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BAISIAUSI

mėgino užpulti CoDIDELI MŪŠIAI GALICIJOS j pasisekę rusus išmušti iš da- grai
bet
buvo Mirė Kinijos
Zugna,
ni
atgal
traukties
lies apkasų. Bet rusai stoję priversti
prezidentas
FRONTE.
kontratakon ir su kulkasvai- didžiausioj betvarkėj.

Sostinėje Pekine vakar
džių pagelba vokiečius išmušę Ant Asiago lygumų austraimirė Kinijos respublikos
iš užimtų apkasų. Vokiečiai vengrai taip-pat atmušti.
Rusai po žiemai pagaliau suburbėję atgal į savo apka Austrų - vengrų lakūnai bom prezidentas Yuan-Shi-Kaisukruto ir stojo generalin už- sus.
bardavo italų miestu Ala ir Ministerių pirmininkas tuo
puoliman prieš austrus - vo
Verona. 3 žmonės sužeista ir jaus pakvietė vice-prezi-.
kiečius Galicijos fronte. Jie
daug sunaikinta visokios me- dentą Li-Yuan-Hung užim
pradėjo užpuolimų 275 mylias
degos.
ti mirusio prezidento vie
ilgio frontu, kurs tęsiasi nuo
tą. Yuan-Shi Kai sirgo tik
Pripeties pelkių ligi Rumuni
kelias dienas.
Pasklydęs
jos pasienio. Rusams vado
vauja žinomas strategikas gen.
gandas, kad jis buvęs užBrusilov. Iš Petrogrado pa
Vokietijos vyriausybė savo
nuodintas. Turėjęs 57 me
reina žinios, kad ten dabarti parlanmente pareikalavo nau Iš Berlyno praneša, kad prie tus.
niais laikais visi keliai esu kuo jos paskolos karės vedimui Verduno nesama nei kokių
geriausiam stovyj ir rusų ar 12,000,000,000 markių ($2,856,- svarbių atsitikimų, nei atmai
mijos turinčios užtektinai gin 000,000).Be to sumanyta ant nų. Tik ant rytinio Meuse u&
i V'
klų, amunicijos ir kitokių rei gyventojų užkrauti nauji ka pės kranto francuzai keturis
..
(
Specialė
Mfcgrama
kalingų karės reikmenų. Bet rės mokesčiai.
Parlamentas kartus buvę mėginę m? vokie
“Draugui”)
čių atimti Fumin augštumų.
nereikia pamiršti vieno daikto. dabar visa tai svarsto.
Philadelphia, Pa.,«birž. 7 —
Tečiau narsus rytprusiai karei
Generolas Brusilov 1914 me
Seimo
vedėjais išrinkta: pir
viai atmušę priešininkų.
tais rusų armijas buvo nuve
mininku K. Strumskis iš Broo
dęs net į Karpatų kalnus Au
klyn, N. Y., jo pagelbininku J.
strijoje. Bet kuomet austrai
Jaruševičius
iš Norwood, Mass.
su vokiečiais ant rusų ūžtelė
Raštinin.; J. Kaupas iš Chica
jo, tai gen. Brusilov staiga su
go
ir Pr. Juras iš Baltimorę,
sirgo, o rusų armijas vos-neMd.
Berlyne tvirtinama, kad bu
vos iš ten išvedė kaip žydus
iš Egipto didkunigaikštis Ni- vusiam Šiaurinėse jūrėse lai
Ypres - Comines geležinke 55 Žuvo nuo Vėsulos
kolai Nikolajevič. Taigi ir vėl vynų mūšyj Anglija praradu
lio
ir perkaso pašalyj, Belgi Birželio 5 dienų per valstijų
rusams gali atsikartoti panaši si ne tiktai daugiau karės lai
vų, bet ir žmonių. Sakoma, jų jos fronte, vokiečiai pasikasę Arkansas praūžė baisiausioji
“strategika”.
po anglų apkasais ir padėję vėsula, vadinama tornado. Pa
Viennoje pripažįstama, kad žuvę nemažiau 7,000. Tuos di minas. Vakar tos minos su
reina žinios, kad 59 žmo
tame fronte rusai stojo už- delius nuostolius patvirtinu ir sprogdintos 2,000 sieksnių an
nės
užmušta ir keli šim
puoliman ir seka pašėlusieji išgelbėti po mūšio anglų juri glų apkasų sunaikinta. Žuvo
tai sužeista.
Daug mie
mūšiai. Rusai mėgina perlau ninkai.
daug anglų kareivių. Bet su stų ir miestelių sugriauta.
žti austrų frontų, bet kol-kas
griautų apkasų vokiečiai nega Visoki komunikacija pertrauk
jiems niekur tas padaryti ne
lėję užimti. <
ta.
siseka. Frontų gina 600,000
austrų ir vokiečių.

PAREIKALAV012 BILIJO
NŲ MARKIŲ.
APTILO PRIE VERDUNO.

NUSKANDINTA VOKIEČIŲ
NARDANČIOJI LAIVĖ.

RUSAI PAĖMĖ NELAIS
VĖN 25,000 AUSTRŲ.
Petrograde oficialiai skelbia
ma, kad Pripeties - Rumunijos
fronte rusai nepertraukia sa
vo užpuolimų prieš austrus.
Seka baisiausi mūšiai ir rusai
žengiu vis pirmyn. Į tris die
nas paimta nelaisvėn 480 aus
trų oficierių ir suvirš 25,000
kareivių. Be to rusams tekę
27 anuotos ir suvirš 50 kulkasvaidžių.

Anglijoje oficialiai skelbia
ma, kad po jūrių mušiui ang
lų visos nardančios laivės sugrįžusios į savo stotis. Ir to
dėl netiesa, kad nors viena
nardančioji laivė butų nusken
dusi, kaip tvirtina vokiečiai.
Bet yra tiesa, kad nuskendo
viena vokiečių nardančioji lai
vė. Be to anglai užgina ir ki
tokius apie tų buvusį mūšį ne
būtus daiktus, kokie skleidžia
mi vokiečių.

ADSTRAMS NESISEKA
TRENTINO FRONTE.
VOKIEČIŲ UŽPUOLIMAS
Nakčia prieš panedėlį Adige
ATMUŠTAS.
klonyj italai netikėtai austrus-

Dvinsko apskrityj ir šiau
riuose nuo Panevėžio geležin
kelio vokiečiai buvo tepradėję
užpuolimus ant rusų. Tečiau
buvę atmušti, anot parėjusių
žinių iŠ Petrogrado.
Nakčia prieš panedėlį į pie-

vengrus užpuolė ir išblaškė.
Tuo metu siautė sniego pūga.
Austrai - vengrai buvo pasi
rengę užpulti italų pozicijas
ties Vald’ Arsa ir Pasublo.
Tečiau nebuvo laiko jiems nei
pradėti tų užpuolimų.
Ant rytojaus austrai - ven-

si, kur tuomet Amerikoj akis
bėki ši.
Dėlto
tų
pa
kvietimų stoti į viešas disku
sijas su Šimkų Bulota, kaip
girdėti, žadu nepriimti. Mat
bijo, kad nepamatytų visi, kiek
jis apmelavo, apšmeižė tų lie
tuvių draugijų, kuri vargšams
nuo karės nukentėjusiems lie
tuviams tiek ašarų nušluos
tė.
Ten Buvęs.

WATERBURY, CONN.

ŽUVO SO SAVO ŠTABU
ANGLIJOS KARĖS MlNISTERIS KITCHENER.

1897.

No.23

Kova prieNaroč
ežero
Ponas Schuette, .angliško
laikraščio bendradarbis, bu
vo pasiųstas
prisižiūrėti
vietoje ir aprašyti kovų
rusų su vokiečiais prie Naroč ežero. Štai kaip tų ko
vų aprašo tas žmogus, kurs
pats matė ir šnekėjo su da
lyvavusiais toje karėje.

Socialistų pakviestasis And
Verda kova, plačiausiuose
rius Bulota kalbėjo ir rinko
purvynuose prie Naroč eže
aukas Waterbury, Conn. Sa
ro.
vo kalboje jis dergė, bjaurio
jo Lietuvių Draugijų nuken
Kuropatkinas varė per
tėjusiems dėl karės šelpti.
tuos purvynus apie 700 tuReikia atsiminti, kad ta Bu Birželio 6 d. Londone ofici
kstaacių savo jaunų karei
lotos apšmeižtoji draugija glo aliai pranešta, kad Škotijos
vių paimti vokiečių apka
boja ir šelpia apie 100 tūkstan pakraščiuose nuskendo su visu
čių vargšų lietuvių pabėgėlių. savo štabu Anglijos karės mi sus. Jie visi ėjo lygu mir
Bulotos kalba buvo labai men ni steris, lordas Kitchener. Tai čiai į nasrus. Tuos per pur
ka. Daugelio klausytojų per buvo žymiausias šių laikų vy vynus brandančius karei
ir
jo kalbų snaudė, o vienas jau ras Anglijoje. Turėjo 66 me vius vokiečių armatos
tus.
Gimęs
Airijoje.
kulkasvaidžiai škinte sky
buvo bepradedųs net knarkti.
Ministeris
Kitchener
karės
Tečiaus buvo tokių tamsuo
nė.
lių, kurie visgi dėjo aukas. laivu “Hampshire” keliavo į
Paraudo nuo kraujo pla
Bet tokių tamsuolių tebuvo tik Archangelsku. Iš ten norėjo
iš socialistų ir laisvamanių. aplankyti Petrogradu ir Ru tus purvynai, lavonų ir su
Kai-kurie tais Bulotos šmei sijos carų. Keliavo, sakoma, žeistųjų šusnįs gulėjo.
žtais buvo labai pasipiktinę ir su labai svarbia misija.
Toje baisioje kovoje
50
skaito dabar Bulotų tikru mu Ant laivo “Hampshire” bu tūkstančių rusų krito už
sų nuvargintos tautos neprie vo ir jo štabas: Hugh James muštais ir
apie 100 tūk
O’Beirne, buvęs pasiuntinys
teliu.
stančių sužeistais.
Po to kalbėjo AVaterburyj p. Bulgarijoje, O. A. Fitzgerald,
Tai buvo daugiausiai jau
Šimkus. Jis savo kalboje nu ministerio Kitchener palydo
švietė Lietuvių Draugijos nu vas ir privatinis sekretorius, nučiai labai mažai tepaniokentėjusiems nuo karės šelpti gen. Ellershaw ir Sir Fred. kinti kareiviai. Juos vedė
. taip pat jauni oficieriai.
veikimų visai kitaip. Dėlto da Donaldson.
bar kilo AVaterburyj tarp žmo Birželio 5 dienų apie 8:00 Tie oficieriai tai buvo pa
nių dideli ginčai. Vieni, ypač vakare “Hampshire” sprogo imti į karę liaudies mok U
katalikai lietuviai augština tų ir tuojaus nuskendo. Keliau tojai ar univėrsito stu
Lietuvių draugijų nukentėju ninkams ir įgulai gelbėties ne dentai. Juos, pamokinę vie
siems dėl karės šelpti. O so buvo laiko. Dar nesužinota, nų, antrų mėnesį, išvarė j
cialistai ir aštresnieji laisva ar laivas užplaukė ant pludukarę.
Tie oficieriai taip
maniai ant tos draugijos sta ruojančios minos, ar gal jį nu
čiai šunis karia. Dėlto dabar skandino vokiečių nardančio mažai tenumanė, kaip vesti
kareivius,
jog kai1 iriems
į AVaterbury liko pakviestas ji laivė.
Šimkus ir Bulota. Tegu, Nelaimės vieton akimirkoj rusų pulkams, prisiartinus
sako, abu stoja į akį, tegu pa pasiųsta iš visų pusių karės per savųjų lavonus prie vo
aiškina vienas kito akyse, ko laivai. Bet atrasta tik kelios kiečių apkasų, prisiartinu
verta Lietuvių Draugija nuken persiverčiusios valtįs ir keli sieji nežinojo, kų jie turi
tėjusiems dėl karės šelpti.
pluduruojanti lavonai. Tuo toliau bedaryti.
Šimkus pakvietimų priėmė metu ant jūrių siaučiusi pašė Žinoma to vokiečiams ir
ir pasižadėjo atvažiuoti į AVa lusi audra, taip kad visoks tereikėjo, jų kulkasvaidžiai
terbury. Jis Bulotos akyse ža skenduolių ieškojimas nebuvęs
surengė rusams tikrai bai
da išrodyti, kaip Bulota nepa galimas.
doriai meluoja ir šmeižia tų Skraiduolis “Hampshire” sias skerdynės. -Rusų pul
draugijų, kuri pabėgėliams nebuvo senas. Turėjo 10,850 kai tirpo viens po kito.
tiek gero padarė.,
tonų intalpos ir 655 žmones į- Kuomet suvirto lavonų kal
nai, tuomet Kuropatkinas
Bulota, gavęs tų AVaterbu- gulos su oficieriais.
riečių pakvietimų į viešas sn Anglijos vyriausybė tuojaus įsakė saviesiems
paliauti
Šimkų diskusijas, kaip girdė sušaukė karės tarybų ir svar užpuolimų.
ti, nusigando. Mat jis labai stoma, kų paskirti nauju karės Ir taip rusai, nieko ne
daug ant tos draugijos prikal mini stenu.
pešę, tik praradę savųjų
bėjęs neteisybių, o dabar, sto
apie 150 tūkstančių karei
jus su Šimkų į diskusijas, vi
sos tos melagystės prieš visų SKAITYKITE IR PLATINKITE vių ir oficierių, atsitraukė.
Vokiečių toje baisioje ko
susirinkimų žada išeiti aikštėn
voje krito negyvais ir su
Austrų - vengrų avanposlas ftalijoR^fronte ant augštųjų • Na, o jei tos melagystės iš
"DRAUGĄ”
žeistais apie 30 tūkstančių.
kalnų viršūnių.
eis aikštėn ir jas pamatys vi

Iš S. L. R. K. A. 31 SEIMO

ANGLIJA NETEKUSI
7,000 ŽMONIŲ.

A. BULOTA
LABAI KEBLANIE PADEJIME

I.J,

VOKIEČIAI SUNAIKINO
ANGLŲ APKASUS.

JI

SAVAITINIS DRAUGAS
,

ŽINIOS APIE
LIETUVA
VOKIEČIAI APIE LIETUVIU
SU LENKAIS SANTIKIUS.
Nesenai vokiečių laikraštis
“Frankfurter Zeitung’ padėjo
straipsnį kas link lietuvių ir
lenkų santykių.
Kaltinami
lenkai.* Gird, jie, kaip įmanydarni stengiasi slopinti lietu
vių tautiškų atbudimų, sten
giasi lenkinti lietuvius. Len
kai, sako minėtasis vokiečių
laikraštis, vis dar neišsižada
savo svajonių apie Liublino
unijų, kurį išaugština jų tau
tų.
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ir Suvalkų gubernijos administratyviu žvilgsniu suvienija
mos ir pavedamos vienam val
dyti. Tokiuo budu dabar ne
bus atskirios nei Vilniaus, nei
Suvalkų gubernijos, bet bus
viena Vilniaus - Suvalkų gu
bernija. Vilniaus gubernato
rius Bekerat atstatytas. Vir
šiausiu yijniaus - Suvalkų ra
jono valdininku paskirtas Augštųjų Rūmų sųnarįs, grafas
Jork von Vartenburg.

VOKIEČIAI UŽMOKA Už
REKVIZUOTUS OAIKTUS.

Vokiečiai nuo Lietuvos gy
ventojų nuolat ėmė šienų, avižas, valgomus daiktus ir tt.
Už paimtų maistų vokiečiai
nemokėjo, bet išduodavo tam
tikras kvitas, raštelius. Dabar
laikraščiai praneša, kad vokie
čių vyriausybė pradėjusi Lie
tuvos gyventojams išmokėti
rekvizicijos kvitas. Kiek pi
nigų ant to ženklelio parodyta,
Kaikurie laikraščiai prane tiek ir išmokama.
ša, kad Tauragės miestelis Ii
ko visai sunaikintas. Gird, be
veik nei žymės miestelio ne
likę.

TAURAGĖS MIESTELIS.

LIETUVOS LENKAI
SKUNDŽIASI.

NAUJOS RŲŠES LIGA
LIETUVOJE.
Paskutinės žinios iš Lietu
vos praneša, kad tenykščiai gy
ventojai pirm kai-kurio laiko
pradėjo sirgti sutinimu gal
vos. Dažnai sutinsta ir visas
kūnas. Ligonįs nustoja apeti
to, jaučia didelį silpnumų, žy
miai mažinąs svarumas. Oda
lukštijasi. Palytėjus kūnų pir
štu, pasilieka toje vietoje duo
butė, nelyginant yt tešloje. Be
to ligoninis nuolat svaigsta
galva, karštis pakįla. Papras
tai tas galvos sutinimas tęsia
si keletu mėnesių ir paskui savaimi praeina. Gydytojai nuo
šios ligos mažai kų gelbsti. Apie 20 nuošimčių ligonių nu
miršta.
Gydytojai mano, kad svar
biausi priežastis viršminėtos
ligos, tai skurdas, nedateklius
sveiko maisto.

SUNAIKINIMAS MAŽO
SIOS LIETUVOS.
Vokiečių laikraštis “Muenchener Zeitung” praneša, kad
nuostoliai dėl karės Mažojoj
bei Prūsų Lietuvoj siekia 300
milijonų markių. 350,000 Ma
žosios JJetuvos gyventojų bu
vo priversti apleisti savo gim
tinį lizdelį. Išgriauta 24,000
namų.

VILNIUJE.
Laikraščiai praneša, kad
dar Vilniaus gyvenimas neį
ėjo į senas vėžes. Vienati
niais Vilniaus viršininkais y
ra kariškoji valdžia. Areštai
Vilniuje — neretenybė. Nese
nai suareštuotas ir išsiųstas
Vokietijon advokatas Poplavskis. Be tam tikro leidimo
nei išvažiuoti nei įvažiuoti į
Vilnių negalima. Traukiniai
tarp Vilniaus, Kauno ir Šven
čionių reguliariai vaikšto.

VOKIEČIŲ ADMINISTRA
CIJA LIETUVOJE.

"

I .

Rusų laikraštis “Večernėje
Vremia” praneša, kad Lietu
vos lenkai skundėsi šiaur - va
karinio fronto vokiečių vadui
generolui Hindenburgui, jog jų
padėjimas Lietuvoje esųs labai
sunkus.
Gird, ir lietuviai
kaip įmanydami visuomet sten
giasi jiems kenkti. Feldmar
šalas Hindenburgas buk atsa
kęs, kad Lietuva prideranti
lietuviams.

PLENTAS TARP KALVA
RIJOS IR SUVALKŲ.
Tūla moteriškė, atvažiavusi
iš Lietuvos, pasakoja, kad
plentas tarp Kalvarijos ir Su
valkų dabar esųs dar geresnis
negu kad buvo prie rusų. Abi plento pusi užtverta tvoro
mis. Tokiuo budu žiemos lai
ke neprineš taip daug sniego
ir žmonėms kurkas bus pato
giau naudoties šiuo keliu.

kuri
graso musu
tautai

Birželio (Tune) 8, 1916 N. 23
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Į Dųngų Žengimas
Alyvų kinas. Jausmas ypatingas
Užgauna širdį, vardų tų priminus:
Lyg tarsi skausmus tyras ir griaudingas,
Kurs gįrdįs, meilės ilgesį pažinus;

Lyg tarsi džiaugsmas šventas, sopulingas,
Kurs skamba, šventų vyrų numarinus;
Lyg kad ramumas augštas, paslaptingas,
Dangaus gražybei dvasioje patvinus...

“Diego” draugijos sųnariai Buenos Aires, Argentinoje. Šita draugija daug pasidarbavusi
ir darbuojasi lietuvių apšvietai ir jų labui.
jų blogus darbus. Tečiaus
tas jų džiaugsmas neilgai
tepateko. Atsirado mokytų
vyrų, kaip šitai
Du Bois
Reymond, kurie išaiškino,
kaip
ant
delno,
kad
inaterijalistai
klysta,
kad medegos judėjimas ne
gali visoko išaiškinti.

Nuo to laiko materijalistai nusiminė.
Mat jie
taip norėjo apseiti be Die
vo, o čia pasirodo, kad be
Jo apseiti negalima,
kad
reikia vėl grįžti prie tikė
jimo, kurį buvo atmetę su
tokiu paniekinimu.
Vieni
iš jų atmetę klaidingų materijalizmų, sugrįžo prie ti
kėjimo. Kiti materijalistai,
nebedrįsdami savo klaidin
go mokslo beginti ir neno
rėdami nei už kų sugrįžti
prie tikėjimo, ryžos jieškoti, bene ras kitokių kelių,
kuriais
galima butų išsi
sukti nuo tikėjimo į Die
vų.

Kiti, pamatę, koks ma
terijalizmas klaidingas, pa
šlijo į abejojančių
srytį.
Dabar yra nemažai tokių
galvočių, kurie nebenori ti
kėti pagaliaus nei į tai, kad
yra žemė,
ant kurios jie
vaikščioja, arba kad yra
saulė,
kuri jiems šviečia;
jie sakos nebežinų nei to,
jie patįs ar gyvena ar ne,
jiems rodos, kad ir jų pa
čių turbut nėra.
Tokie žmonės, kurie, ne
nori pripažinti, ka i yra že
mė, ant kurios jie vaikščio
ja, arba saulė, kuri jiems
šviečia, kurie abejoja pa
galiaus patįs apie savo bu
vimų, aišku, kad tokie žmo
nės netiki tuo labiau į Die
vo buvimų.

Materijalizmo raugu pri
Bedievystė ir jos pasekmės.
Didžiausiu bedievystės sigėrė ir daug musų taip
‘ ‘ pirmeivių ’ ’.
šaltiniu yra materijalizmas. vadinamųjų
Materijalistais vadinas tie Nors materijalizmas, kaipo
žmonės, kurie nepripažįsta klaidingas, yra mokslo at
tečiaus kaikurie
nei Dievo, nei dusios,
nei mestas,
kitokių viršganitinių galy “pirmeiviai” taip tvirtai į
bių. Gyvybę, protų, jausmų, tų klaidingų mokslų tebeti
žodžiu sakant, viską jie no ki, kad jo išplatinimui jie
ri išaiškinti medegos judė noriai pašvęstu ir savo gy
venimų.
jimu.
Materijalistų buvo jau Suprantamas dalykas, jog
ir žiloje senovėje. Bet ypa tokiems žmonėms negalėjo
tingai daug įtekmingų ma- patikti katalikų tikėjimas,
terijalistų
buvo
atsiradę kurs skelbia, kad materi
yra klaidingas,
praėjusiam
devynioliktam jalizmas
amžiuje. Šitie paskutinieji kad yra Dievas,
kad rei
buvo taip stipriai įtikėję į kia pildyti Jo prisakymus,
medegos galybę, kad, girdi, kad privalome dorai gyven
nebereiksių betikėti nei
į ti.
Dėlto netikėliai ir pasiDievų, nei į velnių,
viską
tikėjimų išnaikinti.
jie išaiškinsiu medegos ju įryžo

dėjimu.
Išgirdę tokį mokslų džiau
gėsi, ratavo visi tie, kurie
nebenorėjo bepildyti Die
vo prisakymų ir rūpinos
“Naujoji Lietuva” praneša, kaip nors užkimšti sųžinei
kud nuo gegužės L d. Vilniaus balsų, kuri juos griaužė už
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Visai kitaip apie tikėji
mų mano tikrieji mokslo
vyrai.
Taip šitai didžiausis žinovas, kad ir to paties
materijalizmo, sako: “nėra
jokio abejojimo, jog už pa
žangų doros ir proto (žino
jimo) srityje
mes turime
ačiū pasakyti tyliam nuo
latiniam krikščionystės vei
kimui”.
Bedievystės pasekmės gy
venime pasirodė labai bai
sios.
Bedieviai rūpinas pasiliuosuoti nuo Dievo ir Jo
prisakymų, bet pasiliuosavę nuo Dievo,
kaip sako
mokslą vyris Scherr, jie tam
pa vergais savo blogų pa
linkimų.
Bedievystė yra
dabar piktžolė, auganti kri
kščionystės darželyje.
Ji
padarė jau labai daug blo
go. Ji nusmelkė ne vieno
žmogaus dorų ir nustūmė
jį į piktadarių būrį. Paž
velgę į piktadarius, kalėji
me uždarytus, mes pamaty
sime, kad didesnioji jų da
lis yra žmonės arba bedie
viai, arba užšalę tikėjime.
Juo labiau platinas be
dievystė, tuo labiau didi
nas
žmonių ištvirkimas.
Miuncheno universiteto pro
fesorius Haushofer
sako:
nusižengimai prieš dorų ir
gerus papročius nuolat dau
ginas, auga skaitlius vagių,
falsifikatorių,
apgavikų.

Pasileidimas dauginas
labiau negu žmonių priau
gimas, skaitlius mokytų pi
ktadarių išaugo antra tiek
per paskutiniąsias kelias
dešimtis metų.
Dėlko taip dedas, pigu
suprasti. Jei žmogus tiki ir
myli Dievų, jis rūpinas pil
dyti Jo prisakymus ir būti
doru.
Jis žino, kad už jo
gerus darbus Dievas su
teiks amžinų laimę, ir kad
blogi darbai gali jį amži
nai nelaimingu padaryti.

Kada žmogus tikėjimo
nustoja, jis nebemyli Die
vo, nes į Jį nebetiki, nebe
mylėdamas ir nebetikėda
mas jis nebesirūpina
pil
dyti ir Dievo prisakymus.
Jo netraukia prie gero dan
gaus užmokesnis, jo nešali
na nuo blogo baimė amži
nos bausmės, nes jis į tai
netiki. Nėra tat ko nei ste
bėties,* bedievis greičiau ištvirks ir paliks piktadariu,
negu stipriai tikintis žmo
gus. Dėlto kiekvieno žmoni
jos prietelio
yra prieder
mė kovoti su bedievyste ir
jos platintojais. Visugeriau
ir visupasekmingiau su be
dievyste kovos tas, kur pa
sirūpins išplatinti tarp žmo

Iš Buenos/ Aires,
Argentinoje
Čia gyvena daug lietuvių
katalikų. Bet katalikiškuose
laikraščiuose nerandama apie
juos ir jų veikimų nei kokių
žinučių. Vietos katalikai dar
buojasi tautos labui patylo
mis. Jie savo darbais nesigi
ria ir nešukauja, kaip socialis
tai ir laisvamaniai. Visgi ir
tarpe katalikų yra dar nesu
sipratusių žmonelių. Kai-kurie jų yra karštais katalikais,
bet nuolat bendrauja su savo
neprieteliais
laisvamaniais.
Nepažįsta skirtumo tarp ka
talikybės ir laisvamanybės.
Tokie skaito socialistų arba
laisvamanių laikraščius. Sa
ko, jiems visvien. Girdi, jie
netikį socialistų ir laisvamanių
zaunoms, bet skaitą žinias, no
rį žinoti, kas veikiasi pasauly
je. Tokiems žmonėms yra rei
kalingas apšvietimas. Kai-kurie jų savo draugų perspėti
meta šalin tuos laikraštpalaikius ir imasi katalikiškųjų.
Deja, seniau čia visai mažai ateidavo katalikiškų laikraščių.
Ir nuo to, žinoma, turėjo daug
nukentėti lietuviai katalikai.
Dabartiniais laikais jau dau
giau apturima katalikiškų laik
raščių. Todėl ir susipratimas
tarpsta katalikų tarpe. Kata
likai užvislabiaus pakiltų kul
tūroje jei čia apsigyventų lie
tuvis kunigas.
Visoj Argentinos respublikoj
gyvuoja keletas lietuvių drau
gijų. Pačioj sostinėj Buenos
Aires yra bene trįs. Vietos
lietuviai katalikai įsteigė lie
tuvių fondų aukoms rinkti nukentėjusiems dėl karės lietu
viams. Laisvamaniai su soci
alistais buvo mėginę visų aukų
rinkimų paglemžti į savo na
gus. Bet jiems nepavyko tas
padaryti. Katalikai šiuo kar
tu tikrai pasirodė patriotais
ir laisvamanius su jų sėbrais
socialistais suvarė ožio ragan.
Darbai žymiai sumažėjo ir
pragyvenimas pabrango.
Ig.P.

NAUJI RAŠTAI,

Alyvų kalnas... Mums pravėrė rojų,
Skaisčiausį tolį, trokštinų rytojų!
Širdis nerimsta, laimei pavadinus...

Tai buvo rytas... stebuklingas rytas,
Kaip ašarėlė, kaip versmė tyroji,
Kaip laimės aidas, rojuj nuklausytas,
Kaip nekaltybės grožė dyvinoji...

Tylėjo vėjas, kalnuos uždarytas.
Kvapais virpėjo rytmetinis oras.
Dūmojo miškas, sargu pastatytas.
Tyliai prikėlė saulė paukščių poras.

Nušvito kalnas, krūmais apkaišytas,
Ir sudrebėjo jojo kūnas storas;
Ūmai nubudo girė amžinoji...

Nustebo žemė: grožis nematytas,
Dangaus stebuklas, aukso meteoras
Ertvėj išnyko... Tyli mėlinoji...

Kaip sniegas tyras, gilios ertvės tirpo,
Bešildant saulei nuo augštųjų skliautų.
Kaip jaunas vaisius, jau dienelė sirpo
Ir kvietė žmogų jojo paragautų.

Į grynų augštį palengvėli kilo
Dangaus valdonas laimėj viešpatautų...
Šviesus paveikslas blyško... Štai išdilo
Augštoj bedugnėj už tyrųjų skliautų...

Augštybėn žiuri mokiniai nutilę.
Švelniai jų veidas liūdesiu nušvitęs.
Augštųja meile širdis jų sušilę.

Tebvirpa švaistras, platumoj paplitęs.
Stebuklu mirksi debesiai sukilę
Tebskamba garsas, iš dangaus nukritęs... •
M. Vaitkus.

įvairios
MIELAŠIRDYSTĖ.

“Plaukia sau laivelis“, vie
nam balsui arba moterų cho
rui prie piano, parašė St. Šim
kus.
Šiame veikale autorius mu
zikos tonai pilnai išreiškė žo
džių prasmę. Jame perdėm
jauti lietuvio dainiaus dvasių.
Ši dainelė ypatingai tinka mo
terų chorui.
Tik gaila, kad įsibriovė ke
letas spaudos klai(dų, kaip tai:
pradžioje altas, vietoje terci
jos, turėtų pakilti kvintų, pa
našiai kaip antroje frazoje.
Užbaigoje piano pritarime ba
so raktų reikia mainyti.
Šis veikalas, vertas praplati-

Kad jį išgriauti, bedieviai
suskato tikėjimų šmeižti,
jam prikaišioti nebūtus da
lykus, užsipuldinėti ir der
gti per savo laikraščius ir
knygas, buk tikėjimas kliu nių geras knygas ir gerus nimo.
dus progresų.
lakraščius.
' £ > 'jį JĮJ

Alyvų kalnas... Vardų tų kartoju
Nudžiugęs, linksmas... Bet kodėl raudoju?
Nors blizga akįs, siela nusiminus...

P-

Mielaširdystė yra motina
gerų darbų, ne tuščiuose žo
džiuose arba prakalbėjime į
žmones, bet pagelbėjime var
ge, pagelbėjime ligoje, išvada
vime iš pavojaus, stovėjime
prie šalies nelaimingųjų, ver
kime, kuomet jie verkia ir lin
ksminimuose, kuomet jie links
minasi. — S. Chryzostomas.

kų armijos pagaliau sustiprėjusios po ilgų nepasisekimų.
Jie sumušę rusus fronto cent
re ir pastumę juos atgal 25
mylias. Rusai vietomis di
džiausioj betvarkėj buvo pri
versti bėgti. Vienoj vietoj tur
kai paėmę 50 rusų nelaisvėn,
du žulkasvadžiu ir daug amunicijos.

TIKRAI TIESA.
Kvailų galima suprasti še
šiuose dalykuose: Jis pyksta
be priežasties; šneka be nuo
seklumo; skėtroja be pažan
gos; klausia be reikalo; užsitiki nepažįstamiems ir palaiko
priešus už savo draugus. —
Arabų priežodis.

TURKAI ATMUŠA RUSUS SKAITYKIT IR
ATpAL.
PLATINKIT
Iš Konstantinopolio parei
“PRAUG r
na žinios, kad Užkaukazyj tur

SAVAITINIS DRAUGAS

Birželio (Jmie) 8. 1916 N. 23

IS KARES LAUKO
AUSTRAI - VENGRAI
DAUŽO ITALŲ
TVIRTUMAS.
Austrų-vengrų armijos po
kelių dienų baisiam
mū
šiui užėmė italų didžiules
tvirtumas Asiago ir Arsiero, kurios stovėjo ant pir
mosios apsiginimo. linijos.
Dabar austrai-vengrai pa
šėlusiai puolasi ant antro
sios ir paskutinės italų ap
siginimo linijos.
Kuomet
austrai-vengrai ir šitą lini
ją apims, tuomet priešais
juos bebus Italijos
lygu
mos, kuriomis bus lengva
briauties šiaurinės Italijos
gilumon.
Apie pirmosios italų lini
jos sutruškinimą gauta ži
nios Londone
iš Viennos
per Amsterdamą.
Karės korespondentai pra
neša, kad į dvi savaiti Aus
trijos fronte italų armijos
sumažėjo 80,000
kareivių.
Suvirš 31,000 jų paimta ne
laisvėn. Kiti gi arba žuvę
arba sužeisti.

ties, kad tas greitas austru
žengimas pirmyn bent kiek
bus italų sulaikytas. Aus
trai atėmė nuo italų penkio
liką pačių didžiųjų
Itali

jos anuotų.

Liepsnose
vandenyno
viduryje.

Visa tai sulyginus Ang didesnė stoka mėsos. Kai
lijos nuostoliai tiesiog pa nos pakilo dvigubai. Žada
sibaisėtini.
ma įstatais sumažinti mėsos
Kuomet Londone apturė vartojimą.
ta pirmutinės žinios apie tą
mūšį ant jūrių ir apie Ang
lijos nepasisekimus,
visą
Angliją supurtė nepaprasta
baimė. Karės
viršininkai
tiesiog neteko sąmonės ir
nežinojo nei kas veikti, nei
kur beeiti. Juk tai negirdė
tas smūgis Britanijai, kuri
turi didžiausią pasaulyj ka
rės laivyną ir kuri nuolat
gyrėsi juo. Pasirodo,
kad
Anglijos karės laivynas yra
dideliu, bet nugalemu.
Prie Verduno dabar mu

progos,

Reikalingi agentai visuo

kad

franeuzus
antkart iŠ visų
pusių suimti ir suspausti
kaip kokiuo geležiniu lan
ku.
Vokiečių laimėjimai pri-

Plymouth National

BANK
Plymouth, Pa.

t

1,500000 ka
AUSTRIJA PRIEŠINGA
reiviu mu=
WILSONUI.
šiuose prie Austrijos - Vengrijos vyriau
sybė labai priešinga Suv. Val
prezidentui Wilsonui, ku
Verduno stijų
ris piršiamas tarpininku ka

ČIUSIEJI?
apie susitikimo didelio ang
lų šarvoto skraiduolio AchiDanijos uostan atplau
lles su vokiečių flagos lai kęs vienas laivas. Jo kapivu. Su didžiausiu įtempi onas štai ką pasakoja apie
mu jie šaudė iš armotų į mūšio pradžią.
kits kitą, būdami atstu tik
“Buvo utarninko popie
apie pusę mylios nuo kits
tis. Už 120 mylių nuo Dam
kito. Galų gale anglų skrai
os pakraščio Šiaurinėse juduolis užsidegė.
Kareivių
ėse musų garlaivį sulaikė
tame skraiduolyje buvo alu anglų torpediniu laivu
pie keturis šimtus. Garlai
peržiūrėti perlaidą:
viui užsidegus vieni puolė į
Neužilgo ant jūrių aprė
jurą ir vilnėse žuvo, kiti
do iš pietrytų pusės pasi
dingo garlaivio liepsnose.
Plieninės degančio garlai rodė didelė vokiečių karės
vio sienos įkaito iki baltu aivų eskadra. Anglų karės
aivų nuo musų garlaivio
mo ir švietė kaip ugnis.
ikimirkoj
pasitraukė ir
Degantis garlaivis vis
grimzdo į vandenį, kol ga įmė šaudyti. Tai buvo duoas ženklas stoti mušin. Vei
lutniai suvisu nenuskendo
dai atplaukė didžiulė An
ant juros dugno.
glijos eskadra ir susirėmė
Tu milžinišku karės laivy
nu”.
Toliaus kapitonas pasa
koja, kad jis savo garlaivį
msukęs į šalį ir palikęs beBirž. 2 d. visoj Vokietij o; imušančius. Pakelyj suti
zeppelinus,
vyriausybės įsakymu buvc ks dar kelis
švenčiama didelė
šventė :urie skubėjo pagelbon vodečių karės laivynui. TaiTai buvo vokiečių karės lai
vyno
didelio
laimėjime ų mušis prasidėjęs po pietų
šventė. Vokietijos karės lai itarninke ir tesęsis per vi’ •
vynas naktį prieš birželio J ą naktį.

dieną

Šiaurinėse

jurose

VOKIEČIŲ DŽIAUG

kiečiai ten sugabeno dides
nę dalį visofi savo sunkios
artilerijos. Atsarga iš visų
pusių kuogreičiausia siun
čiama prie Verduno. Vokie
čiams ten pagelbon eina ke
lios divizijos austrų-vengrų
su sunkiąja artilerija/Mū
šiai nei valandėlę nepertrau
kiami. Kaizeris iš vyriausios
karės stovyklos, keliauda
mas Berlynan, savo sunui,
sosto įpėdiniui, ir kitiems ka
rėš viršininkams įsakė būti
nai paimti Verduną, nežiū
rint į didžiausius kareivių
nuostolius. Jo įsakymas pil
domas. Francuzu pozicijos
kas kartas eina silpnyn.
Karės
korespondentas
Verduno visas apylinkes pa
vadina vienu šimtų tukstan
čiu žmonių kapu.

ŠVEDĖS GLOBĖJA VOKIE
ČIŲ NAŠLAIČIUS.

VOKIEČIAI TAUPIA
ŽIBALĄ.

$165,000.00.
Prie išsinarinimo ir isipjovimui
Šitoji Banka prižiūronra
Tuojau įtrink D-ro Rlcbter’lo
Suvienytų Valstijų valdžios.
PAIN-EXPELLER
Moka 3 nuošimčius nuo sudė Nuo 50 metų nesuvadžiojantis ir letuvnikų numylėtas naminis būdas
tų pinigų. Galima susikalbėti
Tikras tiktai su pažymėta marke
lietuviškai.
“ĮKĄRĄ”

O. N. Postletkioaite,

25c. ir 50c. buteliuku visose aptiekose arba
stačiai nuo
P. AD. RICHTER & CO.

iždininkas.

*» Wasblngton Street,

Mandagus patarnavimas.

PLAUKUS

vę karėje. Daug našlaitėlių
Per gegužės mėnesį ka
iš Vokietijos nugabenta į rės laukuose anglai neteko
Švediją, kur jie bus auklė 28, 470 savo kareivių ir 1,jami. Vokietijos valdžia pa 767 oficierių užmuštais, su
sižada atlyginti už našlai žeistais ir nelaisvėn paim
čių auklėjimą. Daug našlai tais; Vienu mėnesiu Angli
čių turtingos švedų šeimy ja dar neturėjusi tokių di
nos priėmė už savo įvaikius. delių nuostolių.

susirėmė su Anglijos karė:
SMAI.
laivynu ir pastarąjį nugalė
Iš Amsterdam praneša,
jo. Per visą naktį grumtasi.
Vokiečių karės laivynui at :ad kuomet po mušiui voūečių karės laivynas su
ėjo pagelbon zeppelinai. K
Berlyno pranešama, kad 14 grįžęs Wilhelmshaven uosan, ten nukeliavęs VokietiAnglijos karės laivų rus
kandinta. Su laivais žuvo os ciesorius ir pasveikinęs'ai■ y ui|CT|inc DADTTA
keli tūkstančiai ir jurinin larės laivyno komendantąJ«w ■ ■ VALulIJUv ! ARIJA“
Vokietijos spaudoje ne-f
kų. Vokiečių karės laivynas
Vienatinis Lietuvis Išdirbėjo*
atsidžiaugiama tuo dideliu*
taip pat nukentėjęs. Sako
visokių ženklelę
vokiečių laimėjimu ant ju-!
ma žuvę 9 laivai. Bet apie
draugystėms, o
Nežiūrint
į negirdėtas tai dar nieko tikro nežino rių.
ypatingai: ko
Visoj Vokietijoj didelis
italų pastangas, austrai vis ma.
kardų, guzikužengia pirmyn. Dabar jie
Ve štai kodėl vokiečiai ižiaugsmas.
čių, metalinių,
Iš Washingtono praneša,
Tečiaus
iš
nugalėjimo
artinas prie gelžkelio lini švenčia didelę
šventę ir
anameliuotų i r
kad Suv. Valstijos nuo pro
lar
negalima
spręsti,
kad
padengtų cellujų, kurios eina nuo Verona, krikštauja iš džiaugsmo.
džios dabartinės karės iki šio
Anglijos
viešpatavimas
j
uloid
’n, šarpų,
Vicenza ant Pontebos
ir
laiko pardavė amunicijos ka
Sulyg parėjusių žinių toj
’
ose
butų
pasibaigęs.
Angvėliavų ir karū
riaujančioms valstijoms uz
Austrijos rubežiaus,
taip baisioj ant jūrių kovoj An
i
ja
visgi
turi
dar
galingą
nų.
5050 milijonus dolerių.
pat nuo Turino per Kremo- glija panešė sekančius nuoe
Man pavestus
ną, Mantną, Legnano.
tolius: Nuskandinta skrai ’aivyną, kuris tebera nenu
darbus atlieku
artistiškai.
galėtas.
Tos linijos priveža mais duoliai:
“Queen
Mary’
Norkūnai
tą ir amuniciją Italijos ar (27,000 tonų
superdread166 Molrose Street, Montelmijai, kuri, vadovaujant ge nought’as), “Indefatigable’
lo, Mass.
nerolui Kadornai, buvo įsi (18,750 tonų), “Invincible’
griovusi į Austriją prie įso- (17,250 tonų), “Defense”
nzo. Jei taip greitai austrai (14,600 tonų), “Black Prin
Vokiečiai kaip kokia au
eis ir toliau, tos linijos bus ce” (13,560 tonų), “Wardra franeuzus šluoja
prie
Koncertinos
austrų perkirstos, ir pati rior” (13,550
Verduno iš šiaurvakarų pu
tonų) ir 8
didžioji italų armijos dalis mažesni karės laivai.
sės. Tai dar nekuomet jie
Ant
Telegramos praneša, kad taip arti nebuvo prisiartinę
liks be maisto ir be amuni tų visų laivų buvo suvirš
prie prie tos tvirtovės, už kurią
cijos.
5,000 jurininkų. Iš jų tiktai Anglija žada šaukti
ginklų
18
metų
vaikinus.
Be to ta pati austrų ar keli išgelbėta. Visi kiti su
išlieta tiek daug kraujo. Vo
Jie
sudarysią
300,000
armi

mija kuri dabar taip smar laivais nuėjo jūrių dugnan.
kiečiai franeuzus
atmušę
ją
kiai veržias į Italiją, atkir
net ligi Chatlancourt ir pro
Vokiečių nuostoliai su
stu italų armijai kelį. Ttalų lyg pranešimo iš Berlyno
ten veržiasi vis toliaus. Ar
76 — 108 raktų oktavos ir trlgob
armija iš trijų šalių tuomet sekanti:
franeuzai dar įstengs apsi
liežuvėliai, dabar ji yra vartojama vi
butų apsupta austrais, o iš
ginti, tai paliudys artimiau- ■ų geriausių muzikantų Bnvienytoa
Nuskandinta skraiduo
ketvirtos
jai kelį užstotu liai: “Pommem”
jsios dienos. Iš kitų tvirtovės Valstijose.
(13,000
Prašyk mūsų katalogo, jie yra veltai
Adriatiko juros šiaurinė da tonų), “Franenlob” (1,660
, pusių vokiečiai sunkiąja arGeorgl & Vitali Muslc Co.
lis. Tuomet žuvimas Itali tonų), “Wiesbaden” (1,600
-----------tilerija daužo francuzu pozijos armijos butų
nebeiš tonų) ir nežinomas skait
Anglijos laikraščiai ra- cijas. Bet pėstininkai nelei4663 Grosą avė.,
CHICAGO, ILL
vengiamas. Bet galima tikė- lius mažesnių laivų.
šo, kad Londone kas kart džiami užpuoliman. Laukia-

A. M. Norkūnas

KOVA ALPŲ KALNUOSE.

500,000,000 DOL.

VOKIEČIAI Už 6 MYLIŲ
ANGLIJA ŠAUKS Į KA
NUO VERDUNO.
RIUOMENĘ 18 METŲ
VAIKINUS.

LONDONE IR-GI TRŪKS
TA MĖSOS.

■■

. . —.

Amerikos
lietuvių * ‘ Metraštį ’ ’
per mane
metams
dieraštį
arba per metus dvisavaitinį lai
krašti ‘Tikyba ir Dora”.
Užsimokėjęs $3.50, gaus per
ištisius metus dienraštį “Drau
gą” ir mėnesinį juokų laikraštį
“Žvirblį”.

Seniau iš Amsterdamo
Nauduokitės gera proga I
buvo pranešta, kad Vokieti
P. CIBULSKIS,
jos vyriausybė visoj savo
2112 W. 21 PI.
Chicago, UL
valstybėj uždraudžiusi privatiniems žmonėms
auto
GALETE ISAUGIT1
mobiliais važinėjimą, kad JUS
sutaupyti gumą, koki var
tojama automobilių ratams.
PASEKMINGAS,
Dabar išnaujo pranešama,
MOKSLIŠKAS
GYDYMAS DYKAI
kad automobilių naudojimas
DEL VYRU IR
MOTERIŲ.
sustabdyta dar ir todėl, kad
sutaupyti žibalą, kuris yra
reikalingas karės tikslams.
Sustabdyta
automobiliais
važinėjimas ir svetimų ša
lių diplomatams. Suv. Val
Ar slinka Jums pluakal?
stijų ambasadorius Berly
Ar pražilę Jusu plaukai nuo metu? Ar
užkrėsti kokias nors ne sveikumais Ir
ne Gerard praneša, kad jis limpanti jie?
Ar randas plaiskotes, niežas odos galvos?
Ar piinki, bei pradedi plikti?
turįs žibalo užtektinai trims
Ar kenkia kas iš aukščiau pasakytu llgj.
tai stenkitės apsauguoti Jos. l'žsakykete
mėnesiams.
lluostrota knygute jusu prigetntą kalba:

ANGLAI NETEKO 30,237
Kaip Šveicarijos, taip ir
KAREIVIŲ PER VIENĄ
Švedijos moterįs teikia pa
gelbą vokiečių vaikeliams
MĖNES
našlaičiams, kurių tėvai žu

lietuvių kolonijose, rink
“Draugui” prenumaratą
paskelbimus. Del išlygų
informacijų
rašykite i

se
ti
ir
ir

“Draugo” Adm.

Kapitalas su perviršiu

riaujančios šalims Europoje,
riaujančioms šalims Europoj, Svarbi žinia Wesl Sidiačiams.
pininku Ispanijos karalių Al Kas iš West Side’čių užaisakis
KĄ APIE TĄ JUROS šasi iš abiejų šalių pusan fonsą arba popežių. bet ne DRAUGĄ”,
užmokėdamas
. .Vis naujesnių ateina nau
MŪŠĮ PASAKOJA MA tro milijono kdreivių. Vo Wilsoną.
$3.00,
gaus
dovanu
didžiausį
jienų.
Šitai kaip praneša

KAS GIRDĖTI RUSŲ UŽ
IMTOJE BUKOVINOJ? VOKIEČIAI LAIMĖJO MUŠĮ ANT JŪRIŲ.
Iš Černovicų
pabėgėliai
praneša, kad tose Bukovi
nos vietose, kurias tebeturi
rusai užėmę,
yra didelis
skurdas. Iš miestų Bojan ir
Lehučeny Tentului rusai iš
varę į Rusiją visus gyven
tojus. Taip pat išvaryta gy
ventojus iš miestų Novosielica ir Gogolina. Rusai išve
žę taip pat ir visą žmonių
turtą. Visas
kraštas esąs
sunaikintas. Rusų kareiviai
ir oficieriai laukią, kaip sau
lės patekančios, kada įvyks
taika, nes
nugalėti savo
prišininkus vokiečius nebe
turį vilties.

ma geresnės

“TEISYBE APIE PLAUKUS,”
Parašita europes garsingo specialisto,
kurioje randas įvairios žinios:
Gražybe plauku,—sudėjimas plauko Ir
odos galvos.
Priežastis slinkimo plauku
ir žilumas—Kaip užlaikyti sveikatą ir išau
ginti plaukus.—Ir kaip tai l penktus savatis turėti gražius plaukus.—žili plaukusi.
—Barzda.—ir dekavones nuo užganėdintu
kliętu.
GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme pertikrenti kiekviena, kad
gyduoles CALVACURA sulaiko slinkimą
plauku prašalina plaiskotes ir augina gra
žius plaukus Ujį 10 centu arba krasos
markėms prisiųstus sykiu su Jusu antrašu.
Męs Išsiučeme kiekvienam dolerine dėžutė
Calvacura—os N. 1 ir knygute “Teisybe
Apie Plaukus.” Išplaukėte žemiau atspau
stą kuponą ir siuskete Sianden.
Union Laboratory. Box 537, Union, N. Y.
UNION LABORATORY,
Box 537, Union, N. Y.
, SiuCiu i dedamas 10 centu dėl apmo
kėjimo kaštu perslutlmo, meldžiu išsiųsti
nan tojaus jusu dolerine dėžutė Calvacura
N. 1 ir knygute “Teisybe Apie Plaukus.”
iPasIuskete sykiu kuponą su jusu antrašu.)

New York, N. V-

Geriausios Farmo
Pirkite pu mus farmaa
didžiaušioje
Lietuvių Fermerių
Kolonijoj
Amerikoje.
Ta kolonija yra musų
uždėta 1905 metais, ir jau apgyven
dinome an 360 lietuviais. Mes esame
seniausi ir didžiausi farmų pardavė
jai lietuviai Amerikoje.
Mes par
duodame teisingiausiu budo,
išduo
dame pirkėjams vrarantuotus popie
rius, Deeda ir ėystus Abstraktus be
jokių ekstra mokeščių.
Mm turime
šimtus visokio didurtio farmų
par
duoti: išdirbtų,
su užsėtais javais
su soaais ir budinkais.
Žemė
der
liugiausia: lygi su juodžemiu ir mo
liu, ir molis su gera smelžemė.
Ge
riausia žemė dėl visokių javų, dar
žovių, sodų,
pievų ir dėl ganyklų
Turime daug žemės neiėdirbtos, ge
ros, kuri
parduodama visokio didu
mo plotais, pigiai,
po
$6,00 skeiis
ir brangiau, aut lengvų išmokėjimų.
Kiekvienas
gali
tokios žemės pa■imti, ir dirbdamas mieste išmokėti,
įgydamas tokiu budu geriausių farinų. PaeiskuDluktve nusipirkti žemes,
nes ji greit eina brangyn. Atvažiuo
kite pas mus, mes užtikrinime jus,
kad surasit farmų pagal sat » norą,
ir už ką busite dėkingi.
Kviečiame
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, aplinkėje
pirklybinio
miesto
Scottville ’s
ir
pačtavo
miesto
Ludington, Mich.
Nusipirkite musų kolonijoje farmas,
jums taip
patiks ant musų farmų,
kad apie miestą
nei pam išlyti ne
norėsite.
Turėsite ant farmos sau
užtikrintą
gerą gyvenimą;
trumpu
laiku farma pati išsimokės visokias
skolas, ir jus liksite j kelius metus
turtingais farmieriais. Rašykite tuoj
gausite Lietuvių Kolonijos mapą ir
farmų katalogą dovanai. Tik idėkita
už 4 e., štampą dei pačtos kaštų.
Tikras adresas:
A. KTKDIS and OO.
REAL ESTATB
Psoples Stato Bank Building
SCOTTVILLE, MICH.

LIETUVIŠKA

BANKA

TOWN OF LAKE SAVINGS BANK
Joseph J. Elias, Savininkas.

4660 -4602 S. Wood St. Chicago, III.
Priimame pinigus į Banka užččdyjimui nuo
Vieno dolerio Ir daugiaus ir mokame trečia
rocenta ratomis ant metų. Siuučiame pinigus
Visas dalis svieto pigiai, greitai ir teisingai,
svetimų žemių pinigus mainome, perkame ir
parduodame. Parduodame Sifkortes ant Visų
einijų į krajų ir iš krajaus, taipgi tikietus ant
geiežeukelių po visa Amerika ir Europa
Musų Banka išdirba visokius raštus ir do
kumentus visose kalbose ir duoda rodą lie
tuviams visokiuose atsitikimuose ir reikaluole ypatilkai ir per laiškus. Tik kreipkitės
giršminStu antrašu

f

Vyriškų Drabužių Išpardavimas
Mes gvarantuojame kad sutaupysime jums 50% jūsų pi
nigų ant drabužių. Sanitariškai išvalyti, truputį vartoti nuo
$25 iki $85 ant orderio daryti siutai $5.60 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.
Chicago, III.
Atdara kasdieną (ir Nedėlioj) dienomis ir vakarais.

SENIAUSIA TAUPYMO BANKA CHICAGOJE

THE HIBERNIAN
BANKING ASSOCIATION
ĮKURTA 1667 M

PIETVAKARINIS KAMPAS LA E AL L E IR ADAMS ST.

M. A.

TAUPYMO DEPARTAMENTAS

Priimam Depozitas pradedant nwo VIENO DOLERIO ir daagiaa, ai kariuos niekam 3 naolimėiaa ant metų, karį pride
dant kas pašė metų.
Atdaras Bnbatoc Vakarais ne n G-tos iki 8-tos vai. vakaro.
REAL ESTATE DEPARTAMENTAS

Perka ir parduoda propertee ant komisijos; iikolektaojs
randas ir prižiūri proporte*; parduoda geros vertės morgtSiaa.skoliaa pinigas ant įtaisytų savasčių (properiių).

Pearl Queen

I
!
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PLATINKITE TARP AMERIKONŲ BROŠIŪRĄ..

A Plea for the Lithuanians
Tai geriausias tarpininkas
supažindinti amerikonų
plačią visuomenę su lietuvių tauta ir dabartiniais Lie
tuvos vargais. Atskiras egzemplioris tik 10 e. Galima
gauti pas:
KUN. J. J. KAULAKĮ,
824 Wharton ztM
PHILADELPHIA, PA.
arba

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

i
i
I
i

įvairios žinios

Didelis smūgis katalikams
Francijoj.

Bedieviai Francijoj atė
viena franeu
NESUTINKA SU PASIULi- zųIšir Solonikų
anglų armijos dalis tu mė nuo katalikų bažnyčias,
Vardaro upės pakran- mokyklas, vienuolynus per
JIMAIS, KAIP MAITINTI rėjo
fciais įsiveržti į Serbiją, pas sekioja katalikus baisiau
kiaus į Bulgariją. Iš kitos
siais budais.
LENKIJOS
GYVENTOJUS,
pusės per Rumuniją į Bulga
t t
Vokietija atmetė Ang
lijos reikalavimus,
sulyg
kurių buvo norėta' maitin
ti badaujančius
Lenkijos
gyventojus. Anglija reika
lavo, kad Vokietija pasiųs
to iš Amerikos maisto Len
kijai ne tik nekonfiskuotų,
bet dar išduotų gvarantiją,
jogei maisto dalinimas ne
bus trukdomas. Vokietijos
vyriausybė be niekeno pa
gelbos pati norinti maistu
aprūpinti badaujančius gy
ventojus. Tegu tik bus pri
statyta pakaktinai maisto.
Vokietija su tais reika
lavimais nesutiko dar ir to
dėl, kad Anglija reikalavo,
idant vokiečiai
panašiai
elgtųsi serbų ir černogorų
maitinime. Kadangi Serbi
jos gyventojai yra Bulgari
jos globoje, čemogorai —
Austrijos, be to dar lenkų
dalis taip pat Austrijos, ta
tai Vokietija negalinti imti
ant savęs atsakomybės už
viršminėti valstybi. Anglija
tesikreipianti tiesiog į tie
dvi valstybi tais reikalais.
Amerikos lenkų pastan
gos aprūpinti maistu savo
badaujančius brolius ir se
seris, kaip matome,
eina
niekais. Vokietija
negali
leisti, kad užimtuose kraš
tuose gyventojams maistą
dalintų svetimžemiai ir dar
kontroliuotų pačius v
čius.

riją turėjo įsigriauti rusų
armija ir paimti. Bulgari
jos sostinę Sofiją. Bet tas
didelis planas neįvyko, ir
nei kiek nesimato, kad kuo
met nors įvyktu.

Bet

likusiųjų katalikų

gailaširdingumas

visgi pa

liko. Gerieji katalikai dėda
vo didžiausias aukas, auklė

davo našlaičius, suteikdavo
jiems mokslą,

palaikydavo

kitokias įstaigas,

kuriose

ŠI KARĖ KAŠTUOS DAU dar tebežydėjo katalikystės
dvasia.
GIAU NEGU VISOS KARĖS Bedieviams ir sociali
stams
ir
laisvamaniams
PRAĖJUSIO ŠIMTMEČIO, toks
katalikų duosnumasir
Tūlas franeuzų ekono
mistas išrokavo, jog dabar
tinė karė kaštuos daugiau
negu visos karės praėjusio
šimtmečio.
Nuo 1801 metu iki. 1914
metų karės Europai kašta
vo 65 milijardai
frankų.
Šiai gi karei jau išleista virš
200 milijardų frankų.

Įdomios skaitlinės, kiek
kaštavo kiekviena praėju
sioji krė.
Krymo
karei
Francija išleidė 1,660,000,000 frankų,
Anglijai —
1,550,000,000 fr., Austrijai
— 343,000,000 fr., Turkijai
ir Sardinijai draug 642,000,000 frankų. Meksikos ek
spedicija Francijai kaštavo
650,000,000 frankų. Austrų
su italais karei išleista 853,000,000 frankų.
Prūsų —
Danų — Austrų karėms iš
leista virš 2 milijardų fran
kų. Vokietijos su Francija
1870 metų karė kaštavo 15
milijardų frankų. Rusų su
turkais 1877—78 metų karė
kaštavo 2,700,000,000 fran
kų. Karė su Japonija 1904
— 5 metų vien tik rusams
kaštavo 6 milijardus
300
milijonų frankų.

Po kapinių pašventinimo vi
si linksmai nuėjo į vietinę lie
tuvių svetainę, kurioje Pane
lės Švč. Marijos Mergaičių drjos sąnarės, vadovaujant vie
tiniam vargonininkui, p. K.
Vaisietui, pagiedojo keletą gra
žiu dainų. Vietinis klebonas
pasakė prakalbą, o panelės
Petjonelė Noekuniutė ir Mag
dalena Navickiutė gražiai padeklemavo eiles. Tuomi Du
Boisiečiai tapo labai užganė
dinti ir džiaugėsi. Paskui
prasidėjo vakaras bažnyčios
naudai. Du Boiso lietuviai,
matyt, sparčiai žengia geru
keliu pirmyn.
Vietinis.

toks katalikiškų įstaigų pa
laikymas labai nepatiko.
Jau nuo kurio laiko jie dan
tis griežė, žiūrėdami į jas.
Dabar bedievių socialistų ir
laisvamanių valdžia visai
užgynė katalikams tuos lab
darybės veikimus be mini
sterio pavelijimo, kurs gali
visai nepavelyti ir nereika
laująs duoti iš to jokio pa
siaiškinimo.

Socialistai su
laisvamaniais
bariasi
Laisvamanių vadas Šliu

pas įtaria lietuvius socialis
tus net šnipavime. Šitai ką
Šliupas sako:

“Ir dar kas žino, ar už
pakalyje nekuriu (lietuvių
socialistų) nėra agentų Ru
sijos ar Vokietijos,
kaip
kad “Narodna Volia” ap
skelbia, jog tarp ukrainie
čių veikia D.
Demenčuk,
Vasilkov, Zelezniak ir tt.
Jeigu yra valstybių agentai
Šituo įsakymų bedieviai
tarpe rusinu, aš neabejoju,
socialistai ir laisvamaniai
kad yra valstybių agentai
visai panaikino
katalikų ir tarpe lietuvių”.
taip prakilnų veikimą Fran
cijoj. Tatai, kokios laisvės
šalininkai yra socialistai ir
laisvamaniai. .Tatai kokią
biaurią vergiją jie suren
Lietuvių tamsuolių bedievių
gia katalikams, kur tik jie draugija, kuri save pasivadi
no net Literatūros draugi
valdžią gauna.

BALTIMORE, MD.

Mockų, anot jo paties, beta
riant butų pašarvoję su kiau
šiniais. Esant didelė jo laimė,
kad svetainėje buvę guzikuočiai. Šitie jį apgynę.
Tokių prakalbų rengimas

kuoaiškiausiai parodo visiems
lietuviams, kokie tamsybės
šalininkai yra socialistai ir ko
kia tai didi sarmata lietuviams
susidėti su tais tamsuoliais.
A. K.

TAUTOS FONDO KASIERIAUS ATSKAITA

i}s««o«BB»«c»«eaRas!ax:;i

Suvalkijos

Zendajns

Iš įplaukų į Tautos Fondą iki birželio 1, 19916 m.

Gaunamas

Balansas iš paskutinio pranešimo ......................... $45,209.65
Gegužės 2, 1916, gauta iš:
“DRAUGO” KNYGYNE
Juozo Bumelio, aukas, surinktas krikštynose Traveskin, Pa...............................................................
3.65
Kilni su prisiuntimu
28.30
Kun. J. Jonaičio, aukos iš So. Omaha, Neb.........
“Draugo” rėdystės aukos, surinktos K. Kadišiaus,
$1.00
7.35
Carbondale, Pa........................................................
E. Larunienės aukos, surinktos ant Tautos Fondo
5.00
blankų, Cragin, III..................................................
Kun. J. Kuro aukos šv. Jurgio dr-stė $25.00, P.
Čeliadino $3.00 ir M. Jankevičiaus $1.00, Scran
I SC*«St2,affiS2SS!*Sž*2StSSS39BS2S2SI
29.004
ton, Pa........................ . ..........................................
Kun. M. Kazėno aukos, surinktos “Tag day” T. F.
Reikalingi gabus agentai,
282.72
skyriaus, Donorą, Pa..............................................
Chicagoje rinkti paskelbi
B. Stumbro aukos, surinktos ant T. F. blankų Col
8.05 mus į “Draugą”. Geras už
linsville, III........................................................ ,. .
darbis ir lengvas darbas.
Kun. J. M. Vaišnoro aukos, surinktos Lietuvių Die
160.35 Del informacijų kreipkities
noje vakarienėje Pittsburgh’o Pa., dalyje ...*...
F. Kriščiokaičio aukas šv. Kazimiero dr-stės, Chi
į “Draugo” Adm.
25.00
cago, III....................................................................
“Kataliko” rėdystės aukos J. Dezbano iš Oswego,
M. R. KALINAUSKAS,
3.(X) Katalikiškų laikraščių agentas
Illinois....................................................................
35.00
W. J. Milakausko aukos 16-to sk. T. F. Meridan, III.
39.50 Lankosi po Suv. Valstijas.
Kun. J. Inčiuro aukos iš Freelando, Pa. lietuvių ..
Per jį galima užsirašyti Dien
“Draugo” rėdystės aukos, surinktos J. Žvirblio,
8.00 raštį ir Savaitraštį “DRAU
Detroit, Mieli...........................................................
GĄ” ir užsimokėti prenume
ratą. Taipgi Užsiprenumeruo
Gegužės 20 d.:—
ti
“Žvirblį” ir kitus katalikiš
119.80
Tautos Fondo komiteto Mahanoy City, I’a. ...
25.00 kus laikraščius.
Tautos Fondo komitetas, Waterbury, Conn. . ..
“Draugo” Adm.
22.50
Kun. V. Taškuno aukos iš St. Charles, III. ...
V. Bendravičienės aukos '24 kuopos A. L. R. K. M.
23.50 Petras Zdanevičia
So. Brooklyn, N. Y..................................................
J. Austravičiaus aukos, surinktos prakalbose She
3.50
boygan, Wis.............................................................
Kun. J. Krasnicko aukos, surinktos “Tag day”
Cambridge, Mass.....................................................
1,000.00
97.89
“Draugo” rėdystės aukos nuo Day ton, Ohio lietuvių
A. Konoverskio aukos, surinktos krikštynose, Chi
1.50
cago, III...................................................................
Kun. J. S. Martišiuno aukos, surinktos Michigan
3.25
City, Ind..................................................................
Kun. J. S. Martišiuno aukos, surinktos Tautos
9.00
Fondo sk. iš Indiana Harbor, Ind........................
F. Juro aukos, surinktos prakalbose Burling
3.04
ton, N. J.................................................................
M. Zujaus aukos, surinktos moksleivių tarpe Val4.25
paraiso, Ind..............................................................
522.46
Tautos Fondo 2-ro skyr., Pittsburgh, Pa.................
Kun. J. Kazako auką Barboros Padšauskienės iš
1.50
Chicago, III.............................................................
J. Vasiliausko aukos 6-to Tautos Fondo skyriaus iš
792.13 Susipratęs lietuvis. Uolus
Baltimore, Md..........................................................
platintojas lietuviškos litera
tūros,
Dienraščio “Draugo”
Gegužės 25 d.: —
15.00 agentas, ne vien Čikagoje, bet
J. J. Statkaus iš Chicago, III.................
ir kolonijose. Prie jo galima
Kun. J. J. Amboto aukas surinktas prakalbose
62.50
užsisakyti
dienraštį ‘’Draugą’
Hartford, Conn.............................. . .
ir galima gauti pirkti “Drau
Gegužės 29 d. :—
gą” numeriais. Jo antrašas:
P. Cibulskio aukos, surinktos Chicago, III.............
8.55 Chicago, 1817 S. Union avė.
Kun. A. Kaminsko aukos iš Reading, Pa................
6.00
Old South Boston Trust Co. aukos, surinktos Bos
Tel. Varde 1831
ton, Mass................ ................................................
2,000.00
DR. J. KULIS
M. Abračinsko aukos T. F. skyr., Brockton, Mass.
50.00

ja, gegužės 2 d. surengė pra
kalbas. Pasikvietė garsųjį vel
nių kupčių Mockų. Susirinkut šieji, nesulaukdami kas kalbės,
! nerimastavo. Vieni kilo išeiti,
į kiti dar lūkėdavo kalbėtojo,
j Vienur-kitur buvo girdėties
kalbant: kaip ilgiau nebus kal
bėtojo, tai eisime namo atsiė
mę įžangos dešimtukus nuo cicilikų. Kažkoks Rulis su pluoš
tu šlamštų bėgiojo po svetainę,
kiekvienam siūlydamas nusi
pirkti “gerų” kiningelių ir
laikraščių. Trįs iš socialistų
būrio buvo paskirti laukti ir
pasitikti savo Mockų. Vienas
Londone kalbama, buk Ru
iš jų buvo vyriausias. Jis tu
sijos caro duktė Tatjana susi
Gegužės 30-tą dieną su di rėjo prisikabinęs ant krutinės
žiedavusi su Anglijos kara
džiausia iškilme tapo pašven didelį kryžių, kuriame buk esą
liumi princu Valijo?. Kuni
tintos vietinės šv. Juozapo pa sudėti visų šventųjų kaulai.
gaikštytė Tatjana dailiai kal
LIBTUVIS GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
rapijos kapinės. Šventino pats Antrasai ir tretysis neturėjo
3299 S. Halsted St.
Chicago.
ba angliškai ir net kai-kurį lai
Gydo Tlaoktaa barai moterų, valkų Ir
vietinis klebonas, kun. M. J. neikokių ženklų. Štai jiems Gegužės 30 d.:—
vyrų. Specialitkai rydo limpančiai, nfilką viešėjo Londone pas kara
lenėjusiaa Ir paslaptingrfa vyrų lirai
Urbonas, gavęs leidimą nuo besidairant šmurkštelia į sve Kun. J. Olechnavičiaus aukos, surink. “Tag day”
PrlialatValHUit: uit 8 ryta Iki 12; I iki 9 r.
lių Jurgį. Jos tariamasis suLowell
Mass
..............................................................
591.25
vyskupo. Toje iškilmėje da tainę ir Mockus. Jo niekas
Nuliniai: mi Iki 2 po plot: uit 6». t Iki
žiedotinis dabar yra Egipte.
Viena iš didžiausių Suv. lyvavo visos Du Bois lietuvių taip veikiai negalėjo patėmy- F. A. Andriejuno aukos dr-stės D. L. K. Vytauto,
Manchester, N. H..................................................
18.00
Valstijose darbininkų or draugijos — Saldž. Širdies V. ti, kaip socialistai. Kaip pul
ganizacijų New York’e nu J. dr-ja, šv. Jurgio, Vytauto sis urmu ant Mockaus socialis- Labu įplaukė aukomis ..............................................
6,022.39
tarė
užprotestuoti prieš Lietuvių Kliubas, SLRKA. stai! Vieni už rankų, kiti dra
anglų begėdiškus pasielgi kuopa, šv. Katarinos Moterų bužių, vieni tempia jį į save,
AUKOS ĮPLAUKUSIOS I $10,000.00 FONDĄ:
mus su Airijos kariautojais dr-ja, Liet. Moterų ir Mergi kiti į save. Iškarto pamaniau, Gegužės 2 d., 1916 gauta iš:—
nų Kliubas, Panelės Švč. Ma kad socialistai pasigavę katali 47 kuopos Lietuvos Vyčių........................................... $ 10.00
už laisvę. Be to darbininkai
rijos Mergaičių dr-ja ir šv. ką taip bjauriai kedena. Gal Dr-stė šv. Jurgio Kan. New Britain, Conn.............
10.00
mano kreipties prie prezi
Kazimiero Bernaičių dr-ja. jie susekę, kad tas katalikas Alex. S. l’rečinausko, Chicago, III............................
10.00
Vienas franeuzų kariška dento Wilsono, idant šis pa
3
kuopos
A.
L.
R.
K.
M.
S.
Chicago,
III
.................
10.00
Viskas prasidėjo su giedotom su savimi atsinešęs supuvusių
Phone Yards 2721
sis rašytojas pasakoja, kad reikalautų iš Anglijos delei šv. Mišiom ant 9 ryte. Mišios
kiaušinių paaukoti Mockui.
Francijos, Anglijos ir Rusi to dalyko pasiaiškinimo.
40.00
DR. J. JONIKAITIS
buvo užpirktos vietinių drau Bet tai nebuvo neikoks katali Labu į $10,000.00 Fondų įplaukė
jos buvo sutarta praėjusią
gijų. Bažnyčia buvo pilna. kas, tik lietuvių apgaudinėto
Cjžh fjr,, Mitirlf Ir ftlk| Lipt
žiemą, užpulti savo prieši
Tuoj po mišių prasidėjo pro jas Mockus. Katram iš soci Labu iš visų fondų įplaukė į T. F. iki birž. 1, 1916 $51,272.04
8337 So. Morgan, it,
ninkus iš visur kovos mė
cesija į kapines. Procesija bu alistų neteko sugriebti Moc
CHICAOO, ILL.
Ismokesniai iki birželio 1, 1916 m.
vo virš mylios ilgio. Pirm kaus rankos arba skverno, ta Ifimokesniai pranešti bal. 29 , 1916, T. F., Lietuvių
nesyje 1916 m.
"pristatomas dykai.
procesijos žengė airių šv. Var sai bučiavo jo... kelines.
Kariškių viršininkų bu
Informacijos Biuro, ir Tautos Tarybos reikalais,
Pavyzdinis 1916 modelio
do benas, susidedantis iš 40 as Palicmonai buvo 8. Šituos įskaitant ir piųigus pasiųstus nukentėjusiems dėl
vo nutarta, kad Turkija tu
“RANOER” dviratis, dėl
30 DIENŲ
I SMAGINIkarės šelpti............................................................. $20,368.59
Artimiausiojo
ateityje menų, grieždamas maršą. Nu socialistai nusisamdę todėl,
rėjo būti nugalėta šitokiu
MO.
žingsniavus
ant
kapinių,
pra

nes
bijosi,
kad
jų
“
kuniguIšsiųsta
į
Vilnių
nukentėjusiems
dėl
karės
šelpti
p.
budu: —Rusai turėjo tur Maskvoj žadama sušaukti
Raityk tuojaus dėl di
A. Smetonos vardu ................................. .............
200.00
delio iliuatruoto
katalo
kus spausti nuo Kaukazo, o pabėgėlių organizacijų vei sidėjo dar čia niekad nematy žiui” neatsitiktų kas blogo,
go, su pilniausiu dviračių
A.
A.
Šlakiui
krasos
ženkleliai
ir
kiti
mažmožiai
..
51.39
tos
ceremonijos
—
pašventini

kad jis kartais neapalptų nuo
rinkiniu, taipgi šynų ir
anglai Mesopotamijoj. Kon kėjus, kad bendrai pasita
M. Gurinskaitei už atliktą darbą Tautos Fondui ..
14.00
reikmenių,
su išdėsty
mas šv. Juozapo lietuviškų susmirdusių kiaušinių.
stantinopolį manoma buvo rus su jais, kaip paliuosuomais stebuklingo pasiūly
Tautos
Fondo
reikalais
išleista
................................
156.40
kapinių. Kapinės yra keturių
Mockus prisiartino prie sta
mo kuomet nors daryto
paimti visupirmu. Su
tuo ; ti Maskvą nuo pabėgėlių.
ant dviračių. Jūs būsite
nustebinti
akrų didumo — 3 pašventyta, lelio ant pagrindų, aplinkui Sugražinta T. Fondo 31 skyriui persiuntimo dra
mūsų mažomis kainomis ir lengvomis
tikslu anglų ir franeuzų ar Viskas Maskvoje pabrango o 1 palikta nešventintu. Pa
bužių
lėšos
.............................................................
64.00
apsižvalgė, ar daug yra sve
ltlygomia.
mija turėjo eiti iš Salonikų dvigubai bei trigubai. Bu šventinime kapinių vietiniai tainėje sargų. Kiek staptelė
Reikalingi Važinėjantys
Agentai.
Labu išmokesnių iki 1 d. birželio 1916 .......... $22.854.92 Darykit orderius ant dviračių, flynų
ant Konstantinopolio.
Tą tų ir gi maža. Manoma, kad lietuviai pralenkė šio miesto jęs pradėjo savo paprastus
Balansas Tautos Fondo Ižde............................. $28,417.12 ir rcikinenin iš mūsų katalogo.
patį miestą turėjo užpulti pabėgėlius reikėtų išvežti į airius, kurie turi kupinęs, bet burnojimus. Anot Mockaus,
Pirkliauk tiesiog su didžiausia dvi
račių firmų Amerikoj. Nepirk kol
tusų ir anglų laivynas nuo sodžius, kaine jie vasaros nešventintas. Ši dien užtat vuldžia reikalinga toki, koki da
................... $51,272.04 neaužlnoel ka mes dėl jūsų galime
Labu
padaryti. RAŠYK MUMS..
juros iš vienos ir antros pu- metu galėtų gauti darbo ir Ims ilgui, ilgui su malonumu bar. yra. Jei valdžios butų ne
B. Vaišnoras,
MEAD OTCLE CO., Dept. A—334,
buvę, tai toj svetainėj vyčiai,
J atminta,
.
,
Tautos F. Iždin.
CHICAOO, ILL.
S®8,
. - .j - ta* ii «^UM3it8 patys save maitintus.

DIDŽIOJI KUNIGAIKŠTY
TĖ TATJANA IŠTEKA UŽ
ANGLIJOS KARALAIČIO.

DARBININKAI PROTESTUOJA PRIEŠ ANGLŲ
ŽIAURUMUS MAL
ŠINANT AIRIUS.

įlšLiatuviąGy-i
Į veninio Ame
rikoje
DU BOIS, PA.

KOKIE BUVĘ FRANCUOS,
ANGLIJOS IR RUSIJOS
PLANAI.

ŽADAMA IŠSIŲSTI PABĖ
GĖLIUS Iš MASKVOS.

i

Birželio (Jūne) 8, 1916 N. 23
Astrauskis;
7. “Kražių skerdynė” —
kun. Žilinskis;
8. “Diedai
ir Gražina”
— Mickaus;
Ant aplikacijos turi būti
kuopos antspauda, ir para
šai
viršaičių ir krasos
ženkleliu už 10c.
Kun. S. J. Struckus.

SLRKA. PITTSBURGO AP
SKRIČIO SUVAŽIAVIMO
PROTOKOLAS.

svetainėj, 44 gat. ir Fairfield
avė. Visi sąnariai kviečiami
susirinkti ir atsivesti norin
čius prigulėti prie Sus-mo.
R. Andriliunas, pir.
SLRKA. 179 kuopa, E. St.
Louis, III., turės savo mėnesi
ni susirinkimą birželio 11 d.,
1916 m., bažnytinėj svetainėj
tuojaus po pamaldų. Visi są
nariai turi ateiti. Bus dalina
mi visiems Sus-mo paliudiji
mai. Ateidami atsiveskite no
rinčius prisirašyti prie Susinijimo.
G. R. Bendikas,
Sekr.

o « Zo,' T®artke^'
čaitė, 1828 S. Peoria st.,
Al. Klimas, 558 W. 14 st.,
Maršalką, — Mikolas Jatužis, 622 W. 15 st.,
Susirinkimas kas pirmą nedėdienį mėnesio, Apveizd. Die
vo parap. salėje, 3 vai po pietų.

Draugijų
Reikalai

SV. JURGIO KAREIVIO
DRAUGYSTES, N0RW00D,
MASS., VALDYBOS
ANTRASAI:
Pirmininkas, Stasys
1038 Washington at.,

vo mėnesinį susirinkimą nedė
lioj, birž. 11 d., 1 vai. po pie
tų, sv. Jurgio parapijos svetai
nėje No. 18. Taigi visus už
prašome
kuoskaitlingiausiai
susirinkti ir naujų prisirašy
mui atsivesti.
J. S. Žakas,
rašt.

SLRKA. 16 kuopa, Chicago,
111., turės savo mėnesinį susi
rinkimą birželio 11 d., š. m.,
tuojaus po sumai bažnytinėj

Pirmininkė — Ona Vaailiutė,
1349 So. Linclon st.
Vice-pirmlninkė — Anastazi
ja Pavalkykė, 1340 So. Park avė
Prot. rašt. — Antanina Kasi
liauskiutė, 1345 So. Park avė.
Finansų rašt. — Elžbieta Nevardauskaitė, 1221 Victoria st.
Kasininkė — Marijona Zeleniakiatė, 1320 So. Lincoln st.

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

Pradėk taupyti šiandie; reikalinga tik vie
nas doleris,

kad pradėti taupymo darbą.

Visados daryk biznį su banka,

KURI YRA BANKA

ATIDAI.
Naujas Veikalas, Surengtas
Vienam Balsui ir Piano

Protokolų raštininkas,
Jonas
ŠVENTO ANTANO DRAUGI Kuškis, 18 Tremont st.,
JOS, WAUKEGAN, ILL., VAL
Fin.
raštininkas, J. Versec
DYBOS ADRESAI:
kas, 1184 Washington st.,
Jau išėjo iš spaudos. Muzika
Kasiems, Viktoras Kavaliaus
A. Aleksandravičiaus, žodžiai
Pirmininkas, Steponas Kelio- kas, 22 Sturvant avė., ’1
L. šilelio. Kaina 40c. Gauna
tis, 1344 So. Jackson st
Iždo globėjai:
ma
“Draugo” Knygyne.
Pagelbininkas, Kazimieras Bur
Jokūbas Puzinas, 20 Pond st.,
Pinigai galima siųsti krasos
ba, 1416 So. Park avė.
Barnasius Jankauskas Willow
Protokolų raštininkas, Anta
ženkleliais.
st.,
nas Samoška, 1230 So. Victoria
Martinas Bulkšas,
39 Tre
St.
mont st.,
Finansų raštininkas,
Jonas
Maršalka, Stasys Kamila, 39
“DRAUGĄ”
Bakšys, 1327 So. Victoria st.,
Tremont st.
Kasininkas,
Antanas Bakšys,
1327 So. Victoria st
Kasos globėjai:
Leonas Krikštinavičia,
1326
So. Victoria St.,
ir sveiko maisto savo protui, tai skaityk dvi
Adomas Jonaitis,
1326 So.
savaitinį iliustruotų jaunimo laikraštį
Lincoln St.

$ Peoples Stock Yards
* STATE BANK

MEILĖ

nį.

Fairfield avė.,
Chicago, cago, UI.
Carson st., S. S., Pittsburgh, Pa.
III.
Iždo Globėjai:
P. P. Petrėnas, 422 IsA. Nausiedienė, 917 W. 33 st.,
land avė., Rockford, III.

SEKANČIOS KNYGOS
GALIMA GAUTI S. L.
15 kuopa SLRKA. laikys sa
R. K. A. KNYGYNE

DRAUGIJA, WAUZEGAN, ILL
ADMINISTRACIJA:

Kadaras,

Pirm. pagelb., Pranas Kudir
ka, 31 Franklin st.,

Gegužės 28 dieną š. m., šv.
Kazimiero bažnyčios svetai
nėje, Pittsburg’o apskritis tu
rėjo suvažiavimą.
Šių kuopų delegatai dalyva
vo:
35 kuopos, McKees Rocks,
Pa., K. Vaišnora, B. Jakutis ir
ir P. Praniavičia.
87 kp., N. S. Pittsburgh, Pa.,
P. Bajoras ir E. Lukoševičių
tė.
103 kp., Duųuesne, Pa., M. SLRKA. 154 kuopa, Auro
Petraitis, B. Jokubauskas ir R. ra, III., turės, savo paprastą
susirinkimą birželio 11 d. Su
Masiauskas.
138, S. S. Pittsburgh, Pa., sirinkimas įvyks 1 vai. po pie
tų po num. 10 Braodway. Tu 1. Maršalka, Pranas Dapkus.
M. Garevičiųs.
1407 So. Park avė.
14 kp., Pittsburgh, Pa., P. ri ateiti visi sąnariai. Yra 2. Maršalka, Antanas Didjurdaug svarbi ųreikalų.
Karuža.
Wm. Šoris, rašt. gis, 1327 &o. Park avė.
145 kp., Monessen, Pa., J.
Knygius Pranciškus
KaptuRičkauskas.
rauskas, 1321 So. Victoria, St.
158 kp., S. S. Pittsburgh. SUSIV. LIET. R.-KAT. AM. Susirinkimai po aštuntai kiekrieno mėnesio, apie pirmą va
VALDYBOS ANTRAŠAI:
Pa., A. Sutkaičiutė, B. Vaiš
landą po pietų. Lietuvių svetai
nora, ir J. G. Miliauskas.
nėj, 9 ir So. Lincoln gatv.
Neatvažiavus apskričio pir Prezidentas, — K. KrušinsAM. L. R. K. MOTERŲ SĄJUN
mininkui, J. Tumasoniui, suva kas, 59 Teneyck st., BrookGOS CENTRO VALDYBA
žiavimo pirmininku išrinktas
lyn, N. Y.
Pirm.
—Marijona
Juškienė,
p. J. G. Miliauskas.
Vice - Prezidentas, — A. Pet 129 Melrose st., Montello, Mass.
Nutarimai suvažiavimo se rauskaitė, 563 N. River st.,
Vice-pirm. — Pranciška Nukanti yra:
Waterbury, Conn.
tautaitė, 2006 String st., Chica
1. Padaryti Pittsburg’o ap Sekretorius, — J. S. Vasiliau go, IU.
skričio apvaikščiojimo dieną skas, 112 N. Greene st., Bal- Rašt. — M. L. Gurinskaitė,
kartą į metus vietoje apskri timore, Md.
3347 Auburn avė., Chicago, IU.
čio suvažiavimo paskirtoje.
Kąsierius, — Pranas Burba, Ižd. — Antanina Nausiedienė,
2. Sutverti apskričio lėšų
917 W. 33rd st., Chicago, UI.
458 Main st., Edwardsville
Iždo globėjos: Pranciška Ma
fondą. Iš jo bus apmokamas
—Kingston, Pa.
cijauskaitė,
4358
S. Fairfieid
delegatams kelias į apskričio
Kasos
Globėjai:
—
J.
Stulgai

avė., Chicago, IU.
suvažianius, nes yra tokių sil
tės,
140
So.
Mead*
St.,
Tvil

Ona Nausiedaitė,
1447 S.
pnučių kuopų, kurios neišgali
SOth avė., Cicero, UI.
kęs-Barre,
Pa.
atsiust delegato suvažiavimam
Daktarė-Kvotėja:
Dr. A. S.
3. Surengti viršminėtų Pitts J. B. Valukonis, 233 Broad šlakienė, 3352 S. Halsted st., Chiway, S. Boston, Mass.
burgo apskričio apvaikščioji
Dvasiškas
Vadovas, — kun. J. ago, IU.
mo dieną Thanksgiving Day
Iždininkas B. Vaišnora, 1514
Jakaitis, 41 Providence at., Dvas. Vadovas: kun. F. Ke
dienoje.
Komisija parengti dieną: Worcester, Mass.
mėšis, 50 W. 6th st., So. Boston,
Kun. J. Sutkaitis pirmininku, Knygius, — kun. S. J. Struc Mass.
Povilas Bajoras, Boleslovas kus, P. O. Plymouth, Pa.
Jakutis, M. Petraitis ir Elž. Gydytojas, — Dr- A. K. Rut ŠVENTO MYKOLO DRAUGI
kauskas, 2302 So. Leavitt JOS, ROCKFORD, ILL., VAL
Lukosevičiutė.
st., Chicago, EL
5. Komisija taisyklių Pitts
DYBOS ADRESAI;
burgo apskričio yra išrinkta:
Pirmininkas, Kazimieras Mik
J. G. Miliauskas, K. Vaišno
CHICAGOS I APSKRIČIO as, 1020 — 1022 S. Main at.
ra, ir E. Lukosevičiutė.
Pirm. pagelbininkas ir Iždi
S. L. R. K. A. ADRESAI:
6. Inteikti rezoliuciją p. Pr.
ninkas: P. P. Petrėnas,
422
Burbai už neteisingą infor
sland av.e,
Protokų raštininkas: J. J. Mer
mavimą SLRKA. sąnarius or Pirm. A. J. Sutkus, 632!
Čaitis,
1530 West at.,
gane.
So. Fairfield avė., Chicago,
Finansų
raštin.: J. Zobinas
7. Ateinantis suvažiavimas
1129 So. Chūrcb et.,
Pittsburgo apskričio nutarta
Rašt. J. J. Palekas, 4629
padaryti pirmą nedėlią rugsė S. Paulina, st., Chicago, III TAUTOS FONDO VALDYBA
jo mėn. š. m.
Pirmininkas Dr. A. K. Rut
Ižd. J. Žakas, 3339 So.
Susirinkimas uždarytas 6 v.
Emerald avė., Chicago, UI. kauskas, 2302 So. Leavitt st.,
vakare.
Chicago, IU.
Organizatoriai:
Raštinikas Adv. A. A. Šla
Pittsburgo apskr. rašt.
A. J. Sutkus, 6329 So. kis, 3255 So. Halsted st., Chi
K. Vaišnoras.

S. L. R. K. A. KUOPI!
SUSIRINKIMAI.

NUKALTO PRASID. PAN. SV.

Chicago, III.
Jouas Jaroševičius, 1048 Was
hington st., Norwood, Mass.
Iždo globėjai: V. Kadzevičiur
ir F. Patašius.

Maršalka: J. Makauskas.

1. “Būdas senovės Lie Apaštalystės Maldos S. t. V. J.
Dr-stės, Dievo Apveizdos para
tuvių” — Daukanto.
pijos valdybos adresai:
2, Chrestomatija” —
Pirm. — A. Stulginskas, 715
kun. Miluko;
W. 19 PI.
* 3. “Europos istorija” —
Pag. — M. Ramanavičia, 547
W. 20 st.
Freeman;
Rašt. — Liud. Sabaliauskaitė,
4. “Lietuviai Amerikoj”
1714 S. Union avė.,
— Jono;
Fin. Rašt. — K. Vasiliauskas,
5. “Kuomi žmonės gyve 558 W. 14 st.,
na” — Jociaus;
Ižd. — A. Grisius, 732 W.
6. “Petras Žemaitis” —I9th st.,

«

Prli Ashland Avė. Ir 47 gatves

šteklius arti $6.000 000
Po valstijos priežiūra.
Seniausia, didžiausia
vakarus uuo Stock Yardų.

j

Skaitykite “ŽVIRBLĮ 99

Jei Trokšti Apšvietos

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

“VYT!”

“VYTIS” yra vienatinis ir pirmutinis jaunimo laikraštis Ame
rikoje.
<< VYTYJE” telpa geriausi raitai mūsų jauną rašytoją, literatą
ir studentą.
“VYTYJE” rasi žinučių iš Amerikos bei Li»tuvos jaunuomenės
gyvenimo.
“VYTIS” leidžiamas tautiškoje-katalikiškoje dvasioje.
“VYTĮ” leidžią Lietuvos Vyčią organizacija.
Metams “Vytis” kainoj* $1.50, pusmečiui 75c. L. Vyčią
organizacijos nariams “Vytis” siunčiamas už mėnesines
mokestis.
Prisiąsk savo antrašą ir už 2c. krasos ženklelį, o vieną
numerį pažiūrėjimui prisiusime veltui. Visais reikalais
kreipkitos šiuo antrašu:

“Žvirblio” Kaina Angliojoj 5 šilingai.

“VYTIS”
731 W. 18th Street

ir stipriausia banka

“ŽVIRBLIS”

Chicago, III.

Box 576

Forest City, Pa.

Jei nori turėti gerų ir pigų laikraštį, užsirašyk

Tinkamiausis lietuviams laikraštis yra

“Santaika”
•

“DARBININKAS”

Mokslo, politikos, poezijos ir satyros
savaitinis laikraštis.

“DARBININKAS” eina utarninkais, ketvergais ir su
batomis.
“DARBININKAS” paduoda daug žinių iš darbo lau
ko, apie unijas, apie darbininkų judėjimą.
“DARBININKAS” paduoda daug straipsnių, naudingų
E darbininkams pasiskaitymų, rašytų pačių darbininkų.
“DARBININKAS” paduoda svarbiausius nuotikius
visame pasaulyje, indoniiausias žinias ir žingeidžiausius at
sitikimus.
“DARBININKAS” visuomet turi smagių, gražių eilių,
dailių vaizdelių ir apysakaičių.
“DARBININKAS” visuomet turi viso to, kas darbi
ninkui svarbu,
naudinga,
indomu ir
suprantama.
“DARBININKAS” nuolatai išleidinėja knygelių, ku
rios dailumu, gražumu, turiningumu, pigumu vir
šija visas išleistuves.
Skaitykite ir platylįte “Darbininką” ir jo leidinius.
Prenumeratos kaina: tris kartus savaitėje metams
$3.00; pusmečiui $1.50; vieną kartą savaitėje, užsisakant
tik subatinius 8 pusi. numerius, metams $1.50, pusmečiui
75c.

“SANTAIKOJE” telpa įvairių-įvairiausios
viso pa
saulio bėgančios žinios.
“SANTAIKOJE” telpa taipgi tyri mokslo straipsniai,
poeziją, vaizdeliai ir sveiki juokai.
“SANTAIKA” eina tautiškoje-katalikiškoje dvasioje.
“SANTAIKĄ” leidžia P. Szukys.
“SANTAIKOS” kaina metams $1.00. Pusmečiui 65c.
Pavienis num. 3c.

Siųsdami prenumeratą, korespondencijas, laiš
kus ir kreipdamiesi su visokiais rei
kalais adresuokite:

“SANTAIKA
2120 St. Clair Avė. N. E.

Cleveland, Ohio

Lietuviai!.
Skaitykite ir Platinkite Lietuvių
Katalikų Savaitinį Laikraštį

Adresas:

“DARBININKAS”
242 W. 6roadway,
So. Boston, Mass.

ŽVAIGŽDĘ
“ŽVAlUŽDĖ ” yra seniausias lietuvių katalikų laikraš
tis, 16 puslapių didumo. Suteikia įvairių žinių
iš Amerikos ir viso pasaulio gyvenimo.

—T-

—r-

METAMS ATSIEINA TIK $2.00

Moksleivis

Koreespondencifas ir pinigus siųskite šiuo adresu:

ŽVAIGŽDE
3654 Richmond St.,
Philadelphia, Pa.

“EŽYS

99

Jei pats sugebi — į “Ežį” rašyk.
Nori sveiko juoko! — prie “Ežio” eik.
Pažink pirmą “Ežį”, ir tuokart peik.
“EŽYS” mėnesinis juokų laikraštis, bado lygiai
amerikiečius, lygiai Britanijos lietuvius. Atsiųsk ad
resą ir gausi pasižiūrėjimui numerį uždyką, o kai pa
matysi, tai visad “Ežį” skaitysi.
Kaina metams
75 centai, pusmečiui 40 c. pinigai siunčiami money
orderiais.

Adresas:
u

213 Station Road,

Amerikos Lietuvių R.-K. Moksleivių Susiv.
ORGANAS
Vienatinis mėnesinis lietuvių moksleivių laikraštis.
Jame telpa gabiausių moksleivių raštai.
Kaina metams $1.00; pusei meti 50 c.

9f
Dykehead Shotts

Užsisakyk tuojaus:

*

43 Chapel St.

“Moksleivis”

AVestfield, Mass.

1

“Tautos Rytas”
Mėnesinis Blaivininkų Laikraštis 16 puslapių;
didumo. Kainuoja metams 50 c.
'Adresas:

Scotland

Rev. J. Valaitis
28 Cherry St.

•

-

Shamokin, Pa- *

SAVAITINIS DRAUGAS

Birželio (Jnne) 8, 1916 N.

švietė Lietuvos
stovį taip laikų iki šiai dienai. Lietu čius ir kun. Pov. Januševi- xirą. Jis tave sutaisvs ir
vaizdžiai,
kad
padarė į va išgelbėjo vakarinę Eu čius vis dar tebėra Panevė palaikys sveiku. Šitas išti
klausytojus didelį įspūdį.
ropą nuo mongolų užpuoli žyje, bet ir jie nori sugrįžti kimas vaistas padeda su
virškinti,
neleidžia vidu
mų, ką negalėjo padaryti į Kauną.
joki kita tauta. Trylikta
riams užkietėti, prašalina
KARIUOMENĖS galvos skaudėjimą, svaigi
me amžiuje Lietuvos rube- DAUG
LIETUVOJE.
žiai tęsėsi nuo Baltiją jū
mą, išpūtimą, nesmagumą;
rių iki Juodųjų, iki Krymo
Rusų laikraštis “Rieč“ sutaiso virškinamojo apa
pusiausalos. Lietuviai ir jų praneša, kad vokiečiai Pa rato darbą švelniu gamti
kalba skirias nuo slavų. nevėžio ir Šiaulių apylin niu budu. Laikyk po ran
Bet idant pasekmingai kėse sutraukę labai daug ka ir buk prisirengęs prie
kovoti su gudais, vokiečiais kariuomenės.
greito reikalo. Gaunamas
aptiekose. Kaina $1.00 Jos.
Vakarykščios telegramos ir totoriais, lietuviai susijun
AR
ESI
PASIRENGĘS?
Triner,
išdirbėjas,
1333kad gė su Lenkiją, sudarydami
Ką rašo Ispanų laikraštis iš Londono praneša,
vieną
konfederaciją.
Lenki

Pasisekimo paslaptis 1339
So. Ashland Avė.,
“La Varguardia No. 15592 Lenkijos ir Lietuvos gyven
ja
atvertė
Lietuvą
į
katali

yra tame, kad reikia da Chicago, III.
tojus išgelbės šiemet nuo
apie lietuvių reikalus.
kų
tikėjimą,
vienok
apkri

ryti tinkamas dalykas tin
Paskaita Ateneos Audito- bado jų pačių žemė. Der
Buk prisirengęs ir turėk
kštiję
lenkai,
tuoj
pradėjo
kamu
laiku
ir
pasinaudoti
lius Lietuvoje ir Lenkijoje
nume.
Trinerio Linimentą po ran
žada būti kuogeriausias. Tą šeiminikauti. Lenkų įtekmė kiekviena proga,
kur tik ką, tinka nuo visokių oruBAISENYBĖS LIETU
nors giliai įleido savo šak ji pasitaiko.
pat praneša ir vokiečiai.
Tam tikslui tinių skausmų.
Jis užva

REIKALAI

Lietuvoje^! r
Lenkijoj lau
SVETIMTAUČIAI APIE kiama geras
derlius
LIETUVIUS.

VOJE.

nis augštesnioje klasėje, yra svarbu užlakyti kūną duos tau daug skausmo ir
vienok visi kiti tvirtai lai ir protą priderame stovy kančių.
Panelė Yvonne PouvAptiekose 25c.
kėsi savo tautos papročių. je. Kaip tik kūno veikimai ir 50c.
reau, Tarptautiško
Biuro
Krasa 35c. ir 60c.
Gerbiamoji kalbėtoja iš vra kliudomi kokios nors
pasiuntinė, šiandie Barcev
“La Ven de Catalunga“
aiškino Lietuvos etnografi negalės, netinkamų sąlygų,
lonos Ateneo Auditoriume
Jaunas vargonininkas, se
No. 6,089.
škąjį ir socialį padėjimą, neužtenkamo maitinimo ir niau dirbęs prie lenkiškos pa
skaitė apie “Lietuvių Var
jos žmonių didvyriškumą, t.t., protas yra priverčia rapijos paieško vietos prie
gus“. Skaitlingos ir žymios
“
Yra
tūla
tauta,
kuri
šian

Mo
ištvermę kovose, kurios tę mas pastatyti
publikos tarpe buvo daug ir
daugiaus lietuviškos parapijos.
die vargsta desperatiškame sėsi per šimtmečius,
kantis
vesti
chorą
ir
supran

apie
jaunų ponių. Senor Masepadėjime, nes iš vienos pusės santikius su lenkais ir prū energijos pergalėjimui sun tantis bažnytinias apeigas. At
ras trumpais ir įspūdingais
kenybių ir budamias apsun
yra naikinama Rusijos, gi iš
žodžiais teikės supažindinti kitos pusės užpuldinėjama vo sais, o ypatingą domą at kintas gali neatlakvti to sišaukite į “Draugo“ adm.
A. 8.
pasižymėjusią literatę p-lę kiečių,
naikinama
prūsų, kreipė į lietuvių kalbą, ku spaudimo ir visiškas sui
Pouvreau.
skriaudžiama lenkų, žodžiu sa ri yra gražiausia ir seniau rimas kūno ir dvasios pa
Sąmoninga gaspadine
Jos kalba buvo įdomi ir kant sunku yra aprašyti a- sia už visas kalbas ir savo seks ir nepasisekimas vie visada turi savo namuose buteliuku
D-ro Rlchter’lo
graudinga,
nes gvildeno pie visas jai daromas skriau tarme bei skambėjimu ar toje
pageidauto pasiseki
PAIN-EXPELLER
šiandieninį vargingą Lietu das. Ši tauta yra lietuviai. timiausia yra sanskritų ir mo įvyks. Kaip tik paste
Neabejojantis būdas įtrinimui nuo
Lietuva seniaus buvo galinga, graikų kalboms. P-lė Pou
vos padėjimą.
skaudėjimo Reumatizmo, persišalbėsi kadir mažiausi nere
dimo, išsinarinimo ir tt.
lietuvių
Ji gvildeno pavergtųjų savistovi, ir nors toliau susi vreau užbaigusi
Tikras tiktai su pažymėta marke
guliarumus
savo
organi

“ĮKĄRĄ”
tautų šiandieninį stovį, jų jungė su Lenkija, vienok užlai tautos istoriją, pasakė, kad
25c. ir 50c. buteliukas visose aptiekose arba
zme,
imk
Trinerio
Ameri

staiiai nuo
tautišką atgijimą laike šios kė savo papročius, savo kalbą. nors šiandien lietuvių tauti
F. AD. RICHTER
CO.
konišką Kartaus Vyno Eli 74-80 WMbiootoa
Street. New York, N.»
Ši
tauta
visiškai
yra
skirtinga
škas
susipratimas
jau
gan
karės, troškimus tapti nenuo Lenkijos, Rusijos, ar Prū augštai yra pakilęs ir kad
prigulalingomis ir iškovoti
sijos. Šiais laikais beveik vi lietuviai yra susiorganiza
sau autonomiją. Čia ji dau
sų yra kalbama apie Lenkijos
giausia kalbėjo apie Lietu atgaivinimą. Bet apie nelai vę, idant pasekmingai atsivos šalį, kuri
baisiausiai mingą Lietuvą niekas nerašo spyrus prieš rusifikaciją ir
nukentėjo, kuomet
rusai nors jos krutinę varsto len polonizaciją Didžioje Lietu
įžengė į Prūsiją ir paskui kai, ir rusai, nors ji yra daug voje ir germanizaciją Prū
kuomet
vokiečiai užėmė prisidėjusi prie civilizacijos sų Lietuvoje, vienok sun
ku tėvynainiams darbuotis,
Lietuvą. Nuo to laiko, kuo Pabalti jos jūrės krašte“.
kuomet iš visų pusių prie
met Lietuva tapo sudrasky
šai juos persekioja.
ta, jos nelaimingi gyvento
, G
Toliau. Tnrptautiškoję In
jai kenčia skurdą, o nūnai,
■ -f *
formacijos
Biuro
atstovė
iš

kuomet šiaučia baisioji ka
dėstė dabartinį vargingą
rė, kenčia dar laiau. Po to,
Lietuvos padėjimą. Ji gy
p-lė Pouvreau nupiešė et
Šiomis dienomis Viennoje, vai nupiešė paveikslą bai
nografiškąją Lietuvą, jos is
toriją, jos papročius, jos są- didžiulėj salėj “Uranija“ vo siai išnaikintos ir išdegin
tikius su Lenkija,
jos iš kiečių profesorius, Dr. Serin- tos Lietuvos, badą ir skur
tvermę katalikų tikėjime, gas kalbėjo apie Lenkiją, Lie dą kenčiančių lietuvių, ku
neatsižvelgiant
į žiaurius tuvą ir Kurliandiją. Jisai ne rie, netekę savo namelių,
senai apvažiavo visus tuos klaidžioja po Rusijos šalį,
stačiatikių rusų persekioji
kraštus. Vietoj susipažino su arba didžiausią skurdą ken
mus, aiškino kad lietuviška
užkariautomis tautomis. Lie čia užimtam vokiečių Lie
kalba yra viena iš seniausių
tuviai, sako minėtasis profeso tuvos krašte.
Europoje.
rius, yra šaka germanų tautų.
Ant galo p-lė Pouvreau
Ypatingą
domą
p-lė Jų tėvynė patogiausia vieta
p-lė Pouvreau atkreipė
į vokiečių kolonizacijai, kuri čia reikalavo išliuosavimo ir su
lietuvių poeziją dainas, pa privalėtų sekties kuopasekmin vienijimo Lietuvos, nes lie
darė iš tūlų autorių ištrau giausiai. Lietuviai valstiečiai tuviai, kaipo garbingą tau
kas, kurios visiškai mums yra tamsus, nesusipratę ir to ta yra verta išliuosavimo.
buvo negirdėtos.
Taipgi dėl kolonizacijai jie nežada Po prakalbų kalbėtoja pa
plačiai išgvildeno lietuvių priešinties. Augštesnis gi luo rodė peršviečiančius pavei
Siųsk pinigus šiandien
tautos paėjimą su jos išny mas, bajorija — sulenkėjusi kslus iš lietuvių nuo karės
kusiais gentimis, kaip sen- ir užtat jokios įtekmės į val pabėgėlių gyvenimą. Gai
stiečius neturi ir negali turė lėsis spaudė širdį, regint to
prusiais. Dėl vietos truku
ti.
kį baisų šiandieninį lietu
mo mums yra negalima ap
vių stovį. Musų nuomone,
rašyti visos p-lės Pouvreau
sulyg tautų principų, jei
prelekcijos. Jos kalba buvo
Europa taps atnaujinta, ši
moksliška, pamatuota isto
“La Ven de Catalunga” tauta privalėtų turėti savo
riškais faktais ir labai įdo
No. 6092.
neprigulmybę.
mi.
Šiose prakalbose dalyva
M-LLE POUVREAU
Atsižvelgiant į tai, kad
vo
daug augštos kilmės
KALBA.
rusai žiauriai persekiojo lie
Didesne!
Didesnė!
tuvius
anot prelegentės
Vakar (15 d. bai. 19l6m. ypatų ir literatų, kurie su
panelei Pouvreau
U TIKYBA ir DORA”
tvirtinimo, lietuviai nega — Red.) milžiniškoje l’Ate teikė
trukšmingas
ovacijas
už
atsižymėjusi
lėjo padaryti kultūroje žy neu salėje,
Nuo Naują Metą eina padidinti. Įvairaus skaity
mios pažangos. Žemdirbys francuzų rašytoja p-lė Yro- jos tokį prakilnų darbą.

NELAIMINGA TAUTA.

A

Dienraštis

‘DRAUGAS’

VOKIEČIŲ MOKSLININ
KAS APIE LIETUVĄ.

KAINUOJA TIK

S3.00 METAMS
Užsimokant tiesiog į

‘ ‘Draugo'' Administracij a
“Metraštį” duodame
dovanų.

“Draugas”

APIE LIETUVĄ.

tėje jie stovi gan
žemai;
Lietuvos jaunuomenė
yra
priversta mokyties svetimo
se šalyse, būtent Francijoje, Belgijoje ir Šveicarijoje,
nes savo tėvynėje
jiems,
kaipo katalikams, yra už
ginta turėti savo universitą. Lietuvos prekyba taip
gi yra nustelbta.
Publika išreiškė
gerb.
prelegentei
padėką trukšmingu ratavimu. Jinai nu-

nne Pouvreau, atstovaujan
ti Tarptautišką Informaci
jos Biurą sakė prakalbas
temoje: “Lietuvos gyven
tojų vargai“.
Alfons Maseras prakalbų
vedėjas, supažindino publi
ką su kalbėtoja ir meldė,
kad atjaustų
nelaimingą
Lietuvą.
P-lė Pouvreau savo pra
kalboje palietė lietuvių tautos istoriją nuo seniausių

1800 W. 46th St.

KAME YRA MUSŲ
VEIKĖJAI.
Išpanų
pasiuntinybė
Stockholme pranešė Rusų
Komitetui į jo paklausimą,
kad kunigai
Aleksandras
Damlbrauskis
ir Antanas
Alekna nuo spalių mėnesio
1915 metų sugrįžę į Kauną.
Prelatas Jonas Maculevi-

Chicago, III.

mo tikėjimisko ir dvasiško turinio yra dvigubai tiek,
kiek pirma buvo (kiekvienas tą laikraštį skaitydamas
atras nemaža savo dvasiai paguodosė atras taip-pat
išaiškinimą visokią abejojimą ir užmttinėjimą tikėjimo
dalykuose.)
Laikraštis eina du kartu į mėnesį. Kaina liko ta
pati: 75c. metams. Kas atsiąs už lc. krasos ženklelį
(štampą) gaus vieną numerį pasižiūrėti. Prenumeratą
galima siąsti už krasos ženkleliais.

APSVARSTYK IR APGALVOK, o kada persi
tikrinsi, kad pas mumis viskas pigiau, kaip jūsų mie
sto krautuvėse, tada pasiskubink parsitraukti nors
vieną sau reikalingą daiktą iš musų. Mes nupirko
me didelę daugybę visokių tavorų už labai pigią kai
ną. Dėlto ir jums galime pigiai parduoti. Pamė
gink, ir kuomet jums patiks, apie tai pasakyk ir sa
vo pažįstamiems ir draugams. Tegul ir jie nuo mu
sų nusipirks, o jums už pasakymą visuomet padėkavos.
Štai musų tavorai ir jų prekės.
1. Drukojama mašinėlė, labai aiškiai drukuoja,
kiekvienam tinkama, labai stipriai padaryta, nedide
lė, galima ją is į švarko kišenių įsidėti. Labai vi
siems naudinga ir paranki. Jos kaino buvo 30 do
lerių. O mes parduodame už $7.50.
Kita didesnė drukuojama mašinėlė, kokia nau
dojama visuose ofisuose. Jos vertė 100 dol., o mes
parduodame už $16.50.
Ir dar viena vardu Number - one $24.50.
Auksinis atramentas. Atrodo labai gražus laiš
kas tuo atramentu parašytas. Kiekvienas gavęs tuo
atramentu parašytą grometą negali atsidžiaugti, taip
kaip jam šimtą dolerių dovanotume!. Bonkutės kai
na l$1.00.
Sidabriniai milteliai užpilti ant atramento, bliz
ga, atrodo labai gražiai. Tinkami meilingiems laiš
kams rašyti — 50c.
3. Geriausios britvos skusties. Nei Anglijos ka
ralius Jurgis neturi geresnių už šitas. Atrodo kaip
per saldų pieną plaukia. Labai aštrios. Kaina $1.50,
$2.50, $3.50 ir $4.00. Kiekviena britva gvarantuojama. Jei nebus gera, atsiųsk mums atgal, o mes į
tos vietą duosime kitą. Nors dešimtį kartų gali
mainyti..
4. Grynos skuros pustai (diržai). Kaip ant jų
britvą papustai, tai ji ima barzdą, kaip dalgis žolę.
Kaina $1.00, $2.00 ir $3.00.
5. Geriausi galąstuvai, britvoms ir peiliams ga
ląsti $1.00, $2.00.
6. Ar girdėjai kuomet apie žiūroną? Tai labai
puikus daiktas. Nuėjus teatran, į pikniką arba kur į
laukus, prisidėk žiūroną prie akių ir visus toli esan
čius daiktus pamatysi, nors daiktas, mergina, ar vai
kinas butų už 10 mylių tolumoj. Atrodys, kad tai
matai prieš save tik už kelių žingsnių. Ir viskas kuoai&iausiai matoma. Daug džiaugsmo turėsi, kuomet
tavęs ištoli niekas nemato, o tu viską matai. Gera
žiūroną įsigyti dar ir turintiems silpnas akis. Pa
mėgink nusipirkti. Kaina labai pigi, tik $4.00, $6.00
ir $8.00. Paauksuoti, su šilkiniais pasaitėliais, taip
vadinami inžinieriški $18.50 ir $23.50.
Kas pirks šiomis dienomis ir prisius šį apgarsi
nimą podraug su pinigais, tam duosime geras dova
nas: porą šilkinių pančekų ir šilkinę skepetaitę. Tik
reikia paminėti, kokia paminėti, kokių pančekų nori— ar vyriškų ar dėl merginų.
Pinigus ir laiškus siųskite tokiuo adresu:

JACK MAILING ORDER CO.

Gen. Del.
Terre Honte, Ind.
1) Ar reikia gerų baiseklių (dviračių), kurių
nereiktų nuolat taisyti, kuriais butų lengva važiuoti ir
butų nebrangus? Jei tokių nori, pirk iš musų. Sa
vo mieste tokių negausi nei už 40 dolerių. O pas mu
mis su dubeltavaias roberiais kaina $12.00. Vadinami
pirmo gatunko $18.75.
Prie kiekvieno bai seklio duodame dovanai dar
triubą dėl signalo vertės $3.00. Pasiskubinkite nusi
pirkti, nes nedaug teturime.
2) Ar žinai svieto mandrybę, kad į penkias mi
nutes galima nuvažiuoti 10 mylių štyminiu baiseklių?
Ryto metu į darbą nereikia anksti kelties ir vakare
suvargus po dienos darbo ilgai eiti namo. Kas turi
štyminį baiseklį, tas nejaučia nuovargio. Labai ge
rai galima pasivažinėti, juo važiuoti nereikia jokio
mokslo. Su kiekvienu tokiuo baiseklių mes duodame
aiškius nurodymus, ką greitai galima suprasti. Musų
kaina labai pigi — $75.00, $85.00 ir $125.00.
3) Auksinis laikrodėls gryno aukso, 14 karato,
17 akmenų, kaina tik $32.50. Lenciūgėlis auksinis
$13.25 ir $15.50.

Turime daug visokių armonikų, koncertinų ir tt.
Pinigus ir laiškus siųzdami adresuokite:

Jack Mailing Order Co.,

Adresas:

“Tikyba ir Dora*
1631 W. North Avė.

Gerai Perskaityk

Chicago, III.

Gen. Deliv.

Terre Houte, Ind.

Birželio.(June) 8,. 19L6 N. 28

LIETUVIAI PABĖGU IAI
RUSIJOJE PAIEŠKO SA
VIŠKIU PER “DRAUSK”.

1

SAVAITINIS DRAUGAS

lygiai rusai, lygiai turkai,
šioje karėje ta tautelė ne
mažiau nukentėjo negu Bolgija, Lenkija
ar Lietuva.
Karės letena ilgam laikui
paliks savo žymę
šiame
uių, Jurgio Veronikaičio iš krašte.
Pranas Mažuolis iš Kau-l^y’beikių sodžiaus. PrašoArmėnai jau nuo seniau

Jonas Narkevičių iš Miksvieeių, Vilkaviškio apskr.
Suv. gub., ieško savo gimi
nių Amerikoje — Kazio ir
Simano Narkevičių, Motie
jaus, Mortos ir Vinco Štei-

tumėj o pirmyn pragarsė du Armėnija žada būti saRusijos
jusios po visų pasaulį ar vystovė, bet po
mėnų skerdynės Turkijiije. protektoratu, Sirija — po
Armėnija yra labai senos, Francijos, Arabija su Me
savotiškos kultūros
krik sopotamija — po Anglijos
ščioniškoji tauta. Ji kitkart globa. Žinoma tas tik galė
buvo savita, bet jau senai tų įvykti laimėjus karę Ru
nustojo savo savytumo. Po sijai ir talkininkams. Bet
pradėjo busti iš tautiško šiai karei Armėnija privalo karės laimikiui persisvėrus
uo gub. Naujo Aleksandravo apskričio, Pandėlio par.
Gųrod \ oionež, Gruzova snaudulio, pradėjo reikalau vėl laisva ir neprigulminga! priešingon pusėn, kokia bu
Gudelių sodžiaus paduoda |jaub
J°nui Narke ti priderančių teisių. Delei — tai svariausis darbo obal- tų ateitis Armėnijos — ne
savo adresų Amerikoj gyJvi&ui« Lussia
savo nuoskaudų jie nuolat sis šių dienų Ąimėnijos vei žinia. Iki šiol nei Vokietija,
nei Turkija
skundžiasi
civilizuotajam kėjų. Kaikurie laikraščiai nei Austrija,
veliantiems savo giminėms,
broliui Petrui, draugams ir
Petras Balzeris, iš Kau- pasauliui. Užtat Armėnijos praneša,
kad talkininkai apie Armėnijos savyvaldos
pažistamiems.
110 gub-> SįaulllJ aPs*r- LX’ klausimas vis dažniau ke tvirtai pasiryžę visas tau klausinių aiškiai neprasita
Adresas: Petrograd, Nov.UuvimJ valsčiaus paieško sa- liamas Europos spaudoje. tas paliuosuoti iš turkų mu rė. Bet ir talkininkų priža
der. Krupnovskaja ui. dom
Ann iikoj. Tegu atsi- ir jau žinomas politikams, sulinanų
jungo ir paimti dėjimai
gali likties
tik
No. 43, kv. 2. Francu Frau ' šaukia:
Armėnų klausimų ypač pas-jas savo globon. Tokiuo bu- prižadėjimais.

NAUJAS KNYGŲ

KATALOGAS
Šios knygos

ARMĖNUOS REIKALAI

1800

W.

686. Žvėrys ir žmogus.
Pagal
Schmededlį sutaisė Šernas. Apie
sudarimų kūno visokių žvierių
paukščių, sųnarkojų, žarnapilvių
ir žmogaus. Kiekvienas žvėris
arba gyvis aprašytas su viso
mis jo ypatybėmis ir kokia gy
vūnų giminę jis tveria. Su pa
veikslėliais. Chicago, III., 1906
m., 313 pusi............................... 1.00
Apdaryta
.............................1.25

25c.

703. Ethnologija, arba istorija apie
žemės tautas. Pagal Dr. H. Haberiandų parašė Šernas. Su pa
veikslėliais. Aprašo apie visas
musų pasaulio žmonių veisles,
arba rases. Ji parodo visų vieš. patysčių visų žemės kraštų ir
net mažiausių šalelių žmonės ir
jų paveikslus. Aprašo jų kilmes,
parodų, tikėjimų, papročius, ir
užsiėmimų. Chicago, III. 1903
m., 667 pusi............................... 2.00
Ta pati audimo apdaruose__ 2.50
706. Gadynė šlėktos viešpatavimo
Lietuvoje (1569-1795). Ir lieviškasis statutas Zygmanto I.
Para Dr. J. Šliupas. (Trečia
sis tomas,, Lietuvių Tautos Is
torijos) Chicago, III. 1909 m.,
552 pusi.......................____ .... 1.50

35c.

25c.

35c.

75c.
10c.

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

■M
Didelis Atidarymas New City Naujos
Sanitariškos Mesiničios

Ta pati apdaruose1 ....... 1......... 2.00

708. Istorija abelna. Dalis I. Nuo
seniausių laikų Chinijos 2800 m.
prieš Kristaus iki galutiniam iš
dalinimui imperijos Aleksandro
Makedoniškojo 146 m. prieš Kri
stų. Surašė Dr. A. Bacevičia.
Su paveikslais, parodančiais tų
laikų piramidas, sienas pilių,
tvirtovių, typus kunigų ir ka
reivių. Hieroglifus, Akkadų ra
što ir tt. Chicago, III., 1904 m.,
498 pusi...................................... 1.00

šis atydarimas bus taip svarbus tukstančią šeimynų gyvenančių, ant South Side,
kaip visam
vietui atydarymas stock yardų. Geriausios mėsos už pigiausią kainą.
Tu moteriške, kuri buvai musų pirkėja ilgus metus
ir Tu moteriške kuri dar neesi pas mus
pirkus tik neužmiršk ir nepraleisk progos
ir ateik — pamatyk musų didelė'Ice BoX ir raugimo jstaigair persitikrinsi jogei musų krautuvė yra viena iš geriausių.
Jus šeimynos, kurios norite ir turite taupyti pinigus ateikie čionais, o persitikrinsite
kad pas mus
ant kiekvieno svaro, už tai kad mes turime daug krautuvių ir galime duoti pigiau negu kitus.
Per
kant tuksančius svarų gaunama pigiau negu perkant šimtą svarų. Be to perkant pas mus. jus nereikalau
jate mokėti už tuos, kurie už savę neužsimoka čia kiekvienas perka tik už.pinigus.
Musų daugmeninis vartojimas ir moderniški įrengimai užtikrinu šviežiausias mėsas. Musų darbi
ninkai, kurie kalba Lietuviškai, mandagiai, patarnąus. Galop mes dėkojame Jums už jus prielankumą ir
užtikrinimą, kad mes stengsimės išpildyti savo pasirižymus.
Skaityk musų atidarymo pranešimus petnyčioj ir subatoj “DRAUGE”‘tai bus laikas kada mes su
teiksime vertybę — nevien kalba.

NEVV CITY PACKING CO.

710. Istorija Suvien. Valstijų. Šiau
rinės Amerikos, nno atradimo ir
dar prieš atradimų Amerikos
iki 1896. Aprašo kaip Kolum
bas atrado Ameriką, kokie čia
tada žmonės gyveno, kokie žmo
nės pirmiausiai iš Europos pra
dėjo plaukti į Ameriką, kokios
karės buvo ir už kų kariavo, kiek
buvo prezidentų kokie ir kiek ge
ro gero šiai šaliai padarė. Prie
galo kningos telpa Suvienytų
Valstijų konstitucija. Chicago,
III., 1896, 364 pusi....................1.00
Audimo apdaruose...................1.25

4737-39 So. Ashland Avė.

DIENOJE
(Decoration Day)
30-toje Gegužes-May d

1916

Apvaikščiojimas ant šv. Kazimiero kapinių jau bus matyti judamuose
paveiksluose kų

712. Iš muziko ssrities arba trumpas
aprašymas muzikos ypatybių ir
lietuviškų senovės muzikališkų
instrumentų. Parašė Mikas Pet
rauskas. Cbicago, III. 1909, 24 p. .10

A. T. RAČIŪNAS nutraukė
K
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Ibis malonia visos dienos programas, veikimas, nuo pradžios iki pabaigos,
kaip tai, mišios, pamokslai, žmonių minios judėjimas ir atidengimas paminklo, kurį

Lietuvos Vyčiai pastatė atminčiai
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Seredos vakare, Birželio (June) 7 dieną, Bažnytinėje salėje, 18th Street, Chicago.
Kctvcrgo vakare, Birželio (June) 8 dieną, bažnytinėje salėje, Cicero, Illinois
Subatos vakare, Birželio (June) 10 dieną,, bažnytinė sal. VVabansia avė., Chicago.
Nedėlios vakare. Birželio (June) 11 d., bažnytinėje salėje, Kensington, Illinois.
12 d., M. Meldažio salėje 2242

čia bus rodomi ir KARĖS PAVEIKSLA!

£

3hg

matyti šiuos paveikslus šiose vietose:

Panedėlio vakare, Birželio (June)

♦

lūHLJĮBt

Visi Ant Šių

perstatymų. I’i agi amas trauksis 2 valandi. Kurie matys džiaugsis,
nematys gailėsis. Kviečiama. Bus ir dainelių tarpuose.

S
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Lankykitės

735. Lietuvos Istorija. Pradedamo
sioms mokykloms vadovėlis. Pa
rašė Pranas. Kaina..................... 25

iMflj

Visiems bus progra pamatyti šiuos paveikslus, nes bus rodoma visose para- ^BHNkL '
pi.jose ('Ineagoje. Kurie lankėsi ant šv. Kazimiero kapinių tų dienų, matys paBi^^HS^BtfrVB^H lys
kurie nelankė kapinių, matysvisos dienos judėjimų, taip žiūrint į pa_ ' I g^BHEKjpĮ^H veikslus jausis kaip ten esąs.
Po apvaikšeiojimo bus matoma kų kai kurie žmoues ant. pieveles veikė, kaip “viešėjosi” pavėsyje. Apart šių paveikslų bus rodoma daug kitų naujų paveikslų, kurie užinteresuos musų žmones.

JwKWH|
^505
?aS

L*.

W. 23 pi. Chicago

I

Chicago, III.
Kaina

Tąsa
660. Oras, Vanduo, Šviesa ir šiluma.
Lekcija prof. Blackman’o. Su
taisė Šernas. S u paveikslėliais.
Aprašo seniausių gadynių įvai
rius sutvėrimus gyvenusius ant
žemės. Chicago, III., 1900. 370 p. 1.00
Apdaryta ................................ 1.25

25c.

735 LIETUVOS ISTORIJA. Sutaisė Pranas, 112 pusi.
1099 KRIKŠČIONIŠKO MOKSLO KATEKIZMAS Su
rengta ir užgirta trečiojo Baltimorės Koncilijaus. Pa
gal angliškų sutaisė Kun. F. B. Serafinas. Dalis I
1100 KRIKŠČIONIŠKO MOKSLO KATEKIZMAS
Dalis H
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
ų
1134 SKAITYMO PRADŽIAMOKSLIS. Dalis H. Su
taisyta J. Damijonaičio. (Vartojama vietoje “Vai
kų žvaigždutės”), kietais drobės apdarais.
1138 GEOGRAFIJOS VADOVĖLIS. Su paveikslais ir
spalvotais žemlapiais. Sutaisė Juoz. Gabrys. 77 pusi.
NAUJAS ELEMENTORIUS. Parašė A. iš B.
Užsakymus siunčiant adresuokite:

“Draugo”

“DRAUGAS”,

1800 West 46th Street,
No.

Mokykloms Vadovėliai.
No.

gaunamos

Kningyne. Užsisakant pažymėkite kningos vardų ir numerį. Pinigus mažiaus do
lerio galima siųsti krasos ženkleliais.
Adresuokite:

ceviču Mužuolis. Russia

Gorod Voronež Moskovsko-Nikitskaja ui. No. 40.
Antanina Okunevičaitė,
Petru Balzeru. Russia.
Kauno gub., nuo Ramyga
los, nori 'surasti savo brolį
Ona Poidakite iš Suv
Jurgį ir seselės Rozalijos
gub. Naumiesčio apskr., TeOkunevičaitės.
Tegu atsi
vidonių sodžiaus, prašo at
šaukia tokiuo adresu:
siliepti savo giminių
iš
Gor.
Nižnij Novgorod,
Amerikos. Adresas:
Malojamskaja ulica,
dom
Gor. Voronež, Nejelovska
Sokolovoi, 16.
Antaninie
ja ui.
Pivovarnij. zavod
Kairo. Russia.
Kunca. Auna Poidakas.
Russia.
Marijona Gabrelaitė pa
duoda savo adresų:
Kareivis Jonas Matulai
Gor. Voronež, Sloboda
tis ieško savo brolio Juozo
Pridači, dom Torovichova.
Matulaičio iš Suv. gub.,
Julia Gabrelaitis. Russia.
Marijampolės ap., nuo Gu
delių. Paskutiniu laiku JoJuozapas Paulauskas
iš
T-r
i ,
T.
. . i nas
gyvenęs
Kibartuose.
Kauno gub. buvęs Liepojos K. v 0,7, ... ,.
. v,
.
Prašo atsiliepti
adresu:
įmnuTGornuc
Ainn_l
A
miestsargis, mnncbn
paieško Ame

Gor. Smolensk, Vitebsko^
rikoj Adomo Juknos ir ki
je' Szos. No. 132, zav. Vilija
tų pažįstamų
Atsišaukite
Jonui Milenkeviču. Russia.
adresu:
Gor. Jurijev, Libavo-Policeiskoje Upravlenie, Josefu Pavlovskomu. Russia.
Armėnų tauta suskaldy
ta į dvi dali: viena dalis po
Benediktas Matiukas, iš Rusija, antra po Turkija.
Kauno gub., nuo Zarasų, Be to turkų Armėnija dali
paieško Amerikoj savo bro nasi į Didžiąją Armėnfjų^ir
lio sunaus Dominiko Matiu- Mažajų Armėniją. Didžio
ko ir brolio dukters Elenos joj Armėnijoj armėnai su
Matiukvtės. Elena vra iš- daro didumų. Joje yra virš
tekėjusi, bet vyro pavardė 2 milijonų gyventojų. Ma
nežinomla. Be to nori susi žoji Armėnija nebesndaro
rašinėti su savo sesers vai armėnų gyventojų daugu
kais Jonu ir Vincentu Sa mos. Čia jų išviso yra 400
dauskais. Atsišaukite adre tūkstančių.
Ilgai viešpa
su:
taudami turkai sugebėjo tų
Selo Bogorodskaja, 2.
dalį Armėnijos
apgyven
Progonnaja ui., dom No. 2, dinti savaisiais.
Armėnų
Benediktu Matiukasu.
tauta yra skaičiuje
pris
Russia.
paustųjų tautų. Jų slegia

r. -

JjP RŽ5

*

750. Rašto Istorija.
Pagal A. B.
Schnitzerį. Sutaisė Šernas. Ap
rašo, kokiu būdų, žmonės rašyti
išmoko, kaip išsidirbo sau raštų
kiekviena žmonių tauta, kokie
buvo raštai senovėje daug metų
prieš Kristų, kada žmonės vie
toje rašto vartojo mazgelius ant
šniūrų, išpiaustymus ant medžio,
iškapojimus ant akmens, piešė
paveikslus ir tik nesenai priėjo
iki šiandieninio alfabeto, su kuriuomi dabar gali parašyti kiek
vienų žodį ir viską apkalbėti taip
gerai, kaip ir gyvu žodžiu Chi
cago, IU. 1905, 304 pusi......... 1.00
Su apdarais................................ 1.25
(Toliau bus)
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Chicagoje

SSR
malda 11 vai. vakare.
S. Kybortas,
Centro rašt.

ARTON MUZIKAI,E
REIKALINGA jnergina prie
Amerikos Lletiiily Mokykla
nbelno namų darbo. Alga $20
KRAUTUVE.
Mokinama: angliškos ir lietuviš
kos kalbų, aritmetikos, knygvedystės,
mėnesiui. Pora mėnesių va
Minėtoje krau stenografijos, typewriting, pirkly bos
žiuojama į vasarnamius. Dar
tuvėje galima teisių, Buv. Valst. istorijos, abelnoa
bas nuolatinis.
gauti visokių istorijos, geografijos, politikinės skoMrs. A. J. Zemont,
muzikalių instrumentų.
' armijos, pUietystės, daiUraiystėe.
valandos: ano 8 U ryto
3252 S. Halsted st., Chicago. 1909 So. Halsted 8t., Chicago. IlkiMokinimo
5 po pietų; vak. ano 7:30 iki 9:80.

LABO. SĄJUNGOS CENT- SUTVERTA NAUJA M0RO SUSIRINKIMAS. TERĮĮ SĄJUNGOS KUOPA.
Ponios J. Rutkauskienės pa
Chicagos Lietuvių Labda
sidarbavimu gegužės 28 d. Au
ringos Sąjungos po šv. Antano
šros Vartų parapijoje, Cliicagloba centro susirinkimas įgoj, sutverta nauja A. L. R.
vvko gegužės 25 d., 1916 m.,
K. Mot. Sąjungos 11 kuopa.
pradėjus 8:00, šv. Jurgio K.
Kuopon įsirašė gražus būre
parapijos svetainėje, Auburn
lis sąnarių. Ir visos jaunosavė. ir 33 gat.,’ Chicago, III. gražios, kaip rožės. Kuopos
Neatėjus pirmininkui^ susirin
valdybon išrinkta: kun. F. B.
kimų vedė gerb. kun. F. Se Serafinas dvas. vadovu, J. Burafinas.
Pakalbėjus maldų, dreckienė pirmininke, jos par
peršaukta kuopų atstovai, ku dėjėja M. Zaksevskienė, P.
rių pasirodė 22, būtent, iš 1-os Glaveckaitė raštininkė, C. Fikuopos 6 atstovai, 2—3, 4—6, lipavičiutė iždininkė ir iždo
5—4, 6—1, 7—2 atstovai. •
glob.: P. Urbanaitė ir C. JoPakeltas klausimas apie fė vaišaitė.
Daktaras - kvotėjas
rus. Visi atstovai išreiškė pa Dr. A. K. Rutkauskas. Agita
geidavimų įvykinti fėrus. Po torė O. Jovaišaitė ir korespon
ni Varanavičienė įneša, • kad dentė J. Rutkauskienė.
kuopos surinktus fėrams daik Šita nauja kuopa sau orgatus šv. Jurgio K. parapijos uu pasirenka “Draugų”. Ir
svetainėn pristatytų ne vėliaus nutarė ateinantį rudenį, gruo
birželio 2 d. Įnešimas priim dyj, surengti pasilinksminimo
tas. Kun. I. Albavičius įne vakarų.
ša, kad fėrai per laikraščius
Darbuokitės, gerbiamosios
butų dažniau garsinami. Nu sųjungietės, o Dievas jums
tarta tai garsinti kasdien prieš laimįs.
fėrus ir fėrų metu. P. GurinSąnarė.
skas pataria nuskirti žmo
I
gų priimti nuskirtus fėrams
<»
daiktus svetainėje. Šis daly
kas pavesta atlikti fėrų komi
Vakaras su teatru ir daino
sijai.
Poni Varanavičienė pataria mis įvyks birželio 11 dieną. 7
nuskirti darbininkus fėrams, vai. vakare, Dievo Apveizdos
o E. Brazis priduria, kad per parapijos didžiojoj svetainėj.
laikraščius reik atsišaukti į Vakaras rengiamas Lietuvių
kuopas ir jas paskatinti su Blaivininkų Sus-mo 41 kuopos.
šaukti savo nepaprastus susi Vi ei lietuviai kviečiami atsi į t
11
rinkimus ir nuskirti kuodau- lankyti šin vakaran.
Kuopos
Valdyba.
it
giausia darbininkų. Tas vien
balsiai primta.
PAIEŠKAU savo moteries, j'
P-lė Paliunaitė įneša, kad į
fėrus įžanga butų 10c. Tas Antaninos Petrošienės, po tė
priimta su pastaba, kad fėrų vų Kasparaitė, Telšių paviet.,
darbininkams įžanga turi būti Vyšnienų miest.,, 4i/2 p. augšveltui. Kiekvienas darbinin čio, tamsiais plaukais, sykiu
kas turi su savimi turėti sa su savim pasiėmė vienų dukte
vo kuopos paliudijimų su ant- rį 6 metų, vardų Stanislava,
spauda. Fėruose visa tvarka šviesiais plaukais su randu ant
palikta vesti fėrų komisijai. veido. Kas praneš jų antrašų
Poni Varanavičienė pataria gaus dovanų $10.00.
Stanislovus Petrošius,
nusamdyti fėrams muzikų. Nu
tarta tai palikti komisijai ir 1505 — 49th Ct., Cicero, III.
patarta gauti muzikantus kuopigiausiai.
Toliaus nutarta, kad kuo
pų nuskirti į fėrus darbinin
GERA PROGA.
Parsiduoda geros vertės far
kai lankytųsi kas vakaras.
Fėrų komisijos pirmininku ir ma už pigių kainų netoli nuo
svetainės prižiūrėtoju nuskir Chicagos, Naujai pastatytais
budinkais ir gerai išdirbta že
ta Sekleckis.
Antgalo nutarta atsišaukti mė; laukas apsėtas dobilais ir
per laikraščius į visuomenę ir kviečiais. Prie ūkės prigulo 2
šitų paskatinti fėrus remti. Tai arkliai ir 3 karVės. Žodžiu sa
atlikti apsiėmė gerb. kunigu F. kant farma visais patogumais.
Serafinas ir H. Vaičiūnas.
Priežastis pardavimo viršmiKitokie nauji sumanymai nėtos fanuos — nesutikimas
palikti svarstyti sekančiam su šeimyniškame gyvenime. At
sirinkime.
sišaukite tuojaus pas Jonų LiSusirinkimas uždaryta su buuų. Gen. Del. Laport, Ind.
-------------- - ------------ 1----------

GRAŽUS VAKARAS.

i!

PARDAVIMUI.

Perkant ir Parduodant
Jei nori parduoti namų, lotų, rakandus, išrenduoti kabarius arba surasti savo gimines garsink
"DRAUGE"
Jei nori pirkti namų, lotų, rakandus, rasti ge
rus kambarius, arba sužinoti kame įvairus pigumai
— SKAITYK "DRAUGE"
Smulkių paskelbimų kaina, (jei skelbimas ne
ilgesnis, kaip 12 žodžių) yra pirmas kartas 35 c.
sekanti po 25 c. arba $1.50 už savaitę.
Apie kainas didesnių paskelbimų kreipkitės
ypatiškai arba laišku į “Draugo” Administracįją.
Administracijos valandos yra nuo 8 ryto iki 6
vakaro. Utarninkais. Ketvergais ir Subatomis iki
8 vai. vakaro.

Draugas Pub. Co.
1800 W. 46 St.

Chicago

Telephone Drover 6114

3360

______________

Kriaučių Atydai
Mokyklos
Kanjausta

gviausia
nimui.

ir

<»

riausias

ge

ypatiškas

instrukcijas ir
su
pratimą
kirpimo,
laike
mokinimosi
moteriškų ir
vyri
škų drapanų.

TELEFONAS lošia svarbių rolę kasdieninia
me darbe kiekvieno smarkaus pardavėjo. '
Iš nustatytų centralių vietų daug didesnis
plotas gali būti padengtas per Bell primoka
mas linijas, negu tai yra galima, kuomet as
meniškai
keliaujama, kad pasimaeius su kie
kvienu esamu ar pasitikimu kostumeriu.
Pirmenybės, kurias suteikia Bell aptarnavi
mas, suteikia par-davėjams progų sutaupinti
energijos, sutaupinti laiko ir padidinti savo
biznį.

Formos daromos siuvėjams
mieste ir už miesto.
Taipgi mos mokiname prosyti ir
siūti.
JOS. F. KASNICKA
Pirmininkas
Master Cutting School
Suite 208—118 N. La Šalie St. prieš
miesto Salę.

Tel. Randolpb 5246

A. A. Šlakis

Chicago Telepbone Company
Bell Telephone Building
OfEcial 100

ADVOKATAS
19 SO. LaSALLE St
(Room 81 S) Chicago, III.
Ra*. 32SS So. Halsted St
Tel. Drover 5326

Jau išėjo iš spaudos.

Vyrai Kreipki=
ties prie

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

Sutaisė ir išleido A. L. R. K. Kunigu Sąjunga.
PAMALDŲ VADOVĖLYJE rasi Maldas, Giesmes,
Stacijas, Graudus Verksmus, Apaštalystės Pamaldas,
Rąžančių, Tretininkų Įstatai ir tt., viską, kas musų Bažnyčiose, viešose pamaldose, yra vartojama. Prie to vis
ko knygutė labai paranki, nors turi 297 pusi., ir labai
pigi, nes “Pamaldų Vadovėlis”
Į šikšnele apdarytas, auksiniais kraštais, kaina tik 60c.
Į audeklų apdarytas, auksiniais kraštais, kaina tik 40c.
s
Mokesnį galima siųsti krasos ženkle'liųis.
nokite.
dolerio išperkant tfioney order. • Adresuok
DRAUGAS PUB. CO.,
1800 W. 46th Street,
Chicago, Hl.

DR. ROSS
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LIETUVIAMS KNYGOS
735. L ietuvos Lstorija. 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...........35
Pinigus galima siųsti krasos ženkleliais:

Draugas Publishing Co.
1800 W. 46th Street

FIRMOS!

Geriausias laikas pirkti farmas. Dabar matyti javai ant
lauko ir visa ūkės išžiūra. Mes
turime apie 1000 farmų ant
pardavimo Sheboygan county,
Wisconsin valstijoj. Ūkės nuo
40 iki 300 akrų. Viena labai
gera farma 120 akrų kainuo
ja $12,000.00. Ant tos reikia
išmokėjimais. Lietuvių Ūki
ninkų draugija rūpinasi visukuom, kad pirkusiam lietuviui
pagelbėjus lengviaus pradėti
gyventi. Delei informacijų apie Wisconsino farmas kreip
kitės prie Lietuvių Ūkininkų
draugijos pirmininko:
P. A. Mažeika, • •
3315 Auburn avė., Chicago, III.

Chicago, III.

Jis sugražins jūsų sveikatą, spėką
ir gyvumą. Jo šių laikų moksliškos me
todos išgydis nusilpnėjimą, kraujo ne
valumą, pūslės,
staigius ir užsisenėjusiaš privatiškas ligas.
Ar jus peržengė
te sveikatos teig
siąs! Ar jus tu
rite
blogus
sa
pnus. Ar jus jau
Siatės nuvargę ir
nuliūdę.
Trū
ksta
energijos
ir ambicijos !
širdies
drebejinlą,
svaigimą
nevirinimą
pil
vo
arba
jakną
ir
inkstų nevei____________ ____ kimą.
Ar jūsų
sveikatą puola žemyn
dėl aukslyvų
perviršius! — Neleisk kraujo nevalu-1 !
mui ir nervų suirimui naikint jus
sveikatą ir gyvumą.
Eik pas- Dr.
Ross ir buk išgydytas jo moderniška
gydymo sistema. Tiktai tas pasekmin
gas gydytojas, kuris įgyja patyrimą
per metus praktikos ir specijalizavimosi.
Dr. Ross 25 metai praktikos
yra pilnas užtikrinimas jo patyrimo.
Del to tai ligoniai miesto ir iš kitur
keliauja pas Dr. Rossą. Jie žino, kad
juos gydys teisingai.
Jo ofisai ir privatiški pasiteiravimo
kambariąi
randasi prie 35 South
! Dearborn st., Chicago, Crilly Building
, Suites 506 ir 507.
Imk Elevatorių
iki penktų lubų.
,
Pasiteiravimas ir draugiškas pasi• kalbėjimas jum nieko nekainuos.
; Valandos: kasdien 9 iki 4. NedėI lioms 10 iki 1, taipgi padelniko, Se; rėdos, PetnySios ir Subatos vakarais
17 iki 8 vai.

|

DR. A. J. TANANEYICZE

« Į

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Ofisas ir
Ofisai
Iri<yr«nlmo

į Į $141 Is. Mtrpi M.

Skolinami darbinin
kams,
kurie dirba,
ir tari namą. Jeigu
jums reikalingi pini
gai kreipkities prie
musą. Patarnausime
kuo saniiniškiansL

Galite pasiskolinti nuo
$300,00. Norime patarnauti darbinin
kams, karią prižadėjimai taip pat ge
ri, kaip ir ją būdas. Pinigus skolina
me užstatant naminius baldus,
for
tepijoną, arklius, vežimus,
apsidrau
dimą gyvasties ir tt.
Nieko nepaėmam nuo jusą, viską paliekam juaą
globoje.
Pinigus gausite toje pat dienoje,
kurioje kreipsitles prie musą.
Viską galima atlikti slaptai. Jokią
pasirašymą nereikalaujame. Jeigu ma
žai uždirbate galite skolą mokėti da
limis.
Pasiskolinę $15.00 mokėkite kas sa
vaitę 50e. Pasiskolinę 60.00 mokėkitę 1.50 Pasiskolinę 100.00 mokėkite
kas savaitę 2.50. Biuras atidarytas
ntsrn i kais, ketvergais ir subatomis
iki 8 val.vakaro. Panedėliais, serėdomte ir pėtnyiiomis iki 6 vai. vak.

Būtinai reikalingas at
sakantis vargonininkas, ge
rai suprantąs savo amatą.
LOGAL LOAN COMPANY
Kun. E. Grikis,
4647 So. Halsted Street
404 Church st.,
Antras augštas. Kampas 47 gatvės.
New Britain, Conn.
Telefonas Drover 2116

1

’

S Iki 10 ryta. 1 iki 3

!
’

po plet. 7 iki 9 vak.
Tel. Drovar 7800

te. Rllitrt tt. i

I

RUSSIA

SKOLINK IR TAUPYK

PINIGUS
Prisirašydamas prie

LIETUVOS VYČIU TAUPYMO IR PASKOLOS
—BENDROVES
Susirinkimai kas panedėlis nuo 7:30 iki 9:30 v. v.

«

32-ro Place Ir Auburn Avnue

SARAPAS&TAMOSIUNAS
23 Sheldon Street

10ikil2dicn.,3ikiS
po piat ir vakarais 'f
Tel. Canal IS74
J*

Telefonas Canal 4052

Dr. A. K. Rakauskas
23M So. Lėtuti SL

VYRAI
Teiraukitiee pas Dr.
Ross. apie bile silpnu
mą, nervą, kraujo
ar
slaptingas ligas.

Ateik Pasikalbėti tau
tas nieko nekainuos

ar

5

I

Ofisai ant F. KA- i
RA Aptiekos

1111
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LIETUVIU BALSAS
Petrograd, Baskov per. 29

Švento Jurgio Parapijos Salėje

Kas turi skaudančias arba
silpnas akis atsilankykite pas
Dr. W. Juszkieivicz,
1155 Mihvaukee avė., Chicago.

•

IU.

LIE1UVIU BAISA

f TZ

GALITE PASISKOLINTI

Chicago,

<>
F
<»
LIETUVIŲ BALSAS rūpinasi žadint’ lie
<>
11 tuvių tautos sąmonę ir stiprina jų dvasių, kad kan
i11» triai lauktų karo pabaigos.
<i>'
LIETUVIŲ BALSAS padeda šviestis ir to<» bulinties: jis ragina tautiečius šiuo ištrėmimo metu
v pasimokyti iš svetimtaučių, kas tik dora ir naudin ii
ga, o nesigabenti grįžtant tėvynėn nieko, kas žemi
11r1 na musų tautų.
.
'
■
LIETUVIŲ BALSO
didžiausias troškimas
sujungti tautiečius viena tautos ir tėvynės meilės
juosta ir paruošti kiekvienų lietuvį, kad, kaip tik
paliaus žvangėję ginklai, tuojau grįžtų Lietuvon,
nes tėvynės žemelė, pavirtusi per karų 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
H klydusius brolius, seseris, gimines ir pažįstamus.
i>
<»
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.; 1 mėnesiui
80 kap. Skyrium numeris 5 centai.
Iš Amerikos pinigus, laiškus gauname. Siun
tinėti “Liet. Balsų” į užsienius rusų cenzūra ne
kliudo.
...........1
SKELBIMŲ KAINA. Petito (smulkaus ra
što) eilutė (dalinant puslapį į keturias skiltis) prieš
tekstų — 60 kap.; po teksto — 30 kap.
Pabėgė
liams, ieškantiems giminių arba darbo petito eilutė
po teksto —10 kapeikų.
Amerikoje prieš tekstų
50 centų, po teksto 25 cen. petito eilutė, giminių
ieškantiems po teksto 10 centų petito eilutė.
Adresas:

len

išsimoki

Duodame

ava.

Skaitykite ir Platinkite

Master System

Padengkite Didesnį Plotą —
Per Telefoną.

Bmerald

Hartfod, Conn.
Mes užlaikome dideliame pasirinkime Ceverykus,
moterims ir vaikams visokios spalvos, baltų, rudų, jno; dų ir tt., Taip gi užlaikome marškinius, kaklarišins, «
kalnerius, kepures, skrybėlės, kelines, gorsetns, žodžiu |
sakant, viską, 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
šyti- Gausite už tai dovanų. Lietuviai pas lietuvius.

DR. B. M. R088

So. Dearborn St., Crilly Bldg.
4 h Kampas Monroe st. Imk Elevatortą Iki 5 lubą.
Valandos: Kasdien 9 iki 4. Nedė
liotais 10 iki 1 Seredos, PetnySios ir
Subatos vakarais 7 ki 8:30.
Dvidešimts trįa metai toj pašioj
senoj vietoje.

Telapos*. Monro* 2842

DR. F. F. WI8NIEW8KI’8
Oyėa Įvairia* lipo . jr.lt Ir p*a«ka*lng*|. ■ Spaelaliatas aklą Ilgą, aaeą, nosie*.
(erklėe.-Friaranku akinius

1127 MILVVAUKEK AVĖ. KAMPAS ASHLAND AVS.
Naaaaat ofise, prataria palaukti
AIMITAGE «S29

VALANDOS GYDYMO

Nno 1* Iki 11 ryto: nno 2 iki 4 po plet! nno 7 iki 9 v. v.

