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PAVOJUJ
ITALAI
ASTRU
SUMUŠTI

SNIEGAS T
vokiečių ir austrų

RAIŠI KOVA PRIE
VERDUNO.

kariuo

VOKIEČIAI UŽĖMĖ
MIESTELI.

Jie eina lygu baisiausia
audra ir naikina viską, ką menių nuveikimnis. Centratik sutiko ant savo kelio, ne lės valstybės laimės karę”.
vien žmones, bet ir miškus
ir kaimus.
Apie 500 tūkstančiu rin
Tie sniegai ir ledai palai
Vokiečiai prie Verduno
Vakar buvo
pranešta,
ktinės austru ariniijos su di
dojo
daug
austrų
ir
italų
abiem Meuse upės pusėm
kad francuzai iš vokiečių at
džiausiu Įnirtimu trupina
kareivių.
paėmė ilgas eiles franeuzų
ėmę Douaumont fortą. Tas
italu galybę. Italai mušasi
apkasų ir miestelį Cuniienetiesa. Fortas dar yra vo
iš paskutiniųjų, bet atlaiky
Anglijos ptirlamente bu res. Pašėlusi kova verda la
kiečių rankose, bet francu
ti milžiniškos austrų galyvęs ministeris, o dabar par binus aplink Mirusio Žmo
zai stengiasi jį atimti. Ko
bes nebeįstengia. Juos sulamento atstovas, AYinston gaus kalvą.
va verda visam savo pašėli
ėmė desperacija.
jSpencer Churehill, prane
me, nes francuzai visur su
Nieko kito nebegalėda tinka baisų vokiečių pasi
šė, kmdL260,0< Rangių karei
mi, -italai
stumia i kova priešinimą. Kaip vieni, taip
Iš Meksikos
sostinės vių niekams ^panaudojama
prieš austrus pačius
ge ir kiti nesigaili
kareivių, Mexico City praneša, kad karės lauke. Tie kareiviai
riausius savo kareivių pul kurių lavonais apklotos Vi visoj Meksikoj smarkiai su yra ofieierių tarnai ir pa
kus. Tie pulkai vadinami tos apylinkės. Pasaulio isto judę visi ten gyvenanti ja siuntiniai. Parlamento at
JĮ į čionai siunčiąs Vo
“Alpini”
su visu įduki- rijoj negirdėtos
panašios ponai. Yra neužginčijamas stovai negali
atsistebėti kietijos ciesorius su svar
kimu puolė ant besiartinan žmonių skerdynės. Pasinau faktas, kad jei ištiktų ka tokiuo pranešimu.
bia misija pas prezidentą
čios austrų armijos. Austrai dojama visokiais
mokslo rė tarp Suv. Valstijų
ir
AYilsoną. Iš kitų
šaltinių
juos sutiko su savo anuoto pragumais,
bi tik užduoti Meksikos, tuomet Japonija
vėl žinoma, kad princas ski
mis ir kulkasvaidžiais.
didesnį ir skaudesnį prie Meksiką remtų kaip įnora-į
riamas ambasadoriumi Suv.
Kulkosvaidžiai surengė šininkui smūgį. Kitose vie liai, taip ir materijaliai.
Valstijose. Princas Buclo\v
italams tikra kulkų kriuša. tose taip-pat verda pasibai
— didis vokiečių diploma
“Alpini” pulkai tirpsta ly sėtini mūšiai. Ypač aplink
tas, buvęs Vokietijos impcviršūnę
gu' vaškas į ugnį įmestas. kalvą 304, kurios
Anglijos ministerių pir- rijos kanclierius ir ambaDidesnė pusė “Alpini” din yra užėmę vokiečiai. Tenai
mininkas
Asąuith parla- sadorius Italijoje,
go. Tuomet austrai pašilei- francuzai kelis kartus kesimente pareikalavo
naujo'
-------------------<lo šturmu ant italų poziei- nosi vokiečius numušti. Bet
kiT.lito karės vedimui. Šiuo i
jų.
be pasekmių. Vokiečių arAustrijos imperatorius kartu norima $l,50(),lX)ii,<MM>;
Užklupti italai ginas kuo motų ir kulkasvaidžių šovi 'Pranas Juozas i vieną vo- Anglija karei ligšiol išlei-j Sirijoną laikraščiai praneša,
beturėdami. Vyrai ramolo- niai juos išklojo kaip dalgis i kiečių laikraštininką išsita- do su viršumi 12 bilijonų kad Libane, Sirijoj, badumi
jas apkasuose susikabinę, žolę. Pulkai paskui pulkus |ręs: “Aš labai patenkintas (milijardu) doleriu.
išmirę 80,000 žmonių.
smaugia, žudo kiti kitą, tar-įbuvo siunčiami ir kareiviai
tum butų nebe žmonės, bet. I tirpo kaipo sniegas. Po ne
bjauriausi Afrikos tigrai. ! pasisekimui francuzai pasiItalų galybė ir čia jau traukė ir rengiasi išnaujo
pulties dar su didesniu Įnir
lūžta, austrai ima viršų.
šimu.
Kurie italai ne gavo ga

KAM NAUDOJAM!
KAREIVIAI.

JAPONŲ VEIKIMAS
MEKSIKOJ.

PRIE VERDIINO
2,900 AIRIŲ KALĖJIME.

MIRTIES LAUKUOSE.

Tiek Anglijos vyriausy
bė suėmė airių sukilėlių ir
intariamuc sukilime. J u«. 400
laikomi Airijos kalėjimuo
se, o 2,500 Anglijos kalėji
muose. Airijoje karės sto
vis nepanaikintas.
Visur
veikia militarinė vyresny
bė. Uždrausta airiams laiš
kus siuntinėti
privatiniu
keliu visoj Airijoj ir Ang-

Verduno apylinkės tapo ti
krais mirties laukais. Mili
jonas su viršum kareivių
franeuzų ir vokiečių sten
gias kuodaugiausiai
vieni
kitus nugalabyti.
Kiekvienas
kalnelis,
kiekviena kalvelė kaštavo
šimtus ir tūkstančius karei
vių vienai ir kitai
pusei.
Kiekviena žemės pėda \ten
persisunkusi nekaltų karei
vių krauju.

Anglijos ministerių pir
mininkas Asąuith
parla
mentui pranešė, jogei vicekaraliaus vieta Airijoje pa
naikinta.
Ten prieš airių
sukilimą, vice-karaliumi bu
vo lordas Wimbornc.

Prie tos tvirtumos dešimti
mis tūkstančių kareivių ir
vienų ir kitų galą
gavo.
Čia francuzai buvo stipriai
paslinkę pirmyn, bet dabar
vokiečiai vėl juos pradeda
stumti atgal. Be to baisiai
grumias francuzai su vokie
čiais prie
tvirtumos, kuri
vadinas Mirusiojo Žmogaus

AMERIKON ATKELIAUJA
Dar eina baisi kova prie
PRINCAS BUELOW. VICE-KARALIAUS VIETA Douaumonto tvirtumos. Tą
tvirtumą francuzai nori bū
tinai atsiimti,
o vokiečiai
PANAIKINTA.
nenori jokiu budu atiduoti.

DAUGIAU PINIGŲ KARĖS
VEDIMUI.

IMPERATORIUS PA
TENKINTAS.

lo tame mūšyje, beveik visi
toje vietoje pateko Į nelais

vę.
Austrai paėmė Armantarą, Koneegno, Sasio, della
Vena,
Campomlon, ir jie
dabar jau nebetoli nuo di
džio ir labai gražaus Itali
jos miesto, kuris
vadinas
Veneeia. Ir atėmė mm italų
ISO anuotų ir apie 100 kul
kasvaidžių.

VOKIEČIAI IMA NAUJĄ
PASKOLA,
L’įja pinigus karės padū
kimas. Vokietijai šiai
vėl
pritruko pinigų karės vedi
mui. Sekantį
mėnesį bus
paskelbta
nauja vidurinė

paskola $2,500,(XX),000.

I kova stoja ir
sniegai

g0 Q00 MIRĖ BADOMI. STIPRIAUSIA TVIRTOVĖ
PASAULYJE,
Karės žinovai sprendžia,
kad stipriausioji
tvirtovė
visame pasaulyje
tai yra
Gibraltaro tvirtovė.
Pa
prastame taikos laike tvir
tovės garnizone
yra tik

6,000
kareiviu.*■
/

ELEKTRIKĄ PADARYS
GALĄ KARĖMS.

Iš Romos 23 gegužės te
Chicagoj atšilimui “Na
legrafuoja, kad austrai at
tional Electric Light Assovežę ir pastatę prieš italus
eiation” konvencija.
Kon
pačias didžiąsias 42 centi-,
vencijoj dalyvauja
daug
metrines armotas. Viena jų
elektrikus žinovu.
Menas
kulka sveri 62 pudu. Nuo tų
ją pasakė:
Sekančioj ir
armotų šaudymo dreba že
paskutinėj pasaulio
karėj
mė ir kalnai.
bus išimtinai panaudojama
Kalnai toje vietoje augelektrilpi. Prie miną, anuo
šti, kad ne vien siekia, bet
tą ir šautuvą bus naudojaužeina už debesų. Tie kalnai
ma elektriką. Karės laivai
apkloti amžinais sniegais ir
ir orlaiviai bus valdomi be
ledais. Sniegai ir ledai yra
vieliu telegrafu. Iš armotų
storumo kartais po kelias
ir šautuvą bus šaudoma žai
dešimtis sieksnių. Bešaubais. Karė su tokiais gink
dant iš tų baisiųjų armotų,
lais taip bus pragaištinga,
ėmė risties nuo tų kalnų
Suv. Valstiją karės laivas “Tennessee” plaukia Panamos perkasu. Juo perkelin- kad visos šalys jos atsinoviršūnių didžiausios sniegų vo Suv. Valstiją pinigyno seki torius McAdoo (aut vaizdo jis matomas) aplankęs resrės ir gyvens
nuolatinėje
publiką
Peru.
(santaikoje.
ir ledų galybės.

kalnas. Francuzai čia siun
čia vieną diviziją po kitos
atimti nuo vokiečių to kal
no dali, ant kurios jau įsi
galėjo vokiečiai.
Viena divizija turi dau
giau, kaip 20 tūkstančių ka
reivių. Tos divizijos
yra
siunčiamos mirčiai į nas
rus.
Dvidešimt
septintoji
franeuzų divizija visai žu
vo, neišvariusi vokiečių nei
iš vienos apkasų dalies.

SUV. VALSTIJOS GA
VO ULTIMATUMĄ.£
Meksikos laikinas pre
zidentas Carranza Suv.. V.
vyriausybei prisiuntė ultiatumtą, t. v. paskutinį rei
kalavimą, idant iš Meksi
kos butu atšaukta ameriko
nu veikiančioji armija. Carranza sako, jogei Meksi
kos gyventojai nenorį
ir
vengianti karės
su Suv.
Valstijomis. Bet jei įsiveržusieji amerikonai nebusią
atšaukti, tuomet gali ištik
ti karė.
Gyventojai turį
ginti savo tautos ir šalies
garbę.
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mažai inteligentų, ir tie pa
tįs labai menki.
Tuotarpu
inteligentai
yra tautos vadai, ir jos vy
riausieji darbininkai.
Juo mažiau lietuviai te
turi inteligentų, tuo labiau
jiems tų inteligentų reikia.
Socialistai gi ir laisvama
AR KUNIGAI PRIVALO Klš- niai stengias ir tų pačių in
TIES I POLITIKĄ IR VISUO teligentų
dali išstumti iš
MENIŠKA VEIKIMĄ, AR JIE darbo dirvos.
TURI UŽSIDARYTI
Nebekalbant apie tą pra
ZAKRISTIJOJ?
gaištingą socialistų ir lais
Atsakymas kunigui X. Į i a vamanių fanatikų veikimą,
'turime paklausti, kas musų
y i nn aji Jei aušimą.
socialistams bei laisvama
ir
Socialistų ir laisvamanių niams suteikė veikimo
laikraščiai, o čia prie jų pri politikavimo monopolį?
Tuo labiau negalime pri
sideda ir “Katalikas”, šau
pažinti vieniems
socialis
kia, kiek begalėdami, kad
kunigai neprivalo kišties į tams bei lasvamaniams tei
politikuoti,
politiką,
ar visuomenišką sę veikti ar
gyvenimą. Jiems, girdi, už juo geriau žinome jų fana
tenka tik bažnyčioj kuni tizmą ir jų stebėtiną tam
gystės priedermės pildyti. sumą. Juk tie vyrai neįs
Pažvelgtame,
ko veria tengia kelių sakinėlių su
yra tie socialistų bei laisva klijuoti, kart kartėmis nesuklydė. Kokiu tat budu jie
manių šauksmai.
Tikra tiesa, jog kunigo, gali gerai ir nuosekliai ves
kaipo tokio,
svarbiausia ti visuomeninį gyvenimą ar
priedermė yra darbuoties• politiką, kurie yra taip pai
bažnyčioj, atlikti kunigys nųs ir tiek šviesaus proto
reikalauja?
tės priedermes.

MOS KUN
Lietuvos GUUiTra
PRIEDERMES?
LIETUViy BELAISVIŲ PA
S

DĖJIMAS RUSIJOJE.

Rusai, laike įsibrovimo į
Prusą Lietuviu, daug ramiu gy
Ventoj u išvežė iš ten Rusijos
gilumon ir dabar juos laiko,
kaipo belaisvius, rusą tautos
priešininkus. Tarpe tą belai
svių yra keli lietuviai spaus
tuvininkai, kurie spaudos už
draudimo metu
spauzdino
mums Įmingąs, švietė mus. Tų
belaisvių lietuvių padėjimas
esą labai sunkus. Nesenai lie
tuvių belaisvių stovyklų Kra
snojarske (Sibirijoj) atlankė
neutralių šalių atstovai. Jie
pranešė, kad Krasnojarske
vfa keletas tūkstančių lietuvių
belaisvių iš Prūsų Lietuvos.
Tarpe vyrų galima sutikti ži
lų senelių 70-80 metų. Var
gas jų esąs begalinis. Dau
gumas miršta badu. Beveik vi
Į kitus kunigo X. klausimus
si vaikai jau išmirę. Miega
Bet iš to nei kiek neiš at sakysime sekančiuose ‘Drau
belaisviai ant grindų. Net
eina, kad kunigas
turėtu go
numeriuose.
šiaudų pasikloti nesu. Tarpe
lebesikišti nei į politiką, nei
belaisvių delei didelio skur
do pradėjo plūteties apaki Į visuomenišką veikimą.
Kunigas yra ne vien ku-! T
• •
mas.
ligų, bet ir tautos sąnariu,

INFORMACIJOS BIURAS.
Laiškas į Redakciją.

Gerbiamoji Redakcija!
Turime garbę šiuomi pra
nešti, jog Lietuvių Informaci
jos Biuras lygiai kaip ir jo or
ganas “Pro Litbuania” iki
karės galui yra perkeltas iš
Paryžiaus Šveicarijon. Jo ad
resas: Vilią Mesidor, Av. Elysee. Lausaniie - Ouchy. Suisse. Malonėkite apskelbti tai
Jūsų gerb. laikraštyj ir patį
laikrašti meldžiame siuntinėti
tuomi pat adresu mainais sri
“Pro Litlmania”.
Su pagarba,
J. Gabrys.
P.S. L. I. B. Įsteigia “Pa
ieškojimų skyrių”. Visi kas
nori susižinoti su savo gimi
nėmis, likusiais Lietuvoje, lai
kreipiasi viršpaduotu adresu.
Reikia pridėti 10c. markę atsa
kymui.

KINIJOS SIERA.
Kinijos siena turi 1250
mylių ilgio. Jos augštis 20

pėdų, tiek pat
beveik ir
storumo. Ji eina per augščiausius kalnus, giliausius
griovius, upęs visame šiau
rinės Kinijos
parubėžyj.
Pastatė ja kiniečiai 220 metais dėl apsiginimo nuo to
torių. Tų, siena iki sieliai
kuogeriausiai užsilaikė. Be
veik tokia pat apkasų sie
na dabar atsiskyrė viena
nuo kitos kariaujančiosios
šalies.

Kiekvienas tautos sąna
rys privalo rupinties savo
tautos reikalais, vykdintijos gerovę. Taigi ir lietuziai kunigai, kaipo lietuvių
tautos sąnariai, ne vien gai, bet ir privalo darbuoties
visuomeniškoje
dirvoje,
privalo kelti žmonijoj tau
tišką susipratimą, platinti
ipšvietą, dalyvauti, steigti
r remti ekonomines ir soriales draugijas, organizuo
ti jaunimą,
darbininkus,
pramoniją ir tt., kad tokiu
Judu pakėlus tautos gero
vę.

Kunigas yra ne
vien
autos sąnarys, bet ir valsti
etijos
pilietis. Kiekvienas
zalstijos pilietis privalo ruointies savo valstijos geroze. Valstijos gi gerovė nenažai priguli nuo gero ar
Jlogo
politikos
vedimo.
□eito, kaip kiekvienas pilie
tis nustatytose ribose, taip
pat ir kunigas turi rūpin
ies ir politika.
Jei atsirastų tokių fanati
kų, kurie imtu skelbti, sa
kysime kad ir gydytoj ams:
“Jus, vyrai, esate gydyto
jai. Jūsų priedermė yra pri
žiūrėti ligonius, kad jiems
sveikatą sugrąžintumite. Ta
tai jums nevalia
kišties į
visuomenišką gyvenimą, ne
valia tverti ar vesti draugi
jų. Jūsų, veikimo dirva yra
ligonbutis, o ne politika”.
Išgirdęs tokius išvadžio
jimus, kiekvienas kultūriš
kas žmogus pečius trauky
tu, stebėdamos
dėl tokio
fanatikų apjakimo.
Tokį stebėtiną savo apjakimą rodo socialistai ir
laisvamaniai,
skelbdami,
kad kunigai negali kišties
i politiką ar visuomenišką
gyvenimą.

V3.Į 1T10S

Žinios
BELGIJOJ VALGOMA
ŠUNIS IR KATES.
Iš Londono
praneša
kad Belgijoj esąs tikras ba
das. Žmonės pradėjo valgy
ti šunų ir kačių mėsų. O
kaikuriose vietose valgoma
net žiurkiena.'

NAIKINIMAS MIŠKU.
Vokiečiai negali atsige
rėti dideliais,
turtingais
Lietuvoj miškais.
Šiomis

Senovėje, nesant bul
vių žmones dažnai badauda
vo,

SUNAIKINTA ŠIOJE KARĖJE REIMSO KATEDRA.
Viena iš gailiausiųjų aša
rėlių dėlei šios karės prida
rytų žaizdų bus už sunaiki
nimų Reimso katedros. Su
ja surišta daug žymių pra
eities kultūros atsiminimų.
Toje vietoje, kame da
bar stovi sugriauta kated
ra, jau penktame šimtmetyj buvo
nedidelė Dievo
Motynos
bažnytėlė. Nuo
496 metų šitoje bažnytėlėje
vainikavos visi
Francijos
karaliai. Pabaigoje IX šim
tmečio, kuomet ta Dievo
Motynos bažnytėlė pradėjo
senti ir griūti, Reimso areivj^kupas Ebonas pradėjo
statyti naujų katedrų. Ypač
veikliai prisidėjo prie sta
tymo Reimso katedros Fran
eijos karalius Liudvikas Pa
laimintasis.
Jis pasiuntė
Reimsan gerinusį architek
tų Romualdų ir leidė išnau
doti statymui senovės ro
mėnų tvirtovių
akmenis.
Katedra
buvo
pašvęsta
vyskupo Ilinkmaro, daly
vaujant visiems franeuzų
vyskupams, Francijos ka
raliui ir jo dvariškiam^. Ir
viduramžio laikais ta ka
tedra jau buvo garsi esan
čiomis joje relikvijomis ir
brangenybėmis.
Čia • buvo
žinomieji vargonai ir lai
krodis, kurie buk dailiaušiai išdirbti tonikomis popežiaus Silvestro II, 1211 m.
Reimso katedra ir didesnė
miesto dalis buvo
ugnies
sunaikinta.
Nutarta kuogreičiausiai katedrų atsta
tydinti. Arcivyskupas Alberiųue de Embare
tam
tikslui paskyrė visus savo
pinigus. Jo pavyzdžiu pase
kė kiti vyskupai ir turtinga
Francijos
diduomenė.
Reimso kunigai po visų ša
Ii nešiojo likusias nuo ug
įlies relikvijas ir kvietė vi
sus žmones aukauti.

dienomis iš Stokholmo pra
Po kaikuiio laiko Reinį
neša, kad Berlyno miškų so katedra buvo atstatyta.
pramonininkai aplankė kai
kurias girias Lietuvoje ir
nutarė pradėti jas kirsti.

PAVOJINGAS ŽAISLAS.

BULVIŲ VEISIMAS.
Su bulvėmis Europa su
sipažino ir pradėjo jas veis
ti pradžioje XVI šimtme
čio. Pradžioje
gyventojai
labai nenorėjo sodinti bul
vių ir dažnai juos tik varu
priversdavo.
Vokietijoje
bulvių sodinimas prasidės
jo Fridricho Didžiojo lai

kais. 1748 metais Prūsijo
je priverstinai buvo įsaky
ta sodinti bulvės. Kareiviai
vežiodavo po kaimus bul
ves ir dalydavo jas valstie
čiams dovanai. Kas nenorė
jo sodinti,
tokį smarkiai
bausdavo. Franeijoje bulvės
pradėjo platįnties
laikais
karaliaus Liudviko
XVI.
Rusijoje bulves išplatino
NEPERTRAUKS KALĖS
earienė Katarina II. Kam
Tos socialistų bei laisva- užderėdavo,
tam valdžia
nanių
fanatikų
pastangos,
duodavo nuo 10 iki 100 rub
l’askutinės telegramos iš
prašalinti
kunigus
iš
visuo

lių dovanų. Daugumas tam
Londono praneša, kad rusų
yra sesnių valstiečių vis dar nevaldžia pasiryžusi taip ilgai meniško gyvenimo,
lietu- norėjo veisti tų naujų vaikariauti, kol ji neįgvs Turki pragaištingos ypač
jos sostinės Konstantinopolio.1 viams. Lietuviai teturi tieksiu.

Iš Krokuvos dabar atei
na žinia, kad į Oriau sugrį
žo iš karės vienas kareivis.
Sugrįždamas namon,
jis
parsinešė parodyti namiš
kiams vienų neišsprogintų
šrapnelį.
Kuomet
tėvas
jau taisės grįžti į karę, jo
suims, šfapnelį paėmęs, nu
sinešė į vienų
kambarį,
ir padaužė jį su
kuju.
Šrapnelis sprogo. Iš vaiko

beliko tik sudraskyti kūno
šuiočiilkai. Šrapnelis, sprog
damas, nukėlė tų namų sto
gų, išvertė vienų sienų ir
sužeidė kelis netoli stovin
čius žmones.

IŠSIGANDĘ KAPITALIS
TAI PAKELIA MOKESTIS.
Perth Amboy, N. J. Čia
kompanijos “iš
geros va
lios” pakelė algas dėl 6,000
darbininkų.

LIŪDNOS ŽINIOS IŠ
MEKSIKOOS.
KATALIKAI ŽIAURIAI
PERSEKIOJAMI.
Nei dešimtos dalies visų
žiaurumų negalima aprašy
ti,
kokiomis
pragarsėjo
Meksikos bedieviai laisva
maniai.
Carranzistai ištrėmė iš
Jamoros kun. Ignacio G ar
čia Romero, kun.
Ranion
Garcia
Romero
ir kun.
Franeisco Padillų
už tai,
kad per pamokslus
laike
gavėnios ragino
žmones,
idant gailėtųsi už savo nuo
dėmes ir mestų
paleistuvingų gyvenimų.
Mieste Monterey bedie
viai laisvamaniai konfiska
vo “De La Luz”
didelius
namus, kuriuose buvo vai
kų prieglauda. Buvo duota
tik 24 valandos išsinešdinimui. Jokie protestai, maldavimlai ir telegramos gu
bernatoriui negelbėjo. Da
bar tuos namus pavertė į
kariškus barakus.
Meksikos bedieviai ne
atsižvelgia nei ant lyties,
nei ant luomo skriausdami
ir išniekindami visaip kata
likus. Jie nūnai sėja vėjų
bet ateis laikas
kuomet
pjaus audrų.
Tatai tokių liuosybę tei
kia žmonėms bedieviai lais
vamaniai, kuomjet jie paliekta šalies valdytojais!

ŽVAIGŽDES
I

Daug žvaigždučių naktelės tamsybėse
Glamonėjas šviesos spinduliais
Ir nuo amžių pasaulio berybėse
Rieda, plaukia paskirtais keliais.
Ir ant žemės yr’ žvaigždžių skaisčiausiųjų
Sutvėrėjo ranka užžiebtų.
Jos spindėjimu savo gražiausiuoju
Rodo kelią siekimų šventų.
Šviečia žvaigždės padangėj mirgėdamos
Puošia skliautų naktelės žvainos;
Karštos girdįs jas seka gėrėdamos,
Plaukia dūmos krutinės jaunos.
Bet ant žemės, čia skurdo, tamsybėje,
Žvaigždę - siela retai pastebės.
Vien paskendus jai amžių gilybėje
Jos šviesa dyvina sužibės.
Ir dangaus ir šios žemės žvaigždutėse
Yr dalelė didžios Išminties.
Ir jomis siela kelių sau nutiesia
Į šviesybę per tamsų nakties.

n
Jau gęsta kruvini saulėleidžio skliautai.
Raudonus spindulius naktis tuoj užgesys,
O tyrų dangų ten, aptvenkdamas juodai,
Tyliai pro girių juodas kįla debesys.
Myliu tave, jautrioji vakaro tyla!
Tu ramini suvargusiųją dvasių;
Su angelais dangaus pakilusi siela
Man audžia mintį ten galingų drąsių;
Ir, lyg sapne, saldžiai skęstu tyloje
Ir pats tampu jos viena dalele.
Man paslaptis tada gamta atkloja
Ir sielų sužavi melodija tylia.
Putinas.

tuomet galėtumėm
skirti
atstovę į Tautos
Tarybų.
Dabar negalima to padaryti, nes M. Sąjungoje yra tik
suvirš 800 sąnarių. Ir šitų
tarpe dar nekurios yra už
sivilkusios su mokestimis.
Butų labai pageidaujama,
idant jos užsimokėtų ir dar
prikalbintų naujas sųnares.
Neapsileiskime.
Imki
mės darbo. Daug moterių
ir mlerginų
tik ir laukia
paskatinimo.

bet jie buvo vadais įvairių
šalių socialistų. Šitai kų kai
ba apie krikščioniją tie so
cialistų vadai:

“Draugai, jus užsipuldinėjate ant musų pažvalgų
religijos klausime, nes jos
yra ateistiškos
(bedieviš
kos) ir materijalistiškos. Aš
pripažįstu, kad jūsų įtari
Italų fronte amunicijų,
mai yra teisingi. Aš esu tik
šovinius kareiviams į apka
ras, kad socializmas galuti
sus atneša šunįs. Jie taip
nai veda prie
ateizmo”.
yra išlavinti,
kad išgirdę
Taip kalba Augustas BebeM. L. Gurinskaitė,
trimito balsų, patys nueina
lis, Vokietijos socialistų bu
A. L. R. K. Mot. Sąjun
į tų vietų, iškur pasigirdo
vęs vadas.
garsas ir nuneša kareiviams gos rašt.
“Visai netiesa, kad socia
--------reikalingos medegos.
lizmo mokslas nėra priešin
gas krikščionių mokslui. Sa
ko — E. B. Basas, Anglijos
socialistų vadas, “The Commonweal”, Vol. IV, No. 116.
“Mes turime pripažinti,
kad
filozofijoje ir politikoje
Nedaug terasi
tokių,
kova
Artinasi L. R. K. Mo kurie taip klaidintu nesusi turi būti nuolatinė
Bažny
terių
Sujungus II-sis sei pratusius žmones, kaip so tarp socializmo ir
mas, Seimas įvyks liepos 6 cialistai. Visiems yra žino čios”. — Kalba Vandervelir 7 dienom. Iki
seimui mu, kad jų partijos pama das, Belgijos socialistų va
mums būtinai reikia padi tai jau irsta, taigi, idant das.
“Socializmas žino, per
partijon
dinti
Sąjungos
sąnarių patraukti savon
skaitlius mažiausia ligi tūk katalikus, jie skelbia, kad mato ir sutinka su Sergiu,
stančio. Todėl
moferįs ir socializmas su religija ne kad tikybą yra tiktai paapsireiškimu
merginos privalo sukrusti kovoja, lies tai yra kiekvie talogišku
ir pasidarbuoti tuo žvilg no privatiškas dalykas. Jie žmonių psykologijoje, arba
sniu. Seimas nepertoli. Rei sako, kad socializmas yra kitaip sakant, netikusiu ap
prisidengusiu
kia tuojaus imties darbo. vien tik ekonoiniškasai ir sireiškimu,
turi
Antai kita nuims artima or politiškasai judėjimas. Tc- dora, ir ji (tikyba)
Italijos
ganizacija, Darbininkų Są čiaus socialistų vadai kar žūti”... — Terri,
junga, taip-pat
stengiasi tais prasitaria, kų jie mano;s0ciahstų vadas.
"Bažnyčia
yra vien tik
padidinti savo sąnarių skai apie tikėjimų, pasirodo kad
tlių. Ar tai mes turime nu jų užduotis yra kovoti su paprastoji krikščionių or
sileisti? Argi ne miela bus krikščionija. Socialistų di ganizacija. Socialistams ti
kaip kėti į ją, skaityties arba biišgirsti seime, kad
musų džiausi autoritetai,
organizacija per metus žy Marksas, Bebelis, Vander- čiuliauties su ja, reikštų tą
Baxas, patį, ką bučiuoti Judošių”.
miai padidėjo sąnarių skait veldas, Kautskis,
Hyndinanas, Quelcha«, La —- Herronas, Amerikos so
liurni?
Moterių Sąjungon
įsto Targneas, Terris Labriolas, cialistų vadas.
Taigi iš šių
ištraukų,
jimas atpigintas! Tik pusė Herronas, Untcrmanas, ir
paprastos kainos. Tai kuo daugelis kitų aiškiai pasa skaitytojau, gali aiškiai su
pai klausia proga musų mo kė, kad socializmas turi ko prasti, kad socializmas su
krikščionija tai kaip ugnis
terims ir merginoms įstoti voti su krikščionija.
Jei tie socialistų vadai su vandeniu.
lietuvių katalikių
organi
Iš to aišku, kad tas, ku
zacijom Visos kuopos turi butų tik vienos kokios įfors
socialistai ris yra kataliku, negali būti
įvykinti extra
susirinki tautos, tuomet
mus ir kalbinti naujas są- galėtų sakyti, kad tai yra socialistu, o kurs yra socia
nares. 1,000 ar daugiau są vientik jų pažvalgos, netu listu, negali būti kataliku.
bendro su
A. Račkus,
narių turėti musų organiza- rinčios nieko
cijai dar ir tuo svarbus, nes) tarpt aut išku
socializmu;
Sociologijos studeiilas.

ŠUNIS ITALIJOS KARIUOMENĖJE.

1,000 SĄNARIŲ MOTERŲ
SĄJUNGOJ LIGI II SEIMUI

KAIP SOCIALISTAI
VEIDMAINIAUJA?

V

SAVAITINIS DRAUGAS
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Bet pasaulė
ilgainiui
ėmė stebėties, dclko italai,
nežiūrint i visus nugalėji
mus, nežengia pirmyn. Pa
sirodė, kad tie garbingieji
Maldauja
jo, kad jis ka laimėjimai tebuvo tik ant
riaujančioms
šalims ofi popieriaus.
Tuomet Italijos gyven
cialiai pasiūlytų taiką. Sa
ko, visa Europa išsiilgusi tojų ūpas nukrito, prasidė
ant val
taikos ir tik laukia iš Suv. jo murmėjimai
Valstijų prezidento oficia- džios O čia ėmė , brangti
valgiai, anglįs, sustojo fa
lio žodžio.
brikai, pakilo
mokesčiai,
reikia eiti į karę, lieti sa
vo kraują, o naudos jokios,
nes nugalėjimų visai nesi
mato.
Galu gale, ant Italijos
ėmė ruguti Anglija ir Franeija, kad ji neveikianti.
Juo toliau, tuo smarkiau
Anglų laikraščiai rašo,
eina. Dabar Alpuose didelis
buk Anglijos ministeris lor
das Robert Cecil pranešė, mvšys pralaimėtas. Austrai
taisos įsigriauti į pačią tur
kad Francija, Rusija, Ita
lija ir Anglija
nutariusi tingąją Italijos šalį Lom
maitinti Leųkiją,
Serbiją bardija vadinamą.
Gailis dabar italai
jsiir Belgiją, o Lietuva, kuri
painioję
į tą karę,
kuri
daugiausiai dėl jų žiauru
jiemfe kaštavo tiek tūkstan
mų nukentėjo, visai užmir
čių žmonių ir tiek pinigų,
šta.
o naudos neikokios.

IS KARES LAUKO
KOVA AUSTRŲ SU
ITALAIS.
Jau nuo kelių dienų aus
trai su didžiausia
galybe
puolėsi ant italų. Tyroliuj
austrai sutraukė net 400,000 kareivių. Smarkiausiai
austrai ant italų užsipuolė
į pietus nuo Sogliobeaspio,
Cosina ir Maronia. Išmetė
italus iš jų
sustiprinimų
pas Piaza ir
Perrignola.
Sutrupino italų frontą 35
mylias ilgumo, atmetė juos
ant upės kranto Eč. Dabar
baisiausia
kova eina ant
tos upės krantų. Upės van
duo su • kraujais sumaišy
tas. Ten pliuduriuoja
di
džiausios galybės
lavonų.
Austrai po to mūšio dau
giau nuo italų
žemės at
ėmė ir toliau paslinko, ne
gu italai per ištisus metus.

TALKININKAI ŽADA VALGIDINTI LENKUS, SER
BUS IR BELGUS.

Popežius dar
buojasi dėl
taikos

PAĖMĖ FRANGUZŲ
APKASUS.

Berlyne naujai skelbia
ma, kad prie
Verduno,
abiem šonais Houcourt —
Esnes vieškelio, į vakarus
nuo Meuse upės, vokiečiai
paėmė franeuzų
apkasus.
International News ko Devyni franeuzų oficieriai
respondentas Camillo Cian- ir 120 kareivių paimta ne
farra iš Rymo praneša, jo- laisvėn.
gei nuo karės pradžios Šv.

Tėvas nenuilstančiai darba
vosi padaryti šiai karei ga
lą. Ir dabartiniais
laikais
Jo Šventenybė
ragina

kariaujančių šalių
valdovus taikinties. Skatina juos
kiti kitiems nusileisti ir pa
daryti galą tai pragaištin
gai karei. Bažnyčios galva
negali žiūrėti į tas baisias
žmonių skerdynes, kraujo
liejimą, istorinių miestų teriojimą.
Yra viltis, kad popežiui
galų-gale pasiseks sutaikin, ti kariaujančias šalis.

BAISUS MŪŠIAI PRIE
VERDUNO.
Antra diena vokiečiai su
franeuzais skerdžiasi Verdu
no fronte. Prancūzai sumanė
atsiimti kalvą No. 304 ir pra
dėjo užpuolimą. Vokiečiai nu
sprendė nepasitraukti nei žin
gsnio atgal. Prasidėjo sker
dynės. Ir jau antra diena ir
naktis skerdžiamasi be palio
vos. Abiem pusėm anų-vieton
siunčiami kiti tūkstančiai.
Francuzai todėl nori atsiimti
tą knlvą, kadangi ten vokie
čiai įgijo labai patogias pozi
cijas. Tos pozicijos vadinamos
Verduno raktu.

REIKALAUJA TAIKOS.
Stockholme,

Švedijoj,

yra užsilikę daug žmonių
iš kituomet, garsios milijo
nieriaus Fordo
ekspedici
jos. Tie taikininkai visas
laikas su kitų neutralių ša
lių žymesniais vyrais gal
voja, kokiuo budu kuogreičiau sutaikinti kariaujan
čias šalis. Šiandie jie mušė

ką Iš Tyroliaus italai stu- ’P!,si’Jstas karės
frontan,
mušiu liniįon. Pirmiami i paskutinę savo ap- 'pirmon
j
minu už tai
darbininkai
siginimo liniją. Keliose vie- i
tose austrai jau .. įsiveržė nivo baudžiami pinigiškoitalų šalin. Niekas negali 11118 P^audomis,
bet tas
nieko negelbėjo.
išlaikyti prieš austrų 305
milimetrų armotas. Jų šo
viniais ardomos .ir griau
namos didžiausios ir stip
riausios kalnų uolos.
Jei austrams pepasisuks
Mažoj San Domingo res
bent kokia svarbi jų ėjime
kliūtis, italus laukia tikra publikoj nesiliauja revoliu
pragaištis. Negana to, kad cija. Nuo tų suiručių daug
svetimžemiai.
jie visu frontu
stumiami nukenčia
Juos
ir
jų
mantą
apsau
atgal, bet austrai žada dar
apsupti jų didesnę dalį. Iš goti Suv. Valstijos pasiun
o grasiančio pavojaus pa tė 700 jurininkų.

KOVA PADANGĖSE, 12
LAKSTYTUVŲ NU
MUŠTA.

Vakariniam karės fronte
per paskutini dvi dieni daug
smarkių musių įvyko padangė
se. Kaikuriose vietose lakū
ną stojo tiesiog dvikovon. Ofi
cialiai pranešama, kad talki
ninkų lakūnai pasirodę daug
sumanesni ir narsesni už vo
kiečių lakūnus. Per dvi dieni
7 vokiečų lakstytuvai sunai
kinta arba numušta žemėn.
Talkininkų tuo metu sunaikin
ta 5 lakstytuvai.
Vokiečiai lakūnai du kar
Iš Wasliingtono telegra
tu buvo užpuolę Dunkirk. 7
fuoja, kad prezidentas Wilžmonės užmušta ir 35 sužeis
sonas dabar išsiuntęs pope
ta.

PREZIDENTAS WILSONAS RAŠĖ POPEŽIUI.

žiui raštą. Tame rašte jis
išreiškia viltį, kad karės
Suvienytų Valstijų su Vo
kietija nebebusią.
Popežius kviečia Wilsoną
padėti sutaikinti kariaujan
čius.

ITALIJOJ DIDŽIOSIOS
KARĖS METŲ SU
KAKTUVĖS.
nių savaitę sueina

me

tai, kaip Italija paskelbė
karę Austrijai. Prieš me
tus visi Italijos laikraščiai
be atodairos kurstė gyven
tojus įstoti
į karę. Ūpas
italų tuomet buvo taip ka
ringas, jog rods, kad visi
karės liga susirgo.
Ir ko ten tuomet nešauk
ta, kokių nesąmonių nepri
kalbėta! Girdi, jie turį pa
sinaudoti momentu, išl mo
suoti brolius iš austrų ver
gijos. Mat dalis italų tebepriguli Austrijai, kur jie
turi pilną liuosybę.
Saukta tuomet, kad rei
kia Balkanuose sustiprinti
savo stovį, prijungti
ten
prie Italijos
bent kelias
provincijas.
Ir šitai Italija ryžos
į
karę. Šimtai
tūkstančių

italijos kareivių puolė ant
Austrijos. Imta skelbti pa
saldei didžius laimėjimus.
Jau vienur, jau kitur austrų
kablegramą
Suv. Vaisti armija sutrupinta, tvirtoją prezidentui
Wi1sonui. vės užimtos.
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ITALIJOS KARALIUS
KARĖS FRONTE.
Italus ištiko baisi nelai
mė, kuomtet juos ėmė mušti
austrai Tyroliaus
fronte.
Nuo gegužės 14 dienos ligi
šiam laikui ten austrai ne
tik italus sumušė ir vij dar
muša, bet jų dar 15,000 pa
ėmė nelaisvėn.
Arčiau to
fronto nusiskubino ir Itali
jos karalius Viktoras Ema

UKRAINIEČIAI NORI
SAVYVALDOS.
Neseniai Vokietijoje su
sitvėrė “Ukrainiečių Drau
gija”. Svarbiausis tikslas
tosios draugijos atbudavojimas Ukrainos (Malorosijos). Neseniai minėtoji drau
gija surengė didžiulį mitin
gą. Generolas von Gebstatel, tosios draugijos pirmi
ninkas, plačiai kalbėjo ta
me mitinge apie ukrainie
čių reikalus ir siekius. Uk
rainiečiams Vokietija galė
sianti, sako generolas, su
teikti autonomiją. Lietuva
ir Pabalti jos kraštas pasili
ksią vokiečių rankose. Prie
Ukrainos prigulėsianti Ode
sa, Charkovas. Kijevas, Ni
kolajevas ir kiti
miestai,
kurie kol kas dar po Rusi
jos valdžia. Visi susirinku
sieji ant mitingo
nutarė
kovoti, idant išplėšus Uk
rainą iš rusų nagų
ir su
teikus jai liuosybę.

24,000 ITALŲ PAIMTA
NELAISVĖN.
Austrai nepertraukia sa
vo užpuolimo prieš italus.
Užuot apilsti, kaip dažnai
po tokių sunkenybių pasitaiko, austrai vis smarkiau
gena pirm savęs priešinta-

PRŪSŲ PASIENIO
TVIRTOVĖS.
Vokietija rytų pusėje yra la
bai sutvirtinta. Kelią į Ber
lyną gina trįs eilės tvirtovių.
Pirma eilė tvirtovių tai: Ka
raliaučius,, Pilan, Bojen (tarp
Mozūrų ežerų) ir Tilžė. Stip
riausia tvirtovė toje eilėje tai
Karaliaučius.
Antra virtinė tvirtovių tę
siasi Vislos pakraščiais: Torn,
Grandene, Kuliu, Malburgo ir
Dancing.
Tre^i eilė tvirtovių ant
Vartos upės: Poznanius, Glogau, Breslau ir Gac. Be šių
dar kelią į sostinę Berlyną gi
na Frankfurto tvirtovės, Kistrin ir Grinemunde.

FRANCUZAI PRADEDA
TAUPIAU GYVENTI.

Franeuzų valdžia šiomis
dienomis užgynė. įvežti
į
Francija iš svetimų šalių
muzikališkus
instrumen
tus, brangius išdirbinius iš
aukso, sidabro ir kitus da
nuelis. Tuo tarpu kruvini lykus, be kurių galima apmūšiai seka paupiais Adige seiti. Amerikos ir Anglijos
ir Astico. Ir visur viršų ima pramonininkai
susirūpinę
austrai.
šiuo įsakymu.

PASISKOILNA
$400,000,000.
Italija neturi pinigų ka
rės Vadimui. Kilus karei ji
nai pasiskolino p&s sąjun
gininkus kelis šimtus mili
jonų dolerių.
Dabar vėl
$400,000,000
skolina
iš
Franeijos ir Anglijos.

KARĖ ORE.

Dr. A. K. Rutkauskas

PlyHlOUth NatlOIial

PASIŲSTA 700 JURI
NINKŲ.

bėgti nelengva. Nes kalnuoa šalis. Kalnų viršūnės re
mia debesius.
Aplink tas
viršūnes turi laipioti karei
viai. Iš tokio karės lauko
pasprųsti yra sunku, jei čia
)at užtaisomi spąstai.
Viennoj oficialiai skel
biama, kad nuo
pradžios
užpuolimo, gegužės 14 d.,
austrai paėmę
nelaisvėn
23,803 italų
kareivius ir
482 oficierių. Beto, 107 ar
motas ir 68 kulkasvaidžius.
Viršminėtų armotų
tarpe
esą 12 didžiulių 28-nių cen
timetrų.

Telefonas Canal 4052

A. M. Norkūnas
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjai
visokių ženklelų
draugystėms, o
ypatingai: k o
kardų, gnziknčių,
metalinių,
anameliuotų i j
padengtų celluloid’n, šarpų,
vėliavų ir karū
nų.
Man pavestas
darbus atlieku
artistiškai.

2302 So. Leavitt St.

BANK

RA B tf S

Plymouth, Pa.

Kapitalas su perviršiu
Prie išsinarinimo ir isipjovimui
$165,000.00.
Tuojau įtrink D-ro Klchter'to
Šitoji Banka p riži bronza
PAIN-E£PELLER
Suvienytų Valstijų valdžios. Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir letuvnikų numylėtas naminis būdas
Moka 3 nuošimčius nuo sudė
Tikras tiktai su pažymėta marke
tų pinigų. Galima susikalbėti
“IKARA”
25c. Ir 50c. buteliukas visose aptiekose arba
lietuviškai
•tuviai nuo

O. N. Postlethwaite,

P. AD. RICHTER & CO.
New York, N. Y

M Washlngton Street,

iždininkas.

Mandagus patarnavimas.

Geriausios Farmo

Svarbi žinia West Sidiačlams.
Kas iš West Side’čių užsisakis
‘DRAUGĄ”,
užmokėdamas
$3.00, gaus dovanu
didžiausį
Amerikos
lietuvių “Metraštį”

dieraštį
per mane
metams
arba per metus dvisavaitinį lai
kraštį ‘Tikyba ir Dora”.
Užsimokėjęs $3.50, gaus per
ištisius metus dienraštį “ Drau
gą” ir mėnesinį juokų laikraštį
“Žvirblį”.
Nauduokitės gera proga!
P. CIBULSKIS,
2112 W. 21 PI.
Chicago, UL

_ Pirkite pu mus farmu didžiam
šioje
Lietuvių Partnerių
Kolonijoj
Amerikoje.
Ta kolonija yra musų
uždėta 1905 metais, ir jau apgyven
dinome su 360 lietuviais. Mes esame
seniausi ir didžiausi farmų pat davė
jai lietuviai Amerikoje.
Mes par
duodame teisingiausiu budu,
tžduo' 4Rme pirkėjams warantuotus popie
rius, Deeds ir čystus Abstraktus be
jokių ekstra mokešėių. Mes turime
šimtus visokio didumo farmų
par
duoti: iždirbtų,
su užsėtais javais
su soaais ir budinkais. Žemė der
lingiausia: lygi su juodžemiu ir m o
liu, ir molis su gera smelžemė. Ge
riausia žemė dėl visokių javų, dar
žovių, sodų, pievų ir dėl ganyklų
Turime daug žemės neišdirbtos, ge
ros, kuri parduodama visokio didu
mo plotais, pigiai, po 86,00 akstis
ir brangiau, ant lengvų išmokėjimų.
Kiekvienas gali tokios žemės pasimti, ir dirbdamas mieste išmokėti,
įgydamas tokiu budu geriausią f ar

JUS GALETE ISAUGITI

PLAUKUS
PASEKMINGAS,
MOKSLIŠKAS
GYDYMAS DYKAI
DEL VYRU IR
MOTERIŲ.

Ar plinka Jums pluaknl?
Ar pražilę jusu plaukai nuo metu? Ar
užkrėsti kokias nors ne sveikumais ir
limpanti jie?
Ar randas plaiskotes. niežas odos galvos?
Ar plinki. bei pradedi plikti?
Ar kenkia kas iš aukščiau pasakytu ilga.
tai stenkitės apsaugų it i jos. l'žsakyketo
iluostrota knygute jusu prigemtę. kalba:
“TEISTOE APIE PLAUKUS,"
Paražita europis garsingo specialisto,
kurioje randas įvairios žinios:
Gražybe plauku,—sudėjimas plauko ir
odos galvos. Priežastis slinkimo plauku
ir žilumas—Kaip užlaikyti sveikata ir išau
ginti plaukus.—Ir kaip tai i penkius savntis turėti gražius plaukus.—žili plaukytai.
—Barzda.—ir dekavones nuo užganėdintu
kliętu.
GYDYMAS DYKAI.
Męs galemo pertikrenti kiekviena, kad
gyduoles CALVACUKA sulaiko slinkimą
plauku prašalįna plaiskotes ir augina gra
žius plaukus U# 10 centu arba krasos
markėms prislustus sykiu su Jusu antrašu.
Męs išsiučeme kiekvienam dolerine dėžutė
Calvacura—os N. 1 ir knygute ‘‘Teisybe
Apie Plaukus." Išplaukėte žemiau atspau
sta kuponą ir aiuskete žiandeh.
Union Laboratory. 8ox 537, Union, N. Y.
UNION LA3ŪRATORY,
Box 537, Union, N. Y.
Alučiu i dedamas 10 centu dėl npmokejimo kaštu persiutimo. meldžiu išsiųsti
man tojaus jusu dolerine dėžutė Calvacura
N. 1 Ir knygute
‘Teisybe Apie Plaukus.”
tPasiuskete sykiu kuponą su Jusu antrašu.)

FaelskuDinkiM

imą,

nusipirkti

žemei,

nes ji greit eina brangyn. Atvažiuo
kite pas mus, mes užtikit"n*ne jus,
kad surasit farmų pagal sat, » norą,
ir už ką busite dėkingi. Kviečiamo
visus miestų darbininkus ir biznie
rius apsigyventi gražiame ir svei
kame krašte,
kur yra aplink vai
kams mokyklų, bažnyčių, geležinke
lių ir gerų žvyruotų kelių, aplinkoje
pirklybinio miesto
Scottville’s ir
pačtavo
miesto
Ludington, Mieli.
Nusipirkite musų kolonijoje farnias,
jums taip patiks ant musų farmų,
kad apie miestą nei pamišlyti ne
norėsite.
Turėsite ant far mos sau
užtikrintą gerą gyvenimą;
trumpu
laiku farma pati išsimokės visokias
skolas, ir jus liksite į kelius metus
turtingais farmieriais. Rašykite tuoj
gausite • Lietuvių Kolonijos mapą ir
farmų katalogą dovanai. Tik idėkits
už 4 e., štampą dėl pačtos kaštų.
Tikras adresas:
A. KIEDIS and OO.
BEAL ESTATE
Feoples

8t,ate

Bank

BuUdln*

BCOTTVILLE, MICU

LIETUVIŠKA

BANKA

TOWN OF LAKE SAVINGSJSANK
Joseph J. Eiias, Savininkas.
1600—4602 S, Wood St. Chicago, III.
Priimame pinigus i Banką užčėdyjimui nuo
vieno dolerio ir daugiaus ir mokame trečią
orocen tą ratomis ant metų. Siuučiame pinigu?
į Vidas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai,
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir
parduodame. Parduodame Aifkortes ant visų
oinijų į k rajų ir iš krajaus, taipgi tikietuaant
t.eležeukelių po visą Ameriką ir Europą
Musų Banka išdirba visokius raštus ir do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluola ypatBkai ir per laiškus. Tik kreipkitės
girftminėtu antrain

Vyriškų Drabužių Išpardavimą s
Mes g va rantuojame kad sutaupysime jums 50% jūsų pi
nigų ant drabužių. Sanitariškai išvalyti, truputį vartoti nuo
$25 iki $85 ant orderio daryti siutai 55.C0 ir augščiau. Nau
ji ir neatimti ant orderio padaryti siutai už pusę kainos $4.
$5 ir $6.00. Ant orderio siūtos kelinės už $2.50.
KUPARAI ir VALYZAI

S. Gordon
1415 So. Halsted St.
Atdara

Chicago, III.

kasdieną (ir Nedalioj) dienomis ir vakarais.

M. A. Norkūnas
Praeitą utarninką ir se- 166 Molrose Street, Montel
redą aplink Verduną ore lo, Mass.
skraidė 500 vokiečių
ir
franeuzų lakstytuvų. Ne
Tel. Randolph S J 46
kuriu jų susirėmė. Keli bu
vo numušti. Tai pirmas at
ADVOKATAS
sitikimas, kad vienam ka
1»
SO. LaSALLE St.
rės fronte skraidytų tiek
(Roora 815) Chicago, Iii.
daug lakūnų.
Ras. 3255 Sa. Halatad St.

BENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGO

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION
ĮKURTA K167

A. A. šlakls

Tai. Drover532<

GIRTUOKLIAI BUS SIUN
ČIAMI KARĖS FRONTAN.

Pearl Queen

M

PIETVAKARINIS KAMPAS LA SALLE IR ADAMS ST.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS

Priimam Depozitas pradedant aao VIENO DOLERIO ir daagiaa, až kariios niekam 3 rtaolučiaa ant metų, karį pride
dam ku pašė metą.
Atdara* Subatoc Vakanda nnn S tos iki 8-tos vai. vakaro
REAL E8TATE DEPARTAMENTAS

Perka ir parduoda propertes ant komisijos; tXkolekt«oja
randa* ir prižiūri propertet; parduoda geros vertė* morsrižine,(kolina pinigas ant įtaisytų variusią (properčių).

Koncertinos

Amunicijos dirbtuvėse
Franeijoj dažnai pasitaiko
nusigėrusių darbininką. To
kie darbininkai visiems la
bai pavojingi, nes jie gali
pagimdyti dirbtuvėse spro
79 — 102 raktų oktavos ir trtgnb
gimus ir kitokias nelaimes.
liežuvėliai, dabar ji yra vartojama vi
Kad girtybę
panaikinti, sų geriausių muzikantų Suvienytos
amunicijos ministeris išlei Valstijose.
do sekantį parėdymą: kiek Pražyk mūsų katalogo, jis yra veltui
vienas
darbininkas, kursi
bus patėmytas girtas,
be
4663 Grose avė.,
nei kokio išsikalbėjimo bus
CHICAGO, ILL

Georgi & Vilak Music Co,

I
I
i

PLATINKITT TARP AMERIKONŲ BROŠIŪRĄ.

A Plea for the Lithuanians
Tai geriausias tarpininkas supažindinti amerikoną
plačią visuomenę su lietuvių tauta ir dabartiniais Lie
tuvos vargais. Atskiras egzcmplioris tik 10 c. Galima
ganti pat:
KUN. J. J.
324 Wharton it.,

K AULAKĮ,
PHILADELPHIA, PA.
arba

“DRAUGO” KNYGYNE,
1300 W. 46th rt.,

CHICAGO, ILL.

I

i

Geguž. (May) 25, 1916. N. 21

SAVAITINIS DRAUGAS

ĮVAIRIOS

žinios

FRANCUOS VALDŽIA KIEK SUV. VALSTIJOSE
ATEIVIŲ.
BAUS KATALIKŲ KUNIGĮ!
ŠMEIŽIKUS.
Gyventojų užsieniuose gi

12.0022 d., 1014, pampi jonai Nekalginčų. Bet Japo-(Dr-stė šv. Vincento
ŠVEICARIJA RŪPINASI limatinių
nija šiandie
perdaug jau Dr-stė šv. Pranciškaus 12.50 to P. M. Prasidėjimo, prisiunstipri, kad jų butų galima Dr-stė Simano Daukanto 8.85 tė Tautos F. $$205.00 ir tuomi
DVASIŠKAIS KAREI nugalėti diplomatiniais gin- Dr. N. l’r. P. Sv. merginų 5.00 pat laiku klebonas, kun. J.
Ad. Paulauskas
18.00 Krasnickas aukavo $50.00.. Ši
maža kolonija lietuvių prisiunLaike prakalbų S. Šim
VIŲ REIKALAIS.
RUSAI SUSIJUNGĖ SU kaus
93.07 t (T. Fondui iki šiai dienai
Blaivininkų kp. vakaras 87.01 netoli $2,000.00. Daug pasi
ypač į akįs
darbavo vietinis klevonas,
PAVYZDINGA ŠALIS. puolaŠveicarijoj
ANGLAIS
MESOPOTA

religijinės
dvasios
Viso
$689.61 gerb. kun. J. Krasnickas, prie
pakilimas. Naujas Šveičiu irinkimo aukų. Visiems Cam
MAHANOY CITY, PA.
MIJOJ.
bridge’o lietuviams
didelė
Viena iš pavyzdingiausių- jos prezidentas yra katali

bai mylįs kaziruoti iš pini
gų. Bekaziruodamas prisi
ėmė $45,000 skolos. Atiduo
ti neturi iš ko. Skolintojai
todėl jį nori patupdyti ka
lėjimai!.

Tautos Fondo komitetas su
garbė turėti taip darbštų ir
rinko :
ridge’o lietuviai su pagelba sa
Rusų raitarija pagaliau
Po $5.00: kun. V. Dargis, W.
Pastaruoju laiku Franciklebono ir toliau links au
susijungė su anglų armija D. Bačkauskas; po $2.00 Viktr|va
l
jos bedieviai pradėjo mela
kų T. Fondui; jie parodys vi
palei Tigro upę, Mesopo Lapinskas, P. Sklaris, Ign.
gingai šmeižti
katalikus,
suomenei, kad ir mažutė lietu
tamijoj. Ten turkams dabar Macijunas, A. Danisevičia, Ui.
ypatingai katalikų kunigus.
vių kolonija, bet ji gali surink
grasia pavojus. Tuo dides Klingienė, D. Banevičius
Taigi balandžio 30 d. iš Pa
ti daugiau aukų ne kaip kita
nė turkams nelaimė,
kad Po $1.00:
didel lietuvių kolonija.
ryžiaus praneša, kad gene
V. Juodeška, Tg. Daukšis, K.
rusai ties Mosul perkirto
Vardan Tautos Fondo val
rolas Roques, karės ministurkams Bagdado geležin- Jurkiavičia, A. Gildą, Supra- dybos tariu visiems aukoto
teris, išleido įsakymą, neš
želį, vienatinį
susinešimą navičius, J. Vainauskas, Jurg. jams širdingai ačių už jų duomeižti katalikų. Nusižengu
su Konstantinopoliu. Be to Krasnickas, J. Mačiulskas, snumą snšelpimui lietuvių nu
sieji bus smarkiai baudžia
Hairheart, Dr. J. D. Riley, J.
rusai kitose vietose nesu
kentėjusių nuo karės.
mi. Jis savo įsakymą pama
B. Keiser, Chas. O. Smitli, J.
A. A. Šlakis,
laikomai veržiasi per Per
tuoja tuomi, kad katalikai
Novakas, D. J. Cleary, Geo.
T. F. Rast.
siją ir užiminėja miestus
yra vieni iš ištikimiausių ir
Miller, J. Gavala, J. Sinith, F.
paskui miestus.
J. Stanad, H. Geonges, J. Žargeriausių Francijos piliečių.
GEIDAUS NEGU
deckienė, M. Aidukaitis, J.
Bedieviai savo šmeižtais tik
TIKĖJOSI.
Azanauskas, V. Valinčius, M.
sėja neapykantą ir
ardo
Kralikas , Tam. Eglinskas, S.
tautos vienybę.
P-as Jolm Firment iš BoKubilius, V. Jusaitis, Alb. Jowersville,
Pa., P. S. K. U. 181
PITTSBURGII, PA.
nikis, M. Buračonckas, P. Kukuopos narys rašo šitaip:
Surinktos šv. Kazimiero bertavičius, A. F. Leskauekas. “Brangus p. Trineri: Dė
Dienoje, šv. Vincento parapi Po 50c.:
kodamas jums už Linimentą
F. Pongonis, J. Janavičia,
joj.
noriu pasakyti, kad aš net ne
Draugija šv. Jono Krikšty P. Švagždvs, A. Valentanavi- sitikėjau, kad Trinerio Linitojo — $50.00; dr-ja šv. Jur čia, Marė Paserpskienė, Ag. mentas galėtų mane paliuogio Kareivių — $25.00; dr-ja Vainanavičienė, K. Sabas, A. suoti taip greitai nuo mano
šv. Vincento — $25.00; A. Sa Rutkauskas, Sim. Milionekas, skausmų strėnose. Aš turė
Telegramos praneša, buk
mulis — $2.00; Isabelė Balsie A. Prikockis, J. Panisevičia, jau skausmus strėnose ir kuo
Švedija, Norvegija,
Dani
J. Andružis, J. Služelis, V.
nė — $2.00.
met jokie plėstrai jau negel
ja ir Olandija kreipės prie
Ratkevičia, J. Baitaitis, K. bėjo, aš užsisakiau Trinerio
Po $1.00:
prezidento Wilsono, prašy
P. Abramavičius, A. Natulo- Grigailiavičienė, P. Roitclis, Linimento ir kaip mano žmo
damos pradėti taikos dery
kaitė, J. Bridickas, P. Kitavi- L. Danisiavičienė, J. Forster, na antru syk mane subraukė,
bas.
čius, P. Balinskas, I*. Mikio- M. Kurtz, Lucik, H. J. Krels, aš pasijaučiau daug gerinus ir
nis, J. Tamnlaitis, V. Mažeiky Žemaitis, J. Hans, J. Ancere- dabar vėl galiu dirbti savo
tė, VI. Nedzinskas, Z.-Janu- vičia, Dr. McDonald, H. Jonės. darbų, kaip ir pirma.
Tlios. G. Harnsby, Fracy, M.
kaitė, J. Virtiems.
“Aš patarčiau kiekvienam
Žalienė, J. Drogelis, J. StaPo 50c.:
tuojaus užsisakyti jį ir laiky
L. Milašius, P. Martinkus, nelevie, M. Gavulla, J. Robin- ti po ranka”. Trinerio LiniK. Traškaitė, J. Bakšys, Jonas son, Mairestella,, C. Foley, H. mentas yra nesulyginamas
Slonis, A. Petravičius, Joana F. Ne\vliort, J. Aleksandravi- vaistas dėti išlauko ramatose,
čia, Ad. Budzinas, Geo. Callar,
daugėjo iki 75 nuošimčiu. Linkiutė, V. Birgaila, J. Pet
sausgėloje, strėnas skaudant,
Kartais yra labai keista
Jei socialistai kovoja su
S. Anusevičius, M. Austrien ,
rauskas, J. Jenkcvičius.
raumenis geliant, sunariams
ir juokinga, kuomet socia kapitalizmu, tai kodėl jų
Smulkių aukų $39.85. Viso J. Cartor, Iz. Teražka, M. Ku- sustirus ir tt., 25c. ir 50c. apIš Zuriclio ateina žinia,
listai prieštarauja
patys laikraščių redaktoriai sten
zas, S. Ganas, S. Jurčikonis, tiekose; krasa 35c. ir 60c.
labo $160.35.
kad Egipte anglų armijoj:
sau, gindamiesi, kad jie at giasi tapti
kapitalistais,
P.‘ Baronas, A. Lutkauskas, J. Atsistikimuose vidurinių kliu
siekiami savo partijos tik imdami po $100.00 į savai kilo maištas. Sukilę hinduStaniukinas, C. Chrutols, S. čių, nevirškinimo, vidurių už
ST. CHARLES, ILL.
sai
prieš
anglus
ir
austraslo visiškai neturi mintyje tę, arba 5,200.00 j metus“?
l’o $1.00: J. Stankevičius, J. Dereškevičia, T. Mažeika, A. kietėjimo, netekimo noro val
liečius.
Buvo
tarp
jų
smar

vartoti blogų priemonių. Ar
Gana jau jums, ponu
Suv. Valstijų vyriausy Jasinskas, M. Stankevičius, Budrevičia, M. Abromaitis.
gyti, svaigimo, galvos skaudė
kių
kruvinų susirėmimų.
Viso
$119.80.
socialistai
protestuoja ar liai, socialistų vadai, maiM.
Baltutaitė,
’
J.
Pocius,
J.
bei pranešta, kad Japonija
jimo, nuovargio, paimk Trine
Senukas,
E.
Kraučiunienė,
J.
ne, bet, kad jų programe tinties žmonių prakaitų!
rio Amerikoninio Karčiojo Vy
sutaisiusi pienus paimti sa
Pctravičia,
J.
Venckus,
B.
G
re
buvo įsprausta vartojimas
N. N.
no
Eliksiro.
Gaunamas apvo kontrolėn jei ne visus
tonas, M. Plunžis, J. Gribavibombų, tai yra faktas. Pri
tiekose. Jos. Triner, išdirbėKinus, tai nors jų dalį, kur
Z
čius, A. Dovidauskas, O. Lin
rodymui, paduodame iš so
jas, 1333 — 1339 So. Ashland
dabar revoliucija
siaučia.
kevičienė,' V. Granis.
cialistų žurnalo “Justice”,
iš
avė., Chicago, III.
Kai kuriose Kinų dalyse
Po
50c.:
B.
Gudaitienė,
R.
spalių 21 d., 1893 iri., ištrau
CAMBRIDGE, MASS.
siaučia
ne
tik revoliu P. Griciunas, J. Tanianauskas,
kų. Lai socialistai
kalba
cija, bet ir anarchija. Kinuo P. Šeštokas, S. Norvaišas, J.
patys už save. Štai pačių
Balandžio 15 dienų, 1916 m.,
se
šiandie toks
pat liū Gerlikas, 0. Vilkas, B. Micke
viršminėta maža lietuvių kolo
Pcrnai algų Durnos at
socialistų žodžiai:
Italijos karės žinyba iš
dnas stovis,
kaip ir Mek vičius, S. Zdanavičius.
nija padarė viešų rinkliavų
“Mes esame prisirengę leido savo kariuomenei įsa stovams išmokėta 1,1)62,953 sikoj.
Japonija tokio sto
(Tag Day) rinkimui aukų nu Suvienyti bažnytiniai lietu
pavartoti
bile priemones, kymų nevalgyti iš Chicagos rub., Durnos kanceliarijos vio negalinti pakęsti. Japo
HARTFORD, CONN.
kentėjusiems nuo karės. Gar vių parapijų chorai iš Scrau683,922
bile ginklų, nuo balsavimo gyvulių skerdyklų prisiųs- reikalams išleista
nija senai buvo manius tų
Aukos, surinktos prakalbose bė visiems lietuviams Cam ton, Pittston, Wilkes - Barre
sušaldytos jautienos ru^o užlaikymui rūmo, kaiki bombų; nuo organizuoto tos
didžiulę kiniečių valstybę p-lės Petrauskaitės, laikytos bridge’o miestelio už taip di ir Kingston, Pa., gegužės 30
posė
balsavimo iki organizuoto mėsos ir konservų, nes kaip mc kiikomi Durnos
paimti savo globom
Bet baland. 9 d., 1916.
delį pasidarbavimų sušelpi- dienų, š. m., rengia perstaty
maišto; nuo parlamentariš- jautienoj, taip ir konservuo džiai išleista 215,100 rub bijojosi kitų šalių protes
T. Delnmkas $10.00; O Ros- inui musų brolių ir seserų mą “Lietuviškas milijoniekų varžytinių, iki politiškos se atrasta mažų geležinių lių. Tokiuo budu išviso su
tų. Aštraus pasipriešinimo manskas $2.00; S. Garinus Lietuvoje.
Tautos Fondas rius ir “Consilium facultakitomis
smulkiomis
išlaido

galvažudystės — mes prie vąšelių. Italijos vyriausybė
trumpame laike pasiųs tų tis”. Įvyks Kcrantone, l’a.,
ypač iš Suv. Valstijų. Bet $2.00.
progos pavartosime
visų, spėja, kad tuo budu norėta mis užlaikymas Durnos bė kuomet šiandie
$1.000.00 sykiu su kitomis au “ Auditorium© ”, 1821 N. Main
Po $1.00:
Japonija
avė. Pradžia 8:00 vakare.
kas tik mums pagelbės at išžudyti kareiviai. Kaltina gyje vienų metų valstijai pamatė Suv. Valstijų dide
S. Tvarijbnaitis, P. Kakalys komis į Lietuvą.
siekiami savo tikslo, kurį mi vokiečiai ir austrai dar kaštavo 2,868,949 rubliai.
lį silpnintą, nusprendė įvy P. Melba, J. Butnoraitė, J. Ža
Apie savaitę atgal Tautos
turime omenyje. Lai tas bininkai, dirbanti gyvulių
Telephone Yards 5834
kinti savo pienus. Iš Euro la, D. kepančius, A. Mozaliis, Fondas pasiuntė $2,000.00 į
bus visiems
suprantama, skerdyklose. Skerdyklų sa
K.
Kručkns,
P.
Cibas,
A.
Kli

pos pusės Japonija nepra
Lietuvą vardu p. A. Smeto
DR. P. 6. WIE6NER
kad mes visiškai neturime vininkai sakosi,
mas,
A.
Gudauskienė,
J.
Ta

jogei jie
nos, Lietuvių Komiteto pir
mato nei kokių prieš tai
mošaitis,
A.
Naiva,
A.
Murajokios baimės”.
pirmu kartu nugirsta pana
3325 So. Halsted Street
mininko, sušelpiami lietuvių
protestų, nes Europa pas
lis, O. Kurauskienė, A. Mazū nukentėjusių nuo karės. Kai
A. R.
CHICAGO, ILL.
šų negirdėtų daiktų.
maukta dabartinės karės ir
roms,
T.
Petrauskienė,
V.
Kai(■•i
kit bus žinia aptur ta, jog
Vakarinių
valstijų su- jai daugiau rupi naminiai
riutė,
T.
Šimkaitė,
J.
Laučka.
Lietuvių Komitetas tuos $2.fragistės inteikė Suv. Val reikalai. Todėl
Japonijai
Smulkių $28.50; viso labo — 000.00 priėmė, Tautos Fondas
Tai. Yarda 1831
stijų prezidentui Wilsonui paliko liuosos rankos toli
$62.50.
pasiųs minėtam Komitetui
DR. J. KUU8
dovanoms 150 svarų pyra muose Rytuose veikti tnip,
MICHIGAN CITY, IND. daugiaus aukų. Minėtas Lie
LIBTUVIS OYDYTOJAS IR CHIRtfeOAS
gą. Tuomi jos norėjo paro kaip jai yra naudingiau ir
3289 S. Halsted St.
Chlca<o.
Per J. Martišiunų aukavo tuvių Komitetas yra užtvirtin
Gydo
Iir«« moterų. »»lkų Ir
dyti, kad sufragistės netik parankiau. Japonijos dip
▼yru. Rpeclalllkal irydo limpančia., ufalaenčjuala. Ir paalaptlnfM Tyrų lirai
tas vokiečių valdžios ir da
šie:
geros
politikierkos,
bet
ge

lomatai tvirtina, kad jei
HlMlMlilHtis: nuo 1 ryta Iki 12; ( Iki 9 y.
Nuo karės pradžios Eu
B. Visgandis $1.50, J. Ster- bar aukos nueina lietuviams.
hftllMRs: im 9 Iki 2 po yBet: ano S Iki 9 ».
Suv. Valstijos nieko sveti
Europoje pernai išrastas ropoje Suv. Valstijose vie ros ir šeimyninkės.
Cambridge’o mieste lietu
binskas $1.00, M. Karalevičius
mo
neprisileidžia
įvesti
būdas padirbti pienų maši ši Rusijos vyriausybės ai
viai daug prisidėjo prie rin
50c., M. Lašas 25c.
tvarkų Meksikoj, tai Japo
nomis. Tas pienas daromas stovas, grafas Nikolas RiaT. Fondo 176-to skyriau;', kimo aukų. Kaip tik Tautos
Phono Yards 2721
nija panašiai gali pasielgti vienas rinkėjas surinko $8.00, Fondus susiorganizavo, tuo
iš taip vadinamų sojos pu- bučinski. Jis čia supirkinėir su Kinais.
pų (Soja hispida Monch). jja caro valdžiai ginklus ir
jaus po Chicagos l’olitiško
J. Martišiunas $1.00.
R. J. JONIKAITIS
Toji
žinia
į
augštuosius
iją,p pienų
Naująjį
vadinama'karės amunicijų. Iš Ncvv
Seimo, lietuviai iš Cambridge,
Viso labo $12.25.
lytai Tyr(, 8alari| Ir 9alk| Lipi.
valdininkus
Iš Rymo praneša, kad Washingtono
Mass., buvo pirmutiniai prie
Yorko dabar praneša, kad
“gciiąinuoju sojanamu”.
8337 So. Morgan, lt,
pi isisiuntimo stambesnių au
MINERSVILLE, PA.
jis ten traukiamas
teis- ugniakalnis (vulkanas) Et padarė didelį įspūdį. Žino
tų pačių pupų daroma
OHIOAOO, ILL.
$453.18 kų Tautos Fondui: — Spaliu gygma, nebus apsieita be dip- Laika ferų surinkta
iniai! už skolas. Grafas la- na vėl pradėjęs veikti.
saldžioji smetona.

jų šalių, tai yra Olandija. Jo kas. Šveicarijos
katalikų
musių išviso Suv. Valstijo je gyvena arti 6 milijonų
sąjunga visotiname
susi
se 3?,243,340. Visi kiti čia žmonių.
Keleiviai, atlankę rinkime Lucernoj
nutarė
pat gimę. Iš ateivių 10,037,- Olandiją,
negali atsigerėti kariaujančių šalių valdžių
480 anglų ir airių, 8,817,- olandiecių darbštumu, kultu...
\ . i i .
*
. , .
’. ,X1
pareikalauti: 1) kad butų
i_lt/x._
x_ ,/
230 vokiečių, 2,300,000 ita ringumu. lai ukes saus. Olan
prašalintos kliutįs,
truk
dijos
ūkio
produktai
žinomi
lų, 1,797,670 lenkų, 2,000,dančios kareiviams mišias
000' žydų, 1,500,000 švedų, visame pasaulyje. Mažai tik
laikyti ir 2) kad kariuome
1,357,169 franeuzų ir virš žemės olandiečiams. Tame jų
Dabar darbštus nėje butų kapelionai.
milijono
norvegų.
Kitos visa beda.
olandiečiai sumanė atimti da
tautos nepasiekiančios mi
Įlanka,
lį žemės nuo jūrių.
lijono.
kuri įsidavusi į Olandija, ža
da pylimu atskirti nuo juros.
Pylimas bus 18 mylių ilgio.
Tokiuo budu Olandijos žemės
plotas padidės 816 ketvirtai
Didelė dalis anglų prie
nių mylių. Jūrė toje vietoje
turi 33 pėdas gilumo.
Pyli šinasi įvedimui priverstino
Bevartant krūvų socia mų pils 9 metus. Dalį tos že kareiviavimo. Jie veda ar
listų literatūros
užtikau mės paliks dėl ežero. Su van šių agitacijų prieš šį suma
laikraštyje “Michigan So- deniu Olandijoje tikra bėda. nymų. Kai kuriuos antimilivaldžia
Dažnai vandenį priseina taristus Anglijos
cialist” redaktoriaus strai
psnelį, kurio ištraukų pa gabenti net geležinkeliu, nes suareštavo ir įdavė kariška
vanduo ten daugelyje vietų jam teismui.
duodame žodis į žodį:
Nusausinimas dalies
“Dirbau sunkiai virš dvejų sūrūs.
metų, ir už kų? Nesurupinau jurų žada trauktis 30 metų.
savo žmona ir vaikais, labiau, Visas darbas kaštuos 150 mi
ne kad išdrįstu prisipažinti. lijonų. Atimtoji žemė nuo jū
Per mėnesius žudžiau save,’ ne rių duosianti kasmet pelno
pažindamas jokio gero. Dir 40 milijonų dolerių ir išmai
bau po 14,16, 18 ir 20 valandų tinsianti 250,000 žmonių.
Tai yra dar projektas. Bet
į dienų, savaitę po savaitei,
mėnesį po mėnesiui, per me visi olandiečiai labai domiai
tus. Tankiau ne kad jus galė jį svarsto ir reikia tikėties,
Iš 3,702 profesorių įvai
jote sapnuoti, man užmokėda kad su laiku užbrėžtas suma rių Vokietijos universitetų
vo neapykanta, pavyda, kerš nymas bus išpildytas.
karėje dalyvauja arti 1,100,
tu ir neteisybe. Nors gauda Vali ožmonių darbštumas! t. y. 30 nuošimčių. Studen
vau po $100.00
į savaitę pra•»
•
tų praėjusiais metais daly
gyvenimui, bet už tai turėda
vavo karėje 50^ t. y. pusė.
vau patirti nemažai rūpesčio
Šįmet gi tas skaičius pa
ir nemalonumo”.

AREŠTAI ANTIMIUTARISTŲ LONDONE.

VARGAS SOCIALISTU
REDAKTORIUI.

Dėlei
taikos

SOCIALISTŲ PROGRAME
BOMBOS.

KIEK VOKIEČIŲ PROFESO
RIŲ IR STUDENTŲ DA
LYVAUJA KARĖJE.

RIAUŠĖS ANGLIJOS KA
RIUOMENĖJE.

VAŠAI ATRASTA
MĖSOJE.

KIEK KAŠTUOJA PER ME
TUS IŠLAIKYMAS RU
SIJOS DŪMOS.

SUFRAGISŠIŲ DOVANA
VILSONUI.

DIRBA MAŠINOMIS
PIENį.

AUKOS TAUTOS FONDUI.

RUSUOS ATSTOVAS
TRAUKIAMAS TEISMAN.

i PRADĖJO VEIKTI DGNIAKALNIS ETNA.

JAPONIJA GRASIA
KINAMS.

$1,000.00 TAUT. FONDUI

TEATRAS IR BALIUS?

5

SAVAITINIS DRAUGAS

Geguž. (May) 25, 1916. N. 21
C| DV A
hipy
v«ul\ni IlLtff

IR Uybu gali pasiųsti agitacijos i Kasos Globėjai:— J. StulgailUsmU II* tikslu artimiausio apskričio' tis, 140 So. Meaie St., Wilorganizatorių, kuris turėtų pa kės-Barre, Pa.

NEW JERSEY APSKRIČIŲ rinkti auką ir emigracijos rei J. B. Valukonis, 233 Broadvvay, S. Boston, Mass.
kalams. Jo kelionės išlaidos
už sugaištų laikų turėtu bū
SUVAŽIAVIMAS, ii-ti atlyginta
Dvasiškas Vadovas, — kun. J.
iš Susiv. iždo.

Buk tikras, kad Jūsų sunkiai uždirbti pini

gai yra padėti bankoj, kuri duoda Jum pilną už
tikrinimą.

Pradėk taupyti šiandie; reikalinga tik vie
13. Kad emigracijos klausi Jakaitis, 41 Providence st.,
AVorcester,
Mass.
mų paimtų Į savo rankas.
nas doleris, kad pradėti taupymo darbą.
Nevvark, N. J.
Antgalo nutarta surengti iš Knygius, — kun. S. J. Struc
Delegatai buvo iš šių kuopų: važiavimą aplinkinių kuopų.
kus, P. O. Plymouth, Pa.
Visados daryk biznį su banka,
3 kp., iš Elizabeth, N. J., J. Vietos suradimui parinkta ko- Gydytojas, — Dr- A. K. Rut
.Jakimavičius ir Ig. Balčiū misijon V. Jurkevičius ir S.
kauskas, 2302 So. Leavitt
KURI YRA BANKA
nas.
st., Chicago, III.
l’ranis.
36 kp., Nevvark, N. J., J. Sekantis abiejų apskričių su
Daukšys, J. Radzevičius, V važiavimas
nutarta laikyti CHICAGOS I APSKRIČIO
Jurkaitis, S. l’ranis, A. Stan Brooklyne, N. Y.
S. L. R. K. A. ADRESAI
kevičius.
Valdybon išrinkti: Antanas
42 kp., Brooklyn, N. Y., J Stankevičius iš Bloomfield, N.
Lukoševičius, Y. Daubaru, P. -T., pirmininkų, o Petras Mont Pirm. A. J. Sutkus, 6321
Prli Ashland Avė. Ir 47 gatvžs
Sulig nutarimo Susiv. L. brangina Susivienijimą ir Bendravičienė, P. Isodžiutė, S. vila iš Brooklyn, N. Y., rašti So. Fairfield avė., Chicago,
B. K. A. 31 Seimas Įvyks geidžia jam kloties, pats pri M. Karvelis ir K. J. Krušins ninku.
III.
išteklius arti $6.000 000
Suvažiavimo rašt.
Philadelphia, Pa. šv. Kazi valo darbuoties privalo sten kas.
Kast.
J.
J.
Palekas,
4629
St. M. Karvelis.
60 kp., Bayonne, N. J., V.
miero parapijos svetainėje, gties pirmu pirmiausia paPo valstijos priežiūra.
S. Paulina, st., Chicago, III
226 Wharton st. Jis prasi- dauginti skaičių sąnariu, P lažas.
Ižd. J. Žakas, 3339 So.
108 kp., Maspetb, N. Y., M
dės pirma utarninką, birž. Dabar prie Susivienijimo
Seniausia, didžiausia ir stipriausia banka |
Emerald
avė., Chicago, III.
Milukas.
mėn. 6, 7 ir 3 d., tad visos priguli su viršum
10,000
vakarus nuo Stock Yardų.
Organizatoriai:
134 kp., Brooklyn, N. Y., J
gerb. kuopos malonės pra-i lietuvių. Jeigu dar
prieš Butkevičius, P. Montvila, A.
A. J. Sutkus, 6329 So.
dėt rengties prie 31 seimo, i Seimą
kiekvienas iš tų
Fairfield avė.,
Chicago,
Andraitis, K. Šeiniis, M. GaSLRKA. 133 kuopa, Van III.
Dienotvarkis bus pranešta 10,000 pasistengtų prikal lečkienė.
binti dar vieną tai mv.3ų
vėliau.
A. Nausiedienė, 917 W. 33 st.,
133 kp., Brooklyn, N. Y., K. dergrift, l’a., turės savo mėne P. P. Pctrėnas, 422 Issinį
susirinkimų
gegužės
28
Chicago,
III.
būrelis jau turėtų
20.000 Dumblis,
Su pagarba,
Lenkauskas, J.
land avė., Rockford, III.
dienų.
Įvyks
šv.
Gertrūdos
Jonas Jaroševičius, 1048 WasK. J. Krušinskas, sąnarių. Pašvęskime dau- Krasniekas, J. Miliauskas, O.
bažnytinėj
svetainėj,
12:30
die

hington
st.,' Norwood, Mass.
Prez. giau laiko labui organiza- 'Lukoševičienė, P. LukoševiSEKANČIOS
KNYGOS
Iždo
globėjai
: V. Kadzevičnu
nų. Visi sąnariai kviečiami
cijos, kurį mums taip daug/*1118susirinkti ir rržsimokėti užvilk GALIMA GAUTI S. L. ŠVENTO ANTANO DRAUGI ir F. Patašius.
žada, kurioje musu viltis!
! 165 kp., Harrison, X. J., J.
R. K. A. KNYGYNE:—
Maršalka: J. Makauskas.
tas mokestis.
Taip-pat bus
JOS, WAUKEGAN, ILL., VAL
Sutraukykime retežius ne- Masmauskas.
renkama extra mokestis 23c.
DYBOS ADRESAI:
173) kp., Paulsbdro, X. J., K. iš kiekvieno sąnari. Tai rei
' įrangumo ir visi uoliai sto1. “Būdas senovės Lie
Apaštalystės Maldos S. Š. V. J.
- i kime prie darbo. Parodyki- Jonušys.
kia atlikti pirm seimo. Bus tuvių” — Daukanto.
Pirmininkas, Steponas Kelio- Dr-stės, Dievo Apveizdos para
ime
pašaliui jog mumyse
174 k}>., Brooklyn, N. Y., J. daug ir kitokių reikalų.
tis, 1344 So. Jackson st.
2, Chrestomatija” —
pijos valdybos adresai:
Geg. 14, 1916, Mieste

Peoples Stock Yards

STATE BANK

SLRKA. roy S0SIRINKiMAI,

Draugijų
Reikalai

dar neužgeso būdas, dvasia

Pečiukaitis ir M. Toluba.

Išviso buvo 30 delegatų, at
stovaujančių 10 kuopų.
Susirinkimą atidarė J. Dau
kšys, pakviesdamas išsirinkti
posėdžių vedimui viršininkus.
Pirmininku išrinktas P. Mon
tvila, raštininku S. M. Karve
lis.

J.

K.

Stankus,

•

Pagelbininkas, Kazimieras Bui
kun. Miluko;
ba,
1416 So. Park are.
rašt.
3. “Europos istorija” —
Protokolų raštininkas, Anta
Freeman;
nas
Samoška, 1230 So. Vietoria
SLRKA. 100 kp. turės savo 4. “Lietuviai Amerikoj”
St.
mėnesinį susirinkimą nedėlio
— Jono;
Finansų raštininkas,
Jonas
ję, gegužės 28 dieną, 1 :(X) po
Bakšys,
1327
So.
Vietoria
st.,
pietų Aušros Vartų parapijos 5. “Kuomi žmonės gyve Kasininkas, Antanas Bakšys^
svetainėje. Meldžiami visi są na” — Jociaus;
6. “Petras Žemaitis” —

^nusų prosenuolių, jog muArtinasi Susivienijimo sų gislose dar teką lietuLietuvių Rymo
Katalikų viskas kraujas. PasišvęskiAmerikoje Seimas. Visi nodėl idėjos.
Gelbėkirėtų, ydant jis turėtų kuo- ,me tėvynę.
Darbuokimės
didžiausi pasisekimą, kuo- Dievo ir
tautos naudai,
daugiausiai nuveiktų, kuos- Tvirtinkime didžiausią lienariai susirinkti užsimokėti
kaitlingiausiai dalyvautų ja- > tuvių organizaciją,
Bus 'skiriamas Astrauskis;
Toliaus paaiškinta, jog a- mokesčius.
me visi Amerikos .lietuviai . .. Kazys J. Krušinskas,
7. “Kražių skerdynė”
biejii apskričių sušaukimo tik seilium atstovas.
kun'
Žilinskis;
katalikai. Kiekvienas, kurisJ’ Prezidentas S. L. II. K. A. slas yra sulieti tuodu apskri
♦J. Lobikis, rašt.

8. “Diedai
ir Gražinai
čiu j vieną, su kuo visi dele
— Mickaus;
gatai vienbalsiai sutiko.
R.-KAT.
AM.
SUSIV.
LIET.
Ant aplikacijos turi būj
įnešta sumanymas, kad įne
ANTRAŠAI:
VALDYBOS
šimų Komisija negali atmes
kuopos antspauda, ir par:
NUO DIENRAŠČIO
ti paduotų Seimui apskr. nu
Šai
viršaičių ir k rasi
Prezidentas, —
K. Krušins
Delei
svarbiu
priešas-*
tarimų. Nutarta, kad apskri
“DRAUGO” ADMINIS
kas, 59 Teneyck st., Brook ženkleliu už 10c.
čių
seimo
rengėjai
galutinai
čių
nutarimai
Seime
privalo
Kun. S. J. Struckui
TRACIJOS.
lyn, N. Y.
nusprendė Seimo sesijas lai būti svarstomi.
kyti ne šv. Kazimiero pa 'Tolinus nutarta nuo šiųdvie Vice - Prezidentas, — A. Pet
Pakeitus
savaitraštį
rauskaitė, 563 N. River si., Jaunas vargonininkas, s
ra
į).
bažnytinėje
svetainėje,
jų
apskričių
paduoti
Seimui
“Draugą” į dienraštį bu
niau dirbęs prie lenkiškos pr
V/aterbury, Conn.
sekančius Įnešimus:
paieško vietos .pri
vusį savaitinį “Draugą” kaipo buvo paskelbta, bet
Sekretorius, — J. S. Vasiliau rapijos
1. Kad Susiv. L. R. K. A.
Naujoje
Lietuvių
Salėje,
Mc
skas, 112 N. Greene st., Bal- lietuviškos parapijos.
S. L. R. K. A. organą pava
raštinė laikytųsi ant vietos,
prie
Moyamensing
avė.;
kautis vesti chorą ir supran
timore, Mo.
dinome “Savaitinis Drau
kur saugiai butų užlaikomi vi
taip
Carpenter
ir
(hristian
tantis
bažnytinias apeigas. A
Kasierius,
—
Pranas
Bnrba,
gas”, kuris eis vietoje sa
si
Susiv.
dokumentai.
458 Main st., Edwardsville s i ša ilki te į “Draugo” adm.
vaitraščio “Draugo”. S. L. gatvių. •
2. Kad Seimas išpildytų
A. S.
Delegatams apsigyven \\ aterburio Seimo nutari nr/— —Kingston, Pa.
R. K. A. sąnariai užsimokė
ję į Centrą 10c. pridavę sa ti galima nurodyti: Grecn’s pirkti Susiv. namų Brooklyne.
and Chestnut 3. Kad Susiv. įsteigtų savo FRATERNAL BENEFIT SO CIETIES VALUATIGN
vo adresą
Centrui, gaus liotel, 8th
“Savaitinį Draugą” dykai, st., AVindsor liotel, 1217 Fil- organą (pilno formato savai
liotel, tinį laikraštį).
t. y. už savo
mėnesines bert st., Keystone
REPORT
4. Lėšų Lomių sutvarkyti
duokles “Centro Lėšoms”. kurs yra arti nuo PennsylMade by Lithuanian Roman Catholic Alliance of Americi
Dienraštis
“Draugas” vailia Station. Nuo Ilea- taip, kaip reikalauja valdžios
yra visai atskiras laikraš ding terminai arti \Yindsor įstatymai, mokant ne daugiau, as of December. 31, 1915 to the Insurance Departments o
various statės pursuant to the reųuiroment of the la*v.
tis.
Sąnariai
neimanti liotel, nelabai toli ir Grecn’s kaip 10c. j mėnesį nuo as
VA L KATI ON EXHIBIT
mens.
‘Savaitinio Draugo”, kai liotel.
Assets — Actual and Contingent
po organo, turi mokėti už
Iš Keystone arba Wind- 5. Susiv. raštininkų rinkli 19. I’veseiit Mid-Year value of Futur Net Cont3-jiems metams, bet suradus
dienraštį 53.00, kaip ir vi sor Imi ei važiuojant į Sei
ribution .................................................... $560.498.
svarbią priežastį, kad galima
si kiti.
Atpiginimas yra mo svetainę, užvis geriau
21. Admitted Assets, Lss $3,692.31 National, Poor
butų prašalinti kiekvienu lai
& Expynce Filiais not available for dailus 58.844.7
vien tik tiems, kurie ima yra imti karą ant Areli st.
ku. nelaukiant Seimo'.
savo organą
“Savaitinį No. t), kurs eina i rytus. Tas
6. Kad visus pinigus kasi
Totai......................................................... .........$619,343.41
Draugą”.
karas eina iki 4tli st., užsi ninkas padėtų bankan Susiv. 26.
2)7. Aniount of Nat’l l’oor & Expenee Fund.........
3,602.3
Dėlto S. L. R. K. A. sąna suka ant 4tli ir eina jąja. vardu, o už savo darbą gautų
38. Aniount of “Non Admitted” Assets
non
riai, neužsimokėję už dien Keikia pavažiuoti 8 skve Seimo nuskirtą algą.
Liabilities — Actual & Contingent
raštį, tegaus savo organą rus, išlipti ant ( hristian st.,
7. Paskubinimui išmokėji
Preseiit Mid-Year Value of l’romiscd Benefits $445,022.26
“Savaitinį Draugą”.
2,640.00
paeiti į rytus du skverų ir mo pašalpą ligoje išmokėti be 32. Accrucd Liabilities ............................................
34. Net, Siek and Accident Fund .........................
4,922.60
Kurs iš S. L. R. K. A. Ims svetainė.
Iš (Jreen’s iždo globėjų parašų.
8. Kad pomirtinės luitų iš
sąnarių gyvenančiųjų Su hal. galima imti karą ant
mokėtos
laike 30 dienų po ap- )6. Totai.................................................................. $452,584.91
vienytose Valstijose, bet ne Clieųtnut st., važiuoti lik 2
2)9. Accrucd elniais on Fxpci co Fund...................
130.00
Čikagoj, norėtu turėti dien st., imti karų No 5, važiuoti Į : ikynmi visų reikalingų doku- 40. Assets (Item 26) to Liabilities (Item 36) ..
136.85'<
raštį, tam me3 atiduodame iki Christian st., arba paeiti
1
9. Kad centro valdyba butų 41. The above Vnluation indicatos that on the Imsis of the
dienraštį pigiau. Kad gauti iki 4tli st., imti Kittner ka
N. F. C. tablo of Mortality v. ith intorost at 4 por cont, the
renkama referendumu.
dienraštį ji beturi primo rą, važiuoti
iki Christian 10. Prirašius j Susiv. nia- future assessmonts of the socioty, ai the net rates now being
kėti tik 2 dol. į metu3.
st., paeiti 2 sk\> ių į įtins.nf.gU 5 sąnarius, kad vis- eollected, together vitli tlie now iuvested assets, are silfPinigai už dienraštį yra j Nuo Chestnut į Itli st., ne- viena už kiekvienų sąnarį Indų ficien to niel all eertificates as tbey niature by tbeir temis,
witb a margiu of safetv of $166,758.56 (or 36.85%) over and
geriausiai
siusti per kps.įduoda pass, reikia imti cx- mokama po 25 centus jį priabove the statutory standards.
sekretorių, kuris paliudija,! change.
kalbinusiam sąnariui.
ArtJmr M. Sicgk, Actuary.

SLRKA... DOMAI.

SAJŲ, A, 314
SEIMO RENGĖJO

kad esate SLRKA. narys ir
Branguious minėtuose Kad kiekvienas apskritys
visad reikia pažymėti prie viešbučiuose
nuo $1.00 ir po senovei turėtų savo organi
kokios kuopos priklauso. . augseiau iki kelių doleriu. zatorius. Gi į tas vietas, kur
n ra organizatorių, centro vai
“DRAUGO.” ADM.
Seimo rengėjai.

Edyar

Notary
of Baltimorc, Md.
//.

('rotnuell,

J.

S.

Pirm. — A. Stulginskas, 715
\V. 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. Grisius, 732 W.
19th st.,
Kasos glob.: Zof. Bartkevb
čaitė, 1828 S. Peoria st.,
Al. Klimas, 558 W. 14 st.,
Maršalkų, — Mikolas Jatu-(
žis, 622 W. 15 st.,
Susirinkimas kas pirmų nedėdienį mėnesio, Apveizd. Die
vo parap. salėje, 3 vai po pietą.
ŠV. JURGIO KAREIVIO
DRAUGYSTĖS, N0RW00D,
MASS., VALDYBOS
ANTRAŠAI:

Pirmininkas, Stasys Kadaras,
1038 Washington st.,
Pirm. pagelb., Pranas Kudir
ka, 31 Franklin st.,
Protokolų raštininkas,
Jonas
Ruškis, 18 Tremont st.,
Fin.
raštininkas, J. Versec
kas, 1184 Washington st.,
Kasierus, Viktoras Kavaliaus
kas, 22 Sturvant avė., ‘I
Iždo globėjai:
Jokūbas Puzinas, 20 Pond st.,
Barnasius Jankauskas Willow
st.,
Martinas Bulkšas,
39 Tre
mont st.,
Maršalka, Stasys Kamila, 39
Tremont st.
NEKALTO PRASID. PAN. ŠV.
DRAUGIJA, WAųkeGAN1 ILL
ADMINISTRACIJA:

Pirmininkė — Ona Vasiliuts,
1349 So. Linclon st.
Vice-pirmininkė — Anastazi
ja Pavalkykė, 1340 So. Park avė
Prot. rašt. — Antanina Kasi
rirrTumnKHR, n.a£iiuicr&B iviik-į liauski’itė, 1345 So. Park are.
Finansų rašt. — Elžbieta Nelas, 1020 — 1022 S. Main st.
vardauskaitė,
1221 Vietoria st.
Pirm. pagelbininkas ir Iždi
Kasininkė
—
Marijona Zeleninkas: P. P. Petrėnas,
422
[liakiutė, 1320 So. Lincoln st.
[sland av.e,
Protokų raštininkas: J. J. Merčaitis, 1530 West st.,
Phona Cinai UIS
Finansų
raštin.: J. Žolinas
DR. A. YUSKA
1129 So. Cliurcb st.,
TAUTOS FONDO VALDYBA

Pirmininkas Dr. A. K. Rut
kauskas, 2302 So. Leavitt i>t,
Chicago, I1L
Raštinikas Adv. A. A. ftla- •
kis, 3255 So. Halsted st., Chi
Public.
cago, III.
Iždininkas B. Vaišnora, 1514
Vasiliauskas, Secretary of the Carson st., S. S., Pittsburgh, Pa.
Litli. R.-Cath. Alliance of Am. Iždo Globėjai:

LIETUVIS GYDYTOJAS

1749 So. Halsted

CHICAGO, ILL.

ŪSŲ metodą iimokinsime jus arglų kalbą labai trumpama laike*
jūsų name arba khasose dienomis
bei vakarais.Riijk paailkinimų. Ocunal

A

merican School U l.angoagea
zjtw. tetn n. t/4,*. 4zth
ciiicagc.il..

•

Geguž. (May) 25, 1916. N. 21

SAVAITINIS DRAUGAS

6 ,

Laikraščiui “Pro Lith- S^8*^^®*'^*^^®*^*®*®**®*^®*1**®*®*1**®*^^-^®^

ŽINIOS IŠ LIETUVOS

KAREIVIO LAIŠKAS.

Sąmoninga gaspadine

i|IŠ LIETUVIŲ GYVENIMO;
II
AMERIKOJE
I

visada turi savo namuose buteliuką
uama'' spauda
yra labai
U-ro Rlcbtar’lo
prielanki ir tankiai
tūli
PAIN-EXPELLER
strapsneliai buvo perspaus
Neabejojantis būdas jtrinimui nuo
skaudėjimo Reumatizmo, persišalJuozas Grybas, tarnau dinti kituose įtekminguose
dimo, išsinarinimo ir tt.
laikraščiuose.
Tikras tiktai su pažymėta marke
jąs rusų kariuomenėje, ra
“ĮKĄRĄ”
laikraščiai. Prie Sus-mo L.
nas koks nors centras pa
Lenkai turi daugybę sa
25c. ir 50c. buteliukas visose aptlekou arba
šo
J. Tamašauskaitei į Valstačiai nuo
imtu visą darbą savo rani. K. A. prisirašė keliolika
F. AD. KICHTER & CO.
vo laikraščių
kiekvienoje
94-80 Waahlnirton Street.
Mcw York, N. V
paraiso, Ind.:
kosna.
Pasekmės
valstijoje ir visose kalbose, SOCIALISTAMS IR LAI naujų sąnarių.
Pradėjus vasario 14 d.
GRAŽI prakalbų puikios! Rockfor
Mes net dėl Europos tu
ir, žinoma, juose rašo daug SVAMANIAMS
Laimė dar, kad tai buvo
1915
m. siunčiu tamstai sep
do lietuviai
geidžia, kad pastebėta anksti
rime permažai darbininkų,
neteisybės
apie Lietuvą...
ir tuoj
tintą laišką ir neturiu nuo
;ankiau atvažiuotų p. Rač atspauzdinta kiti plakatai,
tatai Amerikon nieko nu
Puota.
Lenkai turi
savo centrą
tamstos nei kokios žinios.
ius su p. Sutkum ravėti kuriuose buvo
siųsti negalime, tečiaus ne
Šveicarijoje, kurs yra ne
išaiškintas
Gegužės 14 d. Sus-mo L.
Antri metai, kaip
niekas
abejojame, kad Jus ten pui
paprastai veiklus. Jų dele-i R. K. Amerikoje 137 kuopa usnis iš musų dirvonų!
dalykas
tikroje šviesoje.
nerašo man. Neturiu žinių
Bezdžionologas. Teatras “Dėdė
kiai mus pavaduosite. . .
gatai tankiai landžioja pas surengė puikias prakalbas.
Atvažia
nei nuo namiškių, nei nuo
Bendras darbas, vienas
popiežių. Neperseniai buvo Kalbėjo Loyolos Universi
vo” įvyko gegužės d d. ir
pažįstamų ir draugų.
Iš
tikslas mus jungia.
Jau
rašyta laikraščiuose,
kad teto studentas Al. M. Rač
vįskas nusisekė
kuopuiniekur nėra nei kokio suraminėjome,
kad
mums
stin

tūlas R. Dmovskis ir gra kus ir organizatorius p. A.
BROLIAI TAUTIEČIAI!
kiausiai. L. D. S. manoma
įniuimno šiam vargingam
ga darbininkų.
Centralis
fas B. Platelis buvo
pas J. Sutkus. Pasiklausyti šių
nemažai pelnė.
padėjime.
Nežinau, kur
SOCIALISTŲ
ELGIMOS.
Jus žinote gerai, kokion Petrogrado Komitetas at
popiežių, melsdami užtarti prakalbų atėjo gan daug.
Bezdžionologas.
yra mano matušė ir seselės
vargų bedugnėn
nugrimz siuntė Šveicarijon savo at
už
lenkus;
pie
progos
pla

Buvo taip gi nemažai ir so
ir ar jos dar
gyvos. Tuo
Šiomis dienomis socialis
do musų tėvynė. Tiktai ki stovą ir įgaliotinį, advoka
čiai
kalbėję
ir
apie
Lietuvą,
cialistų
tarpu esu “nestrojevoj ro
tas K. Ž—kas
nunešė į
tas Jeremijas galėtu išro- tą P. Šalkauskį. Jis dirba
buk ji priklausanti LenkiVisupirmu
tapo
supažin

toj”, bet teko girdėti,
jo
Rockfordo Police Station
kuoti ir apraudoti
visas su mumis. Butų gerai, jei
dintas su publika p. A. J.
gai prisieis eiti pirmon mū kai.
sūnų 2 metų J
Lietuvos nelaimes. Never gu ir Jus atsiųstumėte vie
Keletą dienų pirm mano Sutkus. Jis ragino katali savc( tikrąjį
šių linijon. Čia praeita žie
savo
amžiaus, paliko jį ten ir pa
tas butu lietuvio vardo, kas ną arba ir daugiaus
ma
nebuvo
šalta.
Tik
gaila, išvažiavimo iš Lauzannos, kus organizuoties į didžiu
sakė, kad jis jo nenori au
šiandien nesiskubintu jos atstovų, darbo butų užtek
kad negaliu tamstai pasa p. Gabrys gavo iš Vatika lės apdraudos organizacijas.
tinai,
o
tada
galėtumime
ginti ir atsižada visiškai.
gelbėti, kas ramiai žiūrėtu,
Į E* Paso, Tex., vakar
kyti, kokioj vietoj esu. Tas no nuo popiežiaus sekreto Jo kalba nors ir trumpa,
geriaus
vieni
kitus
pažinti,
Kitas
socialistas
Al.
B
—
kaip merdi tūkstančiai mu
parkeliavo Suv.
Valstijų
kuriame bet buvo labai
turininga,
aštriai uždrausta. Čia vis riaus atsakymą,
susiartinti
ir
pagaliaus
su

kis
paliko
savo
žmoną
ir
du
sų brolių bei seserų.
konsulis Fletcher iš Chiir rimta
kas brangu. Visokie daiktai rašo, kad popiežius buvo graži, mandagi
vienyti
musų
veikimą.
vaikučiu
ir
dingo
nežinia
Jus, tautiečiai,
pirmi
liuahua miesto, Meksikoj.
yra kokius 35 kartus bran sujudintas p. Gabrio žinio Panašių kalbėtojų, kaip p.
..
Generalio
Komiteto
nu

kur.
Iš
seno
jis
sakydavo

ištiesėte suvargusiai tėvy
Su juo parkeliavo ir kiti 9
kaip pirm karės. mis apie lietuvių didelį var Sutkus, Amerikoje yra la
dėl karės gesni,
si
draugams,
kad
nekenčia
nei geibstančią ranką, Jus kentėjusiems
amerikonai.
Jie pasakoja
(Ant laiško voko pažymėta, gą ir pasižadėjo kiek išga bai mažai. Publika jo kalba
savo
vaikų.
Taigi
Rockfor

parodėte
jog, kad ir toli Lietuvoje šelpti valdyba:
baisius
daiktus.
Visoj šiau
kad laiškas
išsiųstas iš lės suteikti Lietuvai pagel buvo labai užganėdinta.
Originale
pasirašę:
do socialistai ne tiktai tiki rinėj Meksikoj Siaučia ba
esate nuo Lietuvos, tečiaus
Dvinsko. Matyt, tas varg ią.
Trukšmingu
ratavimu
Pirmininkas:
B.
Ginet
—
bet das ir anarchija. Tūkstan
jūsų širdįs plaka
dėl jos.
Kas link manęs, tai ki tapo pasveikintas Al. Rač į socializmo teoriją,
dienis yra kur Padauguvyj.
Pilsudzkis,
praktikon
bando čiai meksikonų, vyrų, mo
Skaitlingos, energingos ir
tą subatą skaitysiu
refe kus. Satyros budu jis gvil jau ir
Red.).
Vice-pirmininkas
:
St.
ba

vykdinti.
veiklios jūsų organizacijos
terų ir vaikų, neturi ko val
ratą Barcelonoj apie Lietu deno socializmo teoriją bei
ronas
Brunnow
ir
D-ras
daug Lietuvai padarė, dar
gyti, nei kur prisiglausti.
vių tautos vargus.
materijalizmą. Jo kalba bu BEDIEVIŲ PURVINOS
daugiaus, tikimės, padarys. Antanas Viskantas.
Jie mielai
susispiestų į
Mano paskaitos
yra vo taip įdomi ir aiški, kac
Sekretorius: Vladislovas
PRIEMONĖS.
Garbė Jums,
Tautiečiai,
Suv. Valstijas, jei šių vy
iliustruotos. Tam tikri pavei net ir aršiausi katalikiško
kad nepamiršote savo Mo- Daumantas — Dzimidaviriausybė juos priimtų.
kslai yra nuimti iš karės se prakalbose trukšmada
čius.
L.
D.
S.
23
kuopa
rengė
tynos — Tėvynės,
pabėgėlių padėjimo.
Be to vienas pabėgėlių
riai socialistai pamiršo da
Sąnariai:
Kunigaikštis
Mes gyvenantieji Švei
Čia dedame ištraukas iš pa
teatrą gegužės 6 dieną š.
pasakoja,
jogei Carranzos
Kitą savaitę
žadu at ryti betvarkę.
carijoje lietuviai pasekėme Juozapas Puzyna, Juozapas nos Y. Pauvreau grometos, ra
m. Teatre žadėta lošti “Dė
vyriausybė visiems
savo
lankyti Barcelonos vysku
Musų bedieviai po Rač- dė atvažiavo”.
jūsų pavyzdį.
Tiesa, vos Korybutas — Purickis ir šytos gert), musiį veikėjui po
’ >
kariuomenės vadams slap
pą, Varragino arkivyskupą kaus prakalbų vaikščioja
nui D-rui Rutkauskui.
dabar tepradedame darbą. Antanas Steponavičius.
Bedieviai,
norėdami
pa

tu pranešimu įsakiusi žu
ir kitose vietose. Ispanijoje kaip žemę pardavę. Mat p
Įvairios kliutįs, o ypač men
kenkti
katalikų
draugijai,
dyti be pasigailėjimo ame
Barcelona, balandžio
8 d. kunigai turi didelę įtekmę Račkus, visiškai sukritika
kas musų skaičius trukdė
anglų
spaustuvėje
katalikų
rikonus, gyvenančius Mek
į žmones, ir manau, kad su vo bedievius.
kurie tiki
RANGUS TAMSTA:
pradėti anksčiaus platesnį
vardu
atspauzdino
plakatus
sikoj. Carranzai viešai vi
Atvažiavau Ispanijon su jų pagelba galėsiu surinkti buk jie paeiną iš beždžio
veikimą. Tik gruodyje pa
ir
išdalino
juos
po
žmones,
suomet
meilinasi į Suv.
įtiksiu darbuoties
lietuvių nemažai Lietuvai aukų, nes nių. Koks buvo nusistebėji
reitų metų įsteigėme Genekad
girdi
paskirtąją
dieną
Valstijų
valdininkus.
Bet
Ispanijoje yra gan turtingi; mas Rockfordo šliuptarnių
labui ir susipažinau su daug
ralį Komitetą
nukentėju
to
rengiamojo
teatro
nebe

už akių tas gudrus plėši
(veikėjų, kaipo
sekretorė ir geros širdies žmonių.
kuomet jie išgirdo, kad dar
siems dėl karės Lietuvoje
busią.
kas kasa duobes ameriko
Su pagarba
vinizmas
20 amžiuje vis
autų biuro Paryžiuje.
šelpti. Komitetan priimta
Šitai
kaip
skamba
bedie

nams.
Yvonne Pouvreau. mažiau ir mažiau beturi pa
Mano užduotis
yra ne
iki šioliai 12 sąnarių, jo
vių išdalytasis
teatro at
Taipgi pranešta,
kad
sekėjų. Aut galo, gerb. kallengva, nes Lietuvos tauta
valdybą sudaro
žemiaus
šaukimas:
Carranzos oficieriai ir ka
Jbėtojas sustiprinęs katalikų
yra mažai žinoma ir daugu
pasirašiusieji.
Teatras
“
Dede
Atvažia

reiviai sėbraujasi su plėši
dvasią ir nuslopinęs viso
ma priskaito lietuvius prie
Kaip visur taip ir čia
n
vo
ku Vilią. Ir visuomet pasi
kios
rūšies laisvamanių
lenkų.
pradžia sunki, ypač dėlto,
Buvo
apgarsiniai
iszeisti
rengę stoti jo apginiman.
karštąjį ūpą, ragino visus
Musų mėnesinis laikraš
kad karė visus labai įvar
kad
subatoj
6
d.
Gegužio
tis “Pro Lithuania”
yra
gino, o prašančių
didelė
Vienas pabėgėlis, išspru nesiduoti vedžioti savę už
skaitomas su dideliu žingei kęs iš Lietuvių Brastos, pa nosies tūliems tariamiem- — May 1916 Unity Hali,
daugybė išsėmė
visuome
“beždžionių
ai Kampas N. Main ir Muldumu mokytojų, politikie sakoja, kad vokiečiai tuo siems
nės duosnumą. Bet nenusto
puikus
skaityti berry St. atsibus
rių, kliubuose kningynuose, jaus po užėmimo tos tvirto niams”. Ragino
jame vilties.
Sustiprinę
ir tt., ir mies jaučiame, kad vės įkūrė amunicijos fabri moksliškas ir doras knin- Teatras Bet dabar dalykai
Komiteto centrą, bandome
reikia spauzdinti jį dvejose ką. Lapkričio 10 dieną pra gas, laikraščius, kaip “Drau virto kiteip. Todėl teatras
steigti jo skyrius kituose
kalbose — franeuziškai ir eitų metų toje fabriko j e ne gą”, “Darbininką”, “Vy yviks 11 d. Gegužio. Nes
Europos miestuose. Jau įs
angliškai.
teigta toks skyrius Baziletikėtai ištiko
sprogimas. tį”, “Tikybą ir Dorą” ir mes visi gerai žinom kad.
14 UŽMUŠTŲ, 30 SU
6 d. Gegužio, atsibus didelis
Lietuvių pasišventimas Fabriką liko
joje. Be to, ketiname agi
sunaikinta. kitus.
ŽEISTŲ.
sąjungiečių labui yra labai Žuvo virš 120 darbininkų ir
tuoti spaudoje, garsindami
Gaila, kad p. Račkus tu Teatras “Nihilstai” rengeŠiomis dienomis
Gibbdidelis ir, kadangi aš esu užveizdėtojas
atsišaukimus,
straipsnius,
pulkininkas rėjo greit išvažiuoti ir ne inas 8 Rockfordo Draugijų
N. J. vietinėje
franeuzė, o mano
tėvynė Moric Petcold.
ruošti paskaitas apie Lie
Po Tad mes kaipo katalikai, stoįvn’e
Vokiečiai galėjo ilgiaus kalbėti.
yra nemažai
nukentėjusi fabrikos susprogdinime įta prakalbų, p. Račkus prašė turemi grina sazinia ir ne amunicijos fabrikoje ištiko
tuvą, leisti
atvirukus su
Kol
Lietuvos reginiais ir kitais
nuo vokiečių, tai ištikrųjų rė vietinius
ir laisvamanių norėdami uzkingti. Atidc- smarkus sprogimas.
gyventojus. socialistų
įmanomais budais
rinkti
man yra keista ir liūdna, Lapkričio 21 dieną 42 įta duoti klausimų, bet
musų. dam teatro ant 11 d. Gegu kas ir griuvėsių atkasta 14
aukas. Šalip to, gyvendami
kad Francijos žmonės ma riamieji buvo sušaudyti.
“mokslinčiai” pasirodė esą žio. Tai yra ant ketvergo užmuštų darbininkų ir 30
Europos centre, neutralia
žai atkreipia atydos į jūsų
silpnais nykštukais ir bai vakaro teatras atsibus, toj sužeistų.

ROCKFORD, ILL.

Šveicarijos

Komiteto
Atsišau
kimas

ROCKFORD, ILL.

ANARCHIJA IR BADAS
MEKSIKOJE.

Svetimtaučiai
dėl Lietuvos.

VOKIEČIAI LIETUVIŲ
BRASTOJE.

IR VĖL SPROGIMAS AMU
NICIJOS FABRIKOJE.

me krašte, stengsimės tar
pininkauti išsiblaškusiems
tautiečiams.
O dabar kreipiamėsi prie
Jūsų, Broliai
Tautiečiai,
prašydami prisidėti prie to
darbo ir pavaduoti mus Amerikoje.
Nuo
Europos
sunku daug tikėties, nes ji
labai karės suvarginta, tai
gi reikia stengtis sunaudoti
turtingų amerikiečių duos
numą. Šiuo tikslu būtinai

reiktu pristeigti musų Ko
miteto
skyrių Amerikos
miestuose ir tuosna
sky-.
riuosna pritraukti kuodaugiaugįai pačių amerikiečių
(o ne vien lietuvių). Kokiu
budu šitai
įvykdinti, jus
geriaus išmanote.
Mums
rodos, jog reikėtų, kad vie-

VOKIEČIAI STIPRINA
GARDINAIš Dvinsko
praneša,
kad vokiečiai iš Gardino vi
sas įstaigas perkėlė į Balt
stogę. Gardine tik liko ka
riškos įstaigos.
Vokiečiai
sumanė Gardiną
padary
ti galinga tvirtove, ir dabar
dienomis ir naktimis
ją
stiprina, pila naujus apkasus ir tt.

žmones. Taigi skaitau savo
priederme laikyti paskaitas
apie Lietuvą
didesniuose
Francijos ir Italijos mies
tuose.
Ponas Gabrys .dabar dar
buojasi Šveicarijoje, ir jo
veikimas šiame taip labai
svarbiame
momente yra
neišpasakytai
naudingas
jūsų tautos ateičiai. Jis yra
nepaprastai darbštus ir ap
sukrus. Bepig
butų, kad
daugiau rastųsi tokių tėvy
nainių kaip jis.
Taigi Amerikos lietuvių
priedermė yra padėti jam
prakilniuose darbuose. Jei
ne p. Gabrio veikimas Fran
rijoje, tai Lietuva vargiai
butų žinoma vakarų Euro
pai.

paezioj Unity Hali Su Pa
Lietuviu Darbininku
SaSjunga 23 Kuopa Komitetas”.
Tai štai kokiu purvinu
budu kovoja musų bedie
viai! Katalikai tiesiog tame
darbe įtaria
socialistus,
nes jie
yra
didžiausiais
priešais Lietuvių Darbinin
kų Sąjungos. “Jau turime
siūlo galą, sako, jie surasi
mo ir kamuolį.... Atspauzdinti katalikų vardu plaka
tus, paskleisti juos, suklai
dinti žmones,
ir kenkti
draugijai, tai yra perdaug
nepadorus darbeliai. Be to
dar plakatuose pažymėta
kad
tai yra Petrėno —
Grembos spauda, kas yra
gryna melagystė.

Vos tik vienas klausi
VILNIAUS GYVENTOJAI. liais.
mas ir protestas kalbėtojui garba

Andai buvo paskelbę, kad
vokiečiai įsakė surašyti Vil
niaus gyventojus. Lenkų dien
rastis “Dziennik Chicagoski”
paskutiniam numeryj praneša
pasekmes to surašymo. Vil
niuje dabar esą 136,880 gy
ventojų. Tame skaičiuje len-

duota, kam jis girdi išvadi
nęs socialistų
laikraščius
mulkintojais ir melagiais.

Čia p. Račkus tuoj, nieko
nelaukęs, ir parodė “Nau
jienų” 95 No., kuriame pa
dėta melaginga iš Rockfor
do žinia. Tas, kurs davė šį
kų 68,687, žydų 59,112, lietuvių.klausim^ išstatė* save tik

3,676, baltgudžių 2,046, -Csų
2,001, vokiečių 1,047 ir 211 ki
tų tauųš Prieš karę buvo
200,000 gyventojų. Tokiuo bu
du, sako “Dziennik Chicagos
ki” galime drąsiai tvirtinti,
kad senovės Lietuvos sostinė
faktiškai yra lenkų miestu.
Tik iš skaitlinių aišku, kad ir
dabar didesnę lietuvių daugu
mą Vilniuj priskaityta prie
lenkų.

ant juoko.
Iš eilės vėl
kalbėjo p.
Sutkus. Socialistams nors
ir buvo karštoka, bet tylėjo
kaip nebyliai. Žodžiu
sa

kant prakalbos labai pavy
ko.

Pertraukose,

“Aido”

eboras padainavo
keletą
dainelių. Po prakalbų buvo
užrašinėjama
katalikiški

Spėjama jog tai darbas
kariaujančių valstijų agen

tų.

GERA PROGA BŪTI
ŪKININKU.
Mes turime kelius ukius, ku
riuos kiekvienas gali nupirk
ti, nors ir mažai pinigų turė
damas. Yra gyvuliai, visi pa
dargai — eik eik ir gyvenk.
Ūkininkų draugija mielu noru
viskame ko truks jų aprūpins.
Norėdami gauti smulkesnių ži
nių apie pirkimą ūkių atsiliep
kite šiuo adresu: P. A. Ma
žeika, Lietuvių Ūkininkų Drau
gijos Amerikoje pirmininkas,
R. 21
60 Cascade, Wis.
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SAVAITINIS DRAUGAS

1$ LIETUVIU GYVENIMO
AMERIKOJE

1 LIETUVIU BALSĄ

PHILADELPHIA, PA.

LIETUVIŲ BALSAS rūpinasi žadint' lie
tuvių tautos sąmonę ir stiprina jų dvasią, kad kan
triai lauktų karo pabaigos.
LIETUVIŲ BALSAS padeda šviestis ir tobulinties: jis ragina tautiečius šiuo ištrėmimo metu
pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik dora ir naudin
ga, o nesigabenti grįžtant tėvynėn nieko, kas žemi
na musų tautą,
LIETUVIŲ BALSO
didžiausias troškimas
sujungti tautiečius viena tautos ir tėvynės meilės
juosta ir paruošti kiekvieną lietuvį, kad, kaip tik
paliaus žvangėję ginklai, tuojau grįžtų Lietuvon,
nes tėvynės žemelė, pavirtusi per karą dirvonais,
prirausta duobių ir griovių, laukia ariama ir valo
ma, o nugriauti tėvų kapai — aptveriami.
LIETUVIŲ BALSAS, dėdamas savo skiltyse
kuopigiausia kaina skelbimus - ieškojimus, grąžina
tėvams vaikus, vaikams tėvus, padeda surasti nu
klydusius brolius, seseris, gimines ir pažįstamus.
LIETUVIŲ BALSO kaina:Rusijoje metams
5 rb; 9 mėnesiams 3 rb. 90 kap; 6 mėnesiams (pu
sei metų) 2rb. 60 kap.; 3 mėnesiams 1 rb. 30 kap;
vienam mėnesiui 45 kap. Užsieniuose metams 9 rub.;
9 mėnesiams 6 rb. 80 kap.; 6 mėnesiams (pusmečiui)
4 rub. 60 kap.; 3 mėnesiams 2 rub. 35 k.; T mėnesiui
80 kap. Skyrium numeris 5 centai.
Iš Amerikos pinigus, laiškus gauname. Siun
tinėti “Liet. Balsą” į užsienius rusų cenzūra ne
kliudo.
SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus ra
što) eilutė (dalinant puslapį į keturias skiltis) prieš
tekstą — 60 kap.; po teksto — 30 kap.
Pabėgė
liams, ieškantiems gimimų arba darbo petito eilutė
po teksto —10 kapeikų.
Amerikoje prieš tekstą
50 centų, po teksto 25 cen. petito eilutė, giminių
ieškantiems po teksto 10 centų petito eilutė.
Adresas:

BLAIVININKŲ VAKA

RAS.

21 geg. šv. Kazimiero
parap. bažnytinėje svetai
nėje buvo blaivininku va
karas. Buvo kalbos dainos,
vaidinimai.
Kalbėjo kun. Dr. Augnstaitis, kun. Dr. Staniu
kynas, Pr. Juras ir M. M.
Šlikas.

Kun. Dr. Augustaitis il
goj kalboj aiškiai išdėstė,
kaip alkoholio vartojimas
silpninąs žmogaus protą, va
lią, kaip kenkia sveikatai,
kokią pragaištį inedegišką
ir doriški} daro pavieniams
žmonėms, šeimynoms, pa
galiau visai tautai.
Kun.
Dr. Staniukynas papasako
jo atsitikimą iš veikimo di
džio piešėjo Leonardo
da
Yinci. Šis rengėsi
piešti

paskutinius vakarienės pa
veikslą, rinko typus iš gy
vu žmonių, kurie nuduoti}
ypatas Viešp. Kristaus ii*
apaštalu. Karti} bažnyčioje
giedorių tarpe jis pastebė
jo jauni} vaikiną malonaus
veido, kurs jam
pasirodė
tinkančiu Kristaus
y patą
perstatyti. Toliaus tas gar
sus vyras darbavosi kelintą
metų rinkdamas typus ap
aštalų išreiškimui. Ant ga
lo reikėjo
rinkti žmogų
kurs nuduotų Judą Iskariotn. Kartą einant pro patil
tę jis
pamatė girtuoklį,
kurs jam pasirodė tinkan
čiu Judus išreiškimui. Ty
rinėjant kas jis
vienas.
Leonardo da Vinei sužino
jo, kad yra tas pats, kurs
kitados buvo gražus ir ti
ko Kristaus y patai persta
tyti.
Taip tą žmogų girtuok-

lybė atliktinė.
Abelnai, visi kalbėtojai
gerai nurodė
baisias girtuoklvbės pasekmes ir blai
vybės idėjos
prakilnumą.
Visi geros valios žmonės iš
to džiaugiasi, nes girtuoklybė yra baisi šmėkla, pra
rijanti pavienes ypatas ir
šeimynas, vedanti į nupuo
limą ir skurdą net tautas.
Apart kalbų buvo dainos
ir vaidinimai. Vyčiai padai
navo keletą gražių
dainų
vodo vau jaut ponui
I Inde
liui. Alačiuniutės Lucija ir
Konstancija,
dainavo dvi
daini. Viena mergaitė, ro
dos, Vclcniutė, sakė eiles.
S. Kvietkus vaidino Gir
tuoklį, paskui jis vaidino
Žydo pasikalbėjimą su so

KAZIMIERAS MIKUTIS
Laidotuvės atsibuvo utarninke, gegužio 23 d.
Velionio kuuas iškilmingai su bažnytinėmis apeigo’gomis likosi iš namu paimtas 8 vai. ryto ir nulydė
tas į šv. Kryžiaus bažnyčią, iš kur po gedulingą šv.
mišių nulydėtas į šv. Kazimiero lietuvių kapines.
Lai būna jam lengva šios šalies žemelė .
Velionis paėjo iš Judainių kaimo, Laukuvos par.,
Raseinių apskr., Kauno gub. Amerikoje išgyveno
apie 13 metų. Buvo plačiai žinomas kaipo jaunas
biznierius Town of Lake apylinkėj.
A. a. Kazimieras turėjo 32 metu amžiaus, neve
dęs, priklausė į “Liet. Vėliava Am. No. 1“ dr-ją.
Buvo susipratęs lietuvis ir vedė dorą gyvenimą. Mir
tis patiko netikėtai, nes gegužės 20 d. likosi namie
užpultas nežinomu piktadarių ir nušautas.*
Giminės ir pažįstami, norėdami apie tai plates
nių žinių, galite kreipties į velionio brolį, Joną Mi
kutį, 4615 S. Donore st., Chicago, III.
Nuoširdžiai tariame ačių gerb. kun. Statkui už
iškilmingą velionio kūno pasitikimą, p. V. Daukšai,
vargonininkui, ir zakristijonui už nuolankų patarna
vimą, taip-gi p. Ežerskiui, graboriui, už mandagų
patarnavimą. Taipgi ačių “Lietuva” benui už da
lyvavimą laidotuvėse, visiems grabo ir kvietkų nešė
jams ir nešėjoms. Labai ačių biznieriams ir pa
žįstamiems, kario dalyvavo laidotuvėse.
Su nuliūdusiomis širdimis liekame velionio gentįs:
Brolis Jonas, brolienė Marijona, ir pusbrolis
Mykolas — MIKUČIAI.
ko sau duonos
žydiškose
dmmkcpyklose. K< nnpanijos, matydamos, kad pakė
limas kainos ant duonos su
teikia tik nuostolio, paliko
kainas po senovei. Kaip ka
da ir gaspadinės yra galin
g(»S.

BRAVARAS TAPO
LEDAUNE.

Tš Augusta, Ga. pianeša, kad valdžia atėmė licensc nuo Augusta
Brcwing
kompanijos. Taigi šį kom
panija pavertė savo milži
cialistu. Paskutiniojo rolę nišką įstaigą į ledaunę ir
pavadino “The Augusta'Iee
lošė St. Narbutas.
Žydas visus didžiai pra and Iee Cream Company”.

juokino.

’

Žmonių buvo nemažai.
Garbė 44 kuop. blaivi
ninkams tai vis
surengu
siems, kurių tarpe labiau
siai pasidarbavo, J. Šefeltaitė ir J. Grigaitis.
Žvirblis.

MOTERĮ! BOIKOTAS.

MAŽIAU MOTERŲ
SKALBIKIĮI.
Kuoinet, Dcnevėryjo už
darė smuklės, baltinių skalibimo kompanija gavo 401

naujus kostumerius. Reiš
kia, kuomet, vyrai girtuo
kliavo, tai vargšės moterys
Pittsburg, Pa. Gegužės
turėjo skalbti drapanas pa
20 d. moterys susitarė ne
čios. Colnradns gubernatopirkti nm\ tūlą firmų duo Irius štai ką pasakė: “Salili

nos. Kclcljų dienų jos pir-

Skaitykite ir Platinkite

1

nai daugiau nesiurbs bied-

LIETUVIU

NAUJAS KNYGŲ

KATALOGAS
Šios knygos gaunamos “Draugo”
Kningyne. Užsisakant pažymėkite kningos vardą ir numerį. Pinigus mažiaus do
lerio galima siųsti krasos ženkleliais.
Adresuokite:
“DRAUGAS”,
1800 West 4Gth Street,
Chicago, III.
Tąsa
240. Ponas Tvardauckas, garsus bur
tininkas. Žingeidus su įvairiais
2paveikslėliais pasakojimas, pa
gal surinktas liaudies legendas.
Vertė B. Nevalgęs. 110 pusi. .. .40
241. Raistas — The Jungle. Para
šė Upton Sinclair. Lietuvių gai
lio n versta iš angliškos. Apysa
ka paimta iš lietuvių gyvenimo
Chicagos mieste dirbančių sker
dyklose. Antra laida. Chicago,
Ilk, 1912 m., pusi. 355 .......... . .85
Ta pati audimo apdaryta......... 1.15

I

Robinzonas Kruzius.

251.

Susiskaldėliai.

253.

BALSAS

Petrograd, Baskov per. 29
(

i

RUSSIA
265.

Jau išėjo

iš spaudos

Pamaldų Vadovėlis.

270.

AMERIKOS LIET. R.-K. BAŽNYČIOMS.

290.

Sutaisė ir išleido A. L. R. K. Kunigų Sąjunga.
PAMALDŲ VADOVĖLYJE rasi Maldas, Giesmes,
Stacijas, Graudus Verksmus, Apaštalystės Pamaldas,
iu}jų prakaito... lombardai
Rąžančių, Tretininkų Įstatai ir tt., viską, kas musų. Baž
ir kalėjimai
daugiau ne
nyčiose, viešose pamaldose, yra vartojama. Prie to vis
ko knygutė labai paranki, nors turi 297 pusi., ir labai
gaus sau kostuinerių... Aš
manau,
kad su Colorado j pigi, nes “Pamaldų Vadovėlis”
Į šikšnele apdarytas, auksiniais, kraštais, kaina tik 60c.
skaitysis ne nuo to laiko,
. Į audeklą apdarytas, auksiniais kraštais, kaina tik 40c.
kada prijungė prie Suv.
Mokesnį galima siųsti krasos- ženkleliais. Viršiaus
Valst., bet nuo to laiko ka
dolerio išpeikant money order. Adresuokite.
da tapo sausa”. Tai yra ka |
DRAUGAS PUB. CO.,
da paiTaikintas girtuoklia
vimas.

Chicago, III.

!> 1S00 W. 46th Street,

296.

•<

334.

340.

Mokykloms Vadovėliai.
No. 735 LIETUVOS ISTORIJA. Sutaisė Pranas, 112 pusi.
1099 KRIKŠČIONIŠKO MOKSLO KATEKIZMAS Su
rengta ir užgirta trečiojo Baltimores Koncilijaus. Pa
gal anglišką sutaisė Kun. F. B. Serafinas. Dalis I
1100 KRIKŠČIONIŠKO MOKSLO KATEKIZMAS
Dalis II
1105 TRUMPA LIETUVIŲ KALBOS GRAMATIKA. Su
taisyta mokytojaus Juozo Damijonaičio, perspausta
iš Trečiosios Laidos
1133 ABC Rašymo ir Skaitymo Pradžiamokslis. Su
taisė mokytojas Juoz. Damijonaitis. Dalis I. Kie
tais drobės apdarais
ą
1134 SKAITYMO PRADŽIAMOKSLIS. Dalis II.. Su
taisyta J. Damijonaičio. (Vartojama vietoje “Foi-‘
ką Žvaigždutės”), kietais drobės apdarais.
1138 GEOGRAFIJOS VADOVĖLIS. Su paveikslais ir
spalvotais žemlnpiais. Sutaisė Juoz. Gabrys. 77 pusi.
NAUJAS ELEMENTORIUS. Parašė A. iŠ B.
Užsakymus siunčiant adresuokite:

25c.

343.

15c.

348.

25c.

352.

35c.
354.
25c.

355.

35c.

356.

75c.

10c.

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

358.

Chicago,

III.

i

Graži mo
rališka pasaka. Antra pertai
syta laida. Chicago, III. 1903
m., 83 pusi...................... ................. 20

243.

252.

m
ž

Vaizdelis iš mu
sų sodiečių gyveninio. Parašė
J. Gerutis. Shenandoah, Pa.,
62 pusi........................... . ................. 20
Saldei
nusileidžiant.
.Iš musų
Karionės. Kalėdų vakaras. Ša
trijos Raganos apysakėlės. She
nandoah, Pa., 62 pusi.....................15
Širdis. Parašė italų kalboje Ed
mondo de Amiči, vertė į lietuvių
kalbą Matas Grigonis. Didelis
veikalas ir gausiai paveiksluo
tas. Tai yra pamokinančios apysakos formoje parašytas vei
kalas, kurs tinka lygiai vaikams,
kaip ir suaugusiems. Šis veika
lai yra išverstas visų civilizuotų
pasaulio tautų kalbose ir turėtų
rastis kiekvieno lietuvio namuo
se. “Tėvynės Mylėtojų Draugi
jos” 21-as leidinys, Chicago, III.
1915 m., 362 pusi........................1.50
Gražiai apdaryta...................... 2.00
Tris Keleiviai:
Krikščionis, žy
das ir turkas.1 Pamokinanti apysaka. Parašė T. VvšniausVertė P. B. Chicago, Iii., 92 p. .25
Ta pati audinio apdarais.............. 45
Užkeikto
urvas.
Pagal lenkiš
ką parašė P. B. Užimanti apy
saka. Chicago, Ilk, 1904, 288 p. .50
Vinco Kudirkos Raštai.
Surin
ko ir spaudai prirengė Juozas
Gabrys. Spauda Otto von Mauderode’s, Tilžėje, 402 pusi. Vi
si šeši tomai (pavieniais neparsi duoda) .............................. 3.00
Žmogus ne pliuškis. Vertė iš šve
diško Nėris. Labai graži apy
sakėlė, kaip turtingo prekėjo su
ims apsivedė su varginga mer
gina ir laimingiau gyveno už ki
tus, apsivedusius su turtingomis.
Chicago, Ilk, 1899 m., 23 pusi. .. .10
TEATRO VEIKALAI.
Akis

už

akį,

dantis

už

dantį.

Juokai viename akte. Perdirbta
iš vokiško. Chicago, Ilk, 1907,
29 pusi.............................................. 10
Baltrus Turazeris.
Drama tri
jų veiksmų iš darbininkų gyve
nimo paimta. Parašė P. Langman. Vertė A. M.—čys. Skai
tyti smagi, lošti lengva, gilus ir
graudingo turinio Brooklyn, N.
Y., 1909, 81 pusi.............................20
Betlėjaus stonelė, arba Kristaus
užgimimas. Drama II aktuose.
Chicago, Ilk, 1906 m., 30 pusk .. .15
Brangusai
pabučiavimas.
Vie
naveiksmė komedija. Parašė Činarov’as. Išvertė P. Pėtliukas.
Vilniuje, 1909 m., 24 pusi.............. 15
Consilium faeultatis. Vieno vei
ksnio komedija. J. Aleksander
hr. Fredro. Vertė A. Matutis.
Chicago, Tik, 1913 m. 47 pusk
Dėdė atvažiavo.
Komedija vie
name akte. Pagal lenkišką su
taisė K. B-a. ir M. P-is. Chi
cago, Ilk, 62 pusi............................ 20
Degtinė
Vienaveiksmis scenos
vaizdelis.................................. :. .10
Dcklcmatorius.
Deklemavimui
eilių ir monologų rinkinys. Su
paaiškinimu kaip reikia deklemuoti ir žaisti. Surengė K. J.
Chicago, Ilk, 1911 m., 164 pusk .50
Draugas. Vieno veiksmo drama.
(Toliau bus)
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DRAUGAS

Chicagoje
NU?TOWN OF LARE.
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ris. Mokestis yra 50 nuošimčių nupirkimui nuo Turkijos PaI mažesnės palyginus su unijos lestinos. Palestinų reikia praįnokesčiu. Reikalaujama pa- dėti apgyvendinti žydais. Ten
'kėlimo algos. Tikimosi, kad musų tėvynė, sako Morgentau.
Laimingos kelionės!
streikas Ims laimėtas.

LIETUVIAMS KNYGOS
Sutaisė Pranas. Visi
privalome žinoti savo bočių praeitį. Ge
riausiai iš šios kningelės................................ 25
1105 Trumpa Lietuvių Kalbos Gramatika. Su
taisė mokytojas J. Damijonaitis. Labai
suprantamai išaiškyta lietuvių kalbas ra
šyba. Visi rašantieji korespondencijas,
žinias straipsnelius privalo pasimokyti
taisykliško rašymo. To lengviausia pasi
mokysite iš šios gramatikos. Kaina ...
.»)m
Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais:
L

DARBININKAI PRIEŠ KA
RIŠKA MANIFESTACIJA.

SKAITYKITE IR PLATINKITE
Gegužės 19 dienų gavau at
virutę su pakvietimu nueiti Į
“DRAUGĄ”
Draugijų Susivienijimo susi
rinkimų. Už nepaklausimų bu
vo pažymėta 1 dol. bausmės.
Birželio 3 diena CliieaKur čia žmogus mokėsi bausmę, verčiau nueiti ir paklau-i goję žada būti maiiifestaciPublic Telephones
syti, kas ten gero bus veikia-!ja karės šalininkų, Chicama. Nuėjau paskirton svotai- jg<>s Darbininkų Federaci Paieškau savo dviejų brolių:
ėl žmonių patogumo, telefono kompanija
nėm Žmonių nemažai šuva- jja pranešė, kad ji yra prie- Adolfo ir Juozo Makauskių.
kiti
yra įtaisiusi viešas stotis (public pay stadinta, susodinta,
pasie- -šinga tai manifestacijai ir Abu gimimo iš Suvalkų gub.,
niais stovi! Staiga ant pa visai nežada joje dalyvauti. Marijampolės apskr., Kvietištions) visose miesto dalyse, kur
apmokėjus
grindų pasirodo keliolika taip
kio vaisė. Gyvena jiedu Chigalima telefonuoti čia pat ar į kitą miestą.
vadinamų “biznierių”. Visi
cagoje. Prašau pranešti se
Jei jus kartais butumet nepažįstamoje vieto
susėdo.
kančiu adresu: Mykolas Maz t spyrių
V• , ,,
je ir norėtumėte telefonuoti, tai ieškokite mėkauskis, Russia, Moskva, SrieTai bus dabar
liną varpo iškabą. Kur yra šis ženklas, tai ten
tenska 2(5, Litovski komitet.
pagalvojau ir laukiu, ka jie
Šiomis dienomis vidur
taipgi yra ir telefono stotis.
naujo pasakys susirinkusiems.
Poieškau brolio Povilo be
Juk tai tikrieji “laisvės sklei naktyj sprogo bomba prie
Kožnas BeU Telefonas yra Ilgos Linijos Telefonas.
ieškos,
Kauno gub., Vilkmer
dėjai”, jie visuomet moka namų 123 N.
Ilalsted st.
kadir sveikam žmogui Įkalbėti Namai žymiai
nukentėjo. gės pav., Deltuvos miestelio.
Chicago Telepbone Company
liga.
Sprogimas taip buvo smar 10 metų kaip Amerikoje. PirBell Telephone Building
Pagaliaus visi paeiliui ėmė kus, kad aplinkiniai gyven miaus gyveno St. Louis, Mo.
Official 100
“spyčius” sakyti. Ko jie ten tojai pačiame sumigime iš* j Meldžiu jo paites atsišaukti ar
v , .v ,
.
v, . . . įkas žino apie ii praneškite, uz
nepasakė, kiek tai tulžies ne šoko
iš lovų, vienmarškiniai , , . ,
.V1 .
.
.
kų busiu dėkingas,
išliejo, sunku butų surašyti ir išbėgo
ant
gatvių.
. ,
»
»
*
Į
Antanas Cereska,
ant jaučio skuros. Vienas jų
75 Broadway, S. Boston, Mass
patarė, kad
susivienijusios
“MARIJOS MENUO”
draugijos išnaujo kreiptųsi į p.
• Paieškau Onos Uginaitės po
J. J. Elijošių ir su šituo su
sitaikintų. Susirinkusieji su
'vyrui Kasputienės ir Jono Ziefpalo. Abu paeina iš Kauno
Artinanties gegužės mėnesiui kiekvie
tiko su tuo ir nutarta prisige
nas
geras katalikas pašvenčia laikų garbi
----------Į
gub.,
Raseinių
apskr.,
Kaltinėrinti ponui EI., kurį jie patįs
nimui MARIJOS DIEVO MOTINOS.
bjauriai šmeižė. Nežinia kaip
Į Cliicagų vakar atva nii parapijos, Gerčialių kaimo.
į tai žiūrės p. E.
žiavo buvęs Suv. Valstijų Meldžiu juos atsišaukti. Tai
“Marijos mėnuo” yra kningutė, kuri
Vienas susirinkusių “biznie pasiuntinys Turkijoje. Jis pogi žinančius kame jie yra,
yra tam tikslui parašyta. Šioje kningutėje rasite paskaitymėlių ir maldų kiek
rių” pakėlė baisa, kad susi ragina amerikiečius įsteig prašau pranešti man sekančiu
vienai dienai. Kiekvienas katalikas turė
vienijusios draugijos pasiųstų ti didžiausi fondų dėl gel- adresu:
Barbora Česnienė,
tų stengties įgyti šių kningutę. Ji yra ga
atstovus pas arkivyskupų pa liėjimo visų nukentėjusių
na didelė, turi 163 puslapius, kaina la
rapijos reikalais. Tas “man- ' dėl karės gyventojų. Tas 4]4y2 TV. Huckleberry Ali.
bai pigi; tik 30c.
dragalvis” dar patarė štai kų:
fondas privalėtų turėti ka
Visus užsakymus siųskite:
jei arkivyskupas neišklausys
pitalų ne mažesnį už 500,lietuvių meldimo, tuomet drau
doleriu.
7
«•
gijos iš savo konstitucijų iš 000000
I
DRAUGAS PUB. CO.
mosiančios paragrafus apie iš
Gegužės 7 dienų buvo rasti
pažinti ir draugijų sųnariai
pinigai. Kas pametė atsišau | 1800 W. Wood St,
Chicago, III.
neisianti išpažinties. Tečiau
kite i Amerikos Lietuvių mosusirinkusių didžiuma pasi
lcjyklų.
priešino siųsti atstovus pas Į
3360 Emerald avė.
J. I\ Olekas.
arkivyskupų su tokiais bėgė-j
diskais reikalavimais.
Artimiausioje ateityje žada
SKOLINK IR TAUPYK
Dėt žmonės katalikai čia sustreikuoti darbininkai Edi
suprato, kad tie kurstytojai son Electric Company. To
triukšmadariai, tai bedieviams kiuo budu gal prisieis likti be
Parsiduoda pigiai pianai,
Prisirašydamas prie
parsidavę, tai nuolankus soči- šviesos.
atsišaukite, pas,
alistų bernai.
V. Misiavičius,
Dėlto vienas susirinkusiųjų
4966 S. Paulina st., Chicago.
tuoj pasiprašė kalbėti. Jam
leista. Jis užsilipo ant pagrin Gauta žinios, jog miręs CheSusirinkimai kas panedėlis nuo 7:30 iki 9:30 v. v.
dų ir prabilo: “Broliai, ar gi isbir’e. Conn. turtuolis llobart
jus nematote, kaip tie stor Villiams užrašė 2,000,000 do
pilviai kurstytojai mus suve lerių dėl mokyklų ir labdary
|
32-ro Place ir Ąuburn Avnue
j
džioja, nori atitraukti net nuo bės įstaigų valstijoje Illinois.
'•'Būtinai reikalingas at
išpažinties, liepia neduoti pi Testamente paminėta šios į- isakantis vargonininkas, genigų bažnyčios užlaikymui”. staigos:
College, rai suprantąs savo amatą.
Illinois
Po tų žodžių prišoko prie jo Rockford College, Monnioutb
Kun. E. Grikis,
keli “biznieriai” ir vargšų nu College,
Illinois Meslevan,
404 Church st.,
vertė nuo pagrindų. Kilo bai Milliken Universitv, The CliiNew Britain, Conn.
sus trukšrnns. Publika parei eago Comtnons, Home for
kalavo, kad leistu tam žmoge Crippled Cbidren,
Chicago REIKALINGI mokiniai j
liui kalbėti. “Biznieriai” ir Orphan Asy/um, Old. People’s į lietuviškų siuvimo, prosijimo
raudonkakliai turėjo nusileis Home and tlie Episeopal irkirpimo mokyklų. Kam dir
Waukegano ir apielinkes Lietuvių domai
ti.
Home for Old Persons.
bi nešvarioje dirbtuvėje,
Draugai, aš inešu šitokį pro
gu galima uždirbti lengvai ir
jektų. Ar ne laikas mums bu
išvanriai. Kursas vakarais ar
tų susiprasti! Ar ne laikas
ba dienomis. Mokinam siūti
visiems goresniesiems ir švie
rankom ir elektros mašina.
sesniesiems draugijų sąna
Užbaigusiems kursų duodu
ri amu, nuversti nuo snvo
kiekvienam darbų. Kurso kai
Prie 9-tos ir So. Lincoln gatvių
sprando tų tamsuolių bernų
na prieinama.
jungų! Ar ne laikas butų nuims Vakar posėdyj pašnlpinių
“LIETUVA” Siuvimo
VVaukegane įvyksta nepaprastas
prašalinti juos ne vien iš val žydų draugijų Chicagoje žino
mas žydų milijonierius Hen
Mokykla.
dybos, bet ir iš draugijų? Juk
ŠV. JUOZAPO DRAUGYSTES
ry Morgentau pasiūlė sekan 1504 W. Division st., Chicago.
jie mus tik bereikalo vargina
ir mums tokių sarmatą daro tį sumanymų: visus pinigus,
surinktus pagalbai nukentėju Amerikos
15 metu gyvavimo paminėjimas
Listuviy Mokykla
prieš visų Ameriką.
šių dėl karės žydu suvartoti Mokinam*-. angliikoe u betari*
Sąnarys.

PAJIEŠROJIMAl

1800 W. 46th Street

Nesivarginkit su senos rųšies $
prosoms. Vartokit “Imperial’’ |
prosą. “Imperial”
užkaista J

pati per savę vartojant gazoli
ną, kerosiną
arba alkolių.
Sveria 5% svarų.
Už porą
centų išprosuosi visos savai
tės skalbinius. Gali prasuoti
kur tik nori: Grinčioj, skiepe ar laukė po žaliu me
deliu. Nerūksta ir nėra smarvės; galvą neskaudės.
Kaina su prisiuntimu į tavo namus $4.50. Gvarantuojame. Jei nepatinka gali gražinti, o mes sugra
žinsime visus pinigus. Taupyk sveikatą, turtą ir
laiką.
Adresuokite:
NEW ERA SALES CO.,

6329 So. Fairfield avė.,

23 Sheldon Street

LIETUVOS VYČIU TAUPYMO IR PASKOLOS
—==7 BENDROVES

REIKALAVIMAI.

.jei

ŽYDAI VAŽIUOSIĄ
PALESTINON.

Nedėlios vakari', gegu
kuoti United States Broom
and Brush kompanijos visos žės 28 d., bažnytinėj salėj
daibinkės. Ši yra vieninte Cicero, Tll.
lė Amerikoje šluotų dirbtu,vė, Visur bus dainuojama knrišknri samdo merginas ir mote-kos dainelės.

koe kalbų, aritmetikos, knygvedystės,
įtonografijos, typewriting, pirklybos
toisių, Suv. Valst, istorijos, abelno*
istorijos, geografijos, politikinė* eko
nomijos, pilietystės, daUaražyatėa.
Mokinimo valandos: nno 8 i* ryto
Iki 5 po pietų; rak. ano 7:30 iki 0:30
3330 Emerald aveM
Chicago, UL

DR. A. J. TANANEVICZE
* GYDYTOJAS IR
S Oli.aa ir gyvenimo 1
w_____ virtu
_ ] |
3249 St. Morgui St.
W R iki )0 ryte, t iki 3 I

Š

Mes užlaikomo 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, viskų, kas tik yra reikalinga jaunimo apsirėdimui. Užlaikom įvairius auksinius laikrodėlius, lenciugelius, žiedus gryno aukso. Turime gero darbo britvų, peilių, puikiausių atviručių, fontaninių plunksnų ir
t. t. Siuvame gražius garniturus, taisome senus, skal
biame (laundry) marškinius, kalnerius ir tt. Didžiausia
agentūra laikraščių ir knygų. Galite pas mus užsira- g
Syti. Gausite už tai dovanų. Lietuviai pas lietuvius, i

Švento Jurgio Parapijos Salėje

|? (5 METU 15

CHICAGOJE STREIKUOJA RAČIŪNO KRUTAMIEJI
PAVEIKSLAI Iš KARĖS
MERGINOS.
LAUKO BUS RODOMI:
Gegužės 20 d. pradėjo strei

Hartfod, Conn.

PINIGUS

GAUSI AUKA.

CHICAGO, ILL.

įSARAPAS&TAMOSIUNAS

LAUKIAMAS NAUJAS
I ■ STREIKAS.

PARDAVIMUI.

Chicago, III.

Palengvinimas dėl moterų

500.000.000 DOLERIU
KARĖS AUKU EUROPOJE■

PRANEŠIMAI.

Lstorija.

Draugas Publishing Co.

D

SPROGO BOMBA.

ietuvos

CHIRURGAS

1 Ofie»»
snf P. KA
RA ApliOroe
1913 Sa. Halstad St.

in Ikilždien., 3iklS
po piet. 7 iki 9 vak. , po piet ■ir
i ▼vakarais
«»mi «*■■
į
Tel. Drover 7SOO ■ Tel. Cenel 1876
$

DAKTARAS

WISSIG,

Specialistas iii

seno krajaus
Gydo visa* ligas vyrų Ir moterų

Nožlnrint kaip nžsisenėjusios ir neifigydomoe yra

Speeialifikai gydo ligas pilvo, plaučių, inkšti; ir pnslės, ninn<)dljimą kraujo, odos ligas, žaizdas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus
nugaroje, kosėjimą ir gerklės. Jeign kiti negalėjo jus ifigydyti, ateiki
te čia ir persitikrinkite, ką jis gali jums padaryti. Praktikuoja per
daugelį metą ir ifigydė tūkstančius ligonių Patarimas dykai. Offiso
valandos nuo 10 ryto iki 8 vai. vak. nedėliomis iki 2 po piet.

Nedėlioję, Gegužes 28,1916

1900 BLUE ISLAND AVĖ. kampas 19 gat. Tirto! Bank Tat Ganai 3283

LIETUVIU SVET.

□ IEŠKOKITE SVEIKATOS!

Bus iškilmingas apvaikSčiojimas, daly
vaujant vietinėms draugystėms. Bus garsus
kalbėtojai, kaip tai p. A. M. RAČKUS, KAZ.
PAKŠTAS ir kiti.

Programas bus labai įvairus.
Vietos ir apielinkės
lietuviai ir lietuvaitės
kviečiami. Atsilankyti ir dalyvauti tame iškilmin
game ir nepaprastame sukaktuvių paminėjime.
Visus nuoširdžiai kviečia atsilankyti, šv. Juo
zapo Draugystės,
KOMITETAS.

JUMS NIEKO NELEŠUOS1

Paklausti Dr. Ross apie bile silpnu
mų, chroniškų, nerv;, kraujo arba privatiškas ligas.
Ar jus peržengėt sveikatos taisykles!
Gal turite bjaurius sapnus? Ar nesi jau
čiat pavargę, nusilpnėję, nusiminę? Gal
nustoję energijos, turite galvos skaudėjimų, širdies pla
kimų? Jei taip tai kreipkitės prie vyriškų ligų speci
alisto Dr. Ross. Kraujo užnuodijimas, žaizdos, nlceriai
ir odos spaugai yra išgydoma. D r. Ross praktikuoja
pasekmingai jau per 25 metus ir sugrąžino sveikatų
šimtų vyrams. Kenčiantieji lai nieko nelaukia, bet tuoj
kreipiasi laišku ar ypatiškai jei trokšta būti išgydytais.
Dvidešimts trįs metai kaip toje pačioje vietoje.

DR. B. M. ROSS
35 So. Dearbon SL

-

-

Chicago.

Kampas Monroe, penktas augšta*.
(Tmk elevatorių j 5 augštų)
Valandos: Kiekvienų dienų nuo 9 iki 4. Nedėliomis nno
10 iki 1. Panedėlio, seredos, pėtnyčios ir subatos
vakarais nuo 7 iki 8 vai.

