 7.00 150.00 Morta Nainienė
Juozas časas
„ 3.50 150.00 Juozas Šimkonis
89 kuopa, Hartford, Conn.
50 kuopa, Cleveland, Ohio.
Katrė Karpavičiūtė
„ 3.50 150.00 Mikolas Sarapinas
Katrė Smalskiutė
„ 7.00 500.00 Julijona Karalaičiutė
Uršė Karpavičiūtė
„ 7.00 150.00 Tuozas Kudenat
Feliksas Motiejūnas
51 kuopa, New Philadephia, Pa.

v

150.00 Povilas Kalakauskas
7.00 150.0C Košt. Pundžius
7.00 150.00 Kazė Grigauskiutė
Stepas knežvs
14.00 150.0C Juozas Scervi.nskns
7.00 500.00 Rapolas Narušis
7.00 1000.00 Antanas Diržys
Kazys Baranauskas
7.00
Antanas Nakeeris
). P. Rasmauskas
90 kuopa, W. Hazleton, Pa.
Petras Labinskas
Jonas Gilis
Jonas Čerkelis
Bened. Masaitis
Feliksas Cernavičius
91 kuopa, AVaterbury, Conn.
Jonas Rikteraitis
92 kuopa, Bentlevville, Pa.
Zuzana Bartnikienė
Juozas Kizys
Marė Kizienė
Agota Ulackienė
94 kuopa, Westville, III.
7.00 25O.(X Pėtronė Juknevičienė
Alena Luškevičienė
150.01 Įarbora Daujotienė
3.50 500.01 Uršė Šimkienė
i
‘Elzė Sutkaitienė
500.01 Agota Mališauskienė
7.00 500.0( Kun. Sim. Bystras
7.00 250.01 )na Vainauskienė
3.50 250.0J Yntanas Vamdinskas
3.50 250.01 Andrius Gustaitis
7.00 150.01
i99 kuopa, Chicago, III.
7.00 250.00 Jonas Staškonis
3.50 250.00 i 100 kuopa, Chicago, III.
7.00 150.00 .Buozas Riškus,
Tpnas Kalvaitis
1000.00 Juozas Cibulskis
500.00
Ą01 kuopa, Chicago, III.
150.00 Ina Sodeikienė
,500.00 Magdė Jocaitė
Karolina Grikšaitė
14.00 500.00
103 kuopa, Rochester, N. Y.
10.50 500.00 Liudvika Jenčaičiutė
f
Juozas Šūkis
5&O0 Košt. Zdanavičiūtė
250.00 Antanas P. Širvinskas
250.00 Eleonora Bernotoniutė
150.00 Vincas Uzdila
150.00 Dzidorius Vilimas
150.6i Marijona Mosteikienė
*
1
Adomas Balaišis
150.01 Tilimas Gudinąs
150.00 Ana Gudinienė
250.00
108 kuopa, Maspetli, N. J.
150.00 Tuozas Gudiškis
150.00 )na Zilenienė
150.00 Košt. čerebiejienė
150.00
109 kuopa, New Britain, Conn.
7.00 500.00 Vincas Važnys
Zofija Spudienė
150.00 Mikolas Vevulis
n
Andrius Baliukas
500.00 Jonas Junokas
14.00 500.00 Veronika Savulienė
7.00 150.00 Mikolas Kalnikas
7.00 150.0C Kazys Kveselis
110 kuopa, Athol, Mass.
500.0C Adelė Šliužaitė
112 kuopa, Cuddy, Pa.
500.00
Barbora
Šaltonienė
500.00
500.00 (Petras Mitkus
500.00 Marijona Stankevičienė
150.00 Kotrina Lebedienė
14.00 500.00 Tuozas Sabstinas
150.00 Adomas Atmonavičius
150.00 Jonas Lebedžius
150.00 Simas Mikolainis
115 kuopa, Brooklyn, N. Y.
50100 Jurgis Mazulaitis
Alfonsas Ambrozaitis,

14.00
7.00
7.00
7.00
7.00

7.00
7.00
7.00
14.00
7.00
7.00
7.00

5bj.vo
150.00
150.00
150.00
150.00

Geguž. (May) 11, 1910, N. 19.

7.00
14.00
7.00
7.00
10.50

n

n

Albina Smutaitė

116 kuopa, New Haven, Conn.
Juozas Mačiulaitis
Liudvisė Marciniutė
Marė Benevičiutė
Marijona Vaičaitukė
500.00 Juozas Dulevičius
250.00 Ona Dovidonienė
250.00 l’etronė Sadauskienė
Vincas Prakapas
500.00 Juozas Baranauskas
150.00 Antanas Ščepavičius
250.00 Antanas Jakutis
150.00 Marijona Balnanosiutė

M

n

n

500.00, Pranas Petraitis
500.00! Kazė Džiaugiutė
500.1M) Rozalija Vanagiutė
150.00 Ona Brazauskiutė
150.00 Jieva Paradniutė
150.00 Antanas Liorančius
150.00 Katrė Burbuliutė
150.00 M agdė J )a rašienė
14.00 500.00 Antanas Povilaitis
150.00 Magdė Litvaičiutė
Aleks. Valiuliams
150.00 Juozas Jakutis
500,00 Vladas Arščikis
500.00 Feliksas Rumskis
500.00 Marijona Rimkiutė
1000.00 Emilija Grabauckiutė
118 kuopa, Girardville, Pa.
500.00 Uršė Veliubienė
Juzė Bakšienė
7.00 150.00 Pranas Misevičius
500.00 Rožė Slavinckienė
7.00 150.00 Juozas Petrauskas
7.00 150.00 Kazys Skistimas
119 kuopa, Manchester, N. II.
250.00 Anufras Dienis
250.00 Pranė Žukiutė
250.00
121 kuopa, Sringfield, III.
250.00
Jieva Stankaitė
7.00 500.00
Stanislovas Petrauskas
7.00 250.00
Antanas Krasauskas
150.00
Pranas Krasauskis
150.00
August Urbanas
500.00
Juozas Poderis
10.50 500.00
Elzė Stankaitė
Ona Stankaitė
150.00
Ona Urbanienė
Antanina Visniauskaitė
7.00 500.00
Antanas Glemžas
7.00 150.00
Banif. Gabalis
500.00
'4 Adomas .Grinius
Teklė- Dauparierrė—
7.00 500,00
3.50 250.00
Petronė-Lhibmekienė
150.00
Vincas Šedis
Barbora Šedienė
3.50 150.00
Ona Sugentienė
7.00 150.00
Juozas Mickevičius
7.00 150.00
Povilas Šalčius
10.50
Ona Gestautienė
7.00 150.00
Kazys Gestautas
7.00 150.00
Leonas Maumavičius
500.00
Juozas Bukis
7.00 150.00
Juozas Matulevičius
7.00 150.00
7.00 500.00 124 kuopa, Wilmerding, Pa.
250.00 Martynas Karbauskas?
125 kuopa, Export, Pa.
7.00 250.00 Marijona Grigalevičienė
,
7.00 500.00 Juzė Masaičiutė
500.00 127 kuopa, Cambridge, Mass.
Elizas Stankevičius
'
,
7.00 150.00 128 kuopa, So. Side Omaha, Nebr.
250.00 Aleksandra Letukas
,
150.00 Veronika Viškačkienė
,
10.50 150.00 Joana Radaičienė
,
14.00 150.00 129 kuopa, Tolleston, Ind.
7.00 250.00 Joana Radaičienė
,
7.00 150.00
130 kuopa, St. Clair, Pa.
7.00 250.00
Juozas Surmas
„
Pijus Olizas
,
150.00
133 kuopa, Vandergrift,Pa.
Elžė Švagždienė
-150.00

150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
500.00
150.00
500.00
150.00
150.00
150/JČ
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00

150.00
150.00
10.50 KMHJ.OO
150.00
7.00 150.00
7.00 150.00
14.00 150.00
7.00 150.00
7.00
10.50
14.00
14.00
14.00
14.00
7.00
7.00
7.00
7.00
14.00
14.00
14.00
7.00
7.00
14.00
14.00
7.00
7.00
7.00
7.00
7.00
14.00
14.00
14.00
7.00

150.00
250.00
500.00
150.00
500.00
250.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
1000.00
500.00
500.00
500.00
500.00
250.00
.500.00
150.00
500.00
250.00
500.00
500.00
250.00
150.00

7.00 500.00

7.00 150.00
7.00 150.00

14.00 150.00.,
14.00 500.00'
3.50 150.00
150.00

14.00
tl0.50--Wfk60 Jurgis.Griukia. ..
14.00
7.00 "250.00 Antanas Martuzas
7.00
3.50 -500.00 Ona. Šamoliauska
10.50
7.00 150.00JVllKl,n'Jua» ---7.00
7.00 250.00 Jadv. Krasauska
10.50
7.00 250.00 Pranas Grigas
7.00
7.00 150.00 Izidorius Rulis
134 kuopa, Brooklyn, N. Y.
3.50 150.00 Petronė Zabarauskiutė
7.00 150.00 Katrė Šlikaitė
7.00 150.00 Stefanija Janušaičiutė
Adelė Brakaičiutė
Marijona
Jasevičiutė
7.00 150.00/
7.00 150.00 Barbora Jušaitė
150.00 Povilas Milašauskas
150.00 Marcelė Masoniutė
l'C.OO Košt. Žeimys
150.00 Antanina Jedzevičiutė'
150.00 Marijona Sinkevičiūtė *"
150.00 Teklė Meškaitė
150.00 Ona Ališauskaitė
150.00 Lionginas Medutis
150.00 Petronė Vaitkiutė
(Pabaiga bus sekančiame num.)
150.00

150.00
250.00
250.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
500.00
150.00
150.00

250.00
150.00
250.00
150.00
150.00
250.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00

150.00

>

SAVAITINIS

apvaikščiojimų:

Kuo patįs “kve Lietuvių Dienos apvaikščiopiS” tuo ir kitą jimų rengė visos Clevlando ka
talikiškos draugijos ir kuopos.
tepi
Nukentėjusieins dėl karės
Amerikos lietuvių socia
listų ir laisvamanių laikraš
čiai su pamėgimu prasima
nė ir platina tarp savo ne
susipratusių skaitytojų ši
tokią melagystę. Kad girdi
aš surinktuosius “Vilčiai”
pimgus pavedęs
“Drau-

gui”.

be to aukojo sekančios draugi
jos:
Lietuvos Sūnų Kareivių šv.
Kazimiero — $25.00.
Šv. Jurgio — $25.00.
Clevelando Tautos benas —
$20.00.
Tautiškos draugijos choro
sąnariai užsimokėjo įžangų ir
veltui dainavo. Tų patį pa
darė ir 25 kuopos L. Vyčiai.

Nuo tokių tamsių ir žemo
budo žmonių, kaip Ameri
kos lietuvių socialistų bei
laisvamanių laikraščių re
daktoriai, mes kito nieko ir
nelaukiame. Mat išlojoti ką
vagimi, apgaviku ir kitais
kitokesniais, musų socialis
tų bei laisvamanių “ kultoros” žiedeliais, mokslo vi
sai nereikia. Taip išlojoti
pataiko ir bile koks tamsus
gatvės valkata.
Tokių bjaurių,
pažemi
nančių
pasmerktinų šmei
žimų
imasi
ir
musų
laisvamanių bei
socialistų
laikraščių redaktoriai.
Mes reikalaujame,
kad
tie laisvamanių bei socialis
tų laikraščių redaktoriai,
kurie platina tas melagys
tes, prirodytu viešai musų
visuomenei, kuomet,
kur
ir kiek aš esu “Draugui”
davęs “Vilties”, surinktų
jų pinigų.

Bet pamatysi, skaityto
jau, kad tų prirodymų nei
kuomet nebus. Nes
“Vil
čiai” surinktieji
pinigai
vieni t. y. gerb. kun. Dum
čiaus čekis 300 rub. ir gerb.
kun. Dargio čekis 300 rub.
yra jau nusiųsti Eoropon, o
kiti visi pinigai tebera čia
pat Amerikos bankose. Jie
bus
išsiųsti.
“Vilčiai”
kaip
tik
bus
ga
lima ten išsiųsti ir nebebus
pražuvimo pavojaus. Kaip
iš eilės bus paskelbti auko
tojų vardai, taip bus nuro
dyta ir kokioje banko j e kiek
pinigų padėta yra.
“Draugas” gi iš tų pini
gų nėra gavęs nei cento.
Tas šmeižtas dar kartą
parodo, kokios
žemos rū
šies yra tie Amerikos lietu
viul socialistu* bei laisvamanių laikraščių redaktoriai.
Ar ilgai dar musų žmonės
taip
nuolankiai
duosis
tiems laisvamaniams bei so
cialistams taip nepadoriai
save apgaudinėti?
A. Maliauskis.

IŠ LIETUVIU GYVENIMO
AMERIKOJE

CLEVELAND, OHIO.
Keletas savaičių praėjo po
iškilmingam Lietuvių Dienos
apvaikščiojimui. Bet visgi dar
tarp vietos lietuvių girdžiami
nepasiganėdinimai Girios Duktės žinutės,
atspauzdinta
“Draugo” 11 num.
Girios Duktė rašė, kad Lie
tuvių Dienoj prie vakaro su
rengimo daugiausia pasidar
buvęs Tautos Fondo skyrius
ir šv. Kazimiero draugija. Vi
sos kitos draugijos tokį rašy
mų pavadina neteisingu. Ka
dangi ir kitos draugijos buvo
lygiai prisidėjusios prie minė
to vakaro surengimo.
Todėl mes, žemiau pasira
šiusieji paduodame sekančius
faktus apie Lietuvių Dienos

Juozus

Šalčius,

MELROSE PARK, ILL.

P. Muiitolis,
J. čeranlca.

I

I

IHiAUdAS

7

DABAR JI JĄLJČIASl GE Box 58, Alieia, Mich.
ManuDau $1.00. Jos. Triner,
RAI
guma musų ligonių suserga facturer, 1333-1339 So. Ash

nuo skilvio nedirbimo,
kaip
Ponia Elizabeth Jakob pu greit nereguleriškumas pasi
Vietos Lietuvaičių Mergelių sėtinai sirgo; skilvis buvo
rodo, galvos skaudėjimas, gal
dr Moterų šv. Onos draugija silpnas, prastas virškinimas,, vos besisukimas, sloga, ner
_______
.......
v
. gegužės G dienų turėjo pasi- laukan ėjimas buvo karta viškumas ir pražudymas ape
Geguzes 13 dienų brauk ir
Daug į 4 —5 dienas ir tai su krau- tito apsireiškia. Kuomet šie
James svetainėje L. Vyčių 92 l) į linksminimo vakarų.
japludžiu.
Nežinodama kų
kuopa rengia vakarų. Bus juo jaunimo prisirinko ir visi gra daugiau vįaryti, ji užsisakė ženklai patėmijaiui, nereikįp
ilgai laukti:
imkit Triner’s
kinga komedija “Kas Bailys”, iždai vakarų praleido. Buvo atTriner’s American EJi.vir ol‘
Dainuos Vyčių choras. Busjsilankę ir keli girtuokliai. E- Bitter \Yine ir dabar ji sako: American Elixir of. Bitter
deklemaci jos, prakalbos ir ki-j ...... - . •
, q • Rašau duodama jums žinoti, \Vine. Jis sutaisys vyrišku
tokie įvairumai.
Lietuviai į
kad aš jaučiuosi labai gerai, mo funkcijas, prašalins jūsų
kviečiami kuoskaitlingiausiaij
P°keija 3U0S pasiuntė pertai yra geros gyduolės.
Po ligų priežastis, ir tuomet jus
nakvoti šaltojon.
atsilankyti.
jų vartojimo tuojaus jaučiau jausitės vėl sveikais. Galima
Vytis.
Ten Buvęs.
si geriau.
Elizabeth Jakob gauti jį drugštoriuose. Kaina

MELROSE PARK, ILL.

Chicago, 111.

land avė.,

Triners Liniment (tepalas)
yra giriamas visų, kurie jį
vartojo.
Jis yra geras dėl
išnėrimo, sulaužymo, ištryni
mo ir visokios rųšies skau
smų. Kaina 25c. ir 50c. per
pačtų 35c. ir 60c.
(Advt.).

AUKOKITE TAUTOS
FONDAN.

AVIMAS
IKI SEREDAI GECUZIO U-TA

KETVERGE GEGUŽIO

Ateikite Šią Savaite pas ATK1NS & FREUND
Ketverge Tiktai

I

•Standard gatunko nebaltin

Uždangalai ant langu pui
kiausios ir vėliausios mados
po 2^2 ir 3 mųstus ilgio, už
pora tik
...............

Av

tas muslinas, 27 colių pločio,

1212c.

A.

vertės 6c., dabar po. . . .„

3c
3

Ketverge Tiktai

36 colių pločio Marąuisette
— baltos, gelsvos ir rusvos
vertės 22 c., o dabar tik ...

R*.

Atvira Panedėlio vakarą

Gingliams dcl drošiu, labai

Mr Edvvard Frana sako:

madoj, ilgio iki 10 yardų,

“Musų kainos nepaprastai žemos“

Gelminis Evevett klasiškas

yardas po

.......................

5

c

platus dubeltavas audeklas
dėl drošiu, šviesaus ir tam
saus dažo, naujausius mados

dažas, vertės 121/G c., dabar

Ką kitas gali ir tu gali tai daryti, ir ateik pasiimti prekes, ant kurių gali sutaupyti arti vieno trečda

i-

lio išlaidų.

Iš grynos vilnos mėlyno seržo ir kA
kašmieriniai, naujausios mados, dai Q
liai pasiūti visokio didumo, didelis
bargenas

bus parduodamas yardas po

81c
Dubeltavoms lovoms med

vilnos blankietai užklodalai,
balti, kaviniai ir pilki, gra
žiai aprubėti, vertės kiek

vienas po

49 c.
Balti uždangalai ant langų

Jv •

.

■

$12.50

71c

spalvos dėl šlebių
vertės
12i/2c., o dabar tik...............

Vilnoniai mėlyno seržo; taipat vilno
noniai rudi ir pilki visokių naujausių
madų, didumo nuo 33 ligi 38 regule
ri kaina $18, dabar specialiai

Vilnoniai, pilkų, mėlinų ir rudų maišytų
fūulu,
labai tvirti, didumo 6 ligi 17 metų..........................

DOVANAI!

GROSERIJOS

Specijaliai
Tiktai

UTARNINKE
Gegužes 16 d

............. --

..

pakabinami abrusai, raudo
nais kraštais, perduodami
po 7c., dabar parsiduos po .

4?c
gio iki 10 vardų, verta ne
mažiau 12l/2C., šiame išpar
davime yardas tik .............

.oo
Ginghams žiurstai, visokių, ru
siu, mėlinų ir kitokių nau
jausių, vertės 8V2C., parsi
duos po ..................................
Standard

Vaikams mėlyno seržo Norfolk siutai $5.00 vertės $6.50

Vaikams Kašmieriniai siutai $3.98

balti

Baltinta Shaker flanelė, il

ŠIO JAUNU VYRU PAVASARINIAI SIUTAI S15

Mėlino seržo, naujausios mados/ labai populeriški.
Padirbdinti iš grynos vilnos, rankomis baigti, di
dunio 6 ligi 17 metų, vertės $6.50, dabar tiktai-----

taškuoti

Romaniški

VJ VZ

$5.00
$3.98

su labai puikiom kvictkoin

vertes 12^2 c., o dabar tik

Puikus gingliamas, visokios

Tu negali persistatyti tokių žemų kainų — jos padarytos nežiūrint nei kokio uždariu, kad duoti pro
gą kų gero kiekvienam nusipirkti.

$15 jaunų vyrų Pavasariniai Siutai
Extra special — 36 colių

121c

Uždaryta Utarniko vakarą.

Prie šitų žemų kianu siutų, per
kant mm $3.98 ir augščiau, mes
pridedame visai dykai gerų vai
kams kepurę.

Baltinti

gatunko

turkiškoms

dynėms rankšluosčiai, dide

li, sunkiosios rųšies, naujau
sio dažo, raudonais kraštais
verti po 16c., dabar po

11!c

EXTRA — KAVA - SPECIJALIAI
10,000 svarų musų nuolatinės 30 c. Breadfast

Blend kavos tik Utarnike svaras..................................
Orderiai nepriimani per pačtą, ar telefoną. Vai

kams neparduodama.

mau

SAVAITINIS DRAUGAS
joms.
Savininkai tvirtina, j — Ne su malonumu, bet su
jog jie kol kas dar į Europą pnustarda.
nei vieno grūdelio neišsiuntė. FILOSOFIJA SALIUNE.
— Klausyk, juk degtinė priešas.
— Natai kas. Priešus rei
kia mylėti.
— Neginu, bet kas ką myli, i
turi čėdyti, bet nenaikinti.
BAU NE PRITYRŲ.
Chicagos lenkų dienraštis
Ji. — Aš pastebėjau, kad
“Pziemtik Narodovy” paduo
nevedę žmonės mieliau eina į
da sekantį atsitikimų:
karę.
Vengrai ir lietuviai apylin
Jis. — (Jau senai apsive
kės Buroak nedėlioję, gegužės
7 dieną parengė I’alazir.skio Šiomis dienomis metė dar dęs). Suprantama, nes jie dar
fabrikos neprityrę, kas tai yra karė.
i.iliiine (124 So. Gretai st.) šo bą 400 darbininkų
kius. Tik baigiantis šokiams “Gibson Spring Mfg. Co.”
■■y!ai kaž-kodel ėmė tarp sa Darbininkai suorganizuotii ir
vęs pvkties. Pagaliau? pra žada žūt - Imt streiką davesti
dėjo nmšties. Moterys visos iki galo.
išbėgiojo. Buvo pašaukta po
licija. Bet ir ji įniršusiu mu
šeikų jokiu budu negalėjo su
PasUj,!., žinios, buk Rusija
stabdyti. Ankštu, trošku pa
prašėsi vokiečių taikinties. Bet
sidarė saliune. Įsigėrę vyrai
Vakar, 4 vai. išryto falui- pasirodo, kad tai neteisinga.
išėjo ant gatvės ir ten vėl dar
koje “Herliole Cbair Co.” Tą užginčija net Vokietijos ži
su didesniu įnirtimu pradėjo (10013 — 1025 W. E rie str.) nių agentūra — Neberse^scbe
gruinties. Pasigirdo keletas kilo gaisras. Ugnies liežuviai Naeliricliten Agentur.
savin. Akimirksnyj krito ant aimirksnyj ajėmė gretimus
žemės Antanas Moravskis, ma narinis. Šimtai išsigandusių
BARZDASKUTYKLA
šinistas. Po jo mirtinai tapo gyventojų naktiniuose drabu
LIETUVIŠKA
sužeistas Pranas Vilkas. Tik žiuose išbėgo ant gatvės.
SIMONO GELEŽINIO
po to muštynės aprimo.
Nuostoliai rokuojami virs 4600 \V. 46 st., Chicago, iii.
Tokie tai girtuokliavimo ir 300,000 dolerių.
Atdara nuo 7 vai. ryto iki
nepadoraus elgimos vaisiai.
9 vai. vakare.

Gcguž. (Mny) 11, 191 G. N. 19.

PAIEŠKAI1 siuvėjo kuris
galėtų atlikti kostumerišką IS
darbą vyriškų drabužių. Mel-l|
<lžiu atsišaukti vpatiškai ari$
ilaisku.
o;sv,i n
S
Gera invvrui• gera pro-ij
ga.
A. Vilčinskas,
552 Brond st. Bridgeport
Conn.

Chicagoje

KRUVINOS IMTYNĖS SUSTREIKAVO GARBISALIUNE,
NINRAl FABRIKOS
. ”G1BSON SPRING
MFG. CO."

RUSIJA NEPRAŠĖ VO
KIETIJOS TAIKINTIES,

DIDELIS GAISRAS.

BRANGSTA ANGLIS,
Savininkai

NEMOKAMOS LEKCIJOS
ANGLŲ KALBOS.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“DRAUGĄ”

geležinkelių ir

kasyklų nutarė

padidinti 25

centais ant tono kaina anglim

GOŽAS ELIJO® PA
SKIRTAS SĄNARIU
“BOARD OF LOCAL
INIPROVEMENTS”.

“DRAUGO”

Adminis- «

traciją atdara nu0 8 val. j
*
ryt® Ad 6 vai. vak- utarįlinkais, Ketvergais ir Su- *
batoms iki 8 vai. vakare.

“MARIJOS MENUO"

NETAISYKITE RANKIN0S
Cignalo prietaisa prieš telefono operatorę
*yra inaža elektrikinė lamputė. Taip kaip
kiekviena elektrikonj lamputė,
nušvinta ne
žaibo greitumu. Tamsta gali paspausti elektrikinį knypkelį taip greit,
kad lamputė ne
užsidegs. Pamėginkie. Tas pats atsitinka kuo
met taisote telefoną rankenėlę ir žinoma ope
ratorė negali jūsų signalo gauti.
Idant pasekmingai prišaukti
operatorę, tai
išlėto paspaust rankenų žemyn. Tik tokiu bu
du galimų gauti greitų patarnavimų.

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 siuskite:

*į
i
įį

S

i
s

DRAUGAS PUB. CO.
i 1800 W. Wood St.,
Chicago, III.

Vbicago Telephone Company

Bell Telephone Buildi'ng
Official 100

X
Svarbus Pranešimas Visiems |

Jau išėjo iš spaudos

Pamaldų Vadovėlis,

Nepaprastai pigiai patsiduoda ant 4508 Paulina st.
barzdaskutvkla (barber shop). Vieta labai patogi, apgyvendinta lietuviais. Priežastis pardavimo — pėrėjimas ant kito biznio. Kas norėtų pirkti tesikreipia nuo
4 vai. po piet iki 9 vai vakaro šiuo adresu: 3214 So.
Halsted, Chicago, III. Lietuviškas teatras).

S
X
*
*
*
|

AMERIKOS LIET. R.-K. BAŽNYČIOMS.

Viešoje mokykloje AVells
prie N. Ashland avė ir Walton st. ir vasarą išgnldoma
nemokamos lekcijos anglų kal
bos. Vyrenieji 14 metų vyrai
ir moterys dar gali užsirašy
ti. Mokinama panedėliais ir
utarninkais nuo 7 vai. iki
7 vai vakare.

PROTESTUOJA PRIEŠ
Chicagos miesto majoras
Thompsonas šiomis dienomis NEPADORIUS KRU
paskyrė lietuvį Juozą Elijošių sąnariu komisijos miesto TANČIUS PAVEIKSLUS.
pagerinimui (Board of Local
Jinprovements). Alga metams
siekia 4,000 dolerių. Miesto Kaikurie miesto tarybos są
Taryba tą paskyrimą užtvir nariai nutarė griežtai užpro
testuoti prieš nepadorius pfitins ateinančioj savaitėj.
•eikslus, kurie labai pastarai
siais laikais prasiplatino Chi
cagos mieste.

SUDEGĖ GRUDAI.

PARDAVIMUI.
PA.RSIDUODA Bučernė ir
Grosernė. Biznis išdirbtas per
10 mefų ir. sekasi labai gerai.
Vieta tirštai apgyventa lietu
viais. Priežastis pardavimo—
turi kitą binzį ir todėl du biz
niu vesti yra persunku. Del
platesnių informacijų kreipkities laišku arba vpatiškai.
S. Kutaitis,
146 Favette strett
Pliillipsburg, N. J.

PARSIDUODA
kampinis
namas geroj vietoj AVest Pullman netoli liet. bažnyčios ant
lengvų išmokesčių.
Galima
padaryti sutartį ir mainais.
Atsišaukite pas savininkų:
F. Kampikas, 3401 Auburn
avė., Chicago, III. Tel. Drover
1071.

Sąmoninga gaspadinė

MAIŠELIS JUOKŲ.

Del nežinomų priežasčių ki
lo gaisras grudų sandeliuose
“Chicago Grain Co.” Slide-J
gė arti 80,000 bušelių kviečių.'
VALGYKLOJE.
Nuostolio 100,000 dolerių. Spė-i
jama, kad padegė Vokietijos a-! — Meldžiu man kumpio gagentai, idant grudai nebūt ve i balą.
žami kariaujančioms valsti-1 — Tuojaus su malonumu.

visada turi savo namuose buteliuką
R-ro Rlchter'lo

PAIN EKPELLER
Neabejojantis būdas jtrinimui nuo
skaudėjimo Reumatizmo, pcrsišaldimo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke

“ĮKĄRĄ”

25c. ir 50c. buteliukas visoeo aptiekose arba
xta'tal nuo
F. AD. RICHTEK A CO.
94-80 Wa>biagton Street, Nsw York, N. U

Sutaisė ir išleido A. L. R. K. Kunigu Sąjunga.
PAMALDŲ VADOVĖLYJE rasi Maldas, Giesmes,
Stacijas, Graudus Verksmus, Apaštalystės Pamaldas,
Rąžančių, Tretininkų Įstatai ir tt., viską, kas musų Baž
nyčiose, viešose pamaldose, yra vartojama. Prie to vis
ko knygutė labai paranki, nors turi 297 pusi., ir labai
pigi, nes “Pamaldų Vadovėlis”
Į šikšnele apdarytas, auksiniais kraštais, kaina tik 60c.
Į audeklą apdarytas, auksiniais kraštais, kaina tik 40c.
Į audeklą apdarytas, raudonais kraštais, kaina tik 30c,
Mokėjų galima siųsti krasos ženkleliais. Viršiaus
dolerio ijperkant money order. Adresuokite.
DRAUGAS PUB. CO.,
1800 W. 46th Street,
Chicago, III.

REIKALINGI mokiniai į
PAIEŠKOJIMAS.
lietuvišką siuvimo, prosijimo
Paieškau kambario lietuviš
irkirpimo mokyklą. Kam dir
koje šeimynoje Bridgeporto
bi nešvarioje dirbtuvėje, jei
apylinkėje. Esu jaunas ir
gu galima uždirbti lengvai ir
blaivus
vyras.
Turintieji
švaariai. Kursas vakarais ar
gražų kambarį dėl įnamio,
ba dienomis. Mokinam siūti
meldžiu greit pranešti laišku
rankom ir elektros mašina.
arba ypatiškai:
Užbaigusiems kursų duodu
Moksleivis,
kiekvienam darbų. Kurso kai
na prieinama.
Am.. Liet. Mokykla.
“LIETUVA” Siuvimo
3360 Emerald avė., Chicago.
Mokykla.
1504 W. Division st., Chicago.
ŪSŲ metodą išmokinsime jus an
glų Icalbą labai trumpame laitu
jūsų name arba kliasose dienomis
bei vakaraisRaijk nsllklnim,. Oonai'

Atzorisan Schoai
731W. ISih SI.

DR. J. JONIKAITIS
tylai Tyq, ■•tsrų Ir Valtį Lipt.
8337 8o. Morgan, it,

d LanguigM
174,*. 4716 St

Dr. J. Kulis
Liitivls 6ydyto|is Ir Chirvrgu

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

Chicago, III.

Gaunamas

I-

Mokinama: angliškos ir lietuvi
kos kalbi;, aritmetikos, knygvedystės,
stenografijos, typeirriting, pirklybos
teisių, Suv. Valst. istorijos, abelnos
istorijos, geografijos, politikinės eko
nomijos, pilietystės, dailaraiystės.
Mokinimo valandos: nno 8 ii ryto
iki 5 po pietį;; vak. nuo 7:30 iki 0:30.
3360

Emerald ars*

su prisiuntimu

Oblcago,

OHIOAGO, ILL.
a

litrui;,iiJtJii

Jii i

iii hihimbu

$1.00

DR. P. 6. WIEGNER
3325 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

(SS)
Telcponas Monroe 2842

DR. F. F. VVISNIEVVSKI’S
Gydo įvairias Ilgo - greit Ir pasekmingai. - Specialistas akių ligiĮ, ausiį, nosies,
gerklas.-Priaranku ateivius

1227 MILVVAUKEE AVĖ. KAMPAS ASHLAND AVĖ.
VALANDOS GYDYMO
Nuo lo iki 12ryto; nuo 2 iki 4 po piet: nuo 7 iki 9 v. v.

. ileesent ofise, prateas pašaukti
A^MITAGE 6529

3299 S. Halsted St.

Chicago.

Gydo visokia. ligai moterų, veikų Ir
vyrų. Specialiai ai frydo limpančias, uMeenSju.lai Ir paelaptlnfae vyrų lira.

DAKTARAS
Specialistas iš

seno krajaus

Oydo visas ligas vyriį ir moterų

Nežiūrint kaip užsisenėjugios ir neišgydomos yra
Phona Caaal 2UR

DR. A. YUSKA
LIETUVIS GYDYTOJAS

1749 Si. Halststf CHICA60, ILL.
CORNER Mth STREET

SpecialiSkai gydo ligas pilvo, plaučiu, inkstų ir pūslės, užnuodijimą kraujo, odos ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus
nugaroje, kosėjimą ir gerklės. Jeigu kiti negalėjo jąs išgydyti, ateiki
te ėia ir persitikrinkite, ką jis gali jums padaryti. Praktikuoja per
daugel; metą ir išgydė tukjtanZius ligonių Patarimas dykai. Offiso
valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vak. nedėliomis iki 2 po piet.
1900 BUTE ISLAND AVĖ. kampas 19 gat. viršui Bank Tel. Canal 3263

SARAPAS & TAMOSIUNAS
23 Sheldon Street
Hartfod, Conn.
Mes užlaikome dideliame pasirinkime Ceverykus,
moterims ir vaikams visokios spalvos, baltų, rudų, juo
dų ir tt., Taip-gi užlaikomo marškinius, kaklarišius, «
kalnerius, kepures, skrybėlės, kelines, gorsetus, žodžiu
sakant, viskų, kas tik yra reikalinga jaunimo apsirėdinmi. Užlaikom įvairius auksinius laikrodėlius, Ien
oj ciugetius, žiedus gryno aukso. Turime gero darbo britg vų, peilių, puikiausių atviručių, fontaninių plunksnų ir
* t. t. Siuvame gražius garniturus, taisome senus, skal
biame (laundry) marškinius, kalnerius ir tt. Didžiausia
agentūra laikraščių ir knygų. Galite pas mus užsira
šyti. Gausite už tai dovanų. Lietuviai pas lietuvius.

UI.

Telephone Yards 5834

Phone Yards 2721

Tel. T»rde 1931 ~

No. 735 LIETUVOS ISTORIJA. Sutaisė Pranas, 112 pusi.
25c.
1099 K RI KŠCJONIŠKO MOKSLO KATEKIZMAS Su
rengta ir užgirta trečiojo Baltimores Koncilijaus. Pa
gal anglišką sutaisė Kun. F. B. Serafinas. Dalis I
15c.
1100 KRIKŠČIONIŠKO MOKSLO KATEKIZMAS
Dalis H
25c.
1105 TRUMPA LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Su
taisyta mokytojaus Juozo Damijonaičio, perspnusth
iš Trečiosios Laidos
35c.
1133 A B C Rašymo ir Skaitymo Pradžiamokslis. Su
taisė mokytojas Juoz. Damijonaitis. Dalis I. Kie
tais drobės apdarais
ų
25c.
1134 SKAITYMO PRADŽIAMOKSLIS. Dalis II.. Su
taisyta J. Damijonaičio. (Vartojama vietoje “Vai
ky Žvaigždutės”), kietais drobės apdarais.
35c.
1138 GEOGRAFUOS VADOVĖLIS. Su paveikslais ir
spalvotais žemlapiais. Sutaisė Juoz. Gabrys. 77 pusi.
75c.
NAUJAS ELEMENTORIUS. Parašė A. iš B.
10c.
Užsakymus siunčiant adresuokite:

ZeraĮagįs

Kilni

Lieturly Mokykla

Amerikos

“DRAUGO" KNYGYNE

chicaqc.il..

Mokykloms Vadovėliai.

Suvalkų

1

i
Reikalingas Knygvedys
i (Bookkeeper) sugebus prie
skaitlinių.
Kreipkities iš
ryto
ndo 8 iki 10 vai. į
“Draugo” Administraciją.

Vyrai!
tita įstaiga yra tik vyrą gydymui. Jeigu Ieškote patar
navimą sąžiningo ir teisingo gydytojo, atsikreipkite l ofisą dėl
Uekzaminavojimo. Tas jume nieko nekainuos ir jūs aėsat pri
versti iia gydyties, jei nenorite.
Geriausios Europos ir Amerikos metodo*. 61 įstaiga yra
ntaisyta su visais naujaisiais instrumentais ir elektros intaisais,
kurie yra reikalingi, kad nuodugniai ištyrus Jfbą ligą. Ypatinga
atida yra atkreipiama prie inkstą, pūslės, nervrtumo, kraujo li
gą' ir abelno nusilpnėjimo.
Jei reikalingi gydymo, ateišankit į ofisą dėl patarimo. Dvi
dešimt triją metą gyvavimas šios įstaigos yra garantija tam, kad

būsite gydomi pasekmingai.

BABITAEIMAI UtLAIKOMI BĮ

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

Chicago.

Kampas Monroe, penktas aagMas.
VALANDOS; Kasdien nno 0 iki A Nedėliomis ane 19 Uri 1
Taipgi Paned., Seredbj, Pėtnyė. Subat. vakarais ana 7 ild 9 vai(Imk slsvatorią | I angitą).

