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AUSTRAI ITALUS SUMU VOKIETIJA, ANGLIJA IR
FRANGIJA PRADEDAN
ŠĖ TYROLIUJ.
ČIOS TAIKĄ.
Viennoj oficialiai paskelbta
didelis austrų laimėjimas Tyroliuj, Austrijos provincijoj.
Washingtone 16 d. gegu
Pirm kelių dienų Ita žės prezidentas Wilsonas
lija Tyrelio frontan buvo su ir jo kabinetas svarstė po
gabenusi daug kariuomenės. piežiaus Benedikto XV at
Ryme be to buvo paskelbta, siųstą pakvietimą padaryti
kad ten italai stosiu užpuoli taiką Europoje. Vienas iš
mam Dar buvo pranešta, joaugštųjų diplomatų prane
gei ten austrai pasitraukę iš
daugelio svarbių savo pozici šė, kad Europoje ne vien
prasideda judėjimas už tai
jųBet austrų “pasitraukimas” ką, bet ir žengia pirmyn.
buvo klastnojamas. Austrų Anglija, Francija ir Vokie
tija jau paskyrusios savo
vadai taisė italams spąstus.
Ir kuomet italai susitaisę iš- pasiuntinius ivykdinti tai
tikro stojo užpuoįiman, kuo ką. Anglijos
pasiuntinys
met ėmė briauties pirmyn, ne yra lordas Charles Hardinužilgo pasijuto apsiausti iš ge, buvusysis vice-karalius
trijų pusių. Nei ginties, nei Indijoj, ambasadorius Ru
pabėgti nebuvo kaip. Užpa sijoj ir dabar esąs ministe
kalinės koliumnos suspėjo ris Anglijoj. Vokietijos —
šiaip-taip su nuostoliais atsi kunigaikštis
Buelow, se- į
mesti atgal. Bet priešakinės
niau buvęs Vokietijos impe[
pateko austrams.
rijos kanclieris, dabar am- į
Austrai paėmė nelaisvėn
Italijoj, ir di- į
2,500 italų kareivių ir 65 ofi- basadorius
džiausiąs
Vokietijos
diplo
cierių. Be to austrams teko ll
kulkasvaidžių, 7 armoto ir matas. Francijos — Leon
Buržua ( Bourgeois), se
daug amunicijos.
. Kitose karės fronto vietose niau buvęs ministerių pir
austrai paėmę 400 italų ir ke mininkas ir Franci jos pa
lis kulkasvaidžius.
siuntinys
į konferenciją
Tai pirmas svarbiausias au Haagoj, dabar Francijoj
strų laimėjimas Italijos fron ministeris.
Vokiečių orlaiviai, vadinami cepelinais atvejų atvėjaįg užpuola ant Anglijo*, f ce
te.
pelinus šaudoma paprastai su šrapneliais. Kitame paveiksle vokiečių cepelinas yra ap
suptas sprogusiųjų aplink jo šrapnelių durnais.
Augštai kerčioje matyti anglų lakstvtuvas. Lakūnai į§ to lakstytuvo meta bombas
i cepelinų, kad jį sunaikinus.

MIESTASSANBOMINGO
LAKŪNŲ VEIKIMAS BAL
AMERIKONŲ RANKOSE.
KANUOSE.
RUSŲ PASISEKIMAI
Čia kįlo revoliucija. ReMAŽ. AZIJOJ.
prašalino
14 franeuzų lakūnų bom voliucijoncriai

Vakar,
gegužės 16 d., Japonija laimėjo savo protesrusai paėmę turkų miestų tu, nes hus leista japoniečiams

gal. Visi naturalizuoti pilie- 1
čiai negali kitur nuolatos išgy- Į
venti daugiau penkių metų.
Svetur būdami po penkių me
tų netenka pilietybės teisių.
Taip diktuoja šios šalies natū
ralizacijos Įstatymai.

TRŪKSTA BULVIŲ
ANGLIJOJE,
I
Iš Londono praneša, kad
paskutiniais laikais Angli
joje didėlė bulvių
stoka.
Valdžia mananti parsiga
benti bulvių iš Kanados.

MUŠIS ANT JUROS.
Vakar Belgijos pakraš
čiuose įvyko irtu šis vokie
čių ir anglų karės laivynų.
Po smarkiam apsišaudy
mui vokiečių karės laivai
[pasitraukė ir pasislėpė į
Belgijos uostus.
Tai pas
kelbta* Londone.

ANGLAI PRALAUŽĖ VO
KIEČIO LINIJĄ.
Londone oficialiai skel
biama, kad Belgijos fronte
anglai dviejose vietose pra
laužė pirmųjų vokiečių apsiginim’jo linijų. Užėmė 250
sieksnių apkasų.

TOWNSHEND TURKŲ
SOSTINĖJE.

Kut-el-Amara nelaisvėn
Manahatun, gulintį už 120 atkeliauti šion šalin.
paimtas anglų vadas, gen.
mylių nuo Persijos rubebardavę bulgarų stovyklų nuo sosto prezidentų. Suv.
Townshend, jau nugabentas
žiaus. Taipgi perkirtę gele
nu
Xanthi apskrityj, Makedo Valstijos pasižadėjo
į Konstantinopolį. Jis ten
Petrograde pasitikima, žinkelį tarpe Diarbekr ir
nijoj. Ir visi lakūnai lai malšinti sukilėlius. Ameri
bus turkų laikomas iki ka
jogei rusų armijos galų-ga- Mosul.
konų
jūreiviai
jau
atplau

mingai sugrįžę.
rės pabaigai.
le nugalės turkus Mažojoj
kė
į
salų
ir
užėmė
sostinę.
Anglų lakūnai apgriovę
Azijoj. Stiprios rusų koliu
Bulgarijos uostų Porto Pa San Domingos revoliueijoAnglijoje suimtas ir kalėji
neriai praeitoje
subatoje mnos, oficialiai sakoma, iš
gos.
me laikomas Suv. Valstijų pi
Urumiah briaujasi ant Mo
apleido miestų.
lietis Samuel Sclnvartz. Jis
sul, Assirijoj. Kitos
ko
kaltinamas
už pataikavimų vo
liumnos eina ant Bagdado,
kiečiams, už prielankumų vi
Iš Galveston
praneša,
kalifų švento miesto. Dar
soms eentralėrns valstybėms. kad Gvatemalos valstijoj
kitos rusų koliumnos tur Burnetto sumanytas ateivystės įstatymas S. Valstijų Suimtasis kreipėsi į Suv. Val kilusi revoliucija. Revoliu
kus pirm
savęs
stumia
senate sutiko kai-kurių sena stijų ambasadorių Londone. cionieriai visur ima viršų,
Turkijos
—
Persijos
parutorių pasipriešinimų. Tuo į- Pastarasis apie tai pranešė valstijos kariuomenė vie
Tš Konstantinopolio prane Dolje ežero apskrity,j, Kur
bežiu.
Rusų
svarbiausias
statymu buvo notėta uždrausti AVashingtonan. Čia pagaliau
ša, kad Chitak distrikte, Mnž. še, vokiečiai buvo iš rusų atė
nur atsisako šaudyti į revo
tikslas
—
pasiekti
Bagda

šion šalin atkeliauti visiems nuspręsta negelbėti suimtojo.
Azijoj, rusai sudeginę du tur mę dalį jų apkasų. Bet kiek
Suimtasis S. liucionierius, o kitur revo
kų sodžių — Erkenis ir Hns- palaukus rusai stojo kontrata- dą ir ten perkirsti geležin aziatams - mongolams, tai-gi Tr štai kodėl.
Japonija Sclnvartz buvo S. Valstijų pi liucionierių nugalėta. Pre
sis.
Gyventojams neleista kon ir atsiėmė prarastus ap kelį, vienatinį turkų susi ir japoniečiams.
Cabrera, viską
nėsimų su Mesopotamija. prieš tai užprotestavo. Ir štai liečiu, bet tokiuo nėra dabar. zidentas
gelbėties.
Liepsnose žuvę kasus.
500 vyrų, moterų ir vaikų ma Miadžiol ežero apskrityj vei Bet rusai dar pertoli nuo dabar senatas išbraukė iš įsta-jJis Amerika apleidęs per pen palikęs, bėga iš savo kraš
metus nesugrįžo
at to.
i
kia vokiečių lakūnai.
to turku “švento miesto”. tymo japoniečius. Vadinasi, kis
hometonų.

NETEKO SUV. VALSTIJŲ
PILIETYBĖS.

RUSAI NUŽUDĖ 500
MAHOMETONU.V

JAPONIJA LAIMĖJO
S. V, SENATE,

RUSAI ATSIĖMĖ
APKASUS.'

GVATEMALOJ
REVOLIUCIJA,

37,000 TURKŲ PAIMTA
NELAISVĖN,
Petrograde oficialiai skel
biama, kad pastaromis tri
mis savaitėmis rusai 37,000
turkų paėmę nelaisvėn Ma
žojoj Azijoj. Rusams tekę
ir daugybė įvairios rųšies
ginklų ir amunicijos. Rusai
be to tvirtina, kad jie per
kirtę Bagdado — Mesopota
mijos geležinkelį. Jei tai
butų tiesa, tuomet Meso
potamijoj veikianti turkai
butų atkirsti nuo Konstan
tinopolio.

FORD PAŠVENČIUS 43)
MILIJONUS DOLERIŲ
PRIEŠ S. VALSTIJŲ
GINKLAVIMĄSI.
Tiek noris pašvęsti pini
gų žinomas Detroito milijo
nierius, Henry Ford. Louisville, Ky., dabar turi savo
metinį kongresų amerikonų
politikinė organizacija The
Sons of the American Revoliution. Suvažiavę keli šim
tai atstovų. Ten Ford taigi
ir darbuojasi, kad pakenkti
suvažiavusiųjų nutarimams
ginklavimosi reikale. Pas
kui jis ims berti pinigus po
visas valstijas, kuomet bus
skiriami kongresan atsto
vai. Sakosi, su savo milijo
nų pagelba neįeisiąs išrink
ti nei vieno atstovo, stovin
čio už Suv. Valstijų gink
lavimąsi.

VOKIEČIAI PRADEDA
UŽPUOLIMUS.
Verduno fronte vokiečiai
atnaujina užpuolimus, anot
parėjusių
žinių iš Pary
žiaus. Prasidėjo sunkiosios
artilerijos veikimas. Palei
Mirusio Žmhgaus kalvų vo
kiečių pėstininkai užpuolė
franeuzų pozicijas. Bet bu
vo atmušti rankinėmis gra
natomis.
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karės kaskart žymiai maži protestavę japonai. Dabar
Dievišku mokslu paliuosanepereinamų
vo vergus, krikščioniją iš nąs. 1913 metuose rusai išlei paskelbė protestą ir kinie

ginų maistas ną venture, N. Y.”.
do 34,1X16 kningų
įvairiais čiai. Gird, visų tautų teisės pasibaigė iki paskutiniam ką
Taip-pat nutarta nupirk
augs
tino
ir
pašventė
mote

sniui. Jeigu butų pavėluota
z
vardais, 1914 m. išleido 32,- privalo būt lygios.
Lenkai šiomis dienomis iš
rystės luomą ir motinoms
bent dvi dieni, Rooseveltas būt ;i antspaudą kningon/s su
338,
ox 1913 m. tik 26,044.
ženklinti. L. M. dr-lės vei leido atsišaukimą, kviesdami
suteikė didžias privilegijas. Ypač sumažėjo skaičius išlei
žuvęs.
visus viengenčius gelbėti ka
O socializmas taisos atimti stų kningų pas kitataučius.
Iš tos kelionės po Brazilijos simas sustabdytas neaprilėje nuteriotą Lietuvą. Atsi
miškus Rooseveltas atsivežė motain laikui, nes mokslei
motinoms teisės.
Juos kaip tik skaudžiausiai
tie patįs, šaukimas suredaguotas Kro
daug brangių mokslui naty ri viai, maž-daug
Neduok, Viešpatie, kad palietė karės letena.
1914
kuvoje. Jis skamba maždaug
prie abiejų
mų. Jis atrado įvairios rųšies prigulėdami
Socializmas
kuomet nors metuose Rusijos • kitataučiai
sekančiai:
z
augmenų, gyvūnų, kurių iki draugijėlių, neįstengia kas
įvyktų! Tuomet
tai moti išleido 6,817 kningų, praėju
LENKAI!
šiol mokslas nežinojo. Ekspe mėnuo surengti abiedviem
nos, tėvai ir vaikai nusto siais metais 3,481. Tokiuo bu
Iš Gene vos (Šveicarija)
dicijos naujai atrastoji upė dr-lėmį literatinius susirin
Karė, kuri palietė be
tų savo teisių ir jie butų tik du sumažėjo net du kart.
Buvęs
Suvienytų
Valstijų
pranešama,
buk vokiečiu
pakrikštyta vardu Rio. Roose- kimus.
Lenkai
praėjusiais
metais
veik
visas žemes senos
socialistiškos valstijos ne-prezidentas Rooseveltas, kuris velt.
valdžia Lietuvoje pradėjo
išleido
679
kningas
vietoje
Rzeczypospolitos,
nesilaimingi vergai.
Socializ
dabar antru kartu peršasi į
Padidėjus
moksleivių
atidavinėti
žydams
1,391,
latviai
270
vietoje
951,
gaili ir Lietuvos,
Didumas ne laisvę
ir gerbūvį
prezidentus, yra žinomas kai
skaitliui, vėl abidvi
dr-li
ukes, kurių šeimininkai iš
estai 284 vietoje 502, armė po turistas ir nemenkas mo
ma
Mickevičiaus
ir
Kos
žmonijai suteiks, bet vergi
pradės veikti. Nesant dau
bėgo į Rusiją..
Vokiečiai,
nai 159 vietoje 192,
žydai kslininkas. Pirm metų jis ke
ciuškos tėvynės jau vo
ją, ir skurdą.
giau nei kokią svarstymų,
193 vietoje 967, lietuviai 105
buk, duoda žydams įvairius
kiečių rankose.
Perėjo
liavo po pirmykščius RraziliAl. Račkus,
visi linksmais veidais, apvietoje 134,
totoriai 325 vie jos miškus. Daugelyje tų miš
padarus
laukams įdirbti,
kruvinos ristynės, kurios
Sociologijos studentas. toje 399 ir tt.
eido susirinkimo vietelę.
sumindžiojo tą šalį, pa
sėklas, galvijus ir tt.
inį žmogaus koja dar nesanti
Vokietija inteikė Suv.
Tas
žinias
suteikia
Rusijos
Kningyno
stovis:
vertė
ją į griuvėsius. Lie
Apylinkėje Lietuviškos
kasusi. Daugumas abejojo, ai Valstijoms naują notą. Ši
vidaus
dalykų
ministerija.
tuva pergyveno baisiau
Brastos žydai jau spėjo pa
Prieš tris metus kninbe bus galima Rooseveltui su ta nota persergsti visas nesią tragediją. Visus ka
sinaudoti šiuo įsakymu.
grįžti į civilizuotąjį pasaulį. utrales šalis, idant jų pirk- gynėlis buvo visiškai men
rės
žiaurumus tame kra
Kelionė buvo labai sunki ir lybiniai garlaiviai laikytų kutis, moksleiviai, jį įstei
šte sunku šiais laikais
GARSI VIEŠNIA.
pavojinga. Maistą nuo Roose- si tarptautinių
įstatymų. gę patįs vieni buvo paauko
sužinoti.
Bet ir tų nuo
velto buvo pavogę vietos pa Vokiečių nardančių laivių ję po keletą kningų. Tai ir
Barcelonon pribuvo garsi
u.
trupų,
kurios
pasiekia len
lydovai. Netekus ginklų, šau
rašytoja francuzė
Mile
poni A.
komendantams
pareikala viskas. Vėliaus,
kų ausį, užtenka, idant
tuvų, nebuvo galima medžiok
Yvoune Pouvreau, ^atsiųsta
vus sustoti, idant tie garlai Bredickienė iš Shenandoah,
sugraudinus musų neveiPaskutiniai pranešimai iš le maisto gauti. Iš viršaus
komiteto gelbėjimui dėl ka
Pa., prisiuntė keletą dešim
viai
nedrįstų
bėgti,
nes
bus
mainingą
širdį. Lietuva
Londono sako, kad laikę mal kėįiino saulė. Kasdien buvo
rės nukentėjusių Lietuvoje
tų
kningų.
Pereitais
metais
kenčia, reikia ją sušelpti!
Airijos revoliucijos nueinama pirmyn nedaugiau 3 skandinami be atsižiūrėji
Per paskutinius 30 metų šinimo
(Vakarinėj Rusijoj).
vietos
kningynėlis
žymiai
Taip-pat
Lietuviai yra artimiau
180, airių užmušta ir 614 su varstų. Galų gale Roosevel- mo į pasekmes.
• Mile Pouvreau, minėto nužudyta 12/valdovų. Birže
padidėjo,
nes
gerb.
kunigai,
siais
musų broliais.
Vi
tą suėmė drugys. Bet jis, vos reikalaujama, idant tokie
žeista.
komiteto siunčiama
tam, lio 28 d. 1914 m. nužudytas
suomet jie domiai ir są
ant kojų bepasilaikydamas, garlaiviai neplaukiotų ka- apleisdami mokyklą, paau
kad duoti latiniškoms tau Austrijos sosto įpėdinis su
glėbį kningų ir
žiningai
sergėjo skydą,
nenorėjo sustoti, vos žengė rėš juostoje ant jūrių, kur kavo po
toms supratimą apie stovį' žmona. Kovo 18 d. 1913 m.
jungiantį
Erelį
su 'Vyčiu.
$40.00
nupirkti
naujų
knin
pirmyn, suklupdamas kąs 30 veikia nardančios laivės.
nužudytas Graikijos karalius
Kraujas ir plienas sujun
krašto, vadinamo Lietuva,
gų. Geg. 10 d., 1916
m.
Jurgis. Vasario 1 d. 1908 m.
gė tiedvi šąli.
Sujungė
kuri dėl karės nukentėjo nužudytas Portugalijos kara
kun. A. Ežerskis prisiuntė
meilė,
o
ne
prievarta.
Lai
labiau, negu Belgija.
26 tomus, visus su viršais.
lius Karlosas. Vasario 5 d.
svas su laisvu, lygus su
Mile Pouvreau vardas nėra 1903 m. nužudytas Rusijos
Tos kningos yrą a. a. kun.
Apylinkėse
Midleino,
pieti-j
lygu!
svetimas La Ve u skaity kunigkikštis Sergijus. Birže
Gadeikio palikimas. Dabar
nėję Afrikoje, prasidėjo di-į
- Susivienijus Lietuvai su
tojams, nes jau ne kartą lio 11 d. 1903 nužudytas Ser
šios mokyklos liet. mokslei
džiausi potvyniai. Lietus lįLenkija, susitvėrė tokia
šio laikraščio skiltyse galė bijos karalius Aleksandras
vių kningynas turi daugiau
ja dienomis ir naktimis 150
šalis, kuri stiprėjo be ne
M. Jučaitės ir M. Zitkiutės,
jo skaityti
svarbius jos ir jo žmona. Rugsėjų 28 d. žmonių nuskendo.
150
aptaisytų
kningų
ir
Tūkstan
teisybių ir vylių, be nuo
vadovaujant
vargonininkui
straipsnius
lenkų klausi 1901 m. nužudytas Suv. Val čiai liko be, pastogės. Nuosto
kiek mažiau
neaptaisytų
skriaudų ir nedorybių, ne
J. Brazaičiui, padainavo kele
muose ir rytinių tautų. Sa stijų prezidentas Mc Kinley. liai neišskaitomi.
Atvažiavusieji
moksleiviai
ieškodama
to, kas svetima.
Vietos lietuvių kolonija di tą jausmingų dainelių. Ant į šią mokyklą turės gera
vo straipsniuose ji kompe- Liepos 29 d. 1900 m. nužudy
Buvo tai tokia šalis, tokia
džiumai Amerikos lietuviams galo vaidinta juokinga kome- progą naudotis įvairaus tu
tentiškai nušviečia tarptau tas Italijos karalius Humtauta,, tokia valdžia, kuri
mažai tėra žinoma. Iki šio dijėlė ‘‘Užkerėtas Jackus”
bertas. Rugsėjo 10 d. 1898m.
tinius klausimus.
rimo
kningomis.
užgrobimų
nedangstė Die
Valentas
lei kas čiajįavo veikiama, laik Vaidino sekanti:
nužudyta Austrijos karalienė
I
Ii
vo vardu, neteisybių neva
Paulių Jurgis.
raščiuosna kretai kada tepa- lBurkus ūkininkas — Jonas
Elžbieta. Gegužės 13 dieną
dino
tiesa, bet Dievo var
Apylinkėse AVilkes-Barre, davdavo žinutes. O juk ir čia Jankauskas, Agota jo žmona
nužudytas
Persijos Šachas
dą nešė ten, kame jo nepa
Muzuffar-ed-din. Birželio 24d. Pa. pradėjo degti miškai. lietuviai kruta-dirba. Jų čia — Antanina Mačiukaitė, Jhžino, žmoniškas teises ir
1894 m. nužudytas Franci jos Nuostolių — 100,000 dolerių. taipgi yra ne vienas - du, bet čkus jo sūnūs — Antanas
laisvę
teikė tiems, kurie
apie 60 šeimynų ir tiek, jei Sirvidas, Barbora, Jackaus
prezidentas Caruot. Liepos
neturėjo jokių teisių. Ir
gu ne daugiau, pavienių. Šiaip žmona — Magdalena Vitkau
13 d. 1881 nužudytas Suv.
tik tokiuo budu elgdamos
gyventojų čia priskaitoma į skaitė, Andrius kalvis gr.(
Valstijų prezidentas Garfield
ji
platino savo rubežius.
1,600. Tarpe jų yra įvairių ragalvis girtuoklis — Kazi
SOCIALISTAI PAMINS Kovo 13 d. 1881 m. nužudy
Sulyg
Chieagos
Vyčių
Kad taip buvo, tai liudi
tautų žmonių. Vietos lietu mieras Ramanauskas. Gi Šaltas Rusijos caras Aleksan
ŠVENČIAUSIAS MOTI
Apskričio
nutarimo,
miru

janti ir istorija. Ta isto
viai pirmučiausia čia sumanė tyšius — Antanas S. Starke
'lraš II.
rija prasidėjo su krikštu
NŲ TEISES... JIE AT
sios
vytės
Laurinaitės
Pa

įkurti katalikišką bažnyčią. vičius. Visi lošėjai atliko sa
Pažymėtina, kad iš tų 12
IMS VAIKUS IŠ TĖVŲ
Jogailos, nustatyta HoroSeniausias Europos val Daug vargo turėjo panešti, kol vo roles kuopuikiausiai ir vi minklo Fondo valdyba sa
nužudymų pasitaikė sukatoj
dliuje,
patvirtinta ant per
\
GLOBOS.
dovų tai Austro — Veng ją pastatė. Bet dabar jau tu sus prijuokino. Žmonių buvo vo darbą sparčiai varo pir
ir nedėlioj.
•
gamento Liubline.
rijos ciesorius Pranciškus ri bažnyčią ir savo tautos ku pilna svetainė.
myn.
Tautos kultūra yra spren
Kas prasideda iš meilės,
Juozapas, turįs 85 metus nigą. Išpradžios, kol čia baž Vakaro surengimu daugiau
Paminklas jau užsaky
džiama pagal atskirų šei
tas
meilę ir gamina. Jo
amžiais. Paskui eina Ru nyčios ir pastovaus kunigo ne siai rūpinosi Konstantas Vit tas. Tikimasi turėti prieš 30
mynų stovio ir vaikų išauk
kia fiziška jėga negali
munijos karalius
Karolis buvo, manyta, kad vietos lietu kauskas ir vietinis vargonin d. šio mėnesio.
Paminklo
lėjimo. Vaikų išauklėjimas
įstengti nuslopinti galin
turįs 80 metų; toliau Ba viai kokie ten socialistai ar kas.
pastatymu
rūpinasi
p.
K.
priguli ypatingai motinoms
gos dvasios. Užtat ir Lie
Ateityje jaunimas vėl žada
Bet netiesa.
Šiaip ar taip kalbėsime bet varijos karalius Liudvikas laisvamaniai.
Šidlauskas.
Paminklo
pas

tuvos su Lenkija susivie
ir tos teisės nieks neprivalo
Fordas, tas automobilių ka III — 70 m.; Serbijos ka Čia daugiausiai yra gerų žmo turėti panašų vakarėlį.
tatymas
kainuos
suvirs
nijimas, išdygęs iš meilės,
Čia darbai gerai eina. Dar
ir negali
nuo jų atimti. ralius, yra puikus žmogus.
ralius Petras — 71 m.; Mo- nių, mylinčių savo tautą ir bininkai kviečiami dirbti. Čia penki šimtai dolerių. Pini
buvo
toks didis, tvirtas,
Valstija gali tik priversti Kaip žinome, nesenai jis va
nako kunigaikštis Albertas bažnyčią. Tiesa, yra ir keli ne yra didelė vielų (dratų) dir gų kasoje dar nėra ganė
garsingas. Nevidonų gau
vaikus eiti
mokyklon ir žiavo į Europą sutaikinti ka
— 67 m.; -Švedijos karalius žinomos spalvos sutvėrimėliai, btuvė, kurioje dirba apie tu tinai. Fondo valdyba savo
jos bandė išnaikinti musų
bet nėra ko stebėtis, nes ir ge
auklėti juos tik tuomet, ka riaujančias valstijas.
Gustavas — 57 mi.; Vokie
civilizaciją. Bendras prie
kstantis
žmonių.
Taipgi
ble
susirinkime,
įvykusiame
riausiuose rugiuose atsiranda
da tėvai atsisako
pildyti w Amerikonų
laikraštinin
tijos ciesorius
Vilhelmas viena - antra dirsė bei kūkalis. Ainių dirbtuvė, kurioje dirba gegužės 9 d., nutarė kreip
šas kaip įmanydamas sten
savo priedermes. Bet socia kams tik buvo iš to juoko.
gėsi pasėti neapykantą su
II — 56 m.; Bulgarijos ka Lietuviai pasirodė labai duo- apie 700 merginų. Atėjus pa ties į katalikišk.ąją visuolistai atvirai sakę, kad so Dabar iš Detroit, Midi. pas
sižiedavusių brolių širdy
kad tas pats ralius Ferdinandas — 54 snųs prie įrengimo bažnyčios vasariui, čia labai puiku. Me nę prašant kiek kas išgali
cialistų valstijoj vaikai bus klido žinios,
se. Veltui. Visi pasikėsi
m.; Anglijos karalius Jur- daiktų bei rūbų, kurie atsiėjo deliai sužaliavo, žemė apsi prisidėti. Ypač vyčių kuo
auklėjami valstijos, o ne tė Fordas pasirengęs žymiai pa
nimai
buvo atremti. Nebe. gis V — 51 m.; Rusijos ca- jiems suviršum ■ tūkstančio dengė žaliu rubu.
pos
prašoma nepraleisti
vų. Argi čia butų teisybė? gerinti darbininkų būvį sa
reikalo vokiečių istorikas
F ietinis.
vose fabrikbse. Dienos darbas ras Miaklojus II — 47 m.; dolerių. Taip gi remia ir tau
pro ausis šio musų atsilie
Argi čia nebūtų atėmimas
Jokūbas Caro rašė, kad
Kon tos reikalus. Nes atvažiavus
žada būt sutrumpintas For Graikijos karalius
pimo. Atminkime, kad pa
liuosos valios ir pavergi
tokios unijos, kokia įvy
do fabrikose iki 6 vai. Mokė stantinas — 47 m.; Italijos kun. Dr. A. Maliauskiui rink
minklas yra statomas visų
ko tarp lenkų ir lietuvių
mas žmonijos?
sią gi nemažiau vieno dole karalius Viktoras Emanue ti aukų “Vilčiai”, davė kiek
vardu
ir
bus
vyčių
vaido
Liubline, nerasti visoje
Tai kokį rojų socialistai rio į valandą.
»——— II 11«
lis — 46 m.; Norvegijos ka kas išsigalėjo. Be abejo, kad
skelbėjas,
kad
nevien
žo

Europos istorijoje.
žada suteikti žmonėms! Ką
ralius — 43 m.; Belgijos ateityje roekdaliečiai lietuviai 6v. Bonaventūro kolegija džiais bet ir darbais esame
Ir šiandie, kuomet Lie
tuomet turės jausti motiną,
nepamirš pasidarbuoti sušelpti
ir Seminarija.
karalius —'40 m.; Holandituva paplūdo ašarų ir
tikri vyčiai, atjaučianti sa
ir nuo karės nukentėjusius.
kuomet socialistų valdžia
jos karalienė Vilhelmina kraujo bangose, sopuliai
Balandžio 29 d. A. L, vo žuvusius sąnarius.
Vietos lietuvių jaunimas, iki
paims, kuodidžiausį
pa
35 m.; Ispanijos karalius
perveria
musų
širdis.
Aukas meldžiame siųsti
šiol snūduriavęs, ėmė ir jis at R. K. M. Su-imo 7-tą kuo
saulyje jai turtą — kūdikį!
Alfonsas 27 m. Jauniausia busti. Geguž. 7 d. jaunimo bū
Skaudžiai palietė mus pa
pa turėjo mėnesinį susinu fondo raštininkui (P. Mu
Kaip nelaimingi bus tie vai
valdovė, tai Luksemburgo relis buvo parengęs vakarėlį.
čius
karės letena. Bet”,jei
kimą
su programa, ku levičius, 6329 S. Fairfield
kučiai, kurie bus taip at
Iš Londono praneša, kad hercoge 20 metų.
gu
sugebėjome sušelpti
Kalbėjo K. Pakštas iš Chiea ri
priimta
ratavimų. avė., Chieago, III.). Čekiai
skirti nuo savo tėvų!
Anglijos vadžia nutarė arti-'
Varšavą, tai ir dėl Lietu
gos apie lietuvių atbudimą Užsibaigus
ir
išrieš- išrašomi vardu iždininko,
Pirm keliolikos šimtme miausioje ateityje įsteigti or-|
vos
dar rasis grašis musų
tautos bei tikybos reikaluose. kus
kritiką, prisidėjo kuris yra po $5,000.00 kau
čių, pagonijos laikais vieš lai vystės ministeriją. J oriai-Į
neturte.
Antaųas Dargužis, Agota Dicija.
svarstymai
7-tos
kuopos
patavo vergija.
Galiūnai vystės ministerius
žadama
Taip gi atkreipkime aty
džiulikė, Ona Stravinskaitė ir
Fondo valdyba:
reikalų. Iš svarbesnių nu
turėjo tūkstančius vergų. skilti grafą Korzoną.
dą
į tą, kad tas pirmas
Kaz. Ramanauskas padekleA.
Aleksandravičių*,
tarimų
yra
sekantieji:
Var

šauksmas dėlei Lietuvos
Jie elgėsi su savo vergais
mavo apie Lietuvos meilę bei
pirm.
das
liet.
kningyno,
kuris
sušelpimo pasigirdo nuo
kaip tik jiems patikdavo.
dabartinės karės nuožmumą.
P. Mulevičius,
Vavelio bokštų, kame Jo
Mergaičių choras, susidedafi- iki šio laiko vadinosi “Li
Bet ir tuomet retas kurs iš
rašt.
gaila krikštijos, susižieda
tis iš: B. ir A. Vitkauskiucių, teratinės Maironies draugidrįsdavo atimti nuo motinos
--------------vo
ir vainikavos, tapda
P. Baltutis,
jos kūdikį. Atėjo Kristus!, Rusijoje skaičius išleistų
Andai
už suvaržymą N. ir O. Rungaičiukių, Z. ir T.* jėlės Kningynas”, perkeisMok-^
mas Kristaus sumini, Jadiždiu.
ir 3avo galinga įtekme ir‘naujų kningų iš priežasties emigracijos teisių buvo už- Mačiokiukių, H. Borkowiak, tas taip: “Lietuvių

ROOOSEVELTAS, KAIP
TURISTAS IR MOK
SLININKAS.

LIETUVIĮĮ ŪKĖS ŽYDĮĮ
RANKOSE,

NEUTRALES ŠALIS.
VOKIETIJA PERSPĖJA

įvairios
Žinios

180 AIRIŲ UŽMUŠTA IR
614 SUŽEISTA.

VALDOVŲ NUŽUDYMAS.

DIDELI POTVYNIAI PIE
TINĖJE AFRIKOJE.

IŠ LIETUVIŲ GYVENIMO i
AMERIKOJE

ROCKDALE, ILL.

ŪEGA MIŠKAI.

Socializmas
pavergs mo
teris

VYTĖS PAMINKLO
REIKALE.

EUROPOS VALDOVy
SENUMAS.

FORDO GERUMAI.

ALLEGANY, NA

NAUJA RĮIŠIS MINISTERiy.

KARĖ IR SPAUDA.

IR KINIEČIAI PROTES
TUOJA PRIEŠ SUVIEN.
VALSTIJAS,

/

SAVAITINIS DRAUGAS

Geguž. (May) 18, 1916. N. 20

Vyriausiu franeuzų ka
riuomenės vadu yra gene
rolas Žoffr. Seniau jis bu

vo laisvamanis,
netikėlis.
Karei prasidėjus, Žoffr at
sivertė, ėmė eiti į bažnyčią
išpažinties ir prie šv. Sa
kramentų. Žoffr atlaikė iki

šiol visą vokiečių galybę, ku
ri gulė ant Franeijos ir jau
artinos prie Paryžiaus.
Žoffro atsivertimas labai
nepatiko Franeijos bedie
viams. Franeijos parlamen
te jau prasidėjo bedievių
intrigos, kad
nuvertus tą
žmogų, kurs lig šiol tėvynę
išgelbėjo.
Laikraštis “Basler
Na
chrichten” rašo apie tas in
trigas su didžiu pasipiktini
mu.

sudaryti lietuvių komitetų. Iš

S Telefonas Canal 4052
pininkais tarp liaudies ir
Ispaųijojs
lietuvių
reikalais
ji
valdžios tai
kunigai, apie
Dr. A. K. Rutkauskas
važiuosianti Portugalijon, pa
K
kurios laikraštis labai prie
2302 So. Leavitt St.
skui Francijon, iš Franeijos j
lankiai atsiliepia. Padalini
Franeuzų moteris nesenai mas šalies paliktas tas pats. Italijon. Visur ji žada skeli) |
Plymouth, Pa.
išleido atsišaukimų, į visuo Tos pačios gubernijos, tie ti lietuvių vardų, aiškinti po-‘
Kapitalus
tfu perviršiu
Prie išsinarinimo ir isipjovimui
litiškus lietuvių reikalavimus,
menę. Tame atsišaukime jtj|s patys apskričiai. Vokiečiai
$1.65,000.00.
,
Tuojau įtrink D-ro Richter’io
prašyti pagelbos Lietuvai.
suko:
Šitoji Banka prižiiiroma
ypač uoliai pradėjo rupinSuvienytų Valstijų valdžios. Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir letuvTiek jau mėnesių musų ties sutvarkymu Lietuvos
GĖRĖKITĖS GYVENI
nikų numylėtas naminis būdas
Moka 3 nuošimčius nuo sudė
vyrai mirties laukuose ka- ūkių. Reikalingiausios ūkės
Tikras tiktai su pažymėta marke
MU.
tų
pinigų.
Galima
susikalbėti
“ĮKĄRĄ”
Suvirš 50,000 rusų ka-|mu°ja8> arSi ines galime ir mašinos gabenamos iš Vo
25c. Ir 50c. buteliukM visose aptlekoae arba
lietuviškai.
stueiai nuo
reivių, paimtų
nelaisvėn toliau taip kęsti? Jau kelis kietijos. Valstiečiams sun
G. N. Postlethwaite,
P. AD. RICHTER A CO.
Gyvenimas yra pertrum» Wjablogton Street,
New York. N. *
Austrijoje, surengė Austri- niilij°nus žmoniV
prarijo ku išsižadėti trilaukio ūki
iždininkas.
pas, kad jį vien tik prabėjos vyriausybei peticijų. Vi- karė, milijonai dar tebesto ninkavimo budo. Užsėt lau
Mandagus patarnavimas.
daviti. Jus norite būti už
si jie peticijoje pasisako, vi mirties pavojuj. Ii- tarp kams grudų užtenka. Už
ganėdintais savo gyveni
Geriausios Farmo
jogei nenorį tolesniai būti tų lavonų kalnų, šeši šimtai teks jų ir maistui iki nau
mu, kuomet jus dirbat, vai
Rusijos caro pavaldiniais, Į ukstaneių yra mūsųjų. Ir jo derliaus, sako tas vokie
Svarbi žinia We$t Sidiečlams. Pirkite paa ana farmaa didžiau
tot arba ilsitės. Bet jus ne
sioje Lietuvių Farmerių
Kolonijoj
nei po karės grįžti į Rusi- tie milijonai žuvusiųjų, tai čių laikraštis.
Didžiuliai
Ta kolonija yra musų
iš West Side’čių užsisakis Amerikoje.
galite gėrėties savo gyveni i < tKas
-itj 4 tt/-, a >,
* 1 uždėt* 1905 metais, ir jau apgyvenjų. Išreiškia norų
palikti nebilėkokie, tai išrinktieji iš Lietuvos miškai padalyti į
DIIAIGĄ ,užmokėdamas
dinome au 360 lietuviais. Mes esame
Austrijos pavaldiniais ii I visų tautų. Karė rįja ge- 7 apskričius (inspekcijas), mu, jeigu jūsų virškinimas $3.00, gaus dovanu
didžiausi I Beyia“8* tr didžiausi farmų pardavėnedirba, kaip reikia, arba .
... .
nu . -..n ja‘ lietuviai Amerikoje.
Mes parAmenkos
lietuvių
Metraštį duodame teisingiausiu budu, įidnoAustrijoje apsigyventi. Au riausius. Visa Franeijos ga- kuriuos prižiūri vokiečių
primena kų nors tokio ne per mane
metams
dieraštį dame pirkėjams warantuotua popiestrijos
vyriausybė į tokį ybė, visas jos turtas plusta girininkai. Mažiausiai do
rius, Deeds ir čystus Abstraktus be
mandagaus. Tas viskas ati arba per metus dvisavaitini lai jokių
ekstra mokesčių. Mes turime
ir
senka
į
žemę
su
franeuzų
ruos
atkreipta
į
pramoniją,
masinį prašymų nežino nei
Šimtus visokio didumo farmų
par
kraštį ‘Tikyba ir Dora”.
ma
energijų
ir
stiprumų
duoti: išdirbtų, sn užsėtais javais
kuri yra liūdname .stovyj.
kų -atsakyti. Bet tikima, kareivių krauju.
nuo jųsų. Kuomet šie nege Užsimokėjęs $3.50, gaus per su soaais ir budinkais. žemė der
Kiekviena įalis sakos ka Smulkutės žydų krautuvė
tingiausia: lygi su juodžemiu ir mo
kad prielankiai priimsianti
rumai randasi pas jumis, ištisius metus dienraštį “Drau liu, ir molis su gera smelžemė. Ge
gų” ir mėnesini juokų laikraštį riausia žemė dėl visokių javų, dar
riaujanti už teisybę. Bet ar lės vos-vos tegyvuoja. Di
prašymų.
tuomet jūsų apetitas būna “Žvirblį”.
žovių, sodų, pievų ir dėl ganyklų
negeriau Lutų mums pa džiųjų krautuvių .savinin
Turime daug žemės neišdirbtos, ge
sugadintas;
taip pat jus Nauduokitės gera proga I
ros, kuri parduodama visokio didu
klausti savęs, ko mes nori kai išbėgiojo į Rusiją.

IS KARES LAUKS
Intrigos prieš
Žoffrą [Joffre]

Franeijos mote
rų sąjungos at
sišaukimas.

Plymouth National
BANK

NORI LIKTIES AUSTRIJOS
PAVALDINIAIS.

PAIN-EKPELLER

800,000 FRANGUZĮI PRIE) ne pasiekti su ta kare. Gal Bažnytiniuose santy neturite gero poilsio. Bet
tai nėra reikalo jums taip
nes norime
užkariauti ir kiuose beveik nieks nepersi
kentėti, kuomet jus galite
VERDUNO.
prijungti prie Franeijos ko mainė. Apart trijų drąsuo
Numanydami koki butų
nelaimė, jei vokiečiai paim
tu Verduną,
franeuzai su
traukė prie tos tvirtovės di
džiausias armijos galybes.
Ateina žinia, kad dabar prie
Verduno esu 800 tūkstančių
franeuzų kariuomenės.

MEKSIKONAI PRIVIRĖ
AMERIKONAMS KOŠĖS
WILSONAS Už GALVOS
IMAS, NEŽINO KAIP
NEGAUDYS TOLESNIAI
14 BESUVALGYTL
VILLOS.

das naujas šalis? Ne, Franijoj to nemano nei vienas.
Gal mes norime padalyti
Vokietiją su Austrija? Bet
;aip tai įvykdinti? Gal mes
. įorime nusilpninti savo prie
ininką? Bet taip bedaryda
mi, ar nesusilpnėsime pir
miau mes patįs?
Ar kariaujama
dėlto,
kad išliuosuoti pavergtąsias
tautas? Bet delko neprade
dama nuo Rusijos? Gal ma
noma, kad karė prives prie
imžinos sątaikos. Bet kokiu
budu neapykanta gali su
jungti, kuomet ji atstumi
vienų nuo kito,? Ar tik neliejama žmonių kraujų bereikalo? Ar nelaikąs tat butų
baigti tų nuožmiąją karę ir
susitaikinti?

Suv. Valstijų
generole
9 kovo 1916 m. keli šimtai
Vilios vedamųjų meksiko- Scott su Carranzos genero
nų plėšikų užpuolė Ameri lu Obregon konferencija pa
kos miestų Columbus, nu sibaigė be jokių pasekmių.
plėšė gyventojus, daug jų Jokiuo budu nebuvo galiišžudė, o su turtais išbėgo Ima susitaikinti su Meksikos banditais. Suv. Valsti
atgal į Meksiku.
ture j <
Sujudo amerikonai.
Po jos visgi galų-gale
nusileisti.
Amerikonų
vei
penkių
dienų išsiųsta į
Meksiku didoka Amerikos kiančiai armijai Meksikoj
ar.i.'ja Vilios plėšikus su įsakyta tolesniai negaudyti
Vilios ir atsimesti atgal iš
gaudyti ir nubausti.
Amerikos
kariuomenė Meksikos gilumos. Bet ar-, Airijos gostin - • Publįne
vijosi Vilią net
keturius rnija a isgi Meksikos neap- |generolas Maxwell peržiurėjo
leis. Priešakinės sargybos I anglų kariuomenę, kuri maiši
šimtus mylių, o jo pagauti
bus sugrąžinta atgal ir pasi Lo sukilėlius. Ikišiol karės
vis neįstengė.
liks ne toliau kaip 200 my-Įteisino nusprendimais sušau
Tuotarpu Carranzos ge lių nuo Suv. Valstijų rube-ldyta 16 airių sukilėlių vadų.
nerolai pradėjo labai sker ziaus.
Sakoma, anglai daugiau airių
t
sai žiūrėti į tuos neprašy
Taip niekais
ir nuėjo nebešaudysią ir veikiai Airitus svečius
amerikonus, Vilios gaudymas. Tasai ban [jai sugrąžjsią eiviles tęises.
o Carranza pats pareikala
ditas su savo gaujomis da
vo nuo Amerikos valdžios,
bar gali pasidžiaugti ir gar
kad ji tuoj išvestu savo ar džiai pasijuokti iš ameriko
mijų laukan iš Meksikos. , nų. Pasitaikius progai jis
Tiek
prisikamavus ir vėl galės žudyti ameriko
Vilios nesugavus grįžti at nus. Ir už tai visuomet sa
gal, buvo Amerikai labai viškių bus užtariaujainas.
nepadoru.

16 AIRIŲ VADŲ NU
ŽUDYTA.

ŽINIOS IŠ
LIETUVOS

Tatai prasidėjo derybos.
Bet tas derybas bevedant
įpuolė į Ameriką nauja mek
sikonų plėšikų gauja, nu
plėšė ramius Olen Springs
gyventojus, -išvudė keletą
žmonių, keletą kareivių ir
sugrįžo
su grobiu į savo
Meksiką.

lių, visi popai išbėgo. Lie
tuvių kunigų pasiliko daug.
Jie yra beveik vieninteliais
inteligentais dabar
Lietu
voje. Blogiausis
dalykas
tai su mokyklomis. Beveik
visi valdiškųjų
mokyklų
mokintojai išbėgiojo. Lietu
vių vaikus mokina ai kilni
gai, ar šiaip jau mylėtojai
to amato, ar lietuviai.. nokintojai; pargabenti iš Prū
sų. Mokyklose. mokinama
lietuviškai, vokiečių kalba
priverstina. Labai
mažai
tėra gydytojų. Statoma mie
steliuose ligoninęs. Draugi
jų, įvairių bendrovių gyva
vimas dar nepaaiškėjo. Lie
tuviai yra mandagus, elgia
si priderančiai. Su jais len
gviau sugyventi, negu
su
lenkais.
Tuomi ir užbaigia savo
straipsnį “Tilsiter
Zei
tung”.

KIEK RUSAI ATĖMĖ NUO
LIETUVIŲ KNINGŲ.

išsigydyti. Triner’s Ameri
can Elixir of Bitter Wine
yra gera gyduolė, jus ja
vartosit reguliariškai ir pa
gal nurodymus. Nuo šios
gyduolės jus tuojaus jausi
tės sveikais. Jūsų dieninė
užduotis nebus jums dau
giau raštu. Kuomet sesy
tės prie stalo valgyti, jus
turėsite gerą apetitų; kuo
met atsigulsit, gerai ilsėsitės. Galite gauti drugštoriuose. Kaina
$1.00. Jos
Triners, išdirbėjas, 1333—
1339 So. Ashland avė., Chi
cago, III.
Pečių sąnarių ir musku
lų sakudėjimas tuojaus pra
sišalins, jei jus pavartosi
te Triner’s tepalų
(Liniment). Drugštoriuose 25 e.;
per pačtų 35 ir 60 c.
(Apgars.).

A. M. Norkūnas
Vienatinis Lietuvis Isdirbejat
visokių ženklelų
draugystėms, o
ypatingai: k okardų, guzikučių, metalinių
anamėlinotų i r
padengtų celluloid ’u, š a r p ų.
vėliavų ir karū
nų.

P. CIBULSKIS,
2112 W. 21 PI.
Chicago, UL

JUS

PLAUKUS
PASEKMINGAS,
MOKSLIŠKAS
GYDYMAS DYKAI
DEL VYRU IR
MOTERIŲ.

Ar slinka Jums pluakal?
Ar pražilę Jusu plaukai nuo metu? Ar
užkrėsti kokias nors ne sveikumais Ir
limpanti Jie?
Ar randas plaiskotes, niežas odos galvos?
Ar plinki, bet pradedi plikti?
Ar kenkia kas iš aukščiau pasakytu ligų.
tat stenkitės apsauguotl Jos. t’žšakykete
I'.uostrota knygute Jusu prigemtį kalba:
“TEISYBE APIE PLAUKUS,”
Paražlta europos garsingo specialisto,
kurioje randas įvairios žinios:
Gražybe plauku.—sudėjimas plauko ir
odos galvos.
Priežastis slinkimo plauku
ir žilumas—Kaip užlaikyti sveikatą ir išau
ginti plaukus.—ir kaip tai i penkius savatls turėti gražius plaukus.—žili plauk,'jai.
-—Barzda.—iv deltavones nuo užganėdintu
I.IiętJ.
GYDYMAS DYKAI.
ATęs galeme pertikrenti kiekviena, kad
gyduoles GALAACL'KA t-uiaiko slinkimą
p.auku prašalina plaiskotes ir augina gra
žius plaukus U* 10 centu arba krasos
markėms prisiųstus sykiu su Jusu antrašu.
Męs Išsiučeme kiekvienam dolerine dėžutė
Calvacura—os X. 1 ir knygute “Teisybe
Apie Plaukus.” Išplaukėte žemiau atspaurtą kuponą ir siuskete šianden.
Union Laboratory. Box 537, Union, N. Y.
INION LABORATORY,
Box 537, Union, N. Y.
alučiu i dedamas 10 centu dėl apmoacjlnio kaštu persiutimo, meldžiu Išsiųsti
nau tojaus jusu dolerine dėžutė Calvacura
■I. 1 ir knygute
'Teisybe Apie Plaukus.”
Pasiuskete sykiu kuponą su jusu antrašu.)

Lietuvių spaudos persekio
jimo laiku rusų valdžia nuo
1891 m. iki 1893 metų atėmė
apie 38,000 įvairių lietuviš
kų kningų;
1894 —1896
m. — 41,200; 1897 — 1899
Man pavestai,
darbus atlieka
m. — 40,000; 1900 — 1902
artistiškai.
m. — 56,100. Tokiuo budu
M. A. Norkūnas
tik Prūsijos pasienyj per
9 metus rusai atėmė nuo mu 166 Molrose Street, Montel
lo, Mass.
sų apie 175,300 kningų.

RUSŲ ĖJIMAS SULAIKY-Į Bendri ruožai da- SVETIMTAUČIAI PASIŽA
TAS ARMĖNIJOJE. Ibartinl° Lletu‘ DA GELBĖTI IR GINTI
vos stovio
Turkams blogai sekėsi Ar
LIETUVĄ
Valdiškas vokiečių laik
mėnijoj, kuomet rusai paėmė

GALETE IŠAUGITI

mo plotais, pigiai, po (6,00 akeris
ir brangiau, ant lengvų išmokėjimų.
Kiekvienas
gali , tokios žemės pa
siauti, ir dirbdamas mieste išmokėti,
įgydamas tokiu budu geriausių fartnų. PasiskuDlnkrve nusipirkti žemes,
nes ji greit eina brangyn. Atvažiuo
kite pas mus, mes užtikrlmae jus,
kad surasit farmų pagal sa\ ) norą,
ir už ką busite dėkingi. Kviečiame
visus miestų darbininkus ir biznie
rius apsigyventi gražiame
ir
svei
kame krašte,
kur yra aplink vai
karna mokyklų, bažnyčių, geležinke
lių ir gerų žvyruotų kelių, aplinkoje
pirklybinio
miesto
Scottville ’s
ir
pačtavo
miesto
Ludington, Mieh.
Nusipirkite musų kolonijoje farmas,
jun.s taip patiks ant musų farmų,
kad apie miestą nei pam išlyti ne
norėsite.
Turėsite ant farmos sau
užtikrintą
gerą gyvenimą;
trumpu
lailu farma pati išsimokės visokias
sko'as, ir jus liksite į kelius metus
turtingais farmieriais. Rašykite tuoj
gausite Lietuvių Kolonijos mapą ir
farmų katalogą dovanai. Tik Įdėkite
už 4 c., štampą dėl pačtos kaštų.
Tikras adresas:
A. KIKDIS and OO.
SEAL ESTATE
Peoples State Bank Building
SCOTTVILLE, MIC 11

LIETUVIŠKA BANKA
TOWN_OFLAKEJ5AVINGS BANK
Joseph J. Elias, Savininkas.
4630—4602 S, Wood St. Chicago, III.
Priimame pinigus J Banką užčėdyjimui nuo
Vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią
pr» centą ra tomis ant metų. Siuuėiame pinigui
į v isas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai,
sv« cimų žemių pinigus mainome, perkame ir
paduodame. Parduodame Si fk ortes ant vist
ein jų | krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus ant
ge.cžeukelių po visą Ameriką ir Europą
Musų Banka išdirba visokius raštus ir do*
ku mentus visose kalbose ir duoda rodą lietuv ams visokiuose atsitikimuose ir reikaluole - patiltai ir per laiškus. Tik kreipkitės
gii iminėtu antrašu

Vyriškų Drabužių Išpardavimas
Mes gvarantuojame kad sutaupysime jffms 60% jūsų pi
nigų ant drabužių. Saritariškai išvalyti, truputį vartoti nuo
$25 iki $85 ant orderio daryti siūlai $5.C0 ir augščiau. Nau
ji ir neatimti ant orderio padarj ti siutai už pusę kainos $4.

Ant orderio siūtos kelines už $2.50.
KUPARAI ir VALYZAI
S. Gordon
1415 So. Halsted St.
Chicago, III.
Atdara kasdieną (ir Nedelioj) dienomis įr vakarais.

$5 ir $6.00.

j

GENIAUSIA TAUPYMO L ANKA CHICAGOJE

THE HIBE.RNIAN
H

BANKING ASSOCIATION

Tel. Randolph 9246

ĮKURTA TBS7 M

A. A. Šlakis

PIETVAKARINIS KAMPAS LA SALLE IR ADAMS ST.

ADVOKATAS
it SO. LaSALLE St.

(Room 815) Chicago, III.

R.a. 3288 Se. HaLtcd St.

Tai. Drov«r5326
tvirtumų Erzerum. Nuo t< raštis “Tilsiter Zeitung”,
paskutiniuose
savo
numeGarsi franeuzų rašytoja Ylaiko turkai nuo rusų ^turėjo
traukties vis toliaus ir toliaus. I niose gan plačiai aprašo da- vonne Pouvrean, apie kurių
Pearl Queen
Rusai gi sekdami paskui juos J bartinį Lietuvos padėjimą, jau buvome rašę, dabar sten
Tuomet dervbos
buvo užimdinėjo naujus miestus ir Į
Koncertinos
Lietuvoje valdo tik ka- gėsi išgauti audijencijų pas
•r
pertrauktos. Del tos pikta miestelius. Toks turkų nusil Iriškoji valdžia. Daugumas Ispanijos karalių, idant papa
darybės sujudo visa Ame pnėjimas parupo vokiečiams Lietuvos gyventojų ar tai sakoti jam apie Lietuvos var
rikos laikraštija.
Senate Vokietijos kaizeris turkams Į įj prievartos ar savo noru gus ir paprašyti jo užtarymo
Vargas už suvargintą Lietuvą. Be to
smarkiai kaltinama Wilso pasiunti-' garsų savo genero- Lp)eido 8aT0
ną. kad jis visai nemokąs lų von MadMBsen, kur. per- Lietuvoje delei 8toko8 ap ji žada nuvykti tuo reikalu pas
politikos
vesti bei krašto nai rusus išvijo iš Galicijos ir šviestų žmonių. Del tos Bareelonos vyskupą ir pas
paskui nugalėjo Serbiją. Von
Tarragonos antvyskupį. Ispa
valdyti. Wilsonas imas nž
priežasties sunku užkariau
Mackensen nuvykęs turkų ar
nai, rašo minėtoji franeuzė, la 78 — 102 raktų oktavos ir trtgnb
galvos, nebežino ką daryti, mijų sutvarkė ir su ana užpuo tojams ir sutvarkyti nau
bai indomauja musų kraštu ir
dabar ji yra vartojama vi
gyventojus, išžudė keletą lė rusus aplink Erzerunių ir jai užimtą kraštą. Bet lie žada pagelbėti, sušelpti badau i lirtžuvėliai,
• ų geriausių muzikantų Suvienytos
tūkstančių Amerikos karei Trebizondų. Po poros dienų tuviai geri žmonės, ražo mi jančią Lietuvą. Surinktas auvių ant Meksikos rubėžiaus. smarkiam mušiui rusai sumuš nėtasis vokiečių laikraštis, kas nukentėjusiems lietuviams j Prašyk milsų katalogo, jis yra voltai
Pamatysime bene tik nekils ti ir sulaikytas jų ėjimas Ar- ir reikia tikėties, kad ilgai- Yvonne Pauvrean siunčianti I Gaorgl & Vitak Music Gi.
karė Amerikos su Meksi menijoje. Gal tuomi ten ir niui viskas klosis kuoge- Kaunan ar Petrogradan. Jei
4663 Gross avė.,
pasibaigs rusų ėjimas pirmyn, riausiai. Vienatiniais tar- pasiseks, ji žada, Ispanijoje
ka.
CHICAGO, ILL j

TAUPYMO DEPARTAMENTAS

Priimam Depozitu pradedant uuo VIENO DOLERIO ir da«ffiaa, až karima niekam 3 nabiint&aa ant metų. karį prid»
dam kas pašė metų.
Atdaras Snbatoc Vakarai* nao 6-tea iki 8-toa vai. vakaro
REAL ESTATE DEPARTAMENTAS

Perka ir parduoda properte* ant komiaijos; iikolektaoja
randaa ir prižiūri propertea; psrdeoda geros vertės morgičiBs:
skolina pinigu ant įtaisytą Mvas-tių (properčių).

•1

I
i
i
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PLATINKITT TARP AMERIKONŲ BROŠIŪRĄ

A

Plea for the Lithuanians

Tai geriausias tarpininkas supažindinti amerikonų
plačią visuomenę su lietuvių tauta ir dabartiniais Lie
tuvos vargais. Atskiras egzemplioris tik 10 e. Galima
gauti pas:
KUN. 3. 3.
824 Wbarton st.,

1
I

KAULAKĮ,
PHILADELPHIA, PA.
arba

*

“DRAUGO” KNYGYNE,
1800 W. 46th it,
CHICAGO, ILL.

I

SAVAITINIS DRAUGAS

Geguž. (May) 18, 191 G. N. 20

priėmė, tuo- j htndą po pietų. Lietuvių svetaijaus Tautos Fondas pasiųs ne j, 9 ir So. Lincoln gatv.
AM. L. R. K. MOTERŲ SĄJUN
daugiau aukų lietuviams
GOS CENTRO VALDYBA.
šelpti.
Lietuviai
amerikiečiai,
Pirm. —Marijona
Juškienė,
siųskite aukas Tautos Fon- 129 Melrose st., Montello, Mass.
Vice-pirm. — Pranciška Nudan. Parašykite “čekį” ar
(autaitė,
2006 String st., Chica
ba “money orderį” Tautos
go, III.
Fondo išdininko p. B. Vai
Rašt. — M. L.
Gurinskaitė,
šnoro vardu ir pasiųskite 3347 Auburn avė., Chicago, 111.
T. Fondo centro raštininkui
Ižd. — Antanina Nausiedienė,
A. A. Šlakiui, 3255 So Hal 917 W. 33rd st., Chicago, UI.
Iždo globėjos: Pranciška Ma
sted st., Chicago, III.
cijauskaitė,
4358
S. Fairfieid
T. F. Valdyba.
avė., Chicago, III.
Ona Nausiedaitė,
1447 S.
50th avė., Cicero, IU.
Daktarė-Kvotėja:
Dr. A. S.
-įlakienė, 3352 S. Halsted st., Chi•ago, m.
f
Sulig nutarimo Susiv. L.
Dvas. Vadovas: kun. F. Ke
mėšis, 50 W. 6th st., So. Boston, R. K. A. 31 Seimas įvyks
Anglijos parlamentui premieMass.
Philadelphia, Pa. šv. Kaziras Asąuith pranešė, kad už
aaiero parapijos svetainėje.
sukilimų Airijoje karės teismo ŠVENTO MYKOLO DRAUGI
nusprendimu 12 airių vadų JOS, ROCKFORD, ILL., VAL 328 Wharton st. Jis prasi
dės pirma utarninką, birž.
nužudyta; 4 sukilėliai uždary
DYBOS ADRESAI:
s rnėn. 6, 7 ir 8 d*, tad visos
ta kalėjiman ligi gyvos gal Pirmininkas, Kazimieras Mik?erb. kuopos malonės pra
vos; 21 sukilėlis po 10 metų las, 1020 — 1022 S. Main st.
kalėjiman ir 42 — po kelis me Pirm. pagelbininkas ir Iždi dėt rengties prie 31 seimo.
tus kalėjiman. Visi kiti suim ninkas : P. P. Petrėnas,
422 Dienotvarkis bus pranešta
ti sukilėliai, kurių yra kelioli rsbmd av.e,
vėliau.
ka šimtų, bus teisiami civiliuo Protokų raštininkas: J. J. Mer
Su pagarba,
caitis,
1530
West
st.,
se teismuose.
K. J. Krušinskas,
Finansų
raštin.: J. Zobinas
Prez.
1129 So. Chūrcb st.,

nėtas aukas

ĮVAIRIOS
Bedievis

perstojo

persekioti kata

likus
Francijos
ministerijos
pirmininke
M.
Briand,
kurs buvo aršus
priešas
Katalikų Bažnyčios, nūnai
perstojo persekioti katali
kus. Pastaruoju laiku tūli
bedievių laikraščiai pradė
jo šmeižti katalikų kunigus.
Taigi M. Briandas viešai iš
reiškė papeikimą tiems lai
kraščiams, kurie savo pra
simanymais
stengiasi ap
juodinti katalikų kunigus
ir įžeisti katalikų jausmus.

REVOLIUCIJA PORTU
GALIJOJE.

žinios

merikos turtuoliai nesiliauna
kirsti laižybų, kas laimės.
Vieni iš jų laiko vokiečių - au
strų pusę, kiti franeuzų - ang
lų - rusų. Laižybos'dažnai ker
tamos net iš keletos milijonų
dolerių. Milijonierius Voksas
Pralošė daugybę pinigų delei
Antverpeno P»oHmo.^ Jis ne
s,tlkej°> kad vokiečiai taip
greit galėtų paimti žymiausių
belgų tvirtovę. Milijonierius
Astoras pralošė pusė milijo
no dolerių, kuomet japonai atėmė nuo vokiečių Cin - Hao.
Dabar laižybos 'eina apie Verdttno likimą.

ŽUVO 26 ŽMONĖS JUDANČiyjy PAVEIKSLU
TEATRE.
Mažame miesčiuke prie Nor
folk, Va., judančiųjų paveikslų
teatre (moving pieture) stai
ga kilo gaisras. 26 žmonės
nespėjo išbėgti ir žuvo ugnyje.
Apie 30 žmonių smarkiai ap
degė. Kiti laimingai išspru
ko.
Beveik visi nukentėjusieji
tame gaisre — nigeriai.

Iš Berlyno parėjo žinia,
kad Portugalijoje
siaučia
revoliucija. Pirmiausiai sos
tinėje Lisbonoj sukilo prieš
vyriausybę kariuomenė ir
ir sudegino arsenalų. Iš ten
sukilimai prasiplatino po
visų šalį.
Revoliucija
kilusi kiek
anksčiau, bet vyriausybės
buvo slepiama. Norėta vei
kiai
numalšinti. Kuomet
Gcikville socialistai ban
nepasisekę tai padaryti, vis dė nužudyti vyskupų. Bom
kas paaiškėjo. Sulyg tele ba padėta po rūmais vys
gramų dabar Portugalijoj kupo laike buvo pastebėta.
dedasi baiąųs dalykai.

SOCIALISTAI NORĖJO
NUŽUDYTI VYSKUPU

Belgai

neap

kenčia sočia

AMŽINA BLAIVYBĖ
RUSIJOJE.

lįstų

Karei prasidėjus visos gelimo įstaigos Rusijoje tapo
Belgijoje pastaraisiais lai panaikintos. Aiškiai pama
kais socialistų įtekmė vi tę išganingas pasekmės blai
sai jiupuolė. Žmonės aiškiai vybės, daugumas gyventojų
pamatė kad socialistai ap nori, kad ir karei pasibaigaudinėja savo pasekėjus. gus šis įstatymas priverstiIjetUYiai.-tnrbllt. neužmiršo. nos blaivybės nebūtų atmaisociąlisto Montvidn kurs nu , nvtas. Virš šimto Durnos
žudė kun. Žebri, bet tokių sąnarių jau pasirase po pro
yra ne vienų lietuvių tarpe. jektu amžinos blaivybės Ru
Štai atėjo žinios, kad Bru- sijoje.
_____________________________
'
xelles mieste Belgijoje, tū
las fanatikas socialistas Įšo
ko į sodną, kuriame senelis
kunigas M. Fleuret meldėsi
iš brevijoriaus, ir, pripuolęs
prie beginklio kunigo, suri
Carranzos valdžia Meksiko: “Lai gyvuoja socialis
koj^areštavo 150 ameriko
tų revoliucijai”,
įsmeigė
jam peilį į krutinę. Žmo nų finansistų, kurie atsisakė

IŠ MEKSIKOS IŠTREMIA
MI FINANSISTAI,

nuo gyventojų priimti nau

TAUTOS FONDO-VALDYBA

Pirmininkas Dr. A. K. Rut■.auskas, 2302 So. Leavitt fct.,
Chicago, I1L

Anglijos vyriausybė iš
žudžius žymiausius . airių
vadus, dabar Airijai paža
da suteikti daugiau laisvės.
Anglijos premjeras Asąuith
apkeliauja Airiją ir ten iš
klauso airių valdininkų nuo
monių apie Airijos dabarti
nį stovį. Jis sugrįžęs^Londonan išdirbsiųs pienus ir tai
inteiksiųs parlamentui.
“Daily Mail” jau paskel
bė premiero pienus. Rašo,
kad Airijai busiu duota dalis
autonomijos. Airija
turė
sianti nuosavų
išpildantį
komitetų Dubline. Tas ko
mitetas valdysiąs visą Airi
ją. Bet pats busiąs Anglijos
parlamento priežiūroje.
Reikalingi gabus agentai,
Chicagoje rinkti paskelbi
mus į “Draugą”. Geras už
darbis ir lengvas
darbas.
Del informacijų kreipkities
į “Draugo” Adm.
Reikalingi agentai visuo
se lietuvių kolonijose, rink
ti “Draugui” prenumaratą
ir paskelbimus. Del išlygų
ir informacijų
rašykite į

“Draugo” Adm.

Raštinikas Adv. A. A. Šla
kis, 3255 So. Halsted st., Chi
cago, IU.
Iždininkas B. Vaišnora, 1514
Carson st., S. S., Pittsburgh, Pa.
Iždo Globėjai:
A. Nausiedienė, 917 W. 33 st.,
Chicago, III.
Jonas JarošetTcius, 1048 Was
hington st.. Nortvood, Mass.
Iždo globėjai: V. Kadzevičiuii
ir F. Patašius.
Maršalka: J. Makauskas.

~
Apaštalystės Maldos S. Š. V. -J
Dr-stės, Dievo Apveizdos para
pijos valdybos adresai:

Pirm. — A. Stulginskas, 715
W. 19 PI.
Pag. — M. Ramanavičia, 547
W. 20 st.

Rašt. — Liud. Sabaliauskaitė.
1714 S. Union avė.,
Fin. Rašt. — K. Vasiliauskas,
558 W. 14 st.,
Ižd. — A. Grišius, 732 W.
19th st.,
Kasos glob.: Zof. Bartkevičaitė, 1828 S. Peoria st.,
Al. Klimas, 558 W. 14 st.,
Maršalkų, — Mikolas Jatužis, 622 W. 15 st.,
Susirinkimas kas pirmų nedėdienį mėnesio, Apveizd.. Die
vo parap. salėje, 3 vai po pietų
SV. JURGIO KAREIVIO
DRAUGYSTĖS, NORWOOD,
MASS, VALDYBOS
ANTRASAI:

Pirmininkas, Stasys Kadaras
Draugijų
1038 Washington st.
pagelb, Pranas Kudir
Reikalai ka,Pirm.
31 Franklin st.

nės šiuo atsitikimu
labai
jai išleistus Meksikos pi
pasipiktinę. Tai
tokiomis
Protokolų raštininkas,
Jonas
nigus. Amerikonai tvirtina,
priemonėmis kovoja socia
SVENTO ANTANO DRAUGI Kuškis, 18 Tremont st,
kad tie pinigai esanti
be
JOS, WAUKEGAN, ILL., VAL
listai!
Fin.
raštininkas, J. Versec
vertės. Už tai jie suimti ir
kas, 1184 Washington st.
DYBOS ADRE3AI:
nuspręsta juos ištremti iš
Kasiems, Viktoras Kavaliaus
Pirmininkas, Steponas KelioMeksikos.
kas,
22 Sturvant avė,
tis, 1344 So. Jackson st.
Iždo
globėjai:
l’agelbininkas, Kazimieras Bur
Jokūbas Puzinas, 20 Pond st.
ba, 1416 So. Park avė.
Barnasius Jankauskas Willov
Protokolų raštininkas, Auta*
st,
nas Samoška, 1230 So. Victoria
Martinas Bulkšas,
39 Tre
Telegramos iš Budapešto
St.
mont
st.
(Vengrijos sostinės) praneša,
Finansų raštininkas,
-Jonas
Maršalka, Stasys Kamila, *31
kad prezidentas vengrų moks
Brkšys, 4327 So. Viętoria st.,
Kasininkas, Antena* Bakšys, Tremont st.

NOBELIO PREMIJA
POPIEŽIUI.

Tautos Fondas
Siunčia $2,000
I Vilnių

lo akademijos kreipės prie No
belio komiteto Stokholme, pa
tardamas šiemetinę Nobelio
premijų pavesti Šventųjam
Tautos Fondo
valdyba
Tėvui.
didžiau1
įsakė
T.
F.
išdininkui
p. B.
Nobelio premija
sis pagarbos ženklas už prn-I Vaišnorai tuojaus išsiųsti
kilnius darbus žmonijos labui.! $2,000.00 į Vilnių vardu p.

A. Smetonos,
pirmininko
Lietuvių Draugijos nuken
tėjusiems dėl karės šelpti.
Kaip tik bus gauta
žinia,
Nuo pat karės pradžios A-'kad p. A. Smetoną, viršmi-

MILIJONIERIŲ LAIŽYBOS,

1327 So. Victoria su
Kasos globėjai:
Leonas Krikštinavičia,
1326Z
So. Victoria St.,
Adomas Jonaitis,
1326 So.
Lincoln St.
1. Maršalka, Pranaa Dapkas,
1407 So. Park avė.
2. Maršalka, Antanas Didjurgis, 1327 oo. Park avė.
Knygius Pranciškus
Kapturauskas, 1321 So. Victoria, St.
Susirinkimai po aštuntai kiek
vieno mėnesio, apie pirmą va

Atsižvelgiant i viską, gali
ma spėti, jogei nuosavus na
mas — tai bus vidurinė sekan
čiojo seimo mintis.
Ar niuihs nuosavus namds
būtinai reikalingas?
Taip. Organizacija; tai taippat, kaipir šeimyna — tolei,
kolei mažytė, bikur prisiglau
sti gali. Bet kuomet pasiekė
nusistovejimo laipsnį, reika
lauja sau pastovios vietos. S.
L. R. K. A. jau tiek padidė
jo, kad mes jo po svetimus
kampus
valkioti negalime.
Jam būtinai reikalinga pasto
katalikai. Kiekvienas, kuris
vi vieta — namas.
brangina Susivienijimą ir
Jau dabar Susi vien. kance
geidžia jam kloties, pats pri
liarijoje dirba apie trįs darbi
valo darbuoties privalo sten
ninkai. Už kokio laiko ją skai
gties pirmų pirmiausia pa
čius turėš dar padidėti. Vadi
dauginti skaičių
sąnarių. nasi, jau dabar Susivienijimas
Dabar prie
Susivienijimo reikalauja sau nemažiau, kaip
priguli su viršum
10,000 trijų darbininkų, kurie vien
lietuvių. Jeigu dar
prieš tik jo reikalais užsiimtų. Bet,
Seimą
kiekvienas
iš tų jeigu Susivienijimas geidžia,
10,000 pasistengtų prikal kad tieji darbininkai sąžinin
binti dar vieną tai musų gai jam tarnautų, jis jiems jų
gvarantuoti.
būrelis jau turėtų
20.000 darbą turėtų
sąnarių. Pašvęskime dau Tuomi tarpu Susivienijimas
tai daryti negali. Dabartinis
giau laiko labui organiza
raštininkas gyvena Baltimorėcijos, kurį mums taip daug
je, prie jo ir darbininkai. Bet
žada, kurioje musu viltis!
jeigu busimasis seimas išrenka
Sutraukykime retežius ne kitą raštininką, sakysim, iš
rangumo ir visi uoliai sto Chicagos, seni darbininkai, ku
kime prie darbo. Parodyki rie jau gerai pažįsta organiza
me
pašaliui jog mumyse cijos reikalus, negalėdami pa
dar neužgeso būdas, dvasia skui raštinę sekioti, bus pri
musų prosenuolių, jog mu.; versti užleisti vietą naujiems
sų gįslose dar teką lietu darbininkams, kurie apie or
Artinasi Susivienijimo viškas kraujas. Pasišvęski- ganizacijas reikalus nieko ne
Jetuvių Rymo
Katalikų me dėl idėjos.
Gelbėki išmano. Tie, kurie mano, kad
Darbuokimės pavienis raštininkas privalo vi
Amerikoje Seimas. Visi nc- me tėvynę.
sais Susivienijimo reikalais ru
tautos naudai.
ėtų, ydant jis turėtų kuo- Dievo ir
pinties, labai klysta. Tie lai
lidžiausį pasisekimą, kuo- Tvirtinkime didžiausią lie kai jau praėjo.
laugiausiai nuveiktų, kuos- tuvių organizaciją.
Šiuomi tarpu Susivienijimo
taitlingiausiai dalyvautų ja- . .. Kazys J. Krušinskas, kningvne atsiranda apie 8,(XX)
ne visi Amerikos .lietuviai Prezidentas S. L. R, K. A. įvairaus turinio kningų. Jei
gu Susivienijimas mano, kad
tas kningas bikur valkioti ga
SEIMO REIKALE.”
7. Pirkimą savo namo. Ir lima, kreivai protauja. Tai gi
daugel smulkesnį dalykų, dabar dėkim krūvon centro
kanceliariją, kningyną, o jei
kuriuos čia sunku išskait- pridėsim dar kitką, tik neiš
Sulyg nutarimo Susiv. L. liuoti. Tad, gerbiamos kuo manėlis gali svajoti, kad nuo
prie taip savus namas Susivienijimui
K. K. A. 31 Seimas įvyks pos, rengkimės
Philadelphia, Pa.\šv. Kazi- svarbaus darbo. Aptarkime nereikalingas.
nioro parapijos svetainėje, viską iškalno šaltai, 'tada
Kur namas turėtų būti?
Nekurie mano, buk New
126 Wharton st. Jis prasi ir seime bus geriau, kada vi
Yorkas,
tai vienatinė jdm vie
dės pirmą utarninką birže- si suprasime tariamųjų da
Ruoškimės ta Anot jų pasakos, New
io mėn. ir tęsis trįs diena:, lykų svarbą.
c. y. 6, 7 ir 8 d.
. kuoskaitlingiausia į 31 £>ei- Yorkas geras centras; New
Yorke prie namo galėtų prisi
Šiuos dalykus
seimas ! ma.
laikyti emigrantams prieglau
turės aptarti:
PASTABA: Kiekvieną da ; Nėw Yorką reikėtų ge
1. Įsteigimą, savo spaus j kuopa, turinti nuo 20 iki 50 riau apdrausti nuo laisvama
tuvės ir organo.
i pilnų sąnarių,
gali siųsti nių.
2. Įsteigimą Su-mo rasti- Seiman vieną atstovą. Jei
Kad SLRKA. namas turi bu
lės (Home office).
kuopa turi 70 pilnų sąnarių tinai, palikti Ne\v Yorke, aš
3. Išlyginimą lėšų fondo gali siųsti du atstovų; — tam visa širdimi esu priešin
mokesties.
120 sąnarių — 3 atstovus; gas. Ne\v Yorkas nėra jokiu
4. Genėralio organizato (170 sąnarių — 4 atstovus; lietuviškumo centru. New Yor
ką centru gali vadinti tie lie
riaus reikalą.
ir tai}) toliau. Mažos kuo tuviai, kurie gyvena Maine ir
5. Emigrantų globojimo pos gali susidėję siųsti at
Pennsylvanijos tarpe; bet
reikalą.
stovą, bile kelios
kuopos kaip-gi jį centru gali vadinti
6. Nustatymą algos Su- turės 20 sąnarių.,
tie, kurie gyvena, sakysim, Il
no raštininkui ir kasinin
K. J. Krušinskas,
linois ir dar atokiau? Jeigu
kui.
- ,
prez. jau taip svarbus yra centras,
tai Cbicaga žinoma tam ge-

SUSIV. L. R. K
A
SEIMAS.

12 AIRiy VADŲ
SUŠAUDYTA.

AIRIJAI ŽADAMA DAU
GIAU LAISVĖS.

SUSIVIENIJIMO NAMŲ
REIKALE

NEKALTO PRASID. PAN. SV
DRAUGIJA, WAv;ZEGAN, ILL
ADMINISTRACIJA:

PRIE BUSIAN
ČIO S, L R. K.
A. SEIMO.

<š==3Sa

Phone Cinai 211R

DR. A. YUSKA
Lirruvia gydytojai

Kasininkė —- Marijona Želeniakiutė, 1320 So. Lincoln st.

|
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Jei Trokšti Apšvietos
ir aveiko maisto saro protui, tai skaityk dvi
savaitinį iliustruotą jaunimo laikraitį

COKNKK lMh
Ulh STREET
STREĘT

“VYTĮ”
Telephone Yard* 5834

DR. P. 6. WIE6NER
3325 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Pirmininkė — Ona Vfsiliuiė,
1549 So. Linclon st.
Vicc-pirmininkė — Anastazi
ja Pavalkykė, 1340 So. Park avė
Prot. rašt. — Antanina Kasiliauskiutė, 1345 So. Park avė.
Finansų rašt. — Elžbieta Ne
vardauska'tė, 1221 Victoria st.
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“VYTIS” yra vienatinis ir pirmutini* jaunimo laikrašti* Ame
rikoje.
“VYTYJE” telpa gerianni raštai mflių jauny rašytojų, literatų
ir studentų.
“VYTYJE” rali žinučių iš Amerlkoe bei Lietuve* jaunuomenė*
gyvenimo.
“VYTIS” leidžiama* tautlikoje-katalikiškoje dvasioje.
“VYTI” laidžią Lietuvos Vyčių organizacija.
.
Metam* “Vytis“ kainoj* 81.50, pusmečiui 75c. L. Vyčių
organizacijos nariams “Vytis” siunčiamas už mėnesiae*
mokestis.
Prisiųsk savo antrašą, ir ui 2c. kraaos ženkleli, o vieną
numerį pažiūrėjimui prisiusime
krsipkitea šiuo antrašu:

veltui.

“VYTIS”
731 W. 18th Street

Vi**ie

*
£

£

reikalais

J

\

S

Chicago, III.

£
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SAVAITINIS DRAUGAS

Geguž. (May) 18, 1916. N. 20

41 kp., Worcester, Mass.,dytų vienodais, seimas juos
vieto (eounty).
Visi gir- centro raštininkas gauna mė
dėjote ir žinote, kaip tokiuose nesinę algą, o aš turiu naudų Jurgis Aleksa.
turėtų pripažinti įstatais.
bankuose šimtais ir tukstan tik iš tų pinigų, kų laikau ant
Suvažiavimas pasibaigė
98 kp., Worcestcr, Mass.,
Buk tikras, kad Jūsų sunkiai uždirbti pini
ciais žinomų pinigai žuvo. ir rankų. Jis nustebo ir išsita Pianas Bartkus ir J. Vie- 5 vai., vakare.
gai yra padėti bankoj, kuri duoda Jum pilną už
New Yorke, $11)0,000 ne pini daugelis dar žus. Net vienas rė, jog aš esu organizacijai la
Jonas Vieraitis,
raitis.
gai ! • Mes tiek jų neturime. prižiūrėtojas bankų, esančių bai pasišventęs, atlikdamas tok
•
apskr. pirm. tikrinimą.
141 kp., Broekton, Mass.,
Antraip vertus, už pusę tiek po IV’ashington, D.C., čarteriu, didelį darbų už tų maža nau
Jonas Vaičiulis,
Mikolas Abračinskas.
Pradėk taupyti šiandie; reikalinga tik vie
galima nupirkti dar geresnį kalbėjo, jog New Yorke, Broo- dų. Maža nauda todėl, kad
apskr.
rast.
Apskričio
raštininkas
J.
namų mažesniame miestelyje. klvne, o labjausia Bostone, mhsų posmertinės siekia nuo
nas doleris, kad pradėti taupymo darbą.
Vaičiulis
perskaitė
praeito
nuo
150
iki
1000
dol.
ir
neži
Mass.,
yra
tokių
bankų,
kurios
AVilkes - Barre atsiranda toki
namai slavpkų ir rusinu. Y- išleidžia viešus apsigarsini- nia kiek ir kokios sumos če suvažiavimo protokolų. Šis
Visados daryk biznį su banka,
vienbalsiai
priimtas.
kius
kada
reikės
išmokėti.
Ir
mus,
prižadėdami
mokėti
di

paČ - gi slavokų namas man la
Apkalbėti sekanti reika
bai patinka. Jei New Yorke, delius nuošimčius, kad tik žino nors turiu ant rankų tų keletą
KURI YRA BANKA .
tūkstančių
dol.,
vistiek
didejės
tokis namas, atseitų apie $200, nių daugiau pritraukti. Už
lai:
S. L. R. K. K. A. Pitt
000.00, eia-gi, tik apie $40,000. kiek laiko tokie mankai žųva naudos iš jų negaliu turėti.
1. Kad suvažiavimai to- sburg’o apskritis laikė su
Likus man centro iždininku,
Bet kadangi mes nei $40,000 su visais pinigais (subankrulesniai butų pasekminges- sirinkimų balandžio 30-tų
tam reikalui ištesėti negalime, tija).
Susiv. turtas buvo mažiau
dienų, lietuvių
bažnyčios
STATE
BANK
kam kaisti puodų tuomet, kuo Kitokias tiesas turi ir visai kaip trissyk mažesnis. Ban ni, nutarta apie tai organe
svetainėje,
N.
S.
Pittsburg,
met voveris dar šakose?
kitaip elgiasi bankai, esanti po knote buvo tik $22.320.05. Nuo paskelbti 6-mis savaitėmis
Pa., 4:30 vakare.
Prii Ashlaad Are. Ir 47 gatvės
Emigracijos prieglauda prie “Dėdės Šamo” globa, po Wa- buvusio kasieriaus 1911 m. pa anksčiau suvažiavimų. Se
Šių
kuopų
delegatai
da

kantis
apskričio
suvažiavi

SLRKA. namo man taip ne shington, 1). C., čarteriu. Ma ėmiau $4,647.82. Taigi viso
kėli sekventiškai atrodo, kad aš tyt, germbiamas straipsnio ra- turtas siekė $26,9(i7.87. Ber- mas nutarta turėti rugsėjo lyvavo suvažiavime:
šleklius arti $6.000 000
Iš 35-tos kuopos: Kosjos išrišimų noriai gudres šyto j as “Darbininke” mažai tainės įplaukos buvo apie 4 d. (Labor Day) Broekton,
tantas VųišnoKi ir Povilas
stengėsi ištirti bankų dalykus, $3,000, o išmokėjimai apie Mass.
Po valstijos priežiūra.
niems galvočiams palieku.
Bet užvis smulkiausia prie kadangi apie tai rašo visai $2.000. Dabargi kas mėnesis
2. Pakeltas
klausimas Praniavičia.
t
Įplaukos
siekia
apie
5
tūkstan

klaidingai.
Nacionališki
ban

Seniausia, didžiausia ir stipriausia banka į
žastis, kad SLRKA. namas
38 kp. Homestead, Pa.:
centro valdybos algų reika
čius,
o
išmokėjimai
apie
3
ir
kai
neturi
jokio
skirtumo
ar
Imtinai turi būti ne kitur, o
le. Po ilgų svarstymų ir na I. Bajoras, Vladas Marcin vakarus nuo Stock Yardų.
tik New Yorke, yra ta, kad jis tai jie yra mažuose miesteliuo 4 tūkstančius. Taigi tas pa grinėjimų j pasirodė, kad kevičius, St. Aliukonis, Elž.
butų opozicija laisvamauybei. se ar dideliuose miestuose. Tu rodo, jog darbo <|abar sulygicentro raštininkui dabar Lukoševičiutė.
Ar šiaip ar taip imsime, vis ri vienas tiesas irs pagal tas nant su darbu vieno bertainio
Iš 92 Bentleyville, Pa.
prie to prieisime, kad laisva- tiesas elgiasi lygiai. Šitie ban (trijų niėnesių) yra dusyk dau perdidelė alga mokama. Už Jonas Ulickas.
43LRKA. 19 kuopa, Nąrth-MJSIV. LIET. R.-KAT.. AM.
tektų
daugiausia
100
dol.
giau
per
vieną
mėnesi.
Taigi
kai
po
visas
Suvienytas
Vals

manybė su mumis atsirado, su
ampton, Mass, turės savo mė- VALDYBOS ANTRAŠAI:
Iš 133 Vandergrift, Pa. nesidį susirinkimų gegužės 28
_______
mumis ir pranyks. Nei vienas tijas duoda 3%; ar tai jie yra gerbiamas straipsnio rašyto į mėnesį be jokių extra už
I.
K.
Stankus.
jas
gali
suprasti,
jog
visiškai
dideliuose
ar
mažuose
mieste

mokesčių.
Kas
metai
atsi

Pro Jono vaikas neyra bai
dieną, 2 vai. po pietų, po imm. Prezidentas, — K. KrušinsIš
158
Pittsburgh,
Pa.
J.
uždyką
tiek
laiko
negalima
pa

liuose;
ar
tai
jie
yra
dideli
ai

randa
daug
kandidatų
į
sus, taip kaip senas ju levas.
221 Prospect gat. Visi sąna- kas, 59 Teneyck st., Brookkurie netik Miliauskas.
J, Karolius su vaikais visai tai maži “J’einisylvanijos ban- švęsti. Visgi reikia nors šiek- raštininkus,
riai turi* ateiti, nes yra daug lyn, N. Y.
Šiame suvažiavime nieko reikalų apsvarstyti. Susirin“nesibadgriuoja ”. O likusioji kučiai”, kaip anam straipsny j tiek iš to darbo naudos turėti. kad apsiimtų pigiau orga
Vice - Prezidentas, — A. Pet
Prie
progos
noriu
patarti
išvardijami.
Ir
kiekvienas
iš
laisvamany bes armija laisvai
nizacijai patarnauti, bet dar svarbaus nėra nutarta, nes kiman gali ateiti ir neprigulin- rauskaitė, 563 N. Biver st.,
kulnis laižo. Laisvamani ja jų užtikrina, kaip tų nuošimti, gerbiamiems kuopų raštinin turėtų užtektinai vietos pa tnažai atstovų suvažiavo, o ti į Sus-mų.
V/aterbury, Conn.
J. Vaičiulis,
jau kojomis tabaluoja. Bąj- nežiūrinti laiko, taip ir tų visų kams ir iždininkams prisilai dėti kningoms
uitra
susirinkimas
turėjo
ir kitiems
Sekretorius, — J. S. Vasiliau
sumų, jog jie negali žūti. Pa kyti geresnės tvarkos siunti
dytfes ja reikalo nėra.
rašt.
būt 4 valandų po pietų. Lau
skas, 112 N. Greene st., Bal
Sus-mlo
dokumentams.
Pir

Susivienijimui L. R. K. na prasti privatiniai (savings) nėjime pinigų ir dekleracijų į mininkui taip-pat perdaug pant daugiau kuopų atsto
timore, Mo,
centrą. Nors jau ne syki bu
SLRRKA.
75
kuopa
turės
mas yra būtinai reikalingas. bankai to padaryti negali.
mokama. Tas klausimas pa vų atvažiuojanti, tartasi iki
Kasicrius, — Pranas Burba,
savo
extra
susirinkimą
gegu

Bet ne kokis ten ideališkas na Apie bankus New Yorko ir vo garsinta ir per seimus kal
458 Main st., Edwardsville
likta nuspręsti Seimui. Ka 1:30. Ateinantis suvažiavi
mas, o tik grynai praktiškas. Massacusetts valstijose čia bėta, kad pinigus ir dekleražės 21 dienų, tuojaus po pa —Kingston, Pa.
lias
nutarta
\
turėti
28-tų
Ne New. Yorke, bet ten, kur paduodu ištraukų iš p. L. L. ci.ias su sąnarių vardais turi sininkas tutėtų būti labiau
maldų. Visi sąnariai turi alienų gegužės x South Side
mums jis pigiau ir parankiau Reese man rašyto laiško. Šis visi siųsti pas centro iždinin prižiūrimas, idant neperteiti. Bus skiriamas šeiniau Kasos Globėjai: — J. Stulgai
Pittsburgh,
Pa.,
šv.
Kazi

ką,
nes
siųsdami
pinigus
ir
deženginėtų r?us-mo įstatų,
tės, 140 So. Meada St., Wilžmogus žino įvairių bankų tie
atsieis.
delegatas.
kleracijas
centro
raštininkui,
miero
lietuvių
bažnyčios
kes-Barre, Pa.
nelaikytų daug pinigų ant
Kun. Struckus, sas,, nes suvirš 30 metų tais
B. Petrauskas,
padarote
organizacijai
nerei

svetainėje,
4:00
po
pietų.
rankų, nes -tokiuo pasielgi
kuop. -rast. J. B. Valukonis, 233 BroadKningius. dalykais užsiima. Ve kas tarp
kalingų
iškaščių
už
krasą.
Pi

way, S. Boston, Mass.
kitko rašoma: “Jus sakote, jomu Sus-nias išnaudojamas. Todėl pasitikime, jog ateinigai
visgi
turi
būti
iždinin

gei nekurtuose bankuose New
SLRKA. 28 kuopa Luzerne. Dvasiškas Vadovas, — kun. J.
3. Nutągfa, kad seimai įantis suvažiavimas Pitt
Yorke ir AVoreester, Mass., už kui prisiųsti taip-giydekleracisburg
’
o
aps
’
i
ričio
įvyks
Pa.,
turės mėnesini silsi rinki Jakaitis, 41 Providence st.,
atkreiptų daugiau atydos į
sudėtus pinigus mokama dau- jos turi būti prisiųstos dėl pa
jam visokius pasekmingesnis, ne kaip da mų gegužės 21 dienų, 3 vai. po Worcester, Mass.
nuošimčių, negu AYvo- sirašymo, o paskui vėl rašti prisiųstus
iar. Turime viltį jog trigu pietų p. A. Mockaieio svetai
laiškus, įnešimus ir prašy
Knygius, — kun. S. J. Strncming Valley. 1 tai galiu at ninkui grąžinamos.
nėje. Bus skiriami Seiman de
bai
kuopų
dalyvaus
suvažia
kus, P. 0. Plymouth, Pa.
Linksma man matyti, kad mus. Nežiūrint nuo ko jie
sakyti: Ne\v Yorke yra ma
vime,
ypatingai
tos,
kurios legatai.
Gydytojas, — Dr- A. K. Rut
žas Skaitlius tokių bankų, ku musą organizacija gražiai au butų, turėtų būti skaitomi
T. Motiejuniutė, kauskas, 2302 So. Leavitt
įėra
suvis
dalyvavę
suva

ga
kaip
sąnariais,
taip
ir
tur

ir apsvarstomi. Kitaip tas
rie moka iki keturių nuošim
raštininkė. st., Chicago, BĮ.
Radus “Darbininke” No. 42 čių. Tais bankais yra: Bove- tu. Per penkis metus man ka- daug kenkia Sus-mui. Pri žiavime.
Neišgalinčios kuopos at(84) straipsnį: “Centro ka rv Savings, The Emmigrant sieriaujant musų organizaci siunčiamų laiškų, sumany
SLRKA. 63 kuopa laikys
sos reikalai”, žingeidu buvo Industrial Savings, The Sea- jos turtas pasiekė net suvir mų ir prašymų peržiūrėti iš iųsti delegatų, malonėkite
CHICAGOS I APSKRIČIO
paskaityti. Ten aš parstaty- man Bank for Savings, Gree- tum 82 tūkstančių dolerių. rinktas komitetas neturętų /.prisiųsti laiškais savo nuta mėnesinį susirinkimų 21 d. ge
gužės, 2 vai. po pietų vokiečių S. L. R. K. A. ADRESAI:
tas kaip musų organizacijos nevicli Savings. Bet tuose Tai-gi visi draugai pasidar perdaug sauvaliai nepatin- rimus ir sumanymus.
katalikų sveatinėje. Gerbia
priešininkas, išnaudotojas, ne bankuose jei mokama keturi buokime naudai savo organi
Gerbiamieji matome pa mieji sąnariai, malonėkit visi
'
kainų
sau
laiškų
atmesti,
Pintf. A. J. Sutkus, 6321
klausantis seimų nutarimų ir nuošimčiai, tai sudėtus pini zacijos, prikalbindami naujų
tįs, jog ateinantis Seimas atsilankyti ir atsiveskit naujų
nepildantis organizacijos tie gus prisieina čielybėie užlai sąnarių ir „organizuodavai nau kai kad lig šiol būdavo.
So. Fairfield avė., Chicago,
yra sąnarių dėl prisirašymo.
4. Nuosavių namų ir or jau artinas. Dabar
sų.
III.
kyti per šešis mėnesius. Per jas kuopas visose lietuviškose
J. Kasparavičių,
mums gera proga suvažia
Turiu j tai atsiliepti. Taip, tą laikų iš padėtos sumos, jei kolonijose po visas Suv. Val gano reikale nutarta — ne
Rašt. J. J. Palekas, 4629
vus
aptarti
Susivienijimo
kuopos
rašt.
stijas.
Už
greito
laiko
pamapriešinaus centro valdybos su norime gauti nuošimčiai, nei
pirkti namų ir samdyties oi
S. Paulina, st., Chicago, III
važiavime, Baltiinorėje, pini kelių doleriij negalima išimti. tvtuniėm musų SLRKA kuo ganų. Imti organu tų kata reikalus. O reikalų mes be
Ižd. J. Žakas, 3339 So.
SLRKA. 24 kuopa, Minersgus perkelti j New Yorko ir Kitaip bankas nemoka nuo pas gyvuojančias visose lietu likiškų laikraštį, kurs apsi galo daug turime.
Emerald^ avė., Chicago, BĮ.
Kostantas Vaišnora, ville, Pa., turės savo mėnesinį
Massachusetts valstijų ban šimčio. Tas pat yra ir su viais apgyventuose miestuose bus pigiau tarnauti . SusOrganizatoriai:
susirinkimų gegužės 21 d., 2
ir miesteliuose po visas Suv.
Apskr. lašt.,
kus, Bet tų dariau pasirem Worcesterio bankais.
mui.
A. J. Siftkus, 6329 So.
“Nacionališki bankai šioj Valstijas.
116 Hillsboro st., Pittsburg, vai. po pietų, mainierių svetai
damas daugelio kuopų laiš
Fairfield avė.,
Chicago,
Pranas Burba,
5. Nutarta, kad visokiuo Pa.
nėje.
kiais, protestuojančiais perkel šalyj, taigi ir l’ennsylvanijoj,
Šin įsusirinkiman kviečiami BĮ.
SLRKA. Iždinink; se Sus-me rinkimuose ir pa
ti pinigus. Nes tas Įnešimas pe turi pareigų (rijĮe) mokėti po
P.. P. Petrėnas, 422 Isvisi kuopos sųuariai. putinai
įeitame seime pasipriešinus 3% pagal kalendoriaus mėne
HAZLETON, PA.
“Draugo” Redakcija už tą skyrimuose butų įvestas vi
turi ateiti ir pilnai užsimokė laud avė., Rockford, III.
balsavi
di ilgumui delegatų, buvo b< sius. Ir jeigu pinigai bent ka p. P. Burbos raštą atsakomy suotinas sąnarių
nieko paliktas, neužtvirtintas. di išimami, nuošimtis pasilie bės neima, palikdama tai pa mas. Kandidatus centro val Vietos ligoninėj mirė a a. jusieji, nes reiks apsvarstyti
Kas link vadinamų “mažų ka tas pats.
čiam autoriui.
dytum turi perstatyti kuo Marijona Zelinskienė. Velio daug svarbių reikalų. Bus ski SEKANČIOS KNYGOS
GALIMA GAUTI S. L.
l’ennsylvnnijos bankučių” ir “Tas kiekvienam taupiau
nė prigulėjo j SLRKA. * 90 riami seiman atstovai. Iki
pos ir apskričiai.
šiol
to
padaryti
nebuvo
gali

didesnių nuošimčių, pasiklau siam pinigus parodo, jog vie
R. K. A. KNYGYNE:-6. Kad kuopų raštinin kuopų. Po pamaldų iš šv. Juo
ma.
nes
nei
vienan
kuopos
susiau aš ir-gi geresniu mokytų nų metų tarpolaikin apturima
kams iš lėšų fondo butų mo zapo parap. bažnyčios palai sirinkiman nesuėjo pakanka
žmonių, kurie tuom užsiima ir daug naudos. Kol nepersiti
1. “Būdas senovės Lie
kama į mietus 10 centų už dota lietuviškose kapinėse. Pa mai sąnarių. Susirinkę be to
žino visokių bankų įstatus ir krinsi apie tą dalyką atsu
liko
didžiam
nubudime
vyrų,
tuvių’* — Daukanto.
S. L. R. K. A. BOSTONO kiekvienų sąnarį. Šita už
patirs musų kuopos stovį. Ka
stoyĮ. Taip, yra banku, duo kančiai, neleisk klaidi uties sedvi
dukteri,
sūnų,
motinų,
bro

2, Chrestomatija” —
triems reikia užsimokėti, bū
dančių iki 4 nuošimčių, bet vi kuracijoj dėl geresnių išlygų, APSKRIČIO SUVAŽIA mokestis skaitytus! alga.
lius ir seseris.
VIMO.
7. Kad seimas neužkrau
tinai turi ateiti, nes duoklės kun. Miluko;
sai kitokiomis išlygomis. To negu kokios suteikta musų tvir
Amžina jai atsilsis!
3. “Europos istorija” —
Apskričio suvažiavimas tų jokių didesnių mokesčių
bus priimamos tik svetainėje.
kiliose bankuose neužtikrini tais šių teritorijų bankais”.
Vyras su vaikais.
Kas link naudos, kokių a p-" įvyko gegužės 7 d. 1916.m. ant sąnarių.
Kitau) pasidaro daug nesma Freeman;
iki i askirtam laikui kiek nuo
gumų. Visisąnariai turi žino 4. “Lietuviai Amerikoj”
šiinčtų jis išmokės už padėtas turiu iš pinigų, kurie būna pas i VVorcester, Mass. Šis suva8. Kad nors 10,000 dolcti, kad musų kuopos susirin- — Jono;
pi u iv,u.s. Tik sukakti’ G mene tnnne ant rankų, tai turiu iš- [žiavimas turėjo įvykti ba-lrių Sus-mo pinigų ši Penu
kininai įvyksta visuomet pir
šiam- po padėjimo, jin viešai tiuli, jog jokiuo budu negaliu landžio 19 d. Neįvyko, nes sylvanijos bankų butų per5. “Kuomi žmonės gyve
"
i.
.
apgarsinu, kiek nuošimčių bus tnrėti iš jų tiek naudos, kaip 'buvo suvėlintas
mą
nedėldienį
po
15-tai
dienai
paskelbi-’ kelta į Massachusetts banna” — Jociaus;
kiekvieno
mėnesio,
2
vai.
po
išmokama. Kita, jos neturi anam strnipsnyj rašytojas n- mas. Suvažiavimų atidarė kus ant 4 nuošimčio
6. “Petras Žemaitis” •—
ar
tiesos'priimti d''.tti':ar. l. ,tp ik pie tai minėjo. “Jvestyti” apskričio pirmininkas Jonas daugiau.
pietų mainerių svetainėj. Ir Astrauskis;
SLRKA. 121 kuopa, Spring- tikTia, ne kur kitur sąnariams
5 tūkstančių dol. Ir tai turi juos kur ant kokio laiko aš ne
7? ‘Kražių skerdynė ”. —
Vieraitis bažnytinėj svetai9. Reikalaujame,
kad
field, III., turės savo mėnesi reikia sunešti savo duokles. kun. Žilinskis;
užtikrinti, kad tuos pinigus galiu, nes gali pasitaikyti daug
nepajudinsi iki nuskuto laiko, didelios sumos čekiai išmokėti. nėj 2:30 po pietų. Dalyva seimas duotų kiek nors ko nį susirinkimų gegužės 21 d. Katrie kiekvienų mėnesį ne
kios galės apskričių suva- bažnytinėje salėj tuojaus po
ir Gražina”
t. y. per 6 mėnesius. Jeigu Laike Insurance komisijos iš vo atstovai:
nori lankyti kuopos susirinki 8. “Diedai
19 kuopos, Northainpton, l žiavimams, kad tuos suva- pamaldų. Meldžiami būtinai mų, tokie tegu iškalno užmo — Mackaus;
reikėtų paimti nekuriu dalį iš Ilnrrisburgo peržiurėjitno Su
žiavimus pripažintų lega susirinkti visi kuopos sąna ka už ištisus melus. Ir tik
Ant aplikacijos turi būti
padėtos sumos pirmiau laiko, siv. turto bankuose ir kiek ant Mass.; Jonas Vaičiulis.
21 kp., Boston, Mass., liais ir jų nutarimai nebū riai. Nepamirškite atsivesti [tokie bus paliuosuoti nuo susi kuopos antspfluda, ir para
tai žųvn nuošimčiai už visų pa rankų, manęs užklausė, kiek aš
dėta sumų. Tokie bankai ta ir centro raštininkas gauname Paulius Mikalauskas, Mari tų atmetami, bet apsvarsto norinįių įstoti kuopon.
šai
viršaičių ir krasos
rinkimų lankymo.
ri čnrterius tik iš vi etinės lai gos už atliekamą darbą. Tu- jona Kclinorbitė, Liudvika mi. Ir jei nors dviejų ap
A. Lazarevičius, ženkleliu už 10c.
F. K rašau skis,
valstijos arba vietinio pa-J-rėjau pasakyti teisybę, jog Gedminiutė.
mšt.
ratšin.
skričių nutarimai
pasiroKun. S. J. Struckus.

riausiai atsako. Bet uei New
Yorkas neLChicaga musų reikalui neatsako. Kad įsigyti atsakantį namų Chieagoje ar

PITTSBURGH, PA.

Psoples Stock Yards

ATSILIEPIMAS SLRKA.
CENTRO KASOS REIKALAIS.

TrotokolaT

SLRKA. KUOPŲ SU. SIRINKIMAI.

t
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SAVAITINIS DRAUGAS

Petras Ačas
99 14.00,
Ona Ačienė
99 3.50
Antanas Mockaitis
99 7.00
7.00
Antanas Ačas
Jonas Baltrušas
99 7.00
PRISIRAŠĖ I-ame BERTAINYJ,, 1916 M.
Ona Muilytė
99 3.50
Julijona Ačienė
99 7.00
•b)
te
co
Antanas Žilys
99 7.00
03 »
■
B
B
fi.
Jonas Vaitukaitis
99 7.00
C§r/J
SO SD f
ec
Petras Pranaitis
99 10.50
(Tąsą)
162 kuopa, Gardner, Mass.
135 kuopa, Brooklyn, N. Y.
Juozas Petrauskas
99 3.50
Baltrus Šiugždinąs *
99 10.50 500.00 Grėsė Mileriutė
99 3.50
Juozas Liubinskas
99 10.50 500.00 164 kuopa, So. Manchester, Conn.
Antanas Sniečkus
10.50
99 14.00 250.00 Aleks. Krikščiūnas
137 kuopa, Rockford, III.
7.00
Petras Kvietkauskas,
Kun. VI. Taškunas
10.50
99 14.00 100.00 Antanas Kleizas
Juozas Balaitis
250.00 Košt. Dainius
7.00
99
150.00 Petras Ambrozas
Povilas Petrėnas
7.00
99
500.00 Kazys Čeponis
Marijona Merčaitienė
10.50
99
Viktoras Mandravickas
7.00
99 7.00 500.0C Marijona Matušiutė
Juozas Endruškevičius
99 7.00
165 kuopa, Harrison, N. J.
Juozas Kailiukaitis
7.00
150.00
99
7.00
Andrius Margevičius
138 kuopa, Pittsburgh, Pa.
Kun. Pi*. Jakštys
Antanas Ramutis
99 7.00 500.00 Juozas Paulionis
7.00
Anelė Ramutienė
1000.00 Magdė Karpauskiutė
99
3.50
142 kuopa, Cleveland, Ohio.
Marė Goberiutė
Uršė Bačvinskiutė
150.00 169 kuopa, Sioux City, Iowa.
99
Elzė Baltruvienė
150.00 Vincas Indriūnas
99
Jurgis Dominaitis
150.00 Juozapata Vakulskaitė
99
99
Agota Sakalauskienė
150.00 Juozas Ramišas
99
143 kuopa, N. Abington, Mass.
Rozalija Linkevičienė
Petras Dravinskas
10.50
Boleslovas Žagaras
148 kuopa, E. Arlington, Vt.
Antanas Dapkevičius
99
Marijona Bakaičiutė
7.00 150.00 Jonas Meskeliunas
/
99
150 kuopa, Waterbury, Conn.
Pranas Pukenis
99
Marijona Elin.
150.00 Marijona Papievienė
99
151 kuopa, "VVestville, III.
Marijona Urbonaitė
99
Antanas Rimša
10.50
Kazys Papievis
99
Juozas Kontrimavičius
10.50
171 kuopa, Detroit, Mieli.
Nikodemas Rakauskas
10.50
»
Juozas Bacevičius
7.00
Jonas Klimas
10.50
Jonas Statkevičius
10.50
Antanas Gestautas
10.50 150.00 Anast. Kairevičienė
,7.00
Adolfas Pazelinskas
10.50 1000.00 Juzė Orlauskiutė
7.00
Jonas Sotkaitis
14.00 500.00 Magdė Kaševičienė
Edv. Mališauskas
'
10.50 500.00 Matas Bukšaitis
Mikolas Burba
10.50 500.00 Pranas Blažinskas
Jonas Vęišvilas
10.50 500.00 Domic. Moskaičiutė
Jonas .Šležas
10.50
Kazys Zgrunda
Tarnas Arlauskis *
10.50
Mykolas Šimkaitis
I
Jonas Tnmąšiunas
10.50
173 kuopa, Paulsbury, N. J.
10.50
IKazys Šliogeris
Jonas Rimkus
7.00
Stepas Dobužinskas
10.50
174 kuopa Brooklyn, N. Y.
Andrius Aponaitis
10.50
Antanas Milišauskas
7.00
Jonas Jasaitis
10.50
(Adelė Tolubiutė
Julijonas Jakuševičius
10.50
Ona Tolubiutė
Jonas Chrostauskas
10.50
Matas Tolubas
Antanas Šlikas
10.50
Antanas Genčius
7.00
Juozas Bobinis
■.
10.50
176 kuopa, Indiana Harbor, Ind.
Stanislovas Petkevičius
10.50
Pranas Lukoševičius
7.00
Juozas Rakauskas
10.50
Uršė Lukas
3.50
Vincas Daujotis
10.50
Petras Lukas ’’
7.00
Jonas Šerpetis
10.50
Stan. Bašinskas
7.00
Andrius Maurošaitis
10.50 '
Aleks. Pranys
7.00
Juozas Lementavičius
10.50
Antanas Samoška
14.00
" Juozas Rakauskas
10.50
Ona Jankauskienė
7.00
Kazys Burdauskas
10.50
Adolfas Matulevičius
7.00
Juozas Leškauskas
10.50
iBen. Klapatauskas
7.00
Jonas Stokutis
10.50
Teodoras Urbas
14.00
Jonas Preitikas
10.50
Antanas Košis
14.00
Pranas Stropus
10.50
Stan. Jodis
99 7.00
Antanas Baranauskas
Aleks. Vitkus
10.50
14.00
152 kuopa, Montreal, Canada,
Ona Radavičienė
7.00
Juozas Skeris
14.00
99 7.00 150.00 Juozas Kuncevičius
153 kuopa, Lee Park, Pa.
17$ kuopa, Akręn, Ohio.
Juozas Pametka
150.00 S. A. Daunoras
99
99 7.00
154 kuopa, Aurora, III.
Jonas Rimkus
7.00
Ant. Tarasevičius '
99 10.50 L 500.00 Dom. Matukaitis
99 7.00
155 kuopa, Scranton, Pa.
Jonas Mickunas
7.00
Mikolas Tunilas
Ant.
Zaveckas
7.00
99 10.50 150.00
Juozas Baranauskas
Monika
Jonaitė
7.00
99 7.00 150.00
Marcelė Kunčienė
Matas
Janickis
250.00
99
99 7.00
Ona Baranauskienė
Martinas
Brazionis
250.00
99
99 7.00
158 kuopa, Pittsburgh, Pa.
179 kuopa,, E. St. Louis, UI.
Aleksanrdas Paulauskis,
7.00
99 7.00 500.00 Antanas Jurgilas
Jonas Gustaitis
99 7.00 150.00 Juozas Perminąs
99 7.00
160 kuopa, Chicago, III.
Alena Mikalauskienė
3.50
99
Juozas Šilerius
150.00 Jurgis Bendikas
7.00
99
Petras Kvietkus
150.00 Petras Kulpinskas
3.50
99
Jurgis Černiauskas
500.00 Kazys Bartaševičius
99
99 14.00
Ona Bartaševičienė
161 kuopa, Collinsville, III.
7.00
Jonas Janušis
7.00
99 7.00 150.00 Vincas Blaškevičius
Liudvika Stankaitienė
3.50
99 7.00 150.00 Ignacas Martišius
' Uršė Ašmonienė
3.50
99 3.50 150.00 Jonas Kranauskas
Vincas Ašmonas
7.00
99 7.00 150.00 Jonas Poškus
Teklė Andriukaitė
99 7.00 150.00 180 kuopa, Alliance, Ohio.
Kazys Astrauskas
99 14.00 150.00 Jurgis Barnett
99 7.00
Bernotas Ašmonas
99 7.00 150.00 Vincas Jermalavičius
99 7.00

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

150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00

Cecilija Jermalevičiutė
Kamilija Jermalevičiutė
Juozas Danisevičius
Ign. Sinkevičius
Karolina Žvirbliutė
Antanas Degutis
Alena Balinskiutė
Petras Skarpušis
Antanas Kunickas
žigmas Pleita
Juozas Žilinskas
150.00 < Pav. narių skyr.
150.00 Stasys Radavičius
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„ 3.50
„ 3.50
„ 7.00
„ 7.00
„ 7.00
„ 7.00
„ 3.50
„ 10.50
7.00
10.50
„ 7.00

150.00
150.00
150.00
150.00
250.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00

„ 14.00 250.00

VAIKŲ SKYRIUS.
150.00
150.00 2 kuopa, Forest City, Pa.
250.00 Donielius Stanevičius.
150.00
Edward Sivickas, Domin. Šivickas, Anelė Jose250.00 nauskiutė Edv. Marcinkevičius, Juozas Grincus.
250.00
150.0G 5 kuopa Forest City, Pa.
Stanislava Bulotaitė.
250.00 7 kuopa Pittston, Pa.
500.00
Kazys Kemėžis, Juozas Kemėšis.
150.00 10 kuopa, Philadelphia, Pa.
150.00
Albertas Kalpokas.
250.00 11 kuopa, Waterbury, Conn.
Agota Abraičiutė.
150.0C
13 kuopa, Baltimore, Md.
150.00
Jonas Bružinskas, Ant. Striopas, Juozas Strio150.00 pas, Bronisl. Striopas, Edv. Varnelis, Alb. Varnelis.
500.00 27 kuopa, Minersville, Pa.
150.0C
Alena Baliuliutė, Ona Baliulintė.
250.0( • 28 kuopa, Luzerne, Pa.
150.00
Henrikas Urbanavičius.
500.00
35 kuopa, McKees Rocks, Pa.
150.00
Bronius Bačkulis, Ona Bačkuliutė.
500.00
42 kuopa, Brooklyn, N. Y.
I
500.00
Kazys Straigis, Emilija Raulinaičiutė.
51 kuopa, New Philadelphia, Pa.
Pijus Laukaitis.
250.00
57 kuopa, Exeter Borough, Pa.
150.00
Juoz. Jučas.
150.00
150.00, ’’ 69 kuopa, Ashley, Pa.
Aleksandras Savickas, Vincas Savickas, Jonas
150.00
A.
Petrauskas.
(
150.00
77 kuopa, Swoyers, Pa.
150.00
Andrius Pilkoniukas, Jonas Jusevieius,
150.00
150.0f ' 101 kuopa, Chicago, III.
Edvardas Stankus.
250.0(
108 kuopa, Maspeth, N. Y.
Edv. Čerekiejus.
500.0C
109 kuopa, New Britain, Conn.
Marijona Mežliauskaitė, Edv. Nevulis.
150.0(
114 kuopa, Rhone, Pa.
150.0C
Viktoras Albartis.
150.0C
117 kuopa, piddleport, Pa.
750.0(
Bronė Gemuniutė.
150.0C
118 kuopa, Girardville, Pa.
Juozas Misevičius.
500.00
119 kuopa, Manchester, N. H.
150.0(
Petras Zubris, Petras Nakutis.
250.00
124 kuopa Wilmerding, Pa.
250.00
Pranas Grairutis, Jonas Grairutis, Magdė Grai500.00
1000.00 riutė, Juozas Grairiutis.
133 kuopa, Vandergfit, Pa.
750.00
Valer. Krasauskiutė, Alena Samaliauskaitė
250.0K
135 kuopa, Brooklyn, N. Y.
250.00
Jonas Berneckis.
1000.00
151 kuopa Westville, III.
500.00
Jonas Vaišvillo.
500.00
500.00 152 kuopa, Montreal, Canada.
Palionija Skirierlutė, Ona Vrubliauskiutė.
500.00
500.00 165 kuopa, Harrison, N. J.
Bronius Vaitkus.
150.00) 174 kuopa Brooklyn, N. Y.
Kazys Barkauskas, Jonas Barkauskas, Teodo150.00
150.00 rius Tulobas, Aldone Tulobiutė, Vytautas Toluba.
150.00) 176 kuopa, Indiana Harbor, Ind.
Ona Lukas, Andr. Radavičius, Jonas Radavičius,
150.00)
Juozas
Radavičius, Vikt. Radavičius.
150.00
150.00
150.00

150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00

150.00
150.00
150.00
150.00
150.00

ties viduriu emblemos, tarpe dviejų vėliavų, yra pa
veikslas Panelės Šv. Aušros Vartų Vilniuje; apačio
je po tuo paveikslu tarpe lietuvišo ir angliško orga
nizacijos vardo, yra žirgvaikis, skriejantis dausose
ant širmo žirgo; šalę po tiesiais tekanti saulė sklei
džia šviesos spindulius; iš vienos pusės paveikias šv.
Kazimiero, iš kitos pusės paveikslas šv. Jurgio. Šiaip
visas paliudijimo tekstas sutaisytas abejose lietuvių
ir anglų kalbose; paliudijimo apvadai paauksuoti; pa
auksuota ir žvmė.
Išduodant naujam sąnariui sąnarystės paliudi
jimų, Centre užrašoma: vardas ir pavardė sąnario,
numeris ir vieta kuopos, numeris paliudijimo, sky
rius ir suma apsaugos, vardas ir pavardė pašelpgavio, taipgi laipsnis ir suma pašelpos, jeigu sąnarys
sirašęs ir į pašelpos skyrių; jeigu ne, tai toji vieta
pasilieka neužpildyta. O kuomet sąnarys panorėtų
įsirašyti ir į pašelpą, tą-syk pasiuntus paliudijimą į
centrą, išpildoma kas reikia ir tas-pats paliudijimas
sugrąžinama sąnariui. Apačioj po išlygomis ir sutar
timis, atspausdintomis ant paliudijimo, pažymima
diena išdavimo paliudijimo, parašai centro pirminin
ko ir raštininko ir prisispaudžia Susiv. žymė (antsa
pauda). Kuomet kuopa priima iš Centro naujų są
narių paliudijimus (paprastai paliud. siunčiami iš
Centro raštinės, kuopos raštininko vardu ir adresu),
tai pirmutiniam mėnesiniam susirinkime kuopos pir
mininkas su raštininku turi atiduoti juos savinin
kams. Atiduodant sąnariai paliudijimą, kuopos pir
mininkas su raštininku turi pareikalauti, kad sąna
rys pasirašytų nurodytoj vietoj ant paliud. Turi pa
rašyti savo vardą ir pavardę akivaizdoje. Paskui
pasirašo kuopos pirm. su rašt. ir paliudijimą inteikia
sąnariui. Jeigu sąnarys pats pasirašyti nemoka, tai
jo vardą gali užrašyti kuopos raštininkas.

Taip-gi noriu priminti kuopų viršaičiams, kad:
prirašant naują sąnarį, "Visados reikia užrašyti tei
singai ir aiškiai jo vardą ir pavardę, nes pasitaiko
daug kartų, kad negalima suprasti ant aplikacijos;
tikrus metus amžiaus; sumą apdraudos; vardą ir pa
vardę pašelpgavio, tai yra tos ypatos, kuriai paveda
pomirtinę ir pašelpgavio giminystę. Neužtenka pa
rašyti ant aplikacijos, kad pomirtinę paveda pačiai
ar broliui, bet būtinai reikia parašyti vardą ir pavar
dę pašelpgavio, pav.: Jonas Baltaitis pomirtinę pa
veda: Onai Baltaitienei — pačiai. Nes tas mums bū
tinai reikia užrašyti ant sąnario paliudijimo.
Tai-gi dar pažymiu, kad valdybos, išduodamos
dabartinius naujus paliudijimus sąnariams, neturi
užmiršti ant paliudijimų pasirašyti ir, kad sąnarys,
priimdamas paliudijimą, taip-pat pasirašytų.
Susivienijimo Raštininkas:
J. S'. Vasiliauskas,

SLRKA. KUOPŲ REIKALAI.
KUOPOS NUTARIMAS.

SLRKA. 17 kuopa savo susirinkime balandžio
16 dieną nutarė paskelbti organe sekantį nutarimą:
Kad 31-mas Seimas paliktų visą įstojimą pomir
tinių ir pašelpos skyrių kuopų iždams. Šis sumany
mas yra tuo naudingas, kad kuopos pačios tuomet labiaus rūpintųsi padidinti savo iždus ir tuo tikslu kal
bintų naujus sąnarius kuoposna.
J. Stulgaitės, kuopos rašt.
..
»
" • •_ ..• •__
PASILINKSMINIMO VAKARAS.
SLRKA. 101 kuopa, Chicago, turės pasilinksmi
nimo vakarą, Dievo Apveizdos parap. svetainėje, ge
gužės 21 d., š. m. Pradžia 6 vai. vakare. Visi lietu
viai ir lietuvaitės kviečiami šin pasilinksminiman.
Kuopos Valdyba.
•• -••

SLRKA. 248 kuopa turėjo mėnesin susirinkimą.
EAST ARLINGTON, VT.

Apsvarstyta daug Susivienijimo reikalų. Nutarta,
kad sergantiems sąnariams pašelpa butų mokama ir
už pirmąją sirgimo savaitę; kad organas sąnariams
nebūtų priverstinas; kad nei kokie nauji mokesčiai
nebūtų užkrauti sąnariams. Pas mumis daug lietu
vių Susivienijiman neįstoja todėl, kad nemokama pa
ŽINIAI SLRKA. KUOPŲ IR JŲ VALDYBOMS. sega sergantiems sąnariams už pirmąją ligos savait( . Ve todėl ir sunku prikalbinti naujus sąnarius.
Busimas seimas turėtų' apsvarstyti tą svarbų klau
Šiomis dienomis išsiuntinėjome naujus sąnaryssimą.
Kuopos Rašt.
tės paliudijimus, tiems sąnariams, kurie sirašė 1-am
bertainyj šių metų ir pritrukus senųjų paliudijimų,
SLRKA. CONNECTICUT APSKRIČIO
o naujiems esant negataviems, iki šiol nebuvo gavę.
PRANEŠIMAS.
Netrukus į keletą dienų, išsiųsime ir visiems kitiems
Šis apskritis paskyrė $10.00 davonoms. Dovanas
paskiau si rašiusiems. Kadangi dabartiniai naujos
formos paliudijimai yra sutaisyti pagal formą ir tei laimėjo sekanti: M. Barolis, Hartford, Conn., $5.00;
ses valstijų reikalaujamas, pertai savo išvaizda ir O. Gobejutė, Hartford, Conn. $3.00; Rollan Goffer,
turiniu daug skiriasi nu6 senųjų.
Meriden, Conn., $2.00. Laimėjusieji dovanas tegu pa
Dabartinių paliud. išvaizda toki: iš viršaus pa siima kreipdamiesi tokiuo adresu: S. Cibulskis, 3
liudijimo telpa Susiv. emblema, išreiškianti organi Fenn Place, Waterbury, Conn.
zacijos vardą lietuviškoj ir angliškoj kalbose; viršuj
S. Cibulskis Apskr. rašt.
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SAVAITINIS

vygos vyra ir Eenkijos skiriami sušelpimui Lietuvos
karalium... Trokštame, kad gyventojų, lenkai sunaudoja Ar jleškai dirbo? Skaityk
tų musų balsų išgirstų vi- steigimui mokyklų. Jose uo" DRAUGE ”
su r, kame jis privalo būt liai lenkinami musų mažieji
girdimas. Ateis laikai — broliukai.
Kreipkis valdiškan darbo
tikėkimės, jie arti— kad Jei ir šelptų lenkai Lietuvų, biuran po num. 520 West Mon
mes su lietuviais jausimės tai su duona jie nešios užan roe gat.
esu vienais. Kol tas įvyks, ty j ir akmenį! Jie visur ir Reikalinga:
dvasios ryšių tvirtumas visuomet stengiasi mus tik 30 darbininkų į karšapius,
Gana
prisi
paliudija, kad nieks tarp pražudyti.
Obio valstijoj/ $2 į dienų.
musų nesutruko, kad mes minti bjaurius žygius dabarti 200 darbininkų į kasyklas Miesame vienodi, vienodi, vie nio lenkų atstovo Rusijos Du cbigane, $2.86 į dienų; ke
nodi. Taip buvo visados.. rnoje Putkamero. Šis vyras lionė apmokama.
nesidrovėjo skųsti , lietuvius 4 darbininkai pieno įstaigon,
Jautri lenkų tautos siela,
net vidaus dalykų ministeriui 20c. į valandų.
kaip matyti iš viršpaskelbto
Maklakovui. Putkameris mal 126 porteriai į v iešbučius ir
atsišaukimo, vis dar tebegy
davo ministerio, idant jis už
saliunus, $4,‘ pragyvenimas
vena vakarykščio didumo ir
darytų
lietuvių
dr-jas,
ir
kitas
ir
kambarys.
puikumo atsiminimais. Len
ulturos įstaigas. Reikia, gir 20 darbiinkų į geležies liejyk
kai nemano išsižadėti Lietu
di, slopinti lietuvių tautiškų las, 21c. ligi 22Ų> į valandų.
vos. Jie tikisi, kad lietuviai ir
atbudimų. Jus nežinote, bur 350 darbininkų dirbti ant ge
lenkai artymiausioje ateityje
nojo lenkų atstovas priešais ležinkelių, šalo miesto, $1.75
jausis vienais, nors jie ir da
ietuvius Rusijos valdžiai, kad ir $1.85 į dienų.
bar esu vienodi.
Tik už tų
auklėjate ant krutinės gyvatę, 70 darbininkų į gyvulių sker
vienodumų lenkai žada ir šel
turi jums paskui skaudžiai į- dyklas, 19%c. ir 21i^c. į va
pti Lietuvų. Nes ar šelpsi
kųs. Tuja gyvate lenkams ir landų.
Lietuvų, ar šelpsi Lenkiją, tai yra bundanti iš tautiško snau
tas pats, Anot lenkų atskiros dulio Jaunoji Lietuva, kuri- ne 0 anglių ševeluotojų. $2.50 į
dienų, arba 15c. už tonų.
Lietuvos nėra. Yra tik Lie
nori vienybės su lenkais.
46
indų rhazgotojų.
tuva su Lenkija. Ir šio atsi Kaikurie laikraščiai prane
šaukimo svarbiausis tikslas ša, kad jiems iš tikrų šaltinių 16 langų plovėjų.
prirodyti, jog mes esame pasisekė sužinoti, jog lenkų
“vienodi”. Ragindami šelpti tautos vadai inteikė vokiečių
AUKOKITE TAUTOS
Lietuvų, lenkai aiškiai pažymi, valdžiai n^emorialą, kuriame
FONDAN.
kad tas pirmas šauksmas pasiūla pasidalinti Lietuvų to
plaukia iš Vavelio, kame Jo kiu budu: Suvalkų, Vilniaus
gaila priėmė lenkų karūnų. ir Gardino gubernijos turėtų
DIENRAŠTIS
Yaveliuje, kaip žinome, draug būti atiduotos Lenkijai, Kau
su Jėgailos krikštu, buvo pa no gubernijų' galėtų pasiimti
tt
daryta pradžia Liublino uni vokiečiai. Kad lenkai tikrai
jos, pradžia Lietuvos engimo stengiasi
kenkti
Lietu
Ta, nelaimingosios atminties, vos reikalams, geriausiai pa
unija pražudė musų tautų, tvirtins laiškas garsios fran*
paskandino jų nelaimių ban- cuzų poetės Yvonne Pauvreau,

•DRAUGAS’9
Kainuoja tiktai

S3.00

DRAUGAS

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra

“DARBININKAS”
“DARBININKAS” eina utarninkais, ketvergais ir su

balomis.

>

“DARBININKAS” paduoda daug žinių iš darbo lau-

ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimą.
* “DARBININKAS” paduoda daug straipsnių, naudingų
darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų.
‘ ‘ DARBININKAS ’ ’ paduoda svarbiausius nuotikius
visame pasaulyje, indomiausias žinias 4r žingeidžiausius at
sitikimus.
“DARBININKAS” visuomet turi smagių, gražių eilių,
dailių vaizdelių ir apysakaičių.
“DARBININKAS” visuomet turi viso to, kas darbii ninkui svarbu,
naudinga, i n d o m u ir
suprantama.
“DARBININKAS” nuolatai išleidinėja knygelių, ku
rios dailumu, gražumu, turiningumu, pigumu
vir
šija visas išleistuves.
Skaitykite ir platykite “Darbininką” ir jo leidinius.
Prenumeratos kaina:
tris kartus savaitėje metams
$3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartų savaitėje, užsisakant
tik subatinius 8 pusi. numerius, metams $1.50, pusmečiui
75c.

Adresas:

“DARBININKAS”
242 W. Broadway,

So. Boston, Mass.

Jau išėjo iš spaudos

Pamaldų Vadovėlis.
AMERIKOS LIET. R.-K. BAŽNYČIOMS.

Sutaisė ir išleido A. L. R. K, Kunigu Sąjunga.
PAMALDŲ VADOVĖLYJE rasi Maldas, Giesmes,
p Stacijas, Graudus Verksmus, Apaštalystės Pamaldas,
i ’ Rąžančių, Tretininkų Įstatai ir tt., viskų, kas musų Baž9 nyčiose, viešoseipamaldose, yra vartojama. Prie to vis
ko knygutė labai paranki, nors turi 297 pusi., ir labai 9
pigi, nes “Pamaldų Vadovėlis”
Į šikšnele apdarytas, auksiniais kraštais, kaina tik 60ė.
, Į audeklų apdarytas, auksiniais kraštais, kaina tik 40c.
Mokesnį galima siųsti krasos ženkleliais. Viršiaus
doleriojišperkant money order. Adresuokite.
pT
DRAUGAS PUB. CO.,
()
Chicago, III. < >
1800 W. 46th Street,

kuris bus patalpintas sekanBet ta unija išaugštino Len čiame “Draugo” numeryj.
kijų, lietuvių ašaros ir vargai Iš visų lenkų žygių aišku,
suteikė lenkams pasaulyje kad jie trokšta atbudavoti
garbę. Užtat neveltui lenkai Lenkijų, prijungdami Lietuvų,
didžiuojasi tuja unija. Nevel Gudus ir visas kitas žemes
“DRAUGO”
Adminis- 1
tui jie trokšta, idant Lietuva nuo vienų jurų krašto iki ki
ir Lenkija vėl susijungtų. Lie tų. Jų erelis, išskėtęs spar
tracijų atdaranuo 8 vai. Ų
tuvos su Lenkija unija ne gi nus, nekantriai lankia tos iš
ryto iki 6 vai. vak. Utar- į’
mė ir negalėjo gimti iš meilės, ganingos valandos. Tų viešai
i
kaip tvirtina lenkai. Ta uni pripažįsta ir kai-kurie jų pa i į ninkais, Ketvergais ir Su- <<}I
ja gimė iš prievartos. Lietu čių publicistai*).
! į batonui iki 8 vai. vakare. *
$
vos didžiūnai ant-kelių atsi
$
9
Kaz. Gineitis.
“MARIJOS MENUO"
klaupę. meldė karaliaus Zig
manto - Augusto nedaryti uni
jos su lenkais.---Jie gerai nu *) Antoni Cliolodniewski.
manė, kad ta nnija yra nau įstota tvalki polsko-rosyjskiej.
Artinanties gegužės mėnesiui kiekvie
dingą tik lenkams, o ne lietu
nas geras katalikas pašvenčia laikų garbi
nimui MARIJOS DIEVO MOTINOS.
viams. Jie numanė, kad ta u
nija gal amžinai pražudyti
“Marijos mėnuo” yra kningutė, kuri
musų tautų.
yra tam tikslui parašyta. Šioje kningutėje rasite paskaitymėlių ir maldų kiek
“Susijungė laisvas su lais
“Tautos Fondo” seimas įvienai dienai. Kiekvienas katalikas turė
vu, lygus su lygiu” — rašo vyks Philadelphia, Pa., šv. Ka Ketvergo vakare, gegužės
ti!
stengties įgyti šių kningutę. Ji yra ga
dabar lenkai. Tai bent kalba! zimiero parapijos svetainėje; 18 d., Kenoslia, Wis., bažnyti
na
didelė, turi 163 puslapius, kaina la
Lietuvius lenkai pripižįsta ly 326 Wliarton st., birželio 9 d., nė salėje.
bai pigi; tik 30c.
giais! Išrodytų, kad tikrai len 1916 m.
Subatos ir nedėlios vaka
Visus užsakymus siųskite:
kams dabar taip atrodo an- Pagal T. F. konstitucijos, rais, gegužės 20 ir 21 d. —
nection d’autre fois (anų lai paragrafų 13, Tautos Fondo Brolių Strumilų salėje, 107
kų prijungimas). Bet tie gra komisija suvažiuoja kasmet gat. ir Indiana avė., KensingDRAUGAS PUB. CO.
žus žodžiai, žodžiais tik birželio mėnesį. Šiame suva ton, III.
ir pasilieka. Kad lenkai žiavime apsvarsto visus svar
Chicago, III.
Visur bus dainuojama kariš- 11800 W. Wood St.
per ištisus šimtmečius engė besnius T. Fondo reikalus ir kos dainelės.
t_____ * -_ _ ... __
savo neva “lygiuosius” bro išrenka T. Fondo valdybų. Ka
lius lietuvius, nieks to negali dangi SLRKA. 31 seimas įužginčyti. Tai irgi liudija is vyks Philadelphia, Pa., birž.
torija. Plaukas veislės neper mėn. 6, 7, 8, ir T. F. seimas
maino.
birželio 9 d., tai diduma T. F.
Šelpimas Lietuvos mažai te komisijos sųnarių, atlikę S. L.
rūpi lenkams. Jiems skauda R. K. A. seimų, galės dalyvau
širdis, ne dėlto, kad Lietuva ti ir Tautos Fondo seime be
No. 735 LIETUVOS ISTORIJA. Sutaisė Pranas, 112 pusi.
paplūdo ašarų ir kraujo ban specialių lėšų kelionės į T. F.
1099 KRIKŠČIONIŠKO MOKSLO KATEKIZMAS Su
gose, jiems skauda širdis, kad seimų. Visi Tautos Fondo ko
misijos
sųnariai
atvažiuokite
rengta ir užgirta trečiojo Baltimores Koncilijaus. Pa
lietuviai nebenori susijungti
gal angliškų sutaisė Kun. F. B. Serafinas. Dalis I
į
T.
F.
seimų.
Gerb.
T.
F.
su lenkais, kad jie nori būt
savystoviais. Čia politika — skyriai, kurie dar neišrinko
1100 KRIKŠČIONIŠKO MOKSLO KATEKIZMAS
savo
įgaliotinius
į
Tautos
F.
Dalis II
25c.
ne pašelpa. - Lietuviai buvo,
komisijų,
sušaukite
“
extra
”
yra ir bus skirtini, skirtini,
1105 TRUMPA LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Su
skirtini. Liublino unija sura susirinkimus ir tuojaus išpiltaisyta mokytojaus Juozo Damijonaičio, perspausta
dykite
T.
F.
konstitucijos
rei

• iš Trečiosios Laidos
35c.
šyta ant pergamento senai jau
kalavimus.
pelių suėsta. Atsimezgęs ma
1133 ABC Rašymo ir Skaitymo Pradžiamokslis. Su
zgas musų noru niekuomet Siųskite laiškus, įnešimus,
taisė mokytojas Juoz. Damijonaitis. Dalis I. Kie
telegramas,
aukas,
ir
tt.,
į
T.
tais drobės apdarais
ų ,
25c.
nebeužsimgs. Gera buvo pa
Fondo
seimų
vardu:
Kun.
T
g.
motės prieglobstyj, bet be jos
1134 SKAITYMO PRADŽIAMOKSLIS. Dalis II.. Su
Zimblįfs, 324 Wharton st., Phi
dar geriau.
taisyta J. Damijonaičio. (Vartojama vietoje “Vai
<
ky Žvaigždutės”), kietais drobės apdarais.
Kaip lenkai iki šiol šelpė ladelphia, Pa..
35c.
Visi
T.
F.
komisijos
sųna

lietuvius, visi gerai žinome.
1138 GEOGRAFIJOS VADOVĖLIS. Su paveikslais ir
Lenkų Piliečių Komiteto py riai atvažiuokite Tautos Fon
spalvotais žemlapiais. Sutaisė Juoz. Gabrys. 77 pusi.
75c.
ragus ilgai atsimins suvalkie do seimai!.
10c.
NAUJAS ELEMENTORIUS. Parašė A. iš B.
Tautos Rondo Valdyba.
Užsakymus siunčiant adresuokite:
čiai. Šit dar ir dabar iš Vil
niaus prarteša, kad tenykštis
Draugas Pub. Co.
Lietuvių Komitetas nuo len SKAITYKIT IR PLATINKIT
kų beveik jokios pašelpos ne
1800 W. 46th Street,
Chicago, 111.
“DRAUGĄ”
gaunąs. Pinigus, kurie yra

Metams

|

RAČIŪNO JUDAMIEJI PA
VEIKSLAI Iš KARĖS LAU
TAUTOS FONDO SEIMAS.
KO BUS RODOMI:

Mokykloms Vadovėliai.

KNYGOS
14 Antanukas.

Viena

dailiausiųjų

Boleslavo

Prūso apysakų. •••••• ...i •.• •> ••••••••••

.15.

38 Braižinėliai, talpinanti labai indomias apy
sakaites
s............. ............................
A>
intalpa interesuojanti, .... .................................. 75
62 Fabiolė. Arba Bažnyčia *■’' tkombuose, .. 1.00
68 Gyvenimas Ge. vaitėd .. >..... ......................... M
69 Gyvenimo Pamatai .. >... . ................................. 10
82 Huckleberry Finnas

„....................

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

,71

85 Šatrijos Raganos apysakėlės ...........................
.25
128 Klaida. Originališka apysaka iš lietuvių gy
venimo, ......................................................................... $1.00 147 Lietuvaitė. Parašė J. Kvietkovskis............................ 50
159 Maldos Galybė. .. .... . ...........
.25
163 Matulė Paviliojo.
...........................................
40
Dainos kun. Vienožinskio.......................................... 15
Ponas Tvardauskas.
................................................. 40
Oliveris Tvvistas. .................................................... $1.00
Pajauta, Lizdeikos duktė; arba Liet*va XIV
amžyje.......................................................................... $1.00
Ta pati audimo apdaruose ............................... $1.25
201 Pasaka apie kantrią Aleną, .................................. 20
238 Pūščios Dvasia................................................................... 50
355 Degtinė. Viena-eiksmis scenos veizddis ... 10
356 Deklematorius. Deklamavimui eilių ir mono
logų rinkinys. ................................................................ 50
358 Draugas. Vieno velkamo drama.....................
.10
369 Geriaus vėliaus negu niekad. Kornelija ’ vie

525
174
197
201

name akte........................................................................ 15
394 Kas Bailys Y Labai juokingas
ir tinkantis
scenai vaizdelis .............................................................. 15

Katriutė. Triveiksmis dramos
paveikslėlis .15
Karės Metu. Vaizdelis 3-juose aktuose,............. 15
Linksmos dienos. Dviejų veiksmų vaizdelis .10
Valkata. 4 veiksmų drama. ...'..............................35
Vienuolio disputą su rabinų. Vieno veiksmo
komedija *• • • •
•••••• •••••••••• •••••• .10
522 Aureolė. .... ............................ .............................. ,10
544Ei!ės Pranciškaus Vaičaičio................................
75
566 Meilė, Poema. ................................................................. 15
635 Dangus.................................................................................. bO ,

398
401
414
502
509

641 Gamtos istorija Pagal P. Bert. Vertė Dr. A.
Bacevičia.......................................................................

.50

Ethnologija, arba istorija apie žemės tautas. 2.00
Istorija abelna............................................................... 1.00
Istorija Suvienytų Valstijų. ...................... ... 1.00
Lietuvos Istorija. ..... ...... ».............................. 25
Rasto Istorija. •••• •«•• •• ....•• .u—*
.1.00
Ar V istus turėjo brolių ir seserų! .. ...........
5
Evoliucija ne Revoliucija.
................................ .40
Kokia Autonomija Lietuvai Reikalinga f .... .10
Lietuvių Tautos Memorijalas...................................... 10
Patrimpo laiškai. ........ .... ....................
.45
Tiesos Žodis Socijalistams............................................ 10
Sveikata, arba trumpas kelias į sveikatą .. 2.00
Užkrečiamųjų
Ligų Išsipletojimo Budai ir
Kova Su Jais. ............................... ........................
>$
930 Katekizmas apie Alkolį....................... ................
6
932 Pilnosios Blaivybės Katekizmas.............
.40
935 Saliūnas.
.............................................................
.5

703
708
710
735
759
790
809
819
822
827
843
915
917

947 Mandagus Vaikelis. Gražaus apsiėjimo pamoka, .5
950 Apaštalystės Maldos Statutos. .............35
959 Apsvarstyk! ....................................................................... 5
987 Gyvenimas Šventųjų, Visų metų ............... 3.50
988 Gyvenimas Šventųjų, Skuros apdaruose
$5.D0
1016 Lourdes’o Švenčiausios Pan. Marijos mėnuo .80
1050 Reikalingiausios giesmes, bažnyčioje giedamos .1
1095 Vienuolinė Luomą................. ....
...........
.A
1099 Krikščioniško Mokslo Katekizmas............................ 15
1100 Krikščioniško Mokslo Katekizmas, dalis IL .25
1103 Angliškos kalbos vadovėlis, tiems kurie nori
laiku pramokti angliškai........... .'............................ 25
1108 Kaip rašyti laiškus, lietuvių ir anglų kalbose .71
1123 Rankvedis angliškos kalbos. Praktiškas bū
das išsimokinimui angliškos kalbos pačiam
per save be pagelbos mokytojams. .................. 1.25
8a audimo apdarais
.... ............. 1.50
1131 Žodynas lietuviškai angliškos ir angliškai-lietuviškos kalbos. Sutaisė A Lalis.......................... 6.00

1132 Žodynėlis lietuviškai angliškai ir angliškai lie|
tuviškos kalbos................................................................. 50
Tas pats gražiais skuriniais apdarais................. 71
1133 A. — B. —-C. Rašymo ir skaitymo Pradžiamoklia. ........... ,............... « ».......... ,....« .A

J134
1138
1187
1214

Skaitymo Pradžiamokslis
. ............... .......... 5.. 35.
Geografijos vadovėlis, ...........
.... .76
Blogi Kūdikių Papročiai, su paveikslais,............. 20
Lietuvos Vyčių Dovanėlė. Parašė kun. Dr. M.
Gustaitis •••• »••••••••• ••• • «*••••• »• • • .> .13

1215 Lietuvių Katalikų Metraštis, 448 pusi ......... ..

,71

No. K17 Visuomet Su Dievu. Maldaknygė lietu
viams katalikams visokio
amžiaus. 256
puslapių, mažo formato, juorais viršeliais
su auksuotu kryželiu ant viršaus, labai dai
li knygelė. Kolba gryna. Kaina tiktai ..... II
No. K396. Mažas Naujas Aukso Altorius. Dailiaisvirihliau, 382 pusL Kaina tiktai ............. .
69
No. K41B. Balsas Balandėlės arba Mažas Saltinėlis. Be “Offioium”, sn dadėjimu litani
jų, maddų ir giesmių prie Panelės Šv. Juo
dais dailiais apdarais. 576 pusi. Kaina tiktai $1.00
Aapart tų ‘JJraugo” Knygyne randasi daugelis kltokių knygų. Barnu gaa araasseram r'-a uarmuaiarimo.

Adr’ nokite:
DBAUOAi PUB. 00., l«00 W. 4$ . A, CHICAGO. ILL

Geguž. (May) 18, 1916. X. 20

SAVAITINIS DRAUGAS

8.

protokolas ir priimtas.
Centro pirmininkas P.
Mažeika
praneša,
kad
“Drangas” apsiima ir toMERGAITĖ METIt ’> *» J j
(lesniai pašvęsti savo skiltis
tikslams. Susi
ČEKIU DIRBĖJA labdarybės
rinkusioji išreiškia dčkin-

Chicagoje
JAUNA
KRy

_________

įgiliną

“Draugo”

redakci-

Vakar Chicagos teisme j jfti ir administracijai ir pa19 metu Įsižada kiek galėdami
tą
nagrinėta byla
mergaitės Natalijos
Her- laikraštį platinti. Nutarta
nian. Mergaitė kaltinama per laikraščius atsišaukti į
už dirbimą netikru čekui, visas katalikiškas draugi
kad apgaulingai išgauti iš jas, gyvuojančias valstijoir Inbanku pinigus. Visą laiką |S(‘ Illinois, Micliigan
*».*>.*
“biznis” sekėsi.
Pinigą diana, ir
paskatinti jas
nestigo nėkuomet. Dar tu- prisidėti savo aukomis
į
Labdaringąją
Sąjungą.
Są

rėdamti 14 metu ji sufalsi
jungai reikia veikiau už
fikavo pirmą čekį.
mokėti už 10 akru žemės,
kurią nupirko, ir parūpin
MANIFESTACIJA STREI- ti ant jos labdaringąsias
įstaigas. Tik vienoj Illinois
KERM FABRIKOS
valstijoj yra apie 300 lietu
viu našlaičiu. Jie dabar sve
timose rankose. Butu gerai,
DEERIN80.
kad jie visi sau prieglaudą
rastu€ lietuviu«. kataliku*- is4
Užvakar visi streikuo- taigose. Visa tai sutvarkyjantieji darbininkai fabri- į ti pavesta centro raštininkoje ūkės masiną surengė kui S. Kybartui.
didžią manifestaciją. Eise
Buvo svarstoma
auką
noje dalyvavo arti
5000 rinkimo ant kapiniu klausi
žmonių. Priešakyj ėjo mu mas. Paaiškėjo, kad visos
zika ir nešė Suv. Valstiją kuopos jau turi nusiskyruvėliava.
sios po 10 rinkėju.
Kun. A.
Staniukynas
JAUNUČIAI TURISTAI praneša, kad už nupirktą
i žemę reikia “taksas” mo1 keti ir nepritenka tam rei
SUAREŠTUOTI,
kalui $100. Penktoji kuo
pa todėl ir antrąją šimti
Julius Bullman, 9 metą nę tam tikslui paskolija.
amžiaus (1073 Mihvaukee
R. Paliunaitė praneša,
avė.,) ir Heronimas Špisa, kad viena 5-tos kuopos sa
8 metą vaikas (938 Mihvau navę yra ligoninėj ir kenčia
kee avė.), susitarė apva^ didelį vargą. Kituomet ji
žinoti visą žemės skritulį. nai labai daug pasidarba
Viens iš ją pasivogė nuo tė vusi pavargėliu labui. Da
vo pora šimtą dolerių ir jau bar jai pačiai yra reikalin
rengėsi apleisti
Chicagą. ga pašelpa. Susirinkusieji
Bet policija juos ant gele
žinkelio stoties suareštavo.
/
Kelionė pasibaigė.
Skaitykite

LENKŲ “TAS DAY"
CKICAGOJ.
Aldermanas Riehter va
karykščiame miesto tarybos
posėdyje įnešė sumanymą
leisti lenkams surengti Chi
cagoje lenką dieną naudai
nukentėjusią karėje. Mies
to taryba sumanymą pri
ėmė.

sutiko iš išdo paaukoti 5
dol. Kiti 5 dol. surinkta at
stovą tarpe. Šitie
pinigai
pavesti R. Paliunaitei, kad
jinai juos inteiktu sergan
čiai moteriškei.
P. Mažeika praneša, kad
mdksleivis Petrikonis Są
jungai paaukojęs vargonė
lius ir už tai norįs būti gar
bės
sąnariu
Sąjungoje.
Kun. 11. Vaičiuliui pata
ikius, .moksleivis Petrikonis
pripažintas Sąjungos lab
dariu sąnariu.

J. Šimkus pakelia klau
simą, kad Sąjunga padirb
dintą amžinus tikėtus, ku
rie Labdarybei duotą daug
pelno. Šis klausimas palik
tas tolesniam laikui.
P. Mažeika pataria nus
kirti
komitetninkus fėru
renginiui.
Nuskirta iš 1
kuopos Varanavičienė, iš 4
kp. Bražis, 5 kp. Sekleckis
ir 6 kp. A. Jurgus.
Susirinkimą uždarė P.
Mažeika, centro pirminin
kas. Maldą pakalbėjo kun.
A. Staniukynas.
S., Kybartas,
raštininkas.

SKAITYKITE IR PLATINKITE
“DBAUGA”

r ■

Dienraštis

A

DRAUGAS’

8 iki 10 ryte, 1 iki 3
po piet. 7 iki 9 v.-ik.
Tel. brover 7800

KAINUOJA TIK

Administracija

“Metraštį” duodame

,

dovanų.

LIET. R. K. LABDARIN
GOSIOS SĄJUNGOS
PO ŠV. ANTANO
GLOBA CENTRO
X at
VALDYBOS
Susirinkimo
Chicago, III.

si
v

Adresai:

6329 So. Fairfield Avė.,

Siųsk pinigus šiandien

PINIGUS

“Draugas”
1800

W.

46th St.

CHICAGO, ILL.

SKOLINK IR TAUPYK

'

Prisirašydamas prie

LIETUVOS VYČIU TAUPYMO IR PASKOLOS

Chicago, III.

BENDROVĖS

“ŽVIRBLĮ

Švento Jurgio Parapijos Salėje

M

-

(•

1

♦♦*e•• • ♦♦♦♦B
J.t

111 < 111
mini
mim
m m1

SARAPAS&TAMOSIUNASl
23 Sheldon Street
Hartfod, Conn.
Mes užlaikome dideliame pasirinkime Čeverykus,
moterims ir vaikams visokios spalvos, baltų, rudų, juo
dų ir tt., Taip-gi užlaikome marškinius, kaklarišius,
kalnerius, kepures, skrybėlės, kelines, gorsetus, žodžiu
sakant, viską, kas tik yra reikalinga jaunimo apsirėdimni. U'žlaikom įvairius auksinius laikrodėlius, lenciugelius, žiedus gryno aukso. Turime gero darbo britvi}, peilių, puikinusių 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- §
syti. Gausite už tai dovanų. Lietuviai pas lietuvius. 5

Tikrasis būdas Telefonavimo
■T
gauti geriausias pasekmes kuomet
• 4 telefonuojat, nemurmekite operatorei nu
merį sučiaupus lupas, ir nekalbėkite laikyda
mi lupas toli nuo telefono.
Geras būdas yra pasakyti operatorei numer aiš
kiai ir išlėto, tėnivti jos pakartojimą ir patvirtin
ti ir tuomet kalbėto per telefoną laikant lupas ar
ti su doma kas yra kalbama.

Telefonuojant nurodytu bu. palengvina geresnį pa
tarnavimą.

Cbicago Tclcpbone Company
,
Bell Telephone Building
Official 100

DAKTARAS,

WISSIG,

Spicialistas iš

seno krajaus

1

Cydo vi... Ilga. vyrą ir motorą

Tai. Varde 1631 §

Forest City, Pa.

Sąmoninga gaspadine
visada turi savo namuose buteliuką

DR. J. KULIS

D-ro Rlchter'lo

PAIK-EZPELLER

LIETUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3239 S. Halsted St.

Chicago.

Neabejojantis būdas jtrinimui nuo
skaudėjimo Reumatizmo, persišaldimo, išsinarinimo ir tt.
Tikras tiktai su pažymėta marke
“ĮKĄRĄ”

Gydo viaoklM lutas motorų, valkų Ir
vyrų. Spoclaliakai gydo limpančiai, uiili.nčjuiiai ir paslaptingai vyrų ligas

Priėmimo Valandas nuo 9 ryti iki 12; 6 Iki 9 r
HOilUms: nuo 9 iki 2 pa pint: nuo 6 iki 8 -

Nežiūrint kaip užsisenėjnsios ir neišgydomos yr*
Speciališkai gydo ligas pilvo, plaučią, inkstą ir pūslės, ulnuodijimą 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
daugelį metą ir išgydė tūkstančius ligonių Patarimas dykai. Offiso
valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vak. nedėliotais iki 2 po piet.
1900 BLUE ISLAND AVĖ. kampas 19 gat. viršui Bank Tel. Ganai 3263

25c. ir 50c. buteliukas visoso aptiekoie arba
stačia i nno

ATIDAI.
Naujas Veikalas, Surengtas
Vienam Balsui ir Piano

Draugo”

SPAUSTUVĖ

Susirinkimas įvyko ba
landžio 27 d., 1910 metais,
Atlieka visokius spaudos
šv. Jurgio K.
parapijos
svetainėje 7:30 vakare. Su
sirinkimą atidarė
centro
pirmininkas
P. Mažeika.
Maldą sukalbėjo gerb. kun. fe
A. Staniukynas. Viso at
KAlIfTAl:
stovu dalyvavo 19, būtent:
Konstitucijas, Tikietus, Uikvietimus Plakatus
iš 1 kp. 5, 2 kp. 2, 4 kp, 4,||
ir kitokius spaudos darbus.
5 kp. 6, 6 kp. 1 ir 7 kp. 1.
Darbų atlieka dailiai, greitai, gerai ir
Centro raštininkas prisiun
UŽ PRIEINAMĄ KAINĄ
tė laišką, kuriam pasisakė
Sa visais reikalais kreipkitės sekančia adreso:
jis negalįs toliaus
užimti
i'lg
’
raštu.įnko vietą ’r atsisa V# |
Draugas Publishing Co.
kąs. Susirinkimas mininti- j 5$
1 niu centro raštiniu!ku išrin1800 W. 46th Street
CHICAGO, ILL.
ko S. Kvbarta. Perskaitv _ t,,R
praeito ' »ririnki»M33g3MS

oa
AD HICHTER A CO.
74-80 Waahlnalon Street.
New York, N.

Jau išėjo iš spaudos. Muzika
A. Aleksandravičiaus, žodžiai
L. šilelio. Kaina 40c. Gauna*
ma “Draugo” Knygyne.
Pinigai galima siųsti kr&sos
ženkleliais.

Lietuvly Mokykla

Mokinama: angliškos ir lietavUkoa kalbą, aritmetikos, knygvedyatėa,
utenografijoa, typewriting, pirklyboa
teisią, Suv. Valst. istorijos, abelnos
istorijos, geografijos, politikinės eko
nomijos, pilietystės, dailarašystės.
Mokinimo valandos: nuo 8 iš ryto
iki 5 po pietą; vak. nuo 7:80 iki 9:30
3300 Emerald aveH
Ohicago, UI

Moksleivis
Amerikos Lietuvi R.-K. Moksleivių Susiv.
ORGANAS
Vienatinis mėnesinis lietuvių moksleivių laikraštis.
Jame telpa gabiausių moksleivių raštai.
Kaina metams $1.00; pusei met. 50 c.
Užsisakyk tuojaus:
h

d

43 Chapel St.

“Moksleivis”
>

U

JIEŠKOKITE SVEIKATOS!
Amerikos

MEILĖ

©atbus

$

32-ro Place ir Ąuburn Avnue

I dant

“ŽVIRBLIS”
---

376 Selkirk Avė.,
WINNIPEO, MAN.,,
CANADA.

NBW EBA BALIS OO,

“Žvirblio" Kaina Angliojoj 5 šilingai.

Box 576

g

GYVENIMAI ŠVENTŲJŲ, dėl kiekvienos dienon per vi
sus metus, vienoje knygoje, tvirtai* audimo ap
darais. Kaina ............................................................... 9 3.63
BANKVEDIS ANGLIŠKOS KALBOS. Tg™ būdas
greitai pramokti angliškai pačiam per sarę, tvir
tais apdarais ................................................................. $1.39
KIŠENINIS ŽODYNĖLIS lietuviškos ir angliškos kalbos
.60
DATNOS parašytos kun. Vienožinskio, .................................
.18
MOKINTIS KASYTI VADOVĖLIS, ...............................................10
Viso vertės $5.75. Kas prisius $5.00 tas alpaikya visas tas
knygas ir puiku Šv. Tėvo Popežiaus XV paveikslą dovanai.
(Norinti gali pirkti ir atskirai kiekviena knygą).

Užsimokant tiesiog į
Draugo ”

Tel. Ganei 157o

Naudingos Knygos:

$3.00 METAMS
U

10lkil2dien., 3iklS
po piet ir vakarais

Susirinkimai kas panedėlis nuo 7:30 iki 9:30 v. v.

REIKALINGI mokiniai į
lietuvišką siuvimo, prosijimo
irkirpimo mokyklą. Kam dir
bi nešvarioje dirbtuvėje, jei
gu galima uždirbti lengvai ir
švaariai. Kursas vakarais ar
ba dienomis. Mobiliam siūti
rankom ir elektros mašina.
Užbaigusiems kursą duodu
kiekvienam darbą. Kurso kai
na prieinama.
“LIETUVA” Siuvimo
Mokykla.
1504 W. Division st., Cbicago

Visi lietuviai, lietuvės ir lietuvaitės, skaitykite ir pla
tinkite “Žvirblį”, kurs ištisiems metams prekiuoja tik
vienas doleris! o prisijuoksite daugiau, negu už dešimtį
dolerių. “Žvirblis” su linksmomis ir juokingomis nau
jienomis aplankys jūsų namus kas - mėnuo. Užmiršite vi
sus vargus ir nelaimes, kuomet paimsite į savo rankas
“Žvirblį”. Visi tie namai, kuriuos lankys “Žvirblis”, va
dinsis šviesus ir džentlemoniški — kaina pavienių N.N.
10 centų. Reikalingi agentai, kurie nuo kožno dolerio
gaus po 25 centus; o kas suras daug metinių prenumera
torių, tai nuo kožno 100 metinių prenumeratorių gaus po
5 dol. dovanų (pinigais). Parašykit savo aiškius adresus.

PROTOKOLAS

KIEKVIENAS GALI BŪTI
FOTOORAFISTU.
Kiį-tik išėjo iš spau
dos pirmutinė lietuvi)}
kalboj knygą, iš ku
mcrban Sshoo! d Lanjuages
731 tt. mušt. 1/4. W. 47tii SL rios kiekvienas lengvai
gali išmokti
fotograchicacr.il; .
fystės amato. Prisiųs$1.00, o gausite ši
|
DR. A. J. TANANEVICZE
* kite
tą knygą. Siuntimo lė
® GYDYTOJAS IR CHIRURGAS * šas apmokamo.
Ofisas ir gyvenimo
Ofisas ant F. K A- 4'
Adresuokite:
viela
K A Aptiekos
į)
3249
So.
Morgan
SI.
1913 So. Halsted St.
NOBTH END PHOTO CO.,
I
USU metodą išmokinsime jus an«
R hJ k :'.bą labai trumpame lai\u
jūsų name arba kRasosc dienomis
bei vok arais.Rsiyk pis IUinlT.(Į. Omni)

Westfield, Mass.

JUMS NIEKO NELESUOSI
Paklausti Dr. Ross apie bile silpnumą, chronišką, nerv;, kraujo arba privatiškas ligas.
Ar jus peržengėt sveikatos taisykles?
Gal turite bjaurius sapnus? Ar nesijaučiat pavargę, nusilpnėję, nusiminę? Gal
nustoję energijos, turite galvos skaudėjimą, širdies pla
kimą? Jei taip tai kreipkitės prie vyriškų ligų speci
alisto Dr. Ross. Kraujo užnuodijimas, žaizdos, uleeriai
ir odos spaugai yra išgydoma. Dr. Ross praktikuoja
pasekmingai jau per 25 metus ir sugrąžino sveikatą
šimtų vyrams. Kenkiantieji lai nieko nelaukia, bet tuoj
kreipiasi laišku ar ypatiškai jei trokšta būti išgydytais.
Dvidešimts trįs metai kaip toje pačioje vietoje.

DR. B. M
38 So. Dearbon St.

ROSS
Chicaso.

Kampas Monroe, penktas augštas.
(Imk elėvntorių į 5 augštą)
Valandos: Kiekvieną dieną nuo 9 iki 4. Nedėliomis nuo
10 iki 1. Panedėlio, seredos, pėtnyčios ir subatos
vakarais nuo 7 iki 8 vai.
'

